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Inwestycje Inwestycje

Inwestycje w trakcie realizacji - rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Szczenurzy

Pozyskane środki zewnętrzne – zadania  
realizowane i planowane do realizacji w 2019 r.

W trakcie realizacji:

1. W trakcie realizacji jest inwesty-
cja pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe- 
Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury” 
w ramach Osi 8 Konwersja, Działania 
8.04. Wsparcie atrakcyjności walorów 
dziedzictwa przyrodniczego złożony 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest rozbu-
dowa sieci szlaków kajakowych z ich 
kompleksowym zagospodarowaniem 
na rzece Łebie i Chełst poprzez budo-
wę przystani i przenosek kajakowych 
z ich zagospodarowaniem oraz oznako-
waniem szlaku. Przedsięwzięcie reali-
zowane w partnerstwie na terenie gmin 
Łęczyce, Lębork, Nowa Wieś Lęborska, 
Wicko, Główczyce oraz Łeba.

Na terenie Gminy Wicko zakres pro-
jektu obejmuje budowę przystani kaja-
kowej w miejscowości Poraj.

Wysokość dofinansowania projektu 
85%. Łączne nakłady finansowe: 237 
523,61 zł

2. Utworzenie miejsc postojowych 
przy ścieżce rowerowej na terenie 
Gminy Wicko.

W ramach projektu w m. Wicko, 
Wrzeście i Białogarda przy budowa-
nej ścieżce rowerowej obok obwodnicy 
zaplanowano montaż 3 samoobsłu-
gowych stacji naprawy rowerów, sto-
jaków rowerowych z siedziskiem, 
ławki solarnej z panelem do ładowa-
nia tel. oraz wydanie albumu przy-
rodniczego gminy w ilości 1.000 
szt. Wartość projektu 79 417,58 zł, 
 kwota dofinansowania 39 708,79 zł., 

realizacja w roku 2019.

3. „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”.
Niebawem rozpocznie się realizacja zło-
żonego przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Wicku projektu obejmujące-
go realizację zajęć z edukacji morskiej 
na obszarze gmin Wicko, Łeba i Cho-
czewo.

Zakłada m.in. zajęcia dydaktyczne, 
projekty edukacyjne, wycieczki edu-
kacyjne, naukę pływania, doskonale-
nie umiejętności pływackich, zawody 
pływackie ale również organizację bi-
waków, obozów, wacht czy zajęć szkut-
niczych oraz kursów jak m.in. ratownika 
młodszego, sternika czy żeglarza jach-
towego. 

Łączny planowany koszt realizacji to 
603 546,54 zł dofinansowanie wyniesie 
281 777 zł.

Czekamy na podpisanie umów o do-
finansowanie:

1.Budowa Żłobka
W związku z zakwalifikowaniem 

oferty złożonej przez Gminę Wicko do 
dofinansowania w ramach Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2019 otrzymano promesę na realizację 
zadania w: Żłobek Charbrowo, ul. Łeb-
ska 9, 84-352 Wicko w wysokości 480 
000 zł. Natomiast łączny koszt inwesty-
cji po zakończeniu trwającej procedu-
ry przetargowej wynosić będzie ponad 
1mln 300 tys. zł. 

2. Zapewnienie funkcjonowania 
Klubu „Senior+” 

W ramach realizacji zadania zapla-
nowano zatrudnienie personelu (0,5 
etatu psycholog, 0,5 etatu pracownik 
gospodarczy, 0,5 etatu Instruktor), or-
ganizację warsztatów, pogadanek i zajęć 
w tym zajęć manualnych, gimnastyki, 
tańca i śpiewu, spotkań z dietetykiem, 
historykiem, dentystą, wizażystką, za-
jęcia kulinarne, organizację wycieczek: 
np. poznanie gminy - wycieczka lokalna, 
wyjazd do teatru czy kina.(w tym zakup 
biletów, transportu i innych usług) oraz 
zapewnienie bieżącego funkcjonowania 
placówki - koszty energii, internetu, 
środków czystości.

Łączny koszt prowadzenia KLUBU 
to ponad 90 000 zł., a dofinansowanie 
wyniesie 36 000 zł.

3. Aktywna Młodzież – działania na 
rzecz młodzieży zagrożonej wyklucze-
niem społecznym.

Wszystkie proponowane formy z na-
ciskiem na indywidualne preferencje 
i zdolności kierowane będą w Wicku dla 
10 osobowej grupy młodzieży w wieku 
15-24 lata. Działania ukierunkowane 
zostaną również na profilaktykę i edu-
kację w zakresie uzależnień zarówno 
wśród objętej zadaniem grupy jak i mło-
dzieży gminnej i jej otoczenia. Łączny 
koszt zadania 62 500,00 zł., przyznane 
dofinansowanie wynosi 50 000 zł.

4. Projekt z  zakresu Gimnasty-
ka korekcyjno - kompensacyjna pn. 
„Aktywność sportowa fajna sprawa ale 
ważna jest prosta postawa” . Całkowity 
planowany koszt realizacji zadania po-
nad 40 000 zł., dotacja MSIT 20 000,00 zł. 

Wnioski o dofinansowanie w trak-
cie ocen:

1.Przebudowa drogi gminnej w m. 
Szczenurze jako zapewnienie dojazdu 
do budynku Szkoły.

Cel planowanej operacji : Zapewnie-
nie możliwości dojazdu do budynku 
Szkoły oraz atrakcyjnych przedsię-
biorczo miejsc nie opodal niej poprzez 
budowę 163,81 m. drogi gminnej 
w miejscowości Szczenurze w Gminie 
Wicko.

Koszt planowany ponad 123 tys zł.
Termin planowany 06.2020
2.R 10 - Dotychczasowy przebieg tra-

sy zmieniono i obecnie trasa przebiegać 
będzie na terenie Gminy Wicko od gra-
nicy z SPN do m. Żarnowska i tu przy 
jeziorze do Łeby – przez miasto Łeba ul. 

Nadmorska aż do terenów Lasów Pań-
stwowych nad Mierzeją, po czym dro-
gą przy Parkingu leśnym poprowadzi 
do miejscowości Ulinia skąd pokieruje 
się w kierunku Dymnicy aż do granicy 
z gminą Choczewo. Łączny koszt przed-
sięwzięcia to ok. 1 mln 211 000 zł., do-
finansowanie wynieść może 574 828 zł. 

3. „Nowy profil usług w Klubie In-
tegracji Społecznej” - Zadanie publicz-
ne zakłada realizację działań w zakresie 
identyfikacji, inicjowania oraz wzmoc-
nienia uczestniczenia w życiu społecz-
nym osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez min. poradnictwo 
prawne i psychologiczne, edukację kul-
turalną, edukację historyczną, medial-
ną oraz zdrowotną, sport i rekreacje, 
podnoszenie kwalifikacji i umiejętno-
ści objętych działaniami w ramach KIS. 
Łączny koszt zadania 85 846,36 zł. Wnio-
skowana kwota dotacji 59 880,00 zł. 

Planowane:
1.Budowa filii biblioteki publicznej 

w m. Roszczyce - Wniosek o dofinanso-
wanie zadania w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa Prio-
rytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-
2020.

2.Budynek OSP przy świetlicy wiej-
skiej w Łebieńcu dz. nr 228 

3.Przebudowa drogi gminnej, ul. Je-
ziorna w m. Sarbsk na odcinku 910 m.
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Relacja

W dniach od 16 do 23 marca ucz-
niowie klas siódmych Szkół 
Podstawowych z terenu Gminy 

Wicko mieli okazję brać udział w za-
granicznym kursie języka angielskiego 
w całości sfinansowanym przez Gminę 
Wicko. Podczas pobytu w Holandii ucz-
niowie intensywnie uczyli się języka 
angielskiego w naturalnym środowisku, 
obcowali z naturą podczas zajęć na świe-
żym powietrzu oraz poznawali holender-
ską kulturę i architekturę. Organizacją 
przejazdu autokarem do miejscowości 
Noordwijk, zakwaterowaniem, przepro-
wadzeniem zajęć z języka angielskiego 
oraz animacji zajęła się Agencja Arty-
styczno Turystyczna Przygoda z Lębor-
ka. W czasie wolnym zorganizowano 
również zwiedzanie Amsterdamu i No-
ordwijk z miejscowym przewodnikiem 
oraz wizytę w prestiżowym liceum i od-
dziale polskiej szkoły w Hadze. Łącznie 
z trzech szkół z wyjazdu skorzystało 45 
dzieci. Opiekunami młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Wicku byli nauczyciele 
Marta Tandek i Grzegorz Piećko. Ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Szczenu-
rzy podlegali opiece nauczycielki Ewy 

Bucholc, a opiekunem siódmoklasistów 
ze Szkoły Podstawowej w Maszewku był 
nauczyciel Dariusz Górny. 

Podróż autokarem z Wicka do Noor-
dwijk, wraz z postojem na obiad w re-
stauracji Mc Donald w Niemczech, 
trwała około 15 godzin. 

Uczniowie wraz z opiekunami, na-
uczycielami i organizatorami wyjazdu 
zakwaterowali się w Hostelu Stayokay 
w nadmorskiej miejscowości Noordwijk. 

W hostelu zapewniono nam śniada-
nia i obiadokolacje w formie bufetu, 
a lunch dostarczany był przez firmę ca-
teringową. Dzieci również otrzymywały 
drugie śniadanie w formie przekąski. 

Lekcje z języka angielskiego w wy-
miarze do pięciu godzin dziennie prze-
prowadzane były przez native speakera 
z Wielkiej Brytanii Panią Helen oraz 
wykwalifikowaną nauczycielkę języ-
ka angielskiego Panią Kingę. Animacje 
w języku polskim i angielskim prowa-
dziła Pani Klaudia z biura podróży Przy-
goda. Zajęcia odbywały się w grupach 
piętnastoosobowych. 

Zajęcia w plenerze koordynowane 
były przez harcmistrza- Pana Michała. 

Atrakcyjne zabawy na świeżym powie-
trzu przeprowadzone były w formie spa-
cerów po plaży, wycieczek rowerowych, 
gier terenowych, tańców integracyjnych 
oraz gier boiskowych. 

Podczas gry terenowej grupy wyko-
nywały zadania na punkty i rywalizo-
wały ze sobą na czas. Pytania i zadania 
rozwiązywane były w języku angiel-
skim. Przydatna była zdolność czytania 
mapy, rozszyfrowania alfabetu morsa 
oraz umiejętność współpracy w grupie. 

Podczas spacerów i wycieczek ro-
werowych można było zaobserwować 
i podziwiać piękno budzącej się wios-
ną przyrody. Holandia słynie przede 
wszystkim z hodowli przepięknych, ko-
lorowych kwiatów, a podczas naszego 
pobytu w pełni rozkwitu były żonkile 
i hiacynty oraz rozpoczynał się sezon 
na tulipany. 

Piękna, wiosenna pogoda dopisała 
podczas spaceru po miasteczku Noor-
dwijk, gdzie młodzież miała okazję za-
poznać się z nadmorską architekturą 
miasteczka oraz skosztować pysznych 
lokalnych lodów. Zarówno w lodziarni, 
jak i w sklepie z pamiątkami, uczniowie 

samodzielnie robili zakupy dogadując 
się w języku angielskim. 

W Hadze młodzież z Gminy Wicko 
spotkała się z uczniami oddziału pol-
skiej szkoły podstawowej oraz miała 
możliwość zobaczyć prestiżową szkołę 
Hofstad Lyceum, która należy do szkół 
stowarzyszonych UNESCO. Dyrektor 
szkoły osobiście oprowadził nas po 
klasopracowniach, korytarzach i auli, 
opowiedział historię i przedstawił ideę 
liceum. Nasi uczniowie byli pod wra-
żeniem bogato wyposażonych sal, za-
awansowanej technologii, różnorodności 
kultur i ekologicznych rozwiązań zasto-
sowanych w szkole.

Stolica Holandii, cosmopolityczny 

Amsterdam, była jedną z największych 
atrakcji wyjazdu. Miasto kanałów, ka-
mienic, rowerów i tramwajów zachwy-
ciło wszystkich uczestników wycieczki.

Podczas zaplanowanego czasu na 
zwiedzanie miasta uczniowie wzię-
li udział w prezentacji „Polskie ślady 
w Amsterdamie”, podczas której pozna-
li historyczne powiązania Polski z Ho-
landią. Polka mieszkająca w Holandii 
oprowadziła grupy po najbardziej cha-
rakterystycznych miejscach w stolicy 
oraz przybliżyła nam historię tego mia-
sta. Młodzież miała również czas na 
kupno pamiątek i przekąsek na drogę 
powrotną do Polski oraz swobodny spa-
cer w centrum miasta. 

Podczas oprowadzania po mieście 
uczniowie dowiedzieli się między in-
nymi o jego położeniu poniżej poziomu 
morza, technologii budowy domów, po-
dobieństwa zabudowy do architektury 
Gdańska. Przechodząc przez drogę trze-
ba było bardzo uważać na nadjeżdżające 
z każdej strony rowery i tramwaje. Urok 
miasta dopełnia sieć kanałów i pływają-
cych po nich gondoli, co skłoniło nas do 
wykonania wielu pamiątkowych zdjęć 
na ich tle. 

Architektura starego miasta pozwala-
ła za każdym rogiem odkrywać ciekawe 
budynki i urokliwe uliczki, wypełnione 
zaparkowanymi rowerami. Miasto wy-
warło na wszystkich ogromne wrażenie, 
wielu uczniów wyraziło chęć ponowne-
go odwiedzenia Amsterdamu w przy-
szłości, a co niektórzy deklarowali chęć 
przeprowadzki do Holandii. 

Pełni wrażeń po zwiedzaniu Amster-
damu uczniowie udali się w podróż po-
wrotną do Polski. 

Tekst: Marta Tandek, 
Grzegorz Piećko

Zdjęcia: Marta Tandek, 
Dariusz Górny

Wyjazd edukacyjny – Holandia
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Bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi 
HPV dla 14-letnich dziewcząt i chłopców 
zamieszkałych na terenie Gminy Wicko 

Mając na uwadze zdrowie mieszkań-
ców Gminy Wicko i możliwość prowa-
dzenia optymalnej profilaktyki, Gmina 
Wicko, po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii Prezesa AOTMiT, wdraża „Program 
profilaktyki zakażeń wywołanych wi-
rusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 
dla 14-letnich dziewcząt i chłopców za-
mieszkałych na terenie Gminy Wicko”. 
Program dotychczas był realizowany 
w latach 2014-2018. Według założeń 
programu, zaszczepione zostały dziew-
czynki w 14 roku życia. Z uzyskanych 
danych z przychodni, która realizowała 
program, wynika że frekwencja osób 
szczepiących się przeciw wirusowi HPV 

jest stosunkowo niska. Jednakże Gmina 
Wicko postanowiła kontynuować pro-
gram, ponadto szczepieniom poddać 
również chłopców. Łącznie przeciw wi-
rusowi HPV zostało zaszczepione ponad 
50 dziewczynek. Program w całości fi-
nansowany jest z budżetu Gminy Wicko.

Wykonawca szczepień wybierany 
będzie w drodze otwartego konkursu 
ofert na realizację programu zdrowot-
nego w zakresie profilaktyki i promocji 
zdrowia.

Rak szyjki macicy stanowi duży 
problem i jest jednym z najczęściej wy-
stępujących nowotworów na świecie. 
Szczepienia dziewczynek przeciwko 

HPV prowadzone są w ramach szcze-
pień powszechnych w wielu krajach 
m. in. Australii, Kanadzie, USA, Bel-
gii, Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, 
Hiszpanii, Luksemburgu, Niemczech, 
Słowenii i w Szwajcarii. Szczepienie za-
lecają polskie towarzystwa medyczne: 
Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Pol-
skie Towarzystwo Wakcynologii, Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie 
Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, 
rekomendując je, jako skuteczne działa-
nia w zakresie profilaktyki pierwotnej 
raka szyjki macicy.

Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wicku

30 kwietnia 2019 r. zakończy-
my kolejną edycję projektu 
„Zacznij od nowa”. Aktualnie 

w projekcie uczestniczy 7 osób. Zajęcia 
są podzielone na dwie części: aktywi-
zację społeczną oraz zawodową. Akty-
wizacja społeczna odbywa się w każdy 
poniedziałek i wtorek. Ćwiczenia prowa-
dzone są przez psychologa oraz instruk-
tora reintegracji zawodowej, a także 
przez asystentów, czy pracowników so-
cjalnych. Od środy do piątku Panie mają 
możliwość nauki zawodu w jednostkach 
współpracujących z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Wicku (ZS Wicko, SP 
Szczenurze, SP Maszewko, Przedszko-
le Gminne w Charbrowie, Przedszkole 
Gminne w Wicku). 

Założeniem projektu jest komplek-
sowe wsparcie osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. Osoby 
te niejednokrotnie napotykają barie-
ry uniemożliwiające im podjęcie pra-
cy zarobkowej. Projekt „Zacznij od 
nowa” proponuje formy wsparcia do-
pasowane do potrzeb lokalnego rynku 
pracy i Uczestnika projektu, stwarza 
szansę na wzrost poziomu samooceny, 
podniesienie kwalifikacji, zdobycie do-
świadczenia zawodowego i znalezienie 
zatrudnienia. Wsparcie przewidziane 
w projekcie to działania ukierunkowane 
na dostosowanie kompetencji, kwalifika-
cji do potrzeb lokalnych pracodawców. 
Projekt jest realizowany zawsze od po-
czątku października do końca kwietnia. 
Co roku, po udziale w zajęciach Klubu 
Integracji Społecznej są osoby, które już 
na stałe pozostają aktywne na rynku 
pracy. Oferujemy duże wsparcie, mamy 
nadzieję, że kolejne osoby będą chciały 
skorzystać z naszej pomocy.

Już w maju rusza rekrutacja do ko-
lejnej edycji. Zapisów można dokonać 
u swoich pracowników socjalnych lub 
bezpośrednio u Instruktora Reintegracji 
Zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wicku, Pani Patrycji Młynek, pok. nr 

4, tel. 59 8611 119, wew. 34.

Grupa „Bez Barier”
Osoby niepełnosprawne zachęca-

my do udziału w zajęciach Grupy Bez 
Barier. Zajęcia odbywają się w każdy 
czwartek, w godz. 8:30- 10:30 w Sali 
Klubu Seniora, ul. Radosna 5, 84-352 
Wicko (budynek Ośrodka Zdrowia). Pod-
czas zajęć wykonywane są ćwiczenia 
manualne, plastyczne, gotowanie, wy-
jazdy i wiele innych. Udział jest całko-
wicie bezpłatny. Wystarczy wypełnić 
deklarację udziału, by móc w każdy 
czwartek spotykać się we wspólnym 
gronie, by miło spędzić czas.

Klub Seniora
Każdy senior, który ukończył 60 lat 

może uczestniczyć w zajęciach Klubu 
Seniora. Zajęcia odbywają się w każdy 
piątek, w godz. 10:00-12:00, zgodnie 
z harmonogramem. Trwają od początku 
października 2018 r. do końca kwietnia 
2019 r. Żeby wziąć udział w zajęciach 
w kolejnej edycji wystarczy zgłosić się 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wi-
cku do Pani Patrycji Młynek, pok. nr 

4, tel. 59 8611 119 i wypełnić niezbęd-
ne dokumenty. Zajęcia odbywają się  z 
zapraszanymi gośćmi, którzy dzielą się 
z seniorami wiedzą, umiejętnościami 
i doświadczeniem. Serdecznie zapra-
szamy!

Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodzi-

ny to system zniżek dla rodzin wie-
lodzietnych. Przysługuje niezależnie 
od dochodu rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny ofe-
ruje system zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze będą mieli 
możliwość korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transpor-
towej na terenie całego kraju. Zniżki 
mogą oferować nie tylko instytucje 
publiczne, ale również przedsiębior-
cy prywatni.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posia-
dania Karty Dużej Rodziny przysługuje 
wszystkim rodzicom oraz małżonkom 
rodziców, którzy mają lub mieli na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzi-

Szkolenia dobiegają końca !!!

W miesiącu marcu i na początku kwietnia br. odbywała 
się realizacja bezpłatnych szkoleń cyfrowych w ra-
mach projektu „Ja w Internecie”. Program zarządzany 

przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców 
było zwiększenie ich umiejętności poruszania się w  sieci, 
bezpieczeństwa w  Internecie i wzmocnienia pozycji na ryn-
ku pracy. Istotnym elementem szkoleń było przygotowanie 
mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. 
załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopła-
ty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach spo-
łecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej 
działalności biznesowej.

Uczestnicy szkoleń mogli wybrać interesujący ich obszar 
tematyczny spośród siedmiu: Rodzic w internecie, Moje fi-
nanse i transakcje w sieci, Rolnik w sieci, Kultura w sieci, 
Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę 
internetową (blog) czy Mój biznes w sieci

W ramach każdego obszaru tematycznego przeprowadzo-
no szkolenia w ilości 12 godz. (2dni szkoleniowe po 6 godz.) 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
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ca zastępczego lub osobę prowadzącą 
rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przy-
sługuje także dzieciom:

• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia 

– w przypadku dzieci uczących się 
w szkole lub szkole wyższej,

• bez ograniczeń wiekowych 
w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności, 
ale tylko w przypadku, gdy w chwili 
składania wniosku w rodzinie jest co 
najmniej troje dzieci spełniających po-
wyższe warunki.

Wnioski można składać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wicku u Pani Pa-
trycji Młynek, pok. nr 4. 

Ogólnopolska Karta Seniora
Każdy senior, który skończył 60 lat 

może bezpłatnie wyrobić własną Ogól-
nopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że 
przystąpi do Programu Ogólnopolskiej 
Karty Seniora, wypełniając formularz 
zgłoszeniowy.

Karta ta umożliwia korzystanie ze 
zniżek w rozmaitych punktach, instytu-
cjach i ośrodkach zdrowia. Takich punk-
tów jest już ponad 1400, a z każdym 
dniem ta liczba rośnie.

Formularze zgłoszeniowe należy 
składać w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Wicku u Pani Patrycji Młynek, 
pok. nr 4.

Teleopieka
TeleOpieka jest darmową usługą, da-

jącą możliwość całodobowego wezwa-
nia pomocy w przypadku zagrożenia 
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. 
nagłe zasłabnięcie, upadek, włamanie, 
pożar). Uczestnicy nie ponoszą opłat za 
korzystanie z systemu. Warunkiem jest 
posiadanie stacjonarnego abonamentu 
telefonicznego albo aktywnego telefo-
nu komórkowego (połączenia z COA są 
płatne jak impuls wg abonamentu). Nu-
mer telefonu nie może być zastrzeżony. 

Aby przystąpić do programu należy:
- wypełnić kartę informacyjną pod-

opiecznego,
- okazać dokument uprawniający do 

korzystania z lokalu,
- podpisać umowę o świadczenie 

usługi TeleOpieki,
- podpisać umowę użyczenia sprzę-

tu telefonicznego wraz z akcesoriami,
- wskazać osobę odpowiedzialną za 

zwrot sprzętu.
Ponadto ośrodek zwraca się do leka-

rza rodzinnego o zaopiniowanie osoby 
do udziału w programie.

Podstawowe znaczenie ma tzw. „przy-
cisk życia”, którego wciśnięcie włącza 
alarm odbierany w Centrum Operacyj-
no - Alarmowym. 

W Gminie Wicko wdrażaniem syste-
mu i rozdziałem urządzeń zajmuje się 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Na koordy-
natora realizacji postanowień niniejszej 
umowy wyznaczono kierownika ośrod-
ka Panią Bożenę Kruszyńską. Osoby 
zainteresowane zainstalowaniem w ich 
domach telefonu z funkcją TeleOpieki 
mogą uzyskiwać informację kontaktu-
jąc się z pracownikiem OPS w Wicku 
– p. Patrycją Młynek osobiście, pok. nr 
4 lub nr telefonu 059 861-11-19. Oso-
by korzystające dotychczas z pomocy 
OPS w Wicku powinny kontaktować 
się ze swoim pracownikiem socjalnym, 
asystentem rodziny lub opiekunką śro-
dowiskową.

Psycholog:
Pani Paulina Bikowska przyjmuje 

klientów w budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Wicku, ul. Parko-
wa 2. Punkt konsultacyjny znajduje się 
w pomieszczeniu po dawnej szatni. Wi-
zyty są ustalane indywidualnie, według 
potrzeb mieszkańców Gminy Wicko, po 
wcześniejszym kontakcie telefonicz-
nym, nr tel.607-817-783.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Wicku

W Szkole Podstawowej w Wicku 
ukończono ocieplanie całego 
kompleksu budynku. Dokład-

nie 12 marca 2019 odbył się oficjalny 
odbiór projektu pn. „Efektywni ener-
getycznie - termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej w Gminie 
Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko”. To 
właśnie dzięki dofinansowaniu z tego 
projektu szkoła w Wicku uzyskała nowy, 
estetyczny wygląd zewnętrznej elewacji, 
a także doczekała się zmodernizowane-
go ocieplenia wewnątrz budynku.

Istotnym w życiu naszej szkoły wyda-
rzeniem był marcowy wyjazd naszych 

siódmoklasistów do Holandii, w ramach 
corocznych obozów językowych organi-
zowanych przez Gminę Wicko.

Z ważniejszych informacji - w Szkole 
w Wicku odbył się hucznie obchodzony 
Dzień Matematyki oraz etap szkolny 
Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego „Kangur 2019”.

Nasi tegoroczni absolwenci mieli 
szansę wziąć udział w spotkaniu re-
krutacyjnym z przedstawicielami Po-
wiatowego Centrum Edukacyjnego 
w Lęborku. Natomiast najmłodsi ucz-
niowie kl. I – III Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Wicku uczestniczyli 

w apelu połączonym ze szkoleniem na 
temat praw dziecka. Tę piękną i wartoś-
ciową imprezę przygotowali nauczyciele 
z zespołu kształcenia specjalnego i za-
jęć specjalistycznych wraz z nauczyciel-
ką muzyki. Pierwszy Dzień Wiosny był 
również pretekstem do obchodów Dnia 
Kolorowej Skarpety, a tak naprawdę do 
organizacji w szkole w Wicku obcho-
dów Światowego Dnia Chorych na zespół 
Downa, a następnie szkolnych obchodów 
Światowego Dnia Autyzmu. W marcu 
również odbyła się kolejna edycja szkol-
nego konkursu logopedycznego Mistrz 
Poprawnej Wymowy, w tym roku pod 

hasłem „Prząśniczka”, z okazji obcho-
dów dwusetnych urodzin Stanisława 
Moniuszki. Uczestnicy konkursu mie-
li za zadanie zmierzyć się ze słowami 
wybranych pieśni Moniuszkowskich.

W Bibliotece Szkolnej w Wicku moż-
na już korzystać z nowego czytnika do 
e-booków. Wśród ważniejszych imprez, 
zorganizowanych ostatnio w naszej bi-
bliotece, warto wspomnieć o cyklicz-
nych spotkaniach Dyskusyjnego Klubu 
Książki, a także o przygotowaniu nowej 
wystawy tematycznej wraz z zajęciami 
multimedialnymi na temat Stanisława 
Moniuszki – patrona roku 2019 w ca-
łej Polsce. 

Na biblioteczną ekspozycję pod na-
zwą „Opera od zera: poznaj Moniuszkę” 
składają się materiały związane z ży-
ciem i twórczością słynnego kompo-

zytora, podarowane lub wypożyczone 
z wielu instytucji z całego kraju. Pa-
tronat honorowy naszej wystawy ob-
jęło Towarzystwo Miłośników Muzyki 
Moniuszki w Warszawie. Ekspozycję 
w Wicku można oglądać do 20 czerwca 
2019. Wszystkich chętnych, zaintereso-
wanych wystawą „Opera od zera: poznaj 
Moniuszkę” i udziałem w zajęciach bi-
bliotecznych o Moniuszce, zapraszamy 
w godzinach pracy Biblioteki Szkolnej 
w Wicku. Grupy zorganizowane prosi-
my o wcześniejszy kontakt pod nume-
rem Szkoły Podstawowej w Wicku: 59 
8611167, wew. do biblioteki: 26.

Ze sportu
Miło nam poinformować, że nasza 

sala gimnastyczna stała się miejscem 
prestiżowych, międzynarodowych roz-
grywek siatkarskich. Od początku mar-

ca w Łebie, Lęborku i Wicku 19 drużyn 
kadetek i 16 drużyn kadetów rywalizo-
wało w XXI Międzynarodowym Marato-
nie Piłki Siatkowej Młodzieży. Impreza 
odbyła się pod patronatem Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej, Burmistrzów 
Miast Łeby i Lęborka, Starosty Lębor-
skiego oraz Wójta Gminy Cewice i Wójta 
Gminy Wicko.

W ostatnim okresie reprezentacja 
dziewcząt z naszej szkoły zanotowała 
dwa udane starty. Zawody odbywały się 
ramach powiatowych Igrzysk Dzieci. 
Tuż przed feriami - 06. 02. 2019 - w Łe-
bieniu dziewczęta brały udział w turnie-
ju piłki siatkowej, w którym zajęły III 
miejsce. Chłopcy zajęli IV miejsce. Już 
po feriach dziewczęta grały w Cewicach 
w turnieju piłki ręcznej, w którym za-
jęły bardzo dobre II miejsce. 12 marca 
2019 w Maszewku odbył się Gminny 
Turniej Siłaczy o Puchar Wójta Gminy 
Wicko. Zawody polegały na rzucie piłką 
lekarską w tył przez głowę. Nasi ucz-
niowie w poszczególnych kategoriach 
wiekowych zajęli - I miejsce: Martyna 
Ebertowska, Wiktoria Buszman, Tomasz 
Wroński, Mateusz Łagód, II miejsca – 
Martyna Wiśniewska, Laura Habyk, Re-
migiusz Wroński, Gracjan Kadubiec, 
III miejsca: Zuzanna Wiesiołek, Jakub 
Rajewicz.

oprac. Magdalena Kubiak
fot. nauczyciele SP Wicko
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Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Nadchodząca wiosna to najlepszy 
moment na podsumowanie wyda-
rzeń, jakie miały miejsce w Szko-

le Podstawowej w Szczenurzy jeszcze 
w otoczeniu zimowej aury. Pozytyw-
nie nastawieni na każdy dzień Nowego 
Roku 2019 postanowiliśmy wesprzeć 
akcje charytatywne. Uczniowie naszej 
szkoły chętnie kwestowali podczas 27. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Za zebrane środki zakupiono 
nowoczesny sprzęt medyczny dla spe-
cjalistycznych szpitali dziecięcych. 

Samorząd Uczniowski także nie próż-
nował i zorganizował kolejną akcję w ra-
mach wolontariatu. Uczniowie wysłali 
własnoręcznie wykonane kartki urodzi-
nowe z życzeniami dla chorej na bia-
łaczkę 6-letniej dziewczynki. Kolejną 
akcją Samorządu Uczniowskiego była 
realizacja projektu „Serce od serca”. 
Celem projektu było przygotowanie po-
duszek-serc dla kobiet po mastektomii. 
Akcja objęta była patronatem Kuratora 
Oświaty w Gdańsku.

W okresie zimy chętnie dokarmia-
liśmy ptaki. Nawet gdy nie ma śniegu 
ptakom brakuje wysokoenergetycznych 
składników. Dzięki współpracy z Nad-
leśnictwem Lębork rozdaliśmy 250 pta-
sich pyz..

Uczniowie naszej szkoły chętnie 
uczestniczą w nietypowych lekcjach, 
a taką była żywa lekcja historii. Podczas 
spotkania omówiono okres zaborów aż 
do pierwszej wojny światowej. Widzowie 
mieli okazję stanąć przed historyczną 

komisją wojskową, wziąć udział w ple-
biscycie, przymierzyć mundur, czy być 
świadkiem pojedynku na szable. 

W ostatnim czasie naszą szkołę od-
wiedzili wspaniali goście. W styczniu 
z okazji Dnia Babci i Dziadka wnuko-
wie z klas 0-III przygotowali bukiet naj-
piękniejszych słów w piosence, wierszu, 
życzeniach i w sercu dla swoich ukocha-
nych Dziadków. 

Z Litwy do Szczenurzy z misją rozba-
wienia młodzieży, przyjechali cyrkow-
cy Vitula i Saszula. Program obfitował 
w komiczne sytuacje, magiczne sztucz-
ki oraz popisy cyrkowe. Wartość wy-
stępu zawierała się również w tym, że 
mogli brać w nim udział nasi uczniowie.

Dzięki życzliwości pani Barbary Iskry 
dla najmłodszych dzieci zorganizowano 
Bal Karnawałowy. Uczniowie w bajko-
wych strojach bawili się przy rytmach 
dziecięcej muzyki.

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji 

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmie-
ci”. Akcja miała na celu podniesienie 
świadomości ekologicznej wśród dzieci 
i młodzieży oraz nauczenie prawidło-
wego gospodarowania odpadami. W ra-
mach akcji firma Green Office Ecologic 
przekazała na rzecz szkoły artykuły 
papiernicze. Razem zebraliśmy 1183 
kg sprzętu elektrycznego.

Uczniowie odnieśli również sukce-
sy w sporcie. Podczas biegów po plaży 
w Sopocie w swojej kategorii triumfowa-
ła Emilia Hermann, natomiast jej siostra 
Oliwia wśród starszej kategorii finiszo-
wała na drugiej pozycji.

Znaczące sukcesy zanotowali też te-
nisiści stołowi w Gminnym Turnieju 
Walentynkowym o Puchar Wójta Gmi-
ny Wicko, triumfowali w pięciu spośród 
sześciu kategorii uczniów klas V, VII 
i VIII. Świetnie zaprezentowała się Ka-
tarzyna Gajda w Międzyszkolnej Lidze 
Tenisa Stołowego w Łupawie zajmując 
II miejsce.

W lutym 2019 roku przyjęto uczniów 
klasy I do grona czytelników Szkoły 
Podstawowej w Szczenurzy. Aktu pa-
sowania dokonała pani Dyrektor Wiolet-
ta Malek. Dzieci świetnie odpowiadały 
na pytania ze świata bajek i baśni. Ten 
dzień na długo pozostanie w pamięci 
pierwszoklasistów.

Więcej informacji o działalności 
naszej placówki znajdziecie Pań-
stwo na naszej stronie internetowej: 
https://szkolaszczenurze.pl/.
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Szkoła Podstawowa w Maszewku
Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia w szkole było wielkie 
święto, ponieważ Babcie i Dziadkowie 
odwiedzili swoje wnuczęta. Z tej oka-
zji dzieci z klas I – III oraz z oddziału 
przedszkolnego przedstawiły program 
artystyczny, w którym złożyły życzenia 
recytując, tańcząc i śpiewając. Dum-
ni dziadkowie ze wzruszeniem podzi-
wiali występy swoich milusińskich. Po 
przedstawieniu goście zostali obdaro-
wani prezentami, własnoręcznie przy-
gotowanymi przez wnuczki i wnuków. 
Później wszystkich zaproszono na słod-
ki poczęstunek. Całe spotkanie prze-
biegało w miłej i radosnej atmosferze. 

Niecodzienne zajęcia.
Żywa lekcja historii. Odbyła się 24 

stycznia w naszej szkole, pod hasłem 
„Od powstania listopadowego do odzy-
skania niepodległości”. Uczestniczyły 
w niej klasy I – VIII oraz klasa III gim-
nazjum. Uczniowie m.in. zapoznali się 
z uzbrojeniem zaborców oraz Legionów 
Polskich, byli świadkami pojedynku na 
szable, niektórzy brali udział w plebis-
cycie. Prowadzący przekazali wszyst-
kie informacje historyczne w bardzo 
przystępny i ciekawy sposób z dużą do-
mieszką humoru. 

Jazda na łyżwach. 5 marca IV i V kla-
sa pojechały na lodowisko w Łebie.

Wszyscy chętnie poddali się łyżwiar-
skim „szaleństwom” i z ogromną deter-
minacją starali się wygrać z grawitacją 
na lodowisku. Niektórzy wjeżdżali na 
taflę lodowiska odważnie, a inni robili 
to trzymając się bandy. Zawsze towa-
rzyszył im jednak uśmiech. Wszyscy 
bawili się znakomicie. 

Lekcja w kinie. 8 marca uczniowie 
klas IV – VI pojechali do Multikina 
w Rumii, w którym podczas ciekawych, 
multimedialnych zajęć odkrywali ku-
lisy powstawania reklamy, poznali jej 
podstawowe elementy, analizowali wy-
korzystywane w reklamach środki języ-
kowe itp. Po zajęciach chętnie obejrzeli 
jeszcze w kinie estoński film przygodo-
wy pt.”Tajne stowarzyszenie z dzielnicy 
Supilinn”. 
Turnieje o Puchar Wójta Gminy Wicko

Nasza szkoła była gospodarzem 
dwuch turniejów o Puchar Wójta Gmi-
ny Wicko. 

8 lutego - Gminnego Indywidualne-
go Turnieju Tenisa Stołowego dla dzie-
ci i młodzieży szkolnej oraz 12 marca 
Gminnego Turnieju „Siłaczy” dla ucz-
niów z klas IV – VI naszej gminy.

 W pierwszym z nich do zawodów 
przystąpiło ponad 40 dziewcząt i chłop-
ców, którzy rywalizowali systemem „ 
każdy z każdym”, w trzech kategoriach 
wiekowych. Po rozegraniu ponad 80 
pojedynków wyłoniono 12 głównych 
finalistów, którzy następnie rywalizo-
wali o najlepsze miejsca. W turnieju 
tym bardzo dobrze wypadli reprezen-
tanci naszej szkoły zdobywając łącznie 
9 medali i Puchar Wójta.

W swoich kategoriach wiekowych 
I miejsce zdobył Maciej Grześko, II miej-

sce - Patrycja Brokowska, Maja Grześko, 
Leszek Steinke i Oliwier Okon III miej-
sce - Klaudia Jonas, Miotk Dagmara, 
Weronika Brokowska i Oskar Wąsik.

Drugi turniej polegał na rzucie obu-
rącz przez głowę za plecy piłką lekarską. 
Uczniowie z rocznika 2008 i dziewczęta 
z rocznika 2007 rzucali piłką o wadze 
2 kilogramów , a chłopcy z rocznika 
2007 oraz zawodnicy z rocznika 2006 
piłką 3 kilogramową. Każdy uczestnik 
wykonał 4 próby a o miejscu zajętym 
w turnieju decydował najlepszy wynik 
każdego z nich. 

Z naszej szkoły I miejsce uzyskali 
Weronika Brokowska i  Michał Domare-
cki, II miejsce - Weronika Kobiela i Mi-
chał Grzegorczyk a III miejsce - Zofia 
Różewska, Dawid Ranachowski i Ad-
rian Lipiński. 
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Przedszkole Gminne w Wicku
Nadchodzi wiosna, wszystko budzi 

się do życia, trawka się zieleni, 
kwitną pierwsze kwiaty, krokusy, 

przebiśniegi, ptaki wesoło świergocą... 
Ale wróćmy do okresu zimowego...

Biblioteka Publiczna w Wicku zor-
ganizowała konkurs plastyczny pt. 
„Symbole Bożego Narodzenia”. Wielu 
przedszkolaków zgłosiło swoje prace do 
konkursu. Dużą radością dla nas było 
to, że I miejsce zajęła Agata Ostrowska, 
wyróżnienie otrzymała Zuzanna Mallek 
(3-latek), Gracjan Mielewczyk i Lena 
Pawelczyk. Dzieci otrzymały dyplomy 
oraz nagrody.

19 grudnia w sali GOKiS w Wicku 
Przedszkolaki wystąpiły w musicalu 
bożonarodzeniowym, na którym za-
prezentowali swoje umiejętności i ta-
lenty. Zaproszeni goście degustowali 
smakowite ciasta upieczone przez rodzi-
ców, barszczyk czerwony, a także mogli 
zakupić ozdoby świąteczne wykonane 
przez dzieci.

Czas oczekiwania na Święta Bożego 
Narodzenia przybliżyła nam wspólna 
wigilia, na której wszyscy dzieliliśmy 
się opłatkiem, składaliśmy sobie życze-
nia i śpiewaliśmy kolędy. Na stole nie 
zabrakło potraw bożonarodzeniowych, 
o które zadbały nasze panie kucharki.

Po nowym roku dzieci z grupy „Ryb-
ki” zaprosiły rodziców na zajęcia ot-
warte . Czas upływał na miłej zabawie 
i wykonywaniu plastycznej niespo-
dzianki dla dziadków.

Z okazji 27 finału WOŚP dzieci z na-
szego przedszkola zaprezentowały krót-
ki program artystyczny, a tym samym 
uatrakcyjniły i wsparły szczytny cel 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wielkim sukcesem dla naszej pla-
cówki było zajęcie I-go miejsca w kon-
kursie plastycznym pt. ”Domy leśnych 
zwierząt” zorganizowanym przez koło 
łowieckie nr 4 „Głuszec” z Wejherowa. 
Nagrodę zdobyła Zuzanna Mallek.

Przedszkolaki miłość i szacunek 

przekazali swoim babciom i dziadkom 
na uroczystości, która odbyła się 18.01 
w GOKiS w Wicku. Wyrazili ją w wier-
szach, piosenkach, tańcach, a także 
w przez siebie wykonanych upomin-
kach. Radość na twarzach babć i dziad-
ków świadczyła o tym, jak ważne są 
chwile wspólnie spędzone z wnukami.

Już od kilku lat w styczniu odbywa się 
Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastora-
łek. Również w tym roku dzieci wzięły 
udział dość licznie.

Dzieci z grupy „Motylki” przygotowa-
ły przedstawienie pt. „Zima, zima” dla 
wszystkich dzieci z przedszkola, a także 
zaprosiły rodziców na wspólne zajęcia 
o tematyce zimowej. Pani Zima wraz 

z bałwankami zainspirowała rodziców 
do zabaw muzyczno-ruchowych i wy-
konania wspaniałych bałwanków. Zaję-
cia przyczyniły się do rozwijania więzi 
społecznych i emocjonalnych dzieci, 
a rodzice mieli możliwość poznania i po-
równania umiejętności swoich dzieci.

Jak nie trudno zauważyć zima ob-
fituje atrakcyjnością wielu zajęć i im-
prez okolicznościowych. Przedszkolaki 
z wielką niecierpliwością oczekiwały za-
bawy karnawałowej. Dekoracje, kostiu-
my i przebrania sprawiły, że ten dzień 
był bardzo wyjątkowy. Skoczna muzyka, 
wiele interesujących konkursów z na-
grodami i co najważniejsze... paczuszka 
od Świętego Mikołaja pozostanie na dłu-
go w naszej pamięci. Nadszedł marzec, 
a wraz z nim Dzień Kobiet. Nasi chłopcy 
starali się umilić ten dzień dziewczyn-
kom oraz paniom. Każda z dziewczynek 
otrzymała słodziutkiego lizaczka i nie-
spodziankę, a panie kwiatki.

Pierwszy dzień wiosny – nasza Ma-
rzanna pięknie przystrojona spacerowa-

ła z nami ulicami Wicka. Przy wtórze 
instrumentów recytowaliśmy wierszyki, 
żegnaliśmy zimę i witaliśmy wiosnę. 
W tym dniu grupa „Rybek” wystąpiła 
w przedstawieniu pt. „Gdzie jest wios-
na?” Dzieci przebrane za ptaki, żaby, 
zajączki, misie, biedronki i myszki 
odszukały wiosnę. Wszyscy poczuli 
ogromną radość i wiosenną atmosferę.

Najstarsza grupa „Sowy” przygoto-
wuje się do Przeglądu Teatrzyków Dzie-
cięcych, który odbędzie się pod koniec 
kwietnia w LCK Fregata w Lęborku. 
Dzieci zaprezentują się w baśni pt. 
„Brzydkie kaczątko” H.Ch. Andersena.

Do zobaczenia niebawem :)

Przedszkole Gminne w Charbrowie
Tanecznym krokiem wkroczyliśmy w rok 2019, rozpo-

czynając styczeń zabawą karnawałową z Mikołajem. 
Tego dnia nie tylko tańczyliśmy w rytm wesołej mu-

zyki, ale i braliśmy udział w zagadkach i konkursach. Na 
koniec muzycznych pląsów odwiedził nas św. Mikołaj, który 
w towarzystwie baśniowych postaci wręczył nam upominki.

 A już kilka dni później nasze przedszkole odwiedziła 
para klaunów z grupy cyrkowej „Intercirkus”. Ukazali nam 
zapierające dech w piersiach widowisko pełne magii, czarów 
i humoru. Clown zaprezentował sztuczkę „podskakujący 
kapelusz” ; magię kul - „znikające kuleczki”, które nagle 
pojawiały się w różnych miejscach sali i ciała ! Następnie 

poznaliśmy precyzyjną sztukę żongler-
ską: fruwały piłeczki, maczugi i obręcze.. 

 Styczeń to również Dzień Babci 
i Dziadka, tą uroczystość zorganizo-
waliśmy w GOKiS w Wicku. Dzieci ze 
wszystkich grup wiekowych prezentowa-
ły wiersze i piosenki o babci i dziadku, 
tańczyły, prezentowały inscenizacje mu-
zyczno-taneczną. Nie zabrakło również 
dodatkowych atrakcji: wybuchu konfetti 
z towarzyszeniem fanfarów oraz smako-
witej niespodzianki dla Babci i Dziadka – 
pięknego i ogromnego tortu. Pod hasłem 
„tak bawili się nasi Dziadkowie” w grupie 
I odbyły się zajęcia ruchowe poprowa-
dzone przez jedną z babć przedszkola-
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ka: Panią Krysię, która opowiedziała w co bawiła się jako 
dziecko gdy nie było komputerów, telewizji. Dzieci poznały 
takie zabawy jak: Mam chusteczkę haftowaną”, „ Miotlarz”, 
„ Ciuciu Babka”, „ klasy”, „ringo”, „gra w gumę”, „kapsle”.

 W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci podczas ferii 
zimowych w dniu 08.02.2019 r. odbyło się spotkanie profi-
laktyczno-edukacyjne z udziałem przedstawiciela Policji. 
Funkcjonariuszka przypomniała o zagrożeniach czyhających 
na dzieci w trakcie ferii zimowych.

 W ramach akcji „Mały Miś w Świecie Wielkiej literatury” 
w miesiącu marcu nasze przedszkole odwiedził Miś Bruno. 
Przeniósł on grupę III do krainy książek, dzięki niemu w sali 
starszaków ukazują się coraz to nowsze publikacje czytelni-
cze dla dzieci, oraz odwiedzają nas goście ze świata edukacji. 
Miś Bruno wraz ze swoim pamiątkowym klaserem „Kto i co 
mi przeczytał” odwiedza każde dziecko w domu, jest to do-
skonała zabawa oraz szerzenie czytelnictwa zarówno wśród 
dzieci jak i dorosłych. 

 W marcu uroczyście obchodziliśmy Dzień Kobiet. W przed-
szkolnych salach panował ciepły, pogodny i wesoły nastrój. 
Wszystko to dzięki chłopcom, którzy nie zapomnieli o kole-
żankach i paniach z przedszkola. Wszystkie otrzymałyśmy 

najserdeczniejsze życzenia oraz piękne kwiaty, laurki, słody-

cze . Chłopcy, jak na prawdziwych dżentelmenów przystało, 
byli tego dnia wyjątkowo uprzejmi, uczynni i sympatyczni. 
Dzieci zaprezentowały występy, które przygotowały spe-
cjalnie na ten dzień. Tego dnia odbył się również koncert 
muzyczny pt. „Z muzyką dookoła świata”, w czasie którego 
przedszkolaki miały okazję poznać instrumenty muzyczne: 
gitarę akustyczną i elektryczną, skrzypce. Wszystkie przed-
szkolaki świetnie bawiły się podczas wygrywanych na tych 
instrumentach utworach muzycznych, począwszy od muzyki 
poważnej po muzykę rozrywkową.

 Dnia 14.03.2019 r. najstarszą grupę wiekową odwiedzili 
najbliżsi, bowiem uczestniczyli w zajęciach otwartych dla 
rodziców. Tematem zajęć było „Wiosenne przebudzenie”- 
utrwalanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną z wy-
korzystywaniem robota edukacyjnego Photon. 

 Kolejnego dnia w naszym przedszkolu odbył się Przed-
szkolny Przegląd Dziecięcych Talentów „Od Przedszkola do 
Opola”. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności 
taneczne, wokalne, recytatorskie a także gimnastyczne tj. 
kręcenie hula – hop oraz sztuczki iluzjonistyczne. Po pre-
zentacji konkursowej odbył się występ artystyczny uta-
lentowanych absolwentek naszego przedszkola, uczennic 
klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku: 
Wiktorii Buszman, Julii Mallek, Kai Chustak. Dziewczyny 
zaprezentowały piosenki z bajek w przepięknym układzie 
wokalno-tanecznym, który zrobił na przedszkolakach ogrom-
ne wrażenie i przeniósł do krainy marzeń.

21.03.2019 r. dzieci przywitały „Pierwszy dzień wiosny”. 
Przedszkolaki maszerowały ulicami naszej miejscowości, 
prezentując przygotowane wcześniej barwne stroje, zimo-
wą pannę Marzannę i chorągiewki. Rozśpiewany korowód 
skutecznie pożegnał zimę, abyśmy mogli cieszyć się ciepłą 
i słoneczną wiosną.

Wszystkie wydarzenia szczegółowo opisujemy na naszej 
stronie: www.przedszkolecharbrowo.pl. Serdecznie za-
praszamy!

KONKURS ,,ŻYJMY ŁADNIEJ”

Wiosna, to idealny czas aby przygotować swoją pose-
sję do konkursu ,,Żyjmy ładniej”, w którym komisja 
konkursowa jak co roku nagrodzi właścicieli nieru-

chomości za ich ciężką pracę i pomysłowość przy estetyzacji 
swojego miejsca zamieszkania. Różnorodność kwiatów, utrzy-
manie zieleni, kącik wypoczynkowy, a nawet warzywniak 
może dać Ci szansę na wygraną. Daj się nacieszyć innym tym 
pięknym widokom i zgłoś swoją posesję w jednej z dwóch 
kategorii (rolnicza i nierolnicza) do 15 czerwca 2019 r. 
do Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko, po-
kój nr 3. Atrakcyjne nagrody, które czekają na zwycięzców 
zostaną wręczone podczas dożynek powiatowych. 

WÓJT GMINY WICKO OGŁASZA
 ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Firma wywozowa ELWOZ przeprowa-
dzi zbiórkę odpadów wielkogabaryto-
wych na terenie Gminy Wicko (wszelkie 
pytania pod numerem 59 861-11-82 ) 

W dniu 23 maja 2019 r. (t. czwartek) 

Wicko, Steknica, Nowęcin, Żarnow-
ska, Lucin, Charbrowski Bór, Krakulice, 
Podroże, Charbrowo, Wrzeście, Górka, 
Wrześcienko, Białogarda, Gęś, Poraj, 
Skarszewo

W dniu 24 maja 2019 r. 
(tj. piatek)

Roszczyce, Zdrzewno, Gąska, Ko-
paniewo, Nieznachowo, Wojciechowo, 
Strzeszewo, Maszewko, Komaszewo, 
Bargędzino, Sarbsk, Dymnica, Ulinia, 
Szczenurze, Łebieniec, Dychlino 

Odpady należy wystawić bezpośred-
nio przy głównej drodze asfaltowej lub 
szutrowej tak aby był swobodny dojazd 
pojazdem wielkogabarytowym oraz aby 
nie utrudniały ruchu pojazdów i pie-
szych, najpóźniej do godziny 08:00. 

Odpady wystawione po tym termi-
nie nie będą odbierane.

Prosi się osoby zainteresowane o do-
starczenie odpadów wyłącznie w wyzna-
czonych godzinach i miejscach.

Wykaz zbieranych odpadów wielko-
gabarytowych

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 
wszelkiego rodzaju odpady, które ze 
względu na duże rozmiary i/lub wagę 
nie mieszczą się do pojemnika na od-
pady niesegregowane:

1. meble domowe (stoły, szafy, krze-
sła, sofy, wersalki, fotele, itp.),

2. elementy wyposażenia mieszkań 
(dywany, wykładziny, materace, kołdry, 
pierzyny, poduszki, walizki, torby po-
dróżne, 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 (donicz-

ki, skrzynki, czyste wiaderka bez za-
wartości),

10. zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny.

Podczas zbiórki nie będą odbierane od-
pady niebezpieczne (farby, lakiery, kle-
je, oleje, smary, środki ochrony roślin 
itp. oraz opakowania po tych odpadach), 
odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, 
itp.), odpady budowlane (deski drewnia-
ne, belki, panele, grzejniki, płytki, rury, 
rolety, szyby itp.), odpady remontowe 
(gruz budowlany, wata szklana, itp.), 
części samochodowe (zderzaki, luster-
ka samochodowe, kołpaki, itp.), zużyte 
opony oraz inne odpady komunalne.
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Wernisaż prac 
malarskich

29 marca w sali widowiskowej GOKiS Wicko odbył się 
wernisaż prac malarskich Gerarda Tredera. To pla-
styk amator, maluje już od ponad trzydziestu lat. 

Rodowity gdańszczanin, mieszkający i tworzący w Słupsku. 
Swoje prace wystawia na pokazach indywidualnych w kra-
ju i za granicą (Niemcy, Szwecja, Dania, Belgia, Holandia, 
Luksemburg, USA, Kanada , Nowa Zelandia). Jego obrazy 
mają różnorodną tematykę :rodzime krajobrazy, pejzaże oraz 
bukiety-kombinacje, martwe natury.

EdukacjaEdukacjaWydarzenia

DZIEŃ KOBIET

7 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Wicku gościliśmy Panie z okazji ich święta - Dnia Ko-
biet. Przed salą widowiskową, witał Panie Wójt Gminy 

Wicko - Dariusz Waleśkiewicz wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Wicko - Jackiem Stanuchem i dyrektorem GOKiS Wicko 
- Rafałem Skibińskim, wręczając róże i składając życzenia. 
Obchody tego wyjątkowego święta rozpoczął Piotr Zagrod-
nik witając w imieniu włodarzy licznie zgromadzone Panie. 

Występy wokalne rozpoczął Krystian Wenta ze Szkoły 
Muzycznej w Lęborku w towarzystwie akompaniujących 
mu muzyków. Wykonał min. utwór Franka Sinatry „Fly me 
to the moon”.

Następnie Katarzyna Kobiela gościnnie zaśpiewała kilka 
utworów w klimacie obchodzonej uroczystości : m.in. „Czas 
nas uczy pogody” Grażyny Łobaszewskiej.

Gwiazdą wieczoru był zespół Masters. Wokalista Paweł 
Jasionowski zadbał o znakomita zabawę śpiewając takie 
przeboje jak ŻONO MOJA czy BELLA. Koncert trwał godzi-

nę i zakończył się sesją fotograficzną wokalisty z licznymi 
fankami i rozdawaniem autografów.

Panie z aktywnością uczestniczyły w zabawie do jakiej 
wciągnął ich wokalista klaskając a nawet tańcząc przy stołach.

Ponadto na Panie czekała kawa, herbata ze słodkim poczę-
stunkiem w postaci ciasta oraz cukierki i owoce.

27 finał WOŚP
14 stycznia 2019 r. odbył się 27 

Finał WOŚP, który rozpoczął się 
kąpielą łebskich morsów w ba-

senie przed budynkiem GOKiS .Główne 
licytacje fantów przekazanych licznie 
przez sponsorów i mieszkańców Gminy 
odbyły się na sali widowiskowej. Galę 
finałową prowadził Pan Piotr Zagrodnik 
wspólnie z Panią Kasią Kobielą. Swo-
imi występami finał uświetniły m.in. 
przedszkolaki z Przedszkola Gminnego 
w Wicku i Charbrowa a także z Punktu 
Przedszkolnego Ewa. Ponadto wystąpi-
li: grupa taneczna pod kierownictwem 
Piotra Zagrodnika, Chór Dziecięcy BIE-
DRONKI, duet ANW i wielu innych. Na 
parterze działała kawiarenka, w której 
zakupić można było frytki, zapiekanki, 
pierogi, chleb ze smalcem oraz żurek. 
Ponadto dla amatorów słodkości czekały 
przepyszne ciasta upieczone przez Panie 
z OPS Wicko i Urzędy Gminy Wicko. Na 
gościł czekał też popcorn, wara cukro-
wa i gofry.

Gwiazdą wieczory był zespół MIG, 
który dał ponad godzinny koncert dla 
zgromadzonej licznie publiczności.

Według oficjalnych danych przesła-
nych ze Sztabu WOŚP zebraliśmy w tym 
roku 28 010,00 zł i tym samym pobili-
śmy kolejny rekord!
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Zimowe sukcesy 
lekkoatletów 

Młodzi lekkoatleci z gminy Wicko mają za sobą już kil-
ka tegorocznych startów. Przyzwyczaili już nas do 
tego, że są bardzo widoczni na pomorskich trasach. 

Otwarcie sezonu biegowego 2019 nastąpiło już 6-go stycznia 
podczas zawodów Trial City Gdynia. Z dobrej strony pokaza-
ła się Zuzanna Pobudkiewicz, która finiszowała na drugim 
miejscu. Z kolei w Biegu Urodzinowym także w Gdyni świetny 
triumf odniósł na 1800m Mateusz Buśko. Dość dobre, jak na 
zimę, warunki panowały podczas Biegu po plaży w Sopocie. 
W zmaganiach roczników 2011-12 pewnie triumfowała Emi-
lia Hermann. Jej siostra Oliwia była druga w biegu na 400m, 
a tuż za nią finiszowała Martyna Lodzińska. W ramach Cross 
Festiwalu po ziemi bytowskiej rozegrano zawody w Trzebie-
linie. Na dystansie 1000m na drugim miejscu uplasował się 
Mateusz Buśko. Teraz czas na wiosenne starty. 

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 29 marca 2019 roku 

w Szkole Podstawowej w Wicku 
odbyły się eliminacje szczebla 

gminnego XLII Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, którego patronat 

objął Wójt Gminy Wicko. Do konkursu 
przystąpili uczniowie ze szkół z terenu 
Gminy Wicko.

Celem turnieju było propagowanie 
wiedzy i kształtowanie umiejętności 
z zakresu ochrony ludności, ekologii, 

ratownictwa i ochrony przeciwpożaro-
wej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Konkurs odbył się w dwóch katego-
riach: klasy I - VI I  klasy VII – VIII 
oraz gimnazjum. Turniej Składał się 
z części pisemnej oraz ustnej. Uczest-

Ferie Zimowe 2019 r.
W okresie ferii zimowych pracownicy GOKiS Wicko 

oraz Urzędu Gminy prowadzili zajęcia na świetli-
cach wiejskich z terenu Gminy Wicko. Na uczestni-

ków ferii czekały zajęcia taneczne prowadzone przez Piotra 
Zagrodnika oraz warsztaty z rękodzieła z Iwoną Dziemiań-
czyk. Podobnie jak w latach ubiegłych, zajęcia cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Na 
warsztatach z tańca dzieci poznały akcje Hiphopowe oraz 
proste choreografie z wykorzystaniem poznanych figur. Nato-
miast na zajęciach z rękodzieła wykonywano między innymi 
bałwanki ze skarpetek, wielkanocne zajączki oraz walentyn-
kowe ramki na zdjęcia. 

Wśród proponowanych atrakcji podczas ferii były również: 
a) spotkania z przedstawicielami Ochotniczej Straży Po-

żarnej działającej na terenie Gminy Wicko, podczas których 
omawiano zakres obowiązków należących do Strażaków, pra-
widłowe korzystanie z nr alarmowego 112 jak i propozycje 
bezpiecznych zachowań nie stwarzających zagrożeń poża-
rowych. Ponadto dzieci uczestniczyły w pokazie działania 
sprzętu, radiostacji w wozie strażackim. 

b) „Ekologia to frajda”- pod takim hasłem odbywały się spot-
kania związane z ekologią podczas ferii zimowych w świetli-
cach wiejskich. Poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów 
dzieci poznawały możliwości oszczędzania energii. Wyko-
nując prace rysunkowe dzieci analizowały pozytywną oraz 
negatywną działalność człowieka dotyczącą zachowania 
w lesie. Zabawy dydaktyczne w formie zagadek skłaniały 
uczestników do rywalizacji i okazały się ciekawa formą spę-
dzenia wolnego czasu. 

c)  wyjazd do kina - 15 lutego został zorganizowany bezpłat-
ny wyjazd dla dzieci z terenu gminy Wicko do kina FREGATA 
w Lęborku na projekcję filmu „Asterix i Obelix. Tajemnica 
magicznego Wywaru”.

d) zabawy z animatorami - w świetlicach organizowane 
były spotkania z animatorami z „Anima-Skierka”. Zabawy 
integracyjne, doskonalenie umiejętności pracy w grupie 
poprzez zabawę i rożne konkursy cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Największą frajdę miały dzieci z nauki mo-

delowania balonów. 
Na zakończenie ferii 22 lutego 2019 r. w sali widowiskowej 

GOKiS w Wicku został zorganizowany Bal Karnawałowy dla 
wszystkich dzieci z terenu Gminy. W trakcie zabaw i konkur-
sów, został wybrany król i królowa balu. Ponadto na dzieci 
czekał słodki poczęstunek: ciastka, cukierki, gofry, popcorn 
i wata cukrowa. 

nicy musieli wykazać się wiedzą inter-
dyscyplinarną, od znajomości technik 
ratowniczo – gaśniczych- aż po korpusy 
i stopnie służbowe występujące w Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 

Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwała komisja sędziowska 
w składzie: dh Patrycja Widz –OSP 
Strzeszewo, dh Karol Kopciński – OSP 
Wicko, dh Katarzyna Blok – OSP Wrze-
ście, przedstawiciel KP PSP Lębork st. 
kpt. Piotr Krzemiński oraz pracownik 

Urzędu Gminy w Wicku Aleksandra Do-
marecka.

Ostatecznie najlepszymi okazali się 
uczniowie:

I grupa wiekowa:
• I miejsce – Natalia Waleśkiewicz 

(SP Wicko),
• II miejsce – Paweł Gałafin (SP 

Szczenurze),
• III miejsce – Hubert Sanocki (SP 

Wicko).

II grupa wiekowa:
• I miejsce – Aleksandra Mikoła-

jewska (SP Szczenurze),
• II miejsce – Oliwia Gil (Gimna-

zjum Wicko),
• III miejsce – Błażej Grabowski 

(SP Szczenurze).
Wszystkim uczestnikom turnieju 

wręczono pamiątkowe dyplomy i drob-
ne upominki, a laureatom dodatkowo 
nagrody rzeczowe. 




