
Gmina
Wicko

Biuletyn Informacyjny

Nowa
sala gimnastyczna
w Szczenurzy

str. 2

październik

2016

dni
gminy wicko

viii olimpiada osób
niepełnosprawnych

wyrównanie szans
za unijne pieniądze

narodowe czytanie
w bibliotece7 10 14 15

Bezpłatny biuletyn informacyjny / nakład 1000 egz. / wydawca: Urząd Gminy Wicko, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko / tel. +48 59 861 11 82 / ug@wicko.pl / www.wicko.pl



5Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

Dobiegają ku końcowi prace budow-
lane przy rozbudowie i przebudo-
wie wewnątrz budynku przedszkola 

w Wicku. Pozostała jeszcze do wykonania 
elewacja budynku oraz zagospodarowanie 
terenu.
W ramach rozbudowy przedszkole zy-
ska: salę dydaktyczną z holem i werandą, 
kuchnię z zapleczem higienicznym, pokój 
kierownika i kotłownię. Wewnątrz nato-
miast pomieszczenie zaplecza kuchenne-
go znajdujące się na parterze oraz sale 

dydaktyczne znajdujące się na piętrze 
zostaną przeznaczone na pomieszczenia 
gospodarcze. Pomieszczenia po likwida-
cji kuchni przeznaczone zostaną na pokój 
biurowy i łazienkę dla pracowników.
Po przebudowie powierzchnia użytkowa 
budynku wzrośnie prawie dwukrotnie, bo 
z 234 m2 do ponad 550 m2. Planowany ter-
min zakończenia prac budowlanych – ko-
niec grudnia 2016 r.

Przedszkole w Wicku będzie 
większe i ładniejsze

Wkrótce koniec
rozbudowy 
przedszkola
w Wicku

W2017 roku planowana jest rozbudo-
wa Szkoły Podstawowej w Szczenu-
rzy. Przy placówce powstanie sala 

gimnastyczna, nowe sale dydaktyczne, sto-
łówka i pokoje gościnne. Inwestycja będzie 
wykonywana w dwóch etapach:

– I etap obejmuje część dydaktyczną z czte-
rema salami lekcyjnymi, gabinetem i sa-
nitariatami na parterze, pokoje gościnne 
na poddaszu, stołówkę z zapleczem i kot-
łownią na parterze. Koszt przebudowy 
2.900.000 zł

– II etap obejmuje salę gimnastyczną z za-
pleczem w sanitariaty i gabinet w-f. Koszt 
rozbudowy 2.500.000 zł
Obecnie powierzchnia użytkowa istniejące-
go budynku wynosi 424,75 m kw., po prze-
budowie będzie wynosić 2.299,75 m kw.

Powstanie nowa sala 
gimnastyczna przy szkole 

w Szczenurzy

Inwestycje

Projekt nowej
sali gimnastycznej
w Szczenurzy
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Inwestycje

Nowe place zabaw
w Strzeszewie i Wicku

Gmina z Powiatem
wybuduje drogi

Powstały dwa nowe place zabaw. W miejscowości Strzeszewo 
jest to konstrukcja „wóz strażacki”, a w nim zjeżdżalnie pro-
ste i spiralne, kładki, drabinki. W pobliżu znajdują się m.in. 

huśtawki i orbitrek. Konstrukcja placu zabaw nawiązuje do oto-
czenia, ponieważ w pobliżu znajduje się budynek remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej.
Drugi nowy plac zabaw powstał w Wicku przy ul. Morskiej 37 
w pobliżu bloków. Tutaj plac swoim wyglądem wkomponowuje 
się w otoczenie zabudowy wielorodzinnej, dzieci mogą biegać po 
schodkach, kładkach, zjeżdżać na zjeżdżalni. Dodatkowo w po-
bliżu usytuowano m.in. karuzele i bujak sprężynowy dla mniej-
szych dzieci, dwie ławki i kosz na śmieci.

Radni Gminy w Wicku wyrazili zgodę na udzielenie pomo-
cy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem 
na modernizację dróg powiatowych w 2016 r. Wspólnie 

samorządy zamierzają wykonać od 1,3 km do 2,56 km drogi 
w Bargędzinie oraz 0,5 km drogi w Żarnowskiej (ul. Rolna).
Starostwo Powiatowe w Lęborku i Urząd Gminy wykonają tę inwe-
stycję wspólnie, dzieląc się kosztami po połowie, jednak zgodnie 
z założeniami gmina zrefinansuje te inwestycje z przyszłoroczne-
go budżetu. Na pierwszą inwestycję gmina przekaże 196.181,42 
zł, na drugą 40.459,05, czyli łącznie 236.640,47 zł.
Modernizacja dróg w Bargędzinie i w Żarnowskiej jest konieczna 
ze względu na stan techniczny tych ulic.

W Strzeszewie
i Wicku dzieci 
mogą się już 
cieszyć nowymi
placami zabaw

Czy mieszkańcy gminy Wicko 
mogą korzystać z punktu opieki 

zdrowotnej w Łebie?
Lakoniczna odpowiedź NFZ

Mieszkańcy Nowęcina i Żarnowskiej 
uskarżali się, że nie będą mogli 
skorzystać ze świadczenia nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej w Punk-
cie Ratunkowym w Łebie poza sezonem 
letnim. W tej sprawie interweniował Ja-
cek Stanuch Przewodniczący Rady Gminy 
w Wicku, który wysłał zapytanie do Po-
morskiego Oddziału Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku 
: „Czy mieszkańcy Gminy Wicko mogą ko-
rzystać z punktu opieki zdrowotnej w Łe-
bie?” .
Z odpowiedzi NFZ wynika, że w Łebie 
w sezonie letnim, jak i poza nim, nie 

było zagwarantowanego zabezpieczenia 
w nocy i podczas świąt. W ubiegłych la-
tach taką opiekę organizował MEDI-CAR 
Beata Bogdał, jednak w tym roku podmiot 
ten nie zwrócił się z wnioskiem o wyko-
nywanie świadczeń w Łebie. Zgodę Fun-
duszu na udzielanie świadczeń w ramach 
umowy na podstawową opiekę zdrowot-
ną uzyskał natomiast Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej PRIMUS Zbigniew 
Bogdał. Poradnia mieściła się w Łebie przy 
ul. Pocztowej 10 i była dostępna przez 
siedem dni w tygodniu od godz. 8.00 do 
20.00. Co zaznacza w swoim piśmie NFZ – 
nie był to punkt obsługi nocnej i świątecz-

nej opieki zdrowotnej. NFZ nie odniósł się 
bezpośrednio do pytania zadanego przez 
Przewodniczącego Rady Gminy w Wicku. 
W końcówce pisma możemy tylko prze-
czytać, że świadczeń mieszkańcom gminy 
Wicko udziela gabinet lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej znajdujący się przy 
ul. Radosnej 5 w Wicku. Nie ma natomiast 
bezpośredniego wyjaśnienia, czy miesz-
kańcy gminy mogą korzystać z punktu 
opieki medycznej w Łebie.

Rada Gminy Wicko
do

Narodowego Funduszu Zdrowia
Pomorski Oddział Wojewódzki

w Gdańsku
pismo z 9 sierpnia 2016 r.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zasad funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej na terenie powiatu lęborskiego.

W związku z docierającymi do biura Rady Gminy Wicko informacjami o odsyłaniu pa-
cjentów z terenu Gminy Wicko z punktu opieki zdrowotnej w Łebie do Lęborka, proszę 

o wyjaśnienie zasad funkcjonowania punktu medycznego w Łebie.
Czy mieszkańcy Gminy Wicko mogą korzystać z w/w punktu?

Przewodniczący
Rady gminy Wicko

mgr inż. Jacek Stanuch

Pismo Radnych
do Narodowego
Funduszu
Zdrowia

Zdrowie
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W odpowiedzi na Pana pismo Nr RG 0004.27.2016 z dnia 
9.08.2016 r. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz 
Zdrowia wyjaśnia, że świadczenia nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej są świadczeniami podstawowej opieki zdrowot-
nej udzielanymi w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 
8.00 dnia następnego oraz w dni wolne w przypadkach na-
głego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia 
świadczeniobiorcy, który nie jest stanem nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. Natomiast przez stan nagłego zagrożenia nale-
ży rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym 
w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdro-
wia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne 
uszkodzenia funkcji organizmu lub uszkodzenia ciała lub utra-
ta życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych 
czynności ratunkowych i leczenia.
 Na terenie powiatu lęborskiego realizatorem świad-
czeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest 
podmiot MEDI-CAR Beata Bogdał udzielający świadczeń w Lę-
borku przy al. Wolności 40a.
 Jednocześnie należy zaznaczyć, że świadczenia te rea-
lizowane są dla pacjentów z terenu całego powiatu w tym rów-
nież dla mieszkańców gminy Wicko.
 Zgodnie z warunkami zawierania i realizacji umów 
o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podsta-
wowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej (ujednoliconymi w skali całego kraju) określonymi 
Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, na każ-
de 50 tys. mieszkańców przewidziane jest zabezpieczeń świad-
czeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez jeden zespół 
lekarsko-pielęgniarski.
 Wobec powyższego, z uwagi na liczbę mieszkańców 
powiatu lęborskiego kształtującą się na poziomie 66 tys. (dane 
GUS wg stanu na dzień 30.06.2015 r. – 66.191 mieszkańców), 
świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
na terenie powiatu lęborskiego zabezpieczają dwa zespoły le-

karsko-pielęgniarskie realizujące świadczenia ambulatoryjne 
(tj. w miejscu udzielania świadczeń) oraz wyjazdowe na tere-
nie całego powiatu.
 W latach 2011-2015 podmiot MEDI-CAR na dwa mie-
siące okresu letniego (lipiec, sierpień) organizował dodatkowe 
miejsca udzielania świadczeń w Łebie i przenosił jeden zespół 
lekarsko-pielęgniarski z Lęborka do Łeby. Powyższa zmiana 
warunków umowy odbywała się na wniosek świadczeniodaw-
cy, za zgodą Dyrektora POW NFZ, w ramach środków finan-
sowych określonych w umowie na nocną i świąteczną opiekę 
zdrowotną.
 W bieżącym roku w/w świadczeniodawca nie zwrócił 
się z wnioskiem o dodatkowe miejsca w Łebie, natomiast Nie-
publiczny Zakład opieki Zdrowotnej PRIMUS Zbigniew Bogdał 
z uwagi na wzmożony ruch turystyczny uzyskał zgodę Fundu-
szu na otwarcie dodatkowego miejsca udzielania świadczeń 
w ramach umowy na podstawową opiekę zdrowotną w okresie 
wakacyjnym od 7 lipca do 31 sierpnia 2016 r.
 Poradnia mieści się w Łebie przy ul. Pocztowej 10 
i jest dostępna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 
godz. 20.00, natomiast w sobotę i niedzielę od 8.00 do 20.00, 
jednakże co należy podkreślić nie jest to punkt obsługi nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej.
 Odnosząc się do świadczeń udzielanych mieszkańcom 
gminy Wicko informujemy, że gabinet lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej znajduje się przy ul. Radosnej 5 w Wicku 
i jest dostępny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 
godz. 18.00.

Dyrektor
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia
Elżbieta Rucińska-Kulesz

Narodowy Fundusz Zdrowia
Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku

pismo z 25 sierpnia 2016 r.

Odpowiedź
Narodowego

Funduszu Zdrowia Dni Gminy Wicko 2016

Gwiazda wieczoru
Tomasz Niecik
na scenie

Tegoroczne świętowanie rozpoczę-
liśmy już w czwartek - 14 lipca gra-
mi i zabawami dla najmłodszych 

w bibliotece oraz spektaklem ,,Moja Pra-
babcia Czarownica” w sali widowiskowej 
GOKiS-u.
W piątek 15 lipca w Charbrowie przepro-
wadzono pokaz sprzętu Straży Granicznej, 
pokazy sztuki cyrkowej Cyrku Arlekin, 
a zespół Maraquja umilił muzycznie i ta-
necznie dalszą część imprezy.
Głównym wydarzeniem wieczoru była 
II edycja Magicznego Biegu Przy Po-
chodniach na dystansie 6 km. 45 uczest-
ników wystartowało o godz. 22.00 na 
terenie osiedla domków jednorodzinnych 
w Charbrowie.

W kategorii Open Kobiet najlepsze okazały się:
1. Ewelina Paprocka – Obliwice
2. Kamila Pobłocka – Lębork
3. Katarzyna Pobłocka – Lębork

W kategorii Open Mężczyzn:
1. Adam Struk – Słuchowo
2. Piotr Pobłocki – Lębork
3. Łukasz Mielewczyk - Charbrowo
W sobotę 16 lipca o godz. 15 rozpoczęła 
się parada czarownic, czarodziejów, po-
staci magicznych, baśniowych, a także 
pojazdów proekologicznych napędzanych 

siłą mięśni. Barwny korowód wyruszył 
sprzed budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu i pomaszerował w asyście 
rowerów, motocykli, zaprzęgów konnych 
i innych pojazdów na stadion sportowy 
w Charbrowie.
Dalszym punktem programu były wybory 
czarownicy/czarownika roku 2016: ▸

Rozrywka
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W kategorii ,,Początkująca czarownica” 
od 3-9 lat:
I miejsce –Zuzanna Wicka
II miejsce – Maja Kubieczyk
III miejsce – Alicja Kupicz

W kategorii „Szalona czarownica” od 10-17 lat:
I miejsce – Natalia Waleśkiewicz
II miejsce – Zuzanna Gołębiewska
III miejsce – Wiktoria Naczk

W kategorii „Doświadczona czarownica” 
od 18-200 lat:
I miejsce – Gabriela Dąb
II miejsce – Emilia Kubiaczyk
III miejsce – Anna Suchodolska

Zespoły wokalne: Rapsodia i Dziecięcy 
chór Biedronki działające w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu zaprezentowały 
swój bogaty program artystyczny.

Gwiazdą wieczoru był Tomasz Niecik, 
a rozbawiona publiczność mogła bawić się 
do późnych godzin przy muzyce z DJ.

Dla uczestników przygotowano kilka bez-
płatnych stref:

- minionkowa strefa obejmująca kreatyw-
ne warsztaty Minionków;

- strefa rodzinnego eksperymentowania 
podzielona na kilka stanowisk mających 
charakter warsztatów/pokazów, w gdzie 
całe rodziny mogły uczestniczyć w cie-
kawym programie i przeżywać niezapo-
mniane emocje;

- strefa zabaw – zjeżdżalnie, zamki, euro-
bungee, padlery wodne, baseny z piłecz-
kami i symulator byka – rodeo.

Zespół
Maraquja
zachwycał na 
scenie

Wybory
czarownicy /

 czarownika roku
2016

Kolejny Partner w naszym gronie

W dniu 21.10.2016 r. zaplanowano oficjalne podpisanie li-
stu intencyjnego dotyczącego współpracy partnerskiej 
pomiędzy Gminą Wicko a Gminą Lądek-Zdrój.

Przesłankami do podpisania listu stały się takie czynniki jak:

• chęć stworzenia warunków do podjęcia współpracy kultural-
nej i gospodarczej,

• promowanie działań ułatwiających rozwój kontaktów handlo-
wych, współpracę kulturalną, oświatową oraz turystyczną,

• wymiana doświadczeń w różnych dziedzinach działalno-
ści gminy w tym dot. zarzadzania gospodarką komunalną, 
oświatą i służbą zdrowia,

• inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury oraz 
organizacjami pozarządowymi.

Rozrywka
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VIII Miniolimpiada Osób
Niepełnosprawnych….
Prawie jak w Rio
16 września na stadionie KS Chro-

bry Charbrowo odbyła się VIII 
Miniolimpiada Osób Niepełno-

sprawnych. Jest to jedna z nielicznych im-
prez dla niepełnosprawnych, która swoim 
zasięgiem obejmuje aż cztery powiaty wo-
jewództwa pomorskiego.
Olimpiada tradycyjnie rozpoczęła się od 
zapalenia znicza. Sztafety, złożone z re-
prezentantów każdej drużyny, przebiegły 
jedno okrążenie stadionu, a zwieńcze-
niem było zapalenie znicza. W tym mo-
mencie w niebo wzbiły się gołębie pokoju.

Wszystkich uczestników Olimpiady 
przywitał serdecznie Wójt Gminy Da-
riusz Waleśkiewicz oraz proboszcz parafii 
w Charbrowie ks. Stanisław Bugaj, który 
czuwał nad dobrą aurą…. I faktycznie aura 
dopisała, pogoda była idealna do przepro-
wadzenia zawodów. Po przywitaniu każda 
grupa zaprezentowała się indywidualnie. 

Prezentacja była dowolna – krótkie poka-
zy artystyczne, śpiewanie piosenek, kolo-
rowe kostiumy i przebrania.

W tym do rywalizacji w 20 konku-
rencjach wystartowało ponad 390 osób 
(285 osób niepełnosprawnych i 106 opie-
kunów). Walczyli oni w takich konku-
rencjach jak: rzut piłką, skakanie przez 
skakankę, strzały piłką nożną do mini 
bramki, przeciąganie liny w parach, prze-
noszenie przedmiotu na czas i wiele in-
nych.
Na zakończenie wystąpił zespół Na Ostat-
nią Chwilę, który tradycyjnie od początku 
towarzyszy Olimpiadzie. Lider grupy, An-
drzej Piasecki, zagwarantował dobrą za-
bawę i klimat zapraszając na scenę osoby 
niepełnosprawne.
Impreza obfitowała w wiele dodatkowych 
atrakcji jak: kolejka bajkowa, pokaz ba-
niek mydlanych, prezentacja nowego 

wozu strażackiego Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wicku, wata cukrowa, malo-
wanie twarzy, plac zabaw. Dzięki uprzej-
mości Ośrodka Jeździeckiego SENNY Jana 
Jurkiewicza oraz Gospodarstwa Rolnego 
pana Maciukiewicza uczestnicy mogli 
przejechać się konno.
Głównymi organizatorami VIII Olimpiady 
Osób Niepełnosprawnych było Stowarzy-
szenie „Inicjatywa” oraz Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Wicku, ale taka impre-
za nie odbyłaby się bez pomocy wolon-
tariuszy (nauczycieli ze szkół w gminie 
Wicko i uczniów Zespołu Szkół w Wicku) 
oraz pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wicku.
Miniolimpiada Osób Niepełnosprawnych 
w gminie Wicko jest jedną z nielicznych 
tego rodzaju imprez w regionie. O tym, że 
jest potrzebna świadczy chociażby to, że 
z roku na rok przybywa uczestników. Co raz 
więcej stowarzyszeń i DPS-ów zgłasza chęć 
udziału w tej imprezie. Właśnie dzięki ta-
kim inicjatywom osoby niepełnosprawne 
mogą się integrować i wspólnie bawić. Być 
może w przyszłym roku na IX Miniolimpia-
dę Osób Niepełnosprawnych przyjedzie po-
nad 400 osób, do czego gorąco zachęcamy.

W tym roku na Olimpiadzie byli:
• Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”

• Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy z Lęborka

• Środowiskowy Dom Samopomocy 
z Rumska

• Środowiskowy Dom Samopomocy 
z Potęgowa

• Stowarzyszenie „Więcej Radości” 
z Wicka

• Stowarzyszenie „Siła Dębu” z Czarnej 
Dąbrówki

• Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Lwiątko” z Lęborka

• Środowiskowy Dom Samopomocy 
z Gardny Wielkiej

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym PROMYK z Cewic

• z Fundacji Anny Dymnej Mimo 
Wszystko z Lubiatowa

• z Ośrodka Pomocy Społecznej z Łeby.

Jak to na
Olimpiadzie -

zapłonął znicz

W 20 konkuren-
cjach wystarto-
wało ponad 390 
osób

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON otrzymanych z Województwa Pomorskiego

Rozrywka
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Zapraszamy na 6-lecie 
Gminnego Ośrodka

Kultury i Sportu w Wicku

Dożynki powiatowe
w Krępie Kaszubskiej

Fotowoltaika – zainteresowani podpiszą umowy

22 października GOKiS obchodzić będzie podwój-
ne świętowanie, a mianowicie 6- lecie działalno-
ści Ośrodka Kultury połączone z pierwszą rocznicą 
powstania Dziecięcego Chóru Biedronki.

Przygotowano bogaty program artystyczny, w któ-
rym wezmą udział zespoły: Meritum, Rapsodia, 
Talenty Gminy Wicko, uczniowie z sekcji pianina, 
a przede wszystkim Biedronki, które ponownie  
połączą siły ze swoimi koleżankami i kolegami 
z innych miejscowości.

W programie artystycznym zatytułowanym: 
„Z melodią i piosenką przez świat” usłyszymy zna-
ne i lubiane przeboje z różnych państw. Całości do-
pełni bogata scenografia.

Ważnym akcentem urodzinowym będzie oczywi-
ście tort. Otwarta będzie również kawiarenka z cie-
płymi napojami i słodkościami.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do wspólnego 
świętowania.

4 września Gmina Wicko uczestniczyła w uroczystościach Do-
żynek Powiatowych, które w tym roku miały miejsce na te-
renie rekreacyjnym w Krępie Kaszubskiej.

Cześć artystyczną naszej gminy zaprezentowały zespoły działają-
ce w GOKiS: Biedronki, Rapsodia i Meritum.
Pod namiotem gminnym sołtysi z Gminy Wicko przygotowali po-
częstunek, który przeznaczony był dla uczestników imprezy.
W konkursie wieńców dożynkowych wieniec przygotowany przez 
naszych sołtysów zajął wysokie – II miejsce. Mamy nadzieję, że 
podczas kolejnych dożynek zajętą w tym roku lokatę uda się jesz-
cze poprawić.

Gmina Wicko, jak co roku, reali-
zuje projekt „Umiem pływać”, 
współfinansowany przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Pomorskiego 
oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wy-
konawcą projektu jest Słupskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Projekt 
powszechnej nauki pływania „Umiem pły-
wać” w formie zajęć sportowych dla ucz-
niów, będzie realizowany od września do 
grudnia 2016 roku. Skierowany będzie do 
dzieci klas III szkół podstawowych Gmi-
ny Wicko. Minister Sportu i Turystyki 

W związku z odbytymi konsultacja-
mi i zainteresowaniem mieszkań-
ców tematem fotowoltaiki, Wójt 

Gminy postanowił o przygotowaniu doku-
mentacji i złożeniu wniosku o dofinanso-
wanie projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego (poddziałanie 
10.3.1.) – Odnawialne źródła energii. Pro-
gram ten pozwoli chętnym do uczestnictwa 
w programie na sfinansowanie instalacji 
fotowoltaicznej do produkcji prądu ze słoń-

ca, z dofinansowaniem do 85 %. Wszyscy, 
którzy złożyli ankiety informujące o chę-
ci uczestnictwa, zostaną poinformowani 
o konieczności podpisania umów i wpła-
cie środków na dokumentację audytową. 
W planach projektem objęto również Ze-
spół Szkół w Wicku.

rekomenduje organizowanie i prowadze-
nie zajęć na krytych pływalniach przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifi-
kacje i uprawnienia, zgodnie z obowią-
zującym w Polsce porządkiem prawnym, 
w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla 
każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 
razy w tygodniu, w grupach liczących nie 
więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie 
uczestników zajęcia mogą być realizowa-
ne w kilku grupach jednocześnie, bądź 
w różnych terminach oddzielnie dla każ-
dej grupy. Końcowym elementem zajęć, 

m.in. w celu dokonania oceny osiągnię-
tych efektów, powinien być sprawdzian 
poziomu opanowania podstawowych 
umiejętności pływackich, przeprowadzo-
ny na podstawie opracowanego przez spe-
cjalistów z zakresu metodyki nauczania 
pływania testu. Uczestnicy zajęć w trak-
cie realizacji „nauki pływania”, zostaną 
zapoznani z podstawowymi zasadami bez-
piecznego przebywania w wodzie i w po-
bliżu akwenów wodnych.

III-klasiści w programie
„Umiem pływać”

Edukacja
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Wyrównywanie szans
za unijne pieniądze

Urząd Gminy w Wicku złożył do Urzę-
du Marszałkowskiego w Gdańsku 
wniosek w ramach projektu „Kom-

petencje kluczowe – nasz przepis na suk-
ces”. Projekt ten będzie realizowany przez 
placówki oświatowe na terenie gminy. Zo-
stanie nim objętych ok. 320 dzieci z kl. 
IV- VI SP i I-III GIM (200 w szkołach pod-
stawowych i 120 w gimnazjach) oraz 45 
nauczycieli. Wsparciem objęte będą SP 
w Szczenurzy (32 os.) SP Maszewko (40 
os.) i Zespół Szkół w Wicku (128 os. SP 
i 120 os. GIM.), dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Wicko.

Program skierowany będzie do dzieci, któ-
re ze względu na miejsce zamieszkania 
(obsz. wiejski) czy trudną sytuację mate-
rialną mają ograniczony dostęp do wyż-
szej jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest kształtowanie kom-
petencji kluczowych w obszarze nauk 
matematyczno-przyrodniczych, przedsię-

W lipcu Biblioteka mogła się pochwalić przede wszystkim 
bardzo dużą ilością tzw. czytelników sezonowych. Byli 
to turyści wypoczywający w naszej gminie, którzy bar-

dzo chętnie korzystali z usług naszej placówki, zachęceni głów-
nie bogatą ofertą nowości wydawniczych, co zawsze podkreślali . 
Zakup tak dużej ilości nowości wydawniczych był przede wszyst-
kim możliwy dzięki dotacji, jaką Biblioteka otrzymała w ramach 
programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W tym 
roku była to kwota 6.800 zł.
Biblioteka również włączyła się w obchody Dni Gminy Wicko or-
ganizując 14 lipca warsztaty literackie, których tematem prze-
wodnim były „Wróżki i czarownice”. Podczas zajęć czytane były 
fragmenty bajek i baśni, dzieci dyskutowały w których bajkach 
występują wróżki i czarownice, te dobre i te złe. Na zakończe-
nie każdy mógł dotknąć czarownicę i jej czarodziejską kulę oraz 
piękną wróżkę i jej różdżkę i wyrazić swoje życzenie.
W sierpniu Biblioteka była nieczynna z powodu urlopu, nato-
miast już 2 września aktywnie włączyła się w Narodowe Czyta-
nie. W tym roku w związku z przypadającym Rokiem Henryka 
Sienkiewicza czytaliśmy jedno z największych dzieł literatury 
polskiej „Quo vadis”. W wspólnym czytaniu wzięli udział dy-
rektorzy przedszkoli i gimnazjum w Maszewku, nauczyciele 
oraz młodzież szkolna. Bardzo cieszymy się, że udało nam się 
wziąć udział w tym przedsięwzięciu i mamy nadzieję, że Narodo-
we Czytanie od tego roku na stałe zagości w kalendarzu imprez 
gminnych i z każdym rokiem będzie się cieszyć coraz większym 
powodzeniem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do Akcji 
Narodowego Czytania. Organizatorami tegorocznej akcji byli: Bi-
blioteka Zespołu Szkół w Wicku, Biblioteka Publiczna Gminy Wi-
cko oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

biorczości, języka obcego i umiejętności 
uczenia się, uwzględniając treści podsta-
wy programowej kształcenia ogólnego 
w Szkołach Gminy Wicko z przedmiotów: 
matematyka, fizyka i astronomia, chemia, 
biologia, informatyka, przedsiębiorczość 
i j. angielski.

Cele szczegółowe:

• wzrost poziomu kompetencji kluczo-
wych niezbędnych na rynku pracy 
wśród 90% z 320 uczniów,

• zwiększ. zainteresowania uczniów 
rozwojem naukowym i przedsiębior-
czością,

• zwiększ. samoświadomości i samo-
sterowności w procesie kształcenia,

• wzrost umiej. przetwarzania informa-
cji - wzrost zdawalności egzaminów 
i wyników z przedmiotów ścisłych,

• uatrakcyjnienie treści programowych 
przez doświadczenia i zajęcia prak-
tyczne

• wsparcie doskonalenia zawodowego 
45 nauczycieli i nabycie przez 90% 
z nich kompetencji oraz niezbędnych 
kwalifikacji,

• podejmowanie działań w zakresie 
współpracy szkół z otoczeniem i pra-
codawcami.

Z projektu będą mogli skorzystać nie tylko 
uczniowie, ale także nauczyciele, którzy 
będą mogli dokształcić się na warsztatach 
z zakresu kompetencji cyfrowych i narzę-
dzi TIK oraz zakup sprzętu, wyjazdy edu-
kacyjne, stworzenie platformy e-learning.
Projekt będzie realizowany w latach 
2016-2018. Budżet projektu to ogó-
łem 1.088.400 zł (2016 r. – 306.210 zł, 
2017 r. – 481.002 zł, 2018 – 301,188 zł).

Narodowe Czytanie
w bibliotece

Edukacja

Zapraszamy dzieci z Gminy Wicko do zapisywania się do 
sekcji pianina (liczba miejsc ograniczona) i Chóru Dzie-
cięcego Biedronki. Zajęcia prowadzone są w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku.  Zapisów na zajęcia 
można dokonywać pod numerem telefonu 59 8611-117 
lub u prowadzącej zajęcia Pani Elżbiety Mart.

Zapisy do sekcji pianina
i chóru dziecięcego Biedronki
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Przedszkolaki powitały nowy 
rok szkolny w… szkole

Witamy po wakacjach!

Od czerwca wiele się działo w na-
szym przedszkolu, co do-
starczyło nam wiele emocji 

i zabawy. Najważniejsze, czerwcowe świę-
to, czyli Dzień Dziecka rozpoczęliśmy 
wizytą w remizie OSP w Wicku, gdzie 
przedszkolaki obejrzały ciekawe pokazy 
sprzętu strażackiego i zapoznały się z pra-
cą strażaka. Świętowaliśmy dalej w przed-
szkolu, biorąc udział w zabawach, grach 
i konkurencjach. Wszystkie dzieci otrzy-
mały słodki poczęstunek i upominki.
Z tej okazji też dzieci pojechały na wy-
cieczkę do Parku Edukacyjnego ZOO-eg-
zotyczne Kaszuby w Tuchlinie. Pomimo 
niesprzyjającej pogody wyjazd był uda-
ny. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek 
o dzikich zwierzętach, oglądaliśmy film 
w 3D o rybach morskich, a na koniec zjed-
liśmy pyszny obiad.
Przedszkolaki brały również udział w licz-
nych konkursach plastycznych – wyróż-
nienie w konkursie „Świat Sienkiewicza 

- zwierzęta Afryki w książce „W pusty-
ni i w puszczy” zorganizowanym przez 
Bibliotekę Publiczną w Wicku, zdobyła 

Amelia Bikowska z Gęsi. Tradycyjnie goś-
ciliśmy na Dniu Przedszkolaka w Zespo-
le Szkół w Wicku. Tym razem występy 
obejrzeliśmy w GOKiS w Wicku. Było ko-
lorowo, bajkowo i bardzo wesoło. Wszyst-
kie dzieci były pod wrażeniem talentów 
aktorskich, muzycznych i recytatorskich 
uczniów. W drugiej połowie czerwca 

gimnazjaliści z Klubu Odkrywców dzia-
łającym przy Zespole Szkół w Wicku 
w ramach Projektu „Poeksperymentujmy” 
przygotowali dla naszych przedszkolaków 
ciekawe zajęcia badawczo-eksperymen-
talne. Dzieci bawiły się w badaczy, pozna-
wały cechy substancji, właściwości oraz 
zależności przyczynowo-skutkowe między 

badanymi płynami. Zabawa była niesamo-
wita i „wybuchowa”.

„Przedszkola czas już minął, więc do szko-
ły iść już czas”- tak nasze przedszkolaki 
pożegnały się z przedszkolem, paniami, 
kolegami i koleżankami. Były wiersze, 
piosenki i podziękowania. Na koniec 
wszyscy absolwenci dostali pamiątkowe 
dyplomy, książki i upominki. W tym dniu 
pracownicy przedszkola i dzieci zakoń-
czyły rok szkolny.
W czasie wakacji wzięliśmy udział w bar-
wnej paradzie podczas Dni Gminy Wicko 
przebrani w różnokolorowe, fantazyjne 
i bajkowe stroje. Miło było nam się spotkać.
Nowy rok szkolny 2016/2017 przedszko-
laki rozpoczęły w Zespole Szkół w Wicku, 
do którego zostaliśmy przeniesieni na 
czas rozbudowy naszej placówki. Jest nam 
tu dobrze, miło i przytulnie, jednak nie 
możemy doczekać się powrotu do naszego, 
nowego przedszkola.

Wypoczęci… z głową pełną pomy-
słów… otworzyliśmy nowy rok 
szkolny 2016/2017 w Przedszko-

lu Gminnym w Charbrowie. Tym razem 
uczęszczać do naszej placówki będzie 76 
wychowanków, pod okiem pani dyrektor 
Bernadety Wiśniewskiej oraz wykwali-
fikowanej kadry nauczycieli. Praca wy-
chowawczo-dydaktyczna odbywać będzie 
się w trzech grupach wiekowych: 3-lat-
ki, 4-latki oraz dzieci najstarsze 5-6 lat-
ki. Tym razem przyświecać nam będzie 
roczny plan pracy pod hasłem „Czytam, 
liczę i poznaję świat” Przedszkole uczy 
dobrych manier. To nie koniec niespodzia-
nek i nowości. Po raz pierwszy w naszym 
przedszkolu stosować będziemy innowa-
cję pedagogiczną, a mowa tu o „Odimien-
nej metodzie nauki czytania i pisania wg 
Ireny Majchrzak”. Co to takiego?
Jest to metoda nauki czytania opracowa-
na przez polską pedagog i socjolog Irenę 
Majchrzak. Wg. koncepcji I. Majchrzak 
rozumienie słowa powinno wyprzedzać 
umiejętność jego odczytania, „bo to nie 
litery się czyta, tylko sens”. Nauka czy-
tania rozpoczyna się od globalnego czy-

Edukacja

Wizyta w remizie
OSP Wicko
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tania własnego imienia. Każde dziecko otrzymuje swoje własne 
słowo, charakterystyczną kombinację liter, która oznacza osobę 
o szczególnym imieniu. Tak więc już od początku dziecko wcho-
dzi w świat pisma, jako w świat znaczeń a nie izolowanych liter. 
Mamy nadzieję, że wprowadzenie tej metody w życie naszego 
przedszkola spowoduje zainteresowanie rodziców naszymi dzia-
łaniami i będzie powodem do pytań i rozmów w domach.

A co już za nami???

1 września w szczególny sposób witaliśmy dzieci najmłodsze, 
które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.
8 września przy pięknej aurze dzieci z gr. II i III wybrały się na 
wycieczkę do Łeby. Spacer po porcie jachtowym, plaża, piasek 
i promienie słońca… wszystkim przypomniały się nie tak odległe 
wakacje.
Dzień później byliśmy z wizytą w pasiece u pani Elżbiety Łu-
kawskiej w Wicku. Przesympatyczna gospodyni prezentowała 
i opowiadała o życiu oraz pielęgnacji pszczół. Ule, plastry miodu, 
suszarka, nektar… wszystkie te nazwy nie są nam obce.

15 września „Bezpiecznie na drodze” - z panem dzielnicowym 
Waldemarem Kupicz spotykamy się nie po raz pierwszy. Jak 
przejść przez ulicę, jak zachować się w autobusie podczas podró-
ży do przedszkola? Na te i wiele innych pytań odpowiadał zaprzy-
jaźniony policjant.

A.I.

Edukacja

Szkoła Podstawowa
w Szczenurzy

Wakacje w świetlicach

Właśnie rozpoczęliśmy kolejny rok 
szkolny 2016/2017. Uroczysta in-
auguracja rozpoczęła się 1 wrześ-

nia o godzinie 9.00. Kolejny dzień był już 
dniem nauki, ale nie zabrakło też dobrych 
wiadomości na początek oraz ciekawych 
wydarzeń.

Wygrana 1.000 zł w konkursie dla SKO

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie 
dla Szkolnych Kas Oszczędności i zajęła 

III miejsce w etapie regionalnym wygry-
wając 1.000 zł. W organizowanym od nie-
mal pół wieku konkursie co roku bierze 

udział kilkaset szkół z całej Polski. Kon-
kurs ma na celu wyróżnienie placówek 
wychowawczych, które w programie SKO 

wykazały się największą aktywnością, po-
mysłowością i przedsiębiorczością w ra-
mach programu edukacyjnego Szkolnych 
Kas Oszczędności. Aby wygrać nagrodę 
należało aktywnie działać w ramach swo-
jej Szkolnej Kasy Oszczędności oraz stwo-
rzyć prezentację pokazującą dokonania 
szkoły w ramach SKO.

Dzień Urody w klasie III

Z okazji Dnia Urody, który w kalendarzu 
przypada na 9 września, uczniowie kla-
sy trzeciej zaprosili Panią Karolinę, któ-
ra opowiedziała dzieciom o pracy fryzjera. 
Uczniowie zadawali pytania dotyczące pie-
lęgnacji włosów i układania fryzur. Każdy 
mógł poczuć się jak w prawdziwym salo-
nie fryzjerskim. To był udany dzień.

Wycieczka na wydmy

Dnia 13 września odbyła się wycieczka 
krajoznawcza klas 0-III na wydmy. Pro-
gram obejmował przejazd ciuchcią, spacer 

po plaży, zwiedzanie wyrzutni rakiet oraz 
szaleństwa na piaszczystych wzniesie-
niach. Uczestnicy mimo zmęczenia wróci-
li do domów w pogodnych nastrojach.

W okresie wakacyjnym zostały przeprowadzone działania 
na świetlicach wiejskich, na które składały się między in-
nymi wizyty z konsolą X-Box 360 dla dzieci i młodzieży. 

Środki finansowe na realizację działań w czasie wakacji – zakup 
artykułów spożywczych zostały pozyskane od Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z wcześniej założonym harmonogramem danego dnia 
pracownicy GOKiS-u odwiedzali dwie świetlice. W tym czasie 
dzieci mogły grać m.in. w gry ruchowe na konsoli X-Box 360 
z kinectem. Grano między innymi w wirtualne rzutki, tenisa 
ziemnego, narty czy golfa. Konsola cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem wśród uczestników zajęć. Podczas pobytu w każdej ze 
świetlic odbywały się również zajęcia profilaktyczne z użyciem 
alkogogli. Podopieczni mogli doświadczyć tego, jak zachowuje 
się i w jaki sposób widzi człowiek będący pod wpływem alkoho-

lu bądź innych używek. Oczywiście nie zabrakło wspólnych gier, 
zabaw ruchowych oraz edukacyjnych. Dla najmłodszych były to 
zabawy z piłką na świeżym powietrzu, natomiast dla starszych 
wspólne granie w piłkarzyki czy tenisa stołowego.

Z wizytą
w pasiece

„Bezpiecznie
na drodze”
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Wspólny koncert Biedronek

JKS Senny Nowęcin uczestniczy 
w programie „klub”

I już po
grzybobraniu!

19 sierpnia z wizytą przyjechały do nas Biedronki z Nie-
wieścina, Osieka, Strzelec Górnych i Franciszkowa. Do 
dzieci z powyższych miejscowości dołączyły Biedronki 

z Łeby i oczywiście z Wicka!
Po przeprowadzeniu wspólnych warsztatów wokalnych  
w GOKiS-ie wszystkie Biedronki zaprezentowały swoje umiejęt-
ności. W niedzielę, 21 sierpnia o godz. 11.30 cała wielka rodzina 
Biedronek zaśpiewała podczas i po mszy w Charbrowie. Kolejny 
koncert odbył się tego samego dnia o godz. 14.30 w Rybackim 
Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie.

Wyprawę do lasu na grzyby zainicjowała grupa nieformalna 
pod nazwą Pełni Życia przy współudziale PZER i I Koło nr 
2 w Wicku. Czterdziestu sześciu seniorów naszego środo-

wiska wzięło udział w sobotniej wyprawie na grzyby (17.09.16 r. 
Bór Charbrowski). Pogoda była wspaniała i nasi uczestnicy też 
tak się czuli spędzając czas na świeżym powietrzu wśród otacza-
jącej przyrody. Podczas tej wyprawy odbyły się dwa konkursy. 

Jeździecki Klub Sportowy „Senny” jest 
wpisany do ewidencji klubów sporto-
wych nieprowadzących działalności 

gospodarczej, prowadzonej przez Starostę 
Lęborskiego. Działalność Klubu rozpoczę-
ła się w 2003 roku. JKS „Senny” jest repre-
zentowany przez Zarząd Klubu w osobach: 
Henryk Kozłowski – Prezes, Jan Jurkie-
wicz, Ryszard Baranowski – Członek. 

Działalność Klubu działa w oparciu o bazę 
sportową Ośrodka Jeździeckiego „senny” 
w Nowęcinie. Bieżąca działalność Klubu 
w 2016 roku to przede wszystkim trenin-
gi i szkolenia, starty w zawodach towa-
rzyskich i regionalnych oraz organizacja 
zawodów jeździeckich.

Klub w bieżącym roku realizuje zajęcia 
w ramach programu „klub” Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Celem realizowanego 
w ramach wsparcia Ministerstwa zadania 
jest wzrost poziomu aktywności fizycznej 
dzieci i młodzieży z terenu powiatu lębor-
skiego poprzez naukę jazdy konnej oraz 
doskonalenie umiejętności jeździeckich. 
Zakres zadania obejmuje objęcie nauką 
jazdy konnej dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu lęborskiego. Program „klub” re-

Pierwszy: ”Na największego grzyba”, drugi : „Na największą ilość 
zebranych grzybów”. Zwycięzcą pierwszego konkursu została 
Krystyna Steinke z Maszewka, natomiast drugi konkurs wygrała 
Zofia Kaczmarek z Charbrowa. Obie panie otrzymały pamiątko-
we dyplomy.Wyprawę do lasu uatrakcyjniło wspólne ognisko, na 
którym każdy z uczestników mógł upiec sobie kiełbaski. Miejsce 
na rozpalenie ogniska oraz drewna na nie użyczył nam leśniczy – 
pan Stanisław Bronk. Za co serdecznie dziękujemy!

Realizacja tej inicjatywy możliwa była dzięki Funduszowi Aku-
mulator Społeczny finansowana ze środków Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej PFIO.

alizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystki w ramach 
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program skierowany 
jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzysze-
nia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem 
działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Zadanie „Program klub” jest realizowane poprzez dofinan-
sowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne 
funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniow-
ców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sporto-
wych lub zakup sprzętu sportowego.

Cykl Zawodów Baltic Cup 2016 to inicjatywa zorganizowania 
kilku wspólnych zawodów w skokach przez przeszkody przez 
różnych organizatorów. To interesujący pomysł Prezesa JKS 

„senny” Henryka Kozłowskiego, mający na celu propagowanie 
jeździectwa w regionie, który w bieżącym roku jest realizowa-
ny. Ważne w całym przedsięwzięciu jest nawiązanie współpracy 
z ośrodkami i klubami oraz zjednoczenie środowiska branżowe-
go, by wspólnie realizować szkolenia, zawody, treningi i konsul-
tacje. Wyzwanie i zaproszenie podjęło kilka klubów i ośrodków 

– czego efektem jest właśnie cykl zawodów baltic cup. Na tere-
nie Gminy Wicko zawody odbyły się w trzykrotnie: w Nowęcinie 
i Sarbsku (dwukrotnie).

W całej rywalizacji podczas zawodów – jak twierdzi Prezes - nie 
zapominamy o głównej idei - pracy od podstaw na rzecz rozwoju 
jeździectwa oraz ważnej maksymie czyli współpracy - zarówno 
wśród członków poszczególnych klubów jak i między nimi.

Tylko wspólne działanie przyniesie największe sukcesy i efek-
ty – dodaje Prezes.

Więcej informacji o Klubie i jego działalności na stronie www. jks-senny.pl

Członkowie Klubu podczas zakończenia roku szkoleniowego

Piotr Zielonka podczas Towarzyskich Zawodów Jeździeckich 
w Skokach przez Przeszkody w ramach PUCHAR BAŁTYKU 
NOWĘCIN – 2016. Zawody odbyły się pod Patronatem Wójta 
Gminy Wicko. Zawodnik ten startował w Mistrzostwach Polski 
Północnej w Kwiekach.

Zawodniczki Klubu – Alicja Wolańska i Julia Frydel z Puchara-
mi i nagrodami za zajęcie II i III miejsca w Zawodach 
w ramach Baltic Cup w Dolinie Charlotty

Maja Barczyk zwyciężczyni jednego z konkursów, podczas 
jednej z dwóch edycji Zawodów w Stajni „Pod Dębami” – 
Sarbsk.

Dominika Skowrońska triumfowała 
w bieżącym roku podczas Zawodów
w Mikorowie

Katarzyna Frydel z sukcesami startująca w zawo-
dach na poziomie regionalnym oraz w zawodach 
towarzyskich.

Sport
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Wyniki (W-Wicko, M-Maszewko, SZ-Szcze-
nurze)

Medaliści

Rocznik 2009– 300 m
Dziewczęta:

1. Natalia Godula W
2. Weronika Wańdoch-Dubaj SZ
3. Daria Filcek W

Chłopcy:

1. Wiktor Ptak W
2. Jacek Lodziński W
3. Grzegorz Gajda SZ

Rocznik 2008– 300 m
Dziewczęta:

1. Jagoda Godula W

2. Aleksandra Grzegorczyk W
3. Maja Sokołowska M

Chłopcy:
1. Kacper Ronszkowski W
2. Łukasz Strojnowski M
3. Ranachowski Dawid W

Rocznik 2007– 300 m
Dziewczęta

1. Oliwia Hermann SZ
2. Zuzanna Wiesiołek W
3. Maja Grześko M

Chłopcy

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

Rocznik 2006– 400 m
Dziewczęta
1. Natalia Waleśkiewicz W
2. Wiktoria Buszman W
3. Martyna Wiśniewska W

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

Rocznik 2005– 500 m
Dziewczęta

1. Aleksandra Wolańska W
2. Wiktoria Karszna W
3. Aleksandra Grubba W

Chłopcy

1. Bartosz Strojnowski M
2. Radosław Suchodolski W
3. Szymon Dudzik W

Rocznik 2004– 500 m
Dziewczęta

1. Weronika Śmiechowska W
2. Aleksandra Rzepka W
3. Klaudia Jonas M

Chłopcy
1. Marcel Papke W
2. Jakub Szydlik W
3. Jakub Neumiller W

Bieg „Złota Polska Jesień”

Nikola Szlaska – skacze jak mało kto!

Nikola Szlaska z Maszewa jest uczen-
nicą II klasy Gimnazjum w Łebieniu 
i - być może - przyszłą mistrzynią 

w skoku w dal. Na razie dopiero rozpo-
czyna swoją karierę w tej dyscyplinie, 

ale jej pierwsze występy dobrze rokują 
na przyszłość. Od kilku miesięcy Niko-
la jest pod opieką trenera UKS Ekoludek 
Witolda Krużyckiego, który trenował 
m.in. Ewę Bojke, srebrną medalistkę mi-

strzostw województwa młodzików. Właś-
nie ze względu na wysokie osiągnięcia 
w tej dyscyplinie do trenera Krużyskiego 
skierował Nikolę jej nauczyciel w-f z Gim-
nazjum w Łebieniu Marcin Dawidowski. 
Podczas udziału w Mistrzostwach Okręgu 
Młodzików w Stargardzie Gdańskim, któ-
re odbyły się 30 sierpnia br. Nikola zajęła 
4 miejsce w skoku w dal z wynikiem 461 
cm. Być może byłby medal, bo oddała tak-
że skok w okolicach 5 metrów, ale zamiast 
upaść na bok, upadła do tyłu. Jednak jak 
na pierwsze tej rangi zawody to miejsce za 
podium i tak można uznać za bardzo do-
bry wynik. Jak stwierdził trener Nikoli, po 
poprawieniu niedociągnięć, rokowania są 
bardzo dobre.
Życzymy sukcesów, bo mamy nadzieję, że 
Nikola Szlaska będzie godnie reprezen-
tować „Ekoludka” ze Szczenurzy w im-
prezach sportowych rangi wojewódzkiej, 
a być może i ogólnopolskiej.

Sport

Nie daj się
rakowi
Gmina Wicko dołączyła do rosnącej rzeszy samorządów, któ-

re aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce. 
Rada Gminy zadecydowała o sfinansowaniu szczepień prze-

ciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu 
za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, 
raka odbytnicy oraz brodawek płciowych. W ramach realizacji 

„Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Wi-
cko na lata 2014-2018” rozpoczęliśmy poprzedzone działaniami 
edukacyjnymi szczepienia ochronne przeciwko HPV u dziewcząt 
urodzonych w 2000 i 2001 roku, które zamieszkują na terenie 
Gminy Wicko. W tym roku natomiast szczepieniami objęliśmy 
dziewczęta urodzone w 2002 roku. Decyzję o realizacji progra-
mu podjęto na podstawie rekomendacji specjalistów, światowych 
i polskich towarzystw medycznych, w tym Światowej Organiza-
cji Zdrowia oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Koszt szczepień 
w całości zostanie pokryty z budżetu Gminy Wicko.
Udział dziecka w programie wymaga, tak jak i w przypadku in-
nych szczepień, zgody Rodziców lub opiekunów prawnych i po-
przedzony będzie konsultacją medyczną lekarza uprawnionego 
do prowadzenia szczepień profilaktycznych.
Realizatorem szczepień wyłonionym w drodze konkursu, jest:

Ośrodek Zdrowia w Wicku
NZOZ Zdrowie
ul. Radosna 5, 84-352 Wicko 
(tel. 59 861 11 85).

„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Wicko na lata 2014-2018”
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U każdego dobrego gospodarza znajdziemy dorodne 
kurczaki lub kaczki. Jest to doskonała baza do stwo-
rzenia pysznych dań a jako, że jesień już zawitała, jed-
nym z elementów potrawy, oprócz drobiu, mogą być 
pyszne jesienne dynie lub aromatyczne pomarańcze. 
Dlatego mamy dla Was dwie wspaniałe propozycje:

▸ KURCZAK PO SŁOWIŃSKU

• 1 wiejski kurczak lub młoda kura
• 400 gram marchwi
• 400 gram pietruszki
• 300 gram pora
• 300 gram selera
• 150 gram masła
• 70 gram mąki
• 200 gram dyni
• 250 gram śmietany
• ziele angielskie
• liść laurowy
• sól
• pieprz

Kurczaka lub kurę ugotować z jarzynami.
Po ugotowaniu pokroić w dużą kostkę.
Z części rosołu sporządzić sos.
Dodać masło, zawiesinę z mąki, zmieloną dynię 
i śmietanę-doprawić do smaku.
Podać z ziemniakami puree i surówką z marchwi
z dodatkiem jabłka.

▸ KACZKA Z POMARAŃCZAMI

• 1 kaczka
• 50 gram migdałów
• 800 gram pomarańczy
• rodzynki 100 gram
• smalec 50 gram
• 0,5 litra wywaru
• majeranek
• sól

Kaczkę naszpikować sparzonymi migdałami, natrzeć 
solą, majerankiem. Do środka nałożyć rodzynki i część 
pomarańczy pokrojonych w cząstki.
Kaczkę ułożyć w brytfannie i piec w piekarniku.

Podczas pieczenia kaczkę podlewać wywarem i dodać 
resztę pomarańczy pokrojonych w plastry.

Podawać z sosem i plastrami pomarańczy w towarzy-
stwie buraczków na ciepło.

Propozycje dań przygotowała 
Renata Horczak

Na luzie
przepisy

życzymy
smacznego !

Nabór do sekcji boksu
„Garda Wicko”

Zapraszamy chłopców i dziewczyny z klas V i VI szkół 
podstawowych i gimnazjum do przyłączenia się do sekcji  
boksu „Garda Wicko”.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach 17.00-18.30 w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej w Maszewku.

Zapisów na zajęcia można dokonywać u prowadzącego  
zajęcia – Pana Antoniego Pałuckiego w godzinach trwania 
zajęć lub pod nr tel. 601- 833 - 142

Udział w zajęciach jest bezpłatny.


