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Inwestycje

Najważniejsze inwestycje
w Gminie Wicko w upływającej kadencji

Inwestycje i remonty w obiekty użyteczności publicznej Łączna wartość

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczenurzy – w trakcie realizacji 5 672 844,22 zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wicku - w trakcie realizacji 1 760 267,70 zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczenurzy  457 895,65 zł

Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Charbrowie  179 728,25 zł

Remont pomieszczeń w Wicku wraz z wyposażeniem, na potrzeby utworzenia Klubu 
Senior+  184 389,00 zł

Przebudowa Przedszkola Gminnego w Wicku wraz z ogrodzeniem oraz wyposażeniem  450 329,64 zł

Generalny remont świetlicy w Wojciechowie  143 818,40 zł

Modernizacja świetlicy w Szczenurzy  121 310,14 zł

Montaż podłogi sportowej w Sali gimnastycznej w Maszewku  65 081,76 zł

Adaptacja pomieszczeń na biura OPS, archiwum UG  38 561,85 zł

Inwestycje w drogi i infrastrukturę drogową Łączna wartość

Modernizacja drogi w Wicku ul. Lipowa  374 999,90 zł

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w miejscowości Gęś  265 740,51 zł

Budowa chodnika w miejscowości Wicko – ul. Lazurowa i Lipowa  248 569,28 zł

Wykonanie ogrodzeń boisk na terenie gminy w miejscowości: Krakulice, Wrzeście-Sta-
cja, Bargędzino, Żarnowska, Sczenurze, Skarszewo, Gęś, Poraj, Wicko ul. Lipowa

240 919,10 zł

Modernizacja trzech odcinków dróg w Białogardzie  197 650,34 zł
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Nowa nawierzchnia asfaltowa w Charbrowie, ul. Wesoła  187 657,95 zł

Modernizacja dróg gminnych w Charbrowie, ul. Liliowa, Wrzosowa i Fiołkowa  174 908,83 zł

Przebudowa drogi powiatowej w Żarnowskiej oraz przebudowa drogi w miejscowości 
Bargędzino 

 168 864,31 zł

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Dychlinie  160 045,91 zł

Budowa zatok autobusowych w Charbrowie wraz z wiatami przystankowymi  157 583,70 zł

Budowa chodnika w Wicku w kierunku Poraju  156 139,71 zł

Modernizacja drogi w Bargędzinie  115 208,34 zł

Modernizacja drogi w Charbrowie, ul. Spokojna  100 519,60 zł

Modernizacja nawierzchni drogi w Nowęcinie , ul. Jeziorna  99 471,98 zł

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Skarszewie  95 746,32 zł

Modernizacja drogi w Szczenurzy  99 390,73 zł

Przebudowa drogi w Nowęcinie, ul. Św. Huberta  94 315,98 zł

Remont drogi wraz z utwardzeniem nawierzchni w Nowęcinie , ul. Akacjowa  90 230,00 zł

Nowa nawierzchnia z płyt drogowych w Dymnicy  88 417,57 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy chodniku w Wicku  80 086,00 zł

Zakup wiat autobusowych: Krakulice , Charbrowo młyn, Charbrowo – Bór, Białogarda, 
Zdrzewno, Sarbsk, Poraj, Charbrowo Osiedle, Szczenurze, Wrześcienko, Skarszewo

 76 814,00 zł

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w Poraju  74 430,01 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żarnowska, ul. Polna  72 999,50 zł

Przebudowa drogi w m. Wrzeście  70 453,48 zł

Budowa drogi asfaltowej w Roszczycach w stronę Nieznachowa ok. 70 000,00 zł

Budowa chodnika we Wrześcienku – w trakcie realizacji ok. 63 000,00 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowęcin, ul. Św. Huberta  49 012,79 zł

Modernizacja drogi w Zdrzewnie  47 751,06 zł

Modernizacja drogi we Wrześcienku  43,734,96 zł

Budowa drogi asfaltowej w Wicku ul. Zielona ok. 40 000,00 zł

Modernizacja grogi gminnej w miejscowości Sarbsk  38 879,07 zł
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Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości: Wicko, Szczenurze, Charbrowo, Białogarda
W ramach dofinansowania z Fundacji Orlen - Dar Serca zamontowano dodatkowy wy-
świetlacz przy Szkole w Wicku, koszt ok. 17 000 zł, w tym 10 000 zł dofinansowania.

 39 168,50 zł

Budowa chodnika w Maszewku  36 178,31 zł

Budowa drogi asfaltowej ul. Jasna ,Charbrowo ok. 30 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Maszewku  28 831,20 zł

Modernizacja chodnika w Szczenurzy  24 829,89 zł

Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Maszewko  24 648,77 zł

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej Łączna wartość

Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną (230m) - Nowęcin ul. Bursztynowa  35 380,67 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sarbsku  223 675,50 zł

Zakup beczki asenizacyjnej  88 011,28 zł

Budowa stacji uzdatniania wody w Charbrowie  785 665,40 zł

Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w Nowęcinie, ul. Spacerowa  28 290,00 zł

Modernizacja budynku hydrofornii w Zdrzewnie  38 598,95 zł

Stacja podnoszenia ciśnienia w wodociągu publicznym w Wicku  36 750,69 zł

Budowa sieci wodociągowej w Nowęcinie ul. Sportowa  33 500,00 zł

Budowa kanalizacji wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków w Nowęcinie  25 000,00 zł

Inwestycje w infrastrukturę sportową i turystyczną Łączna wartość

Park rekreacyjny „Bajkowe Bagno” w trakcie realizacji Ok. 160 000 zł

Budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Nowęcin i Sarbsk  426 114,96 zł

Pomost pływający w Nowęcinie  80 172,63 zł

Plac zabaw w Krakulicach  31 868,73 zł
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sczenurzy

Inwestycje

Siłownie zewnętrzne Szczenurze i Maszewko  45 669,90 zł

Plac zabaw „Wóz strażacki” w Strzeszewie  32 000,00 zł

Urządzenia i elementy zabawowe na place zabaw (Wrzeście, Bargędzino, Roszczyce)  24 157,20 zł

Elementy placu zabaw w Żarnowskiej  20 665,00 zł

Inwestycje w obiektywie

Przedszkole w Wicku

Sala sportowa w Maszewku

Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Wicku

Stacja uzdatniania wody w Charbrowie

Budowa chodnika w Wicku w kierunku Poraju
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Nowa nawierzchnia asfaltowa w Nowęcinie, ul. Św. Huberta Nowa nawierzchnia bitumiczna w Charbrowie, ul. Lipowa

Remont drogi w Nowęcinie, ul. Akacjowa

Nowa nawierzchnia asfaltowa we WrześcienkuNowa nawierzchnia z płyt drogowych w Dymnicy

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Gęsi Nowa nawierzchnia asfaltowa w Dychlinie.

Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą 
w Charbrowie - ul. Łebska
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Pomost pływający w Nowęcinie-  
współfinansowany ze środków  
Funduszu Sołeckiego

Sarbsk - skarpa oraz witacz - Fundusz Sołecki

Oświetlenie w Żarnowskiej, ul. Polna

Remont świetlicy w Wojciechowie

Plac zabaw w Krakulicach - Fundusz Sołecki

Bajkowe Bagno

Budowa sceny i wiaty w Białogardzie 
 - Fundusz Sołecki
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Pozyskane środki w latach 2014-2018
Lp. Nazwa projektu zakres projektu Wartość projektu

wielkość dofi-
nansowania

uwagi

1

„Zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 
do likwidacji zagro-
żeń chemicznych, 
ekologicznych, innych 
miejscowych zagrożeń 
oraz gaszenia pożarów 
na obszarze zależnym 
od rybactwa w celu 
zachowania jego 
atrakcyjności” 

Przedmiotem projektu był zakup 
sprzętu do ratownictwa ekologicz-
nego i innych zagrożeń związanych 
ze skażeniem środowiska natural-
nego przez OSP Wicko

719 820,00 293 512,10 zrealizowane

2

„Budowa stacji 
uzdatniania wody 
w miejscowości 
Charbrowo, Gmina 
Wicko” 

Dzięki realizacji projektu osiąg-
nięto główny cel - poprawę warun-
ków życia mieszkańców. 

815 230,29 497 241,00 zrealizowane

3

„Kompleksowa bu-
dowa infrastruktury 
rekreacyjno-wypo-
czynkowej na terenie 
Gminy Wicko”

W miejscowościach: Wrześ-
cienko, Maszewko, Charbrowo, 
Żarnowska, Roszczyce, Krakulice, 
Strzeszewo zaplanowano budowę 
wieloelementowych placów za-
baw. Przy każdym z placów zabaw 
miały zostać zamontowane tablice 
edukacyjne, które zawierały by 
informacje na temat flory i fauny 
jeziora Łebsko oraz Sarbsko. 

833 861,93 577 040,80

zadanie nie-
zrealizowane 
z winy wyko-
nawcy z uwagi 
na nierozpoczę-
cie prac 

WydarzeniaInwestycje
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Lp. Nazwa projektu zakres projektu Wartość projektu
wielkość dofi-

nansowania
uwagi

4

„Budowa infra-
struktury rekreacyj-
no-wypoczynkowej 
w miejscowościach 
Nowęcin i Sarbsk”

Wykonano min.: dwa pomosty 
pływające w m. Sarbsk i Nowę-
cin, chodnik ułatwiający dojście 
w m. Nowęcin oraz dwa komplek-
sy zabawowe w obu miejscowoś-
ciach składające się min. z dużego 
elementu zabawowego w kształcie 
statku, karuzel, linariów, huśta-
wek czy tablic edukacyjnych

426 114,96 269 469,69 zrealizowane

5

„Dostosowanie 
strony internetowej 
Gminy Wicko do po-
trzeb osób niepełno-
sprawnych”

W ramach realizacji projek-
tu wykonano: 1. System strony 
według wytycznych WCAG 2.0 na 
poziomie AA 2. Przepisanie aktu-
alnych danych ze starej strony + 
modyfikacja tekstów pod wzglę-
dem ich struktury z uwzględnie-
niem aktualności z ostatniego 
roku i bazy usługodawców 3. Sy-
stem mobilny smartfon/tablet 

13 110,00 13 110,00 zrealizowane

6

Efektywni ener-
getycznie - ter-
momodernizacja 
budynków użytecz-
ności publicznej 
w Gminie Miejskiej 
Łeba oraz Gminie 
Wicko

Projekt w Gminie Wicko, obej-
mował przeprowadzenie prac 
termomodernizacyjnych w 3 bu-
dynkach użyteczności publicznej.

- Zespole Szkół w Wicku
- Szkole Podstawowej w Szcze-

nurzy
- Przedszkolu w Charbrowie
Prace polegały na : Ocieplenie 

ścian zewnętrznych, docieplenie 
stropów poddaszy nieogrzewa-
nych, docieplenie stropodachu, 
wymianę starych okien, montaż 
instalacji słonecznej, moderniza-
cję systemu ogrzewania, moderni-
zację oświetlenia wewnętrznego.

2 317 215,83 1 436 453,68 

w trakcie re-
alizacji pomimo 
znacznie zwięk-
szonych kosztów 
prac budowla-
nych

7
"Kompetencje 

kluczowe - nasz 
przepis na sukces"

W ramach realizacji projektu 
przeprowadzono: 1. zajęcia dla 
uczniów SP i GIM. rozwijające 
kompetencje kluczowe (kompeten-
cje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne, 
komp. społeczne, komp. Językowe 
-zaj. z jęz.angielskiego oraz „Pasz-
porty edukacyjne”,j.ang. w formie 
obozu tematycznegp, doradztwo 
zawodowe i kulturoterapia 

2. warsztaty dla n-li z zakr. 
kompet.cyfrowych i narzęd.TIK 
oraz zakup sprzętu, wyjazdy edu-
kacyjne stworzenie platformy e-
-learning.

1 088 400,00 1 033 980,00 zrealizowane
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Lp. Nazwa projektu zakres projektu Wartość projektu
wielkość do-

finansowania
uwagi

8

„Pomorskie Szla-
ki Kajakowe- Rze-
ka Łeba – Uwolnij 
Energię Natury”

Projektu obejmuje budowę 
w miejscowości Poraj: 

• przystani z pomostem, 
• ciągów komunikacyjnych, 

zatoki postojowej z parkingiem, 
oraz ustawienie drobnych ele-

mentów małej architektury: 2 
małe wiaty, 2 suszarki na kajaki, 
ogrodzenie terenu, 2 kosze na 
śmieci, 1tablica informacyjno – 
promocyjna, osłona przenośnego 
sanitariatu

237 523,61 201 895,06 
realizacja 

w roku 2019

9

Zakup pomocy 
dydaktycznych do 
szkół podstawowych 
w ramach Rządo-
wego programu 
rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz 
kompetencji ucz-
niów i nauczycieli 
w zakresie techno-
logii informacyjno-
-komunikacyjnych 
- "Aktywna tablica" 

doposażono w tablice interak-
tywne wraz oprogramowaniem 
i głośnikami Szkoły w Wicku 
i Szczenurzy. 

38 197,35 25 468,00 zrealizowane

10

„BEZPIECZNA 
DROGA DO SZKO-
ŁY” - radarowy wy-
świetlacz prędkości 
w m. Wicko przy 
Szkole Podstawowej 

Ustawienie przed przejściem 
dla pieszych radarowego wy-
świetlacza prędkości wraz z za-
silaczem solarnym. Prewencyjny 
pomiar prędkości jest najlepszym 
sposobem na zwrócenie uwagi 
kierowców na znaki informujące 
o zbliżającym się przejściu dla 
pieszych szczególnie uczęszcza-
nym przez dzieci. 

17 589,00 10 000,00 zrealizowane

11

Utworzenie 
miejsc postojowych 
przy ścieżce rowero-
wej na terenie Gmi-
ny Wicko.

W ramach projektu w m. Wi-
cko, Wrzeście i Białogarda przy 
budowanej ścieżce rowerowej 
obok obwodnicy zaplanowano 
montaż 3 samoobsługowych sta-
cji naprawy rowerów, stojaków 
rowerowych z siedziskiem, ławki 
solarnej z panelem do ładowania 
tel. oraz wydanie albumu przy-
rodniczego gminy w ilości 1.000

79 417,58 39 708,79 
realizacja 

w roku 2019

12

Rozbudowa infra-
struktury rekrea-
cyjno - turystycznej 
w Gminie Wicko

Zadania dla tego projektu to: 
budowa scateparku w miejsco-
wości Wicko, postawienie dwóch 
ławkostojaków fotowoltaicznych 
w miejscowością Wicko (GOKiS) 
i Nowęcin (ul. Jeziorna) i zakup 
sceny mobilnej.

584 162,19 260 244,26 
realizacja 

w roku 2019
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Lp. Nazwa projektu zakres projektu Wartość projektu
wielkość do-

finansowania
uwagi

13
Konsultacje spo-

łeczne MPZP miej-
scowości Maszewko

w ramach działań przeprowa-
dzono spacer badawczy i badanie 
ankietowe, zorganizowano punk-
ty konsultacyjne oraz zamiesz-
czono mapę na stronie Gminy 
Wicko 

21 783,46 21 783,46 zrealizowane

14

Budowa Żłobka 
w m. Charbrowo 
z programu MA-
LUCH +

przewidziano rozbudowę ist-
niejącej placówki Gminnego 
Przedszkola w Charbrowie o Żło-
bek co zapewni miejsce dla 21 
dzieci.

W ramach zadania powstanie: 
wiatrołap, wózkownia z szatnią, 
wydawalnia posiłków ze zmywal-
nią, wc 3szt, 2 szchowki, 2 sale, 
korytarz, pom.gosp. Łączna po-
wierzchnia obiektu 231,40

1 017 911,00 420 000,00 

rozwiązanie 
umowy z uwa-
gi na brak 
wykonawcy po 
postępowaniach 
przetargowych

15 „Klub Senior +” 

W ramach zadania zrealizo-
wano remont 2 pomieszczeń 
z przeznaczeniem na pomiesz-
czenie ogólnie dostępne wyposa-
żone w stoły, krzesła i fotele, oraz 
aneks kuchenny wyposażony 
w sprzęt, urządzenia i naczynia 
do przygotowania i spożywa-
nia posiłków. Remont łazienki 
– z uwzględnieniem podziału na 
kobiety i mężczyzn i umywalkę, 
oraz remont miejsca przeznaczo-
nego na szatnię. W pomieszcze-
niu ogólnym wydzielono miejsce 
na komputer z dostępem do In-
ternetu.

184 389,00 147 499,00 zrealizowane

16
„JA- w Interne-

cie” - szkolenia dla 
mieszkańców 

W ramach projektu zostaną 
przeprowadzone szkolenia na te-
mat: „Rodzic w internecie”, „Mój 
biznes w sieci”, „Moje finanse 
i transakcje w sieci”, „Działam 
w sieciach społecznościowych”, 
„Tworzę własną stronę interneto-
wą (blog), „Rolnik w sieci”, „Kul-
tura w sieci”. Projekt skierowany 
jest do dorosłych mieszkańców 
(od 25 roku życia).

31 360,00 31 360,00 
realizacja 

w roku 2019



12 Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

EdukacjaEdukacjaKultura

Planowanie przestrzenne
W zakresie planowania przestrzennego, zakończono 

działania:

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Wicko - Uchwała Nr XVI-
II/67/2016 Rady Gminy Wicko dnia 28 czerwca 2016 r.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zabudowy mieszkaniowo – turystycznej w miej-
scowości Nowęcin gmina Wicko – Uchwała nr XVII/66/2016 
Rady Gminy Wicko z dnia 28 czerwca 2016r

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Sarbsk gmina Wicko – Uchwala 
nr XVII/58/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 31 maja 2016 r.

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zabudowy usługowo – przemysłowej w miejsco-
wości Łebieniec gmina Wicko – Uchwala nr XII/13/2015 
Rady Gminy Wicko z dnia 24 listopada 2015 r.

5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów fragmentu ponadregionalnego 
korytarza ekologicznego w obrębie Sarbsk – Uchwała nr 
XLI/51/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 21 czerwca 2018 r.

Plany w toku opracowania:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miej-
scowości Maszewko i Zdrzewno

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miej-
scowości Gęś

3. Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Łebieniec

4. Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Szczenurze

5. Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Ulinia

6. Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Wicko

7. Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Charbrowo

X jubileuszowe Dni Gminy Wicko już za nami!

14 i 15 lipca 2018 roku, na stadionie sportowym 
w Charbrowie obchodziliśmy Dni Gminy Wicko. Jak 
co roku, obchody rozpoczęły się od parady czarow-

nic, która ruszyła spod Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Wicku. W niezwykle barwnym orszaku wzięło udział po-
nad 400 osób, które zaprezentowały się przed zgromadzoną 
publicznością na trybunach.

Tradycyjnie, przeprowadzone zostały wybory czarownicy 

i czarownika roku, które podzielone zostały na trzy kategorie: 
początkujące, szalone i doświadczone czarownice. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy pomysłowości i kreatywności przy 
tworzeniu kostiumów!

W sobotni wieczór odbył sie koncert zespołu Soleo, który 
swoją muzyka zachęcał zebraną publiczność do wspólnej 
zabawy i tańca.

W niedzielę gwiazdą wieczoru, która zagwarantowała 
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Kultura

świetną zabawę był Kamil Bednarek z zespołem. Jego wy-
stęp cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem o czym 
świadczyła licznie zgromadzona publiczność.

W niedzielne popołudnie na scenie gościł również zespół 
KG Band, który swoja muzyką przyciągnął wielbicieli muzyki 
rockowo – bluesowej.

Niezwykle dużo radości i pozytywnych emocji wywołał 
festiwal kolorów. Jak się okazało, ta bardzo popularna forma 
zabawy przyciągnęła wielu chętnych, zarówno tych najmłod-
szych jak i starszych. 

W tym roku, po raz pierwszy zostały zorganizowane war-
sztaty pieczenia chleba. Każdy chętny mógł własnoręcznie 
wymieszać składniki i po upieczeniu zabrać gotowy chleb 
do domu.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w tak ważnym dla 
nas wydarzeniu jakim są Dni Gminy Wicko. Mamy nadzieję 
że będziecie z nami za rok!

Do zobaczenia!

X JUBILEUSZOWA MINIOLIMPIADA  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na stadionie sportowym w Char- 
browie dnia 14.09.2018r odbyła 
się X Jubileuszowa Miniolimpia-

da Osób Niepełnosprawnych. Wzięło 
w niej udział około 400 osób z powiatu 
lęborskiego, wejherowskiego, słupskie-
go i bytowskiego. Impreza rozpoczęła się 
po godz. 9.00 tradycyjnie sztafetą oraz 
zapaleniem olimpijskiego znicza przez 
naszego gościa specjalnego, Panią An-
gelikę Cichocką reprezentantkę Polski, 
olimpijkę i mistrzynię Europy w bie-
gach. Wszystkie stowarzyszenia przed-
stawiły na scenie program artystyczny 
związany z jubileuszem Miniolimpiady 
.Tego roku mieliśmy przyjemność gościć 
takie grupy jak: Stowarzyszenie Pomocy 
„Jesteśmy razem” z Lęborka, Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Lę-
borka, „Otwarte drzwi” z Lęborka, Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko” 
z Lęborka, Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Promyk” 
z Cewic, Stowarzyszenie „Więcej rado-
ści” z Wicka, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej z Łeby, Środowiskowy Dom 

Samopomocy z Potęgowa, Środowisko-
wy Dom Samopomocy z Gardny Wiel-
kiej, Środowiskowy Dom Samopomocy 
z Rumska, Szkołą Podstawową z Wicka - 
klasa IV, Fundacją Anny Dymnej „Mimo 
wszystko” z Lubiatowa, Stowarzyszenie 
„Siła dębu” z Czarnej Dąbrówki i Szkołą 
Językową z Lęborka. 

Specjalnie na tę okazję, organizato-
rzy przygotowali dla uczestników masę 
atrakcji : przejażdżki konne, przejażdzki 
meleksami, możliwość obejrzenia wozu 
strażackiego, malowanie twarzy ,foto-
budka czy też karuzela. Tradycyjnie 
w niebo zostały wypuszczone gołębie, 
uświetniając tegoroczne wydarzenie. 
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Odbył się tez pokaz szkolenia psów przygotowany przez K2 
– szkołę szkolenia psów ze Słupska. Na wszystkich uczest-
ników czekały napoje, słodki poczęstunek i gorąca zupa. 

Zakończenie imprezy obfitowało również w wiele niespo-
dzianek, każde stowarzyszenie otrzymało pamiątkowy puchar 
oraz słodki poczęstunek a każdy z uczestników otrzymał me-
dal. Wszystkim gościom biorącym udział towarzyszył dobry 
humor oraz zapał do walki. Mamy nadzieję, że równie licz-
nym gronem przybędziecie do nas za rok. 

Dzień Seniora

W dniu 04 października 2018 r. w Sali Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku, odbył się corocz-
nie organizowany przez Wójta Gminy Wicko „Dzień 

Seniora”, dla osób które osiągnęły siedemdziesiąty rok życia. 
Tradycyjnie, na rozpoczęcie uroczystości wszystkich zebra-

nych gości powitał Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, 
życząc zdrowia, długich lat życia w gronie najbliższych, po-
gody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Podczas spotkania panowała miła, radosna atmosfera a za-
proszeni goście mogli przy poczęstunku wspólnie spędzić 
ten wyjątkowy czas.

Tegoroczną gwiazdą wieczoru była Eleni, doskonale znana 
i lubiana gwiazda polskiej muzyki. 

Uroczystości upa-
miętniające Marsz 
śmierci więźniów  
KL Stutthof

Ostatnia niedziela września to czas kiedy w Gęsi uczczono 
pamięć Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof. Obecne 
były władze samorządowe wraz z gospodarzem- wój-

tem gminy Wicko Dariuszem Waleśkiewiczem. Uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Wicku przedstawili program ar-
tystyczny. Proboszcz Parafii w Białogardzie odmówił modli-
twę, natomiast obecne delegacje złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów oraz pamiątkowe znicze pod obeliskiem upamięt-
niającym obóz ewakuacyjny w Gęsi.
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Koncert zespołu muzycznego KGBand oraz 
spektakl pt.: „Skamieniały Las - Operacja 
Łódzka 1914 Niepodległość”

Zespół KGBand, grupa rekonstruk-
cyjna Bartka Lisiaka, wraz z wolon-
tariuszami ze Szkoły Podstawowej 

imienia Jana Brzechwy w Wicku, dnia 
28 września 2018 roku zaprezentowała 
się na scenie Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Wicku w spektaklu 
pt.:”Skamieniały Las - Operacja Łódz-
ka 1914 Niepodległość”.

Podczas występu zespołu oraz pre-
zentacji multimedialnej uczniowie Szko-
ły Podstawowej ze Szczenurzy, Wicka 
i Maszewka mieli poznać bardzo waż-
ną i ciekawą historię z okresu Wielkiej 
Wojny. Wydarzenie miało na celu upa-
miętnienie poświecenia wielu Polaków, 
którzy polegli na Ziemi Łódzkiej jesienią 
1914 roku w czasie walk, które prze-
szły do historii jako ,,Operacja Łódzka”. 
Była to jedna z największych bitew ma-
newrowych I Wojny Światowej, która 
miała ogromne znaczenie w powojennej 

Europie. Podczas trwania dwudziesto-
sześcio dniowej walki po obu stronach 
frontu życie straciło dwieście tysięcy 
żołnierzy, którzy bardzo często ginęli 
nie z rąk wroga, lecz od kuli bratniej.

Grupa Pana Bartka Lisiaka podczas 
prezentacji multimedialnej starała się 
pokazać prawdziwą historię młodych 

mężczyzn, którzy mimo wielkiej świa-
domości oraz determinacji byli pełni 
obaw i lęku przed śmiercią.

Mamy nadzieję, że podczas koncertu 
udało się wszystkim przybliżyć i przy-
pomnieć historię bratobójczej walki 
o wolną Polskę.

Karciana „Baśka” w Gminie Wicko – zakoń-
czenie sezonu

W piątkowe popołudnie – 31 sierpnia w sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku 
odbyło się podsumowanie rozgrywek karcianej „Baś-

ki” o Puchar Wójta Gminy Wicko. „Baśka” jest tradycyjną 
kaszubską grą karcianą, która od ponad stu lat cieszy się 
dużą popularnością podczas spotkań towarzyskich.

Rozgrywki sezonu 2017/2018 zgromadziły łącznie 28 
zawodników walczących o miano najlepszego gracza. Jak 
ważne są to rozgrywki wskazuje fakt, że część zawodników 
przybywa na cotygodniowe rozgrywki z sąsiednich gmin, 
pokonując często kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę. 

Spotkanie rozpoczął Prezes Sekcji – Pan Zbysław Etmań-
ski, który przywitał wszystkich uczestników podsumowania, 
a następnie podziękował Wójtowi Gminy Wicko – Dariuszowi 
Waleśkiewiczowi za umożliwienie rozwoju sekcji karcianej 
w Gminie Wicko.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie najlep-
szych zawodników sezonu, oraz wręczenie pamiątkowych 
pucharów. Najlepsi byli:

1 miejsce - Bienias Tadeusz
2 miejsce - Szymichowski Franciszek
3 miejsce - Dymowski Stanisław

W ramach podziękowania za promowanie zdrowej rywa-
lizacji, Wójt Gminy Wicko, wręczył uczestnikom spotkania 
drobne upominki w postaci gadżetów promocyjnych. Spot-
kanie zakończyło się w miłej atmosferze przy słodkim po-
częstunku.



16 Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

Jesienny Bieg Niepodległości
W Charbrowie przeprowadzono 

Jesienny Bieg Niepodległości. 
Zawody zaliczane są do cyklu 

Grand Prix Gminy Wicko pod nazwą 
„Cztery Pory Roku”. W zawodach rywa-
lizowali biegacze ze szkół w Maszewku, 
Szczenurzy i Wicka. Młodzi lekkoatleci 
zmagali się z dystansami 250-600m. 
W sumie rozegrano 16 biegów w rocz-
nikach 2004-2011. Zwycięzcy biegów 
otrzymali Puchary Wójta Gminy Wicko. 
Rozdano też 48 medali, nawiązujących 
treścią do zblizającego się Swięta Nie-
pdleglości. Najlepszych biegaczy dekoro-
wali: Wójt Gminy Dariusz Waleśkiewicz, 
Sekretarz Urzędu Agnieszka Wolańska, 
Dyrektor SP Wicko Jacek Perłak. Nad ca-
łością zmagań czuwali Dyrektor GOKiS 
Rałaf Skibiński oraz instruktor lekkiej 
atletyki Witold Krużycki. Następne za-
wody z cyklu „Cztery Pory Roku” to Bieg 
Marzanny (marzec 2019), czyli bieg na 
pożegnanie zimy.

Rocznik 2011– 250 m 
dziewczęta:
1. Emilia Hermann 
2. Marta Pawłowska 
3. Urszula Wolańska 

chłopcy:
1. Mateusz Waleśkiewicz 
2. Wiktor Tandek 
3. Wiktor Czerwionka

Rocznik 2010– 250 

dziewczęta:
1. Hanna Orzechowska 
2. Dagmara Konkol
3. Antonina Ekman 

chłopcy:
1. Jacek Lodziński
2. Szymon Łagód 
3. Maciej Kiercul

Rocznik 2009– 400 m
dziewczęta:
1. Zofia Pobudkiewicz 
2. Michalina Bąkała
3. Amelia Tasior 

chłopcy
1. Szymon Kozioł 
2. Wiktor Ptak 
3. Mikołaj Lewicki

Rocznik 2008– 400 
dziewczęta:
1. Martyna Lodzińska 
2. Jagoda Godula 
3. Julita Wiśniewska 

chłopcy:
1. Remigiusz Wroński 
2. Krzysztof Zieliński 
3. Borys Grubba

Rocznik 2007– 400 m 
dziewczęta:
1. Oliwia Hermann
2. Aleksandra Gierak
3. Maja Grześko

chłopcy:

1. Piotr Rakoczy
2. Karol Leżański
3. Jakub Piątek

Rocznik 2006– 600 m 
dziewczęta:
1. Natalia Waleśkiewicz 
2. Wiktoria Buszman 
3. Natalia Piotrowska

chłopcy:
1. Mateusz Buśko 
2. Jakub Bladoszewski 
3. Kacper Zając

Rocznik 2005– 600 m 
dziewczęta:
1. Aleksandra Wolańska 
2. Adrianna Konkol 
3. Ewelina Detlaf 

chłopcy:
1. Bartosz Strojnowski 
2. Szymon Dudzik 
3. Jakub Grześko

Rocznik 2004 -600m 
dziewczęta:
1. Weronika Miechowska 
2. Amelia Jarząb 
3. Kinga Wrońska 

chłopcy:
1. Jakub Neumiller 
2. Marcel Papke 
3. Kacper Rychert
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W bibliotece gminnej w Wicku…

100 – lecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę 
stanowi motto przewod-

nie w działaniach Biblioteki w okresie 
jesiennym. Jako pierwsze w kalendarz 
tych działań wpisało się Narodowe Czy-
tanie. Szkoła Podstawowa w Wicku wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu 
oraz Biblioteką Publiczną Gminy Wicko 
zaprosili mieszkańców naszej gminy do 
wspólnego czytania Przedwiośnia, które 
odbyło się 7 września w pięknej scene-
rii na placu przed szkołą. W czytaniu 
wzięli udział uczniowie SP Wicko i SP 
Maszewko oraz dyrektorzy i nauczyciele 
wyżej wymienionych instytucji. 

Natomiast 19 września uczniowie 
Gimnazjum w Wicku mieli okazję wy-
słuchać w Bibliotece wykładu p. Mateu-
sza Szuby, doktoranta Wydziału Historii 
Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem 
wykładu był „ Obszar Gminy Wicko 
w okresie średniowiecza” . Pan Mate-
usz w bardzo ciekawy sposób przedsta-
wił wczesną historię naszego regionu. 
Wykład został wzbogacony o pokaz slaj-
dów przedstawiających wiele cennych 
dokumentów. Na pewno była to ważna 

lekcja historii dla gimnazjalistów w 100- 
lecie Niepodległości Polski.

Zorganizowana również została wy-
stawa książek pt. ‚’Polski duch wolności 
w 100- lecie odzyskania niepodległości’’ 
przedstawione książki nawiązywały do 
ducha polskiej wolności, inspirującego 
Polaków pod zaborami do heroicznej 
walki o niepodległość.

Obecnie został ogłoszony gminny 
konkurs plastyczny pt. „ Wolna Ojczy-
zna” dla przedszkoli i szkół podstawo-
wych. Na prace konkursowe czekamy 
do 24 października.

Działania związane z Rokiem Niepod-
ległości będą trwały do końca listopada, 
o czym będziemy na bieżąco informo-
wać na stronie internetowej biblioteki.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  
w Wicku

Początek roku szkolnego 2018 /2019 w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Wicku stał pod znakiem 
robót remontowych, tych zarówno na zewnątrz posesji, 

jak i wewnątrz budynku. Początek września 2018 przywita-
liśmy już z nowymi schodami między parkingiem 

a szkolnym placem. Wewnątrz szkoły trwają intensywne 
prace termoizolacyjne, które przeniosły się również na plac 
przed szkołą.

Już w wakacje szkoła w Wicku podpisała umowę z Bi-
blioteką Narodową w Warszawie, dzięki czemu staliśmy się 
jedyną – jak do tej pory – w powiecie lęborskim jednostką 
oświatową umożliwiającą korzystanie ze specjalnego termi-
nalu systemu wypożyczeń ACADEMICA, zainstalowanego 
w Bibliotece Szkolnej w Wicku. Umożliwia on bezpłatny do-
stęp online do książek naukowych i popularnonaukowych. 
Dotychczas najbliższe terminale ACADEMICI były dostępne 
tylko w Słupsku i Wejherowie.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku zgłosiła 
swój udział również do dwóch ogólnopolskich akcji. Pierwsza 
z nich to „BohaterON – włącz historię!” - kampania o tematyce 
historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie 
im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego 
kraju. Druga – sportowa – pod nazwą „Dzieciaki do rakiet” 
to ogólnopolska akcja banku BGŻ BNP Paribas promująca 
aktywność fizyczną wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

Już w pierwszym tygodniu nauki szkolnej, w piątkowy 
poranek, 7 września 2018, nasza szkoła wraz z miejscowym 
GOKiS-em oraz Biblioteką Publiczną Gminy Wicko zaangażo-
wała się w organizację Narodowego Czytania „Przedwiośnia” 
Stefana Żeromskiego. Tym razem czytaliśmy w plenerze, na 
placu przed szkołą w towarzystwie uczniów z SP Maszewko, 
nauczycieli i dyrektorów jednostek samorządowych Gminy 
Wicko. W Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” mógł wziąć 
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udział każdy. Gościem honorowym imprezy był Pan Ludwik 
Rożniakowski z Wejherowa, który przyjechał do Wicka wspa-
niałą repliką dawnego polskiego samochodu CWS T-1, na-
zwanego przez wejherowskiego konstruktora Orłem Białym, 
z racji zbudowania przed II wojną światową pierwszego CWS 
całkowicie przez polskich inżynierów.

Także w pierwszym tygodniu nauki w ramach projektu 
„Lato w mieście”, realizowanego przez Urząd Wojewódzki 
w Gdańsku, grupa ponad czterdziestu najlepszych uczniów 
naszej szkoły wzięła udział w wycieczce do Gdańska. Naj-
pierw zaproszono ich na spotkanie 

z wojewodą p. Mariuszem Łuczykiem, następnie nasi ucz-
niowie poznali pracę Centrum Zarządzania Kryzysowego. Był 
też czas na zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej. Dodat-
kową niespodzianką okazał się rejs statkiem na Westerplatte 
oraz zwiedzanie jednostek pływających Kaszubskiego Dywi-
zjonu Straży Granicznej.

Biblioteka Szkolna w Wicku zaprasza na wyjątkową wysta-
wę w ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej w Wicku. Od 
początku września na holu bibliotecznym można oglądać ma-
teriały związane z niezwykłym życiem i działalnością Ireny 
Sendlerowej w czasie II wojny światowej. Główną częścią wy-
stawy jest ekspozycja podarowana Bibliotece w Wicku przez 
Anthony’ego Lishaka, organizatora anglojęzycznej wystawy 
poświęconej Sendlerowej. Ekspozycję z okazji trwającego 
Roku Ireny Sendlerowej w Polsce można oglądać w Wicku 

do końca grudnia 2018. Zainteresowanych zwiedzaniem 
i zajęciami z młodzieżą prosimy 

o wcześniejszy kontakt pod szkolnym numerem telefonu: 
59 8611167, wew. do biblioteki: 26.

Trwają również obchody Roku Niepodległej w całej Polsce. 
17 września 2018 w Choczewie odbył się Otwarty Konkurs 
Pieśni Patriotycznej w sali Centrum Informacji Turystycznej 
miejscowego Urzędu Gminy. Niezmiernie miło nam poinfor-
mować, że w swojej kategorii wiekowej I miejsce zdobyła na-
sza uczennica, siódmoklasistka, Aleksandra Wolańska pod 
kierunkiem nauczycielki muzyki, p. Nataszy Konopackiej. 
Gorąco gratulujemy!

„Przygoda z Astrid” to ogólnopolski projekt edukacyjny 
poświęcony twórczości Astrid Lindgren Wydawnictwa Za-
kamarki z Poznania, w który zaangażowali się również nasi 
uczniowie: Julia Gołąbowicz, Aleksandra Grzegorczyk, Marta 
Kobiela, Natalia Rzepka 

i Jakub Gołąbowicz. Poznańskie wydawnictwo doceniło 
działania dzieci z SP Wicko 

i nagrodziło ich podczas wakacji pamiątkowym dyplomem 
i nagrodami książkowymi autorstwa bohaterki projektu. 
Dodatkowe nagrody książkowe dla wszystkich uczestników 
„Przygody z Astrid” nasi uczniowie otrzymali dzięki podarun-
kom p. Anny Czerny-Mareckiej, słupskiej redaktorki Głosu 
Pomorza i autorki popularnego videobloga „Anki-Czytanki”, 

a także Księgarni i Hurtowni Taniej Książki z Żychlina. 
Gorąco gratulujemy naszym uczniom, a fundatorom książek 
serdecznie dziękujemy.

Warto podkreślić także zaangażowanie naszych uczniów 
w organizację innej ważnej, cyklicznej imprezy naszej gmi-
ny – corocznej wrześniowej X Jubileuszowej Miniolimpiady 
Osób Niepełnosprawnych na charbrowskim stadionie. Dzię-
kujemy naszym wolontariuszom za pracę przy tym szlachet-
nym przedsięwzięciu!

Tuż przed zakończeniem kalendarzowego lata – 13 wrześ-
nia 2018 – już tradycyjnie 

na szkolnym orliku odbył się zorganizowany przez naszych 
wuefistów I Bieg po zdrowie 

dla klas I-III i IV-VI.
W trzecim tygodniu roku szkolnego już po raz 25. sprząta-

liśmy świat w naszej gmine. W czwartek, 20 września 2018, 
wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Wicku włączyli 
się w akcję ekologiczną, której w tym roku przyświeca ha-
sło przewodnie: „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

Przed nami kolejne miesiące wytężonej pracy.

Tekst: Magdalena Kubiak
Fot.: Waldemar Juszczak, Magdalena Kubiak, Grzegorz 

Piećko

Edukacja

„Bieg po zdrowie”

Uczniowie SP Wicko nagrodzeni w ogólno-
polskim projekcie Przygoda z Astrid
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Szkoła Podstawowa w Maszewku
Dni Gminy Wicko
Nasza szkoła wzięła udział w Para-

dzie zorganizowanej z okazji Dni Gmi-
ny Wicko. Podczas przejścia z Wicka do 
Charbrowa na stadion, zaprezentowały 
się wszystkie uczestniczące grupy. My 
maszerowaliśmy z numerem 10 i byli-
śmy przebrani za jaskiniowców. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom 
i dzieciom, którzy włączyli się w ob-
chody. 

Bezpiecznie z Niestraszakami
Uczniowie klas I-III naszej szkoły 

brali udział w akcji „Odblaski”, której 
celem jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa najmłodszym dzieciom na drogach 
w czasie wyjścia do szkoły i powrotu do 
domu. Uczestnicy otrzymali odblaski, 
które będą stałym elementem uczniow-
skich plecaków.

Pierwszoklasiści poznali głównego 
bohatera tej akcji Stacha Tracha, z wiel-
kim zainteresowaniem obejrzeli film 
edukacyjny oraz wykonywali doświad-
czenia z odblaskami. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że w ciemności szybciej 
i bardziej widoczna jest osoba z odbla-
skiem, niż bez. Podsumowaniem zajęć 
był praktyczny egzamin z przecho-
dzenia przez jezdnię, który wszystkie 
pierwszaki zdały celująco. 

Wycieczka do Gniewina
19.09.2018 r. dzieci z kl. O-III wy-

brały się na wycieczkę do Gniewina. 
Miały możliwość podziwiania z wieży 
widokowej „Kaszubskie Oko” pięknych 
krajobrazów okolicy zbiornika elektro-
wni szczytowo – pompowej, m.in. Jezio-
ra Żarnowieckiego, farmy elektrowni 
wiatrowych oraz Morza Bałtyckiego. 
Wszystko to można było zaobserwować 
pokonując 212 schodów. Młodsze dzie-
ci wjechały windą na wysokość 36 m.

Jedną z dodatkowych bardzo cieka-
wych atrakcji tego obiektu były natu-
ralnej wielkości makiety dinozaurów 
i Stolemów, czyli kaszubskich siłaczy. 

Nie zabrakło też placu zabaw, na którym 
uczniowie miło spędzili czas. Do szkoły 
wrócili w dobrych nastrojach dzieląc się 
swoimi wrażeniami.

Jesienny Bieg Niepodległości
 19.09.2018r. na stadionie w Charbro-

wie przy pięknej słonecznej pogodzie 
rozpoczęła się rywalizacja sportowa ucz-
niów szkół podstawowych Gminy Wicko. 
Pierwsze zawody to indywidualne biegi 
o puchar Wójta Gminy Wicko Dariusza 
Waleśkiewicza. W Jesiennym Biegu Nie-
podległości naszą szkołę reprezentowało 
16 zawodników z klas IV – VIII, którzy 
łącznie zdobyli 4 medale.
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Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Wakacje za nami, nadszedł czas 
powrotu do szkoły. W poniedzia-
łek 3 września 2018 roku zain-

augurowany został kolejny rok szkolny 
- 2018/2019. Jest to rok szczególny dla 
naszej szkolnej społeczności, bowiem 
już wkrótce rozpoczniemy naukę w mu-
rach nowej szkoły. Obecnie trwa jej in-
tensywna rozbudowa i wszystkie prace 
przebiegają bez opóźnień.

Rok szkolny rozpoczął się uroczystą 
Mszą świętą dla uczniów i pracowników 
szkoły w Kościele pod wezwaniem Św. 
Anny w Sarbsku. Po mszy odbył się apel 
na sali gimnastycznej. Pani Dyrektor 
Wioletta Malek powitała zgromadzo-
nych na uroczystości uczniów, rodzi-
ców i pracowników szkoły. Szczególnie 
ciepło powitała pierwszoklasistów, ale 
i ósmoklasistów, dla których ten rok jest 
rokiem szczególnym. Pani Dyrektor po-
informowała też o przeprowadzonych 
w szkole w czasie wakacji pracach re-
montowych. Wyremontowana została 
biblioteka szkolna, sekretariat, gabi-
net dyrektora oraz pokój nauczycielski. 
W oknach zamontowano rolety, zaku-
piono nowe meble. Wymienione zosta-
ły drzwi do wszystkich klas w górnym 
budynku szkoły. Ponadto wzbogacono 
bazę materiałów dydaktycznych o za-
kup sprzętu i pomocy do nauki fizyki, 

chemii, biologii i geografii. Zakupione 
pomoce z pewnością przyczynią się do 
uatrakcyjnienia lekcji oraz wpłyną na 
lepsze zrozumienie przez uczniów ota-
czających ich zjawisk.

Na bieżący rok szkolny zaplanowano 
dla uczniów bogatą ofertę konkursów 
przedmiotowych, zawodów sportowych, 
uroczystości szkolnych oraz zajęć do-
datkowych. Nauczyciele będą prowa-
dzili zajęcia z logopedii, rewalidacyjne, 
korekcyjno-kompensacyjne, wyrównaw-
cze, a także zajęcia wspierające uczniów 
uzdolnionych. Ponadto cyklicznie od-

bywają się spotkania z psychologiem. 
Oferta zajęć adresowanych do naszych 
uczniów jak co roku jest przebogata.

Na pewno swoją działalność będzie 
kontynuować Szkolne Koło Turystyczne, 
do którego co roku dopisują się kolej-
ni członkowie. Będziemy wyjeżdżać na 
sobotnie rajdy zgodnie z harmonogra-
mem wyjazdów zaplanowanych przez 
Regionalny Oddział PTTK w Słupsku.

Opracowanie
Ewa Gwiazda

Przedszkole Gminne w Charbrowie - witamy
po wakacjach!

Wypoczęci z głową pełną pomy-
słów otworzyliśmy nowy rok 
szkolny 2018/2019 w Przed-

szkolu Gminnym w Charbrowie. Tym 
razem uczęszczać do naszej placówki 
będzie 69 wychowanków, pod okiem 
pani dyrektor Bernadety Wiśniewskiej 
oraz wykwalifikowanej kadry nauczy-
cieli. Praca wychowawczo-dydaktyczna 
odbywać będzie się w trzech grupach 
wiekowych: 3-4latki, 5-latki oraz dzieci 
najstarsze 6latki. Tym razem przyświe-
cać nam będzie roczny plan pracy pod 
hasłem „Od małego przedszkolaka – do 
wielkiego Polaka –edukacja patrioty 
w przedszkolu”.
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Nowości w naszym przedszkolu.

W tym roku w naszym przedszkolu realizujemy między-
narodowy projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”. 
Celem projektu jest przybliżenie polskich tradycji, dziedzi-
ctwa kulturowego związanego z poszczególnymi regionami 
naszego kraju. Zgodnie z ideą nauki poprzez zabawę dzieci 
zapoznają się z legendami, tworząc przy tym albumy ilu-
strujące omawiany tekst, a także z regionalnymi zwyczaja-
mi, tańcami, piosenkami i zabawami, przygotują miejscowe 
potrawy, w kreatywny sposób zdobędą ciekawe informacje 
na temat polskich ziem.

Najstarsza grupa przedszkolna składając hołd żyjącym 
Powstańcom dołączyła do ogólnopolskiej akcji BohaterON. 

Dzieci wysłały własnoręcznie przygotowane pocztówki do 
żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Przedszko-
laki mogły zobaczyć bohaterów na filmie projekcyjnym oraz 
poznać historię Powstańców Warszawskich.

Za nami pierwsze dni niezwykłej przygody z językiem 
angielskim!

W naszym przedszkolu wszystkie przedszkolaki bawią 
się, tańczą i śpiewają – jednym słowem intensywnie uczą się 
języka angielskiego pod czujnym okiem Pani Marty Tandek 
mgr filologii angielskiej.

A co już za nami???

• (03.09.2018r.) Pierwszego dnia, w szczególny sposób 
witaliśmy dzieci najmłodsze, które po raz pierwszy przekro-
czyły próg przedszkola.

• (14.09.2018r.) Udział w X jubileuszowej Olimpiadzie 
Osób Niepełnosprawnych na stadionie w Charbrowie.

• (18.09.2018r.) Tego roku akcja „Sprzątanie Świata” od-
bywa się pod hasłem „ „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 
X CZYŚCIEJ”; Więc i my przyłączamy się do akcji i posprzą-
tamy okolice przedszkola.

• (18.09.2018r)
• .„Bezpiecznie na drodze” – spotkanie z dzielnicowym 

z Komisariatu Policji w Łebie spotykaliśmy się nie po raz 
pierwszy. Jak przejść przez ulicę, jak zachować się w autobu-
sie podczas podróży do przedszkola? Na te i wiele innych py-
tań odpowiadał zaprzyjaźniony policjant P. Waldemar Kupicz

• (20.09.2018) obchody Dnia Przedszkolaka
(21.09.2018r.) Festyn z okazji pożegnania lata
• (27.09.2018r.)Obchody Dnia Chłopaka
• (28.09.2018) Wyjazd do Teatru Lalek „Tęcza” w Słupsku 

na przedstawienie teatralne pt. „Masza i Niedźwiedź”

Wszystkim wychowankom naszego przedszkola życzymy 
wspaniałej zabawy i owocnej pracy a rodzicom wspaniałej 
współpracy z naszą placówką- Dyrektor i pracownicy przed-
szkola.

 Więcej informacji o działalności naszego przedszkola 
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.
przedszkolecharbrowo.pl

Spotkanie z policjantem

Sprzątanie Świata
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Przedszkole Gminne w Wicku

Minęły wakacje, słoneczne i gorące, do przedszkola 
nadszedł czas! Z radością powitaliśmy nowych przed-
szkolaków, którzy najliczniej przybyli do najmłod-

szej grupy „Motylków”. Niestety niektórym kręciły się łezki 
w oku, gdy żegnali się z mamą lub tatą. Dzięki doświadczonej 
kadrze przedszkola maluszki szybko rozchmurzyły się i ba-
wiły wspólnie z innymi dziećmi, wiedziały już, że niedługo 
rodzice ich odbiorą.

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy pracując w trzech oddzia-
łach: I – Motylki, II – Rybki, III – Delfinki. W każdej grupie 
wiekowej tak jak poprzednim roku dzieci będą uczestniczyć 
w zajęciach z języka angielskiego, a ponadto grupa 6-latków 
będzie objęta katechizacją.

Odbył się wyjazd do teatru Tęcza w Słupsku na film „Masza 
i Niedźwiedź”, który obejrzymy 28.09.2018r. Przewidujemy 
dużo konkursów i ciekawych zajęć.

W czasie wakacji uczestniczyliśmy w paradzie z okazji 
Dni Gminy Wicko. Tym razem przebraliśmy się za żabki: 
były małe – dzieci i duże – personel przedszkola. Również 
podczas wakacji dzieci uczestniczyły w zajęciach, w miesiącu 
lipcu w Przedszkolu Gminnym w Charbrowie, a w sierpniu 
w naszym przedszkolu.

Bardzo miło mijał nam czas spędzany na zajęciach i zaba-
wach w przedszkolu jak i na świeżym powietrzu. Wszystkim 
czytelnikom biuletynu życzymy ciepłej jesieni, dzieciom zdro-
wia i ciekawych zajęć, a uczniom i nauczycielom sukcesów 
w nauce i w pracy zawodowej.

Punkt Przedszkolny Ewa

Po krótkiej wkacyjnej przerwie rozpoczęliśmy nowy rok 
przedszkolny 2018/2019 pod hasłem,,Czy jesteś dużym 
czy małym przedszkolakiem bądź dumny z tego,że jesteś 

Polakiem!” Poprzez cykl zajęć ,spotkań i wycieczek chcemy 
wyruszyć z dziećmi w podróż dookoła Polski.

W tym roku do naszego punktu przedszkolnego uczęszcza 

18 dzieci w wieku od 2 do 4 lat.Grupę prowadzi Pani Ewa 
Staniecka i pani Anna Storcz.

 Z nowym rokiem nowe zmiany. Wyremontowana została 
przedszkolna łazienka, na zewnątrz budynek przedszkola 
został odnowiony a przy wejściu umieściliśmy logo Punktu 
Przedszkolnego.Teren wokół przedszkola został wyłożony 
kostką a wszystko po to by dzieci miały lepsze warunki do 
zabawy na świeżym powietrzu.

Wrzesień to czas poznawanie nuczycieli i kolegów, przy-
zwyczajania się do nowego miejsca i zasad.Aby ułatwić dzie-
ciom proces adaptacji staramy się jak najbardziej wypełnić 
im tan czas. Dlatego wzięliśmy udział w Mini Paraolimpiadzie 
na boisku w Charbrowie.Dzieci chętnie kibicowały artystom 
i zawodnikom jak również miały możliwość korzystania z wie-
lu atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

 Jesteśmy bezpieczni na drodze bo nosimy odblaski prze-
konały się o tym dzieci podczas zajęć a lalki i misie były 
cierpliwymi pacjentami podczas nauki pierwszej pomocy.

Sprzątanie świata to dla naszych maluchów żadna 
trudność.Z wiekim zapałem ubierały rękawice i wędrowa-
ły w poszukiwaniu śmieci w szczególności zatroszczyły się 
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o plac zabaw.Ich uwadze nie umknął żadaen najmniejszy 
papierek.

20 wrzesień to Dzień Przedszkolaka.Tego dnia nie zabrakło 
niespodzianek dla naszych przedszkolaczków.Było mnóstwo 
dobrej zabawy przy muzyce , konkursów i ulubionych baniek 
mydlanych.Rodzice przygotowali słodkie niespodzianki.

 W tym dniu odbyło się również pasowanie na Przedszko-
laka.Dzieci z ogromnym przejęciem tańczyły taniec kras-
noludków i racytowały wiersz,,Mam trzylatka”.na koniec 
złożyły uroczyste ślubowenie i już w naszej grupie są same 
wspaniałe przedszkolaki.

Wszystkim dzieciom życzymy wieli radosnych chwil w na-
szym przedszkolu, dużo uśmiechu,wspaniałych zabaw i cieka-
wych zajęć a Rodzicom życzymy aby Wasze dzieci codziennie 
zaskakiwały Was swoimi nowymi osiągnięciami i sukcesami.

 Ewa Staniecka i Anna Storcz

WOLONTARIUSZE W AKCJI „NIEWIDZIALNA RĘKA”

W te wakacje, w ramach programu 
pomocy wolontariackiej „Niewi-
dzialna ręka” odbyły się trzy ak-

cje mające na celu udzielenie wsparcia 
i pomocy osobom potrzebującym z te-
renu naszej Gminy. Zaangażowanych 
w nie było sześciu wolontariuszy, akcje 
realizowane były w duetach. Wolonta-
riuszy nie opuszczał dobry nastrój od 
momentu przygotowań do realizacji za-
dania, a przedsięwzięcia te sprawiały, 
że na ustach odwiedzonych przez nich 
Bohaterów Dnia Codziennego - zagościł 
uśmiech. Te wspólne chwile na długo 
pozostaną w pamięci! 

Pierwszy duet odwiedził Anetę. Beata 
i Halina – to dwie wolontariuszki, któ-
re wybrały się z nią na wycieczkę, by 
porozmawiać bez tematów tabu, o tru-
dach jej życia, o przyszłości i kobieco-
ści. Aneta okazała się być niezwykle 
ciekawą rozmówczynią, która zaskaki-
wała uporem i determinacją, ale także 
optymizmem, którego warto się od niej 
uczyć! Ta chwila, kiedy Aneta była poza 
domem była też chwilą oddechu dla jej 
rodziców, którzy wkładają ogromny wy-
siłek w jej rehabilitację. 

Drugi duet odwiedził Tobiasza. Anna 
i Józek – to dwoje wolontariuszy, którzy 
zabrali tego młodego i niezwykle sym-
patycznego mężczyznę na spacer. Oka-

zało się, że Tobiasz bacznie obserwuje 
to, co się wokół niego dzieje, chętnie 
dzielił się tymi spostrzeżeniami także 
z wolontariuszami. Życzliwości, cieka-
wości świata i innych ludzi nie można 
mu odmówić! Warto zaznaczyć, że chwi-
la wytchnienia dla każdego z opiekunów 
jest bezcenna. 

Akcje te miały unaocznić Wam, dro-
dzy Czytelnicy, jak wiele trudu opie-
kunowie osób z niepełnosprawnością 
wkładają w wychowanie, ale i w rehabi-
litację swoich najbliższych. Na jak wiele 
wyrzeczeń muszą się godzić, z czego 

rezygnować. Niestety, często też bariery 
architektoniczne, komunikacyjne i inne 
- pogłębiają proces wykluczenia spo-
łecznego. Chcemy temu przeciwdziałać. 
Chcemy, by każdy mieszkaniec naszej 
Gminy, bez względu na wszystko, czuł 
się pełnowartościowym członkiem lo-
kalnej społeczności. 

Trzeci duet zorganizował zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w Świetlicy Wiejskiej 
w Krakulicach. Klaudia i Zuzanna – to 
dwie wolontariuszki, które stanęły na 
wysokości zadania i zabawiały, i inte-
growały wszystkich przybyłych gości. 
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Atrakcjami były: bransoletki z gumek, 
Twister, bitwa na balony wodne, a także 
malowanie twarzy. To spotkanie poka-
zało, jak ważne jest znalezienie alterna-
tywnych sposobów spędzania wolnego 
czasu, ale też nauka współdziałania 
i mile spędzony czas w grupie rówieś-
niczej (będąc offline!).

Dziękujemy Wam, że mogliśmy spę-

dzić z Wami tak wspaniały czas. Poka-
zaliście nam, że powinno się cieszyć 
z małych rzeczy, doceniać to, co się ma. 
Nauczyliście nas pokory i akceptacji. 
Przywróciliście w nas wiarę w dobro 
drugiego człowieka, w ich życzliwość, 
bezinteresowność i przeogromną chęć 
bycia razem – Wolontariusze OPS dzię-
kują Bohaterom Dnia Codziennego. 

Wciąż można do nas dołączyć, by móc 
przeprowadzać więcej tego typu akcji. 
Chcesz w tym uczestniczyć i pomóc ko-
muś z najbliższego otoczenia? Zgłoś się! 
Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wicku, ul. Radosna 9, Paulina Bikow-
ska, pok. nr 4, tel. 607-817-783 lub 59 
8611 119, wew.34.

Otwarcie Klubu Seniora

Nadchodzi wiele zmian! Powstał „Klub Senior +”, który 
ma na celu integrację i zrzeszanie mieszkańców Gminy 
Wicko w wieku powyżej 60 roku życia. Otwarcie odby-

ło się 3 października 2018 r., podczas którego Wójt Gminy 
Wicko, Dariusz Waleśkiewicz oficjalnie przekazał klucze do 
Klubu Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku, 
Bożenie Kruszyńskiej. Wśród zaproszonych gości byli przed-
stawiciele Koła Emertów i Rencistów, wykonawca remontu, 
inspektor nadzoru, lekarze rodzinni, stomatolog a także 
Kierownicy jednostek wspomagających działalność Klubu. 

Działalność klubu dotyczyć będzie atrakcyjnych form spę-
dzania czasu wolnego, aktywizacji Seniorów i ich szeroko po-
jętego rozwoju. Seniorzy otrzymali miejsce, w którym będą 
mogli się spotykać i realizować różnego rodzaju projekty. 
Jednym z nich, niezmiennie, jest Gminny Projekt Socjalny 
pn. „Pora na aktywnego Seniora!”. Zajęcia integrujące i ak-
tywizujące osoby w wieku „60+” w ramach tego projektu od-
bywać się będą raz w tygodniu, począwszy od października 
2018 roku. Tematyka zajęć jest wciąż urozmaicana, by speł-
nić oczekiwania nawet najbardziej wymagających Seniorów.

Ruszyła kolejna edycja Gminnego projektu 
Socjalnego „Zacznij od nowa”

Z dniem 1 października 2018 r. 
rozpoczęły się zajęcia w Klubie 
Integracji Społecznej w Wicku 

w związku z realizacją Gminnego Pro-
jektu Socjalnego „Zacznij od nowa”, któ-
rego celem jest pomoc klientom Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wicku w powrocie 
na rynek pracy. Do programu reinte-
gracji społeczno - zawodowej przystą-
pi ok. 10 osób, które w czasie trwania 
projektu realizować będą zajęcia gru-
powe z psychologiem, doradcą zawo-
dowym oraz instruktorem reintegracji 
zawodowej. Zajęcia teoretyczne odby-
wać się będą dwa razy w tygodniu, ich 

celem jest przede wszystkim podniesie-
nie aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców Gminy Wicko, wyposaże-
nie uczestników projektu w wiadomości 
i umiejętności, które pomogą im radzić 
sobie w trudnych sytuacjach, a także od-
krywanie własnych predyspozycji i po-
tencjału drzemiącego w uczestnikach 
projektu. Uczestnicy do końca kwietnia 
2019 roku będą wzmacniać poczucie 
własnej skuteczności, co przyczyni się 
do umocnienia ich pozycji społecznej 
i wzrostu samooceny. Zyskując większą 
samoświadomość gotowi będą pomimo 
trudności, realizować krok po kroku za-

mierzony cel, którym niewątpliwie jest 
znalezienie zatrudnienia. W jednostkach 
współpracujących z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Wicku, uczestnicy przez 
trzy dniu w tygodniu zdobywać będą 
umiejętności praktyczne, które z powo-
dzeniem wykorzystają w dalszym życiu 
zawodowym. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom i oczekiwaniom uczestników 
urozmaicamy zajęcia, zachęcamy ich 
do refleksji, staramy się motywować 
i towarzyszyć w zmianie „na lepsze” 
ich dotychczasowej sytuacji życiowej.
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Sprawy Społeczne
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Diamentowe Gody

Każdy jubileusz jest okazją do świę-
towania, ale na szczególną uwagę 
zasługują tak wspaniałe roczni-

ce jak 60- lecie pożycia małżeńskiego. 
Właśnie taką rocznicę w dniu 20 lipca 
2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu świętowały następujące pary 
małżeńskie z terenu Gminy Wicko:

1) Państwo Magdalena i Stanisław 
Chilińscy świętowali 60 rocznicę ślubu

2) Państwo Genowefa i Stanisław Mi-
kołajczyk świętowali 68 rocznicę ślubu

3) Państwo Krystyna i Jan Obidzińscy 

świętowali 64 rocznicę ślubu
4) Państwo Janina i Piotr Podolak 

świętowali 65 rocznicę ślubu
5) Państwo Marianna i Stanisław Wo-

ronowicz świętowali 62 rocznicę ślubu
 
Uroczystość długoletniego pożycia 

małżeńskiego to niezwykłe wydarze-
nie nie tylko dla Jubilatów, ale również 
dla ich rodzin oraz przyjaciół. Prawdzi-
we zgodne i dobre małżeństwo to takie, 
które przetrwa wszystkie życiowe za-
wieruchy, by po latach zyskać wzajem-

ne zrozumienie, tolerancję i szacunek. 
Zgodność pożycia małżeńskiego, trud 

pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej 
przed ponad pól wieku temu rodzinie – 
jest godny naśladowania. Dlatego został 
on zauważony i doceniony przez Pana 
Dariusza Waleśkiewicza Wójta Gminy 
Wicko, który wręczył Jubilatom odzna-
czenie, pamiątkowy dyplom oraz kosz 
kwiatów i słodkich upominków. Ponadto 
w uroczystości wzięli udział: Pan Jacek 
Stanuch Przewodniczący Rady Gminy 
Wicko, Pani Agnieszka Wolańska Za-
stępca Wójta oraz Pani Anna Stasiak 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Wicku. 

Po zakończeniu części oficjalnej, Ju-
bilaci oraz wszyscy goście, zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek oraz 
okolicznościowy tort. 

Wszyscy Jubilaci otrzymali także pa-
miątkowe grupowe zdjęcie z uroczysto-
ści.

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

Ochotnicza Straż Pożarna - przekazanie sprzętu

15 czerwca 2018 r. w Gdańsku 
Wójt Gminy Wicko Dariusz 
Waleśkiewicz podpisał z Mi-

nisterstwem Sprawiedliwości umowę 
na realizację zadań z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-

tencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 
Umowa w zakresie Wsparcia i rozwo-
ju systemu instytucjonalnego pomocy 

OSP Wrzeście



26 Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

EdukacjaEdukacjaSport

Biegacze wśród najlepszych

Kolejne sukcesy zanotowali nasi bie-
gacze. Także podczas wakacyjnej 
przerwy byli widoczni na wielu po-

morskich trasach. W ekipie, w ostatnim 

czasie zadebiutowali kolejni biegacze: 
Martyna Lodzińska, Michalina Bąkała 
i Jacek Lodziński. W Pucharze Gdyni 
na Kamiennej Górze triumfowała Zu-

zanna Pobudkiewicz. Świetne występy 
zanotowali podczas Biegów na powitanie 
lata w Jarosławcu (woj. zachodniopo-
morskie). Przekonywujące zwycięstwo 
zanotował Mateusz Buśko. Na drugich 
pozycjach w swoich biegach finiszowa-
ły: Weronika Śmiechowska i Zuzanna 
Pobudkiewicz. Kilkanaście pucharów 
biegacze zdobyli w cyklu Małe Kaszuby 
Biegają. Dwa zwycięstwa w MKB odniósł 
Mateusz Buśko, z podium „nie schodzi-
ła” Zuzanna Pobudkiewicz, a Martyna 
Lodzińska cztery razy z rzędu stawała 
na najniższym stopniu podium. Pucha-
ry zdobywali także: Aleksandra Leyk, 
Amelia Tasior, Jacek Lodziński Bartosz 
Strojnowski i Marcel Papke. W Pucharze 
Gdyni na Dąbrowie najszybsi w swo-
ich biegach byli: Mateusz Buśko i Zu-
zanna Pobudkiewicz. Ta sama dwójka 
triumfowała w Grand Prix Gdańska koło 
hali Ergo Arena. Aleksandra Wolańska 
w tych zawodach był druga. Kapital-
nie sezon w Cross Festiwalu po ziemi 
bytowskiej rozpoczął Mateusz Buśko. 
Bezapelacyjny triumf w Studzienicach 
to zapowiedź kolejnych sukcesów.

osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz 
realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych za-
dań ustawowych związanych z ochroną interesów osób po-
krzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją 
skutków pokrzywdzenia przestępstwem, dotyczy nabycia 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzie-
lenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu po-
pełnienia przestępstwa.

W ramach realizacji w/w zadania Gmina Wicko otrzymała 
z Funduszu Sprawiedliwości dofinansowanie w wysokości 
37.055,70 zł (tj., 99% wartości całkowitego kosztu zadania) 
na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Za pozyskane fundusze 
Gmina Wicko zakupła dla każdej jednostki OSP z naszego 

terenu sprzęt zgodnie ze złożonym wcześniej przez nią za-
potrzebowaniem, który jest niezbędny do ratowania zdrowia 
i życia ludzkiego. Są to m.in. automatyczny defibrylator ze-
wnętrzny, piła ratownicza do szyb klejonych, torba ratowni-
cza PSP R-1, przenośny zestaw oświetleniowy, parawan do 
osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków oraz 
inne. Wszyscy wiemy, że to najczęściej Ochotnicze Straże 
Pożarne są pierwszą służbą, która pojawia się na miejscu 
wypadku i podejmuje działania ratownicze. Dlatego też cie-
szymy się z nowego sprzętu, który zdecydowanie usprawni 
naszym strażakom ratowanie ludzi.
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ORŁY WICKO NIE ODPUSZCZAJĄ

Sezon wiosenno- letni roku 2018 
obfitował w udział naszych sto-
warzyszonych w licznych zawo-

dach.. Zaczęliśmy od udanego startu 
w rowerowym rajdzie Kaszebe Run-
da, potem w Złotowie na imprezie 
100 km na 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości. Nie zabrakło nas 
również na niezwykle udanej objaz-
dówce po Kociewiu i Borach Tuchol-
skich- „Kociewie kołem”.

Po raz drugi nasza sztafeta wal-
czyła w zawodach triathlonowych 
w Gdyni- Enea Ironman 70.30 na 

dystansie sprinterskim dziewczyny 
były w tym roku dziesiąte!

W naszej głównej dyscyplinie - 
Nordic Walking startowaliśmy w Pu-
charze Polski w Potęgowie 

( Janka Sikorra była pierwsza 
w swojej kategorii na dystansie 
10km).

Nie mogło nas zabraknąć we 
wrześniowym półmaratonie w Ob-
liwicach kończącym cykl rywa-
lizacji o puchar Wójta Nowej Wsi 
Lęborskiej. Tutaj również odnieśli-
śmy sukcesy w ogólnej klasyfikacji 
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych . I tak Janka Sikorra pierw-
sza , Ola Czeczott-Szymańska I Jarek 
Szymański trzeci , Beata Hawryluk 
druga.

Chętnych do wstąpienia w nasze 
szeregi serdecznie zapraszamy (tel.
kontaktowy 605-614-382).

OCHRONA ŚRODOWISKA
EKODOPŁATY

Rusza nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze. 
Mieszkańcy Gminy Wicko mogą od 19 września 2018 r. 
składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku w celu uzyskania dofinansowania na 
wymianę źródła ciepła, ocieplenie budynku, wymianę stolarki 
okiennej, czy montaż kolektorów słonecznych. Wysokość do-
finansowania jest uzależniona od uzyskanego miesięcznego 
dochodu na jedną osobę i kształtuje się na poziomie od 30 
– 90 %. Pomoc dotyczy budynków jednorodzinnych, które 
wymagają kompleksowych działań zmierzających do zwięk-
szenia efektywności energetycznej. W celu pobrania wniosku 
należy skorzystać ze strony internetowej www.wfos.gdansk.
pl. Więcej informacji pod nr tel. 598611-182/ wew.126 lub 
w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Wicko. 

ROLNICTWO

SUSZA
W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wicko nie-

korzystnego zjawiska – suszy, została powołana Gminna 
Komisja w celu wyszacowania powstałych strat w uprawach 
rolnych. Przy wsparciu Wójta Gminy Wicko, prace związane 
z szacowaniem, przebiegły sprawnie i rzetelnie. W chwili 

obecnej protokoły suszowe przekazane zostały do Wojewody 
Pomorskiego w celu ich zatwierdzenia. Po zwrocie, protokoły 
zostaną przekazane rolnikom, którzy do dnia 17 paździer-
nika 2018 r. będą mogli składać wnioski wraz z otrzymany-
mi protokołami do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
w Lęborku, w celu otrzymania pomocy finansowej. 

ŁOWIECTWO
SZACOWANIE SZKÓD

Informujemy o kolejnych zmianach w prawie łowieckim. 
Po chwilowym przekazaniu samorządom obowiązków związa-
nych z wyszacowaniem strat powstałych na gruntach rolnych, 
które zostały spowodowane przez zwierzynę łowną, ustawo-
dawca postanowił wrócić do stanu pierwotnego. Bowiem od 
23 sierpnia 2018 r. poszkodowany rolnik powinien złożyć 
odpowiedni wniosek do koła łowieckiego, które z kolei infor-
muje o dacie szacowania rolnika oraz przedstawiciela ośrod-
ka doradztwa rolniczego. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku 
przez rolnika powinno odbyć się pierwsze szacowanie strat. 



Fundusz Sołecki
Wójt Gminy Wicko, Dariusz Wa-

leśkiewicz, wspólnie z Radą Gminy 
w składzie: Jacek Stanuch - Prze-
wodniczący Rady Gminy, Kazimierz 
Bernad- Zastępca Przewodniczącego 
Rady Gminy, Jacek - Monczak Zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Gminy, 
Dariusz Badzioch, Dawid Budzeń, 
Adam Czuba, Piotr Jaskólski, Wal-
demar Kupicz, Marian Matusik, Wie-
sław  Mazanowski, Henryk  Pieper, 
Stanisław Piwka, Krystyna Romel, 
Klaudia Szumańska, Dorota Tom-
kowicz, w 2016 roku podjęli decyzję 

o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego. 
Ma ona charakter permanentny, tzn. 
obowiązuje w kolejnych latach budżeto-
wych, do czasu podjęcia uchwały przez 
Radę Gminy o nie wyrażeniu zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 
W 2017 roku kwota do dyspozycji 13 
sołectw to łącznie 362 836,71 zł, nato-
miast w 2018 r. - 424 223,28 zł., nato-
miast zaplanowane środki w 2019 r. to 
kwota 537 358,39 zł.

O przeznaczeniu środków decydują 
mieszkańcy poszczególnych sołectw, 
mają możliwość samodzielnego i wspól-

nego decydowania o swoim otoczeniu 
oraz o jakości życia. W praktyce te 
środki wykorzystywane są np. na wy-
posażenie świetlic wiejskich, zmiany 
w zagospodarowaniu przestrzeni wiej-
skiej, tworzenie centrów rekreacyjnych, 
promowanie wsi, tworzenie placów za-
baw, tworzenie warunków do rozwoju 
turystyki we wsi i okolicach, położenie 
chodnika przy drodze gminnej, organi-
zację imprez okolicznościowych i kul-
turalnych, oświetlenie drogi gminnej, 
doposażenie szkoły w materiały eduka-
cyjne oraz sadzenie drzew i krzewów.

Wójt Gminy Wicko, Dariusz Waleśkiewicz 
wraz z Radnymi - kadencja 2014-2018


