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Inwestycje

Po przebudowie Przedszkola w Wi-
cku, przyszedł czas na realizację 
planów związanych z Przedszko-

lem Gminnym w Charbrowie. Przed-
szkole w ramach rozbudowy zyska 
salę dydaktyczną, aulę wielofunkcyj-
ną, gabinet pracy indywidualnej, po-

Jak już wiadomo trwają prace 
związane z budową chodnika dla 
pieszych w Wicku. Chodnik po-

wstaje w ciągu drogi wojewódzkiej 
214 (ul. Lazurowa i Lipowa). Koszt tej 
inwestycji wynosi 262.582,84zł. Pra-
ce budowlane wykonywane są przez 
Gminne Usługi Komunalne w Wicku.

K. Karczewska

mieszczenie dla intendenta, pokój 
nauczycielski wraz z biblioteką i za-
plecze sanitarne. W ramach rozbudo-
wy Przedszkole zyska również dwie 
sale przeznaczone na Żłobek, który 
zapewni opiekę 32 maluchom. Mło-
de mamy będą mogły zostawić swo-

je pociechy pod bardzo dobrą opieką. 
Po rozbudowie i modernizacji przed-
szkole zyska dodatkowe 520 m2 po-
wierzchni użytkowej.

A. Juda

A. Juda

Przedstawiamy wizualizację
rozbudowy i przebudowy świetlicy
wiejskiej w miejscowości Łebieniec

Rozbudowa i przebudowa przedszkola gminnego w Charbrowie
wraz z budową żłobka

Budowa chodnika
w miejscowości Wicko

SW

Chcesz dowiedzieć się jaka będzie pogoda?
Co będzie działo się w najbliższym czasie
w Naszej Gminie?

Wyślij bezpłatną wiadomość sms o treści
DODAJ na numer 661001182
System poinformuje Cię za pomocą bezpłatnej 
informacji SMS o nadchodzących zagrożeniach, 
awariach oraz imprezach kulturalnych i sporto-
wych.

Otrzymywanie SMS-ów z gminy nie wiąże się 
z żadnymi kosztami. Polecamy, naprawdę warto.
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1. Rozpoczęto modernizację dróg gminnych  w miejsco-
wości: Bargędzino (dz. Nr 60/1), Zdzewno (dz. Nr 43/17), 
Charbrowo (ul. Spokojna – dz. Nr 17), prace polegają na 
ułożeniu nawierzchni bitumicznej. Koszt budowy wynosi 
250 tysięcy złotych.

2. Rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania na-
wierzchni bitumicznej na osiedlu mieszkaniowym 
w Charbrowie ul. Liliowa, Wrzosowa, Fiołkowa.

3 Wykonano budowę chodnika z kostki brukowej – 260m2 
w miejscowości Szczenurze - wykonawca Gminne Usługi 
Komunalne Wicko.

4. Modernizacja drogi w miejscowości Nowęcin ul Jeziorna. 
Zakres prac obejmował: ułożenie nawierzchni z kostki bru-
kowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - 

- piaskowej - 652,00 m2 oraz z kostki brukowej betonowej 
grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej – 80m2.

W miesiącu czerwcu br. ogłoszono kolejne dwa przetargi :

1) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczenurzy. Termin 
składania ofert - 30.06.2017r. Termin zakończenia inwe-
stycji : 29.11.2019r. Realizacja zadania polegać będzie na 
rozbudowie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej 
o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i gabine-
tem wf, stołówkę z zapleczem i kotłownię na parterze oraz 
część dydaktyczną z czterema salami lekcyjnymi, gabine-
tem i sanitariatami na piętrze oraz pokojami gościnnymi 
na poddaszu.

2) Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych po-
legających na termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Wicko ( ogłoszony przetarg dotyczy 
budynków: Szkoły Podstawowej w Szczenurzy oraz przed-

szkola gminnego w Charbrowie ). Otwarcie ofert odbyło się 
dnia 21.06.2017r. Termin zakończenia robót : 10.11.2017r.

Zakres :

CZĘŚĆ I Przedszkole Gminne w Charbrowie :
- ocieplenie ścian zewnętrznych ( ściana podłużna północna 
i ściana szczytowa wschodnia )

- docieplenie stropodachu
- modernizacja systemu ogrzewania (montaż zaworów ter-
mostatycznych, montaż ciepłomierza w kotłowni )

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego ( wymiana sta-
rych opraw na oprawy z wkładami diodowymi )

CZĘŚĆ II Szkoła Podstawowa w Szczenurzy:
• docieplenie ścian zewnętrznych
• docieplenie stropodachu
• modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
• modernizacja systemu ogrzewania ( montaż kotłow-

ni opartej o pracę kotła zasilanego olejem opałowym, 
montaż nowej instalacji rozprowadzającej ciepło c.o. 
w budynku, montaż zaworów termostatycznych na ist-
niejących grzejnikach )

• modernizacja oświetlenia wewnętrznego ( wymiana 
starych opraw na oprawy z wkładami diodowymi

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. Efektywni 
Energetycznie – termomodernizacja budynków użyteczno-
ści publicznej.

W Gminie Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko, projekt dofi-
nansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(Działanie 10.2 Efektywność energetyczna, poddziałanie 
10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne).

D. Gajkowska- Miotk

Inwestycje
i zamówienia
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Fotowoltaika

PIERWSZE AED W NASZEJ GMINIE

Gmina Wicko informuje, iż w związku z dużą liczbą 
wniosków złożonych w ramach konkursu o dofinan-
sowanie instalacji fotowoltaicznych (Poddziałanie 

10.3.1. Odnawialne źródła energii) termin oceny projektów 
oraz rozstrzygnięcia konkursu Urząd Marszałkowski wy-
dłużył do IV kwartału 2017 roku.

Informacja o wydłużeniu terminu oceny projektów:

www.rpo.pomorskie.eu/-/przedluzenie-terminu-oceny-projek-
tow-dotyczacych-wykorzystania-oze

J. Sucharska

W trosce o zdrowie i życie  miesz-
kańców naszej gminy oraz osób 
przebywających gościnnie na 

jej terenie, w dniu 21 czerwca br. na 
ścianie zewnętrznej GOKiS w Wicku 
zamontowany został automatyczny 
defibrylator zewnętrzny (AED). Jest to 
wysoce specjalistyczne, niezawodne, 
skomputeryzowane urządzenie, które 
za pomocą poleceń głosowych i wizu-
alnych prowadzi zarówno osoby z wy-
kształceniem medycznym, jak i bez 
niego, przez procedurę bezpiecznej 
defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. 
Resuscytacja krążeniowo - oddecho-
wa w połączeniu z defibrylacją w cią-
gu 3-5 minut od utraty przytomności 

może pozwolić na skuteczną reani-
mację w 49-75% przypadków, a każ-
da minuta opóźnienia defibrylacji 
zmniejsza prawdopodobieństwo prze-
życia o 10-12%. Automatyczny defi-
brylator zewnętrzny przeznaczony 
jest do użycia przez każdą osobę, któ-
ra jest świadkiem zdarzenia, w któ-
rym wymagana jest resuscytacja.

Ratownicy medyczni z Ochotniczej 
Służby Ratowniczej w Lęborku poka-
zali uczniom z Gminazjum w Wicku 
i Maszewku jak działa defibrylator 
oraz jak należy go obsługiwać. Wśród 
młodzieży było sporo ochotników, któ-
rzy podjęli resuscytację w połączeniu 
z defibrylacją na fantomie. Uczniowie 

przekonali się, że automatyczny defi-
brylator zewnętrzny jest urządzeniem 
zupełnie bezpiecznym, łatwym w uży-
ciu dzięki poleceniom głosowym, 
a przede wszystkim ratującym życie 
ludzkie.

A. Domarecka
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Informacje z Działu Świadczeń Rodzinnych
i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wicku

Projekt pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa
mieszkańców powiatu lęborskiego na lata 2016 – 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku Dział Świadczeń 
Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych, 
informuje że zbliża się okres składania wniosków 

o ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowaw-
czych na okres zasiłkowy 2017/2018. Powyższe wnioski 
można składać elektronicznie oraz w sposób tradycyjny tj. 
osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku w termi-
nach:

• od 01.08.2017 r. - wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego;

• od 01.08.2017 r. - wnioski o ustalanie prawa do świad-
czeń wychowawczych „500+”;

• od 01.09.2017 – wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

• od 01.09.2017 r. wniosek o ustalanie prawa do specjal-
nego zasiłku opiekuńczego.

Ze względu na planowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej zmianę wszystkich wniosków i ich 
załączników o terminie wydawania druków poinformuje-
my na stronie internetowej ośrodka ops-wicko.pl .Poniżej 
podaje się komunikat MRPiPS.

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowaw-
czego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ko-
lejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz załączników do tych wniosków, 
w oparciu o które ustalane będzie prawo do ww. świadczeń 

na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018, 
ulegną zmianie.

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie 
niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin 
(projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej), który przewiduje zmiany w tym zakresie – kształt no-
wych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie 
znany przed 1 sierpnia 2017 r. po zakończeniu procesu le-
gislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.”

Wszelkich informacji na temat przysługujących świad-
czeń w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świad-
czeń Alimentacyjnych oraz warunków ich nabycia można 
uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wicku, telefonicznie pod numerem 59 8611 119 lub  
59 8663 483 oraz osobiście w pok. 1,2,3 w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Wicku. Godziny urzędowania ośrodka: 
pn. 7:30-16:30, wt.-czw. 7:30-15:30, pt. 7:30-14:30.

I.K

Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja II etapu współfinanso-
wanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Projekt 

realizowany w ramach w ramach Osi 
Priorytetowej06 Integracja, Działania 
06.01 Aktywna Integracja, Poddzia-
łania 06.01.02 Aktywizacja Społecz-
no – Zawodowa (Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Pomorskie-
go na lata 2007-2014-2020).

Projekt pn. Aktywizacja społecz-
no – zawodowa mieszkańców powia-

tu lęborskiego realizowany jest dla 
mieszkańców powiatu lęborskiego 
przez Powiat Lęborski (w którego 
imieniu realizatorem jest: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, 
Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz 
Powiatowe Centrum Edukacyjne – Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lę-
borku) wraz z partnerami:

• Gmina Miasto Lębork (w imieniu 
której projekt realizować będzie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Lęborku),
• Gmina Miasto Łeba (w imieniu 

której projekt realizować będzie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Łebie),

• Gmina Nowa Wieś Lęborska 
(w imieniu której projekt reali-
zować będzie Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 
Lęborskiej),

• Gmina Wicko (w imieniu której 
projekt realizować będzie Ośro-
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dek Pomocy Społecznej w Wicku),
• Gmina Cewice (w imieniu której 

projekt realizować będzie Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Cewi-
cach)

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Jesteśmy Ra-
zem”

Cel główny Projektu:
Poprawa jakości działań na rzecz akty-
wizacji zawodowej i społecznej klien-
tów instytucji integracji społecznej 
poprzez wdrażanie kompleksowych 
programów aktywizacji społeczno-

-zawodowej skierowanych do osób, 
rodzin, środowisk i lokalnych spo-
łeczności, w oparciu o ścieżkę rein-
tegracji stworzoną indywidualnie dla 
każdego uczestnika wsparcia, oraz 
poprzez dostęp do usług rehabilitacji 
zawodowej w ramach WTZ w ramach 
partnerskiej współpracy z instytucja-
mi rynku pracy, pracodawcami, orga-
nizacjami pozarządowymi.

Cel szczegółowy Projektu:
• Aktywizacja zawodowa co naj-

mniej 30% uczestników projektu 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, poprzez doprowadzenie 
do trwającego co najmniej 3 m-ce 
zatrudnienia;

• Poprawa dostępu do usług rein-
tegracji zawodowej i społecznej 
świadczonych przez, KIS;

• Poprawa dostępu do usług rehabi-
litacji zawodowej i społecznej, re-
alizowanych w ramach WTZ dla 
10 osób;

• Aktywizacja społeczno – zawodo-
wa łącznie 152 (30 z Gminy Wi-
cko) osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym.

Grupa docelowa Projektu:
152 (30) osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym, w tym osoby z nie-
pełnosprawnością, klienci instytucji 
integracji społecznej powiatu lębor-
skiego - w 100% osoby nieaktywne 
zawodowo - niezarejestrowane w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy.

Okres realizacji Projektu: 01.04.2016 
–31.10.2018.
Realizacja projektu podzielona jest na 
3 dziesięciomiesięczne

• Etap I: 01.04.2016 – 28.02.2017 
-10 osób z Gminy Wicko / zakoń-
czony /

• Etap II: 01.03.2017 – 31.12.2017 
-10 osób z Gminy Wicko

• Etap III: 01.01.2018 – 31.10.2018 
-10 osób z Gminy Wicko

Wsparcie uczestników/uczestniczek 
Projektu w ramach zadania OPS u pn. 
Aktywizacja społeczna klientów OPS 
obejmuje:

• poradnictwo psychologiczne in-
dywidualne,

• poradnictwo prawne i obywatel-
skie indywidualne,

• poradnictwo prawne grupowe,
• koszty ubezpieczenia NNW,
• Koszty ubezpieczenia zdrowotne-

go uczestników
• zorganizowanie dojazdów uczest-

ników/zwrot kosztów biletów,
• koszty opieki nad dzieckiem lub 

osobą zależną,
• warsztaty terapii kształtujące 

umiejętności osobiste
• Integracja społeczna uczestników 

projektu /np. wyjazd do kina, pik-
nik, teatr itp./

• Wkład własny / zasiłki/

Wsparcie w uczestników/uczestni-
czek Projektu w ramach zadania Sta-
rostwa Powiatowego pn. Aktywizacja 
zawodowa uczestników projektu - or-
ganizowana przez Starostwo Powiato-
we w Lęborku obejmuje:

• doradztwo zawodowe, aktywiza-
cja zawodowa, trener pracy, po-
średnictwo pracy,

• broker edukacyjny,
• kursy, szkolenia specjalistyczne,
• stypendium szkoleniowe, wraz ze 

składkami pracodawcy,
•  koszty dojazdów uczestników na 

szkolenia i staże,
• sfinansowanie badań profilak-

tycznych lub specjalistycznych 
przed podjęciem zatrudnienia 
(kursami, stażami, zatrudnie-
niem),

• staże, zajęcia reintegracji zawo-
dowej u pracodawcy,

Wsparcie w uczestników/uczestni-
czek Projektu w ramach zadania pn. 
Aktywizacja zawodowa uczestników 
projektu organizowana przez PCE-

-ZSP obejmuje:
• kursy, szkolenia,
• wyżywienie uczestników na kur-

sach i szkoleniach,
• odzież roboczą,
• koszty dojazdów na szkolenia 

i staże.

opr. Halina Grochała

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców
powiatu lęborskiego”

Projekt pn. Aktywizacja zawo-
dowa mieszkańców powiatu 
lęborskiego realizowany jest 

dla mieszkańców powiatu lęborskie-

go przez Powiat Lęborski (w którego 
imieniu realizatorami będą: Starostwo 
Powiatowe w Lęborku we współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Lę-

borku oraz Powiatowym Centrum 
Edukacyjnym – Zespołem Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Lęborku) wraz 
z partnerami.
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Cel główny Projektu
Poprawa jakości działań na rzecz ak-
tywizacji zawodowej (co bezpośrednio 
wpłynie na ZWIĘKSZENIE ZATRUD-
NIENIA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ 
PRACY) przez wdrażanie komplekso-
wych rozwiązań w zakresie aktywi-
zacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy, skierowanych wyłącznie do 
osób znajdujących się w najtrudniej-
szej sytuacji na rynku pracy i stwo-
rzonych indywidualnie dla każdego 
uczestnika wsparcia na podstawie in-
dywidualnej diagnozy.
Cele szczegółowe
• Aktywizacja zawodowa łącznie 90 

(20 z Gminy Wicko).osób pozosta-
jących bez pracy.

• Doprowadzenie do trwającego co 
najmniej 3 m-ce zatrudnienia co 
najmniej 45% uczestników pro-
jektu pozostających bez pracy po-
przez ich aktywizację zawodową.

• Uzyskanie przez co najmniej 35% 
uczestników projektu kwalifika-
cji zawodowych.

Grupa docelowa Projektu:
Osoby pozostające bez pracy znajdu-
jące się w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. Projekt skierowany jest 
do grupy 90 (20 z Gminy Wicko) osób 
pozostających bez pracy (z wyłącze-
niem osób przed ukończeniem 30r.ż.), 

należących do wszystkich poniższych 
grup:

• osoby w wieku 50 lat i więcej - 
9 osób,

• kobiety - 65 osób,
• osoby z niepełnosprawnościami 

(co najmniej 10% uczestników) - 
12 osób,

• osoby długotrwale bezrobotne - 
3 osoby,

• osoby o niskich kwalifikacjach - 
30 osób.

Okres realizacji Projektu:
Realizacja projektu podzielona jest na 
2 dwunastomiesięczne etapy:

• Etap I: 01.11.2016 – 31.10.2017 
-10 osób / aktualnie realizowany /

• Etap II: 01.11.2017 – 31.10.2018-
10 osób

WSPARCIE UCZESTNIKÓW/UCZESTNI-
CZEK PROJEKTU
Aktywizacja zawodowa osób nieza-
rejestrowanych jako bezrobotne re-
alizowana przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej polegająca na identyfikacji 
potrzeb uczestników projektu (pogłę-
bionej analizie umiejętności, predys-
pozycji i problemów zawodowych 
uczestników). Przeprowadzona zosta-
nie diagnoza potrzeb szkoleniowych 
i możliwości doskonalenia zawodo-
wego oraz opracowanie dla każdego 

uczestnika projektu Indywidualnego 
Planu Działania (IPD) we współpracy 
z doradcą zawodowym i psychologiem. 
Podczas zajęć z psychologiem planuje 
się podejmowanie działań mających 
na celu wzmacnianie motywacji we-
wnętrznej uczestników. Działania 
te mają bazować na pracy psycholo-
gicznej dot. wzmacniania poczucia 
własnej skuteczności, wewnętrznym 
poczuciu kontroli oraz dodatnim war-
tościowaniem efektów zatrudnienia.
Aktywizacja zawodowa osób niezare-
jestrowanych jako bezrobotne reali-
zowana przez Starostwo Powiatowe 
w Lęborku obejmuje działania: Identy-
fikacja potrzeb uczestników projektu 
(pogłębiona analiza umiejętności, pre-
dyspozycji i problemów zawodowych 
uczestników), pomoc w uzyskaniu 
zatrudnienia oraz działania w zakre-
sie aktywizacji 80 osób biernych za-
wodowo w celu identyfikacji potrzeb 
uczestników oraz ich aktywizacji za-
wodowej poprzez:

• Poradnictwo zawodowe dla 80 
osób (20 z Gminy Wicko): indywi-
dualne i grupowe;

• Pośrednictwo pracy;
• Warsztaty z zakresu technik ak-

tywnego poszukiwania pracy 
oraz nabywania kompetencji klu-
czowych

• Badania lekarskie uczestników 
(80 osób w tym 20 z Gminy Wi-
cko).

Podniesienie, uzupełnienie lub zmia-
na kwalifikacji zawodowych przez 
organizację kursów i szkoleń (Kursy 
i szkolenia specjalistyczne prowadzą-
ce do podniesienia, uzupełnienia lub 
zmiany kwalifikacji zawodowych - wg 
potrzeb i predyspozycji uczestników 
oraz zapotrzebowania pracodawców) 
dla 20 osób. Uczestnikom wypłaco-
ne zostanie stypendium szkoleniowe, 
będą mogli także ubiegać się o re-
fundację kosztów opieki nad dziećmi 
i zwrot kosztów dojazdów.
Zdobycie doświadczenia poprzez sta-
że (3-12 m-cy dla 50 uczestników, po 
25 w każdym roku). Uczestnikom wy-
płacone zostanie stypendium stażowe, 
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Klub Integracji Społecznej
w Wicku
31.05.2017 r. zakończyliśmy zaję-
cia w Klubie Integracji Społecznej 
w Wicku w ramach Gminnego pro-
jektu Socjalnego „Zacznij od nowa”. 
04.10.2016 r. do projektu przystąpiło 
9 osób, a ukończyło 6. W międzycza-
sie 2 Panie podjęły zatrudnienie, co 
wiązało się z podpisaniem rezygna-
cji z udziału w zajęciach. Po zakoń-
czeniu cyklu zajęć z psychologiem, 
doradcą zawodowym, instruktorem 
reintegracji zawodowej oraz odbyciu 
praktyk zawodowych w placówkach 
współpracujących z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Wicku kolejne 2 oso-
by wkroczyły na rynek pracy, obecnie 
pracują na pełen etat, czego im ser-
decznie gratulujemy, bo przecież o to 
nam chodziło!

Seniorzy w Klubie Integracji Społecznej:
W okresie od 14.10.2016r. do 
26.05.2017 r. w każdy piątek, w Klu-
bie Integracji Społecznej odbywały 
się także zajęcia dla seniorów. Mia-
ły one charakter spotkań integracyj-
nych (nauka wykonywania makijażu, 
pielęgnacja twarzy, pielęgnacja dło-
ni, sesja zdjęciowa, zajęcia w siłowni, 
trening umysłu, rękodzieło, zajęcia 
z psychologiem i wiele innych). W za-
jęciach uczestniczyło 10 pań, mamy 
nadzieję, że z czasem grupa będzie 
coraz liczniejsza. Kolejne zajęcia ru-
szają po wakacjach, już w paździer-
niku. Tradycyjnie będą odbywały się 
w każdy piątek w godz. 9:00-11:00 
w sali Klubu Integracji Społecznej 
(były żłobek) w GOKiS.
Serdecznie zapraszamy!

Jeśli i Ty jesteś zainteresowana/-y 
udziałem w Gminnym Projekcie So-
cjalnym „Zacznij od nowa” zgłoś się 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wi-
cku do Pani Patrycji Młynek, pok. nr 4 
lub do swojego pracownika socjalnego. 
Zajęcia ruszają 02.10.2017 r. i potrwa-
ją do 31.05.2018 r.

Oferujemy:

• Zajęcia z doradcą zawodowym, 
psychologiem, instruktorem rein-
tegracji zawodowej.

• Zajęcia praktyczne w placówkach 
współpracujących z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Wicku.

• Szkolenie, zgodne z potrzebami 
uczestników projektu.

będą mogli także ubiegać się o re-
fundację kosztów opieki nad dziećmi 
i zwrot kosztów dojazdów.

Aktywizacja zawodowa osób niezareje-
strowanych jako bezrobotne realizowana 
przez PCE-ZSP w Lęborku obejmuje

Podniesienie, uzupełnienie lub zmia-
nę kwalifikacji zawodowych przez 
organizację kursów i szkoleń zawo-
dowych podnoszących kwalifikacje 
zawodowe dla 30 osób np. pomoc 
kuchenna, kelner, opiekun os. niesa-
modzielnej, krawcowa, magazynier, 
cukiernik, sprzedawca itp. (uczestni-
cy otrzymają stypendium szkoleniowe, 
badania profilaktyczne w medycynie 
pracy oraz będą mogli ubiegać się o re-
fundację kosztów opieki nad dziećmi 
i zwrot kosztów dojazdów).

Aktywizacja zawodowa osób zarejestrowa-
nych jako bezrobotne realizowana przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku obej-
muje działania:

• Identyfikacja potrzeb uczestni-
ków (indywidualna analza umie-
jętności i problemów zawodowych, 
w tym opracowanie/zmodyfiko-
wanie IPD oraz indywidualne 
porady doradcy zawodowego i po-
średnika pracy).

• Staże dla 5 osób bezrobotnych: 
5 uczestników/ uczestniczek 
zdobędzie doświadczenie zawo-
dowe, umiejętności praktyczne 
pożądane przez pracodawców na 
lokalnym rynku pracy poprzez 
odbycie stażu (od 3 do 6 miesię-
cy u pracodawców lokalnego ryn-
ku pracy). Osoby bezrobotne za 
okres odbywania stażu otrzymają 
stypendia w wysokości 120% za-
siłku miesięczne oraz będą mo-
gły ubiegać się o zwrot kosztów 
przejazdu. Ze środków projektu 

sfinansowane zostaną również 
badania lekarskie przed skiero-
waniem na staż.

• Szkolenia indywidualne dla 5 osób: 
5 uczestników nabędzie, podnie-
sie lub uzupełni swoje kwalifi-
kacje zawodowe poprzez udział 
w szkoleniu indywidualnym zgo- 
dnie z zapotrzebowaniem zarów-
no osób bezrobotnych jak i pra-
codawców lokalnego rynku 
pracy na odpowiednie umiejętno-
ści i kwalifikacje. Osoby bezrobot-
ne za okres odbywania szkolenia 
otrzymają stypendium w wysoko-
ści 120% zasiłku przy 150h szko-
lenia w miesiącu oraz będą mogły 
ubiegać się o zwrot kosztów prze-
jazdu. Ze środków projektu sfi-
nansowane zostaną badania 
lekarskie przed skierowaniem na 
szkolenie.

opr. Halina Grochała
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Szkoła dla Rodziców:
14 czerwca 2017 r. zakończyliśmy ko-
lejną edycję Szkoły dla Rodziców. Ce-
lem zajęć było wspieranie rodziców 
w radzeniu sobie w codziennych kon-
taktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka 
umiejętności lepszego porozumiewa-
nia się, refleksja nad własną postawą 
wychowawczą, wymiana doświadczeń 
to małe kroki ku głębszej relacji, da-
jącej zadowolenie, poczucie wzajem-
nej bliskości. To także nauka dialogu 
i kształtowanie więzi opartych na wza-
jemnym szacunku. Dlatego też tak 
ważne jest ciągle doskonalenie włas-
nych umiejętności rodzicielskich. Pro-
gram został zrealizowany w trakcie 
10 spotkań trwających 2 godziny. Re-
alizacja III edycji Szkoły dla Rodziców 
będzie zależna od pozyskanych środ-
ków finansowych na ten cel.

Wyjazd Integracyjny na Spektakl „Szepty 
Serc”:
12 czerwca 2017 r. seniorki z terenu 
Gminy Wicko wraz z wolontariusza-
mi, uczestnikami projektu „Aktywi-
zacja społeczno-zawodowa powiatu 
lęborskiego”, pracownikami Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wicku oraz 
uczniami Zespołu Szkół w Wicku uda-

li się na wzruszający musical „Szepty 
Serc” do Teatru Muzycznego w Gdyni. 
Spektakl ten jest owocem pracy pra-
wie 50 młodych ludzi, uczniów lębor-
skich szkół oraz studentów Instytutu 
Muzyki Akademii Pomorskiej w Słup-
sku. Wierząc głęboko w profilaktykę 
rówieśniczą, młodzież przygotowują-
ca spektakl głośno mówi widzom, ja-
kie skutki może nieść za sobą mowa 
nienawiści. Spektakl jest bardzo trud-
ny, dotyka ciemnych stron natury 

człowieka, słowo w nim wypowiadane 
ma ogromną siłę. Mowa nienawiści – 
tak niestety powszechna i widocz-
na wśród nas – jest w tym spektaklu 
na wyciągnięcie dłoni. Boli i rani, nie 
daje wytchnienia, zmusza do refleksji. 
Bardzo ciężko przejść obojętnie obok 
losów bohaterów tego przedstawienia. 
Pozostaną w naszych sercach na bar-
dzo długo…

Akcja Czysty Aniołek:
Drodzy Państwo, 10 czerwca 2017 r. 
zakończyliśmy Akcję Czysty Aniołek. 
Jest nam bardzo miło, że Przedszko-
le Gminne w Wicku odpowiedziało na 
naszą prośbę włączając się do zbiór-
ki, czego efektem było przekazanie 
dziś do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wicku środków czystości dla naju-
boższych dzieci z terenu naszej gmi-
ny. Jednocześnie mamy nadzieję, iż 
w przyszłym roku przyłączą się do 
nas pozostałe szkoły i przedszko-
la. Zebrane środki czystości zostaną 
rozdysponowane przez pracowników 
socjalnych oraz asystentów rodziny, 
którzy osobiście przekażą je dzieciom.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor 
Przedszkola Gminnego w Wicku, Jej 
pracownikom oraz dzieciom, które tak 
chętnie się przyłączyły do akcji!

P.M
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Przedszkolaki na wycieczce
w urzędzie

Dnia 24.05.2017r z okazji Dnia Mamy nasz 
Urząd odwiedziły przedszkolaki z Charbro-
wa. Pan Wójt wraz z Panią Sekretarz przygo-

towali słodki poczęstunek i opowiedzieli o pracy 
w Urzędzie. Najlepszą atrakcją dla naszych gości 
było przybijanie pieczątek oraz wysyłanie faksu 
do Przedszkola, który zaprezentowała Pani z sekre-
tariatu. Pani z kasy przedstawiła swoje obowiąz-
ki, a Pani z Urzędu Stanu Cywilnego opowiedziała 
o udzielaniu ślubów i wydawaniu dowodów osobi-
stych. Na koniec starszaki przeszły egzamin z li-
czenia u Pani w księgowości, oczywiście spisali się  
NA MEDAL!

K. Karczewska

EdukacjaEdukacja



11Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

Najciekawsze wydarzenia z życia 
Przedszkola Gminnego w Charbrowie
Dnia 18 Maja nasze przedszko-

laki zostały zaproszone przez 
Stowarzyszenie For Baltic na wy-

cieczkę do Sea Parku w ramach reali-
zacji zadania publicznego „Najmłodsi 
mieszkańcy Gminy Wicko w świecie 
fauny i flory morskiej”, dofinanso-
waną ze środków Gminy Wicko. Po-

goda dopisała nam wyśmienicie, 
przedszkolaki tuż po śniadanku pręd-
ko spakowały plecaki, ubrały kami-
zelki i czapeczki, z uśmiechami na 
twarzach czekaliśmy na autobus. Po 
króciutkiej przejażdżce autokarowej, 

która zaprowadziła nas do miejsca 
dobrze znanego naszym podopiecz-
nym - Sea Parku, rozpoczęliśmy pie-
szą wędrówkę po terenie obiektu. Jako 
pierwsze przywitały nas kotiki i foki 
szare. Te pierwsze swoim krzykiem 
dawały znak, że czas karmienia już 
się zbliża, a ich zniecierpliwienie jest 

naprawdę wielkie. Około godziny 10 
mogliśmy oglądać niezwykły pokaz 
umiejętności fok, połączony z karmie-
niem. Nasze przedszkolaki dzielnie 
obejrzały też film, na którym mogły 
zobaczyć prahistoryczne stwory mor-

skie. Tylko nieliczni zostali do końca 
na ruchomej platformie, by spotkać 
się oko w oko z groźnym rekinem.

25 maja w naszym przedszkolu od-
były się warsztaty lizakowe. Dzieci 
z poszczególnych grup miały możli-
wość zapoznania się z historią słody-
czy a w szczególności historią lizaków. 
Samodzielnie skręcały swoje lizaki 
w „ślimaczki” i „świderki”, nabijały na  
patyczki oraz kosztowały różnych 
smakiów. Pamiętały też, że lizaków 
nie wolno gryźć i należy po ich zje-
dzeniu umyć zęby. Na zakończenie pa-
kowały je w ozdobną folię i zabierały 
do domu.

 Jednym z większych wydarzeń 
w życiu naszego przedszkola jest co-
roczny Festyn Rodzinny, na którym 
gromadzimy się wszyscy, by świę-
tować z rodzicami ich święto. Tego-
roczny festyn odbył się 3 czerwca. 
Dzieci przywitały zaproszonych gości 
występami artystycznymi, które za-
parły dech w piersiach.

Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji: 
kąciki fryzjerki i malowania twarzy, 
duże bańki mydlane, foto budkę, krę-
gle, twister, kącik malucha, dmuchany 
plac zabaw, loterię fantową. Atrak-
cji było co niemiara, a najważniejsze 
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to, że dzieci spędzały wspólnie czas 
z tatą i mamą.
Dnia 7 czerwca dzieci z naszego 
przedszkola uczestniczyły w Dniu 
Przedszkolaka organizowanym co-
rocznie przez uczniów klas I - III Szko-
ły Podstawowej w Wicku. Uczniowie 
na scenie GOKiS zaprezentowali się 
w ciekawym programie artystycznym, 
gdzie piosenką, tańcem i wyjątkową 
recytacją wierszy podbili serca ma-
łych przedszkolaków.

 Koniec roku zbliżał się wielkimi kro-
kami ale nasze przedszkole nadal 
tętniło życiem i przedszkolnymi wy-
darzeniami. Dnia 7 czerwca 2017r. 
w grupie ,, Maluchów”, odbył się Pik-
nik Rodzinny. Plac przedszkolny stał 
się miejscem spotkań i zabaw dzieci, 
rodziców, dziadków i babć oraz innych 
przybyłych gości. Dla tych, którzy od-
wiedzili przedszkole przygotowano 

wiele atrakcji. Wspaniała aura po-
zwoliła na przeprowadzenie licznych 
konkursów zarówno dla dzieci jak 
i rodziców, konkurencje sportowe, za-
bawy muzyczno-ruchowe. Nie zabra-
kło także przysmaków prosto z grilla 

– zapach pieczonej kiełbasy roznosił 
się po całej okolicy.
 Czerwcowym atrakcjom nie było koń-
ca, dnia 08.06.2017r. udaliśmy się na 
autokarową wycieczkę do Muzeum 
Wsi Słowińskiej w Klukach. Poznali-
śmy dawne życie tamtejszych miesz-
kańców osady, ich zwyczaje, obowiązki 
i zajęcia, z jakimi się trudzili . Podzi-
wialiśmy stare budownictwo domów, 
łodzi, powozów. Największym zainte-
resowaniem przedszkolaków cieszyły 
się zwierzęta. Jak to na samowystar-
czalną wioskę przystało pojawiły się 
kury, koguty, koza, owieczki, oraz ko-
nie z małym źrebaczkiem.

W dniu 14 czerwca odbyło się ostat-
nie w tym roku - spotkanie z policjan-
tem. Miało ono na celu przypomnienie 
dzieciom o zasadach bezpieczeństwa 
w czasie wakacji. Dzieci, zasłuchane 
w dobre rady pana policjanta, obieca-
ły stosować je podczas wakacyjnych 
wojaży.

W miesiącu sierpień nasze przedszko-
le pełni dyżur wakacyjny. Wszystkim 
życzymy bezpiecznych i słonecznych 
wakacji, interesujących podróży, nie-
zapomnianych wrażeń, uśmiechu na 
co dzień oraz szczęśliwego powrotu 
do przedszkola we wrześniu.

 A. H.

EdukacjaEdukacja
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Wieści z przedszkola w Wicku
Już wakacje, a za nami wiele cieka-

wych wydarzeń. 
11 maja przedszkolaki wybrały 

się na wycieczkę do parku rekreacyj-
no-edukacyjnego Sea Park w Sarbsku, 
który związany jest z tematyką mórz 
i oceanów oraz historią i kulturą Po-
morza. Zwiedziły fokarium i zoba-
czyły  karmienie fok oraz  trening 
medyczny, odwiedziły prehistoryczne 
oceanarium 3D, wzięły udział w mul-
timedialnym pokazie Błękitka wesołe-
go - sympatycznego wieloryba, który 
zaprosił dzieci do swojego fantastycz-
nego, podwodnego świata. Na zakoń-
czenie wycieczki dzieci wesoło bawiły 
się na placu zabaw. Wycieczka zosta-
ła zrealizowana przez Stowarzyszenie 
For Baltic w ramach realizacji zadania 
publicznego pn. „Najmłodsi miesz-
kańcy Gminy Wicko w świecie fauny 
i flory morskiej’’ dofinansowanego ze 
środków Gminy Wicko. 

19 maja w naszym przedszkolu ob-
chodziliśmy także Dzień Dobrych 
Uczynków. Obie grupy wiekowe -Mo-
tylki i Rybki wykonały drzewa do-
brych uczynków. Drzewko Motylków 
zamiast listków miało serduszka, 
a drzewko Rybek - pomocne dłonie. 
Na sercach i dłoniach umieszczone zo-
stały wymieniane przez dzieci dobre 
uczynki, a wykonanymi serduszkami 

obdarowały siebie nawzajem i pra-
cowników placówki. 

Bardzo ważnym wydarzeniem 
w przedszkolu dla wszystkich dzie-
ci był Dzień Mamy i Taty. To bardzo 
szczególna okazja, której zawsze towa-
rzyszą niesamowite emocje, uśmiech, 
wzruszenie i duma z pociech. Tego 
dnia wszystkie dzieci słowem, tańcem 
i piosenką wyraziły miłość i wdzięcz-
ność za matczyną i ojcowską opie-
kę, cierpliwość, dobroć i serce, które 
wiele rozumie, dziękując na koniec 
upominkiem, który same wykonały. 

Atmosfera tego spotkania była bardzo 
radosna i było bardzo miło i rodzin-
nie przy wspólnym poczęstunku dla 
wszystkich rodziców naszych przed-
szkolaków.

Niesamowitą atrakcją dla dzie-
ci, zorganizowaną przez mamę Ma-
dzi Kaliszuk i dzięki uprzejmości 
właścicieli kompleksu Państwu San-
drze Piwowarczyk-Bałuk i Tomasza 
Bałuk, była wycieczka do Pałacu 
w Ciekocinku, na terenie którego znaj-
duje się też Stadnina koni. Wycieczkę 
rozpoczęliśmy od obejrzenia konkur-
su jazdy konnej przez przeszkody, od-
bywającego się w ramach corocznej 
konnej imprezy Baltica Spring Tour, 
w której udział biorą zawodnicy ze 
światowej czołówki. Na terenie par-
ku dzieci miały też okazję podziwiać 
przeróżne stare, unikatowe traktory, 
zwiedziliśmy przepiękny pałac pocho-
dzący z XIX wieku, w którym mieści 
się hotel. Serdeczne podziękowania 
składamy pani Agnieszce Kaliszuk za 
organizację i pilotaż całej imprezy, za 
pyszne lody i soki, które w tak upalny 
dzień bardzo smakowały dzieciom.

Kolejnym bardzo ważnym dniem 
dla nas był Dzień Dziecka. „Motylki” 
i „Rybki” świętowały go na sportowo. 
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Dzieci brały udział w różnych zawo-
dach, wyścigach, które przeplatane 
były wesołymi zabawami ruchowymi 
połączonymi ze śpiewem. Później był 
słodki poczęstunek: były lody, cukier-
ki, wafelki, soczyste arbuzy i pyszne 
soczki oraz nagrody.
 W czerwcu, już tradycyjnie, ucznio-
wie klas I-III wraz z wychowawcami 
z Zespołu Szkół w Wicku zaprosili 
dzieci na Dzień Przedszkolaka do GO-
KiS w Wicku.

Uczniowie na scenie zaprezentowa-
li się w ciekawym programie artystycz-
nym zatytułowanym Brzechwolandia, 
podczas którego tańczyły, śpiewały 
i recytowały wiersze Jana Brzechwy - 
patrona szkoły. Niezapomnianą przy-
godą i ciekawym doświadczeniem 
na pewno będzie dla nas wycieczka 
na Dzień Otwartych Koszar Batalio-
nu Dowodzenia Marynarki Wojennej 
w Wejherowie, na którą zostaliśmy 
zaproszeni przez mamę Dobrusi - Pa-
nią Anię Miszk - Krzyżanowską. Na 
miejscu milo przywitał nas chorąży 
Łukasz, który oprowadził nas po ba-
zie wojskowej Batalionu Dowodzenia 
Marynarki Wojennej. Obejrzeliśmy 
wojskową karetkę ratowniczą, gdzie 
dzieci mogły sprawdzić bicie swe-
go serca - puls, rytm serca, obejrzały 
musztrę żołnierzy Batalionu Mary-
narki Wojennej, zwiedziły okop - bez-
pieczne miejsce, z którego żołnierze 

mogą ostrzeliwać wroga. Miały okazję 
zobaczyć też żołnierzy z armii Wiel-
kiej Brytanii, którzy zademonstrowali 
swoje mundury. Każde dziecko mogło 
dotknąć karabinu i przymierzyć hełm. 
W czasie pobytu na terenie jednostki 
wojskowej przedszkolaki mogły wejść 
też do samochodu wojskowego posia-
dającego radiostację. Ten wyjazd na-
pewno na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich dzieci.

 Przedszkolaki chętnie brały udział 
w różnych konkursach plastycz-
nych: „Herb powiatu lęborskiego na 
tle otaczającej przyrody” - organizator 
Starostwo Powiatowe w Lęborku, „Wy-
marzony dom dla ssaków morskich”- 

organizator Stowarzyszenie „For 
Baltic”. Wsparły również IV ogólno-
polską akcję „Czysty Aniołek” organi-
zowaną przez Stowarzyszenie Piękne 
Anioły, a przeprowadzoną przez OPS 
w Wicku. Dzieci zebrały środki czy-
stości dla dzieci z najuboższych ro-
dzin. W miesiącu czerwcu, jak co 
roku, odbył się Dzień Otwarty w na-
szym przedszkolu dla dzieci, które 
od września rozpoczną zabawę i na-
ukę w naszej placówce. Poszczególne 
grupy –„Motylki” i „Rybki”- zaprezen-
towały krótki program artystyczny, 
przyszłe przedszkolaki obejrzały sale 
i wspólnie się pobawiły. Na koniec 
spotkania był poczęstunek i mały upo-
minek. Ze smutkiem pożegnaliśmy 
starszaki, które już od września roz-
poczną naukę w szkole. Uroczystość 
rozpoczęli polonezem, później były 
wiersze, piosenki, tańce i podzięko-
wania dla pracowników, kolegów i ko-
leżanek. Każdy z absolwentów został 
obdarowany pamiątkowymi dyploma-
mi i upominkami.

 Życzymy wszystkim czytelnikom 
bezpiecznych i udanych wakacji.

Materiały i zdjęcia
Przedszkole Gminne w Wicku

EdukacjaEdukacja
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Wielkie otwarcie
przedszkola w Wicku

Dzień 07.04 2017 r wpisał się na 
stałe w karty historii Przedszko-
la Gminnego w Wicku, ponieważ 

tego dnia odbyła się szczególna uro-
czystość - Uroczystość Otwarcia nowej 
części przedszkola.

Wszystkie obchody odbyły się 
w przedszkolu dokładnie o godzinie 
13.00, kiedy to odbyło się oficjalne 
przecięcie wstęgi przez p. Dyrektor - 
Dorotę Kijaczko, Wójta Gminy Wicko 
p. Dariusza Waleśkiewicza, Księdza 
Proboszcza - Stanisława Bugaja, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Wicko 
Pana Jacka Sanucha, wykonawcę bu-
dynku Pana Józefa Stanickiego oraz 
przedstawicieli przedszkolaków.
Następnie wszyscy zaproszeni goście 
zajęli miejsce na sali, gdzie pani Dy-

rektor powitała władze Gminy Wicko, 
Księdza Proboszcza, przedstawicieli 
Kuratorium i delegatury, kierowników 
jednostek oświatowych, Radnych gmi-
ny Wicko, Sołtysów, a także Rodziców 
i wszystkie przedszkolaki oraz popro-
siła Księdza Proboszcza o poświece-
nie budynku przedszkola.

W dalszej części uroczystości po-
nownie głos zabrała P. Dyrektor, która 
w imieniu swoim, a także w imieniu 
całej społeczności przedszkolnej po-
dziękowała wójtowi Gminy Wicko 
i wszystkim osobom, które przyczyni-
ły się do budowy przedszkola, wręcza-
jąc im bukiety kwiatów. W następnej 
kolejności przemawiał Wójt Gminy Wi-
cko, który podkreślił jak ważne w ży-
ciu dziecka jest Przedszkole, życzył 

sukcesów w dalszej pracy z dziećmi 
wszystkim pracownikom przedszko-
la. Głos zabrała także przewodnicząca 
Rady Rodziców Pani Barbara Pietro-
siuk dziękując Pani Dyrektor i Wój-
towi za pomoc i zaangażowanie przy 
budowie przedszkola. Każdy uczest-
nik uroczystości otrzymał przepiękną 
odznakę przyjaciela przedszkola oraz 
własnoręcznie zrobiony przez przed-
szkolaków kwiatek.

Bardzo miłe dla gości było obejrze-
nie części artystycznej w wykonaniu 
dzieci. Na scenie zaprezentowały się ko-
lejno poszczególne grupy wiekowe 3, 4 
latki - Motylki i 5, 6 latki - Rybki. Dzieci 
w przepięknych strojach  swoimi wystę-
pami wzbudziły zachwyt i za swoje wy-
stępy otrzymały gromkie brawa.

Po występach - niespodzianka. Na 
salę wjechały torty - ogromny tort 
z napisem Uroczyste Otwarcie Przed-
szkola dla zaproszonych gości oraz 2 
mniejsze torty - dla ,,Motylków” ‚i dla 
,,Rybek’’( oba z pięknymi obrazkami). 
Później w sali obok odbył się poczę-
stunek.

Ta niebywała uroczystość pozosta-
wiła niezapomniane wrażenie i chęć 
jeszcze lepszego wypełniania swojej 
misji - misji służenia dzieciom.

Przedszkole Gminne w Wicku
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W Gniewinie przeprowadzono 
kolejne zawody z cyklu Małe 
Kaszuby Biegają. Rywaliza-

cja odbywała się także w ramach XXX 
Biegu Stolemów. Arena Mistrzów zro-
biła na uczestnikach spore wrażenie.

W biegu dziewcząt na 400m roczni-
ka 2009 wystartowała Amelia Tasior. 

Tym razem utalentowana biegaczka 
minęła linię mety na trzecim miej-
scu. To kolejne podium Amelii w MKB. 
Amelia po raz pierwszy startowała 
w koszulce promocyjnej Gminy Wicko.

Wizyta w gdyńskim oceanarium
1 czerwca dzieci z kl. O - III odwiedzi-

ły gdyńskie oceanarium. Uczniowie 
zwiedzali cały obiekt. Dzieci zobaczy-
ły zróżnicowany podwodny świat fauny 
i flory. W potężnych akwariach podzi-
wiały ryby i inne zwierzęta morskie. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszy-
ły się żółwie, ryby drapieżne oraz rybki 
zamieszkujące rafy koralowe.

Już 07.04 2017r odbył się Koncert 
Wielkanocny, podczas którego 
dzieci w barwny sposób wprowa-

dziły nas w tradycje Świąt Wielka-
nocnych.

08.05 gościliśmy na urodzinach 
Majeczki, gdzie czekał na nas pyszny 
poczęstunek i zabawa z animatorem.
13.05 odbył się Piknik Rodzinny 
w Stadninie Koni Maciukiewicz w No-
węcinie. Atrakcją była jazda konna, 
przejażdżka bryczką oraz pyszności 
z grilla, które przygotowali Państwo 
Maria i Jerzy Pękala. Dzieci miały 
okazję karmić zwierzęta i poznać za-
sady pielęgnacji koni.

Najpiękniejsze święto to Dzień 
Mamy i Taty. Tego dnia dzieci przygo-
towały występ artystyczny, po którym 

czekał już na wszystkich gości Czer-
wony Kapturek z pełnym koszykiem 
zabaw. Na tę uroczystość przybyły 
całe rodziny, które chętnie uczestni-
czyły w niełatwych konkurencjach. 
Był to miły, rodzinny dzień. Na ko-
niec Czerwony Kapturek obdarował 
wszystkich upominkami.
Swoje święto obchodziły też i nasze 
dzieci. Dzień Dziecka spędziliśmy na 
wspanialej zabawie. Maluchy samo-
dzielnie przygotowały czekoladowe 
lizaki, a następnie szalały na balono-
wej zabawie.

Rok przedszkolny szybko minął. 
W dniu 23.06 pożegnaliśmy absol-
wentów, którzy poszli w progi innych 
przedszkoli.
Tego wszystkiego by nie było gdyby 

nie zaangażowanie rodziców, którzy 
z wielkim sercem włączali się we 
wszystkie uroczystości przedszkolne, 
za co serdecznie im dziękujemy.
Rok przedszkolny już zakończony, 
ale my tempa nie zwalniamy. Czas 
wakacji zapowiada się bardzo atrak-
cyjnie. Przygotowaliśmy wiele zabaw 
i ciekawych wycieczek. Już tradycją 
stało się, że podczas wakacji odwie-
dzają nas przedszkolaki z Przedszko-
la Gminnego w Wicku. W tym roku 

mamy nadzieję, że zaproszenie przyj-
mie również Przedszkole Gminne 
w Charbrowie.

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my do odwiedzania naszego punktu.

Ewa Staniecka i Anna Storcz

Wiosna dla maluchów z Punktu 
Przedszkolnego Ewa to bardzo pracowity czas

Małe Kaszuby Biegają. Amelia na trzecim miejscu
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Następnie spacerowaliśmy po skwer-
ku oglądając okręty.
W drodze powrotnej udaliśmy się do 
McDonalds na wspólny posiłek w mi-
łej atmosferze.
Po minach uczniów można było 
stwierdzić, że wycieczka należała do 
udanych.

Wycieczka do Elbląga

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie kas 
4 - 6 oraz I gimnazjum wybrali się na 
Warmię i Mazury , aby następnie wy-
ruszyć w długi rejs statkiem nie tylko 

po wodzie ale i... po trawie. Tak, tak, 
po trawie.
Uczniowie po raz pierwszy byli na 
Kanale Elbląskim, dlatego z wielkim 
zainteresowaniem przyglądali się 
wspaniałym zabytkom hydrotechnicz-
nym w postaci pochylni, po których 

„płynął” statek. Poza tym rejs po rze-
ce oraz jeziorze Sambród dostarczył 
uczestnikom wielu przeżyć, stał się 
okazją do podziwiania piękna mazur-
skiej przyrody.

Wycieczka do Muzeum Kultury Ludowej 
Pomorza w Swołowie

24 maja uczniowie, którzy uczą się 
języka kaszubskiego, brali udział 
w wycieczce do Swołowa. Swołowo 
znajdujące się w zachodniej części wo-
jewództwa pomorskiego należy do naj-
starszych i najlepiej zachowanych wsi 
Pomorza. Jest znakomitym przykła-
dem zachowania budownictwa szkiele-
towego. Określana jest mianem Krainy 
w kratę. Znajduje się tam Muzeum 
Kultury Ludowej Pomorza. Skorzysta-
liśmy z oferty edukacyjnej muzeum. 
Grupa dzieci młodszych uczestniczyła 
w zajęciach „100 lat- zatrzymany czas” 
- czyli życie w wiejskiej zagrodzie na 

początku XX wieku. Dzieci zobaczy-
ły jak wyglądało życie mieszkańców 
bogatej pomorskiej wsi sprzed 100 
lat. Zapoznały się z dawnymi sprzęta-
mi używanymi na wsi, wzięły czynny 
udział w obrządku zwierząt gospo-
darskich, czyściły konia. Można było 
z bliska przyjrzeć się koziołkowi Leo-
nowi oraz owcom. W trakcie zajęć po-
znano także wnętrza dawnego domu 
oraz rozplanowanie wiejskiej zagro-
dy. Grupa starszych uczniów brała 
udział w warsztatach pt. „Sekrety ziół”. 
Celem warsztatów było ukazanie roli 
zielarstwa w kulturze i znaczenia ziół 
w życiu dawnych mieszkańców wsi. 
Podczas zajęć dzieci poznawały i rozpo-
znawały nazwy, gatunki, właściwości 
i zastosowanie ziół, a także przygoto-
wały mydełka i świece ziołowe. Zwie-
dziły również ogród ziołowy, w którym 
uprawiane są różne gatunki ziół. Pod-
sumowaniem wycieczki był posiłek 
w McDonaldzie. Dzień minął bardzo 
szybko i był pełen niezapomnianych 
wrażeń.

XII Słowiński Turniej Ekologiczny o Puchar 
Dyrektora SPN

9 czerwca 2017r. w Czołpinie odbył się 
już po raz dwunasty Słowiński Turniej 
Ekologiczny. Organizatorem Turnieju 
był Słowiński Park Narodowy oraz Ze-
spół Szkół w Smołdzinie. W tym roku 
szczególnie licznie, bo aż 50 drużyn 
reprezentujących kilka szkół z Pomo-
rza przybyło na turniej. Wśród nich 
była też nasza szkoła, którą reprezen-
towało 40 uczniów w 8 drużynach. Za-
wodnicy musieli wykonać 11 zadań 
sprawdzających ich wiedzę i umie-
jętności w określonym czasie. Nasza 
szkoła zaprezentowała się wyśmieni-
cie, gdyż aż 3 drużyny zdobyły miej-
sca na podium i otrzymały puchary od 
Dyrektora Słowińskiego Parku Naro-
dowego. W kategorii klas I-III trzecie 
miejsce zajęła drużyna z klasy III, na-
tomiast w kategorii klas IV-VI: pierw-
sze miejsce zajęła drużyna z klasy VI 
i trzecie miejsce drużyna z klasy V.

Zespół Szkół w Maszewku
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Szkoła Podstawowa w Szczenurzy
Rok szkolny już za nami, ale war-

to powspominać to, co działo się 
w szkole w ostatnich miesiącach 

nauki, a jak zawsze, działo się dużo. 
Zacznijmy od wycieczek. Dzieci z od-
działu przedszkolnego odwiedziły po-
łożony nieopodal Sea Park. Wycieczka 
została zrealizowana przez Stowarzy-
szenie For Baltic w ramach realizacji 
zadania publicznego pn. „Najmłodsi 
mieszkańcy Gminy Wicko w świecie 
fauny i flory morskiej” dofinansowa-
nego ze środków Gminy Wicko. Nato-
miast uczniowie klas 1-3 oraz nasze 
przedszkolaki udali się do Tuchlina, 
do parku edukacyjnego ZOO-Tuchlino. 
Dzieci miały okazję poznać egzotycz-
ne gatunki płazów, gadów, ryb, pta-
ków i innych zwierząt. Zaś uczniowie 
klasy 4 wybrali kino i wspólnie spę-
dzony czas na spacerze po Lęborku, 
pizzę. Piątoklasiści 7 czerwca wybrali 
się do Gdyni, by pograć w kręgle, iść 
do kina, na pizzę. Wyjazd był o tyle 
ciekawy, że poruszali się środkami 
komunikacji ogólnodostępnej – bus, 
kolejka miejska. Warto dodać, że kil-
ka osób jechało kolejką SKM pierwszy 
raz. Natomiast nasi przyszli siódmo-
klasiści udali się na wypoczynek do 
Kamienieckiego Młyna, gdzie wdrapa-
li się na platformę widokową, odwie-
dzili gospodarstwo agroturystyczne 
Pod Lipą, Groty Mirachowskie, diabel-
ski głaz nad Jeziorem Kamiennym.
Wypoczynek należał się wszystkim 
uczniom po roku ciężkiej pracy, po-
twierdzeniem niech będzie udział 
w licznych konkursach, oto niektóre 
sukcesy:

Karolina Antoszek została wy-
różniona w Międzynarodowym Kon-
kursie Literackiej Twórczości Dzieci 
i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej. 
Jury składające się z uznanych pisa-
rek, literaturoznawców i polonistów 
doceniło walory opowiadania pt. Po-
wrót do przyszłości autorstwa naszej 
uczennicy. Miarą tego sukcesu jest 
fakt, że na konkurs nadesłano 8390 
tekstów z 508 szkół rozmieszczonych 
po całym świecie.

W I Gminnym Konkursie Piosenki 

Dziecięcej organizowanym w naszej 
szkole miejsca na podium zdobyli: 
1m. Karina Karpus - SP Szczenurze, 
2m. Kornelia Piotrowska - SP Szczenu-
rze, 3m. Uczeń reprezentujący Zespół 
Szkół w Wicku, 4m. Maria Kruszew-
ska - SP Szczenurze. Wyróżnienia 
otrzymały: Ania Sanocka i Amelia Ta-
sior - uczennice ZS w Maszewku. Dla 
wszystkich uczestników zostały zaku-
pione nagrody książkowe z funduszu 
Rady Rodziców.

Wczesnym piątkowym rankiem, 9 
czerwca 2017 roku, uczniowie z klas 
II-VI wyruszyli do Czołpina. Na tere-
nie byłej jednostki wojskowej odbył 
się XII Turniej Ekologiczny o puchar 
Dyrektora Słowińskiego Parku Naro-
dowego. W zmaganiach wzięli udział 
uczniowie ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z otuliny Parku. W Tur-
nieju wystartowało 50 drużyn. Dla 
porównania w latach ubiegłych brało 
udział ok. 30 drużyn. Jest nam nie-
zmiernie miło poinformować, że dwie 
drużyny z naszej szkoły otrzymały pu-
chary.

II miejsce w kategorii klas I-III za-
jęli uczniowie z klasy III w składzie: 
Adam Gałafin, Oskar Boho, Oliwia Her-
mann, Kinga Wełnicka i Karina Kar-
pus. II miejsce w kategorii klas IV-VI 
zajęli uczniowie z VI klasy w składzie: 
Dominik Bończyszyn, Błażej Grabow-
ski, Kacper Jankowski, Aleksandra 
Mikołajewska i Maria Gajda.

Gminny Logopedyczny Konkurs Recyta-
torski
Oto nasi zwycięzcy Gminnego Logo-

pedycznego Konkursu Recytatorskie-
go „Wierszyki co ćwiczą języki”, który 
odbył się 25 kwietnia w Gminnym 
Przedszkolu w Charbrowie: Natalka 
Socha – 1 m., Stasiu Ekman, Zuzia 
Kiljańska (nagrody za udział)
II miejsce w Międzyszkolnym Konkur-
sie „SUDOKU”
Dnia 30 maja 2017 r. sześcioro ucz-
niów naszej szkoły wzięło udział 
w Międzyszkolnym Konkursie „SU-
DOKU”, który odbył się w szkole 
w Maszewku. Każdy uczestnik wypeł-
niał diagram SUDOKU przystosowany 
do poziomu jego klasy. W klasyfikacji 
ogólnej szkół wywalczyli oni drugie 
miejsce dla naszej szkoły. Natomiast 
wyniki indywidualne naszych ucz-
niów były następujące:
klasa I - FIlip Miotk - III miejsce, klasa 
II - Olga Górecka - II miejsce, klasa III 

– Maria Kruszewska - I miejsce, klasa 
IV - Maria Gajda - III miejsce, klasa V 

- Adrianna Konkol - I miejsce, klasa VI 
- Łukasz Socha - III miejsce.

Konkurs recytatorski „WIOSNA, WIOSNA 
ACH TO TY”
3 kwietnia odbył się konkurs recyta-
torski zorganizowany przez pracow-
ników Biblioteki Publicznej Gminy 
Wicko. Wydarzenie skupiło ponad 
pięćdziesięciu młodych miłośników 
poezji, którzy prezentowali utwory 
o tematyce wiosennej. Spośród wielu 
występów w kategorii klas I-III najwy-
żej oceniono Olgę Górecką, natomiast 
Kornelia Piotrowska została wyróżnio-
na. Trzecie miejsce wśród starszych 
uczniów zajął z kolei Paweł Gałafin.
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Zespół Szkół w Wicku

Podsumowanie Konkursu Plastycznego 
i Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”

Z wielką przyjemnością mamy 
zaszczyt poinformować, że ucznio-
wie naszej szkoły zostali nagrodzeni 
w Międzyszkolnym Konkursie Pla-
stycznym pt.: „Przyłapani na czytaniu”. 
III miejsce w konkursie w kategorii 
klas IV-VI zdobył uczeń klasy V Oli-
wier Kwiatkowski. Natomiast uczen-
nica klasy III Kornelia Piotrowska 
otrzymała wyróżnienie w kategorii 
klas I-III. Organizatorem konkursu 
był Ośrodek Doskonalenia Nauczycie-
li w Słupsku.
W naszej szkole nie zabrakło też uro-
czystości upamiętniających ważne 
wydarzenia. Każdego roku uczniowie 
naszej szkoły z ogromnym zaangażo-
waniem przygotowują się do obcho-
dów Dnia Ziemi. W marcu każda klasa 
otrzymała list od Planety Ziemi. Zada-
niem każdej klasy było przygotowanie 
jednego plakatu o tematyce ekolo-
gicznej, wiersza lub piosenki oraz 
zwierząt wykonanych z surowców 
wtórnych. Uczniowie wywiązali się 
wzorowo z powierzonych im zadań. 
Odbył się również apel z okazji Dnia 
Jedności Kaszubów. W tym roku głów-
ne obchody Dnia Jedności Kaszubów 
odbyły się 19 marca w miejscowo-
ści Chmielno. Nasi czniowie z klas 
IV - VI przygotowali przedstawienie 
w języku kaszubskim pt. „Stworzenie 
Kaszub”. Zaśpiewali dwie piosenki ka-
szubskie pt.”Hej, tu u nas...” oraz „Tu 
jest nasza ziemia”. Uczniowie zapre-
zentowali się też w tańcach „Szewc” 
i „Kowal”. W ramach nauki języka ka-
szubskiego dużo się dzieje. W dniu 6 
czerwca 2017 r. gościł w naszej szko-

Zbliżające się wakacje to dla każ-
dej szkoły czas podsumowań 
i sprawozdań z działalności. Nie 

inaczej jest w Zespole Szkół w Wicku.
Wśród prac remontowych warto wspo-
mnieć o odnowieniu klas nr 13, 14 
i 15 oraz świetlicy gimnazjalnej. Do-

le rzeźbiarz z Pracowni Rzeźbiarskiej 
w Łęczycach. Uczniowie uczęszczają-
cy na lekcje języka mieli okazję po-
dziwiać wyroby zacnego gościa m. in. 
figurki, patery, obraz przedstawiają-
cy Gdańsk, a także krzesło papieskie, 
na którym dzieci robiły sobie zdjęcia. 
Uczniowie poznali narzędzia rzeźbiar-
skie potrzebne w pracy. Każdy uczest-
nik warsztatów otrzymał deseczkę, na 
której wyrzeźbił swoje imię. Odbyła 
się też wycieczka do Gdańska. Prze-
wodnik oprowadził młodzież po kilku 
najważniejszych zabytkach stolicy Ka-
szub. Nasi uczniowie zwiedzili m.in. 
Katedrę Oliwską, gdzie wysłuchali 
koncertu zabytkowych organów. Przy 
Długim Targu zwiedzili Dwór Artusa 
i Ratusz Głównego Miasta, o których 
ciekawie i wyczerpująco opowiadał 
przewodnik. Byli pod Fontanną Nep-
tuna. Przeszli się po Zielonym Moście 
na rzece Motławie, łączącym Główne 
Miasto z Wyspą Spichrzów, a także 
szli bulwarem nad Motławą, którym 
dotarli do Starego Żurawia - zabyt-
kowego dźwigu portowego Gdańska, 
najstarszego zachowanego dźwigu 
portowego w Europie. Ulicą Maria-
cką przeszli pod Bazylikę Mariacką 

- trzecią pod względem objętości świą-
tynię na świecie, zbudowaną z cegły. 
Uczniowie klas I-VI uczęszczający na 
lekcje języka kaszubskiego wzięli też 
udział w V Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Kaszuby jak malowane”, 
którego organizatorem była Społecz-
na Językowa Szkoła Podstawowa LTO 
w Lęborku. Gabriela Jankowska - ucz. 
kl.V otrzymała w tym konkursie wy-
różnienie.

Tradycją naszej szkoły są obchody 

kupione zostały również 2 tablice in-
teraktywne do klasopracowni.

Społeczność szkolna aktywnie włą-
czyła się w obchody 30-lecia wyboru 
patrona Szkoły Podstawowej w Wicku, 
biorąc udział w Tygodniu z Brzechwą. 
Inne ważne imprezy przełomu maja 

Dnia Mamy i Taty. Dlatego też 25 maja 
2017 r. odbyła się uroczysta akademia. 
Wspólne wiersze, piosenki, krótkie 
scenki i taniec w wykonaniu najmłod-
szych dzieci oraz uczniów klas 1-3 
uświetniły tę wspaniałą okazję. Nie 
zabrakło życzeń, prezentów i wspól-
nego śpiewu „Sto lat”. Dla wszystkich 
został przygotowany słodki poczęstu-
nek.

Zaś w Dzień Wagarowicza zrezyg-
nowano z tradycyjnej formy prze-
prowadzania zajęć dydaktycznych 
na rzecz eksperymentów. Uczniowie 
losowali koperty z opisem doświad-
czenia, po czym wprowadzali teorię 
w życie. Mimo pewnych obaw budy-
nek szkolny przetrwał wszystkie na-
ukowe próby. Po pikniku naukowym 
przyszedł czas na piknik tradycyjny. 
Pogoda dopisała zatem uczniowie z ra-
dością upiekli przy ognisku kiełbaski. 
Po posiłku udaliśmy się na seans fil-
mowy zorganizowany na kształt dys-
kusyjnego koła filmowego. Podczas 
omawiania obrazu uczniowie wyka-
zywali się dużą wnikliwością, budząc 
wielką satysfakcję prowadzących.

W podobnym nastroju zorganizo-
wany został w naszej szkole Dzień 
Dziecka. Najmłodsi uczniowie wybrali 
się na spacer po Łebie, starsi zaś, pod 
wnikliwym okiem leśniczego zgłębiali 
tajemnice przyrody. Na koniec wszy-
scy zjedli pieczoną kiełbaskę i w do-
brych nastrojach udali się do domu.

Z okazji wakacji życzymy wszyst-
kim udanego wypoczynku!!

Opracowanie Wioletta Malek

i czerwca, zorganizowane w Zespole 
Szkół w Wicku to przede wszystkim: 
hucznie obchodzony Dzień Strażaka 
i Dzień Przedszkolaka, a także Dzień 
Sportu Szkolnego z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka oraz Dzień 
Unii Europejskiej i Języków Obcych.

Dodatkowo Biblioteka Szkolna Ze-
społu Szkół w Wicku jeszcze w maju 
zorganizowała spotkanie autorskie 

Edukacja
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w ramach 24. Pomorskiej Wiosny Li-
terackiej z popularną pisarką dla dzie-
ci i młodzieży, p. Joanną Olech, dla 
uczniów kl IV-VI. A 2 czerwca wraz 
z Biblioteką Publiczną Gminy Wicko 
Biblioteka Szkolna współorganizowa-
ła warsztaty literackie w ramach ak-
cji „Cała Polska Czyta Dzieciom” dla 
pierwszaków i uczniów klas drugich 
SP Wicko z p. Grażyną Rigall, ilustra-
torką książek i graficzką z Sopotu.

Spośród znaczących sukcesów in-
dywidualnych naszych uczniów warto 
wymienić 3 wyróżnienia dla tekstów 
literackich w XXXIII Międzynaro-
dowym Konkursie Literackiej Twór-
czości Dzieci i Młodzieży im. Wandy 
Chotomskiej w Słupsku: szóstokla-
sistek - Kingi Wrońskiej i Ady Grze-
gorczyk oraz uczennicy klasy drugiej 
Gimnazjum w Wicku - Malwiny Koss. 
Natomiast Maciej Filipionek, drugo-
klasista Gimnazjum w Wicku, był 
trzeci w Powiatowym Konkursie 
Chemicznym „Chemikalia” w Lębor-
ku. W Powiatowych Eliminacjach 46. 
Konkursu Recytatorskiego Literatu-
ry Kaszubskiej „Rodno Mòwa” w Lę-
borku dwoje utalentowanych uczniów 
SP Wicko zdobyło laury. Maksymi-
lian Halas zajął drugie miejsce, a Na-
talia Waleśkiewicz – trzecie. Sukces 
osiągnęli w etapie wojewódzkim XI 
Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego „Matman” również nasi gim-
nazjaliści: Jakub Antoszek i Jakub 
Sitkowski. Pierwszy z nich wygrał za-
wody w swojej kategorii, a drugi zajął 

w swojej kat. trzecią lokatę. Również 
w innym prestiżowym konkursie ma-
tematycznym, czyli w Międzynarodo-
wym „Kangurze”, w tym roku wzięło 
udział aż 47. uczniów naszej szkoły. 
Spośród nich wspaniałe sukcesy za-
notowali: Jakub Bladoszewski z klasy 
IVb SP – zdobywca tzw. Dużej Nagro-
dy oraz zdobywcy Wyróżnień: Janusz 
Pięda z klasy IIa SP, Nikola Cheba 
z klasy V SP, Maria Stasiak z klasy 
IIIc Gim., Jakub Antoszek klasy IIIb 
Gim.
Jak zawsze, nasi uczniowie mogą po-
chwalić się również wielkim zaanga-
żowaniem w zawodach sportowych 
różnego szczebla, żeby wspomnieć 
chociażby ich liczny udział w IV raj-
dzie Nordic Walking w Szczenurzy, 
w II i III Biegu po zdrowie, w II Bie-
gu Świętojańskim w Charbrowie czy 
w II Biegu Wiosennym. Natomiast in-
dywidualnie podczas wojewódzkich 
mistrzostw w drużynowych biegach 
przełajowych w Człuchowie historycz-

ne starty zanotowali dwaj uczniowie 
z naszej szkoły. W biegu na 800 m 
(rocznik 2006 - 2007), Mateusz Buś-
ko, uczeń klasy IVA, wygrał tę rywali-
zację, a na dystansie 1000 m (rocznik 
2004 - 2005) nasz szóstoklasista. Mar-
cel Papke był trzeci.

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 
w Zespole Szkół w Wicku:

Absolwentem i Uczniem Roku w Gim-
nazjum w Wicku została Maria Sta-
siak z kl. IIIC.

Uczniem Roku w Szkole Podstawowej 
w Wicku w kat. kl. I-III została Natalia 
Rzepka z kl. IIA.

Uczniem Roku w kl. IV – VI Szkoły 
Podstawowej została Tatiana Piotrow-
ska z kl. VI.

Sportowcy Roku:
Wśród chłopców SP: Marcel Papke 
z kl. VI.

Wśród dziewcząt: Weronika Śmie-
chowska, również z kl. VI.

Wśród gimnazjalistów z tytułem Spor-
towca Roku zakończył rywalizację Mi-
chał Szymichowski z kl. IIIC.

Wśród gimnazjalistek Sportowcem 
Roku została Wiktoria Leszczuk z kl. 
IIA.

oprac. Magdalena Kubiak
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Edukacja

Podczas Festynu Rodzinnego 
„NIEZAPOMINAJKA”, który od-
był się 10.06.2017r. na stadionie 

w Charbrowie, wyłoniono laureatów 
konkursu Talenty Naszej Gminy 2017:
Jury w składzie:

1. Aleksandra Magnus - instruktor-
ka tańca, zwyciężczyni czołowych 
turniejów tanecznych w Polsce 
i na świecie, absolwentka Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Lę-
borku,

2. Andrzej Kubiak - kierownik Re-
feratu Rozwoju i Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Lęborku

3. Piotr Janusiewicz - właściciel Po-
morskiej Agencji Imprez Arty-
stycznych „PAJA” z Potęgowa

Klasyfikacja końcowa po naradach 
jury przedstawia się następująco:

1. Natalia Waleśkiewicz
2. Dobrosława Laskiewicz, Wiktoria 

Grzenkowicz
3. Wiktoria Juśkiewicz

Po zakończeniu konkursu talentów 
na scenie zaprezentowała się ubiegło-
roczna zwyciężczyni konkursu Alicja 
Gieryk oraz solistka zespołu „Meri-
tum” i „Rapsodia” Karolina Kaźmier-

kiewicz. Następną atrakcją festynu był 
pokaz taneczny w wykonaniu zespo-
łów „Mini Bravo” i „Bravo” z Lęborka, 
które zaprezentowały układy soli-
stów, duetów, mini formacji i formacji 
w stylu hip-hop. Program artystyczny 
przedstawił także chór dziecięcy „Bie-
dronki” z Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Wicku. Zanim na scenie 
pojawiła się gwiazda wieczoru, zgro-
madzona publiczność mogła posłu-
chać piosenek z repertuaru zespołu 

„Andrzeje”. Kolejnym punktem pro-
gramu był występ zespół disco polo 

„FOCUS”, który porwał publiczność do 
zabawy.

Po ponad godzinnym koncercie sce-
nę opanował Dj, który rozgrzewał go-
rącymi rytmami uczestników festynu 
aż do późnych godzin nocnych. Pod-
czas imprezy można było zjeść dar-
mową zupę przygotowaną przez Panie 
z przedszkola z Charbrowa. Dzieci na-
tomiast mogły skorzystać z szeregu 
atrakcji przygotowanych przez organi-
zatorów m.in. dmuchańców, trampoli-
ny i samochodzików.
Bardzo dziękujemy partnerom i spon-
sorom nagród w konkursie Talentów 
Naszej Gminy, którymi byli:

Wójt Gminy Wicko
Pan Leszek Piechowski
Pan Kuba Mazurek
Komputronik Lębork
Łeba Park
Market Muzyczny Grzegorz Gromadzki
Labirynt Park Łeba
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku

GOKiS Wicko

NIEZAPOMINAJKA 2017



22 Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

Mistrz tańca

11 czerwca w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Wicku od-
był się IV Ogólnopolski Tur-

niej Solistów i Duetów „Mistrz Tańca”, 
zorganizowany przez Agencję Arty-
styczną BRAVO prowadzoną przez Pio-
tra Zagrodnika. Współorganizatorami 
zawodów były: Gmina Wicko, Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca 
Nowoczesnego,

Tego dnia na parkiecie zaprezento-
wało się około 200 tancerzy z takich 
miejscowości jak Białogarda, Brusy, 
Bydgoszcz, Gdańsk, Kołobrzeg, Lę-
bork, Lidzbark Warmiński, Łęczyce, 
Rumia, Szczecin, Wejherowo, Wicko 
oraz Wrocław. Zawodnicy rywalizowa-
li w różnych stylach tanecznych: hip-
hop, disco, show dance, taniec 
współczesny, inne formy tańca, jazz 
dance oraz taniec klasyczny. Zawody 
zostały przeprowadzone w czterech 
kategoriach wiekowych: do 8 lat, 9-11 
lat, 12-15 lat oraz powyżej 15 lat.
Zmagania młodych adeptów tańca oce-
niało jury w składzie:

• Anna Gołębiewska z Gdańska, była 
tancerka tańca towarzyskiego 
i narodowego, wieloletni instruk-
tor i choreograf tańca disco dance,

• Aleksandra PAOLA Magnus, tan-
cerka, która swoją przygodę 
z tańcem rozpoczęła 12 lat temu 
w sekcji baletowej. Rozwijała 
się również w stylu disco dance, 
a obecnie specjalizuje się w stylu 
hip-hop, dance oraz house,

• Sebastian Białobrzeski z Gdań-
ska, wieloletni tancerz Ope-
ry Bałtyckiej, instruktor tańca 
klasycznego, choreograf tańca 
współczesnego.

Tancerze, w zgodnej opinii jurorów, 
zaprezentowali wysoki poziom ar-
tystyczny i wysoką technikę tańca, 
dzięki czemu licznie zgromadzona 
publiczność mogła podziwiać ciekawe 
i różnorodne choreografie.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał 
dyplom, a laureaci trzech najlepszych 
miejsc medale ufundowane przez 
Gminę Wicko. Podczas krótkiej prze-
rwy przedstawiliśmy film promocyjny 
Gminy Wicko. Turniej można z całą 
pewnością uznać za udany, o czym 
świadczą pozytywne opinie wyrażo-
ne przez tancerzy i ich trenerów na 
temat sprawnej organizacji zawodów 
oraz miłej atmosfery podczas imprezy 
oraz obiektu Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wicku.

DEBIUTY HIP-HOP DO 8 LAT
DARIA KRZYŻANOWSKA, Lębork – II 
miejsce
OLIWIA DRUŻYŃSKA, Lębork – III miej-
sce
BARTŁOMIEJ IWICKI, Wicko – IV miej-
sce
ZUZANNA WICKA, Wicko – udział
ROKSANA KWIDZIŃSKA, Wicko – udział
JULIA DAMPC, Lębork – udział
KAMIL ŻMUDZKI, Lębork – udział

DEBIUTY HIP-HOP 9-11 LAT
OLIWIER SIERADZKI, Lębork – I miej-
sce

WIKTORIA SZEWCZUK, Wicko – IV miej-
sce
PAULINA MASZOTA, Wicko - udział
OLIWIA TRZASKALSKA, Wicko –dyplom 
za udział
PATRYCJA BALCERZAK, Lębork –dy-
plom za udział
WERONIKA JAGODZIŃSKA, Wicko –dy-
plom za udział

HIP-HOP SOLO DO 8 LAT
DANIEL KALBARCZYK, Lębork – I miej-
sce
OLIVIER GAFFKA, Lębork – II miejsce
JAKUB BONIASZCZUK, Lębork – III 
miejsce

INNE FORMY TAŃCA SOLO DO 11 
LAT
OLIWIA WÓJCIK, Lębork – IV miejsce
MAGDALENA SZKUDLAREK, Lębork – V 
miejsce
JULIA FUDALA, Lębork – VII miejsce

TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 9-11 
LAT
ALEKSANDRA METERA, Lębork – VIII 
miejsce

SHOW DANCE SOLO 9-11 LAT
KLAUDIA ROMANIUK, Lębork – V miej-
sce

SHOW DANCE SOLO DO 8 LAT
CARLA ORTA-SYLDATK, Lębork – I miej-
sce

HIP-HOP SOLO 9-11 LAT
DOBROSŁAWA LASKIEWICZ, Białogarda 

– I miejsce
DOMINIKA ADAMCZYK, Lębork – II 
miejsce
SARA DORAWA, Lębork – II miejsce

SHOW DANCE DUETY DO 15 LAT
OLIWIA WÓJCIK, JOANNA DAWIDOWSKA, 
Lębork – I miejsce
INNE FORMY TAŃCA DUETY DO 15 
LAT
PAULINA SACZKOWSKA, WIKTORIA BOJ-
KE, Lębork – I miejsce

HIP-HOP DUETY DO 11 LAT
DANIEL KALBARCZYK, JAKUB BONIASZ-
CZUK, Lębork – I miejsce
SARA DORAWA, DOMINIKA ADAMCZYK, 
Lębork – II miejsce
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Nordic Walking po raz IV

6 maja 2017 roku w Szczenurzy od-
była się IV edycja Rajdu Nordic 
Walking o Puchar Wójta Gminy 

Wicko. W tym roku udział wzięło po-
nad 230 zawodników, którzy startowa-
li na jednej z dwóch tras 12 km lub 8.5 
km. Krótszy dystans był przewidzia-
ny również dla osób niepełnospraw-
nych. Puchary były przyznawane 
w kategorii Open kobiet i mężczyzn 
na obu dystansach i w kategorii nie-

pełnosprawni. W kategoriach wieko-
wych były dyplomy, a każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal. Nowoś-
cią była rywalizacja szkół na obu dy-
stansach. Na odcinku 12 km wygrało 
Gimnazjum nr 2 w Lęborku a na 8.5 
km Zespół Szkół nr 4 w Pruszczu 
Gdańskim.

Pierwsze miejsca w Open:

• 8.5 km kobiety Wiktoria Naczk

• 8.5 mężczyźni Edward Szudarski
• 12 km kobiety Marlena Wiśniew-

ska
• 12 km mężczyźni Leonard Naczk

Rozdane zostały również puchary dla 
najszybszych zawodniczek i zawodni-
ków gminy Wicko.
Tego dnia słońce nie zawiodło, więc 
atmosfera była świetna i humory do-
pisywały. Po rywalizacji wszyscy zo-
stali zaproszeni na poczęstunek, na 
który składały się przepyszne piero-
gi, grochówka i słodkości. Głównym 
organizatorem rajdu było Stowarzy-
szenie Nordic Walking „Orły Wicko” 
przy wsparciu GOKiS - u. Patronat ho-
norowy nad imprezą objął Wójt Gmi-
ny Wicko Pan Dariusz Waleśkiewicz. 
Wszystkim dziękujemy i zapraszamy 
za rok na V edycję.

Zadanie publiczne pt.„Organizacja IV 
Rajdu Nodic Walking w Szczenurzy”, jest 
współfinansowane ze środków otrzyma-
nych od Gminy Wicko

DEBIUTY HIP-HOP 12-15 LAT
KAROLINA MROSK, Lębork – II miejsce
WIKTORIA KOWALCZYK, Wicko - III 
miejsce
WIKTORIA GRZENKOWICZ, Wicko – IV 
miejsce

HIP-HOP SOLO OD 12 LAT
KACPER MIEDZIŃSKI, Lębork – I miej-
sce
KONSTANCJA KELLER, Lębork – I miej-
sce
AURELIA CYGERT, Lębork – II miejsce
NIKOLA KUŹMIŃSKA, Lębork – III miej-
sce

INNE FORMY TAŃCA SOLO 12-15 
LAT
WIKTORIA BOJKE, Lębork – IV miejsce
ROKSANA PILARSKA, Lębork – V miej-
sce

PAULINA SACZKOWSKA, Lębork – VI 
miejsce
JOANNA DAWIDOWSKA, Lębork – VII 
miejsce

TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-15 
LAT
WIKTORIA WASILEWSKA, Lębork – 
I miejsce
JOANNA DAWIDOWSKA, Lębork – III 
miejsce
ROKSANA PILARSKA, Lębork – VII 
miejsce
WIKTORIA BOJKE, Lębork – udział

SHOW DANCE SOLO 12-15 LAT
WIKTORIA WASILEWSKA, Lębork – II 
miejsce
JOANNA DAWIDOWSKA, Lębork – III 
miejsce
ROKSANA PILARSKA, Lębork – III miej-
sce

PAULINA SACZKOWSKA, Lębork – V 
miejsce
WIKTORIA BOJKE, Lębork – VI miejsce

HIP-HOP DUETY OD 12 LAT
NIKOLA KUŹMIŃSKA, KACPER MIEDZIŃ-
SKI, Lębork – I miejsce

JAZZ DANCE DUETY 12-15 LAT
JOANNA DAWIDOWSKA, WIKTORIA WASI-
LEWSKA, Lębork – III miejsce
WIKTORIA BOJKE, PAULINA SACZKOW-
SKA, Lębork – IV miejsce

TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY OD 
12 LAT
WIKTORIA WASILEWSKA, JOANNA DAWI-
DOWSKA, Lębork – I miejsce
ROKSANA PILARSKA, WIKTORIA BOJKE, 
Lębork – III miejsce

GOKiS Wicko

Edukacja



24 Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

Dzień Matki

Figury kwiatowe

26 maja 2017 w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu 
w Wicku gościliśmy mamy. 

Dzieci wraz z instruktorami przygo-
towały program artystyczny oparty na 
tematyce muzyki filmowej. Podczas 
uroczystości Goście mogli podziwiać 

Dnia 23.05.2017r. do naszej Gminy zawitały nowe figury kwiatowe (wio-
lonczela i koń z wozem) oraz czaple. Instrument muzyczny stanął przed 
naszym Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, aby symbolizować kul-

turę w naszej Gminie. Koń z wozem zadomowił się w Nowęcinie, który słynie 
ze stadnin konnych. Foka, która była w Charbrowie odpłynęła i ulokowała się 
w Sarbsku, gdzie będzie promowała nasz „Sea Park”. Statek stojący do tej pory 
w Wicku tym razem zacumował w Charbrowie. Mamy nadzieję, że dzięki tym 
elementom nasza Gmina stanie się jeszcze ciekawsza i piękniejsza dla turystów, 
a nasi mieszkańcy będą dumni z poprawiającej się estetyki.

K. Karczewska

śpiew, grę na instrumentach oraz ta-
niec do największych filmowych hitów 

- „Zakonnica w przebraniu”, „Różowa 
Pantera”, „Rio Bravo” i wielu innych. 
Każda mama z rąk swojej pociechy 
otrzymała upominek oraz mogła za-
smakować poczęstunku przygotowa-

nego przez Gminny Ośrodek Kultury. 
Gościnnie na scenie zaprezentował 
się zespół „X-Band” z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Lęborku pod kierow-
nictwem Pana Piotra Fugla.

GOKiS Wicko
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Pierwsze Europejskie tournée
naszych Biedronek

W dniach 15 - 21 lipca 2017 r.  
został zorganizowany dłu-
go wyczekiwany pierwszy 

wyjazd naszych Biedronek do stolic 
europejskich, w których dzieci kon-
certowały. Swój wyjazd rozpoczęły 
od przyjazdu do Torunia oraz nagra-
nia swojego pierwszego teledysku, 
w którym brały również udział chóry 
Biedronek z północnej Polski. Chór 
Biedronki to największy chór w Pol-
sce. Trasa koncertowa oraz atrakcje 
przygotowane dla dzieci miały na celu 
zintegrowanie wszystkich Biedronek 
oraz poznawanie najciekawszych za-
kątków Europy.

Na trasie zatrzymaliśmy się w Czę-
stochowie, Leśniowe, Olsztynie, Bra-
tysławie, Wiedniu, Budapeszcie, 
Sarospatak, Krośnie, a w drodze po-
wrotnej w Kielcach. W każdym z tych 
miast Biedronki miały możliwość za-
prezentowania swoich umiejętności 
wokalnych. W czasie wyjazdu dzieci 
nie tylko koncertowały, ale również 
zwiedzały i integrowały się na zaba-

wach dyskotekowych oraz kąpały się 
w Termach Wulkanicznych w Saro-
spatak.

Szczęśliwie wróciliśmy do naszych 
domów rodzinnych i przyjaciół, bo-
gatsi o doświadczenia, pełni wrażeń 
i wspomnień, które na zawsze pozo-
staną w naszych sercach. Po raz ko-
lejny mogliśmy pokazać, że Biedronki 
to jedna wielka rodzina. Na realizacje 
wyjazdu i jego przygotowanie składa 
się praca wielu osób, którym z całego 
serca dziękujemy za zaangażowanie. 
Słowa podziękowania kierujemy nade 
wszystko do naszego Pana Wójta oraz 
wszystkich sponsorów: Firma Strabag, 
Pan Dariusz Kruszyński, Pan Tadeusz 
Czosnek, Firma Nordman – Roszczy-
ce, Pani Maria Adamska – Biedronka 
Wicko, Pani Ortman Patrycja – Re-
stauracja Słowińska, Pan Arkadiusz 
Romaszko ELEKTRO – ROM – Zdrzew-
no, Pani Monika Piwka – Zakład fry-
zjerski Wicko, Pani Monika Rosin 

– „Restauracja u Rosina” , Pan Jacek Ja-
kubowski „Drewpol” - Roszczyce, Pan 

Michał Buchowski „Sklep Głodowski” , 
Pan Bogdan Kaliszuk, Pan Marcin Ba-
rzowski, Pani Emilia Lieske, Pan Kazi-
mierz Małaszycki – „kopalnia wapna 
Roszczyce”.

Na szczególne podziękowania za-
sługuje Pani Elżbieta Mart – dyry-
gentka Biedronek z Wicka. Dzięki jej 
zaangażowaniu, pasji i wielkiemu ser-
cu w przygotowania, mógł się odbyć 
tak wspaniały wyjazd.

Właśnie dzięki ludziom dobrej woli 
możemy wyjeżdżać w dalekie trasy 
koncertowe i śpiewem chwalić Pana, 
pomnażać nasze talenty i w ten spo-
sób przynosić radość ludziom w róż-
nych zakątkach świata.

DZIĘKUJEMY !

Celina Wermińska 
pseudonim: ŚwiatłoCzuła
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Stowarzyszenie „Uwolnić Wiedzę” 
skupia nauczycieli Zespołu Szkół 
w Wicku i osoby współpracują-

ce ze szkołą. Powstało 16 maja 2007 
roku, po zrealizowaniu projektu pt. 

„Uwolnić wiedzę” napisanego przez 
czworo nauczycieli z Gimnazjum 
w Wicku w ramach programu „Rów-
nać Szanse” Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Głównym celem 
stowarzyszenia jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych młodzieży szkol-
nej. Stowarzyszenie liczy 18 członków. 
Swym działaniem objęło dotychczas 
ok. 350 beneficjentów – uczniów 
Gimnazjum w Wicku. W czasie swo-
jej dziesięcioletniej działalności or-
ganizacja zrealizowała 14 projektów 
na łączną kwotę 173200 zł. W ujęciu 
chronologicznym były to projekty:

1. Wolnocłowa strefa pomysłów”- 7000 
zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności (2008 r.)

2. „Drapieżnik – twój wróg?” – 12200 zł 
z WFOŚiGW w Gdańsku (2009 r.)

3. „Wiedźmen” – 7000 zł z PAFW\  
(2009 r. )

4. „Poznaj swoją gminę – odkryj świat 
i jego tajemnice – 2010” – 7000 zł 
z Gminy Wicko

5. „Poznaj swoją gminę – odkryj świat 
i jego tajemnice – 2011”– 8000 zł 
z Gminy Wicko

6. „Wyjdź z cienia” - poprzedzony diag-
nozą środowiska – 2011 – 40000zł 
z PAFW

7. „Poznaj swoją gminę – odkryj świat 
i jego tajemnice – 2012” – 7000 zł 
z Gminy Wicko

8. „Poznaj swoją gminę – odkryj świat 
i jego tajemnice – 2013” – 5000 zł 
z Gminy Wicko

9. „Działajmy razem” – 5000 zł z Polsko 
– Amerykańskiej Fundacji Wolności 
(2013 r.)

10. „Rzut żartem wzwyż” – 7000 zł z Pol-
sko – Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności

11. „Wolność kocham i rozumiem” – 3000 
zł z Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności

12. „Ochrona z pomysłem” – 32 000 zł 
z WFOŚiGW w Gdańsku

13. „3xZ Zaplanuj, Zorganizuj, Zrealizuj” – 
40000 z Polsko – Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności (2015 r.)

14. „Centrum Aktywności Gimnazjalistów” 
– 2000 zł z Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności

W każdym z tych projektów młodzież 
zdobywała i poszerzała swoje umiejęt-
ności. Nabywała pewności siebie, pod-
nosiła wiarę we własne umiejętności, 
uczyła się samodzielnego planowania 
i realizowania zadań, pozyskiwała do 
współpracy partnerów, współpraco-
wała z młodzieżą z różnych rejonów 
Polski
 W tym roku na realizację swoich ce-
lów organizacja pozyskała kolejne 
8000 zł z Gminy Wicko na realizację 
projektu „Centrum Aktywności Gim-
nazjalistów” oraz 40000 zł z Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności na 
realizację projektu „W podróży odnaj-
dę siebie”.

Jubileusz stowarzyszenia
„Uwolnić Wiedzę”

EdukacjaEdukacja
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 Poza realizacją projektów gran-
towych stowarzyszenie prowadziło 
w formie wolontariatu cykliczne co-
tygodniowe zajęcia z biologii, che-
mii, fizyki i matematyki dla uczniów 
mających kłopoty w nauce, zorga-
nizowało szkolenie w zakresie pisa-
nia projektów przeprowadzone dla 
nauczycieli Zespołu Szkół w Wicku 
przez Kłodzkie Towarzystwo Oświato-
we. Przy stowarzyszeniu istnieje Klub 
Młodego Odkrywcy złożony z uczniów 
Gimnazjum w Wicku .W zrealizowa-
nych przez stowarzyszenie projektach 
uczestniczyło bezpośrednio ponad 
350 uczniów gimnazjum, a w orga-
nizowanych przedsięwzięciach brało 
udział wielu innych uczniów, ich rodzi-
ców i osób na co dzień niezwiązanych 
ze szkołą. Młodzież przeprowadza 
eksperymenty chemiczne, biologicz-
ne i fizyczne, w których uczestniczy 
lokalna społeczność. Członkowie sto-
warzyszenia zainicjowali w gminie 
akcję „Szlachetna paczka” i wzięli 
w niej udział jako wolontariusze. Ak-
cja ta wsparta przez GOPS w Wicku 
nabrała dużych rozmiarów i jest przez 
OPS kontynuowana . W grudniu 2012 
r. za swoją dotychczasową działalność, 
stowarzyszenie uzyskało wyróżnienie 
w Konkursie „Bursztynowego Mie-
czyka” im. Macieja Płażyńskiego dla 
najlepiej działających stowarzyszeń 
w województwie pomorskim.

Oto kilka wypowiedzi uczestników 
projektów realizowanych przez stowa-
rzyszenie.
Agnieszka Burzyńska (Pierwszy rok 
studiów stacjonarnych na Politech-
nice Gdańskiej, kierunek Budowni-
ctwo. Aktualnie mieszka w Gdańsku) 

„Dzięki projektowi nie mam proble-
mu z nawiązywaniem nowych zna-
jomości oraz w poruszaniu się po 
mieście. Przez udział w projekcie sta-
łam się bardziej odpowiedzialna, pew-
na siebie i nie boję się wyzwań. Mam 
o wiele wyższą samoocenę, niż przed 
przystąpieniem do projektu. Nie mia-
łam problemu z maturą ustną (pomi-
jając stres ) czy rekrutacją na studia. 
Gdy czegoś nie wiem, nie wstydzę się 
zapytać, a w razie problemu nie boję 

się prosić o pomoc. W okresie, w któ-
rym uczęszczałam do liceum, prowa-
dziłam drużynę harcerską, co wiązało 
się z tym, ze musiałam nawiązywać 
kontakt z innymi ludźmi, często star-
szymi ode mnie. Uważam, że dzię-
ki projektowi, lepiej poznałam swoje 
mocne strony, potrafię wykazać się 
kreatywnością i determinacją w co-
dziennym życiu”.

Małgorzata Fic (studiuje na SGH, 
mieszka w Warszawie). „Dzięki pro-
jektowi łatwiej jest mi nawiązywać 
znajomości (im dalej od domu, tym 
bardziej to doceniam!), bardziej wie-
rzę w swoje możliwości, łatwiej przy-
chodzi mi wychodzenie z inicjatywą. 
Nie mam problemu z organizacją 
eventow czy zapisaniem się do leka-
rza (ahh to projektowe wydzwanianie) 
. Projekt dał mi też możliwość zostania 
młodzieżowym liderem, a to już osob-
na lista wspaniałości . Gdyby nie pro-
jekt nie zdecydowałabym się pewnie 
na pójście do Trojki- w końcu nie dość, 
że daleko od domu to jeszcze poziom 
straszny- ale skoro już uwierzyłam, 
że mogę wszystko ,to co to dla mnie . 
Z kolei gdyby nie ta decyzja nie wpad-
łabym nigdy na to, żeby iść na SGH, 
a nie na polibudę”.

Fabian Klassa - ( Uczy się zaocz-
nie kończąc 3 kl. liceum) „ Projekt 
nauczył mnie bardzo dużo, na pewno 
pewności siebie, po troszku odpowie-
dzialności - dzięki niemu życie jest 
troszkę prostsze bo nie mam barier 
między ludzkich i jak gdzieś pojadę, 
a z moją orientacją w terenie nie jest 
najlepiej, zawsze poprzez komunika-
cję uda mi się dojść do celu. Projekt 
otworzył mi „oczy” i dzięki niemu 
uświadomiłem sobie, że jak się coś 
nie uda dalej trzeba próbować, nie 
bać się ani poddawać. Szczerze? Nie 
chciałbym wiedzieć jakim byłbym 
człowiekiem gdyby nie ten projekt”.

Klaudia Lisewska - „ Skończyłam 
szkołę w zawodzie fryzjera. Teraz ak-
tualnie mieszkam we Wrześcienku 
(bez zmian) i od 5 miesięcy pracuję 
w swoim zawodzie w zakładzie fry-
zjerskim w Lęborku gdzie wcześniej 
odbywałam 3letnie praktyki. Projekt 

„Wyjdź z cienia” pomógł mi w jeszcze 
lepszym nawiązywaniu kontaktów 
w pracy z klientami co bardzo ułatwia 
mi moją wymarzoną pracę. A także 
duże znajomości z różnymi nowymi 
znajomymi i nie tylko. Nie mam te-
raz problemu z załatwianiem różnych 
spraw w urzędach co bywa to nieraz 
bardzo uciążliwe”.

Ewa Bojke - „Uczęszczam do 3 kla-
sy LO nr 2 w Lęborku. Nie zmieniłam 
swojego miejsca zamieszkania. Pro-
jekt sprawił, że uwierzyłam w siebie. 
Cieszę sie ,że mogłam poznać wielu 
pozytywnie zakręconych, odważnych 
i ciekawych ludzi. Dzięki Nim stałam 
sie bardziej niezależna i pewna siebie. 
Nie przejmuję sie opinią innych, robię 
to co lubię. Łatwiej jest mi kontakto-
wać sie z ludźmi. Przełamałam barie-
rę językową i lubię nawiązywać nowe 
znajomości. Bardzo dziękuje za ten 
projekt !”

Sylwia Modzelewska – „Uczę się 
w Technikum nr 3 w Lęborku, na pro-
filu Technik Organizacji Reklamy, za 
rok czeka mnie matura. Mieszkam 
nadal w tym samym miejscu-w Bia-
łogardzie. Dzięki projektowi „Wyjdź 
z cienia” nauczyłam się pewności 
siebie oraz komunikatywności, dzię-
ki czemu dostałam się na praktyki 
zagraniczne w Bułgarii, na które się 
wybieram już w czerwcu. Projekt po-
zwolił mi rozwijać swoją osobowość, 
teraz nie mam barier w zdobywaniu 
nowych znajomości i łatwiej jest mi 
dążyć do obranych celów.”

Julia Wiertel ( uczennica Gimna-
zjum w Wicku) – „ Ten projekt na-
uczył mnie samodzielności, mniej 
boję się wyzwań i łatwiej nawiązuje 
kontakty. W tym projekcie miałam do 
wykonania konkretne zadania, byłam 
za coś odpowiedzialna i wiedziałam, 
że muszę to zrobić. Każdy z nas stał 
się bardziej odważny, nie boimy się 
wyzwań”.

Opracował A. Bladoszewski
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Rocznik 2009– 300 m

Dziewczęta
1.Natalia Godula W
2.Amelia Tasior M
3.Weronika Wańdoch-Dubaj SZ

Chłopcy
1.Wiktor Ptak W

2.Dawid Wieczorek M
3.Mikołaj Lewicki W

Rocznik 2008– 300 m

Dziewczęta
1.Jagoda Godula W
2.Julita Wiśniewska W
3.Aleksandra Grzegorczyk W

Chłopcy
1.Kacper Ronszkowski W
2.Remigiusz Wroński W
3.Łukasz Strojnowski M

Rocznik 2007– 300 m

Dziewczęta
1.Oliwia Hermann SZ
2.Maja Grześko M
3.Aleksandra Gierak

Bieg Świętojański: Chabrowo 5.06.2017 - 
Wyniki (W-Wicko, M-Maszewko, SZ-Szczenurze)

Rocznik 2009– 300 m

Dziewczęta
1.Natalia Godula W
2.Amelia Tasior M
3.Weronika Wańdoch-Dubaj SZ

Chłopcy
1.Wiktor Ptak W
2.Dawid Wieczorek M
3.Mikołaj Lewicki W

Rocznik 2008– 300 m

Dziewczęta
1.Jagoda Godula W
2.Julita Wiśniewska W
3.Aleksandra Grzegorczyk W

Chłopcy
1.Remigiusz Wroński W
2.Łukasz Strojnowski M
3.Dawid Ranachowski M

Rocznik 2007– 300 m

Dziewczęta
1.Oliwia Hermann SZ
2.Katarzyna Maternowska W
3.Maja Grześko M

Chłopcy
1.Karol Leżański W
2.Paweł Sęktas M
3.Piotr Rakoczy W

Rocznik 2006– 400 m

Dziewczęta
1.Natalia Waleśkiewicz W
2.Wiktoria Buszman W
3.Martyna Wiśniewska W

Chłopcy
1.Mateusz Buśko W
2.Jakub Bladoszewski W
3.Kacper Zając M

Rocznik 2005– 500 m

Dziewczęta
1.Adrianna Konkol SZ
2.Wiktoria Karszna W
3.Aleksandra Wolańska W

Chłopcy
1.Bartosz Strojnowski M
2.Radosław Suchodolski W
3.Szymon Kubica M

GOKiS Wicko

Bieg Wiosenny: Chabrowo 16.05.2017 - Wyniki 
(W-Wicko, M-Maszewko, SZ-Szczenurze)

EdukacjaSport
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Chłopcy
1.Paweł Sęktas M
2.Karol Leżański W
3.Piotr Rakoczy W

Rocznik 2006– 400 m

Dziewczęta
1.Natalia Waleśkiewicz W
2.Wiktoria Buszman W
3.Martyna Wiśniewska W

Chłopcy
1.Mateusz Buśko W
2.Jakub Bladoszewski W
3.Kacper Zając M

Rocznik 2005– 500 m

Dziewczęta
1.Adrianna Konkol SZ
2.Wiktoria Karszna W
3.Aleksandra Wolańska W

Chłopcy
1.Bartosz Strojnowski M
2.Radosław Suchodolski W
3.Szymon Kubica M

Rocznik 2004– 500 m

Dziewczęta
1.Weronika Śmiechowska W
2.Zuzanna Stelmach W
3.Agnieszka Rzepka W

Chłopcy
1.Marcel Papke W
2.Jakub Neumiller W
3.Krystian Krzyżanowski W

GOKiS Wicko

MATEUSZ BUŚKO 
MISTRZEM POLSKI!
KRÓL JEDNEGO KILOMETRA!

Finał Krajowy Czwartków Lekkoatletycznych często 
nazywany jest nieoficjalnymi Mistrzostwami Polski 
w kategorii szkół podstawowych. W tym roku do Ło-

dzi zjechało prawie 2300 młodych lekkoatletów. Do biegu 
na 1000m w roczniku 2006 zgłosiło się 62 zawodników po-
dzielonych na 4 serie: 15,15,16,16. Mateusz Buśko oczy-
wiście wystartował w ostatniej serii. Lekkie dolegliwości 
sprawiły, że nasz biegacz wystartował dość zachowawczo. 
Czas otwarcia po 200 metrach (35s.)wskazywał, że rywali-
zacja będzie bardzo mocna. W tym momencie Mateusz już 
był w czołówce. Po około 300 metrach objął prowadzenie 
i dyktował mocne tempo. Czas po 400m - 1:13, po 600m 

- 1:48, po 800m - 2:31. Na ostatnią prostą wbiegł z prze-
wagą 2-3 metrów. Mimo szaleńczego pościgu trzech rywali 
odparł ich atak i pierwszy minął linię mety (czas-3:09.75). 
Drugi zawodnik stracił do Mateusza 0,4 sekundy (niewie-
le ponad dwa metry). Na podium naszemu biegaczowi gra-
tulował Leszek Dunecki, wicemistrz olimpijski z Moskwy 
(1980rok) w sztafecie 4x100m. Mateusz w nagrodę otrzy-
mał rower, puchar, medal. Nasz biegacz został także powo-
łany do reprezentacji Polski na Międzynarodowy Puchar 
Lekkoatletyczny.

Ekoludek
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W dniu 13 maja 2017 r. na boisku sportowym w Łe-
bieniu odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo 

– Pożarnicze Seniorów jednostek OSP Powiatu Lę-
borskiego.

W zawodach udział wzięło 9 jednostek OSP, w tym 5 dru-
żyn kobiecych i 9 drużyn męskich.
Komisję sędziowską powołał p.o. Komendanta Powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku mł. bryg. Adam 
Wiczkowski, a sędzią głównym zawodów był st. bryg. Jerzy 
Nikitiuk.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach sztafeta po-
żarnicza i ćwiczenia bojowe zgodnie z Regulaminem Zawo-
dów Sportowo – Pożarniczych.

Gminę Wicko reprezentowała w zawodach jednostka 
OSP Łebieniec, której drużyna zarówno kobieca jak i mę-

ska uplasowały się na miejscu czwartym. Trzeba podkre-
ślić, że gdyby nie drobny błąd podczas sprawiania linii 
ssawnej, nasze strażaczki stanęłyby na podium zajmując 
miejsce drugie.

Brawo, OSP Łebienic!
A. Domarecka

W dniu 3 czerwca 2017 r. na Stadionie w Charbrowie 
odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W zawodach udział wzięli młodzi reprezentanci z OSP Łe-
bieniec oraz młodzież z Wicka i Wrześcia, która połączyła 
swoje siły tworząc zgraną drużynę.

Zawody rozegrane zostały zgodnie z Regulaminem Mło-
dzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych CTiF pod 
czujnym okiem Komendanta Gminnego OSP Ryszarda Pa-
cka oraz opiekunów z poszczególnych jednostek.

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze
Seniorów jednostek OSP Powiatu Lęborskiego

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
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Zmagania odbyły się w dwóch kon-
kurencjach: sztafeta pożarnicza oraz 
ćwiczenia bojowe. Zmierzenie się 
w jak najkrótszym czasie z przeszko-
dami umieszczonymi na środku toru, 
takimi jak: napełnienie 5 litrami wody 
tarczy nalewowej, pokonanie ścianki 
czy tunelu, a następnie wykonanie za-
dań na stanowisku węzłów oraz stano-
wisku przyrządów i armatur, budziły 
ogromne emocje.

Po zaciętej walce Druh Grzegorz 
Kopciński, kierowca wozu strażackie-
go z OSP Wicko ochłodził wodą uczest-
ników zawodów, co wywołało u nich 
ogromną radość.

Prezes ZOG ZOSP RP Agnieszka 
Wolańska wręczyła Prezesom jedno-
stek OSP Łebieniec, Wicko i Wrześ-
cie puchary oraz dyplomy za udział 
w Gminnych Zawodach Sportowo Po-
żarniczych MDP, a wszyscy zawodnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe. Złożyła 

Termin składania rozwiązań: 28.07.2017r. Odpowiedzi należy składać do Biblioteki Publicznej Gminy Wicko.
Z otrzymanych poprawnie rozwiązań wylosujemy zwycięzcę.
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również życzenia dzieciom z okazji 
Dnia Dziecka.

Po podsumowaniu punktacji I miej-
sce zdobyła MDP z Łebieńca - 1076 
pkt, a II miejsce OSP Wicko/Wrzeście 

– 1055 pkt.

W dniu tym ważniejsza od wyni-
ków była jednak możliwość wspólne-
go spędzenia czasu z młodzieżą oraz 
popularyzowanie zagadnień ochrony 
p.poż.

A. Domarecka

Dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Wicku

Chwila relaksu
z Rebusem
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