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Planowana budowa przystani ka-
jakowej w miejscowości Poraj 
stanowi część przedsięwzię-

cia strategicznego samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego pt. „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe”. Projekt współfinan-
sowany jest z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Pomorskiego na lata 
2014 – 2020.

Przewidywany zakres prac obej-
muje budowę przystani z pomostem, 
ciągu komunikacyjnego, zatoki posto-
jowej z parkingiem oraz ustawienie 
drobnych elementów małej architek-
tury – wiaty, suszarki na kajaki, ogro-
dzenie terenu, kosze na śmieci, oraz 

montaż tablicy informacyjno-promo-
cyjnej. Powstała infrastruktura służyć 
będzie dla celów turystyki i rekreacji, 
a jej użytkowanie przewiduje się w se-
zonie wiosenno - letnim tj. od 1 czerw-
ca do 15 września.

red

Inwestycje

W Poraju powstanie 
nowoczesna przystań 
kajakowa

Podpisano umowę na budowę 
drogi wojewódzkiej 214
4 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wi-

cku uroczyście, bo w obecności Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysława Struka, podpisano 

umowę z firmą Strabag na budowę i rozbudowę drogi woje-
wódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda-Łeba.

Samorząd Województwa Pomorskiego otrzymał 26 lipca 
br. dofinansowanie na tę inwestycję w Ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Mobilność, Działa-
nia 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa.

Projekt obejmuje rozbudowę DW 214 od ronda w Łebie 
w kierunku Wicka na długości ok. 6,17 km oraz budowę 
obwodnicy Charbrowa, Wicka i Białogardy – nowy prze-
bieg DW 214 o dł. ok. 7,5 km. Inwestycja ma na celu rozbu-
dowę drogi poprzez zwiększenie szerokości jezdni, korektę 
łuków poziomych i pionowych, rozbudowę skrzyżowań 

Inwestycje
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Nowy cennik taryf 
za wodę i nieczystości
Rada Gminy Wicko podjęła 22 listopada br. uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Nowe taryfy będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. do 
31 grudnia 2017 r.

Stawka za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę dla miejscowości: Bargędzino, Biało-
garda, Charbrowski Bór, Charbrowo, Dymnica, Gęś, Gąska, 
Górka Komaszewo, Kopaniewo, Krakulice, Maszewko, Nie-

znachowo, Poraj, Podroże, Roszczyce, Skarszewo, Strzesze-
wo, Ulinia, Wicko, Wojciechowo, Wrzeście, Wrześcienko, 
Zdrzewno w wynosi 2,66 zł brutto.

Stawkę za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń zbio-
rowego odprowadzania ścieków dla miejscowości: Charbro-
wo, Krakulice, Maszewko, Roszczyce, Sarbsk, Strzeszewo, 
Wicko, Zdrzewno, Steknica zatwierdzono w wysokości  
4,50 zł brutto, a dla miejscowości Nowęcin i Żarnowska 
w wysokości 6,43 zł brutto.

Drogi już są

Mieszkańcy Bargędzina i Żarnowskiej jeszcze w sta-
rym roku mogą cieszyć się z wybudowania nowych 
dróg. Niedawno nastąpił odbiór techniczny 1.260- 

metrowego odcinka drogi w Bargędzinie i 560 metrów 
drogi w Żarnowskiej. Budowa nowych ulic to efekt porozu-
mienia Gminy Wicko z Powiatem Lęborskim.

Radni Gminy Wicko wyrazili zgodę na udzielenie pomo-
cy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem 
na modernizację obu dróg powiatowych w 2016 r. Pomoc 
inwestycyjna wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowa-
nych. Koszt całkowity wybudowania nowej nawierzchni 
w Bargędzinie wyniósł 268.425,36 zł, natomiast w Żar-
nowskiej 69.303,26 zł. To mniej niż wstępnie zakładano, 
ale oszczędzone pieniądze zostaną przekazane na dalsze 
remonty nawierzchni dróg powiatowych w Gminie Wicko 
w 2017 r.

red
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Inwestycje

z drogami niższej kategorii wraz z wykonaniem kanaliza-
cji ruchu, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz budo-
wę nowego, obwodnicowego odcinka drogi o parametrach 
klasy technicznej G wraz z budową skrzyżowań skanalizo-
wanych z drogami niższej kategorii oraz budową ronda na 
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 213.

Na całym odcinku wybudowany zostanie ciąg obsługują-
cy ruch pieszy i rowerowy. Realizacja projektu spowoduje 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyni się 

do zmniejszenia ilości kolizji i wypadków, usprawni ruch, 
poprawi komfort podróżowania drogą. Realizacja projektu 
przyczyni się do skrócenia czasu podróży oraz zwiększe-
nia mobilności społeczeństwa.

Prace drogowe wykona firma Strabag sp. z o. o. Wartość 
wykonania projektu budowlanego wyniosła 614.711 zł, 
a wartość inwestycji to około 53 mln zł.

red

Lądek-Zdrój, 
nowy partner Gminy Wicko

Dariusz Waleśkiewicz Wójt Gmi-
ny Wicko i Roman Kaczmarczyk 
Burmistrz Gminy i Miasta Lądek-

-Zdrój podpiszą na początku stycznia 
umowę o współpracy samorządowej 
pomiędzy obiema gminami. Efektem 
tej współpracy jest m.in. kolonia dla 
40-osobowej grupy dzieci i opiekunów, 
która odbędzie się w pierwszym tygo-
dniu ferii zimowych. Dzieci z Lądka 
przyjadą do nas na wakacje.

Nawiązanie współpracy przebie-
ga bardzo sprawnie. W dniach 21-23 
października gościliśmy w naszej gmi- 
nie delegację z Lądka-Zdroju w skła-
dzie: Burmistrz Miasta Roman Kaczmar-
czyk wraz z żoną Beatą, Wiceburmistrz 
Miasta Grzegorz Szczygieł, Sekretarz 
Gminy Anna Chilicka, Alicja Piwowar 
kierownik Wydziału Oświaty, Igor Fal-
kiewicz Informatyk i Jolanta Kotlarz 
Radna Rady Miejskiej. Wizyta rozpo-
częła się od podpisania listu intencyj-
nego, po czym goście zwiedzili gminę 

– poznali potencjał gospodarczy, inwe-

W gminie Wicko planowana jest 
przebudowa trasy rowerowej 
R-10, czyli szlaku rowerowego 

biegnącego wzdłuż polskiego wybrze-
ża. Trasa R-10 wchodzi w skład mię-
dzynarodowego szlaku rowerowego 
wokół Bałtyku. Szlak ten po spełnie-
niu wymogów Europejskiej Federacji 
Cyklistów będzie częścią sieci 14 eu-

stycje oświatowe i atrakcje turystyczne.
– Chcemy wymieniać się tym, co mamy 
najlepsze. My mamy góry, Wy morze, 
więc chcielibyśmy, aby nasi mieszkańcy 
skorzystali na tej współpracy – powie-
dział burmistrz Lądka-Zdroju. – Jestem 
pod wielkim wrażeniem patrząc na to, 
jak wygląda wasza gmina i jaki ma po-
tencjał. Cieszę się na myśl o współpracy.

22 listopada w Wicku i 28 listopada 
w Lądku Zdroju radni podjęli uchwa-
łę o współpracy między samorząda-
mi. Teraz pozostaje już tylko oficjalnie 
podpisać wiążącą umowę partnerską.

Lądek-Zdrój
Dodajmy, że Lądek-Zdrój to jedno z naj-
starszych w Polsce i Europie uzdrowisk, 
w którym mieszka ponad 5 tys. miesz-
kańców. Miasto położone jest w woj. dol-
nośląskim (pow. kłodzki) w paśmie 
gór sudeckich. Prawa miejskie uzy-
skał w 1282 roku z nadania księcia 
wrocławskiego Henryka IV Probusa. 
Jest jednym z najbardziej znanych 

ropejskich szlaków EuroVelo, spośród 
których 5 ma przebiegać przez teryto-
rium Polski.

Planowana przebudowa trasy ro-
werowej R-10 na terenie gminy Wicko 
doprowadzi do wzrostu atrakcyjno-
ści inwestycyjnej oraz turystycznej 
miejsc położonych wzdłuż trasy. Przy-
czyni się również do znacznej po-

prawy bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego.

Długość trasy R-10 w naszej gmi-
nie będzie wynosiła ok. 13 km i będzie 
przebiegała od granic miejscowości 
Żarnowska, poprzez miejscowości No-
węcin, Sarbsk, Ulinię, do granic gmi-
ny Choczewo.

red

oraz najstarszych uzdrowisk polskich 
– jako uzdrowisko był znany już pod 
koniec XV w. Uważany jest za najstar-
sze uzdrowisko w Polsce, gdyż we-
dług źródeł historycznych już w 1241 
roku istniały tu urządzenia kąpielo-
we zniszczone przez Mongołów wra-
cających z pola bitwy pod Legnicą. 
Najstarszy zakład przyrodoleczni-
czy „Jerzy” z basenem zbudowanym 
na źródle o tej samej nazwie został 
wzniesiony w 1498 r.

W połowie XIX wieku na terenie 
Kotliny Kłodzkiej działała księżna Ma-
rianna Orańska. Także Lądek wiele jej 
zawdzięcza, dzięki jej inicjatywie wy-
budowano drogę łączącą miasto z Ka-
mieńcem i Ziębicami, Bolesławowem 
oraz morawskim Starym Mĕstem.
Na fali przydawania uzdrowiskom 
predykatu Bad, 15 lutego 1935 r. 
zmieniono również i nazwę Landeck 
na Bad Landeck. Zmiana ta wynikała 
z promocji miasta i nie miała związku 
z germanizacją nazw przeprowadzo-

R-10-tką przez gminę Wicko
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ną również na ziemi kłodzkiej.
W czasie II wojny miasto nie odnio-

sło żadnych strat. 9 maja 1945 r. zo-
stało zajęte bez walk przez oddział 
zwiadowców Armii Czerwonej. Nie-
miecka administracja działała do 15 
czerwca 1945 roku; ostatnim urzę-
dującym niemieckim burmistrzem 
był dr Hänsch. Natomiast pierwszym 
polskim był Stanisław Latos, który 
rozpoczął urzędowanie 15 czerwca 
1945 r. W budynku przy ulicy Orlej 
4 umieściła się radziecka komendan-
tura miasta. Polscy osadnicy zaczęli 
napływać od sierpnia 1945 roku. Po-
czątkowo mieszkali razem z Niemca-
mi. W kwietniu oraz wrześniu 1946 
roku przeprowadzono akcję wy-
siedlenia niemieckich mieszkańców 
miasta. W latach 1945–1953 oraz 
1956–1991 działało sanatorium Ar-
mii Radzieckiej. W 1950 roku liczba 
mieszkańców zrównała się z przed-
wojenną liczbą mieszkańców mia-
sta. Wśród mieszkańców przeważali 
przesiedleńcy zza nowo utworzonej 
granicy wschodniej (około 52%).
W 1946 roku wprowadzono urzędo-
wo nazwę Lądek Zdrój, zastępując 
poprzednią niemiecką nazwę Bad 
Landeck.

Atrakcje Ladka-Zdrój:
Uzdrowisko Wojciech - Ta historycz-
na budowla z XVII wieku, przebu-
dowana dwieście lat później, kryje 

w swym wnętrzu marmurowy basen 
zaprojektowany na modłę tureckiej 
łaźni, stylowe kamienne wanny do ką-
pieli perełkowych oraz pijalnię wód 
tryskających z ciepłych źródeł siarcz-
kowo-siarkowodorowo-fluorowych 
Marii Skłodowskiej-Curie i Zdzisława. 
Pierścień okalający główny budynek 
zwieńczony kopułą.

Wieża widokowa na Górze Borówkowej
Borówkowa Góra to jeden z najwyż-
szych szczytów Gór Złotych - 900 
m.n.p.m. i jednocześne najwyżej po-
łożony punkt w naszej gminie. Ten 
graniczny szczyt wznosi się nad wsią 
Wrzosówka na północ od Lądka-Zdro-
ju. Ramiona góry Borówkowej opiera-

ją się od wschodu o Przełecz Ladecką 
nad wsią Lutynia (610 m.) i od za-
chodu o Przełęcz Różaniec nad wsią 
Orłowiec (583 m.). Góra swą nazwę 
zawdzięcza obficie występującym tu 
czarnym jagodom - borówkom.

Most św.Jana
Będąc w Lądku-Zdroju warto zoba-
czyć dwuprzęsłowy, gotycki most św. 
Jana z 1565 r. W wiekach średnich tuż 
obok mostu znajdował się dom celni-
ka strzegącego tej przeprawy. Widocz-
na tu piaskowsowa figura św. Jana 
Nepomucena z 1709 r. jest w miarę 
dokładną kopią figury z mostu Karola 
w Pradze i należy do najstarszych na 
Śląsku. Most przez wieki opierał się 
sile wezbranej rzeki, co jest podob-
no efektem zastosowania w zaprawie 
białek kurzych zamiast wapna.

Narciarstwo zjazdowe i biegowe
Stacja Narciarska Lądek Zdrój jest 
niewielkim ośrodkiem narciarskim 
położonym na północnych stokach 
Trojaka. Wyciąg znajduje się na wy-
sokości 600m, a różnica poziomów 
między początkiem, a końcem stoku 
wynosi 120m. Od części zdrojowej 
Lądka Zdroju ośrodek oddalony jest 
ok. 300m.
W Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój pra-
cują trzy nowoczesne wyciągi:
○ wyciąg orczykowy firmy Doppel-
mayr o przepustowości 1200 os/h, 

długości ok. 600m.
○ wyciąg talerzykowy firmy Elster 
o przepustowości 800 os/h, długości 
ok. 400m
○ wyciąg - krzesło czteroosobowe Dop-
pelmayr o przepustowości 2400 os/h, 
długości ok. 350m
○ wyciąg babylift długości ok. 80m
○ wyciąg wyrwirączka długości ok. 
120m
Gmina Lądek-Zdrój jest trzecim po 
gminie Nawojowa i Zonnebeke samo-
rządem, z którym Wicko nawiązało 
kontakty partnerskie.

red

„E-obywatel nowe 
umiejętności cyfrowe”

Z radością informujemy, że projekt „E-obywatel nowe 
umiejętności cyfrowe”, w którym zaplanowany został 
udział Gminy Wicko (zgodnie z podpisanym porozu-

mieniem z Krajową Izbą Gospodarczą) uzyskał pozytywną 
ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinan-
sowania.

W projekcie przewidziano m.in.:

○ zbudowanie w gminach lokalnych partnerstw skupio-
nych na wzmacnianiu kompetencji cyfrowych miesz-
kańców gmin w oparciu o lokalnych liderów, instytucje 
i organizacje,
○ utworzenie i wyposażenie w sprzęt Centrum szkolenio-
wego na terenie Gminy
○ organizację 2 spotkań informacyjnych i 2 pikników in-
formatycznych,
○ przeszkolenie trenerów lokalnych do prowadzenia szkoleń
○ organizację szkoleń informatycznych dla mieszkańców 
Gminy.

AW
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Po feriach rozpoczynamy 
realizację projektu edukacyjnego!

Dnia 24 listopada podpisana zo-
stała umowa o dofinansowanie 
realizacji projektu pn. „Kom-

petencje kluczowe - nasz przepis na 
sukces”, pomiędzy Województwem 
Pomorskim a Gminą Wicko.
Ogółem wartość projektu: 1 088400 zł
Wartość dofinansowania: 1 033980 zł.
Projekt skierowany jest do dzieci 
z klas IV- VI Szkół Podstawowych 
i klas I-III Gimnazjum z terenu Gmi-
ny Wicko.

Celem projektu jest kształtowanie 
kompetencji kluczowych w obszarze 
nauk matematyczno-przyrodniczych, 
przedsiębiorczości, języka obcego 

i umiejętności uczenia się, uwzględ-
niając treści podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w Szkołach Gmi-
ny Wicko z przedmiotów: matematyka, 
fizyka i astronomia, chemia, biologia, 
informatyka, przedsiębiorczość i ję-
zyk angielski.

W ramach działań projektowych 
zaplanowano następujące zajęcia dla 
uczniów Szkół Podstawowych:
○ zajęcia rozwijające kompetencje klu-
czowe dla kl. IV, V, VI.

Zaplanowane dodatkowe lekcje to 
zajęcia ogólnorozwojowe kształtują-
ce i rozwijające kompetencje uczniów 
w zakresie przedmiotów przyrodni-

czych, matematyki, kompetencji ucze-
nia się, rozumowania i odkrywania 
wewnętrznych zasobów.
○ zajęcia z języka angielskiego dla 
klas IV, V, VI.

W trakcie zajęć zaplanowano dla 
uczestników dostęp do platformy  
e-learningowej – dodatkowej pomocy 
w nauce za pośrednictwem kompute-
ra i Internetu w dogodnym dla nich 
czasie i miejscu. Pośród lektorów bę-
dzie native speaker, czyli rodzimy 
użytkownik języka angielskiego. Pro-
gram będzie odpowiadał na wyma-
gania uczniów w różnym wieku i na 
różnym etapie edukacyjnym, a do-

datkowo zagwarantuje odpowiednie 
efekty, opiekę profesjonalnych lekto-
rów i wesoło spędzony na zajęciach 
czas. Lekcje prowadzone będą z wy-
korzystaniem wielu zmysłów - słuchu, 
wzroku, dotyku, często wymagające 
zaangażowania ruchowego dziecka.
○ „Innowacyjny globalnie”- Wyjazd 
edukacyjny do Hewelianum w Gdań-
sku
Zaplanowano również zajęcia dla ucz-
niów Gimnazjum przy Zespole Szkół 
w Wicku:
○ doradztwo zawodowe dla uczniów 
gimnazjum
○ zajęcia rozwijające kompetencje klu-
czowe Gimnazjalistów

○ „Paszporty edukacyjne” – wyjazd do 
Banku i na Drzwi otwarte Uczelni
○ „Innowacyjni globalnie” – Centrum 
Nauki Kopernik (Warszawa 2 dni /  
1 nocleg) kl. III
○ zajęcia z Kulturoterapii
○ zajęcia z kreatywności i innowacyj-
ności – robotyka
○ zajęcia z języka angielskiego w for-
mie obozu tematycznego.
Zajęcia dla gimnazjalistów zaplanowa-
ne będą w formie obozów - tzn. zajęć 
odbywających się w dni wolne od za-
jęć szkolnych podczas ferii lub waka-
cji - w ciągu 6 godzin. Tu uczniowie 
pogłębią już zdobyte umiejętności po-
sługiwania się językiem angielskim 

poprzez prowadzenie zajęć w sposób 
pomagający przełamać barierę mó-
wienia, z wykorzystaniem wielu cie-
kawych materiałów autentycznych 
oraz najnowszych technologii ułatwia-
jących uczenie się. W zakresie projek-
tu zaplanowano również warsztaty dla 
nauczycieli w zakresie kompetencji 
cyfrowych i narzędzi TIK, kurs Aka-
demii Trenera, kurs Coachingu oraz 
zakup sprzętu i materiałów niezbęd-
nych do realizacji zajęć i szkoleń.

Projekt współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa pomorskiego na lata 2014-2020

50-lat razem, czyli „Złote Gody” 
par z gminy Wicko
20 października 2016 r. 8 par 

z Gminy Wicko świętowało 
Jubileusz „Złotych Godów”, 

czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Jubilatów i ich rodziny oraz zaproszo-
nych gości przywitała Anna Stasiak, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Wicku.

Dekoracji Medalami za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie, przyznany-
mi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polski Andrzeja Dudę, dokonał w imie-
niu Prezydenta RP Wójt Gminy Wi-
cko Dariusz Waleśkiewicz. Gratulując 
małżonkom wieloletniego stażu mał-
żeńskiego, Wójt podkreślił znaczenie 
wzorowego przykładu, jaki Jubilaci 
dają młodym małżonkom.

Po dekoracji medalami Wójt wrę-
czył jubilatom dyplomy z gratulacjami 
i upominkami. Obecny na uroczystości 
Adam Sasiuk dyrektor Oddziału Tereno-
wego Agencji Nieruchomości Rolnej 
w Gdańsku wręczył upominki jubila-
tom, którzy przez wiele lat pracowali 
w Państwowych Gospodarstwach Rol-
nych. Po zakończeniu części oficjalnej, 

jubilaci oraz wszyscy goście zosta-
li zaproszeni na słodki poczęstunek 
oraz okolicznościowy tort. Wszystkim 
Dostojnym Jubilatom jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy, życząc długich 
i pogodnych lat życia w jak najlep-
szym zdrowiu oraz radości z dzieci, 
wnuków i prawnuków.

Dostojni Jubilaci:

Zofia i Roman Chmara z miejscowości 
Górka
Maria i Jerzy Juda z Nowęcina

Maria i Zygmunt Kotarscy 
z Charbrowa
Stefania i Wacław Kurowscy 
z Łebieńca
Marianna i Józef Mazurek 
z Nowęcina
Urszula i Sławomir Sanoccy 
z Roszczyc
Krystyna i Grzegorz Steinke 
z Maszewka
Stanisława i Edmund Wojtala 
z Łebieńca

red

Edukacja
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„Inicjatywa”
 podsumowuje projekt

Na realizację zgłoszonych po-
mysłów partnerstwa między-
sektorowe mogły uzyskać 

granty o wartości do 25 000 zł! Łącz-
na pula środków przeznaczona na ten 
konkurs to było 100.000 PLN.

Dzięki zaangażowaniu Grupy LO-
TOS S.A. – Partnera Generalnego Fun-
duszu oraz Polpharma S.A. – Partnera 
Funduszu, dofinansowanie otrzyma-
ły nowatorskie przedsięwzięcia mię-
dzysektorowe, służące rozwojowi 
lokalnych społeczności i odczuwalnie 
poprawiające jakość życia mieszkań-
ców na Pomorzu.

Spośród nadesłanych 24 projektów 
Kapituła Konkursowa FIR wybrała 4 
najlepsze partnerstwa międzysekto-
rowe, a w nich nasz projekt „Zielone 
światło dla ekorozwoju Gminy Wicko”.
Liderem projektu z sektora NGO jest 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Wicko „ Inicjatywa”. Partnera-

mi samorządowymi tego projektu byli: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Wicku, Szkoła Podstawowa w Szcze-
nurzy oraz Słowiński Park Narodowy. 
Partnerami biznesowymi projektu są: 
Pałac Poraj oraz Stowarzyszenie Roz-
winąć Skrzydła.

Główną ideą projektu było zwięk-
szenie działań edukacyjnych przy-
czyniających się do pobudzenia 
aktywności mieszkańców w zakresie 
sportu, inicjatyw, zrównoważonego 
rozwoju, ekologii i ochrony środowi-
ska, dając im możliwość pozyskania 
wiedzy na temat form ochrony przy-
rody na terenie gminy przez eduka-
cję proekologicznych zachowań już od 
najwcześniejszych lat.

Głównym problemem, do którego 
rozwiązania miał przyczynić się pro-
jekt, była niska świadomość społecz-
na na temat form ochrony przyrody 
na terenie gminy, mała wiedza na te-

mat znaczenia segregacji odpadów, 
niechęć do zajęć sportowych na ło-
nie natury oraz pogłębiający się prob-
lem zanieczyszczenia lasów. Celem 
ogólnym projektu określono wspólne 
kształtowanie postawy proekologicz-
nej i pro-sportowej mieszkańca gminy 
odpowiedzialnego za najbliższe oto-
czenie, gwarantującej właściwy eko-
rozwój gminy.

W ramach projektu przeprowadzo-
no takie działania jak:
1. Konkurs przyrodniczy o znajomo-
ści Flory i Fauny oraz Lasów Państwo-
wych Nadleśnictwa Lębork
2. Konkurs na najciekawszą inicjaty-
wę proekologiczną w Szkołach
3. Proekologiczny Rajd Nordic Wal-
king
4. Konkurs fotograficzny o przyro-
dzie gminy Wicko (wystawa i wykona-
nie puzzli, gry memory, kolorowanki, 
magnesów, notesów)
5. Organizacja Konkursu o znajo-
mości Polskich Parków Narodowych 
(w Gminie Wicko i zaprzyjaźnionej 
Gminie Nawojowa)
6. Organizacja konkursu „jazda na 
byle czym” – stworzenie pojazdu na-
pędzanego siłą mięśni.

Wszelkie zrealizowane działania 
nie tylko przyczyniły się do osiąg-
nięcia założonych celów, ale również 
pogłębiły chęć współpracy między-
sektorowej.

Jako Prezes Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Gminy Wicko „Inicja-
tywa” pragnę serdecznie podzięko-
wać wszystkim partnerom za owocną 

współpracę oraz Panu Wójtowi Da-
riuszowi Waleśkiewicz za ogrom-
ne wsparcie i pomoc przy realizacji 
przedsięwzięć. Mam nadzieję, iż zre-
alizowany projekt stanie się dobrym 
początkiem do realizacji kolejnych 
ciekawych „wspólnych” przedsię-
wzięć.

Magdalena Stępień
Prezes Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Gminy Wicko „ Inicjatywa”

LGD „Dorzecze Łeby”
informuje...

Zgodnie z aktualną Lokalną Strategią Rozwoju zaplano-
wano następujące nabory wniosków o dofinansowa-
nie. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” planuje 

konkursy na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju.

W 2017 roku zaplanowano 4 konkursy:
a) Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antro-
popresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej
b) Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w opar-
ciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne 
produkty i usługi rybackie
c) Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach 
obszaru, szczególnie morskich i rybackich
b) Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz 
tworzenie miejsc pracy
W 2018 roku zaplanowano 4 konkursy:
a) Wspieranie edukacji wodnej młodzieży
b) Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w opar-
ciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne 
produkty i usługi rybackie
c) Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach 

obszaru, szczególnie morskich i rybackich
d) Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz 
tworzenie miejsc pracy

W 2019 roku zaplanowano 2 konkursy:
a) Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach 
obszaru, szczególnie morskich i rybackich
b) Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz 
tworzenie miejsc pracy

W 2020 roku zaplanowano 2 konkursy:
a) Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach 
obszaru, szczególnie morskich i rybackich
b) Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz 
tworzenie miejsc pracy
Szczegółowe informacje są na http://www.dorzeczeleby.
pl/lokalna-strategia-rozwoju/aktualna-lsr w dokumencie 
Lokalna Strategia Rozwoju - wersja ostateczna na stronie  
91 - Załącznik nr 4 – Budżet LSR.

Materiały LGD Dorzecze Łeby
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Koncert urodzinowy
„Z muzyką przez Świat”

Jesienią i zimą w bibliotece

Spotkanie Wigilijne dla osób  
starszych i samotnych

22 października połączyliśmy na jednej imprezie 
dwie uroczystości: 6-lecie działalności Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu i roczek chóru 

dziecięcego Biedronki z Wicka. Do wspólnych obchodów 
zaproszone zostały Biedronki z Tczewa (najstarszy bie-
dronkowy chór w Polsce), Niewieścina, Pruszcza Gdańskie-
go oraz Łeby. Na pierwszy jubileusz zaproszono również 
ks. Andrzeja Danielskiego – pomysłodawcę chóru. Wśród 
zaproszonych gości byli także przedstawiciele Gminy Lą-
dek-Zdrój na czele z Romanem Kaczmarczykiem Burmi-
strzem Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. 

Tematyką przewodnią wszystkich występów był program 
artystyczny pod tytułem „Z muzyką przez Świat”, podczas 
którego zaprezentowano utwory z takich krajów jak: Wło-
chy, Francja, Szwecja, Polska, Wielka Brytania, Hiszpania 
oraz Grecja. Podczas uroczystości wystąpili zwycięzcy Ta-
lentów Naszej Gminy: Aleksandra Wolańska, Alicja Gieryk 
oraz Adam Kuźmicz. Swój repertuar zaprezentowały rów-
nież zespoły: Rapsodia i Meritum. Zakończeniem uroczy-
stości był słodki poczęstunek w postaci urodzinowego tortu 
dla wszystkich zebranych gości.

Rafał Skibiński
Dyrektor GOKiS w Wicku

Jesień w Bibliotece to przede 
wszystkim cykl spotkań autor-
skich, które często dla wielu dzie-

ci są pierwszym kontaktem z autorem 
książek i niepowtarzalną okazją na 
otrzymanie unikatowej dedykacji.

27 września młodzi czytelnicy na-
szej Biblioteki wzięli udział w spot-
kaniu z niezwykłym, pełnym pasji 
i zainteresowań pisarzem – Marcinem 
Pałaszem. Twórczość i osobowość au-
tora wzbudziły wielkie zainteresowa-
nie wśród przybyłych na spotkanie 
uczniów, którzy zadawali szereg py-
tań, dotyczących nie tylko jego opo-

8 grudnia 2016 r. odbyło się spot-
kanie wigilijne, na które zapro-
siliśmy osoby starsze i samotne. 

Gośćmi byli Wójt Dariusz Waleśkie-
wicz, sekretarz Pani Agnieszka Wolań-
ska, księża, radni, sołtysi, dyrektorzy 
przedszkoli, szkół, GOKiS, kierownik 
GUK. Uroczystość otworzyła Kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani 
Bożena Kruszyńska. Następnie Wójt 
wszystkim złożył życzenia i rozpoczął 
dzielenie się opłatkiem. Na scenie wy-
stąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Wi-
cku, które pięknie zaprezentowały 
Bożonarodzeniowe Jasełka. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, wolontariusze i harcerze, po-
dali do stołu barszcz, pierogi, krokiety, 
ryby itp., a na scenie pojawiła się Pani 
Małgorzata Gieryk z Panem Dariu-
szem Kruszyńskim, którzy swoim 
graniem i pięknym śpiewem zachę-

wiadań, ale także życia prywatnego. 
Nasz gość okazał się na tyle skutecz-
ny, że uczestnicy spotkania, ci którzy 
wcześniej twierdzili że nie lubią czy-
tać, po wysłuchaniu opowieści pana 
Marcina, powiedzieli, że chętnie prze-
czytają jego książki.

Biblioteka również po raz kolejny 
wzięła udział w projekcie „Z książką 
na walizkach” - akcji czytelniczej, ma-
jącej na celu popularyzację czytelni-
ctwa wśród dzieci i młodzieży. W tym 
roku gośćmi biblioteki byli pisarze: 
Kazimierz Szymeczko i Katarzyna 
Wasilkowska. 6 października odbyło 

cili wszystkich do wspólnego kolędo-
wania. Pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej rozdali prezenty osobom, 
dla których zorganizowano spotkanie 
wigilijne.

Dziękuję wszystkim pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku, 

się spotkanie z Kazimierzem Szymecz-
ko, w którym wzięli udział uczniowie 
klas pierwszych Gimnazjum i klas 
szóstych SP Wicko. Autor podczas spot-
kania bardzo interesująco opowiadał 
o swojej pasji pisania, o debiucie, war-
sztacie i przygotowaniach do pracy 
nad książką.

7 października gościem Biblioteki 
była Katarzyna Wasilkowska, która 
spotkała się z trzecioklasistami z SP 
Wicko. Pisarka zaprezentowała dzie-
ciom swoje trzy książeczki, czytając 
fragmenty pełnych humoru utworów: 

„Mleczak: o tym jak mama szukała 

pracownikom Zespołu Szkół w Wi-
cku oraz pracownikom GOKiS, pra-
cownikom GUK i wolontariuszom za 
pięknie udekorowanie sali i stołów, 
smaczne potrawy oraz pomoc w ob-
słudze gości.

Materiały OPS Wicko

mleczaka”, „Królestwo jakich wiele” 
oraz „Jowanka i gang spod Gilotyny”. 
Był też oczywiście czas na pytania 
oraz autografy.

Takie spotkania to imprezy nieco-
dzienne. Są one zawsze dla uczestni-
ków uroczystością, świętem literatury, 
czymś, co ubarwia i odmienia na chwi-
lę powszedni dzień ucznia.

Od 15 listopada Biblioteka, dzięki 
współpracy z firmą Funmedia, eksper-
tem w dziedzinie nowoczesnych mul-
timediów edukacyjnych, udostępnia 
bezpłatny dostęp do kursów e-learnin-
gowych językowych i specjalistycz-
nych:
○ E-Kursy językowe: Angielski, Nie-
miecki
○ E-Kursy specjalistyczne: Pisz123 – 
uczy technik szybkiego pisania na 
klawiaturze, Fotografia123 – inter-
netowy kurs dla początkującego fo-
tografa, dla każdego miłośnika zdjęć, 
Photoshop123 – kurs obsługi najpo-
pularniejszego programu graficznego.

Osoby zainteresowane zapraszam do 
Biblioteki, gdzie można otrzymać bez-
płatny kod dostępu. Jedna osoba otrzy-
muje jeden kod i może skorzystać ze 
wszystkich oferowanych pięciu kur-
sów zarówno językowych i specjali-
stycznych. Serdecznie zapraszamy 
na internetową przygodę dzieci, mło-
dzież, osoby dorosłe i seniorów.

Podczas ferii zimowych Biblioteka 
zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia  

pod hasłem „Ferie z książką i nie 
tylko....”. Zabawy, gry i spotkania 
z książką, warsztaty dla najmłod-
szych, zajęcia plastyczne i edukacyjne 

– wszystkie te atrakcje będą czekały 
na dzieci chcące wziąć w nich udział.

Iwona Szymichowska
Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Wicku
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Bezpłatna TeleOpieka dla 
Mieszkańców Gminy Wicko

TeleOpieka jest nową usługą, dającą możliwość całodo-
bowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia 
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłab-

nięcie, upadek, włamanie, pożar). Uczestnicy nie ponoszą 
opłat za korzystanie z systemu. Warunkiem jest posiadanie 
stacjonarnego abonamentu telefonicznego albo aktywne-
go telefonu komórkowego (połączenia z COA są płatne jak 
impuls wg abonamentu). Numer telefonu nie może być za-
strzeżony.

Podstawowe znaczenie ma tzw. „przycisk życia”, którego 
wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno 
- Alarmowym.
Centrum podejmuje stosowną interwencję - nawiązu-
je kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, 
powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich wskazanych 
wcześniej przez osobę objętą systemem celem sprawdze-
nia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna 
u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku bra-
ku kontaktu głosowego - wzywa odpowiednie służby: pogo-
towie ratunkowe, straż pożarną, policję. Warto podkreślić, 
że operator TeleOpieki dysponuje szczegółowymi danymi 
o osobie, która wzywa pomocy, np. kontakt do bliskich, 
dane o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich 
przechowywania, najkrótsza droga dojazdowa do miejsca 
zamieszkania itp.

Osoby zainteresowane zainstalowaniem w ich domach 
telefonu z funkcją TeleOpieki mogą uzyskiwać informa-

cję kontaktując się z pracownikiem OPS w Wicku – Rena-
tą Majchrzak pod numerami telefonów: 609-334-114; 059 
861-11-19. Osoby korzystające dotychczas z pomocy OPS 
w Wicku powinny kontaktować się ze swoim pracownikiem 
socjalnym, asystentem rodziny lub opiekunką środowisko-
wą. Poniżej zamieszczamy wywiad z paniami Marianną 
Lis i Łucją Gajkowską, korzystającymi z usług programu  
TeleOpieka.

Marianna Lis
Pracownik socjalny: Od kiedy Pani korzysta z urządzenia Te-
leOpieki?
Pani Marianna: Od listopada 2014 roku
Pracownik socjalny: Jak często i czy korzysta Pani z pomocy 
TeleOpieki?
Pani Marianna: Korzystałam w tym roku raz w sierpniu. 
Służby ratownicze pojawiły się po wcześniejszym przeprowa-
dzeniu rozmowy telefonicznej ze mną. Udzielono mi pomocy.
Pracownik socjalny: Czy jest Pani zadowolona z urządzenia 
TeleOpieki?
Pani Marianna: Bardzo, czuję się bezpieczniej.
Pracownik socjalny: Czy obsługa urządzenia jest trudna?
Pani Marianna: Nie, obsługuję telefon komórkowy, nie mam 
z tym problemu, polecam innym osobom
Pracownik socjalny: Dziękuję Pani Marianno, cieszę się że 
daje to Pani poczucie bezpieczeństwa.

Łucja Gajkowska
Pracownik socjalny: Od kiedy Pani korzysta z urządzenia  
TeleOpieki?

Pani Łucja: Od listopada 2015 roku
Pracownik socjalny: Jak często i czy korzysta Pani z pomocy 
TeleOpieki?
Pani Łucja: Raz, bardzo źle się czułam i chciałam, aby poin-
formować sąsiadkę, aby przyszła mi pomóc.
Pracownik socjalny: I co?
Pani Łucja: Pracownicy TeleOpieki poinformowali sąsiadkę, 
no i przyszła i pomogła mi.
Pracownik socjalny: Czyli urządzenie się przydaje?
Pani Łucja: Oj tak, mieszkam sama. Dzięki niemu czuję się 
bezpieczniej.
Pracownik socjalny: Czy obsługa urządzenia jest trudna?
Pani Łucja: Nie, ja obsługuję telefon stacjonarny. To bardzo 
łatwe. Bardzo polecam innym osobom, zwłaszcza takim, któ-
re same mieszkają.

Dariusz Waleśkiewicz
Wójt Gminy Wicko
–Gmina Wicko, jako pierwsza w powiecie lęborskim, wprowa-
dziła dla swoich mieszkańców system teleopieki. System ten 
może nie tylko uratować życie dzięki jednemu przyciskowi, ale 
także osobom chorym i samotnym daje poczucie bezpieczeń-
stwa. Zachęcam wszystkie osoby potrzebujące do korzystania 
nieodpłatnie z TeleOpieki w Gminie Wicko.

Taniej na „Kartę seniora”
Wszystkie osoby z terenu Gminy 

Wicko, które ukończyły 60 lat, 
zapraszamy po odbiór Ogólno-

polskiej Karty Seniora uprawniającej 
do zniżek w wielu miejscach w na-
szym kraju. Do tej pory kartę odebrało 
13 osób. Kartę można odebrać u Pani 
Patrycji Młynek, pok. nr 4. Zaprasza-
my!

Gmina na chwilę obecną proponuje 
dla posiadaczy karty seniora bezpłat-
ne wejścia na siłownię od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 13.00 do 
16.00. Zapraszamy!

Inne przywileje dla posiadaczy 
Karty Seniora w najbliższej okolicy to:
○ Firma Mamed Lębork ul. Krzywou-
stego 15 B -10 % zniżki na swe usługi 
(masaże, ćwiczenia, fizykoterapia, ta-
ping)
○ Hotel WODNIK Łeba ul Nadmorska 
10 - 30% zniżki na terapię Andulacyjną

○ Oceanarium – Delphin House Łeba 
ul. Kościuszki 95 - 15% na usługi 
z oferty (pokoje, restauracje, wysta-
wy)
Do współpracy w zakresie „Karty Se-
niora” pozyskaliśmy naszych lokal-
nych przedsiębiorców.
○ Fryzjer damsko-męski – Monika 
Piwka, ul. Radosna 1, 84-352 Wicko – 
rabat w wysokości 10%
○ Fryzjer damsko-męski – Żaneta Woj-
tala, ul. Morska 20, 84-352 Wicko – 
rabat w wysokości 10%
Lista członków Ogólnopolskiej Karty 
Seniora znajduje się na stronie: www.
glosseniora.pl.

Co to jest terapia andulacyjna?
Terapia andulacyjna to specyficzna 
metoda terapii służąca do wytwarza-
nia biologicznych drgań rezonanso-
wych w tkance, w szerokim paśmie 
częstotliwości, w celu zlikwidowania 

chronicznych dolegliwości. Cechą 
szczególną metody andulacyjnej jest 
generowanie rezonujących drgań od-
działujących na tkanki ciała. W ten 
sposób można likwidować blokady 
i stany niedokrwienia oraz stymulo-
wać spowolnioną przemianę materii.
Seniorzy do dzieła.

Pragniemy zachęcić naszych Senio-
rów do zamieszczania wpisów w Biu-
letynie Gminy Wicko, chcielibyśmy 
stworzyć miejsce w biuletynie z prze-
znaczeniem na wpisy od Państwa! 
Mogą to być np. przepisy kulinarne, 
opowieści z dawnych lat, ciekawost-
ki, itp.

Materiał OPS Wicko

Zdrowie

Marianna Lis

Łucja
Gajkowska



18 19Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

Klub Integracji 
Społecznej w Wicku

Gminny
Dzień
Seniora

Klub Integracji Społecznej działa 
w strukturze Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wicku, a mieści się 

w budynku GOKiS. Udział w zajęciach 
prowadzonych przez Klub jest dobro-
wolny, jednak warunkiem uczestni-
ctwa w KIS jest realizacja kontraktu 
socjalnego zawieranego z pracowni-
kiem socjalnym. Osoby i rodziny do-
tknięte problemem bezrobocia należą 
do grup szczególnego ryzyka i po-
zostawienie ich samym sobie może 
przyczynić się do ich dalszej margina-
lizacji, co w efekcie może doprowadzić 
do wykluczenia społecznego. Dlatego 
też KIS prowadzi kompleksowe dzia-
łania o charakterze społecznym i za-
wodowym. W okresie od 15.02.2016 r. 
do 15.08.2016 r. w zajęciach Klubu 
Integracji Społecznej w Wicku wzię-
ło udział 19 osób. Zajęcia były prowa-
dzone przez pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wicku oraz za-
proszonych gości, obejmowały tematy 
związane z rynkiem pracy, autopre-
zentacją, zdrowiem, ekonomią, gastro-
nomią.

03.10.2016 r. do zajęć w KIS przy-
stąpiło 9 osób, obecnie zajęcia konty-
nuuje 8 osób, które są uczestnikami 
gminnego projektu socjalnego „Za-
cznij od nowa”. W ramach projektu 
zajęcia odbywają się codziennie w go-
dzinach od 8:00 do 12:00 (poniedzia-
łek - psycholog, wtorek - instruktor 
reintegracji zawodowej, środa, czwar-
tek, piątek - zajęcia praktyczne). Na-
szym celem jest pomóc klientom 
Ośrodka pomocy Społecznej w Wicku 
powrócić na rynek pracy.

Klub Integracji Społecznej organi-
zuje także zajęcia dla seniorów z te-
renu naszej gminy. Zajęcia odbywają 
się w każdy piątek w godzinach 9:00-
11:00 w sali KIS. W zajęciach bierze 
udział grupa 10 seniorek. Dla naszych 
Pań odbyły się już zajęcia z pielęgna-
cji twarzy, makijażu, dzień seniora, 
zajęcia w siłowni.

W KIS działają wolontariusze, obec-
nie są to 22 osoby, głównie młodzież 
z terenu Gminy Wicko. Działania, 
w których udzielają się charytatywnie 
to m.in.: zbiórki żywności, imprezy 

okolicznościowe organizowane przez 
Urząd Gminy w Wicku, GOKiS w Wi-
cku oraz Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wicku (liczne festyny, WOŚP, Dzień 
Seniora, Wigilia, koncerty charyta-
tywne, itp.).
Wszystkie działania Klubu Integracji 
Społecznej w Wicku są na bieżąco opi-
sywane na naszym profilu na www.fa-
cebook.pl oraz na stronie internetowej 
www.ops-wicko.pl.

Osoba odpowiedzialna za działania 
Klubu Integracji Społecznej:
Instruktor Reintegracji Zawodowej – 
Patrycja Młynek, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wicku, pok. nr 4, Tel. 59 
8611 119, wew. 34.
Mieszkańcy Gminy Wicko mają także 
możliwość skorzystania z darmowych 
porad prawnych. Prawnik przyjmuje 
w każdy czwartek w godzinach 9:00-
14:00 w sali Klubu Integracji Społecz-
nej.
Osoby borykające się z problemem 
uzależnienia mogą skorzystać z po-
mocy terapeuty ds. uzależnień. Pani 
Małgorzata Wróblewska przyjmuje 
w pierwszą i ostatnią środę miesiąca 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wi-
cku, ul. Radosna 9, od godz. 15:30.

Psycholog, Pani Paulina Bikow-
ska, przyjmuje codziennie klientów 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wi-
cku lub w sali KIS.

Materiały i zdjęcia  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

19 listopada w sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Wicku 

zorganizowano uroczystości z okazji 
Gminnego Dnia Seniora.
W obchodach udział wzięło ponad 170 
seniorów z terenu całej gminy. Wszy-
scy goście otrzymali słodki upominek 
z życzeniami od Wójta i Przewodni-
czącego Rady Gminy. Gorący poczę-
stunek przygotowały Panie z Zespołu 
Szkół w Wicku.

Na scenie niezwykle barwne i cie-
kawe występy zaprezentowały dzie-
ci z przedszkoli: Charbrowa i Wicka 
oraz Szkoły Podstawowej w Szczenu-

rzy. W duecie wystąpiło rodzeństwo: 
Hani i Jakuba Chylińskich.

Gwiazdą, która uwieńczyła obcho-
dy Dnia Seniora był Andrzej Rosie-
wicz, który przez ponad godzinę na 
scenie prezentował swoje największe 
przeboje.

Rafał Skibiński
Dyrektor GOKiS Lębork

18 listopada 2016 r. odbyła się 
Konferencja z okazji Między-
narodowego Dnia Zapobie-

gania Przemocy. Konferencja została 
zorganizowana przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wicku oraz Gminną Ko-
misję ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Spotkanie rozpoczęła 
krótka kampania, której celem jest za-
pobieganie przemocy wobec dzieci. 

Na sali spotkały się dzieci z Przed-
szkola „Ewa” z Charbrowa, Przedszko-
la Gminnego z Charbrowa, Przedszkola 
Gminnego z Wicka oraz dzieci ze Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w Ma-
szewku a także młodzież z Zespołu 
Szkół w Wicku. Głównym punktem 
konferencji był konkurs Teatralny 

„Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Przemocy”, zorganizowany dla wszyst-

kich placówek z terenu Gminy Wicko. 
Na scenie uczniowie pokazali nam 
jak wyglądają akty przemocy oczami 
dziecka i jak radzić sobie z tym zjawi-
skiem. Występy oceniało Jury w skła-
dzie: Pani Małgorzata Wróblewska, 
Pani Magdalena Zielke, Pan Walde-
mar Kupicz, Pan Bartosz Budkowski 
oraz Pan Andrzej Podleś. Jednogłośnie 
zdecydowano, aby nagrodzić wszyst-

Konferencja z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Zapobiegania Przemocy

Andrzej Rosiewicz



20 21Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

Edukacja

Ostatnie miesiące w naszym 
przedszkolu są pracowite, ale 
pełne nowych doświadczeń 

i miłych przeżyć. Dzieci biorą udział 
w licznych konkursach, występach, 
spotkaniach i zajęciach. W październi-
ku odwiedził nas emerytowany górnik, 
pan Wojciech Kurowski. Przedszko-
laki z zaciekawieniem spoglądały na 
piękny mundur, szpadę i słuchały 
opowieści o pracy w kopalni. Jeste-
śmy dumni, że pan Wojciech zaszczy-
cił nas swoją obecnością. Fascynujące 
spotkanie edukacyjne pt. „Czyste po-
wietrze wokół nas” przygotowała dla 
dzieci pani Marta Porzucek z Urzędu 
Gminy Wicko. W trakcie zajęć, meto-
dą eksperymentów, poznaliśmy zna-
czenie powietrza w naszym życiu, 
a przedszkolaki miały okazję na super 
zabawę w badaczy.

Z wielkim zaangażowaniem przy-
gotowaliśmy program artystyczny, 
który umilił zorganizowany przez 
Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów - Dzień Seniora. Po raz 
drugi wystąpiliśmy dla Seniorów na 

uroczystości zorganizowanej przez 
Wójta Gminy Wicko. Przedszkolaki za 
swój taneczno-muzyczny występ zo-
stały nagrodzone gromkimi brawami 
i uśmiechem wszystkich gości. Najbar-
dziej dumni jesteśmy z naszej scenki 
teatralnej „Niegrzeczny synek”, dzię-
ki której otrzymaliśmy nagrodę finan-
sową w konkursie teatralnym ‚’STOP 
PRZEMOCY’’ zorganizowanym przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku 
oraz Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych z okazji 
Międzynarodowego Dnia Zapobiega-
nia Przemocy. 

Występ bardzo podobał się zgro-
madzonej publiczności i jury, a szcze-
gólnie diabeł, w roli którego wystąpił 
Szymon Szydlik. Gratulacje należą się 
wszystkim uczestnikom tego konkursu.

Z głowami pełnymi pomysłów 
z chęcią wzięliśmy udział w licznych 
konkursach plastycznych tj:
○ „Jesienne drzewo” zorganizowany 
przez Słowiński Park Narodowy - II 
miejsce Amelia Bikowska z Gęsi;
○ „Jesień w parku, w sadzie i w ogro-

dzie” zorganizowany przez moje bam-
bino
○ „Kocham moje przedszkole” zorgani-
zowany przez WSiP.

W listopadzie dzieci obejrzały baj-
kę pt. ,,Jasiu w krainie bajek’’, w wy-
konaniu aktorów Teatru Rozmaitości 
w Gdańsku. Była to opowieść o chłop-
cu, który nie znał jeszcze żadnej bajki 
i postanowił wyruszyć w świat w po-
szukiwaniu Krainy Bajek. W przed-
stawieniu było dużo pięknej muzyki 
i melodyjnych piosenek, co wywarło 
na dzieciach ogromne wrażenie. Nie-
długo wszystkie przedszkolaki staną 
się aktorami, gdyż w związku ze zbli-
żającymi się Świętami Bożego Naro-
dzenia dzieci przygotowują dla swoich 
rodziców przedstawienie pt. „W zimo-
wej krainie”. 

W grudniu wybraliśmy się także na 
koncert Majki Jeżowskiej oraz do Tea-
tru Lalek w Słupsku na sztukę teatral-
ną „Mikołaj , który zapomniał..”.

Dorota Kijaczko

Przedszkolaki z Wicka 
biorą udział w konkursach

9 grudnia gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu wolontariuszy działających na terenie gmi-
ny Wicko. Po przywitaniu uczestników przedstawione 

zostały prezentacje obrazujące działalność wolontariacką 
w: Łebskim Klubie Jeździeckim, Stowarzyszeniu „Więcej 
Radości”, Jeździeckim Klubie Sportowym „Senny” i Ucz-
niowskim Klubie Sportowym „Ekoludek”. Następnie prze-
szliśmy do krótkiej prezentacji artystycznej w wykonaniu 
Karoliny Kaźmierkiewicz i Adama Kuźmicza.

Kolejnym punktem programu było wręczanie przez Wój-
ta Gminy Wicko wspólnie z Panią Sekretarz podziękowań 
dla wolontariuszy, których było ponad 70.
Zaszczytny tytuł Wolontariusza Roku Gminy Wicko przy-
padł Panu Janowi Jurkiewiczowi , który otrzymał poza 
pisemnym podziękowaniem i upominkiem pamiątkową sta-
tuetkę wykonaną specjalnie na tą okazję przez Pana Stani-
sława Piwkę.

Wszystkim wolontariuszom pragniemy złożyć najser-
deczniejsze życzenia i bardzo dziękujemy za okazywaną 
przez nich pomoc.

Rafał Skibiński
Dyrektor GOKiS Wicko

kie placówki tak samo, co oznaczało, 
że wszystkie otrzymały nagrody pie-
niężne w wysokości 1.000,00 zł. 

Nagrody zostały wręczone przez 
Wójta Gminy Wicko Pana Dariusza 
Waleśkiewicza, Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wicku P. Boże-
nę Kruszyńską oraz Z-cę Komendanta 
Komendy Powiatowej w Lęborku Pana 

Andrzeja Podlesia. Na zakończenie 
przemówiła Pani Małgorzata Wrób-
lewska, która opowiedziała o prze-
mocy oczami terapeuty, a następnie 
Pan Andrzej Kupicz zaprezentował 
rodzaje przemocy oraz akty prawne, 
które chronią ofiary przemocy przed 
sprawcą. Mamy nadzieję, że dzie-
ci i młodzież z terenu Gminy Wicko 

dowiedziały się więcej na temat tak 
powszechnego zjawiska, jakim jest 
przemoc oraz, że będą potrafiły rea-
gować, kiedy staną się świadkami lub 
ofiarami aktów przemocy.

Materiały i zdjęcia  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

Gminna gala wolontariatu
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„Ewa” podsumowuje
rok 2016

Pracowity okres dla 
przedszkolaków

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ewa” znajduje 
się na charbrowskim osiedlu i uczęszcza do niego 
najmłodsza grupa dzieci. Rok przedszkolny rozpoczął 

się od Dnia Przedszkolaka. Podczas tej uroczystości dzie-
ci otrzymały od sponsorów wiele wspaniałych zabawek, za 

które serdecznie dziękują. Święto Komisji Edukacji Naro-
dowej maluchy uczciły uroczystą akademią, na którą zapro-
szono rodziców. Przy tak licznym gronie zebranych gości 
odbyło się pasowanie na przedszkolaka oraz rozstrzygnie-
cie konkursu jesienny stroik.

Andrzejkowa zabawa była pełna różnorodnych wróżb 
i zabaw sprawnościowych, natomiast 6 grudnia do przed-
szkola zawitał nie kto inny, jak św. Mikołaj. 16 grudnia 
dzieci wystąpiły w jasełkach oraz uczestniczyły we wspól-
nej Wigilii.

Aby być na bieżąco z wydarzeniami Niepublicznego 
Punktu Przedszkolnego „Ewa” zapraszamy na facebook'a, 
tam można zapoznać się ze wszystkim co dzieje się 
w przedszkolu.

Ewa Staniecka

Miesiąc listopad był dla nas bar-
dzo pracowitym miesiącem. 
Głównym wydarzeniem stał 

się udział dzieci z grupy III w kon-
kursie organizowanym przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wicku. Konkurs miał 
na celu zwrócić uwagę na problem 
przemocy wobec dzieci. Nasze przed-
szkolaki wystąpiły w inscenizacji pro-
filaktycznej pt. „Nie czyń drugiemu, 
co Tobie nie miłe”. Ciężka praca i za-
angażowanie dzieci zaowocowały wy-
graną i zdobyciem nagrody pieniężnej 
w wysokości 1.000 zł.

Dzieci z naszego przedszkola wzię-
ły także udział w obchodach Dnia Se-
niora, który odbył się 19 listopada 
2016 r. w GOKiS w Wicku, prezentu-
jąc się w programie artystycznym przy-
gotowanym specjalnie na tę okazję.

Zdolne dzieci z naszego przedszko-
la nie tracąc czasu mogły uczestniczyć 
w kolejnym konkursie, organizowa-
nym przez nauczycieli naszej placów-
ki. Konkurs „Mam talent – śpiewam, 
tańczę, recytuję” cieszył się dużym 
powodzeniem wśród przedszkolaków 
zarówno tych z tej najmłodszej gru-
py, jak i najstarszej. Dzieci dzielnie 
występowały, pokonując tremę i swój 
strach. Ukoronowaniem trudów były 
piękne nagrody i huczne oklaski kole-
gów i koleżanek.

W miesiącu listopadzie wzięliśmy 
także udział w konkursie plastycz-
nym zorganizowanym przez Słowiński 
Park Narodowy pt. Jesienne drzewo”, 
w którym nasi wychowankowie zajęli 
miejsca na podium.

W kategorii wiekowej maluchy wy-
różniono pracę Zosi Mazurkiewicz.
W kategorii wiekowej średniaki III 
miejsce zajęła Anna Wrońska.
W kategorii wiekowej starszaki II 
miejsce zajęła Julia Wyka.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych wy-
chowanków.
Miesiąc grudzień rozpoczęliśmy kon-
certem Majki Jeżowskiej w Łebie, na 
który udały się dwie najstarsze gru-
py z naszego przedszkola. Po wspa-
niałym koncercie piosenkarki, która 
tworzy piosenki skierowane do dzieci, 

6 grudnia jak co roku dzieci z nasze-
go przedszkola odwiedził Św. Mikołaj 
z niespodziankami.

Tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia dzieci uczestniczyły w war-
sztatach, w trakcie których ozdobiły 
szklane bombki.

Tradycyjnie spotkamy się przy wi-
gilijnym stole, bo 22 grudnia wraz 
z odświętnie ubranymi przedszko-
lakami połamiemy się opłatkiem. 
A zaraz po świątecznej przerwie, tj.  
5 stycznia hucznie rozpoczniemy 
Nowy Rok na zabawie karnawałowej. 
Pozostając w karnawałowym nastro-
ju 11 stycznia do naszego przedszkola 
przyjadą cyrkowcy, którzy już nie je-
den raz byli naszymi gośćmi. Zasko-

czą dzieci swoimi umiejętnościami 
i talentami. Zdradzą techniki sztuki 
cyrkowej i kto wie, może zaszczepią 
w jakimś przedszkolaku chęć do na-
uki cyrkowych sztuczek.

Tuż przed feriami zimowymi spot-
kamy się z naszymi babciami i dziad-
kami, 13 stycznia złożymy im życzenia 
i będziemy życzyć im długich lat życia, 
a nasze artystyczne występy na pew-
no ucieszą ich serce.

Więcej informacji znajdziecie Pań-
stwo na naszej stronie internetowej: 
www.przedszkolecharbrowo.pl

Materiały i zjęcia:  
Przedszkole Gminne w Charbrowie

Edukacja
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Zespół
Szkół w Wicku
Aktualności

Okres jesienny i przedświąteczny 
to dla naszej szkoły zawsze bardzo 
pracowity czas. Nasi uczniowie re-
alizują m. in. zadania w projektach 
długoterminowych. Gmina Wicko, jak 
co roku realizuje projekt „Umiem pły-
wać”, współfinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego oraz Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki. Wykonawcą projektu jest 
Słupskie Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe. Projekt powszech-
nej nauki pływania „Umiem pływać”, 
w formie zajęć sportowych u nas dla 
uczniów kl. II i III SP , jest realizowa-
ny od września do grudnia 2016 roku. 
Od początku roku uczniowie klas 
I – VI SP dostają 3 razy w tygodniu 
kartonik mleka w ramach projektu 

„Mleko w szkole”, a dzieci z kl. I-III SP 
dodatkowo otrzymują 3 razy w tygo-
dniu warzywa i owoce: borówki, jab-
łka, gruszki, rzodkiewki, marchewki, 
soczki w projekcie „Warzywa i owoce”.
W listopadzie dużym wydarzeniem 
dla całej społeczności szkolnej było 

podsumowanie akcji promującej 
i upowszechniającej zdrowe odży-
wianie „Wiem, co jem”, w której 
uczniowie klas I-III SP wraz z wycho-
wawczyniami wzięli udział już po raz 
drugi.

Innymi ciekawymi inicjatywami 
zorganizowanymi w okresie jesien-
nym był „Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia” w młodszych klasach 
SP, konkurs na wykonanie swojego 
drzewa genealogicznego czy kaszub-
ska wycieczka edukacyjna do Lębor-
ka albo wyjazd do Krępy Kaszubskiej 
i zwiedzanie tamtejszego cmentarza 
oraz Izby Pamięci Narodowej przez 
klasy drugie SP. 29 listopada odbył 
się zorganizowany przez naszych na-
uczycieli języka angielskiego Gmin-
ny Konkurs Recytatorski z Języka 
Angielskiego pt. „Autumn”. Wzięli 
w nim udział uczniowie z klas I-III 
oraz V-VI Szkół Podstawowych z Ma-
szewka, Szczenurzy i Wicka. W kate-
gorii klas I – III SP I miejsce zajęła 
Olga Górecka, II miejsce ex aequo za-
jęły Hanna Keidrowska oraz Alek-
sandra Lipiak, III miejsce Kornelia 

Piotrowska. W kategorii klas IV – VI 
SP najlepsza okazała się Aleksandra 
Grubba, II miejsce zajął Paweł Gałafin, 
III miejsce Dominika Leyk.

W gimnazjum natomiast prężnie 
działa młodzież zaangażowana w re-
alizację projektów edukacyjnych. Do-
tychczas gimnazjaliści pod szyldem 
Centrum Aktywności Gimnazjalisty 
podsumowali lub nadal działają w kil-
ku różnorodnych projektach, w tym 
w zakończonym projekcie związanym 
z kulturą Japonii czy też w projekcie 

„3xZ Zaplanuj, Zorganizuj, Zrealizuj”. 
Grupa gimnazjalistów 3xZ wróciła 
właśnie z Lisewa Malborskiego, gdzie 
dzieliła się swoją wiedzą i doświad-
czeniem z tamtejszymi uczniami. 
Samorząd Uczniowski naszego gim-
nazjum od początku roku zaangażo-
wał się w wiele akcji charytatywnych 
oraz przedsięwzięć wolontariackich: 
do „Maratonu Pisania Listów Amne-
sty International”, do akcji „Stop 
Pustym Miskom – Pomagamy Schro-
niskom”, do akcji „Nakrętka” oraz do 
zbiórki charytatywnej dla Pomorskie-
go Hospicjum dla Dzieci.

W przeddzień 11 listopada i Narodo-
wego Święta Niepodległości cała spo-
łeczność szkoły w Wicku uczciła 97. 
Rocznicę odzyskania wolności przez 
Polskę uroczystymi apelami na sali 
widowiskowej miejscowego GOKiS-u. 

18 listopada uczniowie ZS w Wicku 
wzięli też aktywny udział w konferen-
cji związanej z Międzynarodowym 
Dniem Zapobiegania Przemocy, zor-
ganizowanej przez OPS oraz Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Wicku.

Nasi uczniowie skorzystali też 
z oferty teatralnej i estradowej, wy-
jeżdżając m. in. do Teatru Muzyczne-
go w Gdyni na musical „Piotruś Pan”, 
do Lęborka na spektakl muzyczny 

„Szepty serc”, czy oglądając artystów 
z Agencji Teatralno - Estradowej, któ-
rzy zaprezentowali uczniom klas I-

-III SP teatrzyk pt. „Podróż w krainę 
czarodziejskich bajek”. Ważnym wy-
darzeniem, w którym wzięły udział 
młodsze klasy SP, był również kon-
cert Majki Jeżowskiej w łebskiej SP.

Istotne dla Gimnazjum w Wicku 
było przeprowadzenie w ostatnim 
tygodniu listopada próbnych egza-
minów klas trzecich. Warto odnoto-
wać dobre wyniki naszych uczniów 

w kuratoryjnych konkursach przed-
miotowych. Do eliminacji rejonowych 
z biologii zakwalifikowała się Maria 
Stasiak, z chemii – oprócz wszech-
stronnie utalentowanej Marysi – w re-
jonie reprezentować nas będą także 
Jakub Antoszek i Magdalena Górecka, 
a z języka polskiego – Marcelina Kir-
szling.

Z życia Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół 
w Wicku…

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół 
w Wicku zorganizowała w okresie je-
siennym kilka interesujących przed-
sięwzięć. Do końca grudnia trwa 
wystawa o życiu i twórczości Hen-
ryka Sienkiewicza i lekcje multime-
dialne na ten temat dla uczniów szkół 
naszego powiatu. W październiku, 
czyli Międzynarodowym Miesiącu 
Bibliotek Szkolnych – odbyło się uro-
czyste pasowanie na czytelników ucz-
niów najmłodszej klasy pierwszej SP 

Edukacja

Ciekawymi inicjatywami 
zorganizowanymi  
w okresie jesiennym był 

„Światowy Dzień  
Pluszowego Misia” 

„3xZ Zaplanuj, 
Zorganizuj, Zrealizuj”



26 27Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

oraz warsztaty z p. Agnieszką Żelew-
ską, gdańską ilustratorką książek dla 
dzieci. Również z Gdańskiem zwią-
zany był p. Tomasz Małkowski, autor 
podręczników do historii Gdańskie-
go Wydawnictwa Oświatowego, który 
w listopadzie przeprowadził wykład 
o „Krzyżakach” dla klas pierwszych 
gim. z okazji Roku Sienkiewiczow-
skiego. Także przez cały listopad 
trwały w bibliotece „Zaduszki Filmo-
we”, czyli cykl zajęć filmoznawczych 

dla gimnazjalistów poświęconych 
niedawno zmarłemu wybitnemu pol-
skiemu reżyserowi, Andrzejowi Waj-
dzie. Istotnym sukcesem dla naszej 
Biblioteki Szkolnej było otrzymanie 
od Prezydenta RP podziękowań oraz 
wyjątkowego egzemplarza „Quo vadis” 
za zorganizowanie - wraz z miejsco-
wym GOKiS-em i Biblioteką Publiczną 
Gminy Wicko – Narodowego Czytania 

„Quo vadis” na początku września dla 
mieszkańców naszej Gminy. W okre-
sie jesiennym zainaugurował również 
swoją działalność Dyskusyjny Klub 
Książki w klasach II – V SP.

Nie tylko ze sportu
Uczeń Gimnazjum w Wicku Jakub 
Antoszek zakwalifikował się do etapu-
rejonowego kuratoryjnego konkursu 

przedmiotowego z informatyki. Gra-
tulujemy.

Największe sukcesy sportowe 
w okresie jesiennym uczniów SP war-
te odnotowania to m. in.:
II miejsce dziewcząt w Powiatowych 
Sztafetowych Biegach Przełajowych, 
w składzie:
Weronika Śmiechowska, Aleksandra 
Cichoń, Agnieszka Rzepka, Amelia 
Jarząb, Kinga Wrońska, Zuzanna Stel-
mach, Aleksandra Grubba, Aleksan-

dra Wolańska, Natalia Waleśkiewicz, 
Wiktoria Buszman.
II miejsce dziewcząt w unihokeju - elimi-
nacje powiatowe.
Skład reprezentacji SP: Anna Brach, 
Weronika Śmiechowska, Zuzanna 
Stelmach, Agnieszka Rzepka, Amelia 
Jarząb, Aleksandra Wolańska, Nikola 
Cheba, Tatiana Piotrowska, Paulina 
Zych.
III miejsce dziewcząt w tenisie stołowym - 
eliminacje powiatowe.
Skład drużyny: Zuzanna Kupicz, Alek-
sandra Cichoń.
Sztafetowe biegi przełajowe (chłopcy) 

- I miejsce w powiecie oraz udział 
w finale wojewódzkim w Garczu (XI 
miejsce).
Skład reprezentacji: Jakub Bladoszew-
ski, Radosław Suchodolski, Mikołaj 

Mikłaszewicz, Krystian Krzyżanow-
ski, Kacper Rychert, Jakub Szydlik, 
Marcel Papke, Jakub Neumiller, Mate-
usz Buśko, Szymon Dudzik.
Halowa piłka nożna szkół wiejskich 
(chłopcy) - I miejsce w powiecie oraz 
udział w półfinale wojewódzkim 
w Sierakowicach (III miejsce):
Skład drużyny: Marcel Papke, Jakub 
Szydlik, Jakub Neumiller, Kacper Ry-
chert, Jakub Bladoszewski, Radosław 
Suchodolski, Krystian Krzyżanowski.
Największe sukcesy sportowe w okre-
sie jesiennym uczniów Gimnazjum 
warte odnotowania to m. in.
I miejsce chłopców w unihokeju w mi-
strzostwach powiatu i III miejsce 
w półfinałach województwa.
II miejsce dziewcząt w unihokeju w mi-
strzostwach powiatu.
I miejsce czteroosobowej drużyny 
dziewcząt w powiatowych zawodach 
w szachach i IV miejsce w półfinałach 
wojewódzkich.

W grudniu
Tuż przed przerwą świąteczną ucz-
niowie Zespołu Szkół w Wicku wzięli 
udział w szkolnych jasełkach, które 
w drugim tygodniu grudnia przedsta-
wili również seniorom z naszej Gminy.
Natomiast 14 grudnia 2016, o godz. 
10.00 na małej sali gimnastycznej 
Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół 
w Wicku zorganizowano spotkanie 
autorskie z Anną Czerwińską-Rydel, 
autorką biografii Henryka Sienkiewi-
cza dla młodzieży „Piórem i mieczem”. 
Na spotkanie przyszli uczniowie kla-
sy czwartej i piątej SP Wicko oraz 
uczestnicy Gminnego Konkursu Li-
terackiego w Roku Sienkiewicza, dla 
których przygotowano nagrody rze-
czowe. W spotkaniu wzięli też udział 
zaproszeni uczniowie z Maszewka 
i Szczenurzy, w tym również uczest-
nicy naszego konkursu. Fundatorem 
spotkania autorskiego była Restaura-
cja Ewa Zaprasza w Sasinie. Gorąco 
dziękujemy w imieniu naszych dzie-
ciaków.

Magdalena Kubiak

Uczniowie ze szkoły 
w Szczenurzy nagradzani 
w konkursach
Kolejne miesiące nauki za nami. 

Czas płynie bardzo szybko, bo 
i dużo się u nas dzieje. Jak za-

wsze nasi uczniowie uczestniczy-
li w wielu wyjazdach edukacyjnych. 
Uczniowie klas 3-6 poznawali tajni-
ki nauk ścisłych w Centrum Expe-
rymentu w Gdyni, o dokarmianiu 
zwierząt zimą uczyli się podczas za-
jęć edukacyjnych w Rąbce. Uczniowie 
klas 1-3 i oddziału przedszkolnego 
uczestniczyli też w wyjeździe do Krę-
py Kaszubskiej, by tam zapalić znicze. 
Świetną zabawę zapewniła wizyta 
w centrum zabaw Madagaskar, gdzie 
dzieci uczyły się tańczyć zumbę. 

Natomiast 23 listopada 2016 r. ucz-
niowie klas 1-3 i nasze przedszko-
laki mieli możliwość przeniesienia 
się w niezwykły świat podczas spek-
taklu teatralnego „Księga Dżungli” 
w Centrum Kultury Fregata w Lębor-
ku. Starsi uczniowie przenieśli się 
w zaczarowany świat dzięki przedsta-
wieniu „Mały Książę”, które również 

oglądali w Centrum Kultury Fregata 
w Lęborku.

Ostatnie miesiące obfitowały też 
w liczne konkursy, które cieszą się 
powodzeniem wśród naszych wycho-
wanków, szczególnie małych ekolo-
gów. Znaczącym sukcesem zakończył 
się konkurs „Alu Góra” organizowa-
ny przez Słowiński Park Narodowy, 
w którym nasza szkoła zajęła I miej-
sce. I miejsce zajęła też uczennica kla-
sy 5 Karolina Antoszek w gminnym 
konkursie „Dbam o czyste powietrze”. 
Natomiast Adrianna Konkol zajęła 
I miejsce w konkursie o znajomości 
Parków w Gminie Wicko i Gminie Na-
wojowa, II miejsce w tym konkursie 
zajął Paweł Gałafin, III Mikołaj Cia-
ciak. Sukcesem zakończył się również 
gminny konkurs recytatorski poezji 
angielskiej „AUTUMN”. W konkursie 
tym I miejsce zdobyła Olga Górecka 
(kl.2), II miejsce zajęła Aleksandra Li-
piak (kl.2), III miejsce zdobyła Korne-
lia Piotrowska (kl.2). Natomiast wśród 

uczniów klas 4-6 II miejsce zajął Pa-
weł Gałafin (kl.4). Oprócz wymienio-
nych konkursów w szkole cyklicznie 
odbywają się konkursy czytelnicze, 
cieszące się dużym powodzeniem, 
oraz te związane z kalendarzem 
(Dzień Drzewa, Dzień Postaci z Bajek, 
Dzień Misia).

Przed nami jeszcze warsztaty dla 
wszystkich uczniów naszej szkoły. 
Maluchy w klas 1-3 uczyć będą się 
o zdrowym żywieniu, natomiast ucz-
niowie klas 4-6 dowiedzą się jak roz-
sądnie korzystać z mediów.

1 grudnia uczniowie klas 1-3 i dzie-
ci z oddziału przedszkolnego bawi-
li się na koncercie Majki Jeżowskiej 
w Łebie. 16 grudnia wystawiono w na-
szej szkole jasełka, które wpisały się 
już w tradycję placówki.

Więcej informacji o wydarzeniach 
z życia Szkoły Podstawowej w Szcze-
nurzy znajduje się na naszej stronie 
internetowej www.szkolaszczenurze.
wicko.eu, do odwiedzenia której za-
chęcamy.

Wioletta Malek

Edukacja
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W szkole
w Maszewku zajęć sporo
Warsztaty psychologiczne

30 listopada odbyły się war-
sztaty psychologiczne poru-

szające problematykę użytkowania 
oraz wykorzystywania współczes-
nych mediów. Zajęcia poświęcone były 
bezpieczeństwu dzieci w sieci oraz 
rozważnemu korzystaniu z nowinek 
technologicznych. Uczyły dzieci i mło-
dzież, jak bezpiecznie poruszać się po 
świecie cyberprzestrzeni.

Klasy 0-III uczestniczyły w war-
sztacie „Klik! I już wiesz co możesz”. 
Zajęcia uczyły rozważnego korzysta-
nia z mediów. Najmłodsi ćwiczyli za 
pomocą twórczej ekspresji zdolność 
krytycznego myślenia oraz odpowie-
dzialnego posługiwania się takimi me-
diami jak telefon komórkowy, internet 
czy telewizor. Dla klas IV-VI przygo-
towano warsztaty „Medialna Szko-

ła”. Zajęcia dzięki swej interaktywnej 
formie wzbudziły wśród młodzieży 
poczucie odpowiedzialności za włas-
ne zachowania w sieci oraz utrwaliły 
umiejętności prawidłowego korzysta-
nia z mediów.

Gimnazjaliści brali udział w war-
sztacie „W sieci”. Poruszone zostały 
problemy związane z umiejętnością 
wyboru treści, dostosowania ich do 
potrzeb oraz rozwinięcia zdolności 
krytycznego myślenia wobec prze-
kazywanych informacji. Zajęcia 
przestrzegały przed stosowaniem 
przemocy przy użyciu mediów.

Śniadanie daje moc
Uczniowie klas 0-III wzięli udział 
w ogólnopolskich programach edu-
kacyjnych „Śniadanie daje moc” oraz 

„Zdrowo jem, więcej wiem”. Dzieci wy-

zdrowe przekąski. Przekazano rów-
nież rodzicom ulotkę z zasadami po-
magającymi kształtować prawidłowe 
nawyki prozdrowotne dzieci.

Czytelnicze spotkania z Rodzicami
W Szkole Podstawowej w Maszewku 
odbywają się „Czytelnicze spotkania 
z rodzicami”. Z tej okazji uczniowie 
zapraszają swoich rodziców na wspól-
ne czytanie. Dzieci uwielbiają książki, 
a słuchanie ich treści czytanej przez 
rodziców sprawia im ogromną przy-
jemność. Dziękujemy rodzicom, któ-
rzy do tej pory znaleźli czas, żeby nas 
odwiedzić i poczytać. Zapraszamy 
częściej.

Czytanie ma ogromny wpływ na 
rozwój dzieci: uczy myślenia, pomaga 
w zrozumieniu ludzi, świata i siebie, 
daje kontakt z bogactwem doświad-
czeń niemożliwych do zdobycia sa-
memu, rozbudza zainteresowania, 
rozwija wyobraźnię, stymuluje roz-
wój emocjonalny, rozwija wrażliwość 
i empatię.

Tak więc czytajmy jak najwięcej 
dzieciom i zachęcajmy do samodziel-
nego czytania!
Dziękujemy i czekamy na następnych 
rodziców!

Z wizytą w Dolinie Jadwigi
16 listopada uczniowie uczęszczają-
cy na zajęcia języka kaszubskiego 
pojechali na wycieczkę do malutkiej 
kaszubskiej miejscowości - Doliny 
Jadwigi, w której znajduje się gospo-
darstwo agroturystyczne. Na miejscu 
zostaliśmy bardzo serdecznie przywi-
tani przez p. Gabrielę Tesmer, która 
zaprosiła nas do udziału w zajęciach 
edukacyjnych.

Program był bardzo bogaty. Na po-
czątek dzieci poznały zawód rolnika 
i maszyny rolnicze. Następnie przy 
stolikach układały z ziaren zboża 
obrazki chleba i przeliczały ziarenka 
wrzucając je do kubeczków. W dalszej 
części programu każde dziecko otrzy-
mało kubeczek z mąką i wodą, w któ-
rym wyrabiano kluseczki. Następnie 
dzieci formowały z przygotowanego 
ciasta małe bułeczki. Kiedy bułecz-

ki piekły się w piecu, dzieci spędzi-
ły czas na świeżym powietrzu. Miały 
do dyspozycji plac zabaw, mini golfa, 
przejażdżki małymi traktorkami i ko-
parkami, mogły również odpocząć na 
poduszeczkach w zagrodzie.

Bardzo interesujące były warsztaty 
z kaszubszczyzny prowadzone przez 
kapelę „Bas” z Sierakowic. Członko-
wie kapeli, państwo Klasowie, opo-
wiadali dzieciom historię Kaszub 
w zwyczajach i legendach, naszym 
języku, pieśniach i tańcach. Dzieci 
słuchały i śpiewały wspólnie z kape-
lą różne piosenki biesiadne w języ-
ku kaszubskim, grały na diabelskich 
skrzypcach, burczybasie. Po biesia-
dzie z zespołem zostaliśmy zaproszeni 
na poczęstunek - placki ziemniacza-
ne i pyszną miętową herbatę. Na za-
kończenie wspaniałego pobytu dzieci 
zjadły zupę ziemniaczaną z klusecz-
kami oraz świeżo upieczone bułeczki.

Wycieczka do Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie
5 grudnia 2016 roku uczniowie, któ-
rzy uczęszczają na zajęcia języka ka-
szubskiego pojechali na wycieczkę 
do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  
Kaszubsko - Pomorskiej w Wejhero-
wie. Muzeum mieści się w dawnym 
Pałacu Przebendowskich i Keyser-
lingków na terenie przepięknego par-
ku z fontanną. Przewodnik piękną 
polszczyzną, ale i kaszubszczyzną 

konały Misje Śniadaniowe, podczas 
których poznały zasady zdrowego 
odżywiania. Dowiedziały się, że śnia-
danie jest najważniejszym posiłkiem 
dnia i dzięki niemu mają energię do 
nauki oraz siłę do zabawy. Ponad-
to zapoznały się techniką prawidło-
wego mycia rąk, układały plan dnia, 
uwzględniając 5 posiłków. Podczas 
kolejnej misji dowiedziały się jakie 
znaczenie ma woda dla zdrowia oraz 
przeprowadzały z nią doświadczenia. 
Realizacja zadań sprawiła dzieciom 
wiele radości.

W ramach tej akcji zostały prze-
prowadzone ciekawe zabawy rucho-
we na świeżym powietrzu. Uczniowie 
zapamiętali, że ruch pozwala na za-
chowanie prawidłowej postawy, do-
brą kondycję fizyczną i samopoczucie. 
Uczniowie zrobili także przepyszne 

Bardzo interesujące 
były warsztaty z ka-
szubszczyzny...

Edukacja

w bardzo interesujący sposób zapo-
znał nas z historią muzeum, a także 
z legendami kaszubskimi.

Uczniowie wzięli także udział 
w warsztatach „Zdobienia kaszub-
skiego domu na Boże Narodzenie”. 
Pani Asia – prowadząca zajęcia za-
poznała dzieci z historią zdobienia. 
Opowiedziała również o barwach ka-
szubskich oraz o technikach zdob-
niczych. Uczniowie samodzielnie 
wybrali wzory i techniką decoupa-
ge wykonali przepiękne bombki cho-
inkowe. Zadowolone twarze dzieci 
świadczyły o tym, że wycieczka była 
udana.

Elżbieta Kulczycka
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Festyn Rodzinny
w Zespole Szkół w Wicku

Przedświąteczne Festyny Rodzinne w Zespole Szkół 
w Wicku stały się już w naszej szkole wieloletnią tra-
dycją. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Rodziców 

i społeczności szkolnej co roku udaje się zorganizować to 
przedsięwzięcie, którego celem nadrzędnym jest zebranie 
środków na pomoce edukacyjne, wycieczki i nagrody dla 
uczniów w bieżącym okresie.

W sobotę, 3 grudnia 2016, od godz. 11.00 rano każdy 
gość na Festynie mógł uczestniczyć zarówno w zawodach 
sportowych, jak i skorzystać z kulinarnych i przedświą-
tecznych atrakcji. Rodzice i uczniowie przygotowali m. in. 
stroiki bożonarodzeniowe, domowe wypieki i przetwory, 
które można było kupić. Kawiarenka oferowała różnorod-

ne słodkości, Wiejski Stół kusił swojskim jadłem, a szkolna 
stołówka zapraszała na dania obiadowe. Dzieci mogły też 
liczyć na watę cukrową i kukurydzę oraz na słodycze roz-
dawane przez Festynowe Maskotki.
Z okazji Festynu nauczyciele wraz z rodzicami zapropono-
wali również m. in. turniej we freeponga, zabawę w piłka-
rzyki czy skorzystanie z salonu urody i malowanie masek 
na twarzy. Ponadto uczniowie reprezentujący Klub Młode-
go Odkrywcy prezentowali gościom efektowne doświadcze-
nia fizyczne i chemiczne.

W tym samym czasie na auli sportowej odbywał się XVI-
II Turniej Rodzinny. W tym roku w szranki stanęło łącznie 
14 drużyn. Najlepszy wynik zanotowała Rodzina Państwa 
Wrońskich, przed Rodziną Państwa Rychertów i Piotrow-
skich. Czwarte miejsce tuż za podium zdobyła Rodzina Pań-

stwa Szydlików. W przerwie między konkurencjami można 
było również podziwiać pokazy walk kickboxerskich.
Na małej sali gimnastycznej – już po zmaganiach sporto-
wych – przyszedł czas na występy artystyczne naszych ucz-
niów.

Festyn skończył się o godz. 16.00. W tym roku udało się 
zebrać 6.623,71 zł. Wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację tego przedsięwzięcia, gorąco dziękujemy.

Magdalena Kubiak
Fot. A. Bladoszewski, W. Juszczak

Najbardziej spektakularne 
sukcesy „Ekoludków” w 2016

1. Cross Festiwal Bytów: Marcel Papke– 
2 miejsce, Wiktoria Buszman – 
3 miejsce

2. Mityng zakończenia sezonu Słupsk: Ni-
kola Szlaska – 3 miejsce

3. Bieg Pokoju Rumia: - Oliwia Her-
mann – 1 miejsce, Karol Leżański – 
1 miejsce

4. I Bieg Grand Prix Lęborka: Mateusz 
Buśko - 1 miejsce, Marcel Papke - 
1 miejsce, Natalia Godula - 2 miejsce, 
Natalia Waleśkiewicz - 2 miejsce, We-
ronika Śmiechowska - 2 miejsce, Ja-
kub Szydlik - 3 miejsce

5. Bieg Mazurka Bedomin: Mateusz Buś-
ko - 1 miejsce, Natalia Waleśkiewicz 

- 1 miejsce

6. Bieg Kociewski Stargard Gdański: 
Mateusz Buśko - 1 miejsce, Marcel 
Papke - 1 miejsce, Jagoda Godula 

- 1 miejsce, Natalia Waleśkiewicz - 
2 miejsce, Wiktoria Buszman - 3 miej-
sce

7. Kościerskie Biegi Uliczne: Mateusz 
Buśko - 1 miejsce, Marcel Papke - 
1 miejsce, Jagoda Godula - 2 miejsce, 

Natalia Waleśkiewicz - 3 miejsce

8. Małe Kaszuby Biegają Przyjaźń: Wero-
nika Śmiechowska - 1 miejsce, Marcel 
Papke - 1 miejsce, Karol Leżański -  
3 miejsce, Wiktoria Buszman - 3 miej-
sce

9. Bieg Papieski Sierakowice: Natalia 
Waleśkiewicz - 1 miejsce, Mateusz 
Buśko - 1 miejsce, Marcel Papke - 
1 miejsce, Weronika Śmiechowska - 
2 miejsce

10. Małe Kaszuby Biegają Somonino: Oli-
wia Hermann - 1m., Julia Formella 
- 2m., Karol Leżański - 3m., Emilia Her-
mann - 3m

11. II Bieg Grand Prix Lęborka: Mate-
usz Buśko - 1 miejsce, Marcel Papke- 
1 miejsce

12. Bieg Niepodległości Borzytuchom: 
Mateusz Buśko - 1 miejsce, Marcel 
Papke - 2 miejsce

13. Bieg Niepodległości Kosakowo: Oliwia 
Hermann – 1 miejsce

14. III Bieg Grand Prix Lęborka: Mate-
usz Buśko - 1 miejsce, Marcel Papke -  
1 miejsce, Oliwia Hermann - 2 miej-

sce, Weronika Śmiechowska - 2 miej-
sce, Natalia Waleśkiewicz - 3 miejsce, 
Weronika Wańdoch - Dubaj - 3 miejsce

15. Bieg Mikołajkowy Gdynia: Mateusz 
Buśko - 2 miejsce, Oliwia Hermann - 
3 miejsce

16. Podsumowanie cyklu Małe Kaszu-
by Biegają: Oliwia Hermann (r.2007) -  
1 miejsce (siedem wygranych biegów), 
Natalia Waleśkiewicz (2006) - 1 m. 
(cztery wygrane biegi), Mateusz Buś-
ko (2006) - 1 m. (pięć wygranych bie-
gów), Weronika Śmiechowska (2004) 

- 1 m. (pięć wygranych biegów) Marcel 
Papke (2004) - 1 m. (pięć wygranych 
biegów), Karol Leżański (2007) - 3 m., 
Wiktoria Buszman (2006) - 3 m., Ju-
lia Formella (2003) - 3 m., Kinga Ra-
nachowska (2003) - 5 m., Weronika 
Zając (2001) - 5 m. W sumie nasi bie-
gacze wygrali 28 biegów. Swoje trium-
fy dołożyli: Kacper Zając i Konrad 
Szczepaniak.

17. Bieg na powitanie zimy Jaroslawiec 
(woj. zachodniopomorskie): Marcel 
Papke - 1 miejsce

Weronika Zając - 1 miejsce Bieg Święców Sławno
Weronika Śmiechowska - 1 miejsce Bieg Leśny Korzybie
Natalia Waleśkiewicz - 1 miejsce Bieg Mazurka Będomin
Oliwia Hermann - 1 miejsce Bieg Pokoju Rumia
Jagoda Godula - Bieg Kociewski Starogard Gdański
Marcel Papke - 1 miejsce Bieg Kociewski Starogard 
Gdański

Mateusz Buśko - 1 miejsce Bieg Niepodległości Borzytu-
chom
Karol Leżański - 1 miejsce Bieg Pokoju Rumia

Sukcesy na bieżąco można śledzić na fb Ekoludka i stro-
nie internetowej www.uksekoludek.eu

Wyniki zawodników w imprezach sportowych

Sport



Święto Hubertusa w „Senny”

V Mistrzostwa Polski
Młodzików w Boksie

IV Ogólnopolski Bokserski 
Turniej im. Mariana Karolaka

11 listopada bieżącego roku w Ośrodku Jeździeckim 
„Senny” w Nowęcinie odbył się Hubertus, czyli 
święto leśników, myśliwych i jeźdźców. W progra-

mie znalazło się dużo atrakcji dla każdego, ale głównym 
punktem soboty był Bieg Myśliwski o Puchar Zarządu 
JKS „Senny” oraz Puchar Ośrodka Jeździeckiego „Senny”. 
Impreza ta miała za zadanie promowanie aktywnego wy-
poczynku na łonie natury i sportu jeździeckiego. Była to 
również okazja do dobrej zabawy na świeżym powietrzu 
dla całej rodziny oraz integracji pomiędzy jeźdźcami i mi-
łośnikami koni. Wszyscy bawili się świetnie, a pogoń za 
lisem dostarczyła wielu niezapomnianych emocji. Na za-
kończenie zorganizowano ognisko z poczęstunkiem, pod-
czas którego podsumowano dzień pełen wrażeń.

Prezes Henryk Kozłowski

Od prawej stoją: Jan Jurkiewicz - właściciel Ośrodka Jeździe-
ckiego „Senny”, Alicja Wolańska, Henryk Kozłowski – prezes JKS 
„Senny”, Andrzej Roman.

Znakomicie spisali się zawodnicy 
Gardy Wicko w Tarnowie Podgór-
nym podczas V Mistrzostw Pol-

ski Młodzików w Boksie.
Tytuł V-ce Mistrza Polski w kategorii 

jemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Obaj sportowcy trenują pod czujnym 
okiem trenera - Antoniego Pałuckiego.

Mat. Klubu Garda Wicko

72 kg wywalczył Maksymilian Wali-
górski. Równie dobrze spisał się nasz 
drugi reprezentant - Szymon Krók, 
który zajął 3 miejsce w kategorii  
40 kg. Naszym zawodnikom gratulu-

Podczas IV Ogólnopolskiego Bokser-
skiego Turnieju im. Mariana Karola-
ka w Gdyni dobrze zaprezentowali 

się w walkach pokazowych zawodnicy 

Gardy Wicko: Hubert Domaros, Szy-
mon Krók, Julian Dublinowski i Oskar 
Hinca. Ponadto Klaudia Chmielewska 
(Garda Wicko) wygrała z Klaudią Ko-

chanowską (Bombardier Gdynia) i za-
jęła 1 miejsce w Turnieju wygrywając 
walkę jednogłośnie na punkty.

Mat. Klubu Garda Wicko

ferie zimowe - budynek gokis X-BOX, zajęcia muzyczne – 
Pani Elżbieta Mart

Poniedziałek 16.01.2017r. 
godz. 9.30-12.30

Anima – Skierka – Pani Barbara Iskra Czwartek 19.01.2017r. 
godz. 9.30-12.30

Rękodzieło – Pani Iwona Dziemiańczyk Wtorek 17.01.2017r. 
godz. 9.30-12.30

Zajęcia malarstwa

Wtorek 24.01.2017r. 
godz. 11.00-13.00 

Czwartek 26.01.2017r. 
godz. 11.00-13.00

Białogarda Gęś Górka Krakulice Łebieniec Nowęcin Poraj

Poniedziałek 16.01.2017

godz. 13.00-16.00
Zajęcia muzyczne Zajęcia muzyczne Zajęcia muzyczne Zajęcia muzyczne

X-BOX, zajęcia mu-
zyczne – Pani Elżbieta 

Mart
Zajęcia muzyczne Zajęcia 

muzyczne

Wtorek 17.01.2017

godz. 13.00-16.00
Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Rękodzieło – Pani 

Iwona Dziemiańczyk Zajęcia plastyczne Zajęcia 
plastyczne

Środa 18.01.2017

godz. 13.00-16.00

Zajęcia savoir-
-vivre Zajęcia savoir-vivre Zajęcia savoir-vivre Zajęcia savoir-vivre Anima – Skierka – 

Pani Barbara Iskra Zajęcia savoir-vivre Zajęcia  
savoir-vivre

Czwartek 19.01.2017

godz. 13.00-16.00

Anima – Skierka – 
Pani Barbara Iskra

Zabawy w plenerze, 
rękodzieło

X-BOX, zajęcia muzycz-
ne – Pani Elżbieta Mart

Rękodzieło – Pani 
Iwona Dziemiańczyk Zajęcia muzyczne Zabawy w plenerze, 

rękodzieło

Zabawy 
w plenerze, 
rękodzieło

Piątek 20.01.2017

godz. 13.00-16.00

X-BOX, zajęcia 
muzyczne – Pani 

Elżbieta Mart

Zajęcia sportowe 
i gimnastyczne

Rękodzieło – Pani 
Iwona Dziemiańczyk

Anima – Skierka – 
Pani Barbara Iskra Zajęcia plastyczne Zajęcia sportowe 

i gimnastyczne

Zajęcia spor-
towe i gimna-

styczne

Poniedziałek 23.01.2017

godz. 13.00-16.00

Rękodzieło – Pani 
Iwona Dziemiań-

czyk

Zajęcia zgaduj  
zgadula Zajęcia zgaduj zgadula

X-BOX, zajęcia 
muzyczne – Pani 

Elżbieta Mart
Zajęcia savoir-vivre Zajęcia zgaduj 

zgadula
Zajęcia zgaduj 

zgadula

Wtorek 24.01.2017

godz. 13.00-16.00

Zabawy 
integracyjne

Anima – Skierka – 
Pani Barbara Iskra Zabawy integracyjne Zabawy w plenerze, 

rękodzieło
Zabawy w plenerze, 

rękodzieło

X-BOX, zajęcia mu-
zyczne – Pani Elżbie-

ta Mart

Rękodzieło 
– Pani Iwona 

Dziemiańczyk

Środa 25.01.2017

godz. 13.00-16.00

Zajęcia sportowe 
i gimnastyczne

Rękodzieło – Pani 
Iwona Dziemiańczyk

Zabawy w plenerze, 
rękodzieło

Zajęcia sportowe 
i gimnastyczne

Zajęcia sportowe 
i gimnastyczne

Anima – Skierka – 
Pani Barbara Iskra

X-BOX, zajęcia 
muzyczne – 

Pani Elżbieta 
Mart

Czwartek 26.01.2017

godz. 13.00-16.00

Zabawy w plene-
rze, rękodzieło

X-BOX, zajęcia mu-
zyczne – Pani Elżbie-

ta Mart

Zajęcia sportowe 
i gimnastyczne

Zajęcia zgaduj 
zgadula Zajęcia zgaduj zgadula Rękodzieło – Pani 

Iwona Dziemiańczyk

Anima – Skier-
ka – Pani 

Barbara Iskra

Piątek 27.01.2017

godz. 13.00-16.00

Zajęcia zgaduj 
zgadula Zabawy integracyjne Anima – Skierka – Pani 

Barbara Iskra Zabawy integracyjne Zabawy integracyjne Zabawy integracyjne Zabawy inte-
gracyjne

Sarbsk Strzeszewo Szczenurze Wojciechowo Wrzeście Żarnowska

Poniedziałek 16.01.2017

godz. 13.00-16.00
Zajęcia muzyczne Zajęcia muzyczne Rękodzieło – Pani 

Iwona Dziemiańczyk Zajęcia muzyczne Zajęcia muzyczne Anima – Skierka – 
Pani Barbara Iskra

Wtorek 17.01.2017

godz. 13.00-16.00
Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Anima – Skierka – Pani 

Barbara Iskra Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne
X-BOX, zajęcia mu-

zyczne –  
Pani Elżbieta Mart

Środa 18.01.2017

godz. 13.00-16.00
Zajęcia savoir-vivre Zajęcia savoir-vivre X-BOX, zajęcia muzycz-

ne – Pani Elżbieta Mart Zajęcia savoir-vivre Zajęcia savoir-vivre Rękodzieło – Pani 
Iwona Dziemiańczyk

Czwartek 19.01.2017

godz. 13.00-16.00
Zabawy w plenerze, 

rękodzieło
Zabawy w plenerze, 

rękodzieło Zajęcia muzyczne Zabawy w plenerze, 
rękodzieło

Rękodzieło – Pani 
Iwona Dziemiańczyk 

godz. 10.00-13.00

Zabawy w plenerze, 
rękodzieło

Piątek 20.01.2017

godz. 13.00-16.00
Zajęcia sportowe 

i gimnastyczne
Zajęcia sportowe 

i gimnastyczne Zajęcia plastyczne
Rękodzieło – Pani 

Iwona Dziemiańczyk 
godz. 9.00-12.00

Zabawy w plenerze, 
rękodzieło

Zajęcia sportowe 
i gimnastyczne

Poniedziałek 23.01.2017

godz. 13.00-16.00
Zajęcia zgaduj 

zgadula

Anima – Skierka – 
Pani Barbara Iskra 
godz. 09.00-12.00

Zajęcia savoir-vivre Anima – Skierka – 
Pani Barbara Iskra

X-BOX, zajęcia mu-
zyczne –  

Pani Elżbieta Mart 
godz. 9.00-12.00

Zajęcia zgaduj  
zgadula

Wtorek 24.01.2017

godz. 13.00-16.00

X-BOX, zajęcia 
muzyczne –  

Pani Elżbieta Mart 
godz. 10.00-13.00

Zajęcia zgaduj 
zgadula

Zabawy w plenerze, 
rękodzieło

Zajęcia sportowe 
i gimnastyczne Zabawy integracyjne Zabawy integracyjne

Środa 25.01.2017

godz. 13.00-16.00
Anima – Skierka – 
Pani Barbara Iskra

Rękodzieło – Pani 
Iwona Dziemiańczyk 

godz. 9.00-12.00

Zajęcia sportowe 
i gimnastyczne

Zajęcia zgaduj 
zgadula

Zajęcia sportowe 
i gimnastyczne Zajęcia savoir-vivre

Czwartek 26.01.2017

godz. 13.00-16.00

Rękodzieło – Pani 
Iwona  

Dziemiańczyk  
godz. 10.00-13.00

Zabawy integracyjne Zajęcia zgaduj zgadula Zabawy integracyjne Zajęcia zgaduj zgadula Zajęcia muzyczne

Piątek 27.01.2017

godz. 13.00-16.00
Zabawy 

integracyjne

X-BOX, zajęcia 
muzyczne – Pani 

Elżbieta Mart  
godz. 10.00-13.00

Zabawy integracyjne
X-BOX, zajęcia 

muzyczne – Pani 
Elżbieta Mart

Anima – Skierka – 
Pani Barbara Iskra Zajęcia plastyczne
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PLAN ZAJĘĆ NA ŚWIETLICACH WIEJSKIICH



W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku po raz kolejny 
utworzono  sztab WOŚP. W związku z tym zwracamy się z proś-
bą o przekazywanie fantów/gadżetów, które będą przeznaczo-
ne do sprzedaży podczas 25 Finału zaplanowanego na dzień 15 
stycznia 2017r.

Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na cele 
zbiórki publicznej: „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na od-
działach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom”.

Fanty mogą Państwo przynosić do siedziby sztabu - Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku w godzinach jego otwarcia 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

Program WOŚP – 15 stycznia 2017r. – GOKiS Wicko

15.00 – otwarcie 25 Finału WOŚP

15.05 – występy dzieci z przedszkola z Wicka

15.25 – występy dzieci z przedszkola z Charbrowa

15.45 – dziecięcy chór Biedronki

16.00 – występy pracowników – Szkoła Podstawowa i Gimna-
zjum Maszewko

16.20 – sekcja gitarzystów

16.40 – Alicja Gieryk

16.50 – występy uczniów – Zespół Szkół Wicko

17.10 – Aleksandra Wolańska

17.20 – Wiktoria Juśkiewicz

17.30 – wielkie morsowanie

17.45 – Dominika Staniecka, Adam Kuźmicz

18.00 – pokaz boksu „Garda Wicko”

18.15 – duet: Jakub i Hania Chylińscy

18.25 – zespół „Rapsodia”

18.45 – zumba – Małgorzata Drywa

19.00 – występ zaproszonego zespołu

20.00 – światełko do nieba

W przerwach między występami licytacje atrakcyjnych 
gadżetów, przedmiotów.

Ponadto w programie: grupa animacyjna „Animax”, 
kawiarenka, bufet z gorącymi daniami.

Rafał Skibiński
Dyrektor GOKiS w Wicku

25 Finał Wielkiej
Orkiestry 
Świątecznej
Pomocy

Propozycję przygotowała
Danuta Skibińska

Na luzie
przepisy

▸ ŚLEDŹ NA BOGATO
• 5 płatów śledzi bez skóry w zalewie octowej
• 2 duże jabłka (renety)
• 10 dag namoczonych rodzynek
• 3 słodkie mandarynki
• 1 duża cebula
• 1 szklanka oleju
• 4 kawałki papryki konserwowej
• 5 średnich ogórków korniszonów
• 1 łyżeczka cukru do smaku

Śledzie pokroić na kawałki o wielkości około 3cm. Jab-
łka pokroić w średnią kostkę. Mandarynki obrać i po-
dzielić na kawałki. Dodać namoczone rodzynki i drobno 
posiekaną cebulę. Paprykę i ogórki pokroić na średnią 
kostkę. Produkty włożyć do szklanej miski, wymieszać 
z olejem i cukrem. Doprawić do smaku.


