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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, uśmiechu i radości.
Smacznego jaka, mokrego dyngusa oraz miłych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół.
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Inwestycje Inwestycje

Inwestycje w obiektywie

Remont i rozbudowa świetlicy w miejscowości Wojciechowo

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości  
Szczenurze - początek inwestycji

Co nowego w projektach ?!
1. POWSTANIE „KLUB SENIOR +”

15 lutego 2018 na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódz-
kiego ukazała się lista z wynikami Otwartego Konkursu Ofert 
W Ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Na Lata 2015-
2020 Edycja 2018, na której w ramach modułu I Utworzenie 
lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Se-
nior+” znalazła się również Nasza Gmina.

W skali kraju - z programu „Senior+” na lata 2015-2020 - 
dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „Se-
nior+” otrzyma 214 nowych placówek, a 224 już istniejące 
otrzymają wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego 
funkcjonowania – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej. W Pomorskiem w module pierwszym 
dotacje otrzyma - 13 placówek, w module drugim - 16.

Z uwagi na brak placówki przeznaczonej jedynie do aktyw-
ności os. w wieku senioralnym oraz duże zainteresowanie 
dodatkowymi formami aktywności przez grupę docelową, 
zdecydowano się na utworzenie tzw. „Klubu Senior +”. 

Aby stworzyć KLUB niezbędne jest przeprowadzenie prac 
remontowych oraz doposażenie posiadanych zasobów loka-
lowych. W ramach zadania planuje się remont 2 pomiesz-
czeń z przeznaczeniem na pomieszczenie ogólnie dostępne 
wyposażone w stoły, krzesła i fotele, oraz aneks kuchenny 
wyposażony w sprzęt, urządzenia i naczynia do przygoto-

wania i spożywania posiłków. Remont łazienki – z uwzględ-
nieniem podziału na kobiety i mężczyzn i umywalkę, oraz 
remont miejsca przeznaczonego na szatnię. W pomieszcze-
niu ogólnym planuje się wydzielenie miejsca na komputer 
z dostępem do Internetu. 

Miejsce realizacji zadania - Wicko, ul. Radosna 5 
Łączne nakłady finansowe to 184 389 zł., dofinansowanie 

projektu - 147 499,00 zł Wkład własny - 36 890,00 zł.

2 .DOFINANSOWANIE BUDOWY ŻŁOBKA 
W RAMACH PROGRAMU „MALUCH+”

W ramach modułu 1 a Resortowego programu rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018 
w Gminie Wicko przewidziano rozbudowę istniejącej placów-
ki Gminnego Przedszkola w Charbrowie o Żłobek co zapew-
ni miejsce dla 21 dzieci . Całość inwestycji wynosić będzie  
1 017 911,10 zł. dofinansowanie wynosić będzie 420 000 zł, 
a środki własne 597 911 zł .

W ramach zadania powstanie:
1. wiatrołap 
2. wózkownia z szatnią 
3. wydawalnia posiłków ze zmywalnią 
4. wc 
5. schowek 
6. sala 
7. schowek 
8. sala 
9. wc 
10. korytarz 
11. wc+socjal 
12. wc 
13. przed 
14. pomieszczenie gospodarcze
15. schody pożarowe
Łączna powierzchnia obiektu 231,40

3. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W WICKU
W dniu 15.02.2018r. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony 

na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych po-

legających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawo-
wej w Wicku w ramach projektu pn. efektywni energetycznie 
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w gminie Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko” (Ogłoszenie 
nr 513360-N-2018), niestety w dniu 06.03.2018r. przetarg 
został unieważniony z uwagi na niemożność zwiększenia 
kwoty przeznaczonej na realizację zadania do ceny oferty 
najkorzystniejszej. W naszym przypadku koszt oferty, która 
wpłynęła jako jedyna wynosił 2 342 994,27 co przekraczało 
o ponad 700 tyś zł. planowaną wysokość środków przezna-
czoną na realizację prac. W związku z powyższym, w obecnej 
chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji 
do ponownego ogłoszenia zamówienia oraz określania ter-
minów jego realizacji.

Do głównych problemów energetycznych w Zespole Szkół 
w Wicku, zidentyfikowanych 

w audytach energetycznych należą:
• Niska izolacja termiczna przegród (ścian, stropów, stro-

podachu)
• Stare i nieszczelne okna
• Nieefektywny system co (grzejniki, brak termostatów)
• Nieefektywne oświetlenie
Termomodernizacja w Zespole Szkół w Wicku obejmie:
• Ocieplenie ścian zewnętrznych (część „stara”, część 

główna oraz sala gimnastyczna 
• z łącznikiem)
• Docieplenie stropów poddaszy nieogrzewanych (część 

„stara” i łącznik)
• Docieplenie stropodachu (część główna) i dachu (sala 

gimnastyczna)
• Wymiana starych okien (część „stara”)
• Montaż instalacji słonecznej
• Modernizacja systemu ogrzewania
• Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (550 punktów 

świetlnych)

4. „KOMPETENCJE KLUCZOWE – NASZ 
PRZEPIS NA SUKCES”
Ku końcowi zbliża się realizacja dodatkowych zajęć, które 
odbywają się w szkołach na terenie Gminy.

Projekt skierowany do dzieci z kl. IV- VI SP i I-III GIM.
DZIAŁANIA: 
1. zajęcia dla uczniów SP 
• Zajęcia rozwijające komp. klucz. dla kl.4(podst.komp.

naukowo-tech.+uczenia się
• Zajęcia rozwijające komp. klucz. dla kl.5(podst.komp.

naukowo-tech.+uczenia się
• Zajęcia rozwijające komp. klucz. dla kl.6(podst.komp.

naukowo-tech.+uczenia się

Wizualizacja przedszkola
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• Zajęcia z j. angielskiego dla klas IV-VI
• „Innowacyjny globalnie”- Wyjazd edukacyjny do Hewe-

lianum w Gdańsku
• Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowej
2. zajęcia dla uczniów GIM
• doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum
• Zaj. rozwijające komp. klucz. GIM(komp. społeczne 

i uczenia się)
• „Paszporty edukacyjne” – wyjazdy do Banku i na Drzwi 

otwarte Uczelni
• „Innowacyjni globalnie – Centrum Nauki Kopernik  

( Warszawa 2 dni/ 1 nocleg)kl. III
• zajęcia z j.angielskiego w formie obozu tematycznego 

podczas ferii:5 dni
• Zaj. z Kulturoterapii
• Zaj. z kreatywności i innowacyjności – robotyka
• Zakup wyposażenia do pracowni kreatywności i inno-

wacyjności - Pakiet edukacyjny z oprogramowaniem
3. warsztaty dla nauczycieli z zakr. kompet.cyfrowych  

i narzęd.TIK 
4. stworzenie platformy e-learningowej

5. „ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKRE-
ACYJNO - TURYSTYCZNEJ W GMINIE WICKO”

Zadaniem Gminy Wicko jest poprawa atrakcyjności obsza-
rów gminy dla społeczności lokalnej. Dlatego zadania jakich 
się podjęła to: budowa skate parku w miejscowości Wicko, 
postawienie dwóch ławkostojaków fotowoltaicznych w miej-
scowościach Wicko (GOKiS) i Nowęcin (ul. Jeziorna) i scena 
mobilna. Stojaki z panelem fotowoltaicznym będą służyć nie 
tylko do odpoczynku lub stojaka na rower, ale również bę-
dzie można doładować telefon komórkowy, bądź skorzystać 
z darmowego Wi-Fi po to, by sprawdzić pogodę lub sprawdzić 
dalszą trasę przejazdu rowerem. Z powodu posiadanego przez 
stojak z siedziskiem ławkowym panelu fotowoltaicznego, 
nie będzie potrzebne podłączenie pod prąd i z tego powodu 
spadnie emisja CO2. Scena mobilna będzie wykorzystana 
na imprezy plenerowe, które często są organizowane w Gmi-
nie Wicko. Zainwestowanie w taką scenę w dalszych latach, 
zmniejszy koszty organizacji imprez plenerowych.

Łączne nakłady finansowe: 584 162 ,19 zł. dofinansowa-
nie wynosić będzie 260 244,26 zł 

6. UTWORZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH 
PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ NA TERENIE 
GMINY WICKO

Realizacja projektu zakłada utworzenie 3 miejsc postojo-
wych (strefy odpoczynku i relaksu) zlokalizowanych w pobli-
żu ścieżki rowerowej, przebiegającej w pobliżu miejscowości 
Białogarda, Wicko i Charbrowo (ścieżka rowerowa Lębork – 
Łeba). W miejscach postojowych ustawione zostaną: stacje 
naprawy rowerów 3 szt, stojaki na rowery z siedziskiem ław-
kowym 5 szt., stojak na rowery z siedziskiem solarny 1 szt 
oraz tablice reklamowe-informacyjne 3 szt. Projekt zakłada 
również wydanie albumu przyrodniczego.

Łączne nakłady finansowe: 79 417,58 zł dofinansowanie 
wynosi 26 698,69 zł.

W OCZEKIWANIU NA OCENĘ
1. OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI 
CHARBROWO 

W ramach zadania zaplanowano powstanie 3 stref.
• Siłownia plenerowa

a) orbitrek
b) biegacz
c) prasa nożna
d) twister
e) rowerek
f) wioślarz

• Strefa relaksu
a) ławka parkowa 5 szt.

b)kosz na śmieci 5 szt.
c) stolik do gry w szachy
• Plac zabaw o charakterze sprawnościowym
a) huśtawka bocianie gniazdo
b) piramida linowa wys. 4m
c) trampolina
• Ogrodzenie terenu
OGRODZENIE 74 mb - Ogrodzenia z siatki zgrzewanej 

na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów,
(rozstaw 2 m), wysokość 1.5 m,
- NAWIERZCHNIA SZTUCZNA TRAWA NA 50 % ISTNIE-

JACEJ NAWIERZCHNI BETONOWEJ
Całkowite środki własne i inne 132 945,00
Całkowite wnioskowane środki FRKF 50 000,00
Całkowite koszty brutto 182 945,00

2.PARK WIEJSKI SZCZENURZE –
 REAKTYWACJA 
- wniosek aplikacyjny o przyznanie rekomendacji do 
uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik 
Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań 

własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych 
pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych 
na terenach wiejskich. 

W ramach zadania zaplanowano
1. zagospodarowanie terenów zielonych, grabienie, za-

kup i nasadzenie kwiatów (wykonanie rabat kwiatowych 
poprzez nawiezienie ziemi i nasadzenie kwiatów oraz gra-
bienie terenu)

2. montaż ławek i koszy
3. montaż elementów siłowni zewnętrznej
Wnioskowana kwota dotacji 10 000, wkład własny 2 000zł.

3. Remont sali gimnastycznej w Wicku
W ramach zadania zaplanowano remont sali wraz z przy-

ległymi pomieszczeniami tj. szatniami, łazienkami oraz 
pomieszczenia nauczycieli wf. Wniosek złożono do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki a wielkość możliwych do otrzy-
mania środków finansowych to 33% całości inwestycji.

4.„JA- przedszkolny odkrywca” -
 zajęcia dodatkowe dla dzieci z przedszkoli gminnych wraz 
z rozbudową Przedszkola Gminnego w Charbrowie.

Gmina Wicko otrzymała od Fundacji „ORLEN – DAR 
SERCA” darowiznę w wysokości 10 500 zł, która będzie 
przeznaczona na ustawienie radarowego wyświetlacza 
prędkości wraz z zasilaczem solarnym. Planowana lo-
kalizacja radaru to przejście dla pieszych przy Szkole 
Podstawowej w Wicku na drodze wojewódzkiej DW213. 
Prewencyjny pomiar prędkości jest jednym z lepszych 
sposobów na zwrócenie uwagi kierowców na znaki in-
formujące o zbliżającym się przejściu dla pieszych 
szczególnie uczęszczanym przez dzieci. Na przykładzie 
Charbrowa, Szczenurzy, Wicka i Białogardy, czyli tam 
gdzie radary już stoją, można zauważyć pożądane efekty, 
czyli zdecydowane ograniczenie prędkości

Darowizna
dla Wicka

Od 2014 roku, dla dziewcząt zamieszkałych w Gmi-
nie Wicko, realizowane są szczepienia przeciwko rakowi 
szyjki macicy. Są to szczepienia szczepionką cztero-
walentną typ HPV 6,11,16,18 przeciwko rakowi szyjki 
macicy, sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym. 
W wyniku konkursu, realizatorem świadczenia zdrowot-
nego w 2018 roku, został Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Tadeusz Czosnek. Planowana liczba szcze-
pionych dziewcząt urodzonych w 2004 roku to 31 osób.

Szczepienia

Dotacje, dotacje, dotacje…
Gmina Wicko przyznała dotacje na 
realizację zadań publicznych w ra-
mach otwartych konkursów ofert:

• „Poznaj swoją gminę – odkryj 
świat i jego tajemnice” - 1 oferta – 
„Uwolnić Wiedzę”, kwota dotacji 14 
000 zł, umowa podpisana z dniem 
07.03.2018 r.

• „Aktywna edukacja na terenie 
Gminy Wicko – sposób na zago-
spodarowanie czasu wolnego dzie-
ci i młodzieży” - 1 oferta – Łebski 
Klub Jeździecki, kwota dotacji 15 
000, umowa podpisana z dniem 
07.08.2018 r.

• „Działania na rzecz ochrony środo-
wiska i ekologii Morza Bałtyckie-

go” – 1 oferta – For Baltic, kwota 
dotacji 5 000 zł, umowa podpisana 
z dniem 07.03.2018 r.

• „Upowszechnianie innych form ak-
tywności sportowej w tym Nordic 
Walking” – 1 oferta – Stowarzy-
szenie Nordic Walking Orły Wicko, 
kwota dotacji 7 500 zł, umowa pod-
pisana z dniem 07.03.2018 r.

•
Przykładowa scena

Przykładowa wizualizacja

Przykładowa wizualizacja
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• „Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnospraw-
nych – ich integracja ze społeczeństwem Gminy Wicko 
w 2018 r. – 1 oferta – Więcej Radości, kwota dotacji 8 
000 zł, umowa podpisana z dniem 07.03.2018 r.

• „Działaj lokalnie – aktywna integracja dzieci i młodzie-
ży oraz osób starszych” – 3 oferty 
• Stowarzyszenie Inicjatywa Wicko 7 000 zł
• Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Szcze-

nurze – 2 850 zł
• - Polski Związek emerytów, Rencistów i Inwalidów –  

5 000 zł
umowy podpisane z dniem 07.03.2018 r.

W zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zostały ogłoszone 
następujące konkursy:

• „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Wicko 
w 2018 roku” – 1 oferta – Klub Sportowy Chrobry, 
kwota dotacji 90 000 zł, umowa podpisana z dniem 
02.02.2018 r.

• „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mło-
dzieży w Gminie Wicko w 2018 roku za pomocą szkoleń 
jeździeckich” - 1 oferta, JKS Senny, kwota dotacji 15 000 
zł, umowa podpisana z dniem 02.02.2018r.

Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

W Szkole Podstawowej w Szczenurzy zawsze dzieje się dużo, a Nowy Rok to 
świetny czas na realizację wielu pomysłów, które są odpowiedzią na zapo-
trzebowanie rzeszy naszych uczniów.

Na początku stycznia 218 roku 
do niezwykle ciekawej zabawy 
zaprosiła czytelników szkolna 

biblioteka. Konkurs cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród dzieci. 
Przez pięć dni uczniowie próbowali 
rozwiązać zagadkę kryminalną „ Kto 
uśmiercił książkę i jaką”. Tylko jedne-
mu śmiałkowi przyznano tytuł „Super 
Detektywa” za bezbłędne wskazanie 
ofiary i sprawcy zbrodni. Ponadto dla 
czytelników zorganizowano spotkanie 
autorskie z niezwykle miłą pisarką 
panią Dorotą Reszke, autorką książ-
ki o „Łebskich skrzatach”. Styczeń 
to także czas debiutu naszego szkol-
nego zespołu „Skowronki” podczas 
II Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. 

Franciszka Okunia. Do pięknego gło-
su naszego chóru przygrywał na dia-
belskich skrzypcach uczeń klasy VI. 
Nasza szkoła była organizatorem IX 
Gminnego Konkursu Kolęd i Pasto-
rałek dla uczniów z klas 1-3 eduka-
cji wczesnoszkolnej ze szkół Gminy 
Wicko. Dzieci z klas młodszych przy-
gotowały pod czujnym okiem wycho-
wawców wzruszające przedstawienie 
dla seniorów z okazji ich święta „Ja się 
wcale nie chwalę, ja po prostu mam ta-
lent”. Nie zabrakło łez szczęścia i rado-
ści. W marcu odbyło się show dla pań 
z okazji Dnia Kobiet, przygotowane 
przez męską część szkolnej społeczno-
ści. Z wielkim zapałem kontynuujemy 
w szkole działalność Szkolnego Koła 

Turystyczno-Krajoznawczego. Uczest-
niczyliśmy już w dwóch rajdach. Nie 
zabrakło nas na „III Zimowym rajdzie 
Nocnym Lębork-nocą” oraz „Pozna-
jemy piękno Ziemi Lęborskiej”, któ-
ry odbył się w Szczenurzy. W rajdzie 
w Szczenurzy uczestniczyli rodzice, 
nauczyciele oraz uczniowie naszej 
szkoły. Ponadto kontynuujemy „spot-
kania z przyrodą”, prowadzone przez 
pracownika Słowińskiego Parku Na-
rodowego w Rąbce dla uczniów klas 
starszych. Dla dzieci z oddziału przed-
szkolnego i z klas 1-3 organizujemy 
spotkania na terenie szkoły, aby już od 
najmłodszych lat kształtować postawę 
proekologiczną w stosunku do najbliż-
szego otoczenia. Spotkania w Rąbce 
umożliwią starszym uczniom zdobycie 
solidnej i rzetelnej wiedzy do Konkur-
su Przyrodniczego, do którego przystę-
pujemy już 9 kwietnia. Organizatorami 
konkursu jest Słowiński Park Narodo-

wy i Nadleśnictwo Lębork. Natomiast 
dla uczestników przygotowujących 
się do Gminnego Konkursu Wiedzy 
Pożarniczej przygotowano wycieczkę 
do Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lęborku. Chętnych 
to zmierzenia się z tak ogromnym za-
kresem materiału nie brakuje. Wiele 
dzieje się w życiu sportowym. Świet-
ną formą zachwyciła trójka naszych 
zawodników w Łupawie, podczas za-
wodów tenisa stołowego. Wiele wy-
granych turniejów od początku roku 
kalendarzowego ma ma swoim kon-
cie uczeń klasy VI Jan Lach. Szczęście 
nam sprzyjało także podczas Gminne-
go Turnieju Warcab dla klas IV-VI, ro-
zegranego w Maszewku. Aż czwórka 
uczniów z naszej szkoły znalazła się 
na podium.

Najważniejszym jednak zadaniem do 
realizacji jest rozbudowa szkoły, która 
uroczyście rozpoczęła się 25 stycznia 
2018 r. Wszyscy czekamy na je zakoń-
czenie. 

Szerzej o wszystkich wydarzeniach, 
które mają miejsce w Szkole Podstawo-

wej w Szczenurzy można poczytać na 
naszej stronie www.szkolaszczenu-
rze.wicko.eu. W galerii znajdują się 
też zdjęcia dokumentujące przebieg 
wszystkich wydarzeń.

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Brzechwy w Wicku

Dynamiczna końcówka zimy i roz-
poczynający się okres wiosenny 
jest zawsze dla naszych uczniów 

czasem pełnym pracy i przedsięwzięć, 
które w znaczący sposób mogą popra-
wić ich dotychczasowe wyniki w na-
uce i pomóc w osiągnięciu kolejnych 
sukcesów. Gorący moment przeżywa-
ją teraz zwłaszcza nasi tegoroczni ab-
solwenci, czyli gimnazjaliści klas III, 

którzy w lutym przeprowadzili próbę 
generalną zdobytej dotychczas wiedzy 
w drugich w tym roku szkolnym prób-
nych egzaminach przed czekającymi 
ich w kwietniu testami.

Dla szkoły w Wicku zwłaszcza czas 
ferii zimowych był pracowitym okre-
sem remontów, m.in. modernizacji in-
stalacji alarmowej w całym budynku 
czy prac remontowych w kilku klaso-

pracowniach, w których nastąpiło m.in. 
malowanie ścian czy też wymiana na-
wierzchni podłogowej. 

W czasie ferii odbyły się również obo-
zy językowe dla klas starszych, w tym 
stacjonarne – zajęcia języka angielskie-
go, odbywające się w szkole w Wicku 
– oraz wyjazd językowy do Holandii 
dla klas VII. Ponadto utalentowani pla-
stycznie uczniowie, którzy wcześniej 
brali udział w szkolnym projekcie edu-
kacyjnym na temat komiksów, zostali 
zaproszeni do udziału w dwudniowych 
warsztatach plastycznych w Liceum 
Plastycznym im. S. I. Witkiewicza 
w Słupsku.

W klasach najmłodszych dziecia-
ki brały udział w wielu przedsięwzię-
ciach, pozwalających poprzez zabawę 
na nauczenie się pożytecznych umiejęt-
ności. Były to przede wszystkim cyklicz-
ne wyjazdy na basen, podsumowujące 
gminny program „Nauki pływania” dla 
uczniów klas II i III SP czy wyjazd na 
lodowisko. Uczniowie klas I-III w GO-
KiS-ie w Wicku wzięli ponadto udział 
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w niezwykłym przedstawieniu eduka-
cyjnym o tym, jak powstaje prąd, skąd 
bierze się energia elektryczna i w jaki 
sposób można ją  oszczędzać. Było to 
przedstawienie lalkowe pt.  „Jak Pstryk 
i Bzik zostali oświeceni”, które zostało 
przygotowane przez Fundację PGE.

Uczniowie starsi rocznikowo mieli 
okazję ostatnio wziąć udział np. w wy-
jeździe edukacyjnym do kina na film 
„Cudowny chłopak”, a także uczestni-
czyć na miejscu w seansach filmowych 
3D, zorganizowanych na dużej sali gim-
nastycznej. Natomiast uczniowie zaan-
gażowani w działalność pożarniczą 
w naszej szkole - w ramach przygoto-
wań do Gminnego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej - wzięli udział w wyjeździe do 
Komendy Powiatowej PSP w Lęborku.

Warto przypomnieć, że Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Brzechwy bierze 
w tym roku szkolnym aktywny udział 
w programach i projektach:

-”Kompetencje kluczowe - nasz prze-
pis na sukces”,

-„Aktywna Tablica”,
-Program antytytoniowej edukacji 

zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. 

***

Ponadto uczniowie SP Wicko anga-
żują się w projekty realizowane przez 
członków Stowarzyszenia „Uwolnić 
wiedzę”. W ramach działań Stowarzy-
szenia, Klub Młodego Odkrywcy prze-
szedł pomyślnie do finału konkursu 
na najlepsze doświadczenia o tematy-
ce „Ruch”. Teraz uczennice: Weronika 
Kasprzyk, Wiktoria Leszczuk, Oliwia 
Gil i Zuzanna Bikowska walczą o zdoby-
cie nagrody głównej przewidzianej dla 
sześciu najlepszych klubów w Polsce, 
które będą mogły zaprezentować swoje 
eksperymenty na Pikniku Naukowym, 
odbywającym się co roku na Stadionie 
Narodowym w Warszawie.

Więcej na temat działań Stowarzy-
szenia „Uwolnić wiedzę” informujemy 
w osobnym artykule. 

***

Tuż przed feriami zimowymi również 
w Bibliotece Szkolnej w Wicku podsu-
mowano projekt edukacyjny, zorganizo-

wany we współpracy z Muzeum Historii 
Polski w Warszawie, Tygodnikiem „Po-
lityka”, Muzeum Narodowym – Panora-
mą Racławicką z Wrocławia i Muzeum 
w Maciejowicach, pod nazwą „Co Ty 
wiesz o Kościuszce?”.

W naszej bibliotece odbył się też 
ostatnio cykl multimedialnych lekcji 
bibliotecznych, zorganizowanych we 
współpracy z Muzeum Kornela Ma-
kuszyńskiego w Zakopanem w 65. 
rocznicę śmierci pisarza czy zajęcia 
warsztatowe na temat twórczości Tove 
Jansson w 70-lecie pierwszego wydania 
„W Dolinie Muminków”, we współpracy 
m.in. z Muzeum Dobranocek ze zbiorów 
Wojciecha Jamy w Rzeszowie. Również 
z okazji Muminkowej rocznicy Bibliote-
ka Szkolna w Wicku ogłosiła wiosenny 
konkurs dla wszystkich chętnych ucz-
niów SP Wicko na wykonanie z najróż-
niejszych materiałów plastycznych (np. 
plastelina, masa solna, modelina, glina, 
włóczka, papier, kostka mydła, drew-
no lub inne) ulubionej postaci z Doli-
ny Muminków. Konkurs został wsparty 
m.in. przez fińskie organizacje związa-
ne z twórczością Tove Jansson: Moomin 
Characters Oy Ltd z Helsinek i fińską 
pocztę.

***

Pod koniec lutego uczniowie klas  
I-III SP Wicko mieli okazję wziąć udział 
w Szkolnym Recytatorskim Konkursie 
Logopedycznym „Mistrz poprawnej wy-
mowy”, który stał się już kilkuletnią 
tradycją naszej szkoły.  Organizatorka-

mi tegorocznej edycji konkursu były: 
p. Emilia Gruda-Sławińska i p. Ewa 
Salamon.  W konkursie wzięli udział 
uczniowie, uczęszczający na terapię 
logopedyczną. Tegorocznymi laureata-
mi konkursu zostali:

Alan Baran IIIB - I miejsce
Wiktor Ptak IIIA - II miejsce
Roksana Kwidzińska IIIB - III miejsce
Wyróżnienie otrzymał Sebastian 

Marcisz z kl. IIIA.

***
Warto także wspomnieć, że na po-

czątku marca Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Wicku zorganizowa-
ła z myślą o rodzicach specjalistyczne 
konsultacje logopedyczne, w których 
mogli wziąć udział wszyscy dorośli, 
zainteresowani poprawnym rozwojem 
wymowy u swoich dzieci.

Ze sportu
Podczas tegorocznej Gali Sportu Po-

wiatu Lęborskiego w Cewicach doce-
niono również reprezentujących swoje 
kluby sportowe uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Wicku. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Pa-
weł Tokarz, wybitny strzelec, rekordzi-
sta Polski młodzików, Mateusz Buśko, 
znakomity biegacz, reprezentant Pol-
ski w swojej kategorii wiekowej, oraz 
Krzysztof Kruzel, świetny kickboxer, re-
prezentant naszego kraju w tej dyscy-
plinie sportu. Organizatorzy Plebiscytu 
„Sportowych Laurów” docenili naszych 
sportowców za osiągnięte przez nich 

wyniki w zawodach w roku 2017. Lau-
reatem I miejsca w tegorocznym plebis-
cycie został Paweł Tokarz w kategorii 
młodzików.

***
O innych sukcesach sportowych na-

szych uczniów informują wuefiści SP 
Wicko:

Sukcesy sportowe w rozgrywkach 
w ramach Igrzysk Dzieci (klasy IV - 
VI) (od stycznia 2018)

II miejsce w zawodach powiato-
wych mini piłka siatkowa dziewcząt

Skład zespołu: Aleksandra Wolań-
ska, Beata Maszota, Paulina Zych, Julia 
Kondratowicz, Nikola Cheba, Zuzanna 
Gołębiewska, Tatiana Piotrowska, Wik-
toria Buszman, Oliwia Konczalska.

II miejsce w zawodach powiato-
wych mini piłka ręczna dziewcząt

Skład zespołu: Aleksandra Wolań-
ska, Beata Maszota, Paulina Zych, Julia 
Kondratowicz, Zuzanna Gołębiewska, 

Wiktoria Buszman, Oliwia Konczalska, 
Zuzanna Kupicz, Martyna Wiśniewska, 
Ewelina Detlaf, Wiktoria Karszna.

IV miejsce w zawodach powiato-
wych mini piłka siatkowa chłopców

Skład zespołu: Artur Goike, Michał 
Machol, Radosław Suchodolski, Szymon 
Dudzik, Jakub Bladoszewski, Tymote-
usz Wroński, Mateusz Łagód, Kacper 
Krzyżanowski.

III miejsce w zawodach powiato-
wych mini piłka ręczna chłopców

Skład zespołu: : Artur Goike, Michał 
Machol, Radosław Suchodolski, Szymon 
Dudzik, Tomasz Ozimek, Jakub Blado-
szewski, Mateusz Łagód, Piotr Rakoczy, 
Andrzej Bednarski.

KONKURS SIŁACZY
O PUCHAR WÓJTA GMINY WICKO

Rocznik 2007
1. miejsce Laura Habyk
2. miejsce Zuzanna Wiesiołek

1. miejsce Karol Leżański
3. miejsce Szymon Milewczyk
Rocznik 2006
1. miejsce Wiktoria Buszman
2. miejsce Martyna Wiśniewska
1. miejsce Mateusz Łagód
2. miejsce Gracjan Kadubiec
Rocznik 2005 dziewczęta:
1. miejsce Beata Maszota
2. miejsce Julia Kondratowicz
1. miejsce Artur Goike
2. miejsce Szymon Dudzik

- Mistrzostwa Gminy Wicko w war-
cabach dziewcząt kl (IV-VI) - I miejsce 
Nikola Cheba

oprac. Renata Juszczak, Waldemar 
Juszczak, Magdalena Kubiak 

 fot. SP Wicko

Szkoła Podstawowa w Maszewku

Wyjątkowa uroczystość

Święto Babci i Dziadka to dzień wy-
jątkowy, pełen radości, uśmiechów 
i wzruszeń. Dzień, który wpisał się 
na stałe w kalendarz naszych imprez 
szkolnych. 

Na początku uroczystości pani dyrek-
tor serdecznie przywitała wszystkich 
gości i złożyła im życzenia a następnie 

dzieci zaprezentowały swoim babciom 
i dziadkom ciekawy i oryginalny pro-
gram artystyczny pod hasłem „Powróć-
my jak za dawnych lat”. 

 Dumni dziadkowie z podziwem oglą-
dali występy w których, wnuczęta po-
kazały jak babcia i dziadek się poznali 
oraz jak potoczyło się ich wspólne życie. 

Po części artystycznej seniorzy mogli 
delektować się pysznym słodkim poczę-

stunkiem przygotowanym przez rodzi-
ców naszych uczniów. 

Miłym zaskoczeniem dla honoro-
wych gości było zaproszenie do kon-
kursów i wspólnej zabawy. 

 Uroczystość przebiegała w niepowta-
rzalnej atmosferze. Stała się okazją do 
przeżywania wspaniałych chwil przez 
wszystkich jej uczestników.

•
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Przedstawienia - duże i małe

Różne formy przedstawień teatral-
nych są wspaniałą okazją do miłego spę-
dzania czasu, ale ważniejsze jest to, że 
bawiąc, uczą i skłaniają do przemyśleń. 

Nasi uczniowie z klas młodszych 
uczestniczyli w kilku z nich. 

18 stycznia 2018 r. pojechali do kina 
„Fregata” w Lęborku, gdzie mieli okazję 
obejrzeć spektakl teatralny pt. „Duch 
skrzyni i różnorodność kultur Europy” . 

Po przyjeździe, zaciekawione dzieci 
zasiadły wygodnie w fotelach i dały się 
wciągnąć magii teatru, stając się wspól-
nie z bohaterem uczestnikami wyda-
rzeń. 

Poznali historię chłopca, który był 
zmuszony do poszukiwania najważ-
niejszych i symbolicznych wartości 
w różnych krajach. Poznając elemen-
ty kultury Niemiec, Włoch, Francji, 
Hiszpanii i Anglii, poszukiwali słów - 
kluczy, które powstrzymywały złośli-
wego ducha skrzyni. Aktorzy, scena, 

muzyka, zjawiskowe kostiumy oraz 
rekwizyty przyciągały uwagę widzów 
i wywołały na wielu twarzach prawdzi-
wy zachwyt. 

Kolejne przedstawienie pod tytułem 
„Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” 
dzieci obejrzały w GOKiS w Wicku. 

Była to niezwykła edukacyjna przy-
goda w formie spektaklu teatralnego 
o bezpiecznym i oszczędnym korzy-

staniu z energii elektrycznej. Młodzi 
widzowie mieli okazję dowiedzieć się 
jak powstaje prąd, kiedy może być nie-
bezpieczny, jak należy się w takich sy-
tuacjach zachować oraz jak oszczędzać 
energię elektryczną. Dzięki przedsta-
wieniu, a także dzięki zabawom edu-
kacyjnym, utrwalana była kluczowa 
wiedza na temat elektryczności.

Następne przedstawienia realizowa-
ne w postaci małej formy teatralnej, 
jako „teatrzyk cieni” uczniowie klas 
młodszych mieli okazję zobaczyć w na-
szej szkole. Obejrzeli bajki o Czerwo-
nym Kapturku i trzech świnkach. Były 
to tzw. historie z morałem podczas któ-
rych przekonali się m.in. że ciężka pra-
ca popłaca.

Gminny Turniej „Siłaczy” 
o puchar Wójta Gminy Wicko

 21.01. 2018r. w naszej szkole odbył 
się pierwszy Gminny Turniej „Siłaczy” 
o puchar Wójta Gminy Wicko. W za-
wodach wzięli udział uczniowie klas 
IV - VI ze szkoły z Wicka, Szczenurzy 
i Maszewka. Konkurs polegał na rzu-
cie oburącz przez głowę za plecy piłką 
lekarską. Uczniowie z rocznika 2007 
rzucali piłką o wadze 2 kg., a rocznika 
2006 i 2005 piłką o wadze 3 kg. Każdy 
z uczestników wykonał 4 próby a o wy-
nikach konkursu decydował najlepszy 
wynik każdego z zawodników.

Zwycięzców pani dyrektor Elżbieta 
Kulczycka nagrodziła medalami i pu-
charami oraz pyszną czekoladą. 

Z naszej szkoły bardzo dobry wynik 

w zawodach osiągnęli: z rocznika 2007: 
Zosia Rutkiewicz - 3 miejsce i Dominik 
Majcher - 2 miejsce. W roczniku 2006 
- 3 miejsca zajęli: Nikola Kaliszuk oraz 
Bartosz Strojnowski. 

Gminny Turniej Warcabowy 
klas IV–VI

7 marca 2018 w naszej szkole od-
był się Gminny Turniej Warcabowy 
uczniów klas IV–VI . Do rozgrywek 
przystąpiło 9 chłopców i 8 dziewcząt 
ze szkół podstawowych naszej gminy. 
W turnieju warcabowym grano syste-
mem „każdy z każdym” czyli każdy 
uczestnik rozegrał 8 pojedynków.

Po podliczeniu wszystkich zdobytych 
punktów przez poszczególnych zawod-
ników okazało się, że zawodnicy naszej 
szkoły odnieśli ogromny sukces zdoby-
wając dwa złote medale i jeden srebrny. 
Wśród chłopców z naszej szkoły najle-
piej wypadł uczeń klasy IV – Dominik 

Majcher, a najlepszą dziewczynką oka-
zała się uczennica klasy VI- Julia Sta-
nuch zajmując 5 miejsce w Turnieju.

Indywidualny Gminny Turniej War-
cabowy zakończył się wręczeniem me-
dali i dyplomów przez Panią Dyrektor 
Elżbietę Kulczycką. 

Wizyta w KP PSP w Lęborku
9 marca uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w zorganizowanym przez 
ZG OSP w Wicku wyjeździe do Komen-
dy Powiatowej PSP w Lęborku. Celem 
wyjazdu było przypomnienie i odświe-
żenie wiadomości z zakresu wiedzy 
p.poż. Dla niektórych uczniów był to 
pierwszy kontakt z miejscem, gdzie 
pracują strażacy.

Podczas pobytu strażacy pokazali 
i omówili, uczniom przygotowującym 
się do turnieju wiedzy pożarniczej, wy-
posażenie samochodu bojowego, któ-
rym strażacy wyjeżdżają na wezwania 

w celu ratowania życia i mienia po-
trzebujących ludzi oraz przeprowadzi-
li próbny alarm bojowy.

Zwycięstwo w IX Gminnym 
Konkursie 
Kolęd i Pastorałek

Ania Sanocka z kl. III po eliminacjach 
szkolnych wzięła udział w gminnym 
etapie IX Konkursu Kolęd i Pastorałek 
podczas, którego zaszczyciła widownię 
śpiewem niełatwej kolędy „Cicha noc”. 
Zachwyciła wszystkich bez wyjątku. 
Jury zwróciło szczególną uwagę na czy-
stą barwę głosu dziewczynki. Bezspor-
nie uczennica zajęła I miejsce i została 
nagrodzona gromkimi brawami. 
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Przedszkole Wicko
W naszym przedszkolu gru-

dzień to bardzo pracowity 
miesiąc. Dzieci już od dawna 

przygotowywały się do Świąt Bożego 
Narodzenia, wykonywały dekoracje 
świąteczne, piekły pierniczki i ozdo-
by na kiermasz bożonarodzeniowy, 
a przede wszystkim przygotowały in-
scenizację jasełkową, na której nie 
zabrakło wesołych bałwanków, ryt-
micznych tańców śnieżynek jak i pani 
Zimy.

Tradycyjnie przedszkolną Wigilię 
spędziliśmy wspólnie z dziećmi i pra-
cownikami przedszkola. Składaliśmy 
sobie życzenia, dzieliliśmy się opłat-
kiem i śpiewaliśmy kolędy. W takiej oto 
miłej atmosferze czekaliśmy na święta.

Kolejny raz przedszkolaki chętnie 
i z wielkim zaangażowaniem występo-

wały w XXVI Finale WOŚP na scenie 
GOKiS-u. W pięknych strojach zapre-
zentowaliśmy zimowe układy taneczne. 
Swoim występem wzbogaciły program 
artystyczny tej jakże wzniosłej uroczy-
stości. 

Nasze przedszkolaki brały udział 
w Gminnym Konkursie Ekologicznym 
pt.: ”Świat zadymiony ma same złe stro-
ny”. Placówka otrzymała wyróżnienie 
i nagrodę rzeczową.

Tradycyjnie w styczniu organizuje-

Przedszkole Gminne 
w Charbrowie
Rok 2018 rozpoczęliśmy wspa-

niałym występem dla Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

w GOKiS w Wicku. W bardzo koloro-
wych, jeszcze świątecznych przebra-
niach przedszkolaki zaprezentowały 
tańce pochodzące z grudniowej insce-
nizacji muzycznej „Mikołaj nie zawie-
dzie”.

A już kilka dni później wzięliśmy 
udział w przygotowanej z wielkim roz-
machem uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych prezentowały wiersze 
i piosenki o babci i dziadku, tańczyły, 
grały na instrumentach, prezentowały 
inscenizacje muzyczno-taneczną. Nie 
zabrakło również dodatkowych atrak-
cji: wybuchu konfetti z towarzyszeniem 
fanfarów oraz smakowitej niespodzian-
ki dla Babci i Dziadka – pięknego 
i ogromnego tortu.

 W trosce o bezpieczeństwo naszych 
dzieci podczas ferii zimowych w dniu 
23.01.2018 r. odbyło się spotkanie 
profilaktyczno-edukacyjne z udziałem 
przedstawiciela Policji. Funkcjona-
riuszka przypomniała o zagrożeniach 
czyhających na dzieci w trakcie ferii 
zimowych.

Jeszcze w styczniu czekał nas ma-
giczny Bal karnawałowy. Tego dnia 

przenieśliśmy się do Mroźnej Krai-
ny Lodu na wielki bal karnawałowy, 
gdzie przywitała nas Elsa oraz królo-
wa Anna, które zaprosiły nas do zabawy 
przy muzyce w rytm nowych kroków 
tanecznych prosto z mroźnej krainy. Po-
znaliśmy przyjaciela Elsy, zabawnego 
Bałwanka Olafa, który przygotował dla 
nas zagadki oraz konkursy. Na koniec 
muzycznych pląsów odwiedził nas św. 
Mikołaj, który w towarzystwie baśnio-
wych postaci wręczył nam słodkie nie-
spodzianki. 

W Dzień przyjaźni i sympatii 14 lu-
tego nie zabrakło w naszym przedszko-
lu wesołej zabawy w gronie przyjaciół 

i kolegów, ciekawych prac plastycznych 
i wykonanych pięknych laurek – wa-
lentynek.

 20 stycznia zakończył się kon-
kurs organizowany przez przedszko-
le w ramach ogólnopolskiej IX edycji 
„Zaczytane przedszkole” na najpięk-
niejszą pracę plastyczną przedstawia-
jącą okładkę wymarzonej książki. Jury 
miało bardzo ciężkie zadanie ponieważ 
wszystkie otrzymane prace były bardzo 
pomysłowe i kolorowe.

 Jeszcze w lutym przedszkolaki obej-
rzały przedstawienie edukacyjne „Jak 
Pstryk i Bzik zostali oświeceni” w wy-
konaniu aktorów teatru, zaprezentowa-
ne w ramach akcji promocyjnej Polskiej 
Grupy Energetycznej PGE. Młodzi wi-
dzowie mieli okazję dowiedzieć się jak 
powstaje prąd, kiedy może być niebez-
pieczny oraz jak oszczędzać energię 
elektryczną. 

W lutym zaprosiliśmy dzieci na 
przedszkolny konkurs matematyczny 
pod hasłem „1,2,3 liczysz ty! Matema-
tyka w kolorach”. Kilku osobowe dru-
żyny mierzyły się z matematycznymi 
łamigłówkami. Wielką radość przynio-
sła dzieciom nagroda za udział w kon-
kursie, którą był zestaw kolorowych 
plastikowych kubków do zabaw kon-

strukcyjnych. 
W marcu uroczyście obchodziliśmy 

Dzień Kobiet. 
Wszystkie wydarzenia szczegó-

łowo opisujemy na naszej stronie:  
www.przedszkolecharbrowo.pl. Przy-
pominamy, że trwają zapisy dzieci do 
naszego przedszkola na rok szkolny 
2018/2019. Serdecznie zapraszamy. 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych wszystkim życzymy wielu ro-
dzinnych chwil, smacznego święconego 
i mokrego Dyngusa dyrektor i pracow-
nicy przedszkola. 
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Niepubliczny Punkt Przedszkolny Ewa  
w Charbrowie 

Po raz kolejny spotykamy się z Państwem na łamach 
biuletynu. Chcielibyśmy zaprezentować co ciekawego 
do tej pory wydarzyło się w naszym przedszkolu.

Początek roku rozpoczął się przedstawieniem zimowym pt. 
,,Zima lubi dzieci” Chociaż śniegu brakowało za oknem to na 
naszej scenie wirowały śnieżynki a bałwanek przytupywał 
z rozmachem. Jest to jedno z takich wydarzeń kiedy bardzo 
miło spędzamy czas z rodzicami i ich dziećmi. 

W tym roku również wspieraliśmy 26 Finał Wielkie j Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w Wicku.

Nasza piosenka ,,Góry do góry” rozkręcała innych do za-
bawy a dzieci były dumne ,że mogły wystąpić na prawdziwej 
scenie przed tak wielką publicznością.

21i 22 styczeń to święto Babci i Dziadka. Dzieci przygoto-
wały wspaniałe przedstawienie przenosząc dziadków do cza-
sów ich młodości dostarczając im przy tym wielu wzruszeń. 
Czas upłynął nam na miłej zabawie nie zabrakło również 
upominków dla naszych ukochanych dziadków.

Ferie zimowe to czas odpoczynku ale i też wspaniałej 
zabawy dlatego rozpoczęliśmy je balem karnawałowym . 

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie bardzo ciekawych 
kostiumów. W tym roku dopisała nam aura więc dzieci bar-
dzo często korzystały z zabaw na śniegu.

Walentynki są okazją do obdarowywania i okazywania 
sobie miłości .U nas było to mnóstwo wspólnej zabawy i ra-
dości. Dzieci otrzymały od pań baloniki a dla rodziców sa-
modzielnie wykonały walentynkę.

W lutym poznaliśmy zawody naszych rodziców .Bawili-
śmy się w kucharzy ,fryzjera ale najbardziej dzieciom został 
w pamięci dzień kiedy odwiedzili nas Strażacy z OSP Wicko 
.Bardzo dziękujemy strażakom za ciekawe rozmowy na temat 
ich pracy, za pokaz sprzętu oraz przedstawienie jak trudny 
i niebezpieczny jest zawód strażaka.

Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały w GOKis 
przedstawienie teatralne pt. ,Jak Pstryk i Bzik zostali oświe-
ceni” w którym przedstawiono w jaki sposób pozyskiwać 
energię elektryczną i jak niebezpieczne może być niewłaś-
ciwe korzystanie z urządzeń elektrycznych.

8 Marca to dla każdej kobietki bardzo wyjątkowy dzień. 
Nasi chłopcy okazali się dżentelmenami .Każda dziewczyn-

my Przedszkolny Konkurs Kolęd i Pa-
storałek. Spośród wielu wykonawców 
I miejsce zdobyła Vanessa Hertha, II 
miejsce zajęła Antonina Okon, III miej-
sce Maria Sanocka. Wyróżnienie otrzy-
mał Leon Kamiński i Zuzanna Podolak. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody.

Dzieci brały udział w kolejnym kon-
kursie zorganizowanym, tym razem, 
przez Bibliotekę Publiczną w Wicku pt.: 
”Najpiękniejsza kartka bożonarodzenio-
wa. Z radością przyjęliśmy informację, 
że nasz przedszkolak Leon Kamiński 
zajął III miejsce.

Dzień Babci i Dziadka jest najpięk-
niejszą i najwdzięczniejszą imprezą 
przedszkolną. Dumni dziadkowie ze 
wzruszeniem podziwiali występy swo-
ich wnucząt, nie jedna łza zakręciła się 
w ich oku i radość przepełniła ich serca.

Przedszkolaki z ogromna niecierp-
liwością czekały na bal karnawałowy 
oraz wizytę Mikołaja. Zabawę poprowa-
dzili aktorzy „Teatru Rozmaitości Adam 
Grodzki” z Gdańska. Dzieci przebrani 
za różne postaci z bajek wesoło bawi-
li się i brali udział w rożnych konkur-
sach. W tym dniu uśmiech towarzyszył 
wszystkim dzieciom.

W lutym przedszkolaki zostali zapro-
szeni na przedstawienie pt.: „Jak Pstryk 
i Bzik zostali oświeceni”. Podczas spek-
taklu dzieci dowiedziały się jak powsta-
je prąd, kiedy może być niebezpieczny 
i jak oszczędzać energię elektryczną. 
Kolorowe lalki i scenografia sprawiły, 
że przedstawienie było interesujące.

Do naszego przedszkola zawita-
ły dwa Krasnale: Lulek i Pulek, które 
w humorystyczny sposób przedstawiły 
dzieciom bajkę „O królewnie Śnieżce 

i siedmiu krasnoludkach”. W przekazie 
bajki aktorzy zapoznali dzieci z tajnika-
mi kulis teatralnych.

Niedawno gościliśmy pana policjan-
ta Piotra Pobłockiego, który przypo-
mniał zagadnienia ruchu drogowego 
oraz uświadomił dzieciom jak zacho-
wać się w kontaktach z obcymi ludź-
mi i do kogo zwracać się w sytuacjach 
zagrożenia.

8 marca chłopcy z każdej grupy pa-
miętali o dziewczynkach i paniach. 
Gorące życzenia, buziaki, słodkości 
i kwiatuszki towarzyszyły nam niemal 
przez cały dzień.

Grupa „Rybki” przygotowała dla swo-
ich kolegów i koleżanek przedstawienie 
pt. „Zima”. Specjalnie na to wydarzenie 
zaprosiły przedszkolaków z Niepublicz-
nego Punktu Przedszkolnego „Ewa”. Po 
występie każdy otrzymał słodki upo-
minek.

Przygotowujemy się również do 
przedstawienia pt. „Zamieszanie w kur-
niku” i do kiermaszu wielkanocnego, 
na którym nie zabraknie palm, zającz-
ków, kurczaków i pisanek. Wszystkim 
już dziś życzymy wszelkiej radości 
z okazji Świąt Wielkanocnych, bogate-
go zająca i mokrego śmigusa-dyngusa.

Informujemy także wszystkich za-
interesowanych o zapisach dzieci do 
naszego przedszkola na przyszły rok 
szkolny.
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W bibliotece…

Nowy rok w Bibliotece rozpoczęli-
śmy od podsumowania świątecz-
nego konkursu na „Najładniejszą 

kartkę bożonarodzeniową”. Konkurs 
adresowany był do dzieci i młodzieży 
z Gminy Wicko i cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem- na konkurs wpły-

nęły aż 143 kartki. Dzieci za pomocą 
najróżniejszych technik (wycinanki, 
wyklejanki, zdobienia z koralików, 
brokatu, cekinów, waty, nitek a nawet 
klocków lego…) wykonały wyjątko-
we kartki świąteczne. Konkurs został 
przeprowadzony w czterech katego-

riach wiekowych: przedszkolaki, klasy 
0-III, klasy IV-VII i gimnazjum. Uro-
czyste podsumowanie konkursu i wrę-
czenie nagród miało miejsce w dn. 15 
i 16 stycznia.

Również z dużym zainteresowaniem 
spotkała się oferta Biblioteki podczas 

ferii zimowych. Pierwszy dzień ferii 
zgromadził w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu i w Bibliotece Publicz-
nej Gminy Wicko wszystkich fanów 
Gwiezdnych Wojen. Gwiezdnych atrak-
cji była cała moc, każdy fan, także ten 
najmłodszy mógł wybrać coś dla sie-
bie- była zabawa taneczna z bohatera-
mi Star Wars, pokaz filmu i bajki oraz 
gry i konkursy z nagrodami. Wszyst-
ko oczywiście związane z Gwiezdnymi 
Wojnami i w Star Warsowej scenerii. 
Galaktyczna zabawa była bardzo uda-
na i zrobiła na wszystkich kosmiczne 
wrażenie:) W kolejne dni również wiele 
się działo, dzieci brały udział w zaję-
ciach plastycznych- wykonując kartki 
walentynkowe oraz turnieju gier plan-
szowych i warsztatach komputerowych. 
Dla wszystkich uczestników przewi-
dziane były drobne nagrody, co spowo-
dowało, że dzieci jeszcze chętniej brały 
udział w zajęciach.

13 marca odbył się w Bibliotece 
konkurs recytatorski poezji, której 
motywem przewodnim była kobieta 
w związku z Międzynarodowym Dniem 
Kobiet oraz przypadającym w tym roku 
- Rokiem Praw Kobiet. Do konkursu 
zgłosiło się 42 uczestników ze wszyst-
kich szkół Gminy Wicko. Konkurs zo-
stał przeprowadzony w 3 kategoriach 
wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VII 

i gimnazjum. Każdy uczestnik mógł 
zaprezentować jeden dowolny utwór. 
Na ocenę recytacji miały wpływ nastę-
pujące elementy: interpretacja tekstu 
poetyckiego, znajomość i dobór tekstu 
oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Komisja Konkursowa w składzie: 
Magdalena Kubiak bibliotekarka SP 
Wicko, Monika Pawłowska pracownik 
ds. promocji UG Wicko oraz Iwona Szy-
michowska dyrektor BPG Wicko posta-
nowiła nagrodzić następujące dzieci: 

Lista dzieci nagrodzonych 
w konkursie recytatorskim

Kl. I-III
1. Wiktor Ptak
2. Klaudia Bartelik
3. Antonina Ekman

Wyróżnienia:
Amelia Stanuch
Sebastian Marcisz
Remigiusz Wroński

Kl. IV-VII
1. Tymoteusz Wroński
2. Maksymilian Halas
3. Natalia Ostrowska

Wyróżnienia:
Adriana Konkol
Katarzyna Chmielewska
Dominika Leyk

Gimnazjum
1. Zuzanna Bikowska
2. Zofia Parcej
3. Wiktoria Leszczuk

Od 6 kwietnia Biblioteka zaprasza 
wszystkie panie na warsztaty piękna 
pt. „Zaprojektuj nawą siebie na wios-
nę”. Warsztaty poprowadzi stylistka 
i pasjonatka mody Aleksandra Weren-
czuk – Hinc ( wstęp wolny, szczegółowe 
informacje w bibliotece).

ka została obdarowana kwiatkiem i słodkim upominkiem.
Bardzo lubimy gdy odwiedzają nas inne przedszkola dlate-

go też i my na zaproszenie Gminnego Przedszkola w Wicku 

udaliśmy się na przedstawienie zimowe w wykonaniu dzieci. 
Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie i miło spędzony czas.

Zawsze chętnie bierzemy udział w konkursach organizo-
wanych przez Bibliotekę i Urząd Gminy w Wicku ,gdzie nasze 
dzieci zdobywają ciekawe nagrody.

Obecnie przygotowujemy się do przedstawienia wielka-
nocnego pt. ,,A to już święta właśnie ” ,które odbędzie się 
23 marca dlatego już dziś życzymy państwu Wesołych świąt

Rozpoczęliśmy rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/2019.
Jesteśmy grupą najmłodszych przedszkolaków w naszej 

Gminie, którą prowadzą panie Ewa Staniecka i Anna Storcz 
dlatego też, ofertę kierujemy do rodziców dzieci w wieku od 
2 do 4 lat.

W naszym przedszkolu panuje miła domowa atmosfera 
dlatego zachęcamy rodziców do zapisywania swoich pociech.

Wszelkie informacje o zapisach można uzyskać pod nr 
telefonu 609041501 lub w przedszkolu

Ewa Staniecka

EdukacjaEdukacjaEdukacja Edukacja
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Stowarzyszenie Nordic Walking „Orły” Wicko

Nasze Stowarzyszenie zostało za-
łożone pod koniec 2015r. 

Inicjatorem powstania organi-
zacji była grupa miłośników chodzenia 
z kijami. Jest to znakomity sposób spę-
dzania wolnego czasu złapania oddechu 
w symbiozie z otaczającą nas przyrodą 
oraz zdrowego stylu życia. 

Zajęcia odbywają się cyklicznie, pod 
okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów i przewodników Nordic Walking. 
Nasi instruktorzy służą pomocą nowi-
cjuszom, chociażby w temacie doboru 
odpowiednich kijków, obuwia, a prze-
de wszystkim udzielają instruktażu od-
nośnie prawidłowej sylwetki w trakcie 

chodzenia z kijkami. Będziecie mieli 
możliwość nauczenia się poprawnej 
techniki Nordic Walking, którą można 
wypracować odpowiednimi ćwiczenia-
mi. Chodzić z kijkami można wszędzie 
i o każdej porze roku nawet mrozy nam 
nie straszne przecież zimowa aura ma-
luje piękne krajobrazy i wręcz zachęca 
do spacerów. To połączenie przyjemno-
ści z dobrą zabawą poznacie nowych lu-
dzi, ciekawe miejsca i malownicze leśne 
ścieżki w Waszej okolicy.

Jednym z kolejnych atutów tej dyscy-
pliny jest brak większych nakładów fi-
nansowych ,bowiem kije można zakupić 
naprawdę za niewielkie pieniądze, a po-

Z życia GOKIS-u
Kolędy i pastorałki

19. 01. 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu od-
był się koncert Kolęd i Pastorałek. Wieczorowy wystrój Sali, 
który przygotowali pracownicy GOKiSu przyciągnął wiele 
osób. Publiczność była pod wrażeniem przygotowania im-
prezy i nagradzali gromkimi brawami artystów. Na scenie 
zaprezentował się zespół RAPSODIA działający przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu, który zaprezentował cały 
wachlarz utworów o tematyce świątecznej poczynając od 
kolęd do żywszego repertuaru m.in. „Z kopyta kulig rwie”. 
Gościnnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowała Ka-
tarzyna Kobiela, która wykonała m.in. „Hallelujah” Leonarda 
Cohena, „świąteczną muzę” z repertuaru Blue Cafe i wiele 
innych piosenek. Każdy z przybyłych gości mógł skoszto-
wać poczęstunku przygotowanego przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu. 

Ferie zimowe
27.01.2018r. rozpoczęliśmy Ferie Zimowe wielkim balem 

kosmicznym o tematyce Star Wars. Podczas imprezy Agencja 
„Przygoda” prowadziła animacje bajkowe. Dla najmłodszych 
dzieci przygotowana została strefa z klockami 3D i bajką. 
Młodzież sprawdzała swoje siły na grze PLAY STATION. 
Uczestnicy mogli zjeść pyszne gofry i popcorn przygotowany 
przez pracowników GOKiS i rodziców. Przez cały okres ferii 
dzieci, młodzież i dorośli mogli brać udział w szeregu zajęć 
organizowanych w świetlicach wiejskich oraz w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu. Półmetek ferii uczciliśmy „wiel-
kim gotowaniem” podczas którego drużyny biorące udział 
w zabawie konkurowały pod okiem profesjonalnych kucha-
rzy. Wszystkie osoby biorące udział w „gotowaniu” otrzy-
mały pamiątkowy dyplom i nagrody. Ferie zakończyliśmy 
wielkim balem „W lodowym zamku Elzy”, przesłaniem balu 
była dobra zabawa- i tak też było. Duże grono uczestników 

w pięknych strojach zakończyło ferie zimowe tańcząc i za-
jadając się goframi oraz popcornem przygotowanym przez 
pracowników GOKiS.

Wycieczka do Lądka Zdrój 
W dniach od 27. 01. 2018 do 4. 02. 2018 r. dla dzieci z te-

renu Gminy Wicko zorganizowana została wycieczka do part-
nerskiej gminy Lądek Zdrój. W wyjeździe uczestniczyło 39 
dzieci, dla których zostały zorganizowane interesujące zaję-

cia, zwiedzanie okolicznych atrakcji i lekcje jazdy na nartach. 

Dzień kobiet 
6 marca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

w Wicku gościliśmy Panie z okazji ich święta- Dnia Kobiet. 
Przed salą widowiskową, Panie witał Wójt Gminy Wicko- Da-

riusz Waleśkiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 
Wicko- Jackiem Stanuchem i dyrektorem GOKiS Wicko- Rafa-
łem Skibińskim, wręczając piękne róże i składając życzenia. 
Przed rozpoczęciem imprezy Panie miały możliwość skorzy-
stania ze Strefy piękna, we współpracy z konsultantkami 
Avon i Mary Kay. Wykonywane makijaże, gustowne upięcia, 
masaże dłoni a także możliwość zakupienia produktów fir-
mowych cieszyły się dużym powodzeniem i zainteresowa-
niem wśród Pań. 

Na scenie zebrane Kobiety przywitał Piotr Zagrodnik z GO-
KiSu składając życzenia i zapowiadając występ Katarzyny 
Kobieli. Po mini recitalu Kasi na scenę wkroczyła gwiazda 
wieczoru - zespół CLIVER

WOŚP
Dnia 14.01.2018 r w całej Polsce odbył się 26. Finał Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
WOŚP zagrała również w Wicku. Każdy, bez wyjątku mógł 

znaleźć coś dla siebie, najważniejszy jednak tego dnia był cel, 
dla którego grała orkiestra. A ten, jak co roku, był niezwykle 
szlachetny. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla wyrówna-
nia szans w leczeniu noworodków. W samej Gminie Wicko 
zebraliśmy na ten cel 21 296,65 zł. Uzbieranie takiej kwoty 
i organizacja naszego Finału w Wicku nie byłoby możliwe, 
gdyby nie gremialna pomoc naszych darczyńców, zaangażo-
wanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, wolontariuszy, 
artystów, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku 
i wszystkich tych, którzy do organizacji Finału dołożyli swoją 
cegiełkę. Podczas imprezy w Sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku, przed licznie zgromadzo-
ną widownią, zaprezentował się szereg artystów, lecz główną 
gwiazdą wieczoru był zespół TOP ONE. Wszystkim darczyń-
cą oraz organizatorom jeszcze raz serdecznie dziękujemy !!

Zaplanowane imprezy :

09.04.2018r. - FINAŁ KONKURSU PRZYRODNICZEGO 
O SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM

09.04.2018 r.- PÓŁFINAŁ KONKURSU „TALENTY NA-
SZEJ GMINY”

11.04.2018 r.- GMINNE ELIMINACJE KONKURSU ROD-
NO MOWA

MAJ- PREMIERA MUSICALU
16.06.2018 r. - NIEZAPOMINAJKA I FINAŁY „TALENTÓW 

NASZEJ GMINY”
17.06.2018 r. - OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SOLISTÓW, DU-

ETÓW I MINI FORMACJI „MISTRZ TAŃCA”
CZERWIEC- TURNE BIEDRONEK- RZYM
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służą nam przez lata.
Nordic Walking to propozycja skiero-

wana do osób, które chcą zmienić swój 
dotychczasowy styl życia, podtrzymać 
dobrą formę i lubią ruch na świeżym 
powietrzu, co jak wszyscy zapewne 
wiemy rewelacyjnie wpływa na nasze 
zdrowie. Razem odkryjemy nieznane 

zakątki w Gminie Wicko i nie tylko wie-
le ścieżek już odkryliśmy a zapewne 
jeszcze więcej przed nami.

W tym roku organizujemy po raz ko-
lejny już VI Rajd Nordic Walking. Na-
sze rajdy cieszą się dużą popularnością 
,o czym może świadczyć liczba osób, 
które biorą w nich udział ( w 2017r. – 

ok.250 osób) z całego powiatu lębor-
skiego i nie tylko.

Zapraszamy na nasz rajd do Szcze-
nurzy, dn.19.05.2018r.

Trasy marszu do wyboru: 
dłuższa 12 km, krótsza 8.5km. :) – tyl-

ko leśne ścieżki – samo zdrowie, i dotyk 
przyrody z każdej strony. Brak wpiso-
wego ,po rajdzie smakowity poczęstu-
nek i nagrody dla każdego uczestnika.

W naszym Stowarzyszeniu są osoby, 
które uprawiają również inne formy 
ruchu m.in. morsują, praktykują jogę, 
jeżdżą na rowerze. W maju bieżącego 
roku bierzemy udział w dużej impre-
zie sportowej Kaszebe Runda, gdzie do 
pokonania na rowerze jest dystans po-
wyżej 120km 

Zapraszamy Wszystkich chętnych 
i  zainteresowanych aktywnością ru-
chową do zasilenia naszych szeregów 
i skontaktowania się pod nr telefonu 
605-614-382 lub na FB.

Stowarzyszenie „Uwolnić wiedzę”  
oddało głos młodzieży
Dzięki środkom pozyskanym z budżetu gminy przez 

Stowarzyszenie „Uwolnić wiedzę” młodzież z trzech 
szkół mogła wykazać się inicjatywą i realizować pro-

jekty według własnych pomysłów. Należało wymyślić 
projekt, który spełniał wymogi regulaminu, oraz złożyć 
wniosek o jego dofinansowanie. Na każdy projekt ucznio-
wie mogli otrzymać dofinansowanie w kwocie do 500 zło-
tych. Dodatkowo liderzy tych projektów mogli wymyślić 
i zrealizować działanie przeznaczone tylko dla nich, na któ-
re również otrzymali środki.

Do składania wniosków przystąpiły 3 szkoły. Łącznie zrea-
lizowano 10 projektów (3 pochodziły z Maszewka, 2 ze Szcze-
nurzy i 5 z Wicka). Były to różnorodne działania związane 
między innymi z rozwijaniem swoich pasji (turnieje piłkar-
skie, tenisowe, projekt związany z jazdą konną),uczeniem 
młodszych kolegów (lekcja z doświadczeniami, quizy zagadki 
i gry dydaktyczne)oraz podejmowanie akcji, mającej na celu 
sprawienie radości chorej na mukowiscydozę dziewczynce. 
Każdy projekt musiał być przez młodzież zrealizowany i po-
prawnie rozliczony. Dzięki temu, że to młodzi ludzie mogli 
sami decydować, co, kiedy i w jaki sposób chcą robić,wzrosła 
ich motywacja do pracy, odpowiedzialność za swoje działa-
nia oraz pewność siebie. Dodatkowo rozliczanie projektów 
wiązało się ze zbieraniem i opisywaniem faktur, dbaniem 

o poprawne kategoryzowanie wydatków oraz sporządzeniem 
sprawozdania budżetowego.

Sama młodzież o projektach wypowiada się w ten sposób:
„Projekt dał mi satysfakcję, że mogłem zmierzyć się z mło-

dzieżą z innych szkół. Nauczyłem się, że aby osiągnąć sukces, 
trzeba dużo trenować. Dzięki projektowi dowiedziałem się, 
że potrafię organizować różne turnieje”- Wiktor Szumański, 
projekt „Turniej piłki nożnej WDK”.

„Zrealizowanie projektu pomogło mi nawiązać bliższe rela-

cje z dziećmi. Rozwinęliśmy dziecięce umiejętności chemicz-
ne i świetnie się przy tym bawiliśmy” - Wiktoria Leszczuk, 
projekt „Doświadczenia dla niedoświadczonych”. 

„Projekt” przyniósł mi wiele nowych doświadczeń 
i umiejętności. Nabrałam pewności siebie, nauczyłam się 
współpracować, przydzielać obowiązki innym, planować wy-
datki.”- Oliwia Nieścior, projekt psychologiczny o wzorcach 
zachowań ludzkich.

„Dzięki projektowi wiem,jak robić zakupy na faktury Vat. 
Nauczyłem się też organizować turniej.”- Maciej Filipionek, 
projekt „Zagrajmy w tenisa”.

„Projekt dał mi świadomość ile czasu zajmuje przygo-
towanie festynu, nauczyłam się zarządzać i organizować, 
dowiedziałam się, że dobrze pracuje się w grupie”- Nikola 
Hebbel, projekt „Kopytko”

„Projekt wpłynął na mnie bardzo dobrze-zwiększył moje 
zaangażowanie do piłki nożnej. Nauczyłem się też, jak dobrze 
pracować w grupie i jak realizować projekt. Dowiedziałem 
się o sobie, że potrafię przeciwstawić się innym.”- Karol Blok, 
projekt „Turniej piłki nożnej WDK”.

„Projekt dał mi więcej pewności siebie, pokazał, że potrafię 
sobie radzić z różnymi problemami.” - Żaklina Górczyńska, 
projekt „Kopytko”.

„Nauczyłem się pracować w grupach, nawiązywać lepsze 
kontakty. Poprawiła się też moja sprawność fizyczna. Do-
wiedziałem się, że potrafię organizować duże imprezy oraz 
współpracować z rówieśnikami”- Dominik Sęktas, projekt 
„Turniej piłki nożnej WDK”.

W marcu w ogłoszonym przez Gminę otwartym konkursie 
ofert Stowarzyszenie „Uwolnić wiedzę” zdobyło 14.000 zł. 
Kwota ta zostanie również przeznaczona na realizacje projek-
tów napisanych przez młodzież z Gminy Wicko. Dofinanso-
wanie każdego z nich w tej edycji może wynieść do 1000 zł.

***
Jednym z projektów realizowanych w tym roku przez Sto-

warzyszenie jest projekt W PODRÓŻY ODNAJDĘ SIEBIE.
27 lutego 2018 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Wicku z klas VII i II Gim., realizujący projekt 
„W podróży odnajdę siebie”, wzięli udział w XXXVI zwy-
czajnej sesji Rady Gminy Wicko VII kadencji. Podczas sesji 
„podróżnicy” wręczyli radnym i gościom samodzielnie przy-
gotowane foldery pt. „W podróży odnajdę Wicko”.

Na realizację projektu „W podróży odnajdę siebie” Sto-
warzyszenie otrzymało 40000 zł z Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży w ramach ogólnopolskiego programu Równać 
Szanse. Projekt jest przedsięwzięciem piętnastomiesięcz-
nym i potrwa do listopada. Przed jego uczestnikami jeszcze 
sporo „podróży” do zrealizowania, m.in. „podróż kulinar-
na” - gotowanie i degustacja regionalnych potraw wspól-
nie z mieszkańcami gminy, zaproszenie grupy młodzieży 
z innego projektu i wymiana doświadczeń, czy też „podróż 
w nieznane” w formie zaplanowanego samodzielnie przez 
młodzież obozu wędrownego.

oprac. Izabela Kotlarz,  
Andrzej Bladoszewski

Ekoludek
Zimowe sukcesy lekkoatletów

Młodzi lekkoatleci z gminy Wicko 
mają za sobą już kilka tegorocz-
nych startów. Przyzwyczaili już 

nas do tego, że są bardzo widoczni na 
pomorskich trasach. Otwarcie sezo-
nu biegowego 2018 nastąpiło podczas 
zawodów Trial City Gdynia. Zmaga-
nia w prawie 10-stopniowym mrozie 
zwycięsko zakończył Mateusz Buś-
ko (FOTO), a Zuzanna Pobudkiewicz 
w swoim biegu była trzecia. Z kolei 
w Biegu Urodzinowym także w Gdy-
ni świetny triumf odniósł na 1800m 
Mateusz, a Zuzanna była druga na 
dystansie 1200m. Arktyczne warun-
ki panowały podczas Biegu po plaży 
w Sopocie. Wielu uczestników później 
odchorowało ten start. Mateusz pod-
trzymał zwycięską passę, a Marcel 
Papke w swoim biegu był drugi. W fi-
nałowych zawodach Trial City Gdynia, 
podczas których rywalizacja odbywała 

się w śniegu i błocie triumfowała Zu-
zanna Pobudkiewicz. Teraz czas na 
wiosenne starty. 

SPORTOWE LAURY POWIATU 
LĘBORSKIEGO - GALA W CE-
WICACH

W Zespole Szkół w Cewicach pod-
sumowano sportowe sukcesy powiatu 
lęborskiego za rok 2017. Wśród na-
grodzonych znaleźli się przedstawi-
ciele Gminy Wicko. Najpierw nagrody 
wręczyła Starosta Powiatu Pani Teresa 
Ossowska-Szara, która gratulowała Ma-
teuszowi Buśko zwycięstwa w Finale 
Krajowym Czwartków LA i powołania 
do reprezentacji Polski. Gratulacje ode-
brał też trener Witold Krużycki. Obaj 
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otrzymali talony na sprzęt sportowy. 
Następnie ogłoszono wyniki konkursu 
„Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego”

Wyniki:
Kategoria juniorka: Nikola Szlaska 

- 5 miejsce
Kategoria odkrycie roku: Mateusz 

Busko - 4 miejsce
Kategoria trener: Witold Krużycki - 

4 miejsce.
Specjalne nagrody ufundowali burmi-

strzowie i wójtowie powiatu lęborskiego. 
Nagrodę Wójta Gminy Wicko otrzymał 
Mateusz Buśko. To był także talon na 
sprzęt sportowy. Gala była dla lekkoatle-
tów z gminy Wicko zwieńczeniem świet-
nego sportowego roku 2017-go.

Ogólnopolski Turniej Pożarniczy

W dniu 16 marca 2018 roku w Szkole Podstawo-
wej w Maszewku odbyły się gminne eliminacje 
XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’, którego patronat objął Wójt 
Gminy Wicko. Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół 
z terenu Gminy Wicko.

Celem turnieju było propagowanie wiedzy i kształtowanie 
umiejętności z zakresu ochrony ludności, ekologii, ratowni-
ctwa i ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży 
szkolenej.

Konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych : 10-13 lat 
i 14-16 lat. Składał się z części pisemnej oraz ustnej. Uczest-
nicy musieli wykazać się wiedzą interdyscyplinarną,- od 

znajomości technik ratowniczo – gaśniczych- aż po korpusy 
i stopnie służbowe występujące w Państwowej Straży Po-
żarnej. Należy dodać, że uczestnicy, w celu rzetelngo przy-
gotowania się do turnieju, odwiedzili Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, gdzie mieli okazję 
wzbogacić swoją wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktycz-
ną z zakresu pożarnictwa.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komi-
sja sędziowska w składzie: st. bryg. Jerzy Nikitiuk oraz st. 
kpt. Piotr Krzemiński z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lęborku, koordynator działań jednostek 
OSP Gminy Wicko dh Ryszard Pacek, dh Czesław Kulpa oraz 
pracownik Urzędu Gminy w Wicku Aleksandra Domarecka. 

Prace komisji wspierali również Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Wicku Agnieszka Wolańska, Wójt 
Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, Dyrektor SP Maszew-
ko Elżbieta Kulczycka oraz dh Stefan Widz i Cezary Ryfka.

Ostatecznie najlepszymi okazali się uczniowie:

I grupa wiekowa:
I miejsce – Paweł Gałafin (SP Szczenurze),
II miejsce - Mateusz Mydło (SP Szczenurze),
III miejsce – Gabriela Jankowska (SP Szczenurze).

II grupa wiekowa:
I miejsce – Michał Stasiak (Gimnazjum Maszewko),
II miejsce - Aleksandra Mikołajewska (SP Szczenurze),
III miejsce – Wiktoria Leszczuk (Gimnazjum Wicko).

Wszystkim uczestnikom i laureatom turnieju wręczono 
pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz drobne upo-
minki. Niebawem zwycięzcy gminnych eliminacji spróbują 
swoich sił w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Ży-
czymy powodzenia!

Wolontariat w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wicku
Wolontariusze z Gminnego Centrum Wolontariatu 

w Wicku aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju 
akcjach charytatywnych mających na celu niesie-

nie pomocy osobom potrzebującym. Ci młodzi ludzie an-
gażują się w pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
wszelkich działań na rzecz dobra publicznego. „Wielkanoc-
na zbiórka żywności” to akcja charytatywna zaplanowana 
w dniach 16-17 marca 2018 roku. Ogólnopolskie Zbiórki 
Żywności, w których chętnie biorą udział nasi Wolontariu-
sze, organizowane są we współpracy z Bankiem Żywności 
w Słupsku. Serdecznie dziękujemy także za zaangażowa-
nie mieszkańców w tego typu akcje, która pokazują, że nie 
jest Wam obojętny los innych osób. 

Oprócz tego, osoby które są jednocześnie naszymi Wolon-
tariuszami, dodatkowo chętnie angażują się w pomoc przy 
różnego rodzaju uroczystościach organizowanych przez Gmi-
nę Wicko i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Wśród nich 
są także osoby, które należą do Szkolnych Klubów Wolonta-
riatu, jednak znajdują czas i chęci by w dalszym ciągu an-
gażować się na rzecz naszej lokalnej społeczności i działać 

pod ramieniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku – za 
co im serdecznie dziękujemy!

Przypominamy, że akcja Niewidzialna Ręka nadal trwa, jej 
celem jest udzielanie wsparcia i pomocy osobom potrzebują-
cym oraz kształtowanie w młodych ludziach postaw prospo-
łecznych, kierując ich energię na bezinteresowne pomaganie 
innym. Zastanów się już dziś, czy znasz kogoś, komu zwykła 
rozmowa sprawiłaby przyjemność? Być może jest ktoś, komu 
trzeba pomóc poprzez zrobienie zwykłych, codziennych za-
kupów? Pamiętaj, Ty też możesz pomagać! Zgłaszajcie do 
nas osoby, które według Was potrzebują pomocy! A może Ty 
chcesz zostać WOLONTARIUSZEM? Skontaktuj się z nami!

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

Osoba odpowiedzialna: Paulina Bikowska, pok. nr 4,  
tel. 59 8611 119, wew. 34
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Gminny Projekt Socjalny 
„Zacznij od nowa”

Z dniem 2 października 2017 r. 
rozpoczęły się zajęcia w Klubie 
Integracji Społecznej w Wicku 

w związku z realizacją Gminnego pro-
jektu socjalnego „Zacznij od nowa”, 
którego celem jest pomoc klientom 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wi-
cku w powrocie na rynek pracy. Za-
jęcia teoretyczne odbywają się dwa 
razy w tygodniu, ich celem jest przede 
wszystkim podniesienie aktywności 
społecznej i zawodowej mieszkańców 
Gminy Wicko, wyposażenie uczestni-
ków projektu w wiadomości i umiejęt-
ności, które pomogą im radzić sobie 
w trudnych sytuacjach, a także odkry-
wanie własnych predyspozycji i po-
tencjału drzemiącego w uczestnikach 
projektu. 

Uczestnicy mieli już zajęcia z dorad-
cą zawodowym, szkolenie BHP, a także 
zajęcia z dietetykiem i trenerem per-
sonalnym - Panią Darią Oparą, która 
zapoznała ich z piramidą żywienia 
i mnóstwem sposobów na polepszenie 
funkcjonowania swojego organizmu 
(np. suplementacja, dieta odtruwająca/
oczyszczająca). Uczestnicy KIS, w ra-
mach akcji profilaktycznej wyjadą także 
do teatru na spektakl pt. „Dwoje bied-
nych Rumunów mówiących po polsku”. 
Zajęcia w ramach integracji są niezwy-
kle ważne, ponieważ trening umiejętno-
ści interpersonalnych przyczynia się do 
poprawienia funkcjonowania człowieka 
w obszarze życia społecznego. Program 
zajęć w KIS jest zróżnicowany, począw-
szy od poznania zasad Savoir-Vivre, po-

ruszania tematyki przemocy domowej, 
empatii i życzliwości, tolerancji, przy-
jaźni, miłości, czy też treningu moty-
wacji. Uczestnicy zapoznani zostają 
także z praktycznymi umiejętnościami 
zwiększającymi ich szanse na zdobycie 
zatrudnienia, poznając sposoby przygo-
towania się na rozmowę kwalifikacyjną, 
mając możliwość przećwiczenia tych 
stresujących sytuacji. Zajęcia potrwają 
do końca maja 2018 roku, ich celem jest 
wzmocnienie w uczestnikach poczucia 
własnej skuteczności, co bezpośrednio 
przyczyni się do umocnienia ich pozycji 
społecznej i wzrostu samooceny.

Niezmiennie, w jednostkach współ-
pracujących z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Wicku, uczestnicy przez trzy 
dniu w tygodniu zdobywają umiejętno-
ści praktyczne, które z powodzeniem 
mogą wykorzystać w dalszym życiu 
zawodowym. Grupowy charakter zajęć 
sprawia, że uczestnicy motywują się 
i towarzyszą sobie nawzajem w zmia-
nie „na lepsze” ich dotychczasowej sy-
tuacji życiowej. 

Podsumowując, „nie to jest ważne, by 
krytykować przeszłość, lecz aby swój 
własny wysiłek włożyć w lepszą przy-
szłość” – Stefan Wyszyński. 

Seniorzy w Klubie Integracji 
Społecznej w Wicku
Z dniem 6 października 2017 roku 

rozpoczęły się zajęcia integrują-
ce i aktywizujące osoby w wieku 

„60+” w ramach projektu „Pora na ak-
tywnego Seniora!”, do którego realiza-
cji przystąpiło 15 Seniorek będących 

mieszkankami Gminy Wicko. Panie 
spotykają się w każdy piątek w godz. 
9:00-11:00 w sali KIS (GOKiS Wicko-
-na dole). Rok 2018 rozpoczął się dla 
Seniorek bardzo intensywnie, z wizy-
tą przyszedł do nich między innymi, 

znany kucharz i radny gminy Wicko, 
Pan Adam Czuba. Seniorki oprócz po-
znania technik przyozdabiania potraw, 
miały niepowtarzalną okazję do ich 
spróbowania, Kiedy potrawy zachęcają 
samym swoim wyglądem i sposobem 

podania, wszystko lepiej smakuje, 
przecież prócz dobrego smaku, walory 
estetyczne są równie ważne

Seniorki spotkały się także z asp. 
szt. Piotrem Pobłockim, naszym dziel-
nicowym, który edukował Panie pod 
kątem przestępstw, których ofiarami 
padają osoby starsze. Głównym celem 
akcji profilaktycznej i edukacyjnej, 
było uwrażliwienie seniorów na sytu-
acje, w których mogą się stać ofiarami 
przestępstw, a także zwiększenie świa-
domości osób starszych o szerzącej się 
skali zjawiska oszustwa „na wnuczka, 
krewnego, czy legendę”. 

Na temat problemów ginekologicz-
nych wieku starczego prelekcję prze-
prowadziła położna Pani Katarzyna 
Dąbrowska-Misiorek. Głównym celem 
tego spotkania było uwrażliwienie Pań 
na kwestię zapobiegania, higieny i le-
czenia kobiet w wieku podeszłym.

W dzień kobiet, Seniorki odwiedzi-
ła fryzjerka Pani Monika Piwka, któ-
ra o nie zadbała, wręczając im także 
drobny upominek. Oprócz porady styli-
stycznej, Panie zostały uczesane – a jak 
wiadomo, niezależnie od wieku, dla ko-
biety wygląd zewnętrzny jest niezwy-
kle ważny (UWAGA: Zdjęć nie będzie! 
PANIE WYGLĄDAŁY ZBYT ZJAWISKO-
WO!).

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
prowadzącym, którzy w ramach pracy 
wolontariackiej zgodzili się poprowa-

dzić zajęcia, poświęcając na nie swój 
czas (więcej informacji na stronie OPS 
w Wicku). Zapraszamy także inne oso-
by, które zechcą wpaść z wizytą do ak-

tywnych Seniorek z Gminy Wicko do 
kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej. 
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Ochrona środowiska

W związku z planowanym przystąpieniem do kon-
kursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań-

sku pn.: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), Wójt 
Gminy Wicko zaprasza do skorzystania z możliwości dofi-
nansowania prac związanych z modernizacją źródeł energii 
cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub 
koksem w ramach konkursu „ Czyste Powietrze Gminy Wi-
cko” (edycja 2018).

Dofinansowaniu podlega modernizacja źródeł ciepła, po-
przez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i za-
stąpieniu ich:

- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła 

energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
W zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ze środ-

ków Funduszu wynosi nie więcej niż:
1) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą:
a) 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedyncze-

go odbiorcę,
b) 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek 

wielorodzinny,
2) pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła,
Kwota dotacji ze środków budżetu gminy wynosić będzie 

5 % kosztów kwalifikowanych, wynikających z przedstawio-
nych rachunków i faktur, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł.

Wnioski do pobrania na stronie www.wicko.pl lub w po-
koju nr 3 urzędu Gminy Wicko. Termin składania upływa 
30 kwietnia 2018 r. 

Ferie z ekologią
Tegoroczne ferie nie obyły się bez zajęć związanych 

z ekologią. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych 

konkursach i zabawach. Wykonywały prace związane z pra-
widłowym zachowaniem się na łonie natury, poznały zasady 
oszczędzania energii, segregacji odpadów, a to wszystko po 
to by nauczyć się jak prawidłowo dbać o nasze środowisko.

Gospodarka odpadami
Informujemy, iż na terenie Gminy Wicko powstał Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów, mieszczący się w miejsco-
wości Lucin. W ramach uiszczanych przez mieszkańców 
opłat za odbiór odpadów komunalnych, za okazaniem do-
wodu potwierdzającego miejsce zamieszkania, można odda-
wać problemowe odpady, które powstają w gospodarstwach 
domowych. (m.in. zużyte opony; odpady z budowy, remon-
tów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika, gruz); usunię-
te tynki, tapety, okleiny itp.; mieszanki bitumiczne, smoła 
i produkty smołowe, papa odpady z ogrodów i parków, gleba, 
ziemia, kamienie; odpady wielkogabarytowe.

Ponadto w miesiącu maju w dniach 24 oraz 25 zostanie 
przeprowadzona objazdowa zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych. Wszelkie pytania pod numerem 59 8 611 182/ 
wew. 126.

Młodzież z Gminy Wicko na językowym obozie 
edukacyjnym w Noordwijk (Holandia)

W ferie zimowe Gmina Wicko 
zorganizowała zagraniczny 
wyjazd edukacyjny dla mło-

dzieży z terenu Gminy Wicko do mia-

sta Noordwijk w Holandii.
Celem zagranicznego wyjazdu edu-

kacyjnego było doskonalenie umie-
jętności językowych uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy Wicko. 
Wyjazd zrealizowany został dla grupy 
38 osób (uczniów klas 7 szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Wicko: SP Wicko 
– 21 – uczniów, SP Maszewko – 11 ucz-
niów oraz SP Szczenurze – 6 uczniów)

Wyjazd obejmował 7 dni (łącznie 
z czasem przeznaczonym na dojazd, 
6 noclegów na miejscu) w czasie któ-
rych zaplanowano organizację zajęć 
w zakresie nauki j. angielskiego - 5 go-
dzin zegarowych dziennie prowadzone 
w grupach z native speakerem. 

Zajęcia, nastawione głównie zostały 
na doskonalenie umiejętności komu-
nikacyjnych, w formie gier integra-
cyjnych, terenowych, animacji, etiud, 
zadań tematycznych.

W czasie wyjazdu uczniowie uczest-
niczyli w spotkaniu z lokalną Polską 
Drużyną Harcerską im. Generała Macz-
ka, odwiedzili Liceum w Hadze, zwie-
dzili okolicę Noordwijk – wycieczka 
rowerowa, spacer po plaży. Młodzież 
obejrzała również Parlament w  Hadze 
a w drodze powrotnej do Polski zwie-
dzała z przewodnikiem Amsterdam. 

Zamówienia publiczne
Ogłoszono przetarg publiczny na wykonanie termomoder-

nizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wicku. Planowane 
prace termomodernizacyjne obejmują m.in. 

1. ocieplenie ścian zewnętrznych 
2. docieplenie stropów poddaszy oraz stropodachu
3. wymiana starych okien ( część „stara” )
4. montaż instalacji słonecznej z kolektorami słonecz-

nymi 
5. modernizacja systemu ogrzewania ( w tym m.in.: wy-

miana części grzejników, wymiana zaworów grzej-
nikowych na termostatyczne, montaż ciepłomierza 
w kotłowni ) 

6. modernizacja oświetlenia wewnętrznego ( wymiana 
starych opraw żarowych na oprawy z wkładami dio-
dowymi )

Zakończenie prac planowane jest na listopad br. Inwe-
stycja realizowana jest przy wsparciu finansowym ze środ-
ków UE (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ) jako cześć 
projektu pn. : Efektywni energetycznie - termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej w gminie miejskiej Łeba 
oraz gminie Wicko 

EdukacjaEdukacjaEdukacjaEkologia



KONKURS!!!

Znajdź i wykreśl wymienione niżej wyrazy, a pozostałe litery czytane poziomo od pierwszego 
do ostatniego wiersza utworzą rozwiązanie wykreślani.

BAZIE, BEZ, BOCIANY, BUK, CIEPŁO, DĄB, JASKÓŁKI, KWIECIEŃ, KROKUSY, 
LAS, MAJ, PĄKI, PIĘKNO, POGODA, POLA, PORZĄDKI, PRZEBIŚNIEGI, 
PRZYMROZKI, RADOŚĆ, ROLNIK, SŁOŃCE, SPACER, ŚPIEW, TULIPANY, WIATR, 
ZIELEŃ, ŻONKILE, ŻYCIE

P R Z E B I Ś N I E G I J A M 
P W T O Ł P E I C I B A Z I E 
R Ć O U Ż O N K I L E I K Ą P 
Z Ś Ż I L S B O C I A N Y N Y 
Y O Y A K I E C Ń O Ł S P Ń S 
M D C S P D P S P A C E R E U 
R A I O A O Ą A P R Z E B L K 
O R E R A L L Z N O T R A E O 
Z P I Ę K N O A R Y G A D I R 
K Ń E I C E I W K O O O I Z K 
I B Ą D K I N L O R P S D W N 
J A S K Ó Ł K I W E I P Ś A A 
 

 

Termin składania rozwiązań:  13 kwietna 2018 r. godz. 15:00 . Odpowiedzi należy składać 
do Biblioteki Publicznej Gminy Wicko. Z otrzymanych poprawnie rozwiązań wylosujemy 
zwycięzcę.

…………………………………………………………………………………………………

Rozwiązanie:

IMIĘ ……………………………………………………………………………………………

NAZWISKO……………………………………………………………………………………

TELEFON………………………………………………………………………………………


