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W Nowym Roku samych sukcesów, 
optymizmu i wiary w pogodne jutro
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Inwestycje Inwestycje

Termomodernizacja  
Szkoły Podstawowej w Wicku

W ramach projektu Efektywni 
energetycznie – termomoder-
nizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Miejskiej Łeba oraz 
Gminie Wicko, trwają ostatnie prace 
termomodernizacyjne w Szkole Podsta-
wowej w Wicku. Łączny koszt inwesty-
cji to 1 760 267,70 zł. Dofinansowanie 
w kwocie 1 010 000 zł.

Termomodernizacja obejmowała:
• Ocieplenie ścian zewnętrznych 

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

• Docieplenie stropów poddaszy nie-
ogrzewanych (część „stara” i łącz-
nik)

• Docieplenie stropodachu (część 
główna) i dachu (sala gimnastyczna)

• Wymiana starych okien (część „sta-
ra”)

• Montaż instalacji słonecznej
• Modernizacja systemu ogrzewa-

nia-Modernizacja oświetlenia we-
wnętrznego. 

Rozbudowa szkoły  
Podstawowej w Szczenurzy

Trwają prace przy rozbudowie Szko-
ły Podstawowej w Szczenurzy. Bu-
dynek po przebudowie zyska nową 

salę gimnastyczną z zapleczem sanitar-
nym i gabinetem nauczyciela wf, stołów-
kę z zapleczem i kotłownię na parterze 
oraz część dydaktyczną z czterema sa-
lami lekcyjnymi. Ponadto na piętrze 
będzie gabinet i sanitariaty.

Inwestycja w całości finansowana jest 
z budżetu gminy, a jej wartość to 5 672 
844,22 zł brutto. Termin zakończenia 
inwestycji: listopad 2019 r.

Budowa Żłobka przy Przedszkolu  
Gminnym w Charbrowie

Rozpoczęto budowę żłobka przy 
Przedszkolu Gminnym w Charbro-
wie. 

Budynek o powierzchni 231,40m2, 
zapewni miejsce dla 21 dzieci.

Do końca grudnia 2018 r. planowane 
jest zakończenie I etapu budowy obej-
mujące roboty ziemne oraz wylanie 
fundamentów wraz z ich dociepleniem.

Łączny planowy koszt inwestycji to 
ok. 1 174 444,62 zł.

Zmiany organizacyjne w Gminnych Usługach 
Komunalnych w Wicku

W związku z włączeniem Gmin-
nych Usług Komunalnych do 
Centrum Usług Wspólnych przy 

Urzędzie Gminy Wicko, informujemy, że 
od stycznia 1 stycznia 2019 roku opłaty 
za wodę i ścieki należy dokonywać w 
Kasie Urzędu Gminy w Wicku. 

Jednocześnie informujemy, iż nr 
konta bankowego Gminnych Usług Ko-
munalnych na który dokonywane były 
przez Państwa wpłaty nie ulega zmia-
nie.

Budowa remizy OSP 
w Łebieńcu

Rozpoczęto budowę remizy OSP przy świetlicy wiejskiej 
w Łebieńcu.

Budowa remizy obejmuje : garaż, kotłownię, szatnię, 
korytarz oraz łazienkę. Łączna powierzchnia nowego budynku 
to 101,6 m2.

Ogólna wartość inwestycji to 577 092 zł. Zadanie w całości 
finansowane jest ze środków Gminy Wicko.
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Projekty

Fundusze europejskie -projekty
Pozyskane środki zewnętrzne - 
realizowane w 2018 i planowa-
ne do realizacji w 2019 r:
W trakcie realizacji:

1. Uzyskano dofinansowanie w kwo-
cie 31 360 na projekt „JA- w Internecie” 
w ramach którego zostaną przeprowa-
dzone szkolenia dla mieszkańców w te-
matyce:
• Rodzic w Internecie
• Mój biznes w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Działam w sieciach społecznoś-

ciowych
• Tworzę własną stronę interneto-

wą (blog)
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci

Łączna planowana ilość osób prze-
szkolonych wyniesie – 56 os., a w ra-
mach projektu zostaną również 
zakupione laptopy na których szkole-
nie zostanie przeprowadzone.

Termin realizacji projektu to listopad 
2018 – kwiecień 2019

2. W trakcie realizacji jest inwestycja 
pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Rze-
ka 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

3. Utworzenie miejsc postojowych 
przy ścieżce rowerowej na terenie Gmi-
ny Wicko. 

W ramach projektu w m. Wicko, 
Wrzeście i Białogarda przy budowanej 
ścieżce rowerowej obok obwodnicy za-
planowano montaż 3 samoobsługowych 
stacji naprawy rowerów, stojaków rowe-
rowych z siedziskiem, ławki solarnej 
z panelem do ładowania tel. oraz wy-
danie albumu przyrodniczego gminy 
w ilości 1.000 szt.(zrealizowano) Łączny 
koszt zadania to 79 417,58, dofinanso-
wanie w kwocie 39 708,79.

4. Rozbudowa infrastruktury re-
kreacyjno - turystycznej w Gminie 
Wicko 

Zadania dla tego projektu to: budo-
wa skateparku w miejscowości Wicko, 
postawienie dwóch ławkostojaków fo-
towoltaicznych w miejscowości Wicko 
(GOKiS) i Nowęcin (ul. Jeziorna) oraz 
zakup sceny mobilnej. Łączny koszt in-
westycji to 584 162,19 zł, dofinansowa-
nie w kwocie 260 244,26 zł. Realizacja 
w roku 2019

Zakończone:
1. W ramach realizacji umowy daro-

wizny z Fundacją „ORLEN- DAR SERCA”, 
Gmina Wicko uczestnicząc w progra-
mie „BEZPIECZNA DROGA DO SZKO-
ŁY” zmontowała radarowy wyświetlacz 
prędkości w m. Wicko przy Szkole Pod-
stawowej – koszt ww. to ponad 14 tyś zł., 
a darowizna wyniosła 10 tyś. 

2. Zakończono realizację projektu 
„Kompetencje kluczowe - nasz przepis 
na sukces”

Okres realizacji projektu 2016-08-01 
– 2018-08-31

Projekt skierowany był do grupy 320 
dzieci z kl. IV- VI SP i I-III GIM (200 
w szkołach podstawowych i 120 w gim-
nazjach) oraz 45 nauczycieli. 

DZIAŁANIA: 

• zajęcia dla uczniów SP i GIM. 
rozwijające kompetencje kluczo-
we (kompetencje matematyczne 
i podstawowe kompetencje na-
ukowo-techniczne, komp. społecz-
ne, komp. Językowe -zaj. z jęz.
angielskiego oraz „Paszporty 
edukacyjne”,j.ang. w formie obo-
zu tematycznego, doradztwo zawo-
dowe i kulturoterapia 

• warsztaty dla n-li z zakr. kompet.
cyfrowych i narzęd.TIK oraz zakup 
sprzętu, wyjazdy edukacyjne stwo-
rzenie platformy e-learning.

Budżet projektu. 

2016 – 306 210,00 zł
2017 – 481 002,00 zł
2018 – 301 188,00 zł
Ogółem – 1 088 400,00 zł

3.„Klub Senior +”  
W ramach zadania zrealizowano remont 2 pomieszczeń 

z przeznaczeniem na pomieszczenie ogólnie dostępne, wypo-
sażone w stoły, krzesła i fotele, aneks kuchenny, wyposażony 
w sprzęt, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywa-
nia posiłków oraz wyremontowano łazienki. W pomieszcze-
niu ogólnym wydzielono miejsce na komputer z dostępem 
do Internetu.  Łączny koszt inwestycji to 184 389,00 zł, 
dofinansowanie w kwocie 147 499,00 

Wnioski o dofinansowanie w trakcie ocen:
1. „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”
Złożony przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku 

obejmuje realizację zajęć z edukacji morskiej na obszarze 
gmin Wicko, Łeba i Choczewo.

Zakłada m.in. 
• zajęcia dydaktyczne 
• projekty edukacyjne 
• współpraca z innymi instytucjami - wycieczki edukacyjne 
• działalność wspierająca 
• nauka pływania 
• doskonalenie umiejętności pływackich
• zawody pływackie 
• Wachty wodniackie 
• zajęcia szkutnicze 
• zajęcia bosmańskie 
• biwaki żeglarskie 
• Obozy żeglarskie 
• edukacyjno-żeglarskie pikniki naukowe 
• Drużyna żeglarska projektu – Giggs 
• Kurs ratownika młodszego 
• Kurs sternika motorowodnego 
• Kurs żeglarza jachtowego 
• zakup sprzętu 

Łączny planowany koszt realizacji to 583 703,54 dofi-
nansowanie wynieść może 291 714 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczenurze jako za-
pewnienie dojazdu do budynku Szkoły. Cel planowanej ope-
racji : Zapewnienie możliwości dojazdu do budynku Szkoły 
oraz atrakcyjnych przedsiębiorczo 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

3. Projekt z zakresu Gimnastyka korekcyjno - kompen-
sacyjna pn. „Aktywność sportowa fajna sprawa ale ważna 
jest prosta postawa” 

 Całkowity planowany koszt realizacji zadania 58 448,00
Wnioskowana dotacja MSIT 29 224,00
zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki ko-

rekcyjno – kompensacyjnej poprzez realizację dodatkowych 
zajęć sportowych i rekreacyjno-sportowych ze szczególnym 
uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych 
ma zachęcać dzieci i młodzież do regularnej aktywności fi-
zycznej, jak również kształtować podstawowe nawyki rucho-
we związane z prawidłową postawą ciała. Zajęciami planuje 
się objąć 192 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy.

 4. Projekt pn „Łyżwy i ja. Nauka i zabawa” jako zajęcia 
z upowszechniania sportów zimowych.

W projekcie uczestniczyć będzie 54 uczniów z klas I i II 
Szkół Podstawowych z terenu gminy.

Całkowity planowany koszt realizacji zadania 21 908,00
Wnioskowana dotacja MSIT 10 954,00

5. Projekt pn. „Pływaj razem z nami” zaplanowany jako 
zajęcia z Programu powszechnej nauki pływania ‚Umiem 
pływać’ zakłada przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć 
zgodnie z treściami programowymi określonymi w załączni-
ku nr 3 do Decyzji Ministra Sportu i Turystyki dla 45 dzieci 
z klas II SP z terenu Gminy.

Całkowity planowany koszt realizacji zadania 26 690,00
Wnioskowana dotacja MSIT 8 100,00
6. Dofinansowanie rozbudowy Szkoły w m. Szczenurze. 

Złożono wniosek do Wojewody Pomorskiego o dofinansowa-
nie kosztów rozbudowy w roku 2019 na kwotę 1 230 000

Planowane:
1. Złożenie wniosku o rozbudowę i wyposażenie GOKiS. 

Całkowity koszt wynosić może ok. 1 mln zł. wysokość dof 
80% realizacja w latach 2019 i 2020. – 30.11.2018r.

2. R 10 - Grudzień 2018 - Styczeń 2019 - Nabór wniosków 
o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4. Wspar-
cie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO 
WP 2014-2020 RUNDA II: od 17.12.2018 r. do 01.02.2019 r, 
stąd konieczność tworzenia dokumentów celem możliwości 
realizacji zamierzeń wynikających z uchwały Rady Gminy 
o wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Dotychczasowy przebieg trasy zmieniono i obecnie trasa 
przebiegać będzie na terenie Gminy Wicko od granicy z SPN 
do m. Żarnowska i tu przy jeziorze do Łeby – przez miasto 
Łeba ul. Nadmorska aż do terenów Lasów Państwowych nad 
Mierzeją, po czym drogą przy Parkingu leśnym poprowadzi 
do miejscowości Ulinia skąd pokieruje się w kierunku Dym-
nicy aż do granicy z gminą Choczewo. 
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Bezpłatne szkolenia 
w Gminie Wicko

Szanowni Państwo,

Zapraszamy dorosłych mieszkańców 
Gminy Wicko na bezpłatne szkolenia 
cyfrowe w ramach projektu „Ja w In-
ternecie”. Daj sobie szansę i naucz się 
korzystać z możliwości internetu!

Celem programu, skierowanego do 
dorosłych mieszkańców jest zwiększe-
nie ich umiejętności poruszania się 
w sieci, bezpieczeństwa w Internecie 
i wzmocnienia pozycji na rynku pra-
cy. Istotnym elementem szkoleń jest 
przygotowanie mieszkańców do korzy-
stania z usług publicznych online (np. 
załatwianie spraw urzędowych, skła-
danie wniosków o dopłaty dla rolników 
czy 500+), poruszania się w portalach 
społecznościowych czy wykorzystywa-
nia Internetu we własnej działalności 
biznesowej.

Uczestnik szkoleń może wybrać inte-
resujący go obszar tematyczny spośród 
siedmiu:

1. Rodzic w internecie
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi 

w sieci? Szkolenie „Rodzic w interne-
cie” przeznaczone jest dla rodziców 
chcących chronić swoje dzieci przed 
realnymi zagrożeniami, które wiążą się 
z korzystaniem z internetu. W specjal-
nym kursie poświęconym m.in. zwal-
czaniu cyberprzestępczości mogą wziąć 
udział również opiekunowie, nauczycie-
le, dziadkowie.

2. Moje finanse i transakcje w sieci
Szkolenie „Moje finanse i transak-

cje w sieci” przeznaczone jest dla osób 

chcących nauczyć się załatwiać skutecz-
nie swoje sprawy biznesowe, finansowe 
i urzędowe za pośrednictwem internetu.

3. Rolnik w sieci
Szkolenie „Rolnik w sieci” przezna-

czone jest dla rolników chcących na-
uczyć się m.in. wypełniać przez internet 
wnioski o dotacje na swoją działalność 
lub składać deklaracje podatkowe.

4. Kultura w sieci
Szkolenie „Kultura w sieci” prze-

znaczone jest dla osób, które chcą do-
wiedzieć się, jak i gdzie w internecie 
bezpiecznie szukać filmów, spektakli, 
książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń 
i innych treści dostępnych z legalnych 
źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki 
lub własnej twórczości zgodnie z pra-
wem.

5. Działam w sieciach społecznoś-
ciowych

Szkolenie „Działam w sieciach spo-
łecznościowych” przeznaczone jest dla 
osób, które chcą nauczyć się skutecznie 
korzystać z portali społecznościowych 
(takich jak YouTube, Facebook, Twit-
ter, Instagram i in.) w swojej codziennej 
pracy i w życiu prywatnym.

6. Tworzę własną stronę interne-
tową (blog)

Szkolenie „Tworzę własną stronę in-
ternetową (blog)” przeznaczone jest dla 
osób, które chcą nauczyć się zakładać 
i prowadzić własną stronę interentową 
lub bloga.

7. Mój biznes w sieci
Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” 

przeznaczone jest dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą, albo przy-
gotowujących się do otwarcia własnego 
biznesu.

Mogą zgłaszać się osoby, które ukoń-
czyły 25 lat, w tym osoby niepełno-
sprawne, wykluczone elektronicznie 
czy bezrobotne.

W ramach każdego obszaru tematycz-
nego planowane jest przeprowadzenia 
szkoleń w ilości 12 godz. (2dni szko-
leniowe po 6 godz.) Termin realizacji 
szkoleń styczeń – marzec 2019 r.

Formularz uczestnictwa, (dostępny 
na stronie www.wicko.pl) wraz z za-
łącznikami należy dostarczyć do Urzędu 
Gminy Wicko, pokój 5.

Więcej informacji o szkoleniu:
Urząd Gminy Wicko
Ul. Słupska 9
84-352 Wicko
59 8611 182 wew. 125

Program zarządzany przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, finansowany 
jest w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych”. Fundacja Legalna Kultura jest 
operatorem, który ogłasza konkursy 
grantowe i wspomaga pod kątem mery-
torycznym i rozliczeniowym realizację 
działań szkoleniowych na terenie gmin.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Wzrost kosztów gospodarowania 
odpadami w Polsce

Koszty gospodarowania odpadami 
w Polsce co roku wzrastają. Gmi-
na Wicko zobowiązana jest przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Po-
morskiego do dostarczania odpadów 
do RIPOK Czarnówku. Koszt odbioru 
i zagospodarowania odpadów pomiędzy 
2017 r. a 2018 r. wzrósł o 26%. Ostat-
nia waloryzacja stawek miała miejsce 
w kwietniu 2015 r. Na wzrost ceny 
usługi, główny wpływ ma zmiana le-
gislacyjna obowiązująca właśnie od 1 
stycznia 2018 r. – wprowadzona Roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 
6 marca 2017 r. zmieniająca rozporzą-
dzenie w sprawie opłat za korzystanie 

ze środowiska. Do końca 2017 r. opłata 
za składowanie odpadów (przekazywana 
do Urzędu Marszałkowskiego) wynosi-
ła - 24,15 zł za tonę, natomiast w 2018 
r. wynosi - 140 zł za tonę, w 2019 r. – 
170 zł za tonę, a w 2020 r. 270 zł za 
tonę odpadów. 

Pośrednią przyczyną wzrostu cen za 
odpady jest znaczny wzrost ilości odpa-
dów, a co za tym idzie, większe kosz-
ty transportu i zbiórki odpadów oraz 
wzrost opłaty za zagospodarowanie 
i składowanie odpadów na składowisku. 

Ponadto zgodnie z art. 6r. ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1454) Gmina Wicko 
musi pokrywać cały system funkcjo-
nowania gospodarki odpadami z opłat 
pochodzących od właścicieli nierucho-
mości, Gmina nie ma prawa zarabiać 
ani też dokładać innych środków do sy-
stemu, niż te które pochodzą z opłat za 
odpady. 

Wobec powyższego, aby wpływy po-
chodzące z tytułu opłat za gospodaro-
wanie odpadami mogły pokryć koszt 
funkcjonowania całego systemu, nie-
zbędne jest wprowadzenie podwyżek. 

Od stycznia 2019 roku opłaty w przy-
padku nieruchomości zamieszkałych 
będą wynosić:

13 zł za osobę w przypadku zbierania 
selektywnego oraz 22 zł w przypadku 
nieselektywnego zbierania odpadów. 
Podwyżka dotyczy również cen za po-
jemniki o kreślonej pojemności, które 
deklarowane są przez właścicieli nie-
ruchomości niezamieszkałych (m.in. 
szkoły, sklepy, pensjonaty, przedsię-
biorstwa).

OSP - szkolenie

W dniu 17.11.2018 r. w Komen-
dzie Powiatowej Straży Pożarnej 
w Lęborku rozpoczęło się szko-

lenie podstawowe strażaków ratowników 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem 
szkolenia podstwowego jest przygoto-
wanie strażaków ratowników OSP do 
sprawnego i bezpiecznego wykonywania 
zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym 
do samodzielnego wykonywania czyn-
ności w ramach zastępu. Z terenu naszej 
gminy cheć wzięcia udziału w szkoleniu 
zadeklarowało 10 osób, które musiały 
spełniać następujące kryteria:

- mieć ukończone 18 lat, ale nie prze-
kroczone 65 lat,

- posiadać zaświadczenie lekarskie 

orzekające zdolność do bezpośrednie-
go udziału w działaniach ratowniczych,

- posiadać orzeczenie komisji lekar-
skiej potwierdzające okresowe badania 
lekarskie,

- mieć przeszkolenie wstępne z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- być ubezpieczonym od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.

W ramach szkolenia podstawowego 
realizowana będzie tematyka dotycząca 
podstawowych czynności z zakresu ra-
townictwa technicznego, podstawowych 
działań z zakresu ratownictwa przeciw-
powodziowego, zasad pracy w radiowej 
sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej, 
wydawania sygnałów i poleceń uczest-

nikom ruchu lub innym osobom znaj-
dującym się na drodze. Na realizacje 
tego poziomu szkolenia przewidziano 
aż 126 godzin, w tym 120 godzin dy-
daktycznych i 6 godzin na egzamin. Aby 
przystąpić do egzaminu kandydat na 
strażaka ratownika musi zaliczyć co 
najmniej 80% materiału edukacyjnego 
objętego programem zamieszczonym na 
platformie edukacyjnej oraz uczestni-
czyć w co najmniej 80% jednostek lek-
cyjnych zajęć praktycznych.

Jak widać przed naszymi przyszłymi 
strażakami ochotnikami nie lada wy-
zwanie. Wszystkim życzymu wytrwa-
łości i trzymamy kciuki.
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Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej infor-
muje, że na terenie Gminy Wicko 
działają jednostki nieodpłatnego 

poradnictwa dostępnego dla mieszkań-
ców, są nimi:

Porady psychologiczne - psycho-
log OPS w Wicku przyjmuje klientów 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym (tel. 607-817-783) w punkcie 
konsultacyjnym w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Wicku (ul. Parkowa 
2, 84-352 Wicko). Godziny konsultacji 
w większości dostosowane są do indywi-
dualnych potrzeb mieszkańców. Dyżur 
pełniony jest:

wtorek 12:00 – 16:00
środa 8:00 – 12:00
czwartek 14:00 – 18:00
piątek 8:00 – 10:00.

Psycholog udziela pomocy psycho-
logicznej mieszkańcom Gminy Wicko 

znajdującym w trudnej sytuacji psy-
chologicznej, finansowej, rodzinnej, 
zdrowotnej, społecznej i/lub zawodowej. 

Klub Integracji Społecznej przy 
OPS w Wicku - w każdy poniedziałek 
i wtorek od godz. 8:00-12:00 w budyn-
ku Klubu Seniora w Wicku (ul. Ra-
dosna 5, 84-352 Wicko) odbywają się 
zajęcia w ramach aktywizacji społecz-
nej i zawodowej, mające na celu pomoc 
uczestnikom w powrocie na rynek pracy 
i motywowaniu ich do podjęcia działań 
na rzecz lokalnej społeczności. Doty-
czy to osób niepełnosprawnych, nieza-
radnych życiowo, będących w trudnej 
sytuacji bytowej. W każdy czwartek na-
tomiast w godz. od 8:30 do 10:30 odby-
wają się zajęcia w Grupie Bez Barier, 
które aktywizują i integrują osoby z nie-
pełnosprawnością. Oprócz tego w każdy 
piątek od godz. 10:00-12:00 odbywają 
się zajęcia z Seniorami z Gminy Wicko, 
mające na celu integrację i aktywizację 

osób starszych z terenu Gminy Wicko.

Porady terapeuty uzależnień od-
bywają się w pierwszą i ostatnią środę 
miesiąca w budynku OPS w Wicku, po-
kój nr 4 (ul. Radosna 9, 84-352 Wicko). 
Na wizytę umówić można się telefonicz-
nie (tel. 603-796-211). 

Terapeuta uzależnień udziela pomocy 
mieszkańcom Gminy Wicko w zakresie 
uzależnień. 

Porady prawne odbywają się w każ-
dy czwartek w godz. od 9:00 do 14:00 
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Wicku (ul. Parkowa 2, 84-352 
Wicko). Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Prawnik udziela pomocy prawnej 
mieszkańcom Gminy Wicko. 

Sporządziła:
Paulina Bikowska

Jubileusz, którego można pozazdrościć – 
50 lat razem

Ponad 50 lat temu los połączył ich 
życie, by przez następne lata mogli 
spełniać się jako para małżonków, 

idących przez życie razem. Ich wysiłek 

w budowaniu udanego małżeństwa do-
cenił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
wyróżniając Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła 

się w dniu 17 października 2018 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Wicku, cztery pary z Gminy Wicko, 
świętowało Jubileusz „Złotych Godów”, 

Komunikat dla par małżeńskich 
obchodzących Jubileusz 50-lecia pożycia  
małżeńskiego w 2019r.

Urząd Stanu Cywilnego w Wicku 
zwraca się z prośbą o zgłaszanie 
par małżeńskich obchodzących 

50-lecie Jubileuszu pożycia małżeńskie-
go w 2019r. (rok zawarcia ślubu 1969) 
oraz par, które swój Jubileusz obcho-
dziły w latach wcześniejszych, a nie 
składały wniosku o nadanie medali - 
w celu wystąpienia o nadanie medali 
za długoletnie pożycie małżeńskie od 
Prezydenta RP.

Prosimy zainteresowane pary o zgła-
szanie się osobiście lub przez członków 
najbliższej rodziny do USC w Wicku 
(biuro nr 2) bądź telefonicznie, tel. 59 

861-11-82 wew. 33 w godzinach pracy 
Urzędu, najpóźniej do dnia 15 stycz-
nia 2019 roku.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie to honorowe odznaczenie nadawa-
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej osobom, które przeżyły co naj-
mniej 50 lat w jednym związku mał-
żeńskim i nie były karane. Można go 
otrzymać tylko raz bez względu na to 
czy minęło 50 czy więcej lat. Ze względu 
na skomplikowaną procedurę, proces od 
złożenia wniosku do przyznania medalu 
trwa około 5-6 miesięcy. Po przyznaniu 
przez Prezydenta medalu do jubilatów 

zostaje przesłany list gratulacyjny. Od 
momentu otrzymania listu gratulacyjne-
go przez jubilatów upływa jeszcze około 
2 miesięcy kiedy USC otrzyma medale 
do wręczenia. W związku z powyższym 
cały proces przyznania medalu może 
trwać nawet do 8 miesięcy.

Zgłaszać można wszystkich chęt-
nych Jubilatów mających miejsce 
zameldowania na pobyt stały na tere-
nie gminy Wicko. Z wnioskiem mogą 
wystąpić sami Jubilaci lub osoby im 
najbliższe.

Gala wolontariatu

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą 
pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji 
działających w różnych obszarach życia społecznego. 

Nie robią tego dla pieniędzy, ale dla uśmiechu, uścisku dło-
ni. W dniu 07.12.2018 właśnie dla nich odbyła się uroczysta 
gala, podczas, której Wójt Gminy Wicko, Dariusz Waleśkie-
wicz podziękował zebranym wolontariuszom za ich bezintere-
sowną pomoc, wręczając każdemu z nich drobny upominek.

Tytułem „Wolontariusz Roku” została uhonorowana Pani 
Magdalena Stępień - Prezes stowarzyszenia na rzecz rozwoju 
Gminy Wicko ,,Inicjatywa”.

Dziękujemy wszystkim za ciężką pracę i wkład w niesie-
nie pomocy innym! 

czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Po uroczystym przemówieniu Da-

riusz Waleśkiewicz Wójt Gminy Wicko, 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, udekorował Szanownych 
Jubilatów medalami i wręczył im legi-
tymacje. Nie zabrakło również pamiąt-
kowych dyplomów, kwiatów, zdjęć oraz 
prezentów.

Po uroczystej ceremonii, wszyscy za-
siedli do poczęstunku. Spotkanie odbyło 
się w niezwykle sympatycznej atmo-
sferze.

Dostojnym Jubilatom jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy, życząc długich 
i pogodnych lat życia w jak najlepszym 
zdrowiu, oraz radości z dzieci, wnuków 
i prawnuków.

Odznaczeni Jubilaci:

1. Anna i Czasław Filipionkowie
2. Danuta i Brunon Heinowie
3. Elżbieta i Czesław Ostrowscy
4. Stanisława i Antoni Tempscy

Sprawy SpołeczneEdukacjaEdukacjaSprawy Społeczne
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Gminne obchody 100 – lecia odzyskania  
Niepodległości przez Polskę

W Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu, 09 listopada 2018 r., 
świętowaliśmy 100 lecie od-

zyskania niepodległości przez Polskę. 
Przybyłych gości witał Wójt Gminy Wi-
cko, Dariusz Waleśkiewicz oraz Dyrek-
tor GOKiS-u, Rafał Skibiński, wręczając 
przy tym flagę Polski. W podniosłej at-
mosferze i przy wspólnym stole mo-
gliśmy podziwiać występy artystyczne 
dzieci, młodzieży oraz seniorów. Ob-
chody rozpoczęliśmy od wspólnie za-
śpiewanego hymnu, a zaraz po nim 
zaprezentowali się na scenie: Aleksan-
dra Grubba, Chór dziecięcy Biedronki, 
Grupa taneczna REFLEX i REFLEX mini 
z Wicka, Pani Janina Czuba, Natalia 
Waleśkiewicz, Oliwia Nieścior, 64 Har-
cerska Drużyna ‘’Czarne Stopy”, Grupa 

Pań z Klubu Seniora w Wicku,Oliwia 
Drużyńska, Daniel Kalbarczyk, Jakub 
Boniaszczuk. Tancerze oraz recytato-
rzy w obrazowy i przekonujący sposób 
przybliżyli nam historię związaną z od-

zyskaniem przez Polskę niepodległości. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie 

oraz aktywny udział w uroczystości, że 
byliście razem z nami by świętować tak 
wyjątkową rocznicę!

Jesień w bibliotece

Bibliotekę gdy przychodzi jesień, 
a z nią długie jesienne wieczo-
ry zaczyna odwiedzać dużo wię-

cej czytelników, którym w tym roku 
mamy wyjątkowo dużo do zaoferowania. 
Wszystko to dzięki dużej dotacji z Bi-
blioteki Narodowej w ramach progra-
mu „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek” , a także wysokiemu wkładowi 
własnemu. Księgozbiór Biblioteki w tym 
roku powiększył się już aż o 960 wolu-
minów i nadal dokonujemy zakupów. 
Dlatego każdy kto trafi do naszej Biblio-
teki na pewno coś dla siebie znajdzie.

Jesień w Bibliotece to również jak co 
roku - projekt „Z książką na walizkach”. 
4 października pisarze po raz jedenasty 
ruszyli w trasę po województwie po-
morskim w ramach akcji „Z książką na 

walizkach”! Tym razem, z okazji 50-le-
cia Orderu Uśmiechu, hasłem przewod-
nim był „Uśmiech na medal”. Biblioteka 
w Wicku miała ogromną przyjemność 
gościć w ramach „pomorskich walizek” 
Pawła Beręsewicza, który spotkał się 
z uczniami klas V SP Wicko. Pisarz 
opowiadał ciekawie i barwnie o boha-
terach swoich utworów, nie zdradzając 
jednak zakończenia przygód. Spotka-
nie żywe i pełne ekspresji, zakończyło 
się wpisywaniem dedykacji do książek 
i kroniki oraz rozdawaniem autografów. 
Paweł Beręsewicz na wielu twarzach 
dzieci wywołał „uśmiech na medal”, bo 
było naprawdę wesoło. Autor na pew-
no zyskał nowych czytelników swoich 
książek, a dzieci - możliwość bezpośred-
niego kontaktu ze znanym pisarzem.

Natomiast w listopadzie Biblioteka 
powróciła do obchodów 100- lecia Nie-
podległości Polski. W ramach, których 
odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursu plastycznego „ Wolna Ojczy-
zna”, który skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych i przedszkolaków 
Gminy Wicko. Ku naszej radości kon-
kurs cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem - wpłynęło aż 111 prac! 
Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 
w trzech kategoriach wiekowych 24 
laureatów, których prace można było 
podziwiać na wystawie w GOKiS i w Bi-
bliotece. Wręczenie nagród zwycięzcą 
nastąpiło 9 listopada podczas uroczysto-
ści z okazji 100-lecia odzyskania Nie-
podległości w GOKiS Wicko.

16 listopada Biblioteka zorganizo-
wała kolejne spotkanie w ramach ob-
chodów Roku dla Niepodległej - tym 
razem były to pogadanki filozoficzne 
o wolności. Pogadanki filozoficzne, czy-
li warsztaty filozoficzne poprowadziła 
Pani Joanna Imienowska z Pracowni 
Filozoficznej EUREKA. Na spotkanie 
zostały zaproszone dzieci z klas II i III 
SP Wicko i wspólnie filozofowały na te-
mat wolności i kłamstwa. Było bardzo 
zabawnie, gdyż dziecięce filozofowanie 
naprawdę nie zna granic i może nas do-
rosłych bardzo zadziwić :))

WOŚP 2019

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Wicku po raz kolejny otrzymał 
zgodę na utworzenie sztabu WOŚP. 

W związku z tym zwracamy się z proś-
bą o przekazywanie fantów, gadżetów, 
które będą przeznaczone do sprzedaży 
podczas 27 Finału zaplanowanego 13 
stycznia 2019 r. Całkowity dochód ze 
sprzedaży zostanie przekazany na cel 
zbiórki publicznej: „dla dzieci małych 
i bez focha na zakup sprzętu dla specja-
listycznych szpitali dziecięcych”. Są to 

placówki z oddziałami II oraz III stop-
nia referencyjności, czyli takie, które 
mogą dokonać specjalistycznej diagnozy 
oraz udzielić pomocy medycznej najcię-
żej chorym dzieciom. Fanty, gadżety, 
przedmioty mogą Państwo przynosić 
do siedziby sztabu - Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Wicku w godzinach 
jego otwarcia (od poniedziałku do piąt-
ku od 8.00 do 16.00). Po raz kolejny 
dzień Finału WOŚP będzie dniem peł-
nym energii, radości i zabawy. Serdecz-

nie zapraszamy wszystkich Państwa do 
udziału w 27 Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. ,,Gramy razem! 
Do końca świata i jeden dzień dłużej!”

EdukacjaEdukacjaWydarzenia Edukacja
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Szkoła Podstawowa  
im. Jana Brzechwy w Wicku

W listopadzie w szkole w Wicku 
wyjątkowo uroczyście – jak 
przystało na setną rocznicę od-

zyskania przez Polskę niepodległości – 
obchodzono ten niepowtarzalny dzień, 
razem śpiewając hymn na placu przed 
szkołą, wspólnie budując flagę z białych 
i czerwonych kartek, a przede wszyst-
kim uczestnicząc w apelu poświęconym 
niepodległościowej tematyce.

Uczniowie wraz z nauczycielami SP 
Wicko zadbali, by podczas obchodów 
Dnia Niepodległości cała nasza szkoła 
przybrała uroczysty wygląd. Nie zabra-
kło również wystawy na szkolnym holu, 
upamiętniającej historyczne wydarze-
nia sprzed stu lat. Ponadto cieszy nas 
fakt, że wielu reprezentantów naszej 
szkoły zaangażowało się w listopadzie 
do udziału m. in. w Gminnym Konkur-
sie Piosenki Patriotycznej oraz w Gmin-
nym Konkursie Plastycznym pod nazwą 
„Wolna Ojczyzna”, w których zajęli czo-
łowe miejsca. 

Listopad, podobnie jak październi-
kowy Europejski Tydzień Kodowania, 
obchodzony również aktywnie w naszej 
szkole, stał też pod znakiem tej nowej 
formy pracy z uczniami, coraz bardziej 
popularnej w szkołach. Wprowadzona 
do szkół nowa podstawa programowa za-
wiera bowiem bardzo ciekawy element, 
jakim jest kodowanie i programowa-
nie w zakresie edukacji komputerowej. 
Umiejętność ta w samej nazwie wydaje 
się być bardzo trudna, jednak kształto-
wanie jej można przekształcić w wie-
le gier i zabaw, bez użycia komputera 
i przy okazji przemycić inne treści edu-
kacyjne. Do wspólnego kodowania zaan-
gażowali się przede wszystkim młodsi 
uczniowie SP Wicko z kl. I-III, ale nie 
zabrakło też zainteresowanych nową 
formą zabawy i zarazem nauki wśród 
starszych roczników. Kodowanie odby-
wało się zatem zarówno podczas obo-
wiązkowych lekcji, np. języka polskiego, 
jak i w czasie wolnym, np. w świetli-
cy szkolnej. Słowa podziękowania za 

skuteczną promocję kodowania wśród 
uczniów i nauczycieli należą się przede 
wszystkim p. Katarzynie Kielas, nauczy-
cielce nauczania wspomagającego, która 
jako pierwsza wprowadziła tę formę do 
codziennej pracy z uczniami SP Wicko, 
ale również zadbała, aby przeprowa-
dzić wśród całego grona pedagogiczne-
go cykl szkoleń dla zainteresowanych 
kodowaniem nauczycieli. Dziękujemy!

W listopadzie uczniowie SP Wicko za-
angażowani w projekt „Uwolnić wiedzę” 
wzięli m. in udział w grze terenowej 
oraz w zajęciach warsztatowych, które 
przeprowadzili tym razem dla przed-
szkolaków z Lęborka.

Mimo jesiennej, kapryśnej pogody 
nasi uczniowie uczestniczyli również 
w różnorodnych wyjazdach i wyciecz-
kach edukacyjnych, m. in. na zajęcia 
pływania, do lęborskiego Parku Tram-
polin ,,JUMPING”, na przedstawienie do 
Słupskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka 
Teatralnego RONDO.

Ważnym wydarzeniem dla całej spo-
łeczności szkolnej w Wicku było nasze 
wspólne uczestnictwo w tegorocznej 
Konferencji „STOP przemocy wobec 
dzieci” w GOKiS-ie w Wicku. Okazją do 
spotkania się młodzieży z trzech szkól 
podstawowych Gminy Wicko były ob-
chody Międzynarodowego Dnia Przeciw-

działania Przemocy wobec Dzieci, który 
przypadał 19 listopada 2018.

W okresie jesiennym uczniowie klas 
I-III zaangażowali się w realizację wielu 
szkolnych akcji, z których szczególnie 
imponująco przedstawiała się organiza-
cja tzw. „Zdrowej Przerwy”. Działanie 
to miało na celu propagowanie wśród 
uczniów zdrowego sposobu odżywiania 
się. Każda z klas przygotowała swoją 
„propozycję na zdrowie”. Innym cieka-
wym wydarzeniem było spotkanie z leś-
niczym, p. Łukaszem Grzenkowskim. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, świetli-
ca szkolna SP Wicko w okresie jesien-
no – zimowym zaprasza na spotkanie 
leśniczego, aby przypomniał i uświado-
mił dzieciom problemy i potrzeby lasu 
w tym trudnym czasie. W Bibliotece 
Szkolnej również miały miejsce inte-
resujące spotkania Dyskusyjnego Klu-
bu Książki dla młodszych czytelników 
oraz dla starszej młodzieży SP Wicko. 
W ostatnim tygodniu listopada Samo-
rząd Uczniowski zorganizował wspania-
łą zabawę andrzejkową dla wszystkich 
uczniów naszej szkoły. Natomiast 28 
listopada w Bibliotece Szkolnej w Wi-
cku odbyły się – już tradycyjnie w tym 
okresie – Zaduszki Literackie, tym ra-
zem poświęcone osobie i twórczości 
zmarłej w czerwcu tego roku wybitnej 
polskiej prozatorce i poetce, piszącej 
przede wszystkim dla dzieci i młodzie-
ży, Joannie Kulmowej. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brze-
chwy w Wicku przystąpiła ostatnio 
do kolejnej ogólnopolskiej ekologicz-
nej akcji „Szkole pomagamy i świat 
oczyszczamy”, polegającej na zbiórce 
elektrośmieci.

Z myślą o naszych tegorocznych ab-
solwentach zostały zorganizowane wy-
jazdy naszych uczniów do szkół średnich 
w Lęborku oraz spotkania z przedstawi-
cielami tych szkół w naszych murach. 
W Wicku gościliśmy przedstawiciela 
Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościo-
wej i Agrobiznesu w Lęborku.

Dwa ostatnie tygodnie listopada stały 
pod znakiem pierwszych w tym roku 
szkolnym próbnych egzaminów klas 
ósmych i egzaminów gimnazjalnych.

Na terenie szkoły tuż przed zimą na-
dal trwają intensywne prace termoizo-
lacyjne szkolnego budynku. Wewnątrz 
szkoły wymienione już zostały kalory-
fery i oświetlenie.

W grudniu - tradycyjnie w okresie 
przedświątecznym – w szkole w Wicku 
odbywa się Festyn Rodzinny, którego 
organizatorem jest Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Wicku. O efektach corocznej zbiórki 
pieniędzy podczas festynu poinformu-
jemy w następnym numerze Biuletynu 
Gminy Wicko.

Ze sportu…

Przypominamy, że do 18 grudnia 
trwało internetowe głosowanie w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Dzieciaki 
do rakiet”, do której zaangażowała się 
również nasza szkoła. Na Szkołę Podsta-
wową w Wicku można było głosować, 
klikając na link https://www.dziecia-
kidorakiet.pl i dalej postępując według 
krótkiej instrukcji. Dzięki zaangażowa-
niu lokalnej społeczności, po uzyskaniu 
dużej liczby głosów, nasza szkoła ma 
szansę na pozyskanie profesjonalnego 
sprzętu tenisowego do nauki gry w te-
nisa ziemnego.

oprac. Magdalena Kubiak
fot. Nauczyciele SP Wicko
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Z życia Szkoły Podstawowej w Szczenurzy

Dni coraz krótsze, jesienna szaru-
ga… ale to tylko za oknem. U nas 
w szkole jak zawsze gorąca atmo-

sfera, praca wre. Każda pora roku jest 
dla nas odpowiednim momentem na 
nowe wyzwania i przedsięwzięcia. Za-
wsze staramy się wykazać w nich naj-
większą starannością i kreatywnością. 
Z wielką radością przedstawiamy na 
łamach Biuletynu wydarzenia minio-
nych tygodni.

Nasza szkoła jest otwarta na współ-
pracę z wieloma instytucjami, między 
innymi z Słowińskim Parkiem Naro-
dowym, Miejską Biblioteką Publiczną 
w Lęborku, Biblioteką Pedagogiczną 
w Lęborku. Dzięki dobrym relacjom 
nasi uczniowie otrzymują wsparcie po-
przez udział w ciekawych warsztatach, 
podczas których rozwijają wiedzę z za-
kresu nauk przyrodniczych. Ponadto 
otrzymują bezpłatnie książki do biblio-
teki, w tym z Ambasady Amerykańskiej 
w języku angielskim. W szkole działa 
punkt biblioteczny, w którym udostęp-
nione są nowości, dzięki wypożycze-
niom międzybibliotecznym.

Dzieci uczestniczyły też w niezwykle 
pouczającej „Wycieczce po Europie”, 
dzięki przychylności przedstawicieli Re-
gionalnego Ośrodka Debaty Międzyna-
rodowej.

Uczniowie uczęszczający na lekcje 
języka kaszubskiego wzięli udział w wy-
jazdach do kina w Słupsku, aby na bie-
żąco być z repertuarem oferowanym 

przez te instytucje kulturalne. Wyjazdy 
te pozytywnie wpływają na integrację 
grupy, stanowią tło do kolejnych lekcji 
języka kaszubskiego.

W okresie od października do koń-
ca listopada realizowaliśmy zadania 
w ramach konkursu czytelniczego 
„Co ja czytam? Wolne lektury”, które-
go organizatorem była Fundacja No-
woczesna Polska. Przeprowadziliśmy 
wiele konkursów i quizów promujących 
czytelnictwo. Uczennice klasy piątej 
samodzielnie napisały wiersze. Wyru-
szyliśmy w teren, aby rozdać miesz-
kańcom okolicznych miejscowości sto 
bezpłatnych książek. Liczba sto nawią-
zywała do stulecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Włączyliśmy się 
wspólnie do Ogólnopolskiej akcji bicia 

„Rekordu dla Niepodległej” i zaśpiewa-
liśmy hymn narodowy.

Z troski o zwierzęta przed zbliżającą 
się zimą, zbieraliśmy kasztany. Akcja 
„Kasztanobranie 2018” trwała ponad 
miesiąc. Dzieci uzbierały prawie 500 
kg kasztanów. Przekazaliśmy nasze 
zbiory Kołu Łowieckiemu, które zobo-
wiązało się w razie potrzeby dokarmić 
zwierzęta leśne.

Nawet w tak napiętym terminarzu 
staramy się znaleźć czas na wspólną za-
bawę. Starsi uczniowie bawili się na kon-
cercie Ewy Farny w Słupsku w ramach 
imprez cyklu „NIEĆPA”, a najmłodsi dali 
upust fantazji podczas Balu Jesiennego, 
przebierając się w stroje, które samo-
dzielnie zaprojektowali. Nie zabrakło 
tez zabaw w Dniu Pluszowego Misia 
oraz na Andrzejkach.

Nie mielibyśmy tak wspaniałej kon-
dycji podczas zabaw tanecznych, gdyby 
nie fakt, że z chęcią bierzemy udział 
w rajdach pieszych między innymi 
w Rajdzie Liścia Dębu „Błękitna Krai-
na” oraz Szlakiem Miejsc Pamięci Na-
rodowej „Ziemia Lęborska”.

Także w sporcie pokazujemy się z jak 
najlepszej strony. Osiągnęliśmy sukcesy 
w Biegach Przełajowych Grand Prix Lę-
borka, Małe Kaszuby Biegają, w Biegu 
Papieskim . Nasze dziewczyny zostały 
wicemistrzyniami powiatu lęborskiego 
w Turnieju Tenisa Stołowego.

W kategorii muzycznej też odnosi-

my sukcesy. Zajęliśmy wysokie miej-
sca w Gminnym Konkursie Piosenki 
Patriotycznej. Wszystkie nasze dzia-
łania sprawiają nam wiele radości, ale 
z największym entuzjazmem śledzimy 
dalszą rozbudowę naszej szkoły. Już 
odliczamy miesiące do jej oficjalnego 

otwarcia. Na chwilę obecną skupiliśmy 
swoją uwagę na wyborze jak najlepsze-
go patrona . Chcemy, aby była nim oso-
ba nieprzeciętna, bo taka jest właśnie 
Szkoła Podstawowa w Szczenurzy. 

 Więcej informacji o działalno-
ści naszej placówki znajdziecie Pań-

stwo na naszej stronie internetowej:  
https://szkolaszczenurze.pl/. 

A tymczasem przed nami kolejne ty-
godnie wytężonej pracy.

Szkoła Podstawowa w Maszewku
Droga do Wolności - kontynuacja 

obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości 

Wszędzie tam gdzie żyją Polacy, 
uroczystości obchodów 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości, 
trwają przez cały 2018 rok. Podobnie 
jest i w naszej szkole. Podejmowane są 
różnorodne działania mające na celu 
upamiętnienie tego wspaniałego wy-
darzenia. Na przełomie października 
i listopada odbyło się ich kilka. 

30 października zorganizowano war-
sztaty plastyczne dla dzieci z klas I-III, 
oraz ich rodziców pod hasłem „Piękna 
jest nasza polska ziemia”. 

W ich trakcie tworzono plakaty uka-
zujące piękno naszego kraju oraz koty-
liony na obchody Święta Niepodległości. 
Takie spotkanie to wspaniała okazja 
do integracji, a działalność artystyczna 
to jedna z wielu dróg do kształtowa-
nia w najmłodszym pokoleniu postaw 
i wrażliwości patriotycznej.

8 listopada odbyła się uroczysta aka-
demia, podczas której przedstawiono 
losy naszej Ojczyzny, począwszy od cza-
sów zaborów, a skończywszy na roku 
1918. Zaprezentowany montaż słow-
no-muzyczny obejmował treści histo-
ryczne, pieśni oraz wiersze. Uczniowie 
z zainteresowaniem i w skupieniu obej-
rzeli i wysłuchali tej szczególnej lekcji 
historii. Nastrój powagi i wzruszenia był 
potwierdzeniem, że Święto Odzyskania 
Niepodległości to wydarzenie ważne 
dla wszystkich Polaków. Uczestnicząc 
corocznie w jego obchodach dajemy wy-
raz pamięci o tych wszystkich, dzięki 
którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Kolejnego dnia, 9 listopada uczniowie 
i pracownicy szkoły również świętowa-

li biorąc udział w projekcie Rekord dla 
Niepodległej. 

O godz. 11:11 odbyło się wspólne 
śpiewanie 4- zwrotkowego hymnu naro-
dowego. Następnie wszyscy zgromadze-
ni śpiewali pieśni patriotyczne, których 
teksty prezentowane były na ekranie. 
Zabrzmiały m.in. „Rota”, „Piechota”, 
„Przybyli ułani pod okienko”.

Trzeba przyznać, że wszyscy mieli 
„wielkie serce do śpiewania” i rezultat 
był imponujący.

Spotkanie to uświetnili uczniowie 
klas młodszych recytując wiersze pa-
triotyczne. 

16 listopada 2018r. w Szkole Podsta-
wowej w Szczenurzy odbył się Gminny 
Konkurs Pieśni Patriotycznych dla klas 
I – III, w którym uczestniczyły także 
trzy uczennice naszej szkoły. Jedna z na-
szych reprezentantek, Julia Białasińska 
uzyskała wyróżnienie.

Wiedza i umiejętności - trochę inaczej 
Na co dzień uczymy się w szkole, ale 

nasi uczniowie uczestniczą także w nie-
typowych „lekcjach wyjazdowych”, któ-
re na pewno na długo zostaną w ich 

pamięci. 
Uczniowie najstarszych klas brali 

udział w dwu wydarzeniach: pikniku 
naukowym „Festiwal otwartych umy-
słów” w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Lęborku oraz w V edycji Nerd Night 
także w tym liceum. Podczas pierwsze-
go z nich mieli możliwość odwiedzenia 
ośmiu stacji badawczych m.in. - implo-
zja, ciekły azot, roboty i wiele innych. 
Zajęcia odbywały się pod okiem wykwa-
lifikowanej kadry w atmosferze pełnej 
zabawy. W trakcie kolejnego wyjazdu 
uczestniczyli w pokazach i warsztatach 
naukowych z chemii, fizyki, biologii, 
geografii, informatyki, matematyki oraz 
historii, języka polskiego i języków ob-
cych.

Inna z „lekcji”, lekcja multimedialna 
pt. „Co na ekranie z książki zostanie? 
O ekranizacjach i adaptacjach filmo-
wych” odbyła się w Multikinie w Rumi.

. Prowadziła ją aktorka Natalia Berar-
dinelli , która zagrała m. in. w „Nigdy 
nie mów nigdy”, „Czas honoru”, „Klan”, 
„Szpilki na Giewoncie”, „Na dobre i na 
złe”.

Uczestniczący w niej uczniowie klasy •
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czwartej, piątej i szóstej dowiedzieli się, 
które z ich ulubionych filmów to adap-
tacje książek oraz jak wygląda praca 
nad ich tworzeniem. Przekonali się, że 
dzieło literackie i filmowe to dwa od-
rębne dzieła sztuki i nie można filmem 
zastąpić czytania książki.

Zdobytą wiedzę mogli zweryfikować, 
oglądając najnowszą adaptację powieści 
Lucy Maud Montgomery pt. „Ania z Zie-
lonego Wzgórza”.

Filmową adaptację lektury „ Dywi-
zjon 303” obejrzeli także uczniowie klas 
VI-VIII oraz III gimnazjum w Kinie Fre-
gata w Lęborku. Podczas oglądania fil-
mu „Dywizjon 303 - prawdziwa historia” 
uczniowie mieli świetną okazję aby po-
szerzyć swoją wiedzę na temat zaanga-
żowania Polaków w walkę z Niemcami.

Piloci polskiego Dywizjonu 303 - eli-
tarnej jednostki utworzonej w ramach 
RAF-u okazali się najskuteczniejsi 
i przyczynili się do zwycięstwa w po-
wietrznej Bitwie o Anglię. Ich ponad-
przeciętne umiejętności i niezwykły 
patriotyzm mogą być przykładem dla 
kolejnych pokoleń. 

Kolejną „wyjazdową lekcję” mieli ucz-
niowie biorący udział w zajęciach języka 
kaszubskiego. Pojechali oni do gospo-
darstwa agroturystycznego w malutkiej 
kaszubskiej miejscowości - Dolina Ja-
dwigi koło Gowidlina. Program zajęć był 
bardzo bogaty. Były: nauka, warsztaty, 
zabawy, gry i śpiew a także poczęstunek 
i przejażdżka agrobusem wśród pięk-
nych kaszubskich lasów i pól. Poznali 
m.in. zawód rolnika i maszyny rolni-
cze, historię i zwyczaje Kaszub, stro-
je i wzornictwo serwetek kaszubskich. 

Dzieci z klasy III cyklicznie wyjeżdża-
ją na basen „Rafa” do Lęborka. Uczą się 
pływać, doskonalą podstawowe umiejęt-
ności pływackie oraz rozwijają i podno-
szą swoją sprawność fizyczną.

Uczniowie najstarszych klas już teraz 
planują swoją przyszłość wybierając 
szkoły ponadgimnazjalne i ponadpod-
stawowe a w konsekwencji wybór za-
wodu i odnalezienie się na rynku pracy. 
Aby pomóc im w podjęciu dobrych de-
cyzji związanych z tym wyborem, w ra-
mach zajęć z doradztwa zawodowego, 
zorganizowano wyjazd do zakładu pracy 

ZWAE w Kębłowie Nowowiejskim oraz 
na Jesienne Targi Edukacyjne. W no-
woczesnym zakładzie produkcyjnym 
ZWAE uczniowie dowiedzieli się m. in. 
na czym polega praca zatrudnionych 
tam osób, jakie są kryteria przyjęć na 
dane stanowisko, oraz jakie niezbędne 
wykształcenie należy posiadać, aby móc 
wykonywać dany zawód.

Następnie w sali gimnastycznej Po-
wiatowego Centrum Edukacyjnego 
w Lęborku na Jesiennych Targach Edu-
kacyjnych uczniowie mogli zapoznać 
się: ofertą edukacyjną szkół ponadgim-
nazjalnych i ponadpodstawowych Po-
wiatu Lęborskiego, z ofertą szkoleniową 
Powiatowego Urzędu Pracy, z firmami 
współpracującymi ze szkołami oraz mie-
li możliwość konsultacji z powiatowym 
doradcą zawodowym.

Jeszcze innym ciekawym doświad-
czeniem i nauką był wyjazd kl. VIII 
i III gimnazjum do Sądu Rejonowego 
w Lęborku. Brali oni udział w otwartej 
rozprawie sądowej w charakterze pub-
liczności podczas, której dowiedzieli się 
o konsekwencjach stosowania przemocy 
wobec innych osób.

Sport
Półfinał Wojewódzki w Szachach dru-
żynowych

5 października 2018r. drużyna na-
szej szkoły w składzie: Dominik Sęktas, 
Leszek Steinke, Maciej Grześko i Do-

minika Leyk brała udział w Półfinale 
XX Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
w Szachach drużynowych, które odbyły 
się Żelistrzewie.

 W zawodach nasz zespół po zaciętych 
pojedynkach musiał uznać wyższość 
swoich przeciwników i ostatecznie zajął 
IV miejsce. W całym turnieju, po jednej 
z trzech partii wygrali Leszek Steinke 
i Maciej Grześko.

Powiatowy Finał w Unihokeju
6 listopada 2018r. w Szkole Podstawo-

wej Nr 5 w Lęborku odbył się Powiato-
wy Finał w Unihokeju dzieci, w którym 
wzięły udział zespoły chłopców z SP Nr 
5 z Lęborka, z SP Łebień oraz SP Cewic 
i SP Maszewka.

Po bardzo zaciętych pełnych walki 
pojedynkach, nasi chłopcy w pierwszym 
meczu zremisowali z rówieśnikami 
z Cewic 0:0, później pokonali drużynę 
z Łebienia 1:0 , następnie ulegli chłop-
com z Lęborka 0:2 i zajęli ostatecznie III 
miejsce w turnieju. I miejsce w turnieju 
zajęła drużyna Szkoły Podstawowej Nr 
5 z Lęborka.

Turniej Tenisa Stołowego - elimi-
nacje gminne

 5 listopada 2018r. w naszej szko-
le odbyły się gminne eliminacje w te-
nisie stołowym dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. W turnieju w obu grupach 
wzięły udział zespoły dziewcząt i chłop-
ców z Wicka, Szczenurzy i Maszewka. 
W grupie młodszej drużyna chłopców 
w składzie: Hubert Sanocki i Dominik 
Majcher zajęli II miejsce. W tej samej 
grupie wiekowej dziewczęta: Dagmara 
Miotk oraz Weronika Brokowska rów-
nież zajęły II miejsce. W grupie mło-
dzieży szkolnej nasi chłopcy w składzie 
Leszek Steinke, Oskar Wąsik i Oliwier 
Okon po bardzo zaciętym meczu ule-
gli rówieśnikom ze Szczenurzy 2:3 
i również zajęli II miejsce. Zwycięstwo 
w Turnieju odniosła drużyna dziewcząt 
w składzie: Klaudia Jonas, Kinga Rana-
chowska i Patrycja Brokowska, która 
pokonała drużynę ze Szczenurzy 3:2 
i wywalczyła prawo startu w zawodach 
powiatowych.

Ślubujemy, że nie zawiedziemy!
18 października w naszej szkole od-

była się uroczystość „Pasowania na ucz-
niów” dzieci z klasy pierwszej. Zanim 
nastąpił ten ważny w życiu każdego 
ucznia moment, dzieci zaprezentowa-
ły swoje umiejętności w programie ar-
tystycznym, który zachwycił wszystkich 
zebranych na uroczystości gości. Po czę-
ści artystycznej nastąpiło długo oczeki-
wane ślubowanie i pasowanie, którego 
dokonała pani dyrektor Elżbieta Kul-
czycka. Pani Dyrektor pogratulowała 
uczniom już zdobytych umiejętności 
i życzyła wielu sukcesów w dalszym 
zdobywaniu wiedzy.

 Z okazji tego ważnego wydarzenia, 
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplo-
my a także upominki ufundowane przez 

Radę Rodziców, Rodziców uczniów oraz 
koleżanki i kolegów z klas: „O”, II i III.

Na zakończenie uroczystości dzieci 
wraz z gośćmi udały się do swojej sali 
na słodki poczęstunek przygotowany 

przez Rodziców.
Ten dzień na pewno pozostanie na 

długo w pamięci każdego pierwszaka.
„Pierwszaki” - powodzenia!

Przedszkole Gminne w Wicku

Już grudzień – wokół nas roztacza 
się zimowa aura. Za nami Mikołajki 
i przygotowania do Świąt Bożego Na-

rodzenia. Przedszkolaki zaczynają próby 
do występów z okazji jasełek, wykonują 
dekoracje świąteczne.

Ale wróćmy do początku nowego roku 
szkolnego. We wrześniu z wielkim za-
angażowaniem świętowaliśmy Dzień 
Przedszkolaka. Wspólnie bawiliśmy się 
przy muzyce, uczestniczyliśmy w kon-
kursach i śpiewaliśmy piosenki. Każde 
otrzymało dyplom Przedszkolaka i słod-
ki upominek.

Starsze grupy wyruszyły do Pani El-
żbiety Łukawskiej, gdzie poznały pracę 

pszczelarza i pożyteczne życie pszczół. 
Przekonały się, jak smaczny i słodki 
jest prawdziwy pszczeli miód. Trady-
cyjnie włączyliśmy się do ogólnopol-
skiej akcji „Sprzątanie świata”, by od 
najmłodszych lat uczyć się zasad dbania 
o środowisko.

Początek roku szkolnego to pierwsze 
spotkania z panem policjantem. Starszy 
aspirant W. Kupicz uczył nas bezpiecz-
nego przechodzenia przez jezdnię.

W październiku wybraliśmy się na 
wycieczkę do Teatru Lalek „Tęcza” 
w Słupsku na spektakl „Niedźwiedź 
i Masza – czyli gdzie moja kasza?” Bar-
dzo miło wspominamy warsztaty z dwo-

ma szynszylami Batmanem i Robinem, 
którzy dostarczyli nam niezapomnia-
nych wrażeń.

Myśliwi z Koła Myśliwskiego „Głu-
szec” z Wejherowa przybliżyli nam 
wiele ciekawostek z życia zwierząt, 
rozpoznawaliśmy ich odgłosy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszyscy pracownicy przedszkola otrzy-
mali wiele wdzięczności w postaci ży-
czeń i kwiatów od dzieci, ale także ich 
rodziców przedstawicieli władz gmin-
nych. Dzień ten był połączony z uroczy-
stością Pasowania na Przedszkolaka.

Bajki, bajeczki... tak bardzo dzieci 
uwielbiają słuchanie bajek czytanych 
przez dorosłych. Tym razem naszym 
gościem był Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Wicku – Jacek Perłak, który 
przypominał nam losy :Pięknej i Bestii”.

Nasze przedszkole włączyło się do 
narodowej akcji „Rok dla Niepodległej”. 
Z tej okazji dzieci przygotowały dekora-
cje w salach, nauczyły się i zaśpiewały 
4 zwrotki hymnu „Mazurek Dąbrow-
skiego”. Grupa „Sowy” przygotowała 
występ artystyczny przybliżający hi-
storię Polski.

„Niespełnione marzenia Kopciuszka” 
to tytuł przedstawienia teatralnego przy-
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Przedszkole w Charbrowie

W myśl rocznego planu” Od ma-
łego przedszkolaka do wielkie-
go Polaka” jesienią dzieci 3, 4, 

5 i 6 letnie z Przedszkola Gminnego 
w Charbrowie ochoczo realizowały za-
dania z „Międzynarodowego projektu 
edukacyjnego Piękna Nasza Polska 
Cała” .Codziennie w ramach cyklicz-
nych zajęć o poranku przy specjalnie 
przygotowanym kąciku regionalnym 
-folkowym, uczyliśmy się patriotyzmu 
ukrytego w literaturze naszej przed-
szkolnej biblioteczki. Zwieńczeniem 
naszych zdolności był występ podczas 
uroczystej akademii z okazji 11 Listo-
pada Obchodów Święta Niepodległości 
, gdzie mieliśmy możliwość pochwale-

nia się recytacją pięknych wierszy oraz 
pieśni o tematyce patriotycznej . 

Do obchodów 100 Letniej rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przygotowy-
waliśmy się już dużo wcześniej, chociaż-
by na zajęciach pt „BohaterOn”-gdzie 
podczas prezentacji multimedialnej, 
filmiku edukacyjnego poznaliśmy role 
jaką odgrywali Powstańcy ; kim byli, 
kim są teraz, oglądaliśmy ich zdjęcia. Na 
koniec każdy przedszkolak miał szansę 
napisać kartkę pocztową do żyjących 
powstańców.

Nie tylko nauka przyświecała nam 
podczas realizacji tego projektu ale rów-
nież dobra zabawa. Podczas zawodów 
sportowych pod hasłem „ Biało Czerwo-

ni” przedszkolaki utrwalały zasady gry 
fair play ale nie tylko! również barwy 
narodowe, które towarzyszyły nam do-
słownie wszędzie: w ubiorze , na głowie, 
na twarzy. Dokładnie tak bo w tym dniu 
dzieci wystroiły się specjalnie na Dzień 
mody patriotycznej i wzięły udział w po-
kazie swojego ubioru.

Nie tylko dzieci dobrze się bawiły, 
ale i najbliższa rodzina. Przedszkole 
zorganizowało konkurs plastyczny pt. 
”Moja mała ojczyzna” oraz konkurs fo-
tograficzny „To wszystko Polska” przy 
współudziale rodziców. Prac było bardzo 
dużo, mieliśmy trudne zadanie wybrać 
te najładniejsze . 

Pod hasłem„ Według przepisu Babci 
lub Dziadka” zrealizowaliśmy kolejny 
punkt projektu. W najmłodszej grupie 
warsztaty poprowadziła pani Krystyna 
Godula, babcia Marcysi i Jasia. Za po-
mocą specjalnej receptury babci Kry-
si, dzieci wykonały kompoty z jabłek 
i gruszek oraz ogórki kiszone. W naj-
starszej grupie podczas edukacyjnych 
zajęć „Od ziarenka do bochenka” upie-
kliśmy chleb według regionalnego prze-
pisu babci Antka . 

Dbając o twórczy rozwój naszych 
podopiecznych w 24 listopadowy dzień 
zorganizowaliśmy występ teatralny pt. 
Lulek i pulek w teatrze”. 

Spektakl opowiadał o dwóch Kras-

gotowanego przez nauczycieli i dzieci 
z grupy III „Sowy” na konferencję „Stop 
przemocy”, w GOKiS w Wicku. Za swój 
występ otrzymały zestaw multimedialny 
„Photon z matą edukacyjną”.

„Dzień Pluszowego Misia” spędza-
liśmy bawiąc się radośnie ze swoimi 
kochanymi misiami. Każdy opowiadał 
o swoim misiu, wiele z nich ma własne 
imię i zawsze wzbudza spokój o bezpie-
czeństwo.

Andrzejki to czas magii i czarów. 
Również w naszym przedszkolu nie 
zabrakło wróżek, dzięki którym dzieci 
poznały swoją przyszłość: kim będą, 
gdzie wyjadą, jak na imię będzie miała 
ich wybranka lub wybranek itp. Każdy 

przedszkolak lał wosk i świetnie bawił 
się przy andrzejkowej muzyce. Najstar-
sza grupa zaprosiła swoich rodziców 
do wspólnej zabawy andrzejkowej i na 

spektakl „Niespełnione marzenie Kop-
ciuszka” oraz do wykonania świątecznej 
torebki na prezenty.

nalach, którzy chcą w teatrze zagrać 
przedstawienie o Królewnie i siedmiu 
krasnoludkach. Sumiennie przygoto-
wują scenografię, rekwizyty, kostiumy, 
witają widownię (co ciekawe wszyst-
kie trudne słowa związane z teatrem 
zostały wyjątkowo płynnie wplecione 
w przebieg spektaklu i niepostrzeżenie 
zapadały nam w pamięć). 

W ciągu całego roku przeszklonego 
realizujemy cykliczne zajęcia „Polskie 
legendy” gdzie zapraszamy gości do czy-
tania regionalnych legend takie spotka-
nie odbyło się dnia 14.11.2018 z Panią 
Marianną Styn, wieloletnią członkini 
Stowarzyszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go. Pani Marianna zaprezentowała się 
w pięknie haftowanym stroju kaszub-
skim. Opowiedziała jak wygląda strój 
męski i damski, pokazała pięknie haf-
towane fartuszki i obrusy. Dzieci zoba-
czyły jak wygląda kaszubski elementarz 
i „ kaszubskie abecadło” zwane inaczej 
„Kaszubskimi nutami”, a to dlatego, że 
należy je odśpiewać, co też pięknie zro-
bił nasz gość. Pani Marianna zapoznała 
nas z literaturą, tradycjami i zwyczaja-
mi kaszubskimi, opowiadała legendy 
kaszubskie, które były bardzo cieka-
we: „Legendę o pięknej, ale okrutnej 
księżniczce”, „Legendę o diabelskim 
kamieniu”, a także bajeczkę o „Kurce 
i koguciku”, czytała wiersze w języku 
polskim i dla porównania w kaszub-
skim, śpiewała piosenki kaszubskie. 

Dzieci nauczyły się kilku słówek w ję-
zyku kaszubskim, np. rower – koło, lal-
ka- pupa, dziecko -dzeckó, nauczycielka 
- szkólnó, dzień dobry- dobri dzeń. Na 
pożegnanie pani Marianna podarowała 
nam książeczkę z bajkami kaszubskimi 
napisaną w języku polskim i kaszub-
skim. Dnia 26.11.2018r.poznaliśmy hi-
storię Starej Łeby i poznaliśmy miejskie 
legendy opowiedziane przez panią z Bi-
blioteki Miejskiej w Łebie.

Głównym wydarzeniem miesiąca li-
stopad stał się udział dzieci z grup III 
i I w konkursie organizowanym przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych w Wicku. Konkurs 
miał a celu zwrócić uwagę na przemoc 
wobec dzieci. Nasze przedszkolaki wy-
stąpiły w inscenizacji profilaktycznej 
pt. „To co ważne i poważne- Tajemni-
ce dobre i złe”. Ciężka praca i zaanga-
żowanie dzieci zaowocowały wygraną 
i zdobyciem nagrody „Robota-do pro-
gramowania i kodowania”.

Koniec listopada to ciepły dzień Misia 
Pluszowego, który jak co roku zorgani-
zowaliśmy w naszej placówce .Wówczas 
liczba przyjaciół podwaja się o pluszowe 
zabawki , w tym dniu organizowaliśmy 
liczne zabawy w grupach. 

 Kolejnym dniem do świętowania 
były Andrzejki W tym dniu dzieci mo-
gły poszerzyć swoją wiedzę na temat 
zwyczajów tego święta, oprócz dobrej 
zabawy przy muzyce z pomocą pań Cza-

rownic wróżyliśmy sobie: układaliśmy 
buciki, rzucaliśmy monetą do wody, 
przepowiadaliśmy przyszłość. Nasze 
„Andrzejki” były pełne radości, swo-
body i niespodzianek. Wszyscy uczest-
nicy byli uśmiechnięci i zadowoleni. 
Po andrzejkowych zabawach i tańcach 
przyszedł czas na małe słodkości dla 
wszystkich dzieci.

06grudnia zawitał do nas Mikołaj zo-
stawiając paczki i przepiękny list, w któ-
rym prosił dzieci o miłą dla wszystkich 
zabawę. Dzieci z otwartymi szeroko 
oczami śledziły Mikołaja, który skra-
dał się z workiem obok naszego przed-
szkola.

20.12.2018r. na godz.17:00 do GO-
KiS w Wicku zapraszamy wszystkich 
chętnych na spotkanie przedświąteczne 
pt.” Świeć gwiazdeczko, Świeć!”, które 
organizowane jest corocznie przez na-
sze przedszkole.

W programie spotkania zaplanowano: 
przedstawienie świąteczno- jasełkowe 
w wykonaniu naszych przedszkolaków, 
kiermasz Bożonarodzeniowy, przysmaki 
wigilijne, kawiarenka prowadzona przez 
Radę Rodziców oraz świąteczną loterię.

Tradycyjnie spotkamy się przy wigi-
lijnym stole, bo 21 grudnia wraz z od-
świętnie ubranymi przedszkolakami 
podzielimy się opłatkiem. 
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Łebski Klub Jeździecki
W bieżącym roku Łebski Klub Jeździecki z siedzibą 

w Nowęcinie obchodził uroczystość Świętego Hu-
berta w imieniny swojego patrona – 3-go listopada. 

W roku szczególnym, 100-leciu odzyskania niepodległości, 
odbył się wyjątkowy bieg Św. Huberta. Wzięło w nim udział 
14 adeptów jeździectwa o podobnym stopniu wyszkolenia. 
Trasa biegu była trudna, obfitująca w dużą ilość przeszkód 
– jednych mniej, innych bardziej wymagających a słoneczna 
pogoda dodawała animuszu zarówno jeźdźcom jak i koniom, 
którzy dzielnie pokonywali trudności na swojej drodze. Na 
zakończenie biegu, jak zwyczaj każe, odbyła się bardzo zacięta 
gonitwa za lisią kitą, po której wszyscy jeźdźcy zakrzyknęli 
gromkie „hip, hip, hurra!” na cześć nowej królowej polowania.

Sukcesy młodych lekkoatletów

Jesień obfitowała w liczne sukcesy 
naszych reprezentantów. W zawo-
dach z cyklu Małe Kaszuby Biegają 

swoje pierwsze triumfy zaliczyli: Jacek 
Lodziński i Martyna Lodzińska W koń-
cowej klasyfikacji MKB na podium zna-
leźli się: Zuzanna Pobudkiewicz (2m), 
Amelia Tasior (2m.) i Aleksandra Leyk 
(3m), Bartosz Strojnowski (3m). Wiele 
sukcesów zanotowano w Cross Festiwa-
lu po ziemi bytowskiej, gdzie o medale 
nigdy nie było łatwo. Wszystkie cztery 
jesienne biegi (Studzienice, Tuchomie, 
Borzytuchom, Borowy Młyn) wygrał 
Mateusz Buśko. Nasz reprezentant też 
triumfował w Biegu Mazurka w Będo-
minie.

Od ponad 20-stu lat miejscem w ka-
lendarzu biegowym są zawody GP Lę-
borka. W sumie nasi reprezentacji byli 
najszybsi w dziewięciu biegach. Trzy 
razy triumfowała Zuzanna Pobudkie-
wicz i zapewniła sobie pierwsze miejsce 
w klasyfikacji końcowej. Dwa zwy-
cięstwa stały się udziałem Weroniki 
Śmiechowskiej. Także na najwyższym 
stopniu podium stawali: Marcel Papke 
i Dominik Sęktas. Od wielu biegów nie-
pokonany jest Mateusz Buśko. Jesienią 
„dorzucił” dwa zwycięstwa. W historii 
swoich startów w GP Lęborka zanotował 
16 zwycięstw spośród 18-stu biegów.

Mateusz po raz piąty z rzędu trium-
fował w Biegu Papieskim w Sierakowi-
cach. Podczas tych zawodów swoje biegi 
wygrywali: Oliwia Hermann i Jacek Lo-

dziński. W silnie obsadzonych Biegach 
Ulicznych w Kościerzynie na podium 
znaleźli się: Mateusz Buśko (1m), Alek-
sandra Leyk (2m) oraz Jacek Lodziński 
(2m) i Martyna Lodzińska (3m).

Zwycięstwo w biegu Niepodległo-
ści w Kosakowie zanotowała Zuzanna 
Pobudkiewicz. Jesiennym „odkryciem 
biegowym” został Szymon Łagód, któ-
ra zajął 4 miejsce w prestiżowym Bie-
gu Niepodległości w Borzytuchomiu 
oraz był drugi w GP Lęborka. Gru-
dzień to czas Biegów Mikołajkowych. 
W Jarosławcu triumfowała Zuzanna 
Pobudkiewicz, która w kolejnym Bie-
gu Mikołajkowym w Borowym Młynie 
była trzecia. Z kolei tam zwyciężył Ma-
teusz Buśko.


