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Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

pełnych wymarzonych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,

oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten,

który właśnie przemija.

Przewodniczący Rady Gminy Wicko
Jacek Stanuch

wraz z Radnymi

Wójt Gminy Wicko
Dariusz Waleśkiewicz
wraz z Pracownikami
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Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej
w Szczenurzy
W dniu 05.10.2017 w Urzędzie Gminy w Wicku 

nastąpiło podpisanie umowy na realizację inwe-
stycji dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej 

w Szczenurzy.
Inwestycję zrealizuje lęborska firma Dzida i Zaręba 

spółka jawna. Realizacja zadania polegać będzie na roz-
budowie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej o salę 
gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i gabinetem na-
uczyciela wf, stołówkę z zapleczem i kotłownię na parte-
rze oraz część dydaktyczną z czterema salami lekcyjnymi, 
gabinetem i sanitariatami na piętrze i pokojami gościnny-
mi na poddaszu. Wartość zawartej z Wykonawcą umowy: 
5 672 844,22 zł brutto; termin zakończenia inwestycji: 
listopad 2019r.

 Zakończone prace modernizacyjne 
dróg gminnych

- Maszewko – wykonanie nawierzchni bitumicznej na 
odcinku 100 mb,

- Nowęcin ul. Św. Huberta – wykonanie nawierzchni bi-
tumicznej na odcinku 220 mb,

- Dychlino – wykonanie nawierzchni bitumicznej na od-
cinku 470 mb,

- Białogarda – wykonanie nawierzchni bitumicznej na od-
cinku 130 mb wraz z wykonaniem nowego chodnika z kostki 
brukowej,

- Trwają prace wykończeniowe przy budowie chodnika 
przy szkole w Maszewku – wykonawca Gminne Usługi Ko-
munalne Wicko.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
w Szczenurzy oraz Przedszkola Gminnego 
w Charbrowie zakończona!!!

W ramach projektu „Efektywni 
energetycznie – termomoder-
nizacja budynków użytecz-

ności publicznej w Gminie Miejskiej 
Łeba oraz Gminie Wicko”. W Gminie 
Wicko przeprowadzono już prace ter-
momodernizacyjne w 2 budynkach 
użyteczności publicznej:

- szkole Podstawowej w Szczenurzy
- przedszkolu w Charbrowie
Prace obejmowały: ocieplenie ścian 

zewnętrznych, docieplenie stropów 
poddaszy nieogrzewanych, docieple-
nie stropodachu, modernizację systemu 
ogrzewania, modernizację oświetlenia 
wewnętrznego.

Natomiast już w przyszłym roku 
przeprowadzona zostanie termomo-
dernizacja Szkoły w Wicku, w ramach 

której zostanie przeprowadzone:
-ocieplenie ścian zewnętrznych 

(część „stara”, część główna oraz sala 
gimnastyczna z łącznikiem)

-docieplenie stropów poddaszy nie-
ogrzewanych (część „stara” i łącznik)

-docieplenie stropodachu (część 

główna) i dachu (sala gimnastyczna)
-wymiana starych okien (część „sta-

ra”)
-montaż instalacji słonecznej
-modernizacja systemu ogrzewania
-modernizacja oświetlenia wewnętrz-

nego (550 punktów świetlnych)

Fundusz 
sołecki
Ważniejsze działania zrealizowa-
ne w ramach funduszu sołeckiego 
w roku 2017.

1. Maszewko - Budowa centrum re-
kreacyjnego

2. Zagospodarowanie terenu przy pla-
cu zabaw w Roszczycach

3. Doposażenie terenu rekreacyjnego 
w Skarszewie

4. Poprawa estetyki wsi Wicko
5. Białogarda - Budowa sceny i wiaty
6. Gęś - Siłownia zewnętrzna
7. Wyposażenie placu zabaw i ogro-

dzenie Wrzeście - Stacja
8. Łebieniec - Siłownia zewnętrzna 

i wiata przy świetlicy wiejskiej
9. Szczenurze - Ogrodzenie boiska
10. Charbrowo - Zakup i montaż 

ogrodzenia w m. Krakulice
11. Doposażenie placu zabaw - przed-

szkole Charbrowo

Inwestycje Inwestycje
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Z życia Gminy

12. Żarnowska - Ogrodzenie boiska
13. Nowęcin - Rozbudowa pomostu na jeziorze Sarbsko
14. Sarbsk - Poprawa estetyki sołectwa – skarpa.

Ponadto w ramach środków z funduszu doposażono świet-
lice wiejskie min. w Wojciechowie, Strzeszewie, Białogardzie, 
Wrześciu, Łebieńcu, Szczenurzy oraz Żarnowskiej, jak rów-
nież zorganizowano cykle imprez okolicznościowych jak np. 
Dni Sołectwa czy Dzień Dyni.

UMIEM PŁYWAĆ

Po raz kolejny ruszył projekt 
powszechnej nauki pływania 

„Umiem pływać”, który jest adre-
sowany do uczniów klas III szkół pod-
stawowych. Zakłada systematyczny 
i powszechny udział dzieci w poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 
sportowych z zakresu „nauki pływa-
nia”.

Do tej pory Gmina Wicko korzysta-
ła z dofinansowania ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, lecz w tym 

roku projekt realizowany jest we włas-
nym zakresie.

W programie bierze udział 75 dzieci 
( 5 grup) ze szkoły Podstawowej w Wi-
cku, Szczenurzy i Maszewku. Projekt 
przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 
godzin nauki dla każdej z 5 grup w ter-
minie od 13.11.2017 do 26.01.2018 
roku. Zajęcia odbywają się według 

ustalonego harmonogramu z wykwa-
lifikowanym instruktorem na basenie 
w Centrum Rekreacji i Sportu w Lębor-
ku. Głównym celem projektu jest m.in. 
wzrost bezpieczeństwa dzieci z tere-
nu gminy korzystających z kąpielisk, 
nabycie podstawowych umiejętności 
pływackich, profilaktyka wad postawy 
i skrzywień kręgosłupa, podniesienie 

ogólnej sprawności fizycznej uczniów, 
zachęcenie dzieci do aktywnych form 
spędzenia wolnego czasu oraz umie-
jętność współpracy w grupie.

Mamy nadzieję że udział w tym pro-
jekcie da dzieciom, nie tylko możliwość 
nauki pływania, ale również szansę ak-
tywnego spędzania czasu i dobrej za-
bawy. Ćwiczenia w formie zabawowej 
dostarczają mnóstwo radości i satys-
fakcji a dzieci uczą się w sposób od-
powiedzialny i bezpieczny korzystać 
z basenu.

Kolejna Miniolimpiada 
za Nami !!!

Wspaniała sportowa rywalizacja 
a przede wszystkim świetna 
zabawa. Taka właśnie była Mi-

niolimpiada Osób Niepełnosprawnych 
2017.

Dzięki otrzymanym środkom z PR-
FON, w których posiadaniu był Urząd 

Marszałkowski jako Stowarzyszenie 
Inicjatywa, mieliśmy możliwość być 
organizatorem tej wspaniałej imprezy. 
Jednak bez wsparcia doświadczonej ka-
dry z OPS w Wicku, Urzędu oraz GO-
KiS i ZUG jak również nauczycieli WF 
ze szkół z terenu Gminy oraz Wolonta-

riuszy, a przede wszystkim bez wspar-
cia Pana Wójta, nie bylibyśmy w stanie 
sami w taki sposób zorganizować im-
prezy - Za co serdecznie dziękujemy.

Olimpiadę otworzył Wójt Dariusz 
Waleśkiewicz, który przywitał wszyst-
kich uczestników życząc wszystkim 
wspaniałej zabawy. Do tych słów dołą-
czyła się Pani Starosta Teresa Ossowska 

- Szary.Na początek odbyła się sztafeta, 
w której wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich zgłoszonych stowarzyszeń, 
zakończona zapaleniem „znicza olim-
pijskiego” i wypuszczeniem gołębi.

Kolejnym punktem programu była 
grupowa prezentacja uczestników.

Na zakończenie wystąpił Zespół „Na 
Ostatnią Chwilę”, który już od lat towa-
rzyszy Olimpiadzie, gwarantując przy-

Z życia gminy
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byłym wspaniałą zabawę.
Nastąpiło uroczyste wręczenie meda-

li, pucharów i upominków.
Impreza obfitowała również w wiele 

atrakcji takie jak. bańki mydlane, klo-
cki, perkusja, fotobudka czy dmuchany 
plac zabaw.

Uczestników tegorocznej imprezy 
zapraszamy na kolejną edycję w przy-
szłym roku, mając nadzieję że będzie 
nas jeszcze więcej a nie „tylko” ponad 
300.

Ochrona przyrody
w Gminie Wicko
Działania mające na celu poprawę 
naszego środowiska.

Informujemy, że Gmina Wicko wzię-
ła udział w dwóch konkursach or-
ganizowanych przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku. Po spełnie-
niu wszystkich formalności udało się 
pozyskać fundusze na dofinansowa-
nia:
• w ramach modernizacji źródła cie-

pła w paleniskach domowych. Wymiana 
piecy ogrzewanych węglem - na piece 
nowoczesne, ekologiczne oraz spełnia-
jące najlepsze normy unijne w tym za-
kresie, nastąpiła w miejscowościach: 
Łebieniec, Szczenurze, Nowęcin oraz 
Charbrowo. Łączna kwota dofinansowa-
nia z WFOŚiGW wyniosła 29 584,75 zł, 
dodatkowo Wójt Gminy Wicko wsparł 
wszystkich wnioskodawców kwotą 
w łącznej wysokości 5 917 zł.
• w ramach demontażu i uty-

lizacji azbestu. Pozyskana kwota 
z WFOŚiGW, to 3 787,30 zł. Zadaniem 
zostało objętych osiem nieruchomo-
ści położonych w Białogardzie, Strze-
szewie, Roszczycach, Ulini, Sarbsku 
i Żarnowskiej. Łączna masa zutylizo-

wanego azbestu wyniosła 11,21 Mg. 
Ponadto Wójt Gminy Wicko wsparł do-
finansowaniem budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Dymnica. Kwota dofinansowania, to  
3 500 zł.

Jak wiadomo kształtowanie postaw 
proekologicznych powinno zaczynać się 
od najmłodszych lat, dlatego też Wójt 
Gminy Wicko zorganizował Gminny 
Konkurs Ekologiczny pn. ,,Świat za-
dymiony ma same złe strony”. Czynny 
udział w konkursie wzięły wszystkie 
placówki oświatowe z terenu naszej 
gminy. Dzieci wykonały prace prze-
strzenne oraz albumy fotograficzne 
związane z tematyką konkursu. Po 
burzliwych obradach jury wybrało naj-
lepsze prace, oto one:

I grupa wiekowa:
1. Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Szczenurzy,
2. Przedszkole Gminne w Charbro-

wie,
3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

w Charbrowie,

Nagrody wyróżnienia:
1. Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Maszewku,
2. Przedszkole Gminne w Wicku.

II grupa wiekowa:
1. Kinga Dopierała – Szkoła Podsta-

wowa w Maszewku,
2. Weronika Wańdoch-Dubaj – Szkoła 

Podstawowa w Szczenurzy,
3. Filip Chiliński oraz ex aequo Olga 

Górecka – Szkoła Podstawowa w Szcze-
nurzy.

Nagrody wyróżnienia:
1. Bartosz Kubica – Szkoła Podstawo-

wa w Maszewku,
2. Aleksandra Lipiak – Szkoła Pod-

stawowa w Szczenurzy,
3. Dawid Ranachowski – Szkoła Pod-

stawowa w Maszewku.

III grupa wiekowa:
1. Julia Mallek – Szkoła Podstawowa 

w Wicku,
2. Adam Gałafin – Szkoła Podstawo-

wa w Szczenurzy,
3. Dominika Tokarz – Szkoła Podsta-

wowa w Wicku.

Nagrody wyróżnienia:
1. Maria Kruszewska – Szkoła Pod-

stawowa w Szczenurzy,
2. Kornelia Piotrowska – Szkoła Pod-

stawowa w Szczenurzy,
3. Julia Stanuch – Szkoła Podstawowa 

w Maszewku.

Dzieci nagrodzone otrzymały dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe. Dodatko-
wo pozostałym uczestnikom zostały 
wręczone nagrody pocieszenia. W tym 
miejscu pragniemy złożyć szczególne 
podziękowania za udział w konkursie 
Szkole Podstawowej w Szczenurzy, 
z której to napłynęła największa licz-
ba prac.

2. Zmiany w gospodarce odpadami:
Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gmi-

ny Wicko zacznie obowiązywać nowy 
system segregacji odpadów. Odpady 
komunalne zostaną podzielone na 5 
frakcji:

PAPIER – wrzucamy: opakowania 
z papieru i tektury, gazety, czasopis-
ma i ulotki, zeszyty, papier biurowy. 
Nie wrzucamy: odpady higieniczne np.. 
ręczniki papierowe i zużyte chustecz-
ki, kartony po mleku i napojach, papier 

lakierowany i powleczony folią, zanie-
czyszczony papier, papierowe worki po 
nawozach i materiałach budowlanych.
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
– wrzucamy: butelki plastikowe, na-
krętki, kapsle i zakrętki od słoików, 
plastikowe opakowania, torebki, wor-
ki foliowe, kartony po mleku/sokach, 
puszki po żywności, folia aluminiowa, 
opakowania po środkach czystości, kos-

EkologiaEkologia
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metykach. Nie wrzucamy: opakowania 
po lekach, zużyte baterie i akumulatory, 
opakowania po farbach, lakerach i ole-
jach, plastikowych zabawek, części sa-
mochodowych.

BIO – wrzucamy: odpadki warzyw-
ne i owocowe, resztki jedzenia, gałę-
zie drzew i krzewów, skoszona trawa, 
liście, kwiaty, trociny i kora drzew. Nie 
wrzucamy: ziemia i kamienie, popiół 
z węgla kamiennego, drewno impregno-
wane, kości i odchody zwierząt, oleju ja-
dalnego, płyt wiórowych i pilśniowych.

SZKŁO – wrzucamy: butelki po napo-
jach i żywności, słoiki, szklane opako-
wania po kosmetykach. Nie wrzucamy: 
ceramika, doniczki, porcelana, szkło 
okularowe i żaroodporne, znicze z za-
wartością wosku, żarówki, świetlówki 
i reflektory, opakowania po lekach, roz-
puszczalnikach i olejach silnikowych, 
lustra i szyby.

ZMIESZANE – wrzucamy: wszystko, 
czego nie można wyrzucić do pozosta-
łych pojemników, a co nie jest odpadem 
niebezpiecznym. Nie wrzucamy: prze-
terminowane leki i chemikalia, zużyty 
sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte bate-
rie i akumulatory, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, zużyte opony.

Opracowała Beata Ozimek

Wiadomości z OPS
Konferencja „Stop przemocy”

20 listopada 2017 roku, w sali 
widowiskowej GOKiS w Wi-
cku, odbyła się Konferencja 

pod nazwą „Stop przemocy” w związ-
ku z Międzynarodowym Dniem Prze-
ciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, 

który obchodzony jest 19-go listopa-
da. Celem konferencji, która zorgani-
zowana została przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wicku we współpracy 
z Gminną Komisją ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych było 
podniesienie świadomości problemu 
przemocy wobec dzieci. Na scenie za-
gościły przedszkolaki z Charbrowa 
i Wicka, a także uczniowie Szkół Pod-
stawowych w Szczenurzy, Maszewku 
i Wicku. Uczniowie pokazali widzom 
jak wyglądają akty przemocy oczami 
dziecka i jak radzić sobie z tym zjawi-
skiem.

Pani Renata Krużycka – psycho-
log zabrała głos na temat przemocy 
i agresji w domu rodzinnym i szkole. 
Słuchacze dowiedzieli się, jaka jest naj-
prostsza definicja przemocy (PRZEMOC 
=NIEMOC), jakie są rodzaje agresji i że 
to sprawca zawsze ponosi odpowiedzial-
ność za stosowanie przemocy. Po ob-
radach, Jury zdecydowało nagrodzić 
wszystkie placówki tak samo, zatem 
placówki otrzymały pierwsze miejsce 
za udział w Konferencji.  Nagrody, tj. 

sprzęt sportowy ufundowany przez 
GKRPA, zostały wręczone Dyrektorom 
przez Wójta Gminy Wicko Pana Dariu-
sza Waleśkiewicza. Wierzymy, że dzieci 
i młodzież z terenu Gminy Wicka do-
wiedziały się czegoś więcej na temat 
powszechnego zjawiska, jakim jest 
przemoc, że będą potrafiły należycie re-
agować na krzywdę innego człowieka, 
bądź sami poszukają pomocy w przy-
padku, gdy są ofiarami aktów przemocy.

Cytując słowa „Piosenki o pomaga-
niu” – Małej Orkiestry Dni Naszych „kto 
jeśli nie Ty, kto jeśli nie my? Kto jeśli 
nie ja pomagać innym ma?”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wi-
cku informuje, że trwa nabór na 

bezpłatne zajęcia pt. „Zrozumieć 
siebie” w ramach

SZKOŁY ASERTYWNOŚCI 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Czas trwania: cykl 12 spotkań
 (po 2h lekcyjne)

W programie między innymi: pra-
ca własna, praca w grupach, zabawy 
z chustą animacyjną, zabawy ruchowe, 
gry, projekcje filmów, praca z tekstem, 
burze mózgów i dyskusje.

Miejsce realizacji: budynek GOKiS 
w Wicku

Cele: Uczestnicy będą świadomi 
odczuwanych emocji, poznają sposo-
by odreagowywania napięcia, zyskają 
większą samoświadomość, określą swo-
je cele i pragnienia, nauczą się zasad 
skutecznej komunikacji i funkcjonowa-
nia w grupie, zyskają pewność siebie, 
i uporządkują myśli, także te o własnej 
osobie.

TWOJE DZIECKO MA TRUDNO-
ŚCI Z WYRAŻANIEM EMOCJI? MOŻE 
TWOJA CÓRKA BĄDŹ SYN SAMI NIE 
WIEDZĄ DO CZEGO DĄŻĄ? POMÓŻ 

IM ZROZUMIEĆ SAMEGO SIEBIE, 
SWOJE STANY EMOCJONALNE, 
SWOJE MYŚLI I PRAGNIENIA.
NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SWOJE 

DZIECKO JUŻ DZIŚ!
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Zapisy pod numerem 59 861 11 19 
lub osobiście w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Wicku.

Ruszyła kolejna edy-
cja Gminnego projektu 

Socjalnego 
„Zacznij od nowa”

Z dniem 2 października 2017 r. roz-
poczęły się zajęcia w Klubie Integracji 
Społecznej w Wicku w związku z re-
alizacją Gminnego projektu socjalne-
go „Zacznij od nowa”, którego celem 
jest pomoc klientom Ośrodka pomocy 
Społecznej w Wicku w powrocie na 
rynek pracy. Do programu reintegra-
cji społeczno - zawodowej przystąpi-
ło aż 11 osób, które w czasie trwania 
projektu realizują zajęcia grupowe 
z psychologiem, doradcą zawodowym 
oraz instruktorem reintegracji 
zawodowej. Zajęcia teoretyczne 
odbywają się dwa razy w tygodniu, 
ich celem jest przede wszystkim 
podniesienie aktywności społecznej 
i zawodowej mieszkańców Gminy 
Wicko, wyposażenie uczestników 
projektu w wiadomości i umiejętności, 
które pomogą im radzić sobie w trud-
nych sytuacjach, a także odkrywanie 

EdukacjaEdukacjaEdukacja Sprawy społeczne



11Gmina Wicko - Biuletyn InformacyjnyGmina Wicko - Biuletyn Informacyjny10

własnych predyspozycji i potencjału 
drzemiącego w uczestnikach projek-
tu. Uczestnicy do końca maja 2018 
roku będą wzmacniać poczucie włas-
nej skuteczności, co przyczyni się do 
umocnienia ich pozycji społecznej 
i wzrostu samooceny. Zyskując większą 
samoświadomość gotowi będą pomimo 
trudności, realizować krok po kroku za-
mierzony cel, którym niewątpliwie jest 
znalezienie zatrudnienia. W jednost-
kach współpracujących z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Wicku, uczestnicy 
przez trzy dniu w tygodniu zdobywają 
umiejętności praktyczne, które z powo-
dzeniem mogą wykorzystać w dalszym 
życiu zawodowym. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom i oczekiwaniom uczest-
ników urozmaicamy zajęcia, zachęcamy 
ich do refleksji, staramy się motywować 
i towarzyszyć w zmianie „na lepsze” 
ich dotychczasowej sytuacji życiowej.

Wolontariat w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej 

w Wicku
Wolontariusze z Gminnego Centrum 

Wolontariatu w Wicku aktywnie uczest-
niczą w różnego rodzaju akcjach chary-
tatywnych mających na celu niesienie 
pomocy osobom potrzebującym. Ci mło-
dzi ludzie angażują się w pomoc w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu wszelkich 
działań na rzecz dobra publicznego.

Wolontariusze GCW w Wicku dotych-
czas pełnili dyżury w sklepie Biedronka 
w Wicku, zachęcając do udziału w ak-
cjach: „Podziel się posiłkiem” w dniach 
29-30 września 2017 roku czy „Dodaj 
świętom smaku” w dniach 1-3 grud-
nia 2017 roku. Ogólnopolskie Zbiórki 
Żywności organizowane są we współ-
pracy z Bankiem Żywności w Słupsku. 
Zorganizowana została także akcja cha-
rytatywna Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wicku pn. „Pomóż nam osłodzić 
święta” w dniach 17-15 grudnia 2017 
roku. Zebrane artykuły spożywcze (tj. 
słodycze, owoce, napoje) przekazane 
zostały osobom potrzebującym ze 
wskazaniem na osoby samotne, 
niepełnosprawne czy przewlekle chore 

mieszkające na terenie Gminy Wicko.
W zamian za pracę wolontariacką, 

24-go listopada Wolontariusze otrzyma-
li bilety na koncert MARGARET w ra-
mach imprezy profilaktycznej „NIEĆPA” 
w Gdyni.

Przypominamy, że akcja Niewi-
dzialna Ręka nadal trwa, jej celem 
jest udzielanie wsparcia i pomocy oso-
bom potrzebującym oraz kształtowanie 

w młodych ludziach postaw prospołecz-
nych, kierując ich energię na bezintere-
sowne pomaganie innym. Zastanów się 
już dziś, czy znasz kogoś, komu zwykła 
rozmowa sprawiłaby przyjemność? Być 
może jest ktoś, komu trzeba pomóc po-
przez zrobienie zwykłych, codziennych 

zakupów? Pamiętaj, Ty też możesz po-
magać! Zgłaszajcie do nas osoby, któ-
re według Was potrzebują pomocy!

Organizator: Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wicku, Ul. Radosna 9, 84-352 
Wicko

Osoba odpowiedzialna: Paulina Bi-
kowska, pok. nr 4, tel. 59 8611 119, 
wew. 34

Ty też możesz zostać 
wolontariuszem…

Pomagaj, to nic nie kosztuje!
Oferujemy współpracę w profesjo-

nalnym i przyjaznym zespole.
Dołącz do nas, czekamy właśnie 

na Ciebie!

Seniorzy w Klubie 
Integracji  Społecznej 

w Wicku
Z dniem 6 października 2017 roku 

rozpoczęły się zajęcia integrujące i ak-

tywizujące osoby w wieku „60+” w ra-
mach projektu „Pora na aktywnego 
Seniora!”, do którego realizacji przy-
stąpiło 15 Seniorek będących miesz-
kankami Gminy Wicko. Panie spotykają 
się w każdy piątek w godz. 9:00-11:00 
w sali KIS (GOKiS Wicko-na dole). Do 
tej pory Seniorki opracowywały „60 plu-
sów bycia Seniorem”, brały udział w za-
jęciach, których tematyka dotyczyła 
codziennej pielęgnacji skóry, pierwszej 
pomocy, dobroczynnej soli, zdrowego 
odżywiania i zasad estetycznego nakry-
cia stołu. Oprócz tego, Seniorki uczest-
niczyły w zajęciach ruchowych, miały 
okazję skorzystać z makijażu, bo prze-

cież by dobrze czuć się we własnym 
ciele warto zadbać nie tylko o trening 
umysłu, ale także o ciało poprzez jego 
pielęgnację i aktywność fizyczną. Se-
niorki udały się także w odwiedziny do 
Biblioteki Publicznej w Wicku celem 
znalezienia książki, która odmieniła 
ich życie. Dzięki wymianie wspólnych 
doświadczeń uczymy się od siebie cze-
goś nawzajem, warto o tym pamiętać! 
Mając na uwadze także to, jak wielki 
potencjał drzemie w uczestniczkach 
projektu, w tej edycji zainaugurowano 
cykl spotkań Seniorów z najmłodszymi 
mieszkańcami naszej gminy. Pani Ire-
na Niemiec i Krystyna Rajewicz udały 

się z wizytą do Przedszkola Gminne-
go w Wicku, co umożliwiło przeprowa-
dzenie integracji międzypokoleniowej 
w trakcie realizacji gminnego projek-
tu pn. „Pora na aktywnego Seniora!”. 
W programie przewidziane są atrakcyj-
ne zajęcia mające na celu aktywizację 
osób w wieku „60+” poprzez organiza-
cję im czasu wolnego. Wyjście z domu, 
wznowienie kontaktów społecznych, 
czy realizowanie pasji, pozwala lepiej 
funkcjonować, na co dzień oraz dłużej 
utrzymać sprawność fizyczną i zdrowie 
psychiczne.

GALA WOLONTARIATU
Dnia 11.12.2017 r. w sali GOKiS 

odbyła się gminna gala wolon-
tariatu, gdzie na ręce ponad 80 

osób Wójt Gminy Wicko Dariusz Wa-
leśkiewicz wręczył podziękowania za 
bezinteresowna pomoc i poświęcenie 
wolego czasu na rzecz drugiego czło-
wieka.

Co roku spośród zgłoszonych kan-
dydatów do tytułu „Wolontariusz roku 
Gminy Wicko” wybierana jest jedna 
osoba, którą wyróżnia postawa i za-
angażowanie w prace wolontariacką. 
W tym roku ta osobą jest Pan Witold 
Krużycki.

Tytuł ma charakter honorowy, a jego 
materialną formą jest statuetka wraz 
z aktem nadania.

Gala wolontariatu stała się również 
okazją do przyznania przez Wójta Gmi-
ny nagrody specjalnej za szczególne 
osiągnięcia sportowe. Tegorocznym 
laureatem został Mateusz Buśko, któ-
ry otrzymał nagrodę pieniężną o war-
tości 2 000 zł.

Pani Paulina Bikowska, koordynator 
do spraw wolontariatu OPS w Wicku, 
przedstawiła sprawozdanie z całorocz-
nej działalności, jednocześnie dziękując 
wszystkim za tak czynny udział w ak-
cjach charytatywnych.

Przedszkole Gminne w Charbrowie

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka we wrześniu przy-
gotowaliśmy dla dzieci zabawy, 

konkursy, upominki i wizytę gościa 
– instruktora tańca hip-hop, a już 
dzień później żegnaliśmy Lato - na 
wesoło z matematycznym akcentem. 
Wszystkie tegoroczne działania nasze-
go przedszkola oscylują wokół mate-
matyki, gdyż przyświeca nam roczny 
temat pracy „Od małego do dużego 
– matematyka dla każdego”. I w tej 

konwencji w miesiącu październiku 
odbył się przedszkolny konkurs ma-
tematyczny dla rodzin „Konstruowa-
nie gry planszowej”: wszystkie gry 
otrzymały wyróżnienie, III miejsce 
zdobyła Lena Leżańska, II miejsce Ur-
szula Wolańska i Wiktor Gołębiew-
ski a I miejsce Antoni Drzazgowski. 
Nasze przedszkolaki to bardzo uzdol-
nione maluchy i chętnie biorą udział 
w wielu konkursach: „Po szerokim 
polu modra Wisła płynie, pochylone 

chaty drzemią na dolinie” konkurs 
plastyczny Biblioteki Gminnej w Wi-
cku, „Wędrowne ptaki wodno-błotne 
Pobrzeża Słowińskiego”  plastyczny 
konkurs Słowińskiego Parku Naro-
dowego, „Logo przedszkola” konkurs 
plastyczny Przedszkola w Charbrowie, 
„Świat zadymiony ma same złe strony” 
konkurs ekologiczny Wójta Gminy Wi-
cko, „Najpiękniejsza kartka bożonaro-
dzeniowa” konkurs Biblioteki Gminnej 
w Wicku oraz jedno z większych na-
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szych przedsięwzięć – przedstawienie 
teatralne „Chociaż różni ale tacy sami” 
konkurs teatralny w GOKiS w ramach 
Międzynarodowego Dnia Zapobiegania 
Przemocy, organizowany przez OPS 
w Wicku. W celu rozwijania uzdolnień 
dzieci prowadzimy w tym roku nowe 

kółka zainteresowań: zajęcia taneczne 
„Tańczące brzdące” pani Anna Iwicka, 
zajęcia matematyczne „Kodowanie 
na dywanie” pani Anna Remiszew-
ska a zajęcia badawczo-odkrywcze 
„Klub małego odkrywcy” pani Sabi-
na Godula. W bieżącym roku przystą-
piliśmy również do ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego „Pocztówka 

z przedszkola”, który nie tylko promu-
je prawie już zapomnianą formę pisa-
nia listów i wysyłania pocztówek, ale 
pozwala na nawiązanie kontaktu z ró-
wieśnikami z całego kraju, a co za tym 
idzie poznanie ciekawych zakątków 
Polski. Dobrą nowiną jest także nowy 
sprzęt na naszym placu zabaw oraz 
wykonanie robót budowlanych w mie-
siącach IX-XI polegających na termo-
modernizacji budynku przedszkola 
– nasze przedszkole jest coraz pięk-
niejsze, a przed nami jeszcze perspek-
tywa ogromnej przebudowy, dzięki 

której obiekt zyska 520 m2 powierzch-
ni użytkowej. Zabawą Andrzejkową 
z wróżbami, zagadkami i wesołym 
tańcem rozpoczęliśmy czas przygo-
towania do świąt. Z okazji Mikołajek 
spotkaliśmy się ubrani na czerwono, 
by celebrować dzień matematycznymi 
zabawami, a także obejrzymy występ 
iluzjonisty w programie ,, Zaczaro-
wany Mikołaj i jego przyjaciele”. 15 
grudnia 2017 roku odbyło się spotka-
nie wigilijne połączone z kiermaszem 
ozdób świątecznych i kawiarenką. Jak 
co roku najważniejszym punktem wie-
czoru był występ artystyczny dzieci, 
które niezwykle pęknie zaprezentowa-
ły swoje umiejętności aktorskie. Dzię-
kujemy serdecznie wszystkim za tak 
liczne przybycie i pomoc w organi-
zacji. Polecamy naszą stronę www.
przedszkolecharbrowo.pl – najnowsze 
zdjęcia z imprez, ciekawe artykuły, 
kronika. Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia, gorące życzenia spokojnych, 
rodzinnych świąt, a w nadchodzącym 
Nowym Roku wszelkiej pomyślno-
ści i wielu sukcesów życzą dyrektor 
i pracownicy Przedszkola Gminnego 
w Charbrowie.

IO

Przedszkole
w Wicku

W tym roku szkolnym dużo 
się u nas dzieje. Pracujemy 
w trzech grupach wiekowych.

W tym roku po raz pierwszy mamy 
trzy grupy dziecięce: I „Motylki” 
(2,3,4-latki), II „Rybki” (4,5—latki) i III 
„Marynarze” (6-latki). Od października, 
w każdą środę, proponujemy dzieciom 
na śniadanko szwedzki stół. Do wyboru 
podajemy różne warzywa, sery, wędli-
nę, pieczywo, kawę z mlekiem lub her-
batę. Dzieci samodzielnie posługują się 
nożem i z zadowoleniem kreują włas-
ną kanapkę. Zauważyliśmy, że nawet 
„niejadki” z apetytem zjadają, co sobie 
przygotowały.

Uroczystą przysięgę na „przedszko-
laka” złożyło 32 dzieci, które otrzymały 
odznakę przedszkolaka, dyplom i słod-
kie upominki. Tego dnia również ob-
chodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej 
i z tej okazji przedszkolaki popisywały 
się swoimi umiejętnościami. Z wizytą 
do przedszkola przybyli urzędnicy, któ-
rzy w imieniu wójta złożyli wszystkim 
pracownikom serdeczne życzenia.

Dużo atrakcji dostarczyli nam akto-
rzy z Teatru Rozmaitości Adama Gro-
madzkiego prezentując „Opowieści 
morskiej syrenki”. Przedszkolaki czyn-
nie włączyli się w rejs pełen przygód, 
wykonując liczne zadania.

Kontynuujemy „Bajki...bajeczki” 
czyli czytelnicze spotkania z seniora-
mi i nie tylko. W dziecięcy świat bajek 

wprowadzili nas p. Irena Niemiec i p. 
Krystyna Rajewicz. Dzieci z zaciekawie-
niem słuchały tekstu i wypowiadały się 
na temat treści bajek. Z niecierpliwoś-
cią czekamy na chętnych do czytania 
bajek w kolejnym miesiącu.

Jednym z zadań przedszkolnych są 
konkursy. Sporo dzieci, bo aż 32 wzię-
ło udział w konkursie na „Warzywne 
stworki” pokazując własną kreatyw-
ność, pomysłowość i estetykę. Powołana 
komisja wyłoniła laureatów: I miejsce 
Dobrawa Krzyżanowska, II miejsce Kac-
per Kondratowicz, III miejsce Jan Wicki. 
Wyróżniono prace: Adriana Stasiak, Zo-
fii Manieckiej, Magdaleny Kaliszuk, Zu-
zanny Soldatk, Aleksandra Szlaskiego, 
Anny Bladoszewskiej. Zachęcamy do 
brania udziału w kolejnych konkursach. 
Sześciolatki przygotowały wspaniałe 
jesienne przedstawienie „O wiewiórce 
Łupiskórce”, którego morałem było, że 
kłamstwo ma krótkie nogi.

We wtorek 21. XI odbyło się spotka-
nie z kucharzem p. Ireneuszem Mall-
kiem. Tym razem wykonywaliśmy 
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pizzę. Dzieci wybierały warzywa, kroi-
ły wędlinę, ser. Pan kucharz nadzorował 
wypieki. Pizza udała nam się wybornie 
i wszystkim smakowała.

Andrzejki – magia wróżb i czarów. 
Również przedszkolaki w zabawowej 
formie poznały swoją magiczną przy-
szłość.

W grudniu z wizytą przyszedł do 
nas Mikołaj, który obdarował wszyst-
kie dzieci prezentami.

Za nami Jasełka i kiermasz dekora-
cji bożonarodzeniowych oraz uroczysta 
przedszkolna Wigilia.

Wszystkim czytelnikom biuletynu 
życzymy Wesołych Świąt i dużo pre-
zentów.

Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

Ostatni miesiąc 2017 
roku sprzyja pod-
sumowaniom, przy-

pomnieniom i ważnym 
wydarzeniom ostatnich mie-
sięcy w naszej szkole.

Najważniejszą dla lokal-
nej społeczności imprezą 
zorganizowaną w listopa-
dzie przez naszych nauczy-
cieli wraz z Radą Rodziców 
SP Wiko była „Niepodle-

głościówka”, czyli święto 
niepodległości obchodzone 
w formie wspólnego spot-
kania i występów artystycz-
nych na sali widowiskowej 
miejscowego GOKiS-u.

Inne istotne dla naszej 
szkoły wydarzenia ostatnich 
miesięcy to m. in. realiza-
cja projektów i cyklicznych 
działań edukacyjnych, dzię-
ki którym nasi uczniowie 

mogli w niekonwencjonalny 
sposób pogłębiać swoją wie-
dze i umiejętności zarów-
no z przedmiotów ścisłych, 
przyrodniczych, jak i huma-
nistycznych.

W kl. I-III SP warto wspo-
mnieć chociażby o obcho-
dach Dnia Pluszowego Misia, 
a także o podsumowaniu już 
III edycji akcji promującej 
zdrowe odżywianie  „WIEM, 
CO JEM”, czy też o Turnieju 
Wiedzowo-Sprawnościowy 
„Bezpieczna Szkoła”.

Starsi uczniowie też nie 
próżnowali. Już kolejny rok 
szkolny organizowane są 
w naszej placówce zajęcia do-
datkowe w ramach projektu 
współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego wo-
jewództwa pomorskiego na 
lata 2014-2020.W szkole 
aktywnie działa wolonta-
riat, którego jedną z pierw-
szych działań były mikołajki 

z bajkami i pluszakami dla 
przedszkolaków z Niepub-
licznego Punktu Przedszkol-
nego „Ewa” w Charbrowie.

Przystąpiliśmy również 
do nowego programu Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej 
„Aktywna Tablica”, dzięki 
któremu szkoła w Wicku zo-
stanie doposażona o kolejne 
tablice interaktywne w na-
szych klasopracowniach.

Warto również wspo-
mnieć o działaniach Stowa-
rzyszenia „Uwolnić wiedzę”, 
dzięki którym uczniowie SP 
Wicko przez ostatnie mie-
siące realizowali projekt 
„W podróży odnajdę siebie”. 
Na realizację tego projektu 
Stowarzyszenie otrzymało 
40000 zł z Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży w ramach 
ogólnopolskiego programu 
Równać Szansę. O efektach 
działań uczniów w projek-
cie „W podróży odnajdę sie-
bie” można dowiedzieć się, 
śledząc internetowy kanał 

na YT  „wPodróżyOdnajdę-
Siebie”.

W Bibliotece Szkolnej ucz-
niowie klas starszych organi-
zowali m. in. pasowanie dla 
uczniów kl. I SP, Zaduszki Li-
terackie – zajęcia wspomnie-
niowe o twórczości Wandy 
Chotomskiej - dla kl. II SP, 
a także działali w projektach 
edukacyjnych poświęconych 
komiksom oraz patronom 
roku 2017: Josephowi Con-
radowi i Tadeuszowi Koś-
ciuszce.

Indywidualnie na wyróż-
nienie zasługuje m. in. Ty-
moteusz Wroński z kl. VB 
SP Wicko, laureat II miejsca 
w Międzyszkolnym Kon-
kursie Recytatorskim pod 
hasłem „Z biegiem Wisły”, 
którego organizatorem była 
lęborska Filia nr 3 Peda-
gogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Słupsku, a także 
trzecioklasista gimnazjum 
Maciej Filipionek, który za-
kwalifikował się do rejono-
wego etapu przedmiotowego 
konkursu kuratoryjnego 
z chemii oraz gimnazjalistki: 
Zuzanna Śmigielska, Urszu-

la Tokarz, Wiktoria Wilma 
i Aleksandra Perczyńska, 
których autorskie komiksy, 
wykonane w ramach projek-
tu edukacyjnego pod nazwą 
„Odkrywamy świat komik-
sów. Jak stworzyć komiks?”, 

zostały zakwalifikowane do 
druku w prestiżowym ko-
miksowym Magazynie „Ota-
ku” w Warszawie.

Ze sportu…
Spośród licznych suk-

cesów sportowych warto 
wymienić II miejsce dziew-
cząt w sztafetowe biegach 
przełajowych w Lęborku 
oraz II miejsce w sztafeto-
wych biegach przełajowych 
w Finale Powiatowym XIX 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
Województwa Pomorskiego 
2017/18. Cieszą nas również 
niezmiennie wspaniałe suk-
cesy indywidualne naszych 
najlepszych lekkoatletów: 
Mateusza Buśki i Marce-
la Papke oraz kickboxera 
Krzysztofa Kruzla i strzel-
ca Pawła Tokarza. Wszyscy 
wymienieni powyżej spor-
towcy ze szkoły w Wicku 
biorą udział w tegorocznym 
plebiscycie Echa Ziemi Lę-
borskiej na ulubionego spor-
towca z powiatu lęborskiego 
w swojej kategorii wiekowej.

Więcej wydarzeń z życia 
naszej szkoły można zna-
leźć na stronie internetowej 
SP Wicko oraz na naszym 
profilu fb.

oprac. Magdalena Ku-
biakfot. materiały szkoły

Szkoła Podstawowa w Maszewku
Rozgrywki sportowe
W naszej szkole uczniowie bardzo 

chętnie uczestniczą w różnorodnych 
zajęciach sportowych oraz grach i zaba-
wach ruchowych. Osiągają także sukce-

sy w gminnych turniejach i zawodach, 
awansując do rozgrywek powiatowych.

Chłopcy w powiatowych Igrzyskach 
Dzieci Szkolnych brali udział w dwóch 
konkurencjach: w unihokeju oraz w ha-

lowej piłce nożnej.
Zaś w powiatowych Igrzyskach Mło-

dzieży Szkolnej w unihokeju naszą 
szkołę reprezentowały dziewczęta.

W unihokeju po zaciętych rozgryw-
kach zarówno chłopcy jak i dziewczęta 
zajęli IV miejsce, a w halowej piłce noż-
nej chłopcy zdobyli II miejsce.

Promocja zdrowia i właściwych 
postaw

W ramach promocji zdrowia nasza 
szkoła, pod kierunkiem pedagoga szkol-
nego, brała udział w akcji „Rzuć palenie 
razem z nami”.

Na korytarzu szkolnym została przy-
gotowana gazetka na temat tej ogól-
noświatowej akcji. Uczniowie klas 
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młodszych przygotowali rysunki i pla-
katy mające na celu zniechęcenie do 
palenia.

Uczniowie klas starszych uczestni-
czyli w zajęciach profilaktycznych pro-
wadzonych przez pedagoga, podczas 
których obejrzeli prezentację multime-
dialną ukazująca m.in. skład chemicz-
ny papierosów, etapy uzależnienia oraz 
skutki zdrowotne palenia papierosów. 
Uczniowie żywo dyskutowali na ten te-
mat, układali hasła, wykonywali plaka-
ty promujące zdrowy tryb życia.

Akcja miała na celu zwiększenie za-
interesowania uczniów sprawami zdro-
wia, wykształcenie i utrwalenie wśród 
młodzieży aktywnej postawy wobec 
zdrowia własnego i innych oraz naukę 
postaw asertywnych.

W ramach promocji zdrowia zostały 
też zorganizowane w klasie II nietypo-
we zajęcia w związku z Dniem Zdrowe-
go Odżywiania.

Dzieci poznały zasady zdrowego od-
żywiania a także wpływ witamin na 
zdrowie organizmu oraz artykuły spo-
żywcze bogate w witaminy: A,B,C,D.

Najwięcej radości jednak sprawiło 
uczniom przygotowanie zdrowych i ko-
lorowych kanapek na drugie śniadanie, 
które jest bardzo ważnym posiłkiem. 
Dzięki niemu dzieci mają energię do 
nauki, lepiej koncentrują się podczas 
lekcji i mają siłę do zabawy. W klasie 
pachniało ogórkiem, jajeczkiem, węd-

liną, papryką, szczypiorkiem. Apetyty 
wszystkim dopisywały. Dzieci stwier-
dziły, że zdrowe jedzenie jest smacz-
ne, kolorowe i nie warto odżywiać się 
jedzeniem typu fast – food.

Przyrodnicze wycieczki, imprezy 
i projekty edukacyjne

Uczniowie klas 0 – III pojechali do 
Muzeum Bursztynu w Łebie w którym, 
oglądali wyjątkowe eksponaty, podczas 
zwiedzania czterech sal: Lasu burszty-
nowego, Epoki lodowcowej, Sali inklu-
zji ( a w niej uwięzione w bursztynie 
owady ) oraz Bursztynowej komnaty. 
Przewodnik oprowadzający po pomiesz-

czeniach wystawowych, przekazał dzie-
ciom wiele ciekawostek o bursztynie 
i ówczesnej przyrodzie.

W kolejnych zajęciach edukacyjnych, 
tym razem, w Słowińskim Parku Naro-
dowym w Rąbce, uczestniczyły klasy 
IV i V.

W sali dydaktycznej obejrzeli pre-
zentację dotyczącą zwierząt Słowiń-
skiego Parku Narodowego, a następnie 
wykonywali figurki zwierząt z patyków, 
kamyków i nasion. Podczas dobrej za-
bawy dowiedzieli się wielu ciekawostek 
z życia zwierząt, które można spotkać 
na terenie Słowińskiego Parku Naro-
dowego.

Projekt edukacyjny pod hasłem „Ba-
dacze pogody” realizowali uczniowie 
klasy II.

W związku z nim wykonali wiele 
różnorodnych zadań. Między innymi 
poznali składniki pogody, wykonali 
przyrządy meteorologiczne, odczyty-
wali i zaznaczali temperaturę na ter-
mometrach, wykonali doświadczenia 

ukazujące powstawanie chmur, rozpo-
znawali i nazywali rodzaje chmur na 
podstawie zdjęć i własnych obserwacji, 
utrwalili zasady zachowania się w cza-
sie burzy.

Ciekawy cykl zajęć przyrodniczych 
mieli także uczniowie klasy III.

Dzieci wykonały wiele doświad-
czeń m.in. z siemieniem lnianym oraz 
drożdżami. Sprawdziły i obserwowały 

przez kilka dni, w jaki sposób tworzy 
się pleśń i jakie warunki są niezbęd-
ne do jej rozwoju. Tarły ziemniaki, aby 
uzyskać skrobię ziemniaczaną. Poznały 
rodzaje pieczywa oraz przyjrzały się im, 
zwracając uwagę na istniejące między 
nimi różnice w wyglądzie.

Zapoznały się też z produktami zbo-
żowymi. Przyjrzały się ziarnom zbóż 
i porównały je pod względem wyglądu 
i kształtu. Obejrzały proces powsta-
wania chleba, wyróżniając i nazywa-
jąc poszczególne etapy od ziarenka do 
bochenka. Umieściły pieczywo w od-
powiedniej warstwie piramidy ży-
wieniowej i określiły znaczenie zbóż 
w diecie każdego człowieka. Wirtual-
nie zwiedziły także Muzeum Chleba.

Promocja czytelnictwa, książek 
i bohaterów bajkowych

Wykonując różnorodne projekty edu-
kacyjne w poszczególnych klasach, 
uczniowie chętnie korzystają ze zbio-
rów biblioteki szkolnej. Szczególnie 
tych najnowszych, zakupionych dzięki 
udziałowi naszej szkoły w „Narodowym 
Programie Rozwoju Czytelnictwa”.

W ramach współpracy z innymi bi-
bliotekami uczniowie klas V-VI wybrali 
się do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lęborku na warsztaty profilaktyczne 
pt. „Tolerancja i szacunek to właściwy 
jest kierunek”. Pobyt w bibliotece był 
świetną okazją do tego, aby poznać jej 

specyfikę, księgozbiory, zasoby multi-
medialne, gry planszowe. Celem zajęć 
było kształtowanie u uczniów postaw 
akceptacji i tolerancji oraz poszanowa-
nia praw innych.

Z kolejną wizytą do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Lęborku pojechali 
uczniowie klas I – III.   Spotkanie mia-
ło na celu zapoznanie z biblioteką oraz 
pobudzenie zainteresowania książką.

Podczas zajęć dzieci poznały „Nowe 
przygody Kubusia Puchatka” w prze-
kładzie Michała Rusinka. Uczniowie 
wysłuchali ciekawych fragmentów 
przygód wesołego misia. Ponadto mie-
li do wykonania wiele zadań.  Wszyst-
kie były bardzo wesołe i zachęcające do 
wspólnej zabawy.

Tematykę związaną z misiem konty-
nuowano w szkole, podczas „Bardzo mi-
siowego Dnia Pluszowego Misia” kiedy 
to klasy 0-III wspólnie obchodziły 115 
urodziny Misia Pluszowego.

Uczniowie poznali historię ulubione-
go przez wszystkich pluszaka. Następ-
nie wysłuchali fragmentu książeczki 
o Kubusiu Puchatku i łapali ogony Kła-
pouchego. Wykonywali misie z balonów 
i kolorowego papieru.

Na koniec były jeszcze misiowe tań-
ce. A na pożegnanie misiowe żelki...

Bohaterom bajkowym i baśniowym 
był także poświęcony „Dzień baśni i ba-
jek” w klasie I. Główną ideą tego dnia 
było budzenie u dzieci zamiłowania  do 
czytania literatury dziecięcej oraz roz-
wijanie zdolności twórczych.

W tym dniu pierwszaki przebrały się 
za baśniowych bohaterów oraz przynio-
sły swoje ulubione książki.

Dzieci rozwiązywały zagadki o te-
matyce bajkowej, rozpoznawały tytuły 
baśni  za pomocą charakterystycznych 
przedmiotów oraz czytanych przez na-
uczyciela fragmentów z książek. Pierw-
szaki obejrzały  też wystawę baśni, 
bajek, legend polskich i światowych. 
Następnie wykonały portrety ulubio-
nego bohatera. Po skończonej pracy 
wspólnie odczytały list od Baby Jagi 
i w odpowiedzi na jej prośbę wykona-
ły eliksir urody. Czarownica pomyliła 
składniki i wyszedł wulkan. Było dużo 
śmiechu.

W ramach promocji czytelnictwa, 
w porozumieniu z rodzicami i we 
współpracy z biblioteką, w oddziale 
przedszkolnym rozpoczęto akcję „Ro-
dzinne Czytanie”.

Na pierwsze spotkanie z książką 
w ramach akcji „Rodzinne Czytanie” 
przyszła pani Kubica. Mama Michała 
zaprezentowała dzieciom dwie ksią-
żeczki, z których jedną wykonała wraz 
z synem. Historia o księżniczce, która 
nie chciała myć zębów, ozdobiona pięk-
nymi ilustracjami bardzo zaciekawiła 
małych słuchaczy.

Podczas kolejnego spotkania z książ-
ką uczniowie gościli babcię, mamę 
i młodszą siostrzyczkę Leny Grzegor-
czyk. Lena wraz z babcią wykonała 
własną książeczkę o bałwankach.

EdukacjaEdukacjaEdukacja Edukacja



19Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny18 Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZENURZY

Pierwszy semestr roku 
szkolnego upływa 
w naszej szkole bar-

dzo szybko, bo też bardzo 
dużo się dzieje. Za nami 
najważniejsze uroczystości 
dla dzieci z klasy pierwszej: 
ślubowanie pierwszoklasi-
stów na uczniów oraz czytel-
ników biblio teki szkolnej. 
W październiku, z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, 
uczniowie na wesoło podzię-
kowali nauczycielem za trud 
i poświęcenie. W listopa-
dzie odbył się również uro-
czysty apel z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości.

Warto w tym miejscu 
podkreślić ogromne zaan-
gażowanie uczniów i chęć 
udziału w wielu konkursach, 
wycieczkach, zawodach or-
ganizowanych w szkole, jak 

i poza nią. Poniżej przedsta-
wiamy Państwu tylko niektó-
re z podejmowanych działań

Wycieczki
W ostatnim kwartale nasi 

uczniowie wzięli udział w za-
jęciach organizowanych 
szkole Windsurfingu Haben-
da, gdzie stawiali pierwsze 
kroki w sportach wodnych. 
Bardzo dziękujemy Państwu 
Borowskim za organizację 
i przeprowadzenie zajęć. Po-
nadto najmłodsi odwiedzili 
Kolorową Planetę w Lębor-
ku, oglądali przedstawienie 
teatralne w Słupsku „Pipi 
Pończoszanka”. Ucznio-
wie uczęszczający na zaję-
cia z języka kaszubskiego 
brali udział w wycieczce do 
Sierakowic i Kamienieckie-
go Młyna oraz do Muzeum 

w Lęborku. Ponadto ucznio-
wie wzięli udział w wyciecz-
ce do Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej w Rąb-
ce.

Konkursy
W szkole odbył się kon-

kurs dla najmłodszych pod 
hasłem „Owoce i jarzynki – 
kolorowe witaminki”. Dzieci 
doskonale recytowały utwo-
ry o warzywach i owocach, 
przekonywały o ich zba-
wiennym wpływie na nasze 

zdrowie. Ponadto w szkole, 
w związku z uczczeniem 
„Roku Rzeki Wisły” odbył 
się konkurs recytatorski 
„Z biegiem Wisły”, które-
go ciąg dalszy miał miejsce 
w Lęborku. Tam rywali-
zowali uczniowie ze szkół 
powiatu lęborskiego. Biblio-
teka Publiczna Gminy Wicko 
również uczciła to wydarze-
nie i zorganizowała konkurs 
plastyczny pt. „Po szerokim 
polu modra Wisła płynie, 
pochylone chaty drzemią na 
dolinie”, w którym nasi ucz-
niowie zdobyli wiele nagród.

Bardzo ważnym wydarze-
niem była konferencja „Stop 
przemocy” zorganizowana 
w Gminie Wicko. Ucznio-

wie ze szkól podstawowych 
i przedszkoli przygotowa-
li przedstawienia na temat 
przemocy, używek. Nasi wy-
chowankowie zaprezentowa-
li się w przedstawieniu pt. 
„Dziwny”, które spotkało się 
z dużym aplauzem i uzna-
niem publiczności. Tym sa-
mym do szkoły, w ramach 
nagrody, trafił sprzęt spor-
towy.

W listopadzie odbył się też 
ekologiczny konkurs gmin-
ny pt. „Świat zadymiony ma 

same złe strony”, w którym 
nagrody indywidualne zdo-
byli również nasi uczniowie, 
a I miejsce zajęły dzieci 
z oddziału przedszkolnego. 
W tym miejscu chcielibyśmy 
bardzo serdecznie podzięko-
wać za zaangażowanie dzie-
ci i Rodziców w wykonanie 
pięknej pracy przestrzennej.

Temat ekologii jest bardzo 
ważnym tematem w naszej 
szkole. Dlatego też cyklicz-
nie organizujemy zajęcia 
z pracownikami Słowińskie-
go Parku Narodowego zarów-
no w szkole, jak i w Rąbce. 
Starsi uczniowie prowadzą 
zajęcia dla młodszych dzieci 
w tym temacie w czasie eko-
-lekcji.

Szkolne Koło Turystyczne
Miło nam poinformować 

Państwa, iż dzięki stara-
niom nauczycieli i współpra-
cy z PTTK Ziemi Lęborskiej 
w naszej szkole prężnie dzia-
ła Szkolne Koło Turystyczne 

skupiające uczniów naszej 
szkoły i nie tylko. Członko-
wie koła w ostatnim czasie 
uczestniczyli w I Rajdzie Pie-
szym „Runowo na maxa” oraz 
w VI Mikołajkowym Nordic 
Walking z okazji Światowego 

Dnia Marszu bez Rywalizacji 
TAFISA World Walking Day. 
Uczniowie z rajdów wracają 
zmęczeni, ale pełni wrażeń 
i satysfakcji z pokonanych 
kilometrów.

Szczegółowe informacje 

na temat życia Szkoły Pod-
stawowej w Szczenurzy znaj-
dą Państwo na stronie: www.
szkolaszczenurze.wicko.eu

Opracowanie  
Wioletta Malek

WICKO NA „MISTRZU TAŃCA”

Tancerze z Wicka pomimo krót-
kiego stażu treningowego 
wystartowali w „V OGÓLNOPOL-

SKIM TURNIEJU SOLISTÓW, DUETÓW 
I MINI FORMACJI MISTRZ TAŃCA”, 
który odbył się 21 października w Łe-
bie. W imprezie wzięło udział około 
300 tancerzy z całej Polski. Wszyscy 
tancerze z Wicka startowali w kate-
goriach debiuty hip-hop. Końcowe 
wyniki udziału przedstawiały się na-

stępująco:
Debiuty hip-hop do 8 lat:
Awans do półfinału - Bartosz Iwicki
Reszta tancerzy zakończyła swój 

start na ćwierćfinale.

Wicko reprezentowali:
DOMINIK REMISZEWSKI, BARTOSZ 

IWICKI, JAKUB BOJKE, MARTYNA 
SZUMAŃSKA, SZYMON TASIOR

Debiuty hip-hop 9-11 lat:

IV MIEJSCE- Maja Grześko
PÓŁFINAŁ- Weronika Brokowska, 

Wiktoria Hinca
Pozostali tancerze zakończyli swój 

start na ćwierćfinale.

Wicko reprezentowali:
RAFAŁ KONKEL, WERONIKA BRO-

KOWSKA, WIKTORIA HINCA, MAJA 
GRZEŚKO

Debiuty hip-hop 12-15 lat:
III MIEJSCE- Wiktoria Kowalczyk
V MIEJSCE- Patrycja Brokowska
VI MIEJSCE- Wiktoria Grzenkowicz
Pozostali tancerze zakończyli swój 

start na półfinale.

Wicko reprezentowali:
MONIKA DZIEMNIAŃCZYK, PATRY-

CJA BROKOWSKA, WIKTORIA KOWAL-
CZYK

Gratulujemy wszystkim tancerzom 
i życzymy dalszych sukcesów!!!

JUBILEUSZ BIEDRONEK

17 listopada drugie urodziny ob-
chodził Chór dziecięcy „BIE-
DRONKI” z Wicka. Z tej okazji 

zorganizowany został koncert podczas 
którego podziękowano sponsorom, 
rodzicom oraz włodarzom gminy za 
wspieranie działalności chóru. W kon-
cercie wzięły udział biedronki z Wicka 
i Łeby. Sponsorom, darczyńcom oraz 
włodarzom wręczono podziękowania 
a rodzice otrzymali pamiątkowe statu-
etki.
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Kultura

ŚWIĘTO
SENIORÓW
Dzień seniora to cykliczna impreza, która co roku 

gromadzi na Sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu seniorów z terenu całej gminy. 

Tak samo było i tym razem. Wszystkie miejsca zapełni-
li seniorzy z naszej gminy.  Wójt Gminy Wicko Dariusz 
Waleśkiewicz, życzył długich lat życia, pogody ducha, 
satysfakcji oraz spełnienia marzeń. Sekcje działające 
w GOKiS przygotowały program artystyczny, następnie 
na scenie pojawił się Andrzej Grabowski znany z roli 
Ferdynanda w „Świecie według Kiepskich”, który do 
łez rozśmieszał zgromadzoną publiczność.
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Wieści z biblioteki

Jesień to okres sprzyjający czytaniu- długie jesienne 
wieczory na pewno wpłynęły na wzmożony ruch w Bi-
bliotece. Biblioteka również ze swojej strony starała się 

zapewnić swoim czytelnikom jak najatrakcyjniejszą ofertę. 
I tak w dniach 4 i 5 października w Bibliotece miało miej-
sce wielkie święto literatury. Młodzi czytelnicy mieli po raz 
kolejny okazję spotkać się z autorami ich ulubionych ksią-
żek w ramach X edycji projektu „ Z książką na walizkach”.

W tym roku Bibliotekę odwiedziły: Małgorzata Strękow-
ska-Zaremba i Dorota Combrzyńska-Nogala znane i cenione 
autorki książek dla dzieci i młodzieży.

4 października odbyło się spotkanie z Małgorzatą Strę-
kowską- Zarembą, w którym wzięły udział dzieci klas II 
i III SP Wicko.©

Autorka zapoznała dzieci przede wszystkim z nowymi 
przygodami ich ulubionego bohatera Filipka Zaskrońca.

5 października gościem Biblioteki była  Dorota Combrzyń-
ska-Nogala, która spotkała się z uczniami klas V i VI SP 
Wicko. Pisarka w pasjonujący sposób opowiadała uczniom 
historię łódzkiego getta, którą opisała w książce „Bezsenność 
Jutki”. Spotkanie z Panią Dorotą Combrzyńską-Nogalą było 
na pewno dla zgromadzonej młodzieży cenną lekcją historii.

Takie spotkania dla wielu dzieci są często pierwszym 
kontaktem z autorem książek i niepowtarzalną okazją na 
otrzymanie unikatowej dedykacji. Dlatego bardzo cieszy-
my się, że po raz kolejny udało nam się wziąć udział w po-
morskich spotkaniach „Z książką na walizkach” i spełnić 
marzenia dzieci.

Natomiast 27 października Bibliotekę odwiedziła grupa 
pań seniorek biorących udział w warsztatach „ Pora na ak-
tywnego seniora” z Panią psycholog Pauliną Bikowską. Wi-
zyta miała na celu przybliżenie oferty bibliotecznej. Panie, 
które do nas trafiły  w większości już były naszymi czy-
telniczkami i wspólnie z nami prezentowały koleżankom, 
które były w Bibliotece pierwszy raz, książki, które warto 
przeczytać. Spotkanie okazało się bardzo owocne, gdyż Bi-

blioteka pozyskała aż siedem nowych czytelniczek, które 
mamy nadzieję, że zostaną naszymi stałymi czytelniczkami.

Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm „Rokiem Rzeki Wi-
sły” .W celu uczczenia tego  wydarzenia Biblioteka ogłosiła 
konkurs plastyczny- „Po szerokim polu modra Wisła płynie, 
pochylone chaty drzemią na dolinie…”.Konkurs był skiero-
wany do dzieci i młodzieży z Gminy Wicko- przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawowych. Ku naszej radości konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem – otrzymaliśmy w su-
mie 83 prace. Jury w składzie: Iwona Dziemiańczyk- anima-
tor kultury GOKiS Wicko, Piotr Zagrodnik –instruktor tańca 
GOKiS Wicko i Agata Ryfka- bibliotekarz BPG Wicko, miało 
trudny wybór i ostatecznie po burzliwej naradzie, przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia:

Przedszkola
I miejsce – Kinga Detlaf – Przedszkole Charbrowo
II miejsce – Antonina Remiszewska – Przedszkole 
Charbrowo

III miejsce – Leon Kamiński – Przedszkole Wicko
Wyróżnienia
– Emilia Hermann – kl. O - SP Szczenurze
- Róża Polewik – Przedszkole Charbrowo
- Ryszard Muchowski – Przedszkole Charbrowo
- Tymoteusz Młynek – Przedszkole Charbrowo
Klasy I – III
I miejsce – Michalina Cheba – SP Szczenurze
II miejsce – Aleksandra Lipiak – SP Szczenurze
III miejsce – Remigiusz Wroński – SP Wicko
Wyróżnienia
- Dagmara Konkol -SP Szczenurze
- Florian Matusik – SP Wicko
- Kinga Sprawska – SP Wicko
Klasy IV – VII
I miejsce – Oliwier Kwiatkowski – SP Szczenurze
II miejsce – Oliwia Boho – SP Szczenurze
III miejsce – Beata Maszota SP Wicko
Wyróżnienia
- Oliwia Hermann- SP Szczenurze
- Kornelia Piotrowska – SP Szczenurze
- Julia Mallek -SP Wicko
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można było 

podziwiać na wystawie w Bibliotece.
Z radością informujemy również, że w Bibliotece pojawiły 

się nowe regały, chodniki, nowa lada biblioteczna- wszystkie 
te zmiany spowodowały, że jest przyjemnie i nowocześnie, 
czego nie omieszkają doceniać czytelnicy Biblioteki.

Z okazji zbliżających się Świąt życzymy wszystkim czy-
telnikom wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, radości 
i miłości oraz dobrej lektury nie tylko od święta.

Sukcesy młodych lekkoatletów

Jesień obfitowała w liczne sukce-
sy naszych reprezentantów. We 
wrześniu podczas Międzywo-

jewódzkich Mistrzostw Młodzików 
w skoku w dal na trzecim stopniu sta-
nęła Nikola Szlaska. W zawodach z cy-
klu Małe Kaszuby Biegają imponowały 
przedstawicielki rocznika 2009: Nata-
lia Godula, Amelia Tasior, Weronika 
Wańdoch Dubaj. Dwukrotnie w MKB 
całe podium tego rocznika należało 
do w/w zawodniczek. Natalia Godula 
triumfowała w klasyfikacji końcowej 
MKB. Na niższych stopniach podium 
na koniec cyklu uplasowały się: Ame-
lia Tasior (2m.), Weronika Śmiechow-
ska (3m.), Oliwia Hermann (3m.). 
Wiele sukcesów zanotowano w Cross 

EdukacjaEdukacjaKultura



22 23Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

Festiwalu po ziemi bytowskiej, gdzie o medale nigdy nie 
było łatwo. Wśród najmłodszych roczników aż trzy razy 
na podium stanęła Emilia Hermann (1m. 2m. 2m.), Miej-
sca na podium wywalczyli też: Amelia Tasior (3m. 3m.), 

Mateusz Buśko (2m.), Oliwia Hermann (3m.), Natalia Go-
dula (3m.). Nagrody finansowe w Biegu Pokoju w Rumii 
zdobyli: Oliwia Hermann (1m), Marcel Papke(1m), Wero-
nika Śmiechowska (2m) i Mateusz Buśko(1m). Od ponad 
20-stu lat miejscem w kalendarzu biegowym są zawody 
GP Lęborka. Tu jeden triumf zanotowała Jagoda Godula. Od 
wielu biegów niepokonany jest Mateusz Buśko i po trzech 
jesiennych zwycięstwach zapewnił sobie triumf w końco-
wej klasyfikacji. W historii swoich startów w GP Lęborka 
zanotował 12 zwycięstw spośród 14-stu biegów. Mateusz po 
raz czwarty z rzędu triumfował w Biegu Papieskim w Sie-
rakowicach. Podczas tych zawodów w rywalizacji roczni-
ków 2009-10 na czterech pierwszych miejscach na mecie 
zameldowały się nasze reprezentantki. Jesiennym „od-
kryciem biegowym” została Zuzanna Pobudkiewicz, która 
zajęła 2 miejsce w prestiżowym Biegu Niepodległości w Bo-
rzytuchomiu. Grudzień to czas Biegów Mikołajkowych. Po 
raz trzeci z rzędu w Jarosławcu triumfował Marcel Papke. 
Na niższych stopniach podium znaleźli się: Mateusz Buśko 
i Oliwia Hermann.

BIEG „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ” – 27.09.2017r. 
– pierwszy bieg w ramach Grand Prix Gminy 
Wicko – sezon 2017/2018

Medaliści
(W-Wicko, M-Maszewko,
SZ-Szczenurze)
Rocznik 2010– 300 m Dziewczyny:
1.Emilia Hermann SZ
2.Dagmara Konkol SZ
3.Antonina Ekman SZ
Chłopcy:
1.Alan Dziemiańczyk M
2.Marcel Lipiński M
3.Daniel Jeliński SZ

Rocznik 2009– 300 m Dziewczyny:
1.Natalia Godula W
2. Zofia Pobudkiewicz W
3.Weronika Wańdoch-Dubaj SZ
Chłopcy:
1.Wiktor Ptak W
2.Mikołaj Lewicki W
3.Szymon Kozioł
Rocznik 2008– 300 m
Dziewczyny:
1.Jagoda Godula W

2.Maja Sokołowska M
3.Martyna Lodzińska W
Chłopcy:
1.Remigiusz Wroński W
2.Kacper Ronszkowski W
3.Borys Grubba W
Rocznik 2007– 400 m
Dziewczyny:
1.Oliwia Hermann SZ
2.Maja Grześko M
3.Joanna Jurewicz W

Chłopcy:
1.Paweł Sęktas M
2.Piotr RakoczyW
3.Dominik Majcher M
Rocznik 2006– 500 m
Dziewczyny:
1.Natalia Waleśkiewicz W
2.Wiktoria Buszman W
3.Zuzanna Kupicz W
Chłopcy
1.Mateusz Buśko W

2.Jakub Bladoszewski W
3.Kacper Zając M
Rocznik 2005– 500 m
Dziewczyny:
1.Wiktoria Karszna W
2. Adrianna Konkol SZ
3.Ewelina Detlaf W
Chłopcy:
1.Bartosz Strojnowski M
2.Radosław Suchodolski
W3.Szymon Dudzik W

Rocznik 2004 -500m
Dziewczyny:
1.Weronika Śmiechowska
W2.Zuzanna Stelmach W
3.Kinga Wrońska W
Chłopcy:
1.Jakub Neumiller W
2.Marcel Papke W
3.Jakub Szydlik W

Finał Baltic Cup – Pomorze Środkowe 2017 
oraz Regionalne Zawody Jeździeckie 
w Skokach przez Przeszkody w Nowęcinie

Dnia 30 września 2017 roku w No-
węcinie odbyły się Towarzyskie 
oraz Regionalne Zawody Jeź-

dzieckie w Skokach przez Przeszkody 
w Nowęcinie. Organizatorem przedsię-
wzięcia byli Ośrodek Jeździecki i Klub 

„Senny” Nowęcin. W czasie zawodów 
podsumowano Cykl Towarzyskich Za-
wodów Jeździeckich w Skokach przez 
przeszkody rozgrywanych od kwietnia 
w przepięknych i malowniczych miej-
scowościach pomorskiego regionu. 
Organizatorami tego projektu w bieżą-
cym roku byli: Stajnia Grażyny – Mi-
korowo, Stajnia Siwa – Salino, Stajnia 
Pod Dębami – Sarbsk, Ośrodek Dolina 
Charlotty – Strzelinko, Ośrodek i Klub 
Jeździecki Pegaz – Reda, Ośrodek Jeź-
dziecki Barłomino, Stajnia „ISKRA” 
– Sztumskie Pole, Ośrodek i Klub Jeź-
dziecki Senny – Nowęcin.

Cały cykl zawodów zgromadził liczną 
publiczność, która miała okazję obej-
rzeć 1062 przejazdy konkursowe. W za-
wodach startowało 265 zawodników na 
280 koniach. We wszystkich konkur-
sach zawodnicy reprezentowali 63 staj-
nie z terenu pomorza środkowego.

SportEdukacjaEdukacjaSport
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Ideą tego projektu (Baltic Cup Po-
morze Środkowe 2017) jest praca od 
podstaw na rzecz rozwoju jeździe-
ctwa, propagowanie sportów konnych, 
wyrównanie szans w dostępie do im-
prez sportowych i wychowanie mło-
dzieży w duchu rywalizacji sportowej. 
Ważnym elementem jest zintegrowanie 
środowiska jeździeckiego i koordynacja 
w nawiązaniu współpracy pomiędzy Klu-
bami, Ośrodkami Jeździeckimi, a Pomor-

skim Związkiem Jeździeckim w zakresie 
szkolenia, organizacji zawodów i innych 
przedsięwzięć społeczno-sportowych.

Konkurencje z udziałem koni należą 
do niezwykle widowiskowych i efektow-
nych. Dlatego też w tym dniu domi-
nowała wspaniała zabawa i sportowa 
rywalizacja. W trakcie zawodów roze-
grano 4 konkursy zawodów towarzy-
skich – Mini LL, LL, L oraz L1 oraz 2 

konkursy zawodów regionalnych: 
L licencyjny oraz P.
Konkurs Mini LL to w zasadzie 

pierwszy do pokonania konkurs dla 
trenujących skoki przez przeszko-
dy. Zawodnicy mieli do pokonania 9 
przeszkód (10 skoków) o wysokości 
60 centymetrów. Z zadaniem świetnie 
poradziło sobie 11 zawodników, którzy 
otrzymali nagrody rzeczowe i Flo.

W konkursie LL, I miejsce zajęła Zu-
zanna Borys na koniu Migotka repre-
zentująca KJ Pegaz Reda. Triumfatorem 
konkursu L była Klaudia Rejnert na ko-
niu Andora, reprezentująca Pomorską 
Ligę Jeździecką. Zwycięzcą konkursu 
L1 była natomiast Marta Łazorczyk na 
koniu Chilling Zahir ze Stajni Zahir.

W konkursie regionalnym P I miej-
sce zajął Maciej Czaja ze Szczecinka 
na koniu Capris.

W realizację i organizację zawodów 
zaangażowanych zostało wiele podmio-
tów. Impreza objęta została Patronatem: 
Marszałka Województwa Pomorskiego, 
Wójta Gminy Wicko oraz Pomorskiego 
Związku Jeździeckiego.

Prezes JKS Senny Henryk Kozłowski

Wspólne działania 
z Gminą Nawojowa
W dniach 13 - 16 październi-

ka 2017 r. strażacy ochotni-
cy z terenu naszej gminy oraz 

pracownicy Urzędu Gminy w Wicku 
odwiedzili partnerską Gminę Nawojo-
wa. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział 
w II Spartakiadzie Samorządowej, 
w której naszymi konkurentami byli 
przedstawiciele urzędów miast i gmin 
z: Rytra, Muszyny, Nawojowej, Kar-
packiego Oddziału Straży Granicz-
nej, Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu, Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowym Sączu.

Bieg na 100 m, skok w dal, cięcie 
drewnianej kłody na czas, przeciąga-
nie liny czy sztafeta 4 x 100 m, to tylko 
niektóre z konkurencji z jakimi zawod-
nicy musieli się zmierzyć. Przedstawi-
ciele Gminy Wicko zdobyli w ogólnej 
klasyfikacji piąte miejsce oraz trzecie 
w sztafecie 4 x 100 m. Pamiątkowe dy-
plomy oraz puchary wręczyli starosta 
nowosądecki Marek Pławiak, przewod-
niczący Rady Powiatu Nowosądeckiego 
Zygmunt Paruch, wójtowie gmin Nawo-
jowa i Rytro Stanisław Kiełbasa i Wła-
dysław Wnętrzak, a także komendant 
miejski PSP w Nowym Sączu starszy 
brygadier Waldemar Kuźma.

Spotkanie strażaków z Gminy Wicko 
i Nawojowa było świetną okazją do wy-
miany doświadczeń, tym bardziej, że 
Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej 

jest jednostką dopiero się kształtującą.
Ponadto nasi ochotnicy z OSP 

zwiedzili Kopalnię Soli w Bochni, Ła-
giewniki, Wawel, Ogrody Zmysłów 
w Muszynie oraz zdobyli szczyt Jawo-

rzyny Krynickiej (1114 m n.p.m)... za 
pomocą kolei gondolowej.

Opracowała Aleksandra Domarecka

Z życia Ochotniczej 
Straży Pożarnej
W dniu 30 października 2017 

r. strażacy z Gminy Wicko 
wzięli udział w seminarium 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
pod nazwą „Numery Twoich Przyja-
ciół 998-112” zorganizowanym przez 
Oddział Wojewódzki Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP Woje-
wództwa Pomorskiego w Gdańsku 
oraz Ośrodek Orgazizacji Szkolenia 
Zawodowego ,,Param’’ w Warszawie. 
Seminarium odbyło się w Kinie Lę-
borskiego Centrum Kultury „Fregata” 
pod patronataem Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Warszawie przy udziale ofi-
cerów Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania omówiono wybra-
ne zagadnienia prawne dotyczące pro-
filaktyki szeroko rozumianej ochrony 
przeciwpożarowej oraz przyczyny po-
wstawania i rozszerzania się pożarów, 
z uwzględnieniem zdarzeń wynikłych 
po nadużyciu alkoholu i środków odu-
rzających. Ważnym elementem semina-

rium była prezentacja multimedialna 
na temat organizacji ochrony przeciw-
pożarowej w zakładzie pracy i omówie-
nie zasad obsługi podręcznego sprzętu 
gaśniczego. Dodatkowo strażacy utrwa-
lili zasady udzielania pierwszej pomocy 
oraz korzystania z numerów alarmo-
wych 998 i 112, które są zarazem tak 
proste jak i bardzo skomplikowane 
w sytuacji zagrożenia.

Na zakończenie seminarium odbył 
się koncert Jacka Stachurskyego, który 
w zabawny sposób opowiedział o swojej 
przygodzie z muzyką i o tym jak został 
piosenkarzem. Wokalista wykonał prze-
boje takie jak: „Zostańmy razem”, „Za 
każdy dzień, za każdy szept”, „Gdy za-
płaczesz”, „Kocham Cię Kochanie Moje” 
(Manaam) czy „Runął Już Ostatni Mur” 
(Tilt).
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Z życia gminy

Sto lat, sto lat…

Pani Katarzyna Gadowska – od 1947r. mieszkanka 
Dymnicy, 17 października 2017r. obchodziła jubile-
usz 100 rocznicy urodzin. Zacna seniorka cieszy się 

dobrym zdrowiem. Pani Katarzyna Gadowska jest pierwszą 
mieszkanką gminy Wicko, obchodzącą 100 urodziny. Z ży-
czeniami zdrowia i radości, Szanowną Jubilatkę odwiedził 
Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, Zastępca Wójta 

Agnieszka Wolańska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Anna Stasiak wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Bożeną Kruszyńską, złożyli Jubilatce życzenia, wrę-
czyli kosz upominkowy, tort oraz kwiaty.

Pani Maria, córka Pani Katarzyny podzieliła się z nami 
wspomnieniami ze swojego dzieciństwa:

„Mieszkaliśmy w Dymnicy od 1947r. razem z rodzicami, 
babcią, dziadkiem oraz dwoma braćmi. Moje dzieciństwo 
było radosne. Mamusia ciężko pracowała i nie były jej obce 
żadne prace, nawet takie jak powożenie końmi. Troszczyła 
się o wszystkich (…) w naszym domu każdy był ugoszczony. 
Z okazji rożnych uroczystości religijnych, takich jak: droga 
krzyżowa, gorzkie żale czy nabożeństwo majowe zbieraliśmy 
się wspólnie u sąsiadów, a po modlitwie były śpiewy – bo są-
siad przychodził z akordeonem. Grywaliśmy z „tysiąca” czy 
„lotto”. Jednego wieczoru podczas takiego spotkania były opo-
wieści o duchach. Następnego dnia sąsiadka Stasia wybrała 
się o zmroku do sklepu w Ulini by sprzedać jajka, a z nią po-
szedł mój młodszy brat i rówieśnik Zygmunt. Ktoś wpadł na 
pomysł by wziąć prześcieradła i w alejce śliwkowej udawać 
duchy. Było dwóch duszków. Sklep był zamknięty tego dnia 
i wszyscy wracali z jajkami, czego duchy nie przewidziały. 
Wracający wystraszyli się bardzo i z krzykiem uciekli do 
domów. No i z jajek nic nie zostało. (...) Hodowla koni była 
oczkiem w głowie tatusia. Innym razem mamusia układała 
siano podawane z wozu na strychu, nad oborą, na który wcho-
dziło się po drabinie i był tam właz otwierany. Tym razem 
nie zamknięto włazu, który przykryło siano. Mamusia ukła-
dając siano nie zauważyła tego i spadła na beton w oborze. 
Na chwile straciła przytomność. Chcieliśmy wzywać pogoto-
wie, ale po chwili mamusia odezwała się, że czuje się dobrze. 

Z innych wspomnień to miłe z okazji zielonych świąt. Rano 
wstajemy z braćmi a tu przed oknami, cała alejka wysadza-
na brzózkami. Nocą tatuś z dziadkiem dokonali tego wkopu-
jąc brzózki. Zaraz pobiegliśmy do innych domów zobaczyć 
i wszędzie było wejście do domów przystrojone brzózkami. 
Jaka to była radość. Pamiętam prasowanie żelazkiem na wę-
gle z pieca, bo przecież nie było prądu elektrycznego tylko 
lampa naftowa. Idąc do szkoły (chodziliśmy do Sarbska do 
klasy I-III) miałam zawsze piękne kokardy w warkoczach. 
Wstążki mamusia codziennie prasowała na drzwiczkach od 
kuchni, które były gorące, bo się przygotowywało śniadanie.”

Było nam niezmiernie miło odwiedzić Panią Katarzynę, 
jeszcze raz z całego serca życzymy jej wszelkiej życiowej 
pomyślności pogody ducha na dalsze lata. Niech każdy 
dzień będzie dla Pani źródłem szczęścia i niech upływa 
w spokoju, zdrowiu oraz wśród miłości najbliższych.

Aktualnie w toku są 
dwie procedury
przetargowe 

1. Świadczenie usługi  dostępu do Internetu w celu za-
chowania trwałości projektu pn.:„Zapewnienie dostępu do 
Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z te-
renu Gminy Wicko”.

Przetarg ma na celu wyłonienie Wykonawcy, który w la-
tach 2018-2019 świadczyć będzie usługę dostępu do Inter-
netu do świetlic wiejskich oraz beneficjentów końcowych 
w postaci 30 gospodarstw domowych zlokalizowanych na 
terenie gminy Wicko.

2. Odbiór oraz zagospodarowanie  odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nie-
zamieszkałych na terenie gminy Wicko  w roku 2018.

Ogłoszenie dotyczące 
akt osobowo-płaco-
wych zlikwidowanych 
zakładów pracy
Informujemy, że akta osobowo – płacowe pracowników 
zlikwidowanych zakładów pracy:

1. Słowińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Charbrowie,

2. SEEGER Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Łebiencu,

Znajdują się pod adresem:

Usługi archiwistyczne –
Składnica Depozytowa Sp. z o. o.,
ul. M.C. Skłodowskiej 3
(na terenie Spółdzielni Niewidomych)
76 – 200 Słupsk

Tel. 788-093-939

Z życia gminy



Konkurs fotograficzny

skład i  druk gazet - studiofactory.pl

WOŚP – 14 STYCZNIA 2018r. –
GADŻETY I KONCERT ZESPOŁU TOP ONE

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wi-
cku po raz kolejny otrzymał zgodę na utwo-
rzenie sztabu WOŚP. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą o przekazywanie 
fantów/gadżetów, które będą przeznaczone 
do sprzedaży podczas 26 Finału zaplanowa-
nego na dzień 14 stycznia 2018r. Całkowity 
dochód ze sprzedaży zostanie przekazany 
na cel zbiórki publicznej: „dla wyrówna-
nia szans w leczeniu noworodków”. Fanty/
gadżety/ przedmioty mogą Państwo przy-
nosić do siedziby sztabu - Gminnego Ośrod-

ka Kultury i Sportu w Wicku w godzinach 
jego otwarcia (od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-16.00).

Już teraz możemy potwierdzić, że tego 
dnia razem z nami będzie jeden z bar-
dziej rozpoznawalnych zespołów nurtu di-
sco polo i dance – TOP ONE. Wykonawca 
takich utworów jak: „Biały Miś”, „O miła 
moja” czy „Bliska moim myślom”.

UWAGA !!!
Ogłaszamy konkurs na najciekawszą fotografię iluminacji świątecznych 
znajdujących się na terenie naszej gminy.

Zdjęcia należy przesyłać
na adres poczty elektronicznej:
monika.pawlowska@wicko.pl
do dnia 03.01.2018 r.

Szczegóły konkursu na stronie www.wicko.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy do udziału!


