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WYWIAD 
Z WÓJTEM 
GMINY WICKO
DARIUSZEM 
WALEŚKIEWICZEM

Najpiękniejszych Świąt 
Bożego Narodzenia,

ciepłych w sercu, śnieżnych 
na zewnątrz, rodzinnych,
jedynych, wymarzonych.

Niech świąteczna atmosfera spokoju
i szczęścia zagości w sercach nas wszystkich.

Aby nadchodzący Nowy Rok 2023 
spełnił wszelkie, pokładane nadzieje, 

przynosząc wyłącznie dobre i szczęśliwe dni.

Z uszanowaniem,

Dariusz Waleśkiewicz
Wójt Gminy Wicko

Jacek Stanuch
Przewodniczący 

Rady Gminy Wicko



Minione wydarzenia – 2022

19.02.2022 r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
o puchar Wójta Gminy Wicko

26.02.2022 r. Turniej piłki nożnej
 „Aktywne ferie z gminą Wicko”
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30.01.2022 r. 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 24.02.2022 r. Wędrówka piesza po terenie Gminy Wicko

10.03.2022 r. Uroczystość z okazji Dnia Kobiet 
w sali widowiskowej GOKiS w Wicku

Złote Gody obchodzone w marcu



03.04.2022 r. Konkurs Recytatorski 
„WIOSNA, WIOSNA ACH TO TY”

14.05.2022 r. Wycieczka dla mieszkańców do Torunia 
w ramach Europejskiej Nocy Muzeów

16.05.2022 r. „Bieg Krasnala” dla uczniów z terenu 
Gminy Wicko w ramach Biegowego Grand Prix

21.05.2022 r. Piknik historyczny „Siła Niepodległej”
 w Charbrowie w ramach gminnego programu 

patriotycznego „Aktywni Patriotycznie”

11.06.2022 r. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn
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24.04.2022 r. I Grand Prix Gminy Wicko – 
„I Bieg Leśnika” oraz VII Rajd Nordic Walking
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20.08.2022 r. VII Magiczny Bieg Przy Pochodniach 09.09.2022 r. XIII Olimpiada dla Osób 
z Niepełnosprawnościami w Charbrowie

28.10.2022 r. Dzień Seniora 29.10.2022 r. Złote Gody
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25.06.2022 r. XII edycja konkursu
„Talenty Naszej Gminy” 

w sali widowiskowej GOKiS w Wicku

15-16.07.2022 r. DNI GMINY WICKO 



02.10.2022 r. Bieg Pod Wiatrakami 1.10.2022 r. Gra Terenowa 
„Aktywni Wobec Niepodległej” dla uczniów

szkół podstawowych z Powiatu Lęborskiego

09.11.2022 r. Konkurs recytatorski „Siła Niepodległej” 

10.11.2022 r. Widowisko „Skamieniały Las” 
w budynku SP w Szczenurzy

13.11.2022 r. II Bieg z Patriotycznym Sercem 13.11.2022 r. Wieczornica Patriotyczna 
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20.11.2022 r. II Turniej Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Wicko

25.11.2022 r. Bal Andrzejkowy w stylu superbohaterów 
dla dzieci i młodzieży

03.12.2022 r. II Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Wójta Gminy Wicko

03.12.2022 r. I Mikołajkowe Spotkanie
 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

04.12.2022 r. Gala Wolontariatu 06.12.2022 r. Mikołajkowe Spotkanie 



Rozmowa z Wójtem Gminy Wicko Dariuszem Waleśkiewiczem
Koniec roku w samorządach 
to czas wielkich podsumowań. 
O tym co udało się osiągnąć 
oraz o wyzwaniach czekających 
w 2023 r. rozmawialiśmy
z Wójtem Gminy Wicko, 
Dariuszem Waleśkiewiczem …

 Redakcja: Jakie najważniejsze 
inwestycje przeprowadzono w cią-
gu ostatnich 12 miesięcy? 
Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleś-
kiewicz: Tych inwestycji jest bardzo 
dużo i każdy mieszkaniec musiał 
je zauważyć. Ogromne znaczenie 
mają drogi, które poprawiają komu-
nikację. Wyremontowaliśmy i po-
łożyliśmy nową nawierzchnię na 
drogach w Wrześcienku, Szczenu-
rzy, Charbrowie, Wicku. W Kopa-
niewie były prowadzone prace przy 
remoncie chodnika, tak samo w No-
węcinie przy ul. Słonecznej i w Wic-
ku przy ul. Słupskiej. Dodatkowo 
powstał I etap ścieżki rowerowej 
w kierunku miejscowości Żarnow-
ska. Sądzę, że zakres robót jest im-
ponujący. Założyliśmy też oświe-
tlenie w Wojciechowie, Nowęcinie, 
a także zamontowane zostały 
przystanki w Gęsi i w Skarszewie. 
Oprócz poprawy systemu komuni-
kacyjnego, były i są prowadzone in-
westycje  z zakresu wymiany sieci 
wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 
W tym roku zakończyliśmy dwie 
inwestycje dofinansowane z rzą-
dowego programu „Polski Ład”, bu-
dowa oczyszczalni w miejscowości 
Wicko oraz budowa sieci kanali-
zacyjnej w miejscowości Nowęcin 
o łącznej wartości 11 mln zł.

 Redakcja: Rok 2022 powoli się 
kończy, jak podsumowałby Pan 
ten czas? 
Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleś-
kiewicz: Przekazujemy w Państwa 
ręce kolejny numer „Biuletynu 
Informacyjnego”, w którym przed-
stawiamy najważniejsze informa-
cje z życia naszej Gminy. Mijający 
rok 2022 był ciężki pod wieloma 
względami. Na początku roku 
rozpoczęła się inwazja Rosji na 
Ukrainę. Przyszło nam zmierzyć się 

z pomocą dla uchodźców, przeka-
zując do dyspozycji gminne lokale 
lub po prostu otwierając swoje 
domy. Organizowane były akcje 
pomocowe oraz zbierano dary, 
odzież, środki czystości, produkty 
spożywcze. Wszystkie samorządy 
musiały mierzyć się ze skutkami 
wojny i szalejącą inflacją, która daje 
się we znaki szczególnie przy reali-
zacji zadań inwestycyjnych. Plano-
wane przez nas wydatki wzrosły 
nawet trzykrotnie, zmuszając do 
szukania innych rozwiązań, w tym 
rezygnacji z planowanych inwesty-
cji, kosztem zabezpieczenia środ-
ków na te najbardziej priorytetowe. 
Po okresie pandemii, która wymu-
siła zamrożenie życia kulturalnego, 
izolację mieszkańców, naszym wy-
zwaniem było również przywróce-
nie wydarzeń angażujących nasze 
społeczeństwo. Zdecydowanie był 
to rok nowych zadań i wyzwań, 
których nie sposób porównać z la-
tami ubiegłymi. Zrealizowaliśmy bar-
dzo duże inwestycje gminne, które 
w sposób istotny wpływają na ja-
kość życia mieszkańców. 

 Redakcja: Inwestycje są bardzo 
ważne, ale istotną sprawą jest też 
wspieranie lokalnych inicjatyw, 
wydarzeń kulturalnych czy spor-
towych. Co ciekawego działo się 
w ostatnim roku w gminie?

Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleś-
kiewicz: W 2022 r. zostało zorga-
nizowane około 50 różnych wyda-
rzeń, spotkań, wyjazdów. Należy 
się pochwalić tym, iż staramy się 
aby każdy znalazł coś dla siebie. 
Organizujemy wydarzenia dla naj-
młodszych jak Bal Andrzejkowy, 
dla rodzin np. wyjazd do Torunia 
w ramach Europejskiej Nocy Muzeów, 
jak i dla seniorów – uroczysty Dzień 
Seniora, a także szereg innych wy-
darzeń. W tym roku po dwuletniej 
przerwie zostały zorganizowane Dni 
Gminy Wicko. Jest to niewątpliwie 
największe pod względem liczeb-
ności, jak i atrakcyjności programu 
wydarzenie, długo wyczekiwane 
przez nas wszystkich. Na scenie, 

w piątkowy wieczór wystąpił ze-
spół „Classic”, a w sobotę słucha-
liśmy hitów „Elektrycznych Gitar”. 

Ważnymi uroczystościami w naszej 
gminie są również obchody roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, które w tym roku miały 
szczególnie uroczysty charakter ze 
względu na bogaty program wyda-
rzeń dla naszych mieszkańców. 

 Redakcja: Zbliża się rok 2023. 
Chcielibyśmy, żeby opowiedział 
Pan naszym Czytelnikom o swo-
ich planach na przyszły rok. Jakie 
inwestycje gmina planuje zreali-
zować? 
Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleś-
kiewicz: Jak corocznie koniec roku
 zbiega się z pracami nad budżetem 
roku następnego. W nowym roku 
już Państwo zdążyliście się przy-
zwyczaić, stawiamy przed sobą
kolejne, duże wyzwania, które ze-
chcemy zrealizować w roku 2023.
Powstanie nowa oczyszczalnia 
w Zdrzewnie wraz z siecią kanaliza-
cyjną, zostaną przebudowane dro-
gi w miejscowościach: Szczenurze, 
Nieznachowo, Gęś, Dymnica, Wrze-
ście, Nowęcin oraz w Wicku. Zosta-
ną wybudowane świetlice wiejskie 
w Charbrowie, Roszczycach i Ma-
szewku. Zostanie wybudowana no-
wa sieć wodno-kanalizacyjna oraz
 stacja uzdatniania wody w Biało-
gardzie. Zlecieliśmy również wyko-
nanie projektu przebudowy terenu 
przy Szkole Podstawowej w Wicku 
i Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Wicku.
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Ważne spotkania 
W dniu 28 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie z ministrem Januszem Kowalskim będącym Pełno-
mocnikiem ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich oraz wicewojewodą Aleksandrem 
Jankowskim. 

Podjęto rozmowy w zakresie inwestycji dot. odnawialnych źródeł energii oraz wspierania budowy 
i funkcjonowania instalacji produkujących zieloną energię, pozyskiwaną głównie z biogazowi rolniczych.  

W dniu 6 grudnia na uroczystej mikołajkowej sesji Rady Gminy Wicko, Radni 
Gminy Wicko jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przekazania wsparcia 
finansowego na rzecz budowy hospicjum w Pogorzelicach. 
Kwota w wysokości 130 000,00 zł w znaczny sposób przyspieszy budowę 
placówki kierunkowanej na profesjonalną opiekę osób najciężej chorych. 
Dwa miesiące wcześniej odbyło się spotkanie Wójta, Radnych, Sołtysów 
z prezes fundacji Agatą Kozyr. Została przedstawiona prezentacja, pozwala-
jąca przybliżyć obecnym istotę opieki hospicyjnej. Gmina Wicko to pierwszy 
samorząd, który wsparł budowę hospicjum.  Konstruktywny dialog dopro-
wadził do podjęcia tak ważnej decyzji. Dotacja, która została przyznana 
w znaczny sposób przyspieszy budowę hospicjum.

Mikołajkowa sesja Rady Gminy na rzecz hospicjum

Współpraca z PGE
Na terenie Gminy Wicko PGE Energia Odnawialna zamierza 
uruchomić kolejne inwestycje z sektora energetyki odnawialnej. 
PGE Energie Odnawialne wyróżnia się wzorową współpracą z lokal-
nymi samorządami. Gmina Wicko zawsze może liczyć na konstruk-
tywny dialog, prowadzący do podejmowania takich decyzji, które 
są korzystne z punktu widzenia mieszkańca. Od lat PGE, to stabilny
i bezpieczny partner, angażujący się w życie naszej społeczności, 
wspierając sport, kulturę, osoby wykluczone społecznie. W przypad-
ku współpracy dotyczącej inwestycji w odnawialne źródła energii 
płynące korzyści będą obopólne, zarówno dla spółki jak i naszych 
mieszkańców chociażby przy zawieraniu umów na wydzierżawianie 
gruntów- mówi Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz.

Spotkanie z władzami PGE Energie 
Odnawialne



W dniu 15 listopada zostały podpisane 
umowy inwestycyjne z wykonawcami 
w ramach otrzymanych środków z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Strate-
gicznych  Polski Ład na ponad 8 mln zł. 
Pierwsza z nich dotyczy:
• ,,Przebudowy dróg w miejscowo-

ściach Szczenurze, Nieznachowo, 
Gęś, Dymnica, Wrzeście oraz No-
węcin”.
Na tę inwestycję Gmina Wicko 
otrzymała promesę w wysokości 
5 100 418,57 zł. Termin wyko-
nania do końca maja 2023 roku. 
Wykonawca POL-DRÓG Drawsko 
Pomorskie. 

Drugie przedsięwzięcie, to: 
• „Budowa sieci wodno-kanalizacyj-

nej w miejscowości Wicko”, gdzie 
wysokość promesy to 2 449 500,00 
zł. Termin wykonania do końca maja 
2023 roku. Wykonawca P.P.H.U 
Sombud z Somonina. Podczas pod-
pisania umów obecny był przedsta-
wiciel Ministra Piotra Müllera, Pan 
Marcin Brodalski. 

Remont świetlicy 
w Górkach 

Na terenie gminy Wicko funkcjonuje 12 świetlic 
wiejskich. Jedną z ostatnich, która wymagała grun-
townego remontu jest świetlica w Górkach. Prace 
wykończeniowe są w ostatniej fazie realizacji. Za-
kres robót, który został wykonany to m.in. wymia-
na pokrycia dachowego, docieplenie ścian elewacji 
budynku styropianem, wymiana instalacji sanitar-
nej, malowanie ścian, dostawa i montaż wyposaże-
nia. Budynek o takim charakterze pełni ważną rolę 
w życiu lokalnej społeczności. Dzięki stworzeniu 
ogólnodostępnego miejsca, wzmacniają się więzi 
między mieszkańcami oraz jest możliwość organi-
zacji spotkań, warsztatów, czy zajęć podczas ferii.

Podpisanie umów o wartości ponad 8 mln zł!
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Na początku października 2022 r. zakończyła się budowa przystani kajakowej wraz 
z polem biwakowym w miejscowości Poraj. W ramach przedsięwzięcia powstał 
drewniany pomost, pochylnia, ścieżki komunikacyjne, parking dla pojazdów, zjazd 
z drogi wojewódzkiej. Zamontowane także zostały obiekty małej architektury, ozna-
kowania oraz oświetlenie.

Wartość robót to 319.800 zł, z czego 165.778,31 zł pochodzi ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij 
Energię Natury”.

Budowa przystani kajakowej w m. Poraj zakończona!

Nowe place zabaw

Plac zabaw w Skarszewie Nowe elementy placu zabaw w Wicku



11GMINA WICKO BIULETYN INFORMACYJNY

Co Nas czeka w 2023 r.?

Budowa świetlicy w Roszczycach Budowa świetlicy w Charbrowie

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wicku Liczne inwestycje budowy dróg gminnych

Budowa oczyszczalni w Zdrzewnie 
wraz z siecią kanalizacyjną

Budowa świetlicy w Maszewku
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10 listopada w Szkole Podstawowej w Szczenurzy odbył się koncert patriotyczny połączony z inscenizacją grupy 
rekonstrukcyjnej autorstwa zespołu KG Band przy współpracy z uczniami SP Szczenurze. 

GMINA WICKO BIULETYN INFORMACYJNY12

Kolejne wydarzenie, które zostało zorganizowane to konkurs re-
cytatorski „Wojenne Historie” w budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Wicku. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości 
wśród dzieci i młodzieży na słowo poetyckie oraz zaszczepienie 
miłości do ojczyzny. 

Cykl wydarzeń związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości otworzyła gra terenowa, zorganizowana w Lę-
borku. Nasi uczniowie z trzech Szkół Podstawowych wzięli udział 
w prelekcji w muzeum oraz z pomocą tradycyjnej mapy poruszali 
się po Lęborku, aby odnaleźć ukryte punkty. Towarzyszyły im oso-
by prowadzące różne konkurencje, quizy.

Gra terenowa „Aktywni Patriotycznie”, konkurs recytatorski „Wo-
jenne Historie”, niezapomniane widowisko „Skamieniały Las”, 
„Bieg z Patriotycznym Sercem” oraz znakomita Wieczornica Pa-
triotyczna z gościnnym udziałem dzieci z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej to wydarzenia, w trakcie których mieszkańcy naszej gminy 
świętowali 104. rocznicę odzyskania niepodległości.

Patriotycznie w Gminie Wicko



W dniu 13 listopada zostały zorganizowane dwa 
wydarzenia: II Bieg z Patriotycznym Sercem oraz 
wieczornica. 99 osób ukończyło bieg, a każdy 
uczestnik otrzymał na mecie pamiątkowy medal. 
Zwycięzcą zawodów został Pan Ryszard Soko-
łowski z Lęborka, wśród Pań triumfowała Pani 
Agnieszka Kaczor z Chojnic. Dziękujemy bardzo za 
wsparcie organizacji tego wydarzenia strażakom 
z OSP Strzeszewo, OSP Łebieniec, OSP Wicko oraz 
OSP Wrzeście, a także za przygotowanie posiłku 
regeneracyjnego Kołu Gospodyń Wiejskich „Ła-
będź” oraz Panu Eligiuszowi Grotha za poprowa-
dzenie całej imprezy wraz z oprawą muzyczną. 

13GMINA WICKO BIULETYN INFORMACYJNY

Natomiast w godzinach wieczornych nasi miesz-
kańcy wzięli udział w znakomitym i urzekającym 
od pierwszych taktów, koncercie Państwowej 
Szkoły Muzycznnej I st. im. Mieczysława Michal-
skiego w Lęborku. Zakończył on obchody Święta 
Niepodległości w Gminie Wicko.

Wydarzenie to zapadnie na długo w naszej pa-
mięci. Każdy z dumą i radością mógł przeżywać 
przygotowany repertuar w wykonaniu zdolnych 
wokalistów i muzyków.
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28 października, w słoneczne piątkowe po-
południe, odbył się Gminny Dzień Seniora. 
Uroczystość rozpoczęliśmy od pokazu samby 
brazylijskiej. Następnie na scenie wystąpił 
Pan Mariusz Kalaga,  który śpiewająco rozba-
wił wszystkich i zachęcił do wspólnej zabawy.

Wiele pięknych, ciepłych słów popłynęło 
w stronę Seniorów.

GMINA WICKO BIULETYN INFORMACYJNY14

Dzień Seniora



Każdy jubileusz jest okazją do świę-
towania, ale Złote Gody to niezwykła 
uroczystość, tak jak niezwykli są ludzie, 
którzy przeżyli ze sobą pół wieku. Taka 
uroczystość Jubilatów Gminy Wicko 
odbyła się dnia 14 listopada 2022 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Wicku.

Podczas uroczystości 9 parom zosta-
ły wręczone Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prawdziwe, zgodne i dobre małżeń-
stwo to takie, które przetrwa wszystkie 
życiowe problemy i zmartwienia, by po 
latach zyskać zrozumienie, tolerancję 
oraz wzajemny szacunek. Złote Gody to 
niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Ju-
bilatów, ale również dla ich rodzin oraz 
przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, 
harmonijnego pożycia małżeńskiego.

Uroczystość poprowadziła Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Pani Teresa 
Gardzielewska, natomiast uroczyste-
go aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy 
Pan Dariusz Waleśkiewicz w asyście 
Zastępcy Wójta Pani Agnieszki Wolań-
skiej. Włodarz pod adresem dostojnych 
Jubilatów skierował słowa uznania 
i podziękowania za godne i długie poży-
cie małżeńskie oraz za piękny przykład 
dla młodego pokolenia. Oprócz medali 
Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gra-
tulacyjne, kwiaty i kosze upominkowe. Po oficjalnej części 
Jubilatów i ich gości zaproszono na słodki poczęstunek oraz 
okolicznościowy tort, a także wzniesiono symboliczny toast.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odzna-
czeni zostali Państwo:
1. Zofia i Edward Gabrukiewicz
2. Elżbieta i Mieczysław Kłósek
3. Henryka i Zbigniew Lebioda
4. Janina i Jarosław Liszniańscy
5. Barbara i Józef Majtac
6. Helena i Władysław Marcisz
7. Henryka i Zbigniew Murawscy
8. Maria i Szymon Niedźwieccy
9. Halina i Stefan Widz

Niestety, nie wszystkie odznaczon e przez Prezydenta 
pary ze względu na stan zdrowia mogły uczestniczyć 
wspólnie na tej uroczystości. Toteż, po uroczystości 
Pan Wójt Gminy Dariusz Waleśkiewicz wraz z Kierow-
nikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Teresą Gardzie-
lewską odwiedzili Państwa: Lidię i Jana Jarzembińskich, 
Eugenię i Ryszarda Kosińskich oraz Halinę i Jerzego 
Klasa w miejscu zamieszkania, odznaczając ich me-
dalami, wręczając kwiaty, okolicznościowy torcik oraz 
kosz upominkowy.

Dostojnym Jubilatom jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy, życząc długich i pogodnych lat 
życia w jak najlepszym zdrowiu, oraz radości 
z dzieci, wnuków i prawnuków.
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W dniu 26 listopada odbyło się uroczyste przekazanie 
samochodu ratowniczo - gaśniczego VOLVO FL 4x4 
dla OSP Strzeszewo. Uroczysty apel rozpoczął się od 
złożenia meldunku, po czym przy dźwiękach hymnu 
narodowego, wzniesiono flagi na maszt. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
• Zastępca Komendanta Powiatowego PSP W LĘ-

BORKU – st. kap. DAWID GŁÓWCZEWSKI 
• Zastępca Starosty Powiatu Lęborskiego – 

EDMUND GŁOMBIEWSKI 
• Kierownik Biura Poselskiego ministra Piotra Mül-

lera - MARCIN BRODALSKI 
• Zastępca Wójta Gminy Wicko, Prezes Zarządu Od-

działu Gminnego Związku OSP RP – AGNIESZKA 
WOLAŃSKA 

• Przewodniczący Rady Powiatu – MIROSŁAW 
TANDEK 

• Przewodniczący Rady Gminy Wicko – JACEK 
STANUCH 

• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP– DRUH ROMAN DOWNAR – ZAPOLSKI 

• Komendant Gminny OSP w Wicku – DRUH RY-
SZARD PACEK 

• PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Marii Panny - KSIĄDZ ALOJZY KONKO-
LEWSKI 

• Przedstawiciele gminnych jednostek OSP 
• Radni 
• Sołtysi  

Kulminacją apelu było uroczyste przekazanie i po-
święcenie samochodu pożarniczego. 

GMINA WICKO BIULETYN INFORMACYJNY16

Przekazanie wozu strażackiego



3 grudnia 2022 roku odbyło się I Mikołajkowe spotkanie Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Wicko w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku. W odpowiedzi na inicjatywę 
Pana Wójta Dariusza Waleśkiewicza w wydarzeniu udział wzięły 
MDP z Wicka, Strzeszewa i Łebieńca, rodzice dzieci i młodzieży 
oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych naszych 
jednostek. Wspólne spotkanie stało się okazją do podsumowania 
działalności w 2022 r., planowania przyszłości oraz wręczenia 
legitymacji członkowskich najmłodszym. Młodzież otrzymała 
mikołajkowe upominki od Pana Wójta. Z kolei Przedstawiciele 
MDP z terenu gminy złożyli Panu Wójtowi podziękowania za nie-
ocenione zaangażowanie w rozwój młodzieżowych drużyn oraz 
jednostek OSP z terenu gminy, wielką życzliwość, zrozumienie 
potrzeb oraz wsparcie finansowe dzięki, któremu mogą się roz-
wijać w jednostkach.
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Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych



E
D

U
K

A
C

Y
JN

IE

Nowy projekt unijny „Usługi społeczne” 
dla naszych mieszkańców 
Niedługo zostanie uruchomiona rekrutacja do projektu pn. ”Usługi społeczne w Gminie Wicko” w ramach kon-
kursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, ogłoszonego z Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Spo-
łecznych. 
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności 
skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami 
i z chorobami przewlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunów. 
• zaplanowano aktywizację społeczną uczestników Klubu Seniora oraz działania integracyjne: warsztaty zaję-

ciowe, gimnastykę korekcyjną, spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia, zajęcia z cyfryzacji;
• w ramach projektu planuje się zatrudnienie rehabilitanta; 
• zakupione zostanie nowe wyposażenie do Klubu Seniora: książki, gry planszowe, drobne akcesoria gastro-

nomiczne; 
• seniorzy wezmą udział w wyjazdach kulturalnych np. do kina, czy teatru; 
• zostanie zakupione wyposażenie do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego m.in. balkoniki, wózki inwalidz-

kie, materace przeciwodleżynowe. 

Nowy teren rekreacyjny został zrealizowany ze środków budżetu 
Gminy Wicko oraz pozyskanego dofinansowania w ramach programu 
,,Aktywne Sołectwo Pomorskie” prowadzonego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa Maszewko w ramach 
wkładu własnego, obsadzili teren sadzonkami, przyniesionymi ze 
swoich przydomowych ogrodów. 

Młodzieżowa Drużyna 
OSP Wicko Wicemistrzami 
Województwa Pomorskiego!
W dniu 18 września 2022 roku w Jezierzycach odbyły 
się Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo – 
Pożarnicze według CTIF. Powiat Lęborski reprezentowa-
ły drużyny z OSP Wicko: dziewczęca i chłopięca (miesza-
na). Zawody, których organizatorem był Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, rozegrane zostały 
w konkurencjach musztry oraz ćwiczenia bojowego i bie-
gu sztafetowego 400 metrów z przeszkodami.
Chłopięca drużyna z OSP Wicko zajęła 2 miejsce w musz-
trze, oraz 2 miejsce w ćwiczeniu bojowym i sztafecie.
Młodzieżowa drużyna dziewczęca z OPS Wicko zajęła 
natomiast 3 miejsce w konkurencji musztry i 5 miejsce 
w ćwiczeniu bojowym i sztafecie.
Serdecznie gratulujemy osiągniętych rezultatów!
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Nowa ,,Stacja Relaksacja” w Maszewku



Na co dzień bezinteresownie poma-
gają tym, którzy potrzebują pomocy. 
Włączają się w różne akcje, wkładając 
w swoje działania całe serce i dobroć, 
którą w sobie mają. Wolontariusze 
z Gminy Wicko spotkali się 4 grudnia 
2022 r. by wspólnie świętować. Była 
to doskonała okazja, aby podzięko-
wać tym, którzy w minionym roku 
w sposób szczególny zasłużyli się dla 
lokalnego wolontariatu.

„Wyróżnionym i nagrodzonym wo-
lontariuszom serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy za zaangażowanie się 
w sprawy społeczności lokalnej jak 
i chęć pomocy drugiej osobie.  Życzymy 
Wam spełnienia marzeń, realizacji za-
mierzonych celów, a przede wszystkim 
tego, aby każdy dobry uczynek i każde 
dobre słowo wracało do Was dając siłę 
do dalszej pracy.” – podkreślił Wójt 
Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz.

Świąteczne 
strojenie choinki
6 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Wicku odbyło się 
spotkanie, na które zostały zaproszo-
ne osoby z niepełnosprawnościami 
z terenu Gminy Wicko. 

Przybyłych gości przywitał Wójt 
Gminy Wicko, Dariusz Waleśkiewicz, 
który przedstawił propozycje różnego 
rodzaju zajęć, warsztatów, spotkań 
edukacyjnych oraz wyjazdów integra-
cyjnych na 2023 rok. Planowane za-

dania będą realizowane z myślą o aktywnym włączeniu osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej.

Wspólne tworzenie ozdób choinkowych oraz strojenie drzewka przyniosło wiele radości oraz wprowadziło 
wszystkich w świąteczną atmosferę. Spotkanie miało charakter warsztatowy, co stanowiło świetną okazję
do rozmowy jednocześnie integrując zebranych.

Gala 
wolontariatu 
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Nowi mieszkańcy Gminy Wicko

Matusik Aleksandra
ur. 30.09.2022 r. Smyra Dorian 

ur. 10.11.2022 r

Barczewska Noemi
ur. 29.10.2022 r.

Malek Aleksander
ur. 16.09.2022 r.

Dziergacz Aleksander
ur. 27.09.2022 r.

Pawlak Klara
ur. 01.09.2022 r.

Nikodem oraz Blanka Höft 
ur. 29.07.2022 r.

ur. 27.09.2022 r.

Tyszer Tymoteusz
ur. 05.08.2022 r.

Zięba-Szewczyk Tymon
ur. 01.08.2022 r.
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DODATEK 
DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA

(drewno kawałkowe, pelet drzewny, gaz LPG, 
olej opałowy, biomasa)

Dodatek do źródeł ciepła  to jednorazowe świadczenie 
pieniężne w wysokości:

• 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem 
drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

• 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem cie-
pła jest kocioł olejowy

• 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
drewnem kawałkowym,

• 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Dodatek ma na celu zrekompensowanie wzrostu kosz-
tów ogrzewania mieszkań. Wnioski można było skła-
dać od 20 września do 30 listopada 2022 r.

W dniach 20.09.2022 r. – 30.11.2022 r. do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wicku wpłynęło 556 wniosków tj:
• drewno kawałkowe – 363
• pelet drzewny / biomasa  – 114
• olej opałowy – 65
• gaz LPG – 14

Na dzień 06.12.2022 r. wypłacono łącznie 406.000,00 
zł dodatku do źródeł ciepła, a tym samym 255 gospo-
darstw domowych otrzymało wsparcie. 

DODATEK ELEKTRYCZNY 
– nowy dodatek do ogrzewania

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można skła-
dać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku, wnioski 
o dodatek elektryczny. Jest to nowy, jednorazowy 
dodatek dla osób, które ogrzewają dom energią elek-
tryczną i w tym celu wykorzystują: pompy ciepła, piec 
akumulacyjny, bojler elektryczny, grzejniki elektryczne, 
czy ogrzewanie podłogowe elektryczne.

Dodatek nie przysługuje osobom, które do ogrzania 
domu wykorzystują fotowoltaikę lub inne odnawialne 
źródła energii.

Wysokość dodatku wynosi 1000 zł, natomiast w przy-
padku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 
5MWh - zostanie podwyższony do 1500 zł. Jednak aby 
otrzymać podwyższony dodatek, należy potwierdzić 
zużycie energii w 2021 roku fakturami lub zaświad-
czeniem od dostawcy energii, ponadto musi to być ten 
sam dom/mieszkanie, na który składa się wniosek.

Warunkiem otrzymania dodatku, jest uzyskanie wpisu 
lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków (deklaracja CEEB). Do-
datek można otrzymać mimo barku zgłoszenia tylko 
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom 
domowym, które otrzymały dodatek węglowy lub do 
innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy 
olej opałowy.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę do-
datku elektrycznego, składa się pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

W gminie Wicko, obsługą dodatku elektrycznego zaj-
muje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, ul. Rado-
sna 9, 84-352 Wicko, tel. 598611-119 lub 598663-483.

DODATEK WĘGLOWY
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompenso-
wać wzrost cen węgla. Wnioski można było składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 r.
W dniach 17.08.2022 r. – 30.11.2022 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku wpłynęły 1.484 wnioski 
o przyznanie dodatku węglowego.
Łącznie wypłacono mieszkańcom naszej gminy: 2 838 000,00 zł, a więc 946 osób otrzymało wsparcie 
na zakup węgla. 
Gmina Wicko oczekuje na zapotrzebowane środki pieniężne w kwocie: 498 000,00 zł - na wypłatę 
pozostałych dodatków węglowych. 

DYSTRYBUCJA WĘGLA
Wójt Gminy Wicko informuje mieszkańców, że Gmina przystąpiła do programu dystrybucji węgla. 
Pierwsze dostawy węgla zakupionego od PGE Paliwa zostały już zrealizowane. Ponad 100 gospo-
darstw domowych otrzymało węgiel po preferencyjnych cenach. Dystrybucja jest realizowana przez 
firmę Bostar Sp. z o.o z siedzibą w Łebieńcu.
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W dniu 8 listopada 2022 r. odbyła się sesja Rady Gminy Wicko  na której zostały uchwalone 
stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2023 roku

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Od budynków lub ich części (od 1 m2 powierzchni użytkowej):
mieszkalnych 0,98 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 28,31 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13,24 zł
zawiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń 5,78 zł

gospodarczych 8,25 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego. 9,55 zł

Od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – od 1 m2 powierzchni 1,13 zł

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 
1 ha powierzchni 5,69 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,59 zł

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2

powierzchni

3,74 zł

Od budowli:
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2%
ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
grunty i budynki przeznaczone na świetlice wiejskie oraz wykorzystywane na cele sportu, kultury i ochrony przeciwpoża-
rowej - z wyjątkiem części wykorzystywanych na działalność gospodarczą.
b)  grunty pod nieczynnymi cmentarzami.
PODATEK LEŚNY
Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia  
podatku leśnego w 2023 r.  w związku z tym podstawą do ustalenia podatku leśnego w 2023 r. będzie średnia cena 
sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 
r. w wysokości 323,18  zł za 1 m3 – ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paź-
dziernika 2022 r. (M. P. poz. 996). 

71,0996 zł
za ha 

fizyczny

PODATEK ROLNY

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 
podatku rolnego w 2023 roku  w związku z tym, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022 r. poz. 995) obniżona została z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 
67,63 zł za 1 dt. 

169,075 zł
za 1 ha 

przelicze-
niowy

338,15 zł 
za 1 ha 

fizyczny
OPŁATY:
Oplata targowa pobierana jest na terenie Gminy Wicko, za każdy dzień 77,00 zł
Opłata od posiadania psów – Rada Gminy nie wprowadziła opłaty od posiadania psów.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
Rada Gminy podniosła (w stosunku do stawek obowiązujących w  2022 r. ) wysokość stawek podatku od środków trans-
portowych, które będą obowiązywać w 2023 r. o ok. 10 %.  
OPŁATA MIEJSCOWA: Uchwałą nr XXXVIII/96/2022 z dnia 27 września 2022 r. Rada Gminy Wicko, od 1 stycznia 2023 r., wprowadziła 
opłatę miejscową, pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach: Charbrowo, Łebieniec, Nowęcin, 
Sarbsk, Szczenurze, Wicko, Żarnowska, Poraj, Ulinia i Steknica, w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych w wysokości:
w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia – 2,20 zł
w pozostałym okresie – 1,10 zł.    
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II Mikołajkowy 
Turniej Piłki Siatkowej

3 grudnia 2022 r. w hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej w Szczenurzy odbył się II Mikołajkowy Turniej piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Wicko Dariusza Wa-
leśkiewicza. 

Do zmagań przystąpiło 10 drużyn - zarówno z terenu 
gminy Wicko, jak i sąsiednich gmin. Mieliśmy przy-
jemność gościć m.in. drużyny ze Świetlina, Choczewa, 
Łebienia, Łeby czy Gościcina.

Biorąc pod uwagę parzystą liczbę startujących ekip 
podjęliśmy decyzję o rozlosowaniu dwóch grup po 
5 zespołów. Następnie w półfinałach zagrały po dwie 
najlepsze drużyny z każdej z grup. Mecze były rozgry-
wane do dwóch zwycięskich setów, do 15 punktów. 
W przypadku remisu rozgrywany był tie-break, do 10pkt. 

Po kilkugodzinnych rozgrywkach, trwających do póź-
nych godzin wieczornych wyłoniliśmy najlepsze dru-
żyny:
1 miejsce Tajfun Świetlino 
2 miejsce Set Choczewo 
3 miejsce Spartanie

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybraliśmy- Ma-
teusza Mayera (Tajfun Świetlino), który otrzymał 
w nagrodę pamiątkowy puchar, dyplom oraz drobny 
upominek.

Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali puchary, me-
dale i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Wicko. 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w na-
szym Turnieju. 

Podziękowania kierujemy również do dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Szczenurzy - Pani Wioletty Malek za 
współorganizację wydarzenia.
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II Turniej Halowej
Piłki Nożnej o Puchar 

Wójta Gminy Wicko 
w Szczenurzy

20 listopada 2022r. w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej w Szczenurzy odbył się II Turniej Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wicko. 

Do zmagań przystąpiło 7 drużyn - zarówno z terenu 
gminy Wicko, jak i sąsiednich gmin. 

Biorąc pod uwagę nieparzystą liczbę startujących ekip 
podjęliśmy decyzję o zastosowaniu formatu rozgry-
wek „każdy z każdym”. Mecze trwały po 8 minut bez 
zmiany stron. 

Po kilkugodzinnych rozgrywkach tabela końcowa 
przedstawiała się następująco:
1. Verraco 18 pkt. 19-3 
2. Team Wiśnia 10 pkt 17-8
3. Black Dragons 10 pkt. 15-11
4. Start Wrześcienko 9 pkt. 10-13
5. Szczenurze 7 pkt. 11-18
6. Start Łebień 6 pkt. 12-21
7. Sarbsk 1 pkt. 5-17

Król strzelców- Nikodem Parulski (Verraco).

Najlepszy zawodnik- Remigiusz Wroński (Team Wi-
śnia).

Sędzia zawodów - Jakub Czerwionka

Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali puchary
i medale ufundowane przez Wójta Gminy Wicko. Dzię-
kujemy wszystkim zawodnikom za udział w naszym 
Turnieju. 



W dniu 29 stycznia 2023 roku po raz 31. zagra w Wicku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Przyszłoroczny Finał odbędzie się pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! 

Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

W zeszłym roku, dzięki hojności mieszkańców Gminy Wicko, zebrano 31.588,35 zł. 

Oto podsumowanie całego cyklu 
w klasyfikacji generalnej:

Kobiety open:
1. Antonina Wirkus (Szczecinek)

2. Monika Miętka (Lębork)
3. Izabela Konecko (Sopot)

4. Magdalena Mielewczyk (Charbrowo)
5. Daria Reclaf (Borzestowo)

Mężczyźni open:
1. Ryszard Sokołowski (Słupsk)

2. Sebastian Waśkiewicz (Gdańsk)
3. Krzysztof Rudnik (Słupsk)
4. Piotr Kasprzyk (Nowęcin)
5. Tomasz Kryzel (Człuchów)

Najlepsi mieszkańcy z Gminy Wicko:
1. Magdalena Mielewczyk

2. Marlena Wiśniewska

1. Piotr Kasprzyk
2. Jarosław Błachnio

Podsumowanie 
biegowego Grand Prix 
Gminy Wicko
13 listopada odbył się ostatni etap, histo-
rycznego, bo pierwszego biegowego Grand 
Prix Gminy Wicko o Puchar Wójta Gminy 
Wicko.

Nasze zmagania zaczęliśmy 24.04 I Biegiem 
Leśnika w Szczenurzy. Kolejne biegi odby-
wały się 20.08 w Charbrowie (VII Magicz-
ny Bieg Przy Pochodniach), Wojciechowie 
10.02 ( I Bieg Pod Wiatrakami) i ponownie 
w Charbrowie 13.11 (II Bieg z Patriotycznym 
Sercem).


