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Nowa nawierzchnia z płyt
drogowych – ul. Akacjowa w Nowęcinie

Szkoła Podstawowa w Szczenurzy - kolejny etap budowy

Budowa zatoczek autobusowych wraz z wiatami
w Wicku i Poraju
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Oświetlenie ulicy Słonecznej
w Charbrowie

Remont chodnika

Nowa nawierzchnia bitumiczna

Remont generalny świetlicy

w Wicku

w Gęsi

w Wojciechowie
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Nowa nawierzchnia z płyt drogowych Ulinia – Dymnica

Oświetlenie ulicy Stromej
w Charbrowie

Oświetenie w miejscowości Poraj
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Park Linowy dla każdego
O
d 26 czerwca aż przez 2 miesiące, każdy kto chce
może spróbować czegoś nowego. Będzie mógł ćwiczyć swoją równowagę na bezobsługowym 7 modułowym Parku Linowym, który stanie w Parku przy Szkole
w Wicku.

JUBILEUSZOWA X EDYCJA
TALENTÓW NASZEJ GMINY

Z parku korzystać mogą dzieci, młodzież, dorośli, dziadkowie, a przede wszystkim osoby, które nigdy nie skorzystałyby z tradycyjnego parku linowego, w którym przeszkody
zawieszone są na wysokości.
W jednym czasie z parku może korzystać nawet 40 osób.

Rodnô Mòwa
W

dziesięcioletniej edycji Talentów Naszej Gminy mogliśmy
zobaczyć wielu uzdolnionych,
młodych artystów z Gminy Wicko.
Rozpoczynając od śpiewu, tańca, prac
artystycznych a kończąc na recytacji,

D

nia 17.04.2018r w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbył się gminne eliminacje 47 konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej ,,Rodno mowa”.
W poszczególnych kategoriach zaprezentowały się dzieci
ze Szkoły Podstawowej z Wicka, Maszewka i Szczenurzy.
Recytatorów oceniło jury w składzie: Danuta Milewska-Biały, Elżbieta Mart i Magdalena Kubiak. Po wysłuchaniu 21
uczestników biorących udział w eliminacjach do etapu powiatowego zakwalifikowali się laureaci dwóch pierwszych
miejsc:
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Klasy I-III
I-Antonina Ekman
II-Klaudia Bartelik
Klasy IV-VI
I-Natalia Waleśkiewicz
II-Dominik Leyk

grze na instrumentach oraz występach
teatralnych. Przez dziesięć lat „Talenty” wpisały się w kalendarz imprez
cyklicznie organizowanych w naszej
gminie.
W tym roku był to wyjątkowy dzień
dla wszystkich finalistów. Podczas gali
jubileuszowej Talentów Gminy Wicko,
wszystkie uczestniczki były traktowane jak prawdziwe gwiazdy: oprawa sceniczna, czerwony dywan, profesjonalny
makijaż. To wszystko z myślą o naszych
zdolnych finalistkach, aby w tym szczególnym dla nich dniu mogły poczuć
się wyjątkowo. Miały możliwość poznać gwiazdę polskiej sceny tanecznej
i teatralnej Panią Edytę Herbuś, która
zasiadła w komisji sędziowskiej wraz
z Panią Lidią Nycz, Panią Anną Krawczykowską, Janiną Janusiewicz, Panem
Pawłem Sołtysińskim oraz Panem Andrzejem Kubiak. Tegoroczne obrady
były bardzo burzliwe do ostatnich chwil
nikt nie wiedział kto zostanie zwycięzcą tegorocznej edycji. Natomiast w tym
roku najlepsze okazały się:
Aleksandra Grzegorczyk, która zaję-

ła I miejsce dzięki grze aktorskiej podczas wiersza pt.: ,,Mucha i karaluch”,
II miejsce zajęła Lena Reczulska, która
swym tańcem do piosenki o Laleczce
z saskiej porcelany wzruszyła nie jednego widza, III miejsce przyznano Oliwi
Nieścior, która zaprezentowała niezwykle dynamiczny taniec współczesny.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
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INNE JEST PIĘKNE
26
maja 2018 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu
w Wicku odbyła się premiera musicalu pt. ,,Inne jest Piękne”.
Spektakl został przygotowany przez
dzieci i młodzież z terenu Gminy Wicko. Komediowe dialogi, taniec, bajkowe kostiumy i scenografia zachwycała
nie tylko dzieci, ale także rodziców,
zaproszonych gości i samych opiekunów. Dominika Zielińska, wcielając
się w rolę Lorda Farquada , skradła serce publiczności, bawiąc do łez
i oczarowując swoim wyglądem, spontanicznością i niezwykłym talentem
aktorskim. Oczywiście nie można zapomnieć o pierwszoplanowej roli ogra,
którą grał Paweł Krzyżanowski. Urodzony aktor poprzez swoją odwagę
sceniczną, charyzmę i dobrą emisję
głosu sprawił, że widownia doznała

dreszczyku emocji. Wszyscy uczestnicy włożyli wiele serca, pracy i wysiłku w przygotowania całego spektaklu,
który został na koniec premiery nagrodzony gromkimi brawami. Dla wszyst-

Kolejne tourne Biedronek z Wicka

kich została przygotowana kawiarenka
ze słodkim poczęstunkiem, którą nasi
goście nazwali ,,Grotą ogra”.

Turniej „Mistrz Tańca”

P

o raz kolejny Dziecięcy Chór
Biedronki wyjechał w podróż
koncertowo- pielgrzymkową do
Włoch, która trwała od 02 – 10 czerwca 2018roku.

Podróż rozpoczęliśmy z Wicka
o godz. 8.00 i dojechaliśmy do Katowic
na pierwszy nocleg. Kolejny dzień po
śniadaniu przed dalszą podróżą uczestniczyliśmy we mszy św. w kościele
Rzymskokatolickim pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP podczas której śpiewaliśmy a po mszy daliśmy krótki koncert.

17

czerwca 2018 w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu
w Wicku odbył się VI Ogólnopolski Turniej Solistów, Duetów i Mini
Formacji „MISTRZ TAŃCA”. Na scenie GOKiS mogliśmy podziwiać ponad
300 tancerzy z: Białogardu, Białogardy, Wejherowa, Opola, Gdańska, Ło-
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dzi, Rumi, Mikuszowic Krakowskich,
Płocka, Lęborka, Torunia, Świnoujścia,
Wicka, Wrocławia i Łęczyc. Atmosfera
podczas turnieju była gorąca. Piękne
stroje, kolorowe oświetlenie, wspaniała
muzyka. Wszystko to komponowało się
w piękne przedstawienie, które mogliśmy przeżywać razem z uczestnikami.

Uczestnicy otrzymali dyplomy, puchary i medale oraz pamiątkowe bidony
z logiem Gminy Wicko, które zawsze
będą przypominać o wspaniałej imprezie , która odbyła się w naszej gminie.

Kolejnym miejscem w który nocowaliśmy to Tarvisio z którego po śniadaniu
wyruszyliśmy do Padwy. Tam zwiedzaliśmy Bazylikę św. Antoniego, Piazza
Erbe ze wspaniałą architekturą. Rzym
i Watykan był docelowym miejscem wyjazdu . Zgodnie z programem wycieczki
zwiedziliśmy Koloseum, forum Romanum, Kapitol, plac Wenecki, Panteon,
schody Hiszpańskie, fontanna di Trevi,
łuk Konstantyna, Kościół Santa Maria

Magiorre, Bazylika San Giovani in Laterno.
Wielkim przeżyciem był udział w audiencji Papieża Franciszka , zwiedzanie
Bazyliki i placu św. Piotra oraz msza
w Watykanie przy grobie Jana Pawła II .
Kolejnymi miejscami które zwiedziliśmy był Asyż, miasto św. Franciszka
,Bazylika św. Franciszka, spacerowaliśmy po średniowiecznych uliczkach
miasta oraz Riminii , które jest wspaniałym i urokliwym miejscem.
Do Wenecji dopłynęliśmy tramwajem wodnym z parkingu Tronchetto,
gdzie zwiedziliśmy bazylikę św. Marka – patrona Wenecji, Pałac Dożów wraz
z mostem Westchnień, Wieżę zegarową, most Rialto i udalismy się na odpoczynek do Arta Terme położonego
wysoko w górach. Ostatnim miejscem
pielgrzymki była Częstochowa i udział
we mszy świętej i koncert, który zakończył nasze pielgrzymowanie.

Do Wicka przyjechaliśmy w późnych
godzinach wieczornych szczęśliwe i pełne wrażeń .
Wielkie podziękowania należą się
wójtowi Gminy Wicko Dariuszowi Waleśkiewiczowi za znaczne dofinansowanie tego wyjazdu.
Dziękujemy sponsorowi Marcinowi
Barzowskiemu - firma JUNIMAR za zakup artykułów spożywczych i za opiekę duchową ks. Stanisławowi Bugajowi,
proboszczowi parafii św. Józefa Oblubieńca w Charbrowie.
Nieocenieni byli jak zawsze rodzice
biedronek którzy wspierali i pomagali
dzieciom podczas wyjazdu.
Za wspaniały wyjazd i możliwość
zwiedzenia i poznawania tak wielu
miejsc jeszcze raz z całego serca dziękują wdzięczne Biedronki.

oprac. Elżbieta Mart
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Zawody w windsurfingu

Spotkanie autorskie

W

B

słoneczna niedzielę, 13 maja
2018 r., mogliśmy podziwiać
zdolności zawodników biorących udział w zawodach windsurfingowych, które odbyły się nad jeziorem
Sarbsko.
W wydarzeniu zorganizowanym
przez Łebski Klub Żeglarski oraz Wójta Gminy Wicko, uczestnicy startowali
w dwóch kategoriach, junior oraz senior. Pogoda sprzyjała zawodnikom, ale
też przybyłym gościom. Nie zabrakło
poczęstunku oraz czasu mile spędzonego przy ognisku.
Szczególnie wyróżniona została Marysia Borowska, będąc jedyną dziewczynką uczestnicząca w zawodach.
Zawody uroczyście zakończono podniesieniem flagi państwowej i odśpiewaniem hymnu narodowego.

ogusław Michnik z żoną Anną
odwiedzili naszą gminę w długi
weekend majowy. Pan Michnik
to znany kłodzki społecznik, działacz kulturalny, wieloletni dyrektor
Kłodzkiego Ośrodka Kultury, a przede
wszystkim poeta i artysta-fotografik,
którego prace można podziwiać w galeriach artystycznych w kraju i za granicą.
Państwo Michnikowie zgodzili się
wziąć udział w spotkaniu i rozmowie,
zorganizowanej specjalnie dla nich
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Wicku. W rozmowie z zaproszonymi
gośćmi wzięli udział: przedstawicielka
Urzędu Gminy Wicko, Anna Stasiak,
dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy
Wicko, Iwona Szymichowska oraz Magdalena Kubiak, bibliotekarka szkolna
SP Wicko. Bogusław Michnik zgodził
się opowiedzieć zebranym na spotkaniu

o swoim życiu, w tym również o latach
dzieciństwa, spędzonych w naszej gminie w Ulinii i Szczenurzy, gdzie przez
kilka lat po zakończeniu wojny chodził
do miejscowej szkoły podstawowej. Jak
sam wspomina, pisać zaczął już jako
nastolatek i wtedy także zaczął zwracać
na siebie uwagę jako uzdolniony poeta,
zdobywający laury w konkursach literackich. Szybko też wydane zostały jego
tomiki wierszy, między innymi w prestiżowym Wydawnictwie Ossolineum.
Prawdziwą pasją Bogusława Michnika, której pozostaje wierny do dzisiaj,
jest fotografia artystyczna. Swoje prace,
reprezentujące m. in. nurt poezji konkretnej, wystawia m. in. we Wrocławiu,
wydaje w formie albumów wraz z innym dolnośląskimi artystami-fotografikami. Przez wiele lat pracy twórczej
fotografie Michnika uczestniczyły także w pokazach zagranicznych, m. in.

w Japonii, Maroku czy Niemczech
i Czechach, a także za oceanem w Ameryce Południowej. Za swoją wieloletnią
działalność kulturalną i społecznikowską na Ziemi Kłodzkiej został nagrodzony odznaczeniem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”.Za wspólną rozmowę z przedstawicielami Gminy Wicko, pełną artystycznych wrażeń oraz
sentymentalnych wspomnień z lat dziecinnych Pana Bogusława spędzonych
w Błękitnej Krainie, składamy Państwu
Michnikom serdeczne podziękowania
i zapraszamy do częstszych odwiedzin
w naszym regionie.

oprac. Magdalena Kubiak

RAJD ROWEROWY Z ŁEBY DO PRAGI

W

Dnia 03 maja 2018 roku rowerzyści ruszyli w trasę z Łeby
do Czech. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych o godzinie 8:00 wyruszyli z Łeby. W Wicku
około godziny 8:30 przed Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu czekała
na nich czarownica, która miała dla
nich parę niespodzianek. Na wszystkich czekał magiczny eliksir, który
miał im dodać siły, odwagi i zapał do
dalszej drogi. Machając swoją czarodziejską miotłą nad wszystkimi wypowiedziała magiczne zaklęcie, które
miało im przynieść szczęście na całej trasie. Rowerzyści ruszyli w dalszą
trasę z jeszcze większym zapałem.
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Sportowe podsumowanie roku

W

dniu 20 czerwca 2018 roku w Sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się
sportowe podsumowanie roku 2017/2018. Pan Witold Krużycki przywitał tłumnie zgromadzonych uczniów,
rodziców oraz kadrę pedagogiczną. Podczas gali mieliśmy
przyjemność obejrzeć prezentację podsumowująca roczne
zmagania uczestników zawodów lekkoatletycznych . Wszyscy sportowcy otrzymali pamiątkowe statuetki , akcesoria
i sprzęt sportowy aby bogli dalej rozwijać swoje umiejętności.
Wyjątkowe wyróżnienie uzyskał Paweł Tokarz, który otrzymał Nagrodę Wójta Gminy Wicko za szczególne osiągnięcia
sportowe za 2017 rok.

Co słychać w Przedszkolu
w Wicku?

W

iosna to czas szybkiego rozwoju przyrody, to czas, w którym
wyobraźnia podsuwa ciekawe
pomysły. W naszym przedszkolu również nie próżnujemy i dużo się dzieje.
Radośnie witaliśmy wiosnę w korowodzie z marzanną, a już następnego
dnia występowaliśmy w przedszkolnym przedstawieniu pt. „Zamieszanie
w kurniku”. Dzieci śpiewem i tańcem przybliżyły zwyczaje i tradycje
wielkanocne. Barwne stroje kurcząt
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i pisanek wprawiły zebranych gości
w wielkanocny nastrój. Tradycyjnie
w Wielką Środę zasiedliśmy do świątecznego śniadania, na którym nie
zabrakło jajek, pisanek, bab wielkanocnych i niespodzianek od zajączka.
Pod koniec marca zaprosiliśmy Panią Gertrudę Bojas do „Głośnego czytania bajek”. Pani Gertruda zapoznała
dzieci z bajką „Słoń Trąbalski” i „Chory kotek”.
Ten rok obfituje w liczne konkursy

w większości to konkursy plastyczne.
Jeden z nich to „Orzeł Biały – nasza
duma”. Do jego udziału zachęciliśmy
rodziców, aby w bardzo małym stopniu
pomogli dzieciom przygotować prace.
Do naszego przedszkola również
przychodzą ważni ludzie: policjant
dzielnicowy Pan Piotr Pobłocki, który
pokazał jak bezpiecznie przechodzić
przez jezdnię, zapoznał dzieci ze sprzętem i zachęcił do założenia akcesoriów
policyjnych, chętnych małych policjan-

tów nie brakowało. Ogromne wrażenie
zrobił radiowóz, do którego każdy mógł
wejść. W kwietniu najmłodsza grupa „Motylki” zaprezentowała własne
przedstawienie wiosenne. Dzieci zamieniły się w żabki i motylki, a w sali
zrobiło się jak na wiosennej łące – mnóstwo kwiatów, ptaków i owadów.
Kwiecień to miesiąc wytężonej
pracy. 26.04 odbył się Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej pod hasłem
„Przedszkolak mały i duży przyrodzie
służy”. We wspólnej zabawie wzięły
udział 5-osobowe drużyny dzieci 6-letni z przedszkola z Charbrowa z Wicka oraz z oddziału przedszkolnego ze
Szczenurzy i Maszewka. Dzieci popisały się ogromną wiedzą przyrodniczą.
Otrzymały nagrodę Wójta Gminy Wicko
o wartości 250 zł.
Grupa 5-6 latków uczestniczyła
w wycieczce do Parku Ewolucji w Sławutówku w gminie Puck. Wycieczka
odbyła się dzięki Stowarzyszeniu For
Baltic. Dzieci poznały historię ewolucji
Ziemi i tajemnice odległej przeszłości
oraz niezapomnianą podróż „batyskafem” na dnie oceanu. Dzieci również
brały udział w zajęciach przyrodniczych zorganizowanych przez Stowarzyszenie For Baltic, a były prowadzone
przez Panią Barbarę Iskrę. Ciekawość
świata i zamiłowanie do każdego zwierzątka czy też rośliny, sprawiają, że
takie zajęcia są jednym z najbardziej
lubianych przez przedszkolaki.
16.05 dzieci wzięły udział w spotkaniu ze strażakami z OSP z Wicka na

stadionie w Charbrowie. Strażacy omówili zasady postępowania w przypadku
pożaru, wypadku drogowego, ze sposobami alarmowania służb ratowniczych,
zaprezentowali wóz strażacki. Wielką
frajdą dla przedszkolaków było lanie
wody, a także biegi z przeszkodami.
Przedszkole podejmuje wiele zadań,
których celem jest poszerzenie wiedzy
naszych wychowanków oraz wyrabianie
nawyków prozdrowotnych. W związku
z tym w naszej placówce odbyło się
spotkanie z Panią dietetyk Darią Opara pod hasłem „Odżywiamy się zdrowo”. Dzieci zapoznały się z produktami
spożywczymi i ich hierarchią, a także
z formami aktywności fizycznej.

W przedszkolu odbył się konkurs
„Moja ulubiona bajka”. Komisja wyróżniła siedem prac, ale wszyscy
uczestnicy biorący udział w konkursie
zdobyli nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. W naszym przedszkolu gościł
„Teatr rozmaitości” Adama Gromadzkiego z bajką muzyczną pt.”Zło tańcem
zwyciężaj”. Bajka opowiadała o losach
gęsiareczki Marysi, która potrafiła swoim magicznym tańcem zdjąć klątwę ze
swoich przyjaciół, których zaczarowała zła czarownica. Barwna scenografia,
taniec i śpiew zachwyciły całą publiczność.
Martyna – jeden z naszych starszaków – została laureatką w konkursie
plastycznym „Powiat lęborski – moja
mała ojczyzna” zorganizowanym przez
starostwo powiatowe w Lęborku.
Wielka uroczystość z okazji Dnia
Mamy i Taty, pozwoliła na wzmocnienie więzi rodzinnych i szacunku dla
drugiej osoby. Dzieci w dowód miłości
zaprezentowały swoje umiejętności
nabyte w czasie roku szkolnego. Były
życzenia, buziaki, prezenty oraz poczęstunek dla wszystkich gości.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Wicku zaprosił nas na musical pt.
„Inne jest piękne”. Wspaniałe, śmieszne dialogi, muzyka, taniec a także bajeczne kostiumy zachwyciły nie tylko
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dzieci, ale i nas opiekunów. Bardzo
dziękujemy i życzymy dużo sukcesów.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat” - pod hasłem Janusza Korczaka radośnie rozpoczęliśmy Dzień
Dziecka. Obfitował on w różne atrakcje
i zabawy na świeżym powietrzu. Każdy przedszkolak otrzymał małą niespodziankę. Radością dla świętujących było
pieczenie kiełbasek i zajadanie lodów.
Wycieczka na Rąbkę – dzieci wspinały się dzielnie po piasku, który to wiatr
rozwiewał na wszystkie strony. Przywiezione do przedszkola zostały liczne
skarby: kamyczki i muszelki. Składamy
podziękowania dla Stowarzyszenia For
Baltic z Sarbska.
„Przygody Kubusia” - spektakl z Teatru Lalki Tęcza ze Słupska. Główny
bohater Kubuś napotykał różne trudności: spotkał diabła, kostusię, a dzięki
pomocy przedszkolaków poradził sobie
w każdej sytuacji. Niespodzianki z Mc
Donalda uatrakcyjniły naszą wycieczkę.

Przedszkole Gminne w Charbrowie.
Czym się warto pochwalić...

D

nia 23.04.2018r. obchodziliśmy Światowy Dzień
Książki. Na wstępie dzieci dowiedziały się jak powstało pismo, obejrzeliśmy prezentację multimedialną
ukazującą historyczne etapy powstawania książki. Następnie wspólnie stworzyliśmy siatkę pytań i rozpoczęliśmy debatę poszukując na nie odpowiedzi. Dwie najstarsze grupy
z Przedszkola Gminnego w Charbrowie, chętnie udzielały odpowiedzi debatując nad tym czym jest książka , czy
jest naszym przyjacielem? Po udanej dyskusji obejrzeliśmy
krótki filmik ukazujący drogę książki od autora do pisarza
aż po księgarnię. Nie jeden przedszkolak zamarzył by być
poetą czy ilustratorem!

Grupa średniaków pochwaliła się autorskim ukończonym
projektem „Poczytaj mi mamo!”- z zazdrością podziwialiśmy
piękne zeszyty zilustowanych bajek, czytanych codziennie
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w domu przez rodziców! Gratulacje ! Jesteśmy pełni podziwu!
Efektem końcowym naszej dyskusji było jednogłośne stwierdzenie, że
KSIĄŻKA JEST NASZYM PRZYJACIELEM!!! Każdy uczestnik debaty dostał
medal !
Debata była jednym z 10 zadań realizowanych w ramach projektu ZACZYTANE PRZEDSZKOLE.
Dzięki uprzejmości pani Ani Drzazgowskiej oraz Stowarzyszeniu For Baltic, dzieci z grupy najstarszej miały
możliwość uczestniczenia w wycieczce
(27.04.2018r.) do nowo otwartego Parku Ewolucji w Sławutówku. Zwiedzanie
zaczęto od wizyty w kinie prehistorycznym i spotkaniu z Arnoldem – wesołym
dinozaurem, który w bardzo ciekawy
sposób przedstawił dzieje powstania
naszej planety.
Po raz pierwszy wychowankowie
spotkali się z nową technologią interaktywnej animacji, która pozwalała na
żywo rozmawiać z postacią na ekranie.
Jednak emocji było za mało, dlatego wizyta w Batyskafie – kinie 7D z efektami
tryskającej wody, wiejącego wiatru oraz
poruszającej się platformy dostarczyła
naszym dzieciakom niezapomnianych
wrażeń. Było czego się bać... Kolejnym
etapem wędrówki była ścieżka edukacyjna, w której podziwialiśmy ruchome modele dinozaurów, świat człowieka
pierwotnego. Dzieci miały o czym opowiadać po powrocie do przedszkola.
Również druga wycieczka tym razem do Słowińskiego Parku Narodowe-

go (4.06.2018r.) była niezapomnianym
przeżyciem dla Starszaków z Gminnego
Przedszkola w Charbrowie, zorganizowana przez to samo stowarzyszenie For
Baltic i dobre serce pani Ani D. Dzieci
z grupy III uczestniczyły w lekcji przyrodniczej, poprowadzonej przez zaprzyjaźnioną już od wielu lat panią Kasią
Sitkowską, przechodząc ścieżkę edukacyjną składającą się z szeregu zabaw na
świeżym powietrzu. Dzięki temu mogły
zapoznać się z ptakami występującymi
na naszym terenie a także wytropić leśne zwierzęta.
Największa atrakcją była przejażdżka meleksami pod same wydmy.
Tam pełni energii wspinaliśmy się
po piaszczystych górach podziwiając
otoczenie. Na samym szczycie mieli-

śmy okazję zaobserwować jak wędrują
wydmy, każdy na własnej dłoni poczuł
przesypujący się piasek . Nie zabrakło
przerwy na przysmaki z plecaczka;)
Wycieczka okazała się bardzo udana.
W plecakach przywieźliśmy pamiątki
w postaci muszelek i kamyków.
Dnia 9 Maja 2018r. wszystkie grupy
przedszkolne wybrały się na wycieczkę
do Gniewina na spektakl „magicznych
baniek.”
Aktor przeniósł widzów w fantastyczny świat teatru i magii. Kosmos bańkowy, w którym grawitacja nie istnieje,
a ulotne struktury naprzemiennie pękając, to przenikając się ze sobą, tworzyły sekwencję niezapomnianych wrażeń
i działań, z których każde mogłoby pretendować do osobnego talent show! Miło
było nam poznać inną sztukę, z którą do
tej pory prawie nikt się nie zmierzył.
Wycieczce towarzyszyły same przyjemne doznania.
Zdecydowanie FESTYN RODZINNY
organizowany przez nasze przedszkole
od kilku lat - to uroczystość promująca placówkę i pokazująca wysoki poziom występów artystycznych dzieci.
Tym razem świętowaliśmy Dzień Matki
ale i 100-lecie niepodległości naszej ojczyzny. Stąd hasło przewodnie: „Mamo!
Tato! Kocham Polskę”. Pani Dyrektor
osobiście witała zaproszonych gości
z pełnym koszyczkiem smakołyków.
Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny
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Goście, którzy zawitali w mury
przedszkola mogli podziwiać piękne
dekoracje, bajeczne stroje regionalne,
ale przede wszystkim świetne występy przygotowane przez poszczególne
grupy wiekowe. Dzięki temu dzieci lepiej poznały przedstawicieli 3 regionów
Polski: Krakowiaków, Kaszubów, Górali.
Imprezę rozpoczęto wielkim wejściem
dzieci na scenę przy utworze „Kocham
Polskę” i pokazem własnoręcznie wykonanych prezentów dla rodziców.
Po prezentacji poszczególnych regionów nie mogło zabraknąć życzeń dla
mam, bo przecież mamy były najważniejsze tego dnia ! Wzruszającym momentem był utwór końcowy wykonany
przez dziewczynki ze Średniaków i Starszaków „Jesteś mamo skarbem mym”.
Po tej piosence dzieci wręczy upominki
dla rodziców a na scenie przy dźwięku
fanfar pojawił się pyszny tort.

Wszystkie wydarzenia szeroko opisujemy na naszej stronie: www.przedszkolecharbrowo.pl
W miesiącu lipcu nasze przedszkole
pełni dyżur wakacyjny.
Wszystkim życzymy bezpiecznych
i słonecznych wakacji, interesujących

podróży, niezapomnianych wrażeń,
uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego
powrotu do przedszkola we wrześniu.
Dyrektor i nauczyciele Przedszkola
Gminnego w Charbrowie

Nasi najmłodsi – Punkt
Przedszkolny Ewa

C

iekawe i prawdziwe jest życie przedszkolaka to dzień
wypełniony po brzegi ,mnóstwo wrażeń i przeżyć.
Na łamach biuletynu chcemy przedstawić namiastkę tego co wydarzyło się w ostatnich miesiącach w naszym
przedszkolu.
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22 kwietnia to Światowy Dzień Ziemi. Na ten dzień przygotowywaliśmy się przez wiele dni. Poprzez zajęcia w terenie
przedszkolaki zapoznały się z zasadami segregacji odpadów,
recyklingiem. Wyszukiwały skarbów jakie daje nam nasza
planeta. Każdy z uczestników zajęć otrzymał odznakę,, Przyjaciela Przyrody” . Na zakończenie odbył się piknik oraz zabawy na świeżym powietrzu .
Obchody majowe odbyły się 27 kwietnia . Dzieci przygotowały kotyliony na uroczystą Akademię .Wspólnie odśpiewały Hymn Narodowy, a starszaki recytowały wiersz ,,Kto ty
jesteś Polak mały”.Na koniec wszyscy wspólnie zatańczyli
Krakowiaka.
8 maja to Dzień Bibliotekarza.Tego dnia udaliśmy się do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wicku by złożyć życzenia
paniom bibliotekarkom. Jak zawsze zostaliśmy miło przyjęci
a czas tam spędzony przybliżył nam jak ciekawa jest praca
bibliotekarza.
Spotkanie z książką odbyło się także w naszym przedszkolu podczas którego dzieci chętnie słuchały bajek czytanych przez rodziców.Bardzo dziękujemy rodzicom za
poświęcony czas.
Z bajką przybył do nas Teatr ,,Urwis” z Krakowa z przedstwieniem pt. ,,Królewna Śnieżka” . Na zaproszenie przed-

szkolaków z Wicka udaliśmy się gościnnie na przedstawienie
pt,,Tańcem zło zwyciężaj”.
Dużym przeżyciem dla dzieci był musical przedstawiony
na scenie w GOKiS w Wicku pt. ,,Inne jest piękne” w wykonaniu młodych aktorów z naszej gminy.To nie koniec naszej
przygody z kulturą - 13 czerwca odwiedziła nas teatr Gromadzkiego z przedstwieniempt. ,,Jasiu w krainie bajek”
16.05 na boisku w Charbrowie uczestniczyliśmy w pokazie przygotowanym przez strażaków z OSP Wicko. Dzieci
obejrzały sprzęt ratowniczy wzięły udział w biegu sprawnościowym .Na zakończenie każdy przedszkolak w hełmie
strażackim mógł potrzymać wąż strażacki i pryskać wodą.
W tradycji naszego przedszkola wpisał się Dzień
Rodziny,który w tym roku obchodziliśmy 08 czerwca.
Dzieci przygotowały przedstawienie pt,,Przygody niegrzecznej żabki”Rodzice zostali obdarowani upominkami
przygotowanymi przez swoje pociechy. Na podwórku przedszkolnym czekało na nich wiele atrakcji . Niespodzianka
przygotowana przez Panią Basię z Anima-Skierka w postaci
kolorowej waty cukrowej i dmuchańców bardzo ucieszyła
dzieci. Rodzice zaś przygotowali pyszny i zdrowy poczęstunek dla wszystkch.
Jest nam bardzo miło poinformować iż w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na najlepsze przedszkole w powiecie lęborskim zajęliśmy pierwsze miejsce. Dziękujemy rodzicom za
zaufanie i oddane głosy. To miłe,że praca,w którą wkładamy
tyle serca została doceniona a my zmotywowane do jeszcze
większego działania.
Chociaż rok szkolny dobiegł końca my jak zawsze nie zwalniamy tempa. Już w te wakacje czeka na nas wiele ciekawych
wycieczek ,niezapomnianych zabaw i przygód .

Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania
za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny
był czasem odpoczynku i radości.
A wszystkim naszym przedszkolakom życzymy
bezpiecznych i słonecznych wakacji, uśmiechu na co dzień
i szczęśliwego powrotu do przedszkola.

Ewa Staniecka i Anna Storcz

Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku
O
kres przedwakacyjny to czas
podsumowań i wielu imprez
szkolnych, przedsięwzięć i projektów, w których realizację zaangażowali się nasi uczniowie i nauczyciele.
Warto wspomnieć przede wszystkim
o - rozpoczętych uroczystościami rocznicowymi Konstytucji 3 Maja - obchodach Roku Niepodległej.
Również w maju obchodziliśmy już
po raz 31. Dzień Patrona naszej szkoły – Jana Brzechwy. Z tej okazji został
przygotowany przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Wicku program artystyczny „Brzechwa i inni”, z którego

Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny
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videorelację przygotowała regionalna
telewizja Kanał 6. Podczas Dnia Patrona – już tradycyjnie - rozstrzygnięto
Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod
nazwą „Morze, nasze morze”. W tym
roku jurorzy ocenili 283 prace z 21.
szkół podstawowych, między innymi
z Lęborka, Słupska, Wejherowa, Kartuz, Gdyni, Łeby.
W II semestrze roku szkolnego
2017/2018 Szkoła Podstawowa w Wicku finalizowała działania w ramach
ogólnopolskich programów i projektów: Aktywna Tablica, Bieg po Zdrowie,
Kompetencje Kluczowe – Nasz Przepis
na Sukces.
Maj i czerwiec to ulubiony moment
w roku szkolnym przeznaczony na
biwaki i wycieczki szkolne. Zorganizowane zostały wypady projektowe,
edukacyjne i integracyjne naszych uczniów prawie wszystkich oddziałów klasowych, m. in. do Szymbarku, Zamku
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w Gniewie, Zamku w Malborku, do Teatru Muzycznego, JUMPCITY i Centrum
Nauki Eksperyment w Gdyni, Pragi czeskiej i na Dolny Śląsk, do Sławutówka,
Torunia.
Zawsze w maju nasza szkoła i Biblioteka Szkolna włącza się także w organizację spotkania autorskiego w ramach

kolejnych Pomorskich Wiosen Literackich we współpracy z głównym organizatorem tej cyklicznej imprezy
– Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku. Tym razem 24 maja
2018 naszych uczniów kl. III-V odwiedziła Barbara Gawryluk, dziennikarka
i pisarka dla dzieci i młodzieży, autorka książek o losach zwierząt, np. psa
Dżoka, Foczki Klifki i czy pieska Baltica. Dla starszych klas w tym samym
czasie Biblioteka Publiczna Gminy Wicko przygotowała spotkanie ze znanym
felietonistą i satyrykiem, Michałem
Ogórkiem. Inną imprezą przygotowaną
wspólnie przez Bibliotekę Szkolną, polonistki i lingwistki naszej szkoły była
zorganizowana w plenerze na skwerze
przed szkołą w ramach obchodów Roku
Zbigniewa Herberta w Polsce Majówka
Herbertowska, czyli konkurs recytatorski dla naszych uczniów w kat. kl. IV-VI
i VII SP – Gim. Dodatkowo z okazji obchodów Roku Herbertowskiego na korytarzu bibliotecznym do końca czerwca
można zwiedzać wystawę „Idąc śladami
Pana Cogito”.
Początek czerwca w SP Wicko to czas
na kolejną tradycję naszej szkoły. Wraz
z Radą Rodziców świętowaliśmy Dzień
Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego.
Podczas XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom i w ramach
akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
w Bibliotece Szkolnej w Wicku odbyło
się przedstawienie teatralne „Kopciuszka”, przygotowanego przez starszych
uczniów SP Wicko kl. IVA, VIA i VIB
dla młodszych roczników jako podsu-

mowanie działań w projekcie edukacyjnym propagującym czytelnictwo wśród
najmłodszych.
W czerwcu uczeń kl. VB SP Wicko
odebrał w Słupsku nagrodę za bardzo
dobre wyniki w tegorocznym konkursie
matematycznym - „KANGUR”. Nagrody
za wyróżnienie otrzymali również pozostali uczniowie ze szkoły w Wicku: z kl.
IISP, VB i IIB Gim. Miło również nam
poinformować, że dwie nasze uczennice
z kl. VIIA i IIA Gim. zostały finalistkami
w tegorocznym XII Wojewódzkim Kon-

kursie Matematycznym Matman.
Jak ważny w naszej szkole jest sport,
pokazują sukcesy drużynowe naszych
uczniów m. in. w czwórboju w ramach
tegorocznej edycji Powiatowych Igrzysk
Dzieci. Reprezentacje dziewcząt i chłopców zajęły II miejsce w czwórboju LA
w finale XLVI Powiatowych Igrzysk
Dzieci. Zawody odbyły się 22 maja
2018 na stadionie lekkoatletycznym
w Lęborku. Chłopcy nieznacznie ulegli drużynie SP nr 8 z Lęborka, natomiast dziewczęta uplasowały się tuż za

drużyną SP nr 5 z Lęborka. Dumni jesteśmy z regularnych indywidualnych
sukcesów lekkoatletycznych na szczeblach ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych uczniów z kl. VA i B i VIIA
i B oraz w strzelectwie ucznia kl. IIIB
Gim. W tenisie dobry występ zanotował
uczeń kl. IIA Gim. z Wicka w niedawnych majowych XVIII Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Lęborka
Szkół w Tenisie Ziemnym.
Inne sukcesy naszych uczniów, o których warto wspomnieć, to m. in.:
-zdobycie tytułu laureatki naszej gimnazjalistki z kl. IIIB podczas 34. Edycji
Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im.
Wandy Chotomskiej w Słupsku,
-sukcesy drużynowe w Finale Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, a następnie w Szkole
Podstawowej w Łebieniu w Finale Powiatowym BRD. W finałach gminnych
drużyna naszych gimnazjalistów wygrała eliminacje, a zespół reprezentantów kl. IV-VI SP zajął w Maszewku II
lokatę. Natomiast w finale powiatowym
w Łebieniu nasi gimnazjaliści zespołowo zajęli drugie miejsce,
-zajęcie II miejsca w konkursie łamigłówek Ogólnokształcącego Liceum
Programów Indywidualnych i Liceum
Plastycznego w Gdańsku przez naszą
uczennicę kl. IIIA oddziałów gimnazjalnych w SP Wicko,
-zajęcie miejsca na podium naszej
gimnazjalistki z kl. IIIA w Powiatowym
Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
-udany i owocny udział naszych uczniów w Turnieju Ekologicznym w Czołpinie o Puchar Dyrektora Słowińskiego
Parku Narodowego: w kat. kl. I-III SP
nasze najmłodsze drużyny z zajęły II
i III lokatę, a w kat. kl. IV-VI kl. VIB SP
Wicko wygrała rywalizację w swojej kategorii wiekowej.
oprac. Bibliotekarka SP Wicko, fot.
Nauczyciele SP Wicko
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Zapraszamy do Czarownicowej Strefy Kibica
na trybunie Charbrowskiego Stadionu
Jesteś fanem dobrej zabawy i chcesz zobaczyć konkursowe piękności.
Zapraszamy więc na trybunę przy Pawilonie sportowym.
Wszystkie przybyłe osoby, które zostawią nam kupon wezmą udział w losowaniu nagrody niespodzianki.
Wypełnij kupon załączony do plakatu i wręcz go Naszej Gminnej Czarownicy na trybunie w dniu imprezy
w godzinach 14:00-15:00.
Nagroda Czeka !!!

KUPON KONKURSOWY
……………………………………………………………………………………............................................................
Imię i Nazwisko

14
LIPCA

14
LIPCA

SOLEO

KAMIL BEDNAREK
15 Z ZESPOŁEM

LIPCA

13 LIPCA - Biblioteka Publiczna Gminy Wicko
09:00 – „PIRACI WYSPA SKARBÓW” – teatrzyk w wykonaniu
grupy teatralnej „Blaszany Bębenek”

14 LIPCA - Stadion w Charbrowie
14:00 – Rejestracja CZAROWNIC I CZAROWNIKÓWprzed budynkiem gokis w Wicku
15:00 – Start PARADY z Wicka do Charbrowa
16:00 – Wybór CZAROWNICY I CZAROWNIKA roku 2018
18:00 – Występ zespołu MARAQUJA
20:00 – Koncert zespołu SOLEO
21:45 – IV MAGICZNY BIEG przy pochodniach
22:45 – Podsumowanie biegu- MUZYKA Z DJ.
PATRONAT
HONOROWY:

MARAQUJA

……………………………………………………………………………………............................................................
Miejscowość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Poinformowano mnie o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Aby wycofanie zgody było tak łatwe jak jej wyrażenie Administrator zapewnia
mi dostęp w swojej siedzibie do niniejszego formularza i umożliwia złożenie
podpisu pod klauzulą „Cofam zgodę na przetwarzanie danych”.

wstęp wolny
zapraszamy!

15 LIPCA - Stadion w Charbrowie
10:00 – Pchli targ
11:30 – Uroczysta msza święta w Kościele w Charbrowie
Od godz. 14:00 w programie:
gry i zabawy dla najmłodszych, pieczenie chleba,
eksperymenty naukowe, dmuchane place zabaw

Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez Administratora Wójta Gminy Wicko z siedzibą w Wicku przy ulicy Słupskiej 9, 84-352
Wicko, w celu : losowania nagrody podczas Dni Gminy Wicko oraz w celach informacyjnych i promocyjnych dot. konkursu z Czarownicowej Strefy Kibica. poniżej
wymienionych moich danych osobowych imienia, nazwiska oraz miejscowości
i poświadczam ten fakt własnoręcznym podpisem pod klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
…………………………………………….......................
Data i własnoręczny podpis

16:00 – KONCERT ZESPOŁU KG BAND
17:30 – Festiwal Kolorów
18:00 – KONCERT KAMILA BEDNARKA

Z ZESPOŁEM

Cofam zgodę na przetwarzanie danych
…………………………………………….......................
Data i własnoręczny podpis

PATRONAT
MEDIALNY:

UWAGA

KONKURS !
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Szkoła Podstawowa
w Szczenurzy

N

adszedł czas, kiedy żegnamy się z murami szkoły i możemy podsumować miniony rok działalności.
Dużo się u nas dzieje, ale zacznijmy od wycieczek, bo
maj i czerwiec to dobry czas na ich organizację. W dalszym
ciągu uczniowie z klas starszych kontynuowali wyjazdy
do Rąbki, w czasie których pod czujnym okiem pracownika Słowińskiego Parku Narodowego zgłębiali wiedzę o otaczającym ich świecie. Tym razem zajęcia odbywały się
w plenerze, w przepięknym otoczeniu jeziora Łebsko oraz
na wydmach. Natomiast z okazji Światowego Dnia Ziemi
uczniowie z klas 0-VII wyruszyli do Lęborka , aby w towarzystwie pana leśniczego poczuć niezwykły klimat, jaki panuje na trasie ścieżki „Uroczysko Drętowo”. Dla większości
dzieci była to pierwsza wizyta w takim miejscu, co jeszcze
bardziej utwierdziło organizatorów wycieczki o potrzebie
wyjazdów w takie miejsca, z dala od zgiełku i hałasu.
W maju zorganizowano dla uczniów także nieco dalsze
wycieczki. Uczniowie klasy IV, V i VII wybrali się do Ocean Parku we Władysławowie, gdzie przyswoili wiele tajemnic podwodnego świata w bardzo przystępnej formie. Nieco
inną formę spędzania wolnego czasu wybrali szóstoklasiści, którzy wybrali się do Centrum sportowo-rekreacyjnego
„Walkout” w Gdyni. Mieli tylko 60 minut na opuszczenie pokoju, w którym wcześniej zostali zamknięci. W tym czasie
należało rozwiązać wszystkie zagadki i poskładać historie
w logiczną całość.
Ponadto w maju odbyła się wycieczka do Gdańska podsumowująca projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów
z terenu Gminy Wicko”. Uczestnicy tego projektu odwiedzili Muzeum II Wojny Światowej oraz popłynęli statkiem na
Westerplatte.

20

Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny

Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi uczniowie z klas 0-III
zwiedzili z przewodnikiem skansen w Szymbarku, a starsi
uczniowie wyjechali do Łeby. Dopisywała piękna pogoda oraz
humory, co jest bezcenne, zwłaszcza w taki uroczysty dzień.
Jak wiadomo po wypoczynku i beztrosce towarzyszącej
wyjazdom, nadeszła chwila na podsumowanie konkursów.
W tym temacie nasza szkoła tez ma się czym pochwalić.
W Gminnym Konkursie Recytatorskim Wiersze Patriotyczne uczennica klasy III zdobyła III miejsce, a uczennica klasy I otrzymała wyróżnienie. Nasi podopieczni zostali także
docenieni w XXIII Konkursie „Dzień Ziemi w Słowińskim
Parku Narodowym”, w którym uczeń klasy V i uczennica
z klasy II otrzymali wyróżnienie. Tym większa była radość,
że ich prace wybrano spośród 101 nadesłanych dzieł. Ogromny sukces, zresztą nie pierwszy w swoim życiu, odniosła
uczennica klasy VI w Gminnym Konkursie Recytatorskim
Języka Angielskiego „Spring”.
Także w sporcie sporo się wydarzyło. Z podium nie schodzą dwie siostry, super biegaczki. Obie zajęły pierwsze miejsce, każda w swojej kategorii wiekowej, w 27 Żukowskim
Przełaju. W Biegu Święców w Sławnie kolejne sukcesy świętowały nasze reprezentantki. Nagrodzono dwie uczennice,
z klasy IV i III. W Biegu Pamięci Jana Pawła II po raz kolejny uczennica klasy IV zajęła I miejsce. W otwartym turnieju tenisa stołowego w Łupawie uczeń klasy VI dwukrotnie
stanął na podium.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Nordic Walking „Orły”
z Wicka oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wicku współorganizowaliśmy kolejny rajd Nordic Walking dla
wszystkich zwolenników tego typu aktywności sportowej.
Ponadto organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami. W klasie I zorganizowano spotkania z panem, któ-

ry uczył dzieci królewskiej gry w szachy. Uczniowie klasy VII
spotkali się z doradcą zawodowym. W murach naszej szkoły
gościliśmy tez zespół muzyczny VIOL-ART oraz pracownika
Nadleśnictwa w Damnicy.
Najwięcej jednak radości dostarcza nam widok naszej
szkoły, której budowa postępuje zgodnie z planem. Na naukę
w nowych salach przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale czas
szybko płynie. Do usłyszenia po wakacjach. Wierzymy, że
będą udane dla nas wszystkich!

Szkoła Podstawowa w Maszewku
100 – LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI

N

a przełomie kwietnia i maja
w naszej szkole podjęto wiele
działań aby uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W połowie kwietnia odbyły się warsztaty dla klas IV - II gimnazjum pod
hasłem „Kartka patriotyczna”.
27 kwietnia 2018 r. uczniowie uczestniczyli w pokazie historycznym „Ku
niepodległej…”. Żywa lekcja historii
upamiętniła dążenia Polaków o wolność.
Członkowie zaproszonej grupy przedstawili sylwetki wybitnych Polaków, m.
in. Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego oraz przypomnieli tragiczną historię naszej ojczyzny od czasów trzech
rozbiorów Polski, poprzez okres zaborów, aż do I wojny światowej uwieńczonej odzyskaniem niepodległości.
Zademonstrowali również broń i umundurowanie Polaków walczących za ojczyznę.
9 maja 2018 r. w Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej,
organizowanym w naszej szkole, uczestniczyło 16 uczniów z kl. I – III.
Jury oceniało nie tylko pamięciowe
opanowanie tekstu, ale również interpretację utworu i ogólne wrażenia arty-

styczne. Poziom uczestników był bardzo
wyrównany.
Z naszej szkoły II miejsce zdobyła
Amelia Stanuch, a Kinga Dopierała wyróżnienie.
W połowie maja uczniowie klas I-III obchodzili biało-czerwony tydzień.
Przez cały tydzień dzieci dekorowały korytarz szkolny swoimi pracami plastycznymi. Można było zobaczyć mapę Polski
i napis „Polska” wyklejone z serduszek,

biało-czerwone rozety, mapę Polski na
tle polskiej flagi itp. W wybranym dniu
wszystkie dzieci ubrały się w odzież
o kolorach białym i czerwonym.
17 maja 2018r. odbył się Turniej Wiedzy dla klas I-III pod hasłem „Kocham
Cię, Polsko”.
Zespoły dziewczynek i chłopców
współzawodniczyły ze sobą rozwiązując
zadania popularyzujące wiedzę o Polsce
i kulturze narodu. Uczestnicy wspólnie
Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny
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rozwiązywali krzyżówki, układali puzzle, rozpoznawali patriotyczne utwory
muzyczne i zabytki , udzielali odpowiedzi na pytania oraz zaznaczali ważne
miejsca na mapie Polski.
29 maja 2018r., 10 uczniów starszych
klas, rywalizowało w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Hymnie Narodowym
i Jego Twórcy. Zadaniem uczestników
było rozwiązanie testu, który wymagał
dobrej znajomości tekstu „Mazurka Dąbrowskiego” zarówno w wersji obecnej,
jak i dawnej oraz faktów z życia Józefa
Wybickiego.
Najlepszymi znawcami w tej dziedzinie okazali się Paweł Sęktas oraz Patrycja Brokowska.
30 maja 2018 roku na nasze zaproszenie odpowiedzieli pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańska.
Pan Bartosz Januszewski oraz Pan Daniel Sieczkowski przeprowadzili bardzo ciekawe zajęcia na tematy: „Od
Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski w latach 1918- 1989” oraz
„Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski”. W zajęciach wzięli udział
uczniowie od klasy IV do II klasy gimnazjum.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
08.05.2018r. w Szkole Podstawowej
w Wicku odbyły się eliminacje powiatowe w mini piłce nożnej rocznika 2005.
Gminę Wicko reprezentowali uczniowie naszej szkoły. Po rozegraniu trzech
zaciętych meczy nasza drużyna zajęła
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ostatecznie bardzo dobre III miejsce.
W ostatnich tygodniach nasi uczniowie zanotowali sporo indywidualnych
sukcesów biegowych.
Na szczególne wyróżnienie zasługują Amelia Tasior i Bartosz Strojnowski,
którzy coraz częściej stają na podium
lub są nagradzani w zawodach szczebla
ponad lokalnego.
W zawodach w Kartuzach pod hasłem Małe Kaszuby Biegają - Amelia
Tasior zajęła 3 miejsce a Bartosz Strojnowski także 3 miejsce.
W Grand Prix Lęborka - Dominik
Sęktas 3 miejsce.
W Biegu Europejskim w Gdyni Amelia Tasior 3 miejsce.
W 27. Żukowskim Przełaju - Amelia
Tasior 3 miejsce i Bartosz Strojnowski
też 3 miejsce.
W Biegu Święców w Sławnie - Amelia

Tasior 3 miejsce i Bartosz Strojnowski
3 miejsce.
W zawodach Małe Kaszuby Biegają w
Sierakowicach - Amelia Tasior 1 miejsce
i Bartosz Strojnowski również 1 miejsce. Łącznie zanotowano 10 miejsc na
podium.
25 kwietnia 2018r. w naszej szkole
odbył się Finał Eliminacji Gminnych
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.
Turniej składał się z trzech części.
Po napisanym teście, który obejmował
przepisy ruchu drogowego oraz skrzyżowania, zawodnicy przystąpili do przejazdu po torze przeszkód. Drużynowo
zwycięzcami zostali: zawodnicy ze
Szkoły Podstawowej w Maszewku oraz
drużyna Gimnazjum z Wicka. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce wywalczył Oliwier Okon, II - Leszek Steinke ,
III - Nikola Kaliszuk , a IV - Klaudia Jonas. Z naszych gimnazjalistów najlepiej
wypadli: Dominik Sęktas i Michał Stasiak, którzy z taką samą ilością punktów zajęli III miejsce.
Następnego dnia, 26 kwietnia 2018r.
w Szkole Podstawowej w Łebieniu odbył
się Finał Powiatowy Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów powiatu lęborskiego.
Wszyscy uczestnicy turnieju rozwiązywali testy teoretyczne, pokonywali
rowerem tor sprawnościowy, i wykonywali zadanie praktyczne z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

W rywalizacji szkół podstawowych
uczestniczyła drużyna z naszej szkoły
w składzie: Klaudia Jonas, Nikola Kaliszuk, Oliwier Okon oraz Leszek Steinke. Ambitna postawa pozwoliła naszym
zawodnikom zająć bardzo dobre II miejsce.
Podczas rozgrywek rewelacyjnie spisała się Klaudia Jonas, która indywidualnie wygrała test wiedzy, oraz jazdę
na torze przeszkód i zdobyła I miejsce
indywidualnie w całym Turnieju.
W Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Wicku odbył się powiatowy konkurs przyrodniczy pt. „Ochrona
przyrody w Słowińskim Parku Narodowym i Nadleśnictwie Lębork”. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów.
W konkursie wzięło udział łącznie 30
uczniów z kilkunastu szkół powiatu
lęborskiego. Kacper Kotarski z naszej
szkoły aż trzykrotnie odbierał nagrody
wychodząc na forum. Napisał najlepiej
test z wiedzy, zarówno o Słowińskim
Parku Narodowym jak i Nadleśnictwie
Lębork, uzyskując w obydwu przypadkach pierwsze miejsca. Łącznie, po dogrywce zajął drugie miejsce.
25 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Wicku odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla klas II.
Nasi uczniowie: Cezary Blok i Bartosz Kubica najlepiej napisali test i obaj
zajęli I miejsce.
22 maja 2018r. w naszej szkole odbyła się druga edycja Gminnego Konkursu
Recytatorskiego z Języka Angielskiego
pt. SPRING.
Uczestnicy prezentowali wiersze o tematyce wiosennej. W konkursie wzięło udział 15uczniów z gminy. Z naszej
szkoły w kategorii klas IV-VI nagrodzeni zostali Dominik Leyk
( II miejsce ) i Maja Sokołowska ( III
miejsce ).
WYCIECZKI - ROZRYWKA I NAUKA
21 kwietnia 2018r. uczniowie klasy
V i VI byli na wycieczce w Łebie. Przeszli przez labirynt magicznych luster.
Udali się na seans filmowy do kina 7D
podczas, którego poczuli zapachy, zmieniającą się temperaturę, krople wody,
powiew wiatru, łaskotanie po nogach
itp.

Odwiedzili także ILLUZEUM. Na wystawie interaktywnej odkryli tajemnice iluzji optycznych, paradoksów,
dziwnych obrazów i zabawnych trików.
Obejrzeli zabawki optyczne z XIX wieku i zasadę działania Zoetropu - pierwszego na świecie zmieniacza obrazów.
Wystawa składa się z ponad 100 eksponatów z dziedziny optyki i fizyki.
Ostatnim punktem wycieczki był
park linowy. To ciekawe miejsce zachęcające do aktywnego spędzania czasu,
pokonywania własnych słabości a przede wszystkim miejsce świetnej zabawy,
w którym można „poczuć krew w żyłach”.
24 maja 2018r. w ramach projektu
„Kompetencje kluczowe- nasz przepis
na sukces” uczniowie z klas IV-VI pojechali na całodniową wycieczkę do
Gdańska.
Zwiedzali Muzeum II Wojny Światowej, gdzie spędzili dwie godziny przepełnione historią naszego kraju. Każdy
w nim znajdzie coś dla siebie, począwszy od gablot pełnych dawnych przedmiotów, poprzez ściany z mnogością
fotografii i cytatów, a skończywszy
na środkach multimedialnych. Można w nim również przejść się ulicami
z okresu wojny, a tam przyjrzeć się
gablotom sklepów i zakładów przemysłowych. Muzeum to zostało zaprojektowane w nowoczesnym stylu,
zachowując jednak ducha wojny z użyciem kamiennych materiałów budow-

lanych. Uczestnicy wycieczki byli nim
zachwyceni.
Po zwiedzaniu muzeum uczniowie
udali się statkiem na półwysep Westerplatte, który jest symbolem wybuchu II
wojny światowej oraz polskiego oporu
przeciw agresji III Rzeszy. Dzieci zobaczyły Pomnik Obrońców Wybrzeża
z wyrytymi płaskorzeźbami i nazwami
miejsc bitew morskich II wojny światowej.
6 czerwca 2018 r. uczniowie z kl. 0 III odwiedziły gdańskie zoo. Większości
z nich po raz pierwszy.
W czasie trzygodzinnego zwiedzania ogrodu podziwiali niespotykane na
co dzień zwierzęta, które widują tylko
w książeczkach, m.in.: małpy, żyrafy,
zebry, lwy, kangury, żółwie. Wszyscy
byli bardzo zainteresowani zwierzętami
i choć było trochę chodzenia, to nikt nie
marudził ani się nie nudził.
8 czerwca 2018r. uczniowie klas IV
– II gimnazjum pojechali do Czołpina
gdzie na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego uczestniczyli w XIII
Słowińskim Turnieju Ekologicznym
o Puchar Dyrektora Parku. W terenie,
zaliczając poszczególne punkty kontrolne, mogli wykazać się swoją wiedzą
i umiejętnościami, również sprawnościowymi. Jedna z grup wróciła z pucharem zdobytym w swojej grupie
wiekowej.
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W bibliotece…
W
iosna to dobry czas na zmiany
i nowe działania! I takie działania podjęła Biblioteka. Od 5
kwietnia rozpoczął się w Bibliotece
cykl warsztatów piękna - „ Zaprojektuj
nową siebie na wiosnę” . W warsztatach wzięły udział Panie Seniorki z naszej Gminy, a poprowadziła je stylistka
Aleksandra Werenczuk-Hinc.
Podczas cyklu spotkań Panie dowiedziały się jakie kolory postarzają, a które odmładzają, jakie najlepiej
sprawdzają się podczas spotkań biznesowych, a jakie na randki. Dokonały
podziału na kolory zimne i ciepłe, oraz
określiły swój typ urody (wiosna, lato,
jesień, zima). Mogły również pomierzyć
i dopasować okulary odpowiednie do
kształtu twarzy. Panie zgłębiały także
tajemnice kobiecych sylwetek. Dowiedziały się jaki mają typ sylwetki, czy są
Klepsydrą, Gruszką, a może Jabłkiem.
Wszystkie spotkania odbyły się oczywiście w przyjaznej i radosnej atmosferze przy filiżance kawy, a Panie przede
wszystkim dowiedziały się jak być piękną, szczęśliwą i zadowoloną z siebie kobietą, gdyż rozmiar nie ma tu żadnego
znaczenia, trzeba nauczyć się akceptować siebie i poprzez modowe triki wydobyć to co najpiękniejsze.
W okresie wielkanocnym Biblioteka
tradycyjnie zorganizowała konkurs na
„Stroik Wielkanocny” dla dzieci z naszej Gminy. Również i w tym roku dzieci nie zawiodły - prace były niezwykle
ciekawe, wykonane z wielką starannością, różnorodnymi technikami plastycznymi, spełniające kryteria regulaminu
konkursu.
Laureatami konkursu zostali:
Kl. IV-VII
1. Szymion Kubica SP Maszewko
2. Julia Stanuch SP Maszewko
3. Oliwia Hermann SP Szczenurze
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Kl. 0-III
1.Anna Sanocka SP Maszewko
2.Filip Chiliński SP Szczenurze
3.Amelia Stanuch SP Maszewko
Wyróżnienia:
1.Amelia Tasior SP Maszewko
2.Kinaga Dopierała SP Maszewko
3.Wiktoria Pilarska SP Maszewko
4.Bartosz Kubica SP Maszewko
5.Szymon Łagód SP Wicko
8 maja przypada Dzień Bibliotek
i Bibliotekarza. Ten dzień był okazją
do wizyty dzieci z Przedszkola „ Ewa”
w Bibliotece. Jakże miłą niespodzianką
były dla nas życzenia i kwiaty. Nasi goście zwiedzili placówkę, dowiedzieli się
co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki i jak należy się w niej
zachowywać. Zobaczyli jak wygląda
karta książki i karta czytelnika oraz
poznali zasady wypożyczania książek.
Poznali budowę książki i dowiedzieli
się także jak należy dbać o książki.
24 maja w ramach XXV Słupskiej
Wiosny Literackiej Biblioteka gościła znanego dziennikarza, felietonistę,

Wiosenne sukcesy lekkoatletów

M

satyryka, krytyka filmowego i autora
książek – Michała Ogórka. Spotkanie
z autorem upłynęło w bardzo sympatycznej atmosferze. Nasz gość okazał
się wyjątkowym rozmówcą. Opowiadał
z pasją i humorem o kulisach pracy
dziennikarza, komentował różne wydarzenie z życia publicznego, opowiadał zabawne anegdoty dotyczące życia
dzisiejszej młodzieży, a także o tym jak
lubi spędzać wolny czas. Zaproszona na
spotkanie młodzież gimnazjalna zadawała różnorodne pytania, na które autor
chętnie odpowiadał. Michał Ogórek powiedział, że zawsze chciał być dziennikarzem, choć czasy, w których zaczynał
swoją pracę, nie były łatwe. Mówił także
o kondycji współczesnego dziennikarstwa i przyszłości prasy drukowanej zagrożonej wszechobecnym Internetem.
W okresie letnim również są przewidziane atrakcyjne formy działania
w naszej Bibliotece oraz stały zakup nowości wydawniczych dlatego zachęcamy wszystkich do odwiedzania naszej
placówki także w okresie wakacyjnym.

łodzi lekkoatleci z gminy Wicko mają za sobą już
kilkanaście tegorocznych startów. Przyzwyczaili już
nas do tego, że są bardzo widoczni na pomorskich
trasach. W rozpoczętym cyklu Małe Kaszuby Biegają wielokrotnie stawali na podium. Swoje biegi wygrywali: Zuzanna
Pobudkiewicz (Piaśnica), Mateusz Buśko (Kartuzy, Gniewino), Amelia Tasior (Sierakowice), Bartosz Strojnowski, (Sierakowie, Wdzydze), Marcel Papke (Sierakowice).
W sezonie 2017/18 w GP Lęborka komplet (5) zwycięstw
odniósł Mateusz Buśko. W Biegu Konstytucji 3-go Maja w Lęborku zwyciężyła też Weronika Śmiechowska. Podsumowanie GP Lęborka wypadło okazale: Mateusz Buśko 1m.
Weronika Śmiechowska 2m. Jagoda Godula 3m. Marcel Papke
2m.
Po wartościowe zwycięstwo w Biegu Szpęgawskim w Starogardzie Gdańskim sięgnęła Zuzanna Pobudkiewicz. Zawodniczka ta triumfowała też w 27.Żukowskim Przełaju. Tam też
zwyciężyła Emilia Hermann, która też wygrała Wojewódzki
Bieg Przełajowy w Linii. Świetne wyniki zanotowano w Biegu Europejskim w Gdyni. Zwyciężył Mateusz Buśko, a biegu
starszaka druga była Zuzanna Pobudkiewicz, a tuż za nią
finiszowała Amelia Tasior.
Trzy zwycięstwa zanotowali nasi reprezentanci podczas
Biegów Ulicznych pamięci Jana Pawła II w Skorzewie. Na
najwyższym stopniu podium stanęli: Zuzanna Pobudkiewicz,
Oliwia Hermann i Mateusz Buśko.

Mateusz Buśko
Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny
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Mateusz Buśko mistrzem Polski!

N

a stadionie łódzkiego AZS-su w upalnej aurze rozegrano Krajowy Finał Czwartków Lekkoatletycznych.
Na starcie pojawiło się ponad dwa i pół tysiąca młodych lekkoatletów z całej Polski. Nas najbardziej interesowały zmagania biegaczy rocznika 2006 na dystansie
jednego kilometra. Ponad 60-ciu zawodników zostało podzielonych na trzy grupy. W ostatniej, najmocniejszej serii
wystartował Mateusz Buśko. Ten bieg miał być dla niego
podsumowaniem starannych przygotowań do Finału Krajowego. Mateusz po 250-ciu metrach objął prowadzenie stopniowo odrywając się od rywali, którzy nie wytrzymali jego
mocnego tempa. Mateusz wygrał w czasie 3:02.22 poprawiając przy okazji rekord życiowy. Następnego biegacza

wyprzedził o 10 metrów. Zawodnicy po morderczym biegu
padali ze zmęczenia za linią mety. Szkoda, że prawie 30
stopni ciepła utrudniło uzyskanie jeszcze lepszego czasu.
Mateusz zatem powtórzył sukces sprzed roku kiedy triumfował wśród 11-latków.
Oprócz nagrody finansowej Mateusz został powołany do
reprezentacji Polski na Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny. W Łowiczu świetnie pobiegł taktycznie i zdobył
złoto dla siebie i dla Polski. Upalne warunki nie pozwoliły
na poprawienie rekordu życiowego. Mateusz pokonał Węgra o dwie sekundy, z którym w zeszłym roku nieznacznie
przegrał.

Z życia „Orłów Wicko”

J

ako główny organizator finansowanego przez naszą
gminę V Rajdu Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy Wicko możemy pochwalić się, że na mecie dwóch
tras o długości 8.5 oraz 12 km zameldowało się łącznie 214
zawodniczek i zawodników w wieku od przedszkolaka do
80+.Jak w zeszłym roku i tym razem zaprosiliśmy do udziału osoby niepełnosprawne. Gościliśmy uczniów z Pruszcza
Gdańskiego , Lęborka i gminy Wicko. Zaszczycili nas udziałem również mieszkańcy z drugiego końca Polski- naszego
partnerskiego miasta Lądek- Zdrój. Długo by wymieniać walory tegorocznej edycji, chociażby malownicza trasa lasami
okolic Szczenurzy, idealna wprost pogoda, ale niewątpliwie
podkreślić trzeba sprawną organizację przy zaangażowaniu
całego sztabu ludzi dobrej woli. Profesjonalne prowadzenie
imprezy przez panią Katarzynę Kobielę, uatrakcyjnienie
czasu po sportowej rywalizacji dzięki rockowym rytmom
grupy „The River” z Lęborka, pyszny poczęstunek przygo-
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“BALTIC CUP 2018”

towany m.in przez rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Wicku, oraz Szkołę Podstawową w Szczenurzy, zaangażowanie Ochotniczej Straży Pożarnej , Gminnych Usług
Komunalnych , GOKIS-u , Ośrodka Pomocy Społecznej , wolontariuszy i wielu innych osób z gminy.
Zapraszamy do uczestnictwa za rok!
W tym roku po raz pierwszy członkowie naszego stowarzyszenia brali udział w rowerowym rajdzie Kaszebe Runda na dwóch dystansach, 65 i 125 km. 9 września odbędzie
się kolejny rajd w którym wystartujemy - Kociewie kołem ,
również na podobnych dystansach.
W sierpniu reprezentacja Orłów Wicko wystartuje w sztafetowym wyścigu zawodów triathlonowych Iron Man w Gdyni.
Zapraszamy na sobotnie zajęcia Nordic Walking. Startujemy ze stadionu w Charbrowie o godz. 16.00.

9

czerwca 2018 r. odbyły się Regionalne i Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez
Przeszkody – Cyklu Zawodów “BALTIC CUP 2018”, w ośrodku “SENNY”
w Nowęcinie.
W zawodach wzięło udział 110
uczestników na 112 koniach.
Konkurencje z udziałem koni należą
do niezwykle widowiskowych i efektownych. Dlatego też w tym dniu dominowała wspaniała zabawa i sportowa
rywalizacja. W trakcie zawodów rozegrano 5 konkursów zawodów towarzyskich – Gry, Mini LL, LL, L,L.
W konkursie nr 1 - Gry i zabawy –
przejazd drążki i krzyżaki do 50 cm
konkurs dokładności bez normy czasu
udział wzięły: Wiktoria Celińska – Spodar, na koniu Migotka , Zuzanna Borys
na koniu La Marcell , Martyna Talaska
na koniu Nicky - stajnia KJ Pegaz Reda,
Amelia Gajewska na koniu Pikador stajnia JKS Senny Nowecin, Julia Mallek
na koniu Polly – Łebski Klub Jeździecki.
W Konkursie nr 2 kl. mini LL do 70
cm, dokładności z trafieniem w normę
czasu I miejsce zajęła Urszula Tokarz
na koniu Argon EX Aden – Łebski Klub
Jeździecki, II miejsce zajęła Aneta Kowalczyk na koniu Warka – stajnia Koniczynka, III miejsce zajęła Marlena
Dawidowska na koniu Harry – stajnia
Grażyny.

W konkursie nr 3 kl. LL do 90 cm,
dwufazowy – I miejsce zajęła Kamila
Szataj na koniu Hokus – Łebski Klub
Jeździecki, II miejsce zajęła Anna Rozkosz na koniu Baskil - Stajnia J.J. DARBOVEN, III miejsce zajął Radosław
Kozłowski na koniu Kalart – KJ Pegaz
Reda.
W Konkursie nr 4 kl. L do 100 cm,
dokładności z oceną stylu jeźdźca,
I miejsce zajęła Maja Barczyk na ko

niu Laguna – JKS Senny Nowęcin,
II miejsce maja Barczyk na koniu Kartel – JKS Senny, III Alicja Wolańska na
koniu Agostino – JKS Senny.
W Konkursie nr 5 kl. L do 100 cm,
dokładności z rozgrywką – I miejsce
zajął Radosław Kozłowski na koniu Kalart – KJ Pegaz Reda, II miejsce Kamila
Szataj na koniu Hokus i III miejsce na
koniu Lombard- Łebski Klub Jeździecki.

Sport
Edukacja

Wydarzenia

Obchody Dnia Strażaka

Gminne zawody sportowo – pożarnicze

W
W

dniu 23 maja 2018 r. na Placu Pokoju w Lęborku odbyły się obchody Dnia Strażaka. Uroczystość
rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku mł. bryg. Adam Wiczkowski, który przywitał wszystkich przybyłych gości: przedstawicieli
władz wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, samorządów oraz wszystkich innych służb, które współpracują ze
strażakami.
Uroczyste obchody były doskonałą okazją do wyróżnienia odznaczeniami oraz awansami zasłużonych strażaków,
zarówno zawodowych jak i ochotników. Wójt Gminy Wicko
Dariusz Waleśkiewicz oraz Zastępca Wójta Gminy Wicko
Agnieszka Wolańska wyróżnili Komendanta Gminnego OSP
Gminy Wicko Pana Ryszarda Packa oraz Druha Jana Nieboraka za wieloletnią służbę w szeregach Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz
nieustanną gotowość do niesienia pomocy potrzebującym.
Dodatkowo Druh Stanisław Gajek, Wiceprezes Zarządu Odziału Wojewódzkiego OSP RP w Gdańsku oraz st. bryg. Piotr Socha, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
uhonorowali Pana Ryszarda Packa Złotym Znakiem Związku
OSP RP. Należy dodać, że 15 maja 2018 r. upłynęła 60 racznica członkostwa Druha Jana Nieboraka w Ochotniczej Stra-
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dniu 12 maja 2018 r. na Stadionie sportowym w Charbrowie odbyły się Gminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP
Gminy Wicko oraz Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych.
W zawodach udział wzięły 4
drużyny męskie: OSP Wicko, OSP Strzeszewo, OSP Łebieniec i OSP Wrzeście,
jedna drużyna kobieca Wicko – Wrzeście oraz trzy Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze:
- w grupie chłopców: MDP z OSP Łe-

ży Pożarnej w Łebieńcu. Pan Jan przybył do Łebieńca wraz
ze swoimi rodzicami w 1945 roku jako 5-letnie dziecko. Do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu wstąpił mając 18 lat.
Wówczas nie istnaiły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, dlatego też osiągnięcie pełnoletności było warunkiem zostania
strażakiem – ochotnikem. Ze wspomnień Pana Jana wiemy,
że w tamtym okresie czasu do pożaru wzywano za pomocą
ręcznej syreny na korbkę, a strażacy wyjeżdżali wozem konnym, na którm znajdowała się ręczna pompa do wody oraz
wąż W52. Kilka zdarzeń szczególnie utkwiło w pamięci Pana
Jana. Pożar łąk koło Nowęcina, gdzie ogień rozprzestrzeniał
się bardzo szybko otaczając strażaków i wóz strażacki – Star
125. W odpowiednim czasie do akcji przyjechali również
ochotnicy z OSP Wicko, którzy pomogli wydostać się kolegom
z opałów. Inna sytuacja, aczkolwiek również koło Nowęcina,
to pożar lasu, który trwał 2 tygodnie, ponieważ systematyczne był podpalany w kilku miejscach. Z kolei w Roszczycach
udział w akcji gaśniczej brały straże pożarne z całego województwa, gdzie doszło do zapłonu traw i lasu. Druch Jan
Nieborak, chociaż nie jeździ już do pożarów, to nadal chętnie
udziela się w OSP. I jak sam stwierdził: ,,Bycie strażakiem
mam już we krwi’’.

bieniec oraz MDP z OSP Wicko,
- w grupie dziewcząt: MDP z OSP Wicko i Wrzeście, które połączyły swoje
siły tworząc zgraną drużynę.
Zawody rozegrane zostały
zgodnie z Regulaminem Młodzieżowych
Zawodów Sportowo – Pożarniczych
CTiF oraz Regulaminem Zawodów Sportowo – Pożarniczych. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku mł. bryg. Adam Wiczkowski, który
był również sędzią głównym zawodów.

Rywalizacja odbyła się w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz
ćwiczenia bojowe. Seniorzy z OSP zmagali się ze sprawieniem linii ssawnej,
linii głównej zakończonej rozdzielaczem i dwóch linii gaśniczych, których
zadaniem jest odpowiednio obrócenie/
złamanie tarczy oraz przewrócenie pachołków. Natomiast Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze musiały zmierzyć
się w jak najkrótszym czasie z takimi
przeszkodami jak: napełnienie 5 litrami wody tarczy nalewowej, pokonanie
ścianki czy tunelu, a następnie wykonanie zadań na stanowisku węzłów oraz
stanowisku przyrządów i armatur. Konkurencje budziły ogromne emocje. Chociaż wymagały od zawodników wielkiej
precyzji i szybkości, wszystkim uczestnikom dopisywał świetny humor.
Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz wręczył Prezesom jednostek
OSP puchary oraz dyplomy za udział
w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych, a wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze

W

dniu 16.06.2018 r. na stadionie sportowym w Łebieniu odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo –
Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W zawodach udział wzięło 8 drużyn chłopięcych (w tym
drużyny mieszane) oraz dwie drużyny dziewczęce. Z reprezentacji naszej gminy wystartowały łącznie 3 drużyny: chłopcy z OSP Wrzeście i OSP Wicko, którzy połączyli
swoje siły tworząc drużynę, OSP Łebieniec oraz dziewczęta
z OSP Wrzeście i OSP Wicko.
Zawody rozegrane zostały zgodnie z Regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych CTiF, a Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Lęborku mł. bryg. Adam Wiczkowski. Drużyny miały do pokonania ćwiczenia bojowe oraz sztafetę
poż∟arniczą. Rywalizacja wśród drużyn była ogromna. Widać było, że każdy zespół podchodził do zadań maksymalnie
skupiony, skrupulatnie obserwując zmagania drużyn konkurencyjnych. Drużyna chłopców z OSP Wrzeście i OSP Wicko
zdobyła VI miejsce, z OSP Łebieniec V miejsce, natomiast
dziewczęta z OSP Wrzeście i OSP Wicko pokazując swoją

siłę, wytrzymałość, szybkość i spryt zwyciężyły w grupie
dziewcząt zajmując I miejsce! Sukces dziewcząt zagwarantował im udział w zawodach wojewódzkich, które odbędą
się w przyszłym roku. Druhenki trzymamy za was kciuki.
Wszystkim naszym Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym serdecznie gratulujemy!
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Sprawy społeczne

Sprawy społeczne

NIEWIDZIALNA RĘKA

D

rodzy Państwo, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku planuje
zintensyfikować działania w ramach akcji „Niewidzialna Ręka”, jednak potrzebujemy przy tym Państwa
pomocy. W okresie wakacyjnym, planuje się podjąć szereg działań mających na celu udzielenie wsparcia
i pomocy osobom potrzebującym oraz
kształtowanie w ludziach postaw prospołecznych, kierując ich energię na
bezinteresowne pomaganie innym.
Celem naszej akcji jest pomoc osobom samotnym i/lub niepełnosprawnym, które, na co dzień nie mogą
liczyć na wsparcie bliskich, nie tylko

UWAGA RODZICE – program „Dobry Start”

w wykonywaniu domowych czynności. Chcielibyśmy, żebyście zgłaszali
nam osoby, które takiej pomocy mogą
potrzebować. To Wy najlepiej znacie
swoich sąsiadów, ich potrzeby. Być
może znacie kogoś, komu zwykła rozmowa sprawiłaby przyjemność? Możecie się również zgłaszać do nas, jako
wolontariusze, bez względu na wiek!
W odpowiedzi na zgłaszane problemy
naszej lokalnej społeczności, wolontariusze z zaskoczenia pojawią się w danym miejscu i zrobią dobry uczynek.
Symbol „Niewidzialnej Ręki” będzie
znakiem rozpoznawczym, autorskim
podpisem działań wolontariuszy. Każ-

da taka akcja zostanie opisana na naszym profilu na Facebook’u (KLUB
INEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY OPS
W WICKU), na stronie internetowej
(WWW.OPS-WICKO.PL) oraz w gminnym biuletynie.
Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wicku, ul. Radosna 9, Paulina Bikowska, pok. nr 4, tel. 607-817-783 lub 59
8611 119, wew.34.

Wsparcie psychologa

S

zanowni Państwo! Informujemy, że w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wicku można skorzystać z poradnictwa
psychologicznego. Termin i miejsce spotkania najlepiej uzgodnić telefonicznie (607-817-783).
Godziny przyjęć:
poniedziałek
wtorek
środa		
czwartek
piątek		

15:30 – 17:30
08:00 – 17:00
12:00 – 15:00
12:00 – 16:00
11:00 – 14:30

Czemu służą spotkania z psychologiem?
Z różnych przyczyn, ludzie będący w potrzebie, w obawie przed stygmatyzacją czy skonfrontowaniem się z bezradnością w obliczu napotkanych trudności często obawiają
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się skorzystać z pomocy psychologa. Warto nadmienić, że
poradnictwo psychologiczne to jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie
specyfiki doświadczanych przez nas trudności i znalezienie
rozwiązania zgłaszanego problemu.
Kto może skorzystać z pomocy psychologa?
Psycholog udziela pomocy psychologicznej mieszkańcom
Gminy Wicko znajdującym w trudnej sytuacji psychologicznej, finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, społecznej i/lub zawodowej. Zgłoś się do OPS, jeśli:
• chciałbyś lepiej poznać i zrozumieć samego siebie
• czujesz się zmęczony życiem, a codzienne obowiązki
przytłaczają Cię
• nie radzisz sobie w domu, w pracy
• brak Ci wsparcia rodziny w obliczu tragedii
• przeżyłeś śmierć bliskiej osoby
• masz myśli samobójcze lub doświadczasz tego typu
gróźb od któregoś członka rodziny
• jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko i nie
widzisz szansy uzyskania zatrudnienia lub mieszkania
• doświadczasz przemocy
• jesteś osobą uzależnioną, bądź współuzależnioną
• czujesz się odrzucony, ze względu na orientację seksualną bądź chorobę psychiczną
• jesteś zagrożony utratą praw do opieki nad dziećmi
z powodu niskich kompetencji, jednak posiadacie silną więź
emocjonalną w rodzinie i chcecie pracować
• Twoi rodzice mają negatywne postawy rodzicielskie
•czujesz, że nie rozumiesz swoich emocji, reakcji i zachowań

P

rogram „Dobry Start” to wyprawka która będzie przysługiwać
wszystkim dzieciom rozpoczynającym po wakacjach rok szkolny aż do ukończenia przez nie 20 lat
(a także w przypadku ukończenia 20
lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). W przypadku
dzieci niepełnosprawnych uczących
się w szkole, wyprawka będzie przysługiwała do ukończenia przez nie 24
lat (także w przypadku ukończenia 24
lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). To oznacza, że
300 zł nie dostaną dzieci przedszkolne oraz realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce, i to
bez względu na to, czy będzie ona przy
przedszkolu czy przy szkole.
W przeciwieństwie do programu Rodzina 500+, nie ma tutaj żadnych kryteriów dochodowych. Pieniądze należą się
każdemu kto spełnia powyższy warunek. Wystarczy złożyć wniosek. Może to
zrobić matka lub ojca dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
a w przypadku dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wyprawka będzie zwolniona z podatku. Nie będzie podlegała egzekucji
komorniczej, ani nie będzie wliczać się
do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń np. 500+.
Trzy kroki, żeby dostać 300 złotych
Jak?
Pieniądze nie zostaną przyznane
automatycznie, a na wniosek. W celu
usprawnienia i przyspieszenia procesu
przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydawania
i doręczania decyzji administracyjnej.
Ta będzie potrzebna jedynie, gdy urząd
odmówi przyznania świadczenia albo
jeśli wyprawka zostanie nienależnie
pobrana. Pieniądze zostaną wysłane
na konto.
Gdzie?
Wnioski o nową wyprawkę szkolną
rodzice mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Oczywiście wnioski
będzie można składać także przez inter-

net, za pośrednictwem ministerialnego
portalu Emp@tia oraz przez bankowość
elektroniczną. Uwaga! W przypadku
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wnioski trzeba złożyć w powiatowych centrach pomocy rodzinie.
Kiedy?
Wnioski o wyprawkę – podobnie
jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ – będzie
można składać od 1 sierpnia do 30 listopada. Jednak już miesiąc wcześniej
czyli 1 lipca, ruszy przyjmowanie wniosków przez internet, tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub
za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia.
Kiedy rodzice dostaną pieniądze?
W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodzice mają
dostać wyprawkę nie później niż 30
września

Bożena Kruszyńska
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To już jest koniec...

18

maja odbyła się uroczysta
gala zakończenia obu projektów socjalnych tj. „Pora na aktywnego Seniora” i „Zacznij od nowa”
realizowanych na terenie Gminy Wicko w roku 2017/2018. Była to uroczystość w pełni przygotowana przez
uczestników tych projektów, specjalnie po to, by móc okazać wdzięczność
wszystkim zaproszonym gościom, którzy poświęcili swój czas i ochoczo podzielili się z nimi swoją wiedzą.
Celem projektu „Pora na aktywnego Seniora” jest integracja i aktywizacja osób w wieku „60+”. Zajęcia w tej
edycji rozpoczęły się 6 października
2017 roku i potrwały do końca maja
br. Do projektu przystąpiło 15 niezwykle energicznych Seniorek. Panie na
zakończenie przygotowały część artystyczną, z humorem i dystansem do
samych siebie. Przedstawienie pt. „Co
seniorom w duszy gra?” w przekorny
sposób opowiadało o trudach zaakceptowania jesieni życia... Panie rozśpiewały
także całą salę, śpiewając piosenki pt.
„Hymn Seniora” i „Klub Seniora”, dały
popis swym aktorskim umiejętnościom,
udało im się rozbawić zgromadzonych
gości! Było naprawdę pięknie! Senior-

ki na scenie odtworzyły atmosferę panującą w Klubie Seniora, który tworzą
niesamowici ludzie. Warto nadmienić,
że to właśnie przede wszystkim o nasze
Panie zadbali zaproszeni goście, którzy
pielęgnowali niejednokrotnie ich ciało
i umysł.
W projekcie „Zacznij od nowa” mającym pomóc uczestnikom w powrocie
na rynek pracy, głównym założeniem

jest integracja społeczna i zawodowa.
Zajęcia rozpoczęły się 2 października
2017 roku i potrwały do końca maja
br. W sumie do projektu przystąpiło 11
osób, z czego dwie z nich zrezygnowały
w trakcie trwania kursu z powodu podjęcia zatrudnienia, a dwie kolejne osoby
wstąpiły do projektów zwiększających
ich kwalifikacje. Oprócz tego, na zajęcia przychodzili także wolni słuchacze,

którzy uczestniczyli wyłącznie w teoretycznej części kursu. Uczestnicy zajęć
na scenie recytowali wiersze pt. „Sukces”, „Wiara w siebie”, „Akceptacja”,
„Radość z życia”, „Wśród ludzi” i „Tolerancja”, których wybór jak się Państwo domyślają był nieprzypadkowy.
Zaśpiewali także piosenkę autorstwa
Marka Grechuty, pt. „Dni, których nie
znamy”. Wzruszeniom nie było końca!
Uczestnicy zżyli się ze sobą, zauważyli, że ich dobre serce i otwartość na innego człowieka, a także chęć do pracy
nas samym sobą skutkuje osiągnięciem
sukcesu, który każdy z nich osiągnął.
Szczególne podziewania należą się:
•
Władzom Gminy za patronat
nad kolejną edycją gminnego projektu,
okazaną uczestnikom życzliwość i troskę o ich rozwój.
•
Przedstawicielom instytucji,
w których uczestnicy projektu „Zacznij
od nowa” odbywali zajęcia praktyczne
(SP Wicko, SP Szczenurze, GUK, Przedszkole Gminne w Wicku, Przedszkole
Gminne w Charbrowie, GOKiS).
•
Osobom prywatnym, którzy
dzielili się swoją wiedzą, motywowali do zmian i uczyli pokory (GOŚĆMI
BYLI: Pan/i: Iwona Szymichowska,
Agata Ryfka, Piotr Zając, Czesław
Dawiskiba, Sandra Mazur, Renata
Horczak, Julia Grunholc, Iwona Dziemiańczyk, Michalina Piotrowicz, Adam

Czuba, Jolanta Ślusarek, asp.szt. Piotr
Pobłocki, Katarzyna Dąbrowska-Misiorek, Monika Piwka, Daria Opara,
Katarzyna Światła, Barbara Pietrosiuk
– D.Z.I.Ę.K.U.J.E.M.Y).
Działania uczestników KIS, Klubu Seniora i Gminnego Centrum Wolontariatu zostały docenione, dlatego
Wójt Gminy Wicko, Pan Dariusz Waleśkiewicz, w zamian za zaangażowanie
w działalność na rzecz lokalnej społeczności i promowanie Gminy Wicko,
ufundował wolontariuszom i uczestnikom Klubu Integracji Społecznej spływ
kajakowy, natomiast Seniorkom wyjazd
do kina, na wybrany przez Panie seans.
Przypominamy, że od października
rusza kolejna edycja projektu „Zacznij

od nowa” adresowana dla osób nieaktywnych zawodowo. Więcej informacji
uzyskają Państwo u Pracownika Socjalnego z Waszego terenu, zapraszamy
wszystkie osoby zainteresowane wzięciem w nim udziału.
Może ktoś z Państwa, zechciałby dołączyć do Klubu Seniora w Gminie Wicko? Już wkrótce będzie się coraz więcej
dla Państwa działo… Po więcej informacji zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku, pok. nr 4, tel.
607-817-783.
Chcesz być na bieżąco!? Koniecznie
polub naszą stronę na Facebook’u: Klub
Integracji Społecznej przy OPS w Wicku.

Ochrona środowiska - informacje
Odszkodowania łowieckie
Od pierwszego kwietnia 2018 r.
obowiązują nowe przepisy w Prawie
łowieckim. Zmiany wprowadziły wiele wątpliwości i pytań wśród sołtysów
i rolników. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest zobowiązany do
wynagradzania szkód wyrządzonych
przez dziki, jelenie, daniele i sarny.
Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych położonych na terenie gminy Wicko, na których wystąpiły szkody musi
złożyć wniosek o szacowanie szkód,
w tym ustalenie wysokości odszkodo-

wania do Wójta Gminy Wicko.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
- imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedzibę), numer telefonu
właściciela (posiadacza) gruntów rolnych;
- wskazanie miejsca wystąpienia
szkody;
- wskazanie rodzaju uszkodzonej
uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód dokonuje zespół
składający się z:
- przedstawiciela gminy;
- przedstawiciela zarządcy albo dzier-

żawcy obwodu łowieckiego;
- właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Zwrot podatku akcyzowego
producentom rolnym
Przypominamy, że w okresie od
01.08 do 31.08.2018 r. rolnicy mogą
ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury Vat dokumentujące zakup paliwa,
Gmina Wicko - Biuletyn Informacyjny
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które obejmują okres od 1 lutego 2018
r. do 31 lipca 2018 r. Wnioski są dostępne na stronie internetowej Gminy
Wicko (www.wicko.pl) oraz w Urzędzie
Gminy Wicko, ul. Słupska 9, Wicko (pokój nr 3).

Nowe taryfy
Gminne Usługi Komunalne w Wicku informują, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Wicko na okres kolejnych 36 miesięcy.

Z przyrodą za pan brat!
Nasi najmłodsi uczniowie po raz kolejny poprzez zabawę uczą się jak dbać
o otaczające nas środowisko. W miesiącu kwietniu Wójt Gminy Wicko oraz Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wicku
zorganizowali konkurs przyrodniczy, w
którym wzięły udział dzieci z oddziałów
przedszkolnych z terenu całej gminy. Z
początku dzieci przejęte swoją rolą, rywalizowały o prymat w konkursie, ale
po pierwszej rundzie, rywalizacja zamieniła się w świetną zabawę, a żartom
nie było końca! W finałowym starciu
poziom wiedzy był tak wyrównany, że
komisja konkursowa postanowiła przyznać wszystkim drużynom ex aequo
pierwsze miejsce! Możemy być dumni
z ogromnej wiedzy przyrodniczej jaką
posiadają nasze dzieci.

Konsultacje społeczne

O

d kwietnia trwają konsultacje społeczne dotyczące
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Maszewko
i Zdrzewno w ramach projektu grantowego: ”Nowa jakość
konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.
Na ten cel Gmina Wicku uzyskała grant w wysokości 21
7823,46 zł z Fundacji Rozwoju Demokracji Ludowej.
W ramach konsultacji zorganizowano trzy punkty konsultacyjne, warsztaty dla młodzieży oraz warsztaty dla dorosłych. Podczas spotkań zarówno mieszkańcy jak i potencjalni
inwestorzy mogli dowiedzieć się czym jest plan miejscowy
krok po kroku oraz zapoznać się z jego koncepcją. W trakcie
warsztatów z uczniami powstała niesamowita makieta Maszewka, na której pomysłowa młodzież mogła wprowadzać
zmiany oraz projektować Maszewko na nowo.
Zainteresowani mogli zapoznać się z planowanym przeznaczeniem terenu oraz składać wnioski do planu poprzez
zakładkę na stronie internetowej www.wicko.e-mapa.net oraz
tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Gminy.
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Nowe taryfy od 11 czerwca 2018 r.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla miejscowości: Bargędzino, Białogarda, Charbrowski Bór, Charbrowo,
Dymnica, Gęś, Gąska, Górka, Komaszewo, Kopaniewo, Krakulice, Maszewko, Nieznachowo, Poraj, Podroże, Roszczyce, Skarszewo, Strzeszewo, Ulinia, Wicko, Wojciechowo, Wrzeście, Wrześcienko, Zdrzewno

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena (stawka)

Cena (stawka)

1

2

netto

brutto

3

4

2,71

2,93

Gospodarstwa domowe i odbiorcy
pozostali

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków z miejscowości: Charbrowo, Krakulice, Maszewko, Roszczyce, Sarbsk, Steknica, Strzeszewo, Wicko, Zdrzewno

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena (stawka)

Cena (stawka)

1

2

netto

brutto

3

4

4,59

4,96

GRUPA I

Cena za 1 m3 ścieków

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków z miejscowości: Żarnowska, Nowęcin:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena (stawka)

Cena (stawka)

1

2

netto

brutto

3

4

6,55

7,07

GRUPA II

Cena za 1 m3 ścieków

Treść decyzji dostępna na stronie bip.guk.wicko.pl, zakładka taryfy.
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Zamówienia publiczne
W miesiącu maj 2018r. w wyniku przeprowadzonych przetargów publicznych zawarto następujące umowy :
1) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów wsi Wicko i Charbrowo, gm. Wicko.
Termin realizacji umowy :
1) etap I – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko – do dnia 28
czerwca 2019r.
2) etap II – opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wicko oraz wsi Charbrowo - do
dnia 31 marca 2020r.
Wykonawca : BROL Systemy Przestrzenne Zbigniew Bronowicki,

Termin realizacji umowy : 31 lipca 2018r.
Wykonawca : Firma Remontowo-Budowlana TOMALA Tomasz Olechnowicz
3) Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych
polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wicku w ramach projektu pn. Efektywni energetycznie – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Gminie Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko.
Termin realizacji : 30 listopada 2018r.
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
„ROM-BUD: Roman Pieper

2) Przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach
przeznaczonych na utworzenie „Klubu Senior +”, położonych
w Wicku, ul. Radosna 5.

Ciekawostki z życia gminy...
LICZBA MIESZKAŃCÓW
NA DZIEŃ 20.06.2018 R.

DZIECI W GMINIE ( OD 01.01.2018
R. DO 20.06.2018 R.)

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA
WŚRÓD DZIECI:

- pobyt stały 5 850 osoby
- pobyt czasowy 93 osoby

35 urodzeń
16 dziewczynki
19 chłopcy

Maja
Jakub
Agata

MAŁŻEŃSTWA W NASZEJ
GMINIE

18 ROK ŻYCIA W TYM ROKU
UKOŃCZY:

8 ślubów

70 osób

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA
WŚRÓD PAŃ
Anna
Agnieszka
Katarzyna
Małgorzata

NASI SENIORZY:
80 latkowie – 154 osób w tym
118 kobiet i 36 mężczyzn
90 latkowie – 20 osób w tym
19 kobiet i 1 mężczyzna

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA
WŚRÓD PANÓW:
Jan
Piotr
Krzysztof
Andrzej

s

our

24 h

UWAGA!!!
Zmiana siedziby banku oraz bankomatu.
Od początku lipca 2018 roku filia Banku Spółdzielczego w Łebie, mieszcząca się
w Urzędzie Gminy oraz bankomat działa przy budynku NZOZ Zdrowie przy ulicy Radosnej 5.

