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Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych 

pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze 
życzenia  

zdrowia, nadziei i wszelkiej życzliwości. 
Życzymy, aby świąteczne dni upłynęły w atmosferze 

 serdecznych spotkań rodzinnych i w duchu polskiej tradycji. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Cewice

Wiesław Keller 
wraz z radnymi  

Wójt Gminy Cewice

Jerzy Bańka 
wraz z pracownikami
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BiBlioteka CewiCe edukaCja

Biblioteczny katalog On-line 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ce-
wicach i jej filia w Maszewie Lębor-
skim posiada Katalog On-line.
Od 06.02.2019 r. na stronie inter-
netowej Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Cewicach http://www.bibliote-
kacewice.pl/ osiągalny jest katalog 
on-line, dostępny dla czytelników 
24h/dobę, 7 dni w tygodniu. 
Czytelnicy mają możliwość spraw-
dzenia dostępności księgozbioru, 
prolongaty (przedłużenia terminu 
zwrotu o 14 dni) i rezerwacji , za-
sobów biblioteki o każdej porze  
z dowolnego urządzenia posia- 
dającego dostęp do Internetu 
 (komputer, tablet, telefon komórko-
wy).

Jak się zarejestrować?
1. Upewnij się, że w bibliotece podałeś 
swój adres e -mail.
2. Od bibliotekarza otrzymasz kod 
aktywujący konto (w wiadomości 
e-mail lub wydrukowany na kartce)
3. Wejdź na stronę Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Cewicach http://www.
bibliotekacewice.pl
4. Kliknij zakładkę Katalog on-line 
GBP Cewice
5. W prawym górnym rogu znajdź za- 
loguj się (ikonka z dwoma kluczami)
6. Kliknij „Nie mam konta i wpro-
wadź niezbędne dane. (ustal swój 
login i hasło)
7. Załóż konto i ciesz się dostępem do 
zbiorów naszej biblioteki

Wioletta Wilkosz

„Polonistki-aktywistki”

We wrześniu 2018 roku w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Siemiro-
wicach ruszyła I Gminna Sieć Sa-
mokształcenia Nauczycieli Języka 
Polskiego. Do sieci należy 10 na-
uczycieli uczących w/w przedmiot 
z siedmiu szkół gminy Cewice. Sieć 
powstała w odpowiedzi na potrzeby 
wynikające z nowej reformy oświaty,  
ciągłego rozwijania się i samokształ-
cenia nauczycieli współczesnej szko-
ły oraz współpracy nauczycieli. 17 X 
2018r. odbyło się spotkane inaugu-
racyjne, na którym obecni byli Wójt 
Gminy Cewice, Dyrektor szkoły oraz 
Lider Sieci Samokształcenia na-
uczycieli języka polskiego z Wicka. 
Podczas spotkania grupa wymyśliła 
nazwę „Polonistki-aktywistki”. Panie 
opowiadały o swojej pracy, o lękach 
i nadziejach towarzyszących im 
podczas codziennej pracy w szkole. 
W czasie spotkań nauczyciele mają 
możliwość wymiany doświadczeń, 
dzielenia się dobrymi praktykami, 
materiałami do pracy na lekcjach 
oraz pomysłami. Wspólnie wypra-

cowują nowe rozwiązania. Panie 
mają również okazje poszerzać 
własne kompetencje dzięki spotka-
niom z ekspertami, podczas których 
mogą korzystać z metodycznego i 
merytorycznego wsparcia.  Do tej 
pory na spotkania sieci zaproszone 
były: pani Marta Młyńska- dorad-
ca metodyczny ODN w Słupsku, 
która poprowadziła warsztaty pt. 
„Efektownie i efektywnie- jak rozpa-
lić w uczniach ogień na lekcji”. Panie 
uczestniczyły również w wyjazdo-
wych warsztatach z p. Bogińską pt. 
„Czytanie szkolnych lektur”, które 
odbyło się w Szkole Podstawowej w 
Wicku. W tym roku szkolnym zapla-
nowane są jeszcze dwa spotkania 
w miesiącu kwietniu i czerwcu. Na-
sza gminna sieć współpracuje m.in. 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczy-
cieli w Słupsku oraz Centrum Edu-
kacji nauczycieli w Gdańsku, które 
jest jednocześnie patronem mery-
torycznym sieci. Wszystkim uczestni-
kom dziękuję za udział i współpracę. 

Małgorzata Kulikowska-Perzan

Ferie w Bibliotece 
Od 11 lutego do 15 lutego 2019 r. w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Ce-
wicach odbywały się feryjne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Pierwszego 
dnia uczestnicy zajęć mogli skorzy-
stać z dużego wyboru gier planszo-
wych i karcianych. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się również gry 
komputerowe. Kolejne dni przyniosły 
dzieciom możliwość sprawdzenia 
swoich zdolności manualnych. Na 
zajęciach plastycznych szyliśmy 
sowę z filcu i robiliśmy pingwiny ze 
skarpetek. Na walentynkowych za-
jęciach wykonaliśmy przepiękne róże 
z papieru, które były prezentem dla 
rodzin dzieci. Wielu uczestników za-
jęć wykonało bukiety z papierowych 
róż. Choć za oknem nie było śniegu, 

my tęskniąc nieco za zimą postano-
wiliśmy wykonać obrazek bałwanka 
wyklejany płatkami kosmetycznymi. 
Podczas zajęć było wiele rozmów, 
zabawy i śmiechu. Mamy nadzieję, 
że każdy uczestnik znalazł tu coś dla 
siebie i dobrze się z nami bawił.
20 lutego Biblioteka przygotowała 
dla dzieci z przedszkola w Cewicach 
miłą niespodziankę. Wraz z aktora-
mi Studia Teatralnego KRAK-ART 
z Krakowa odwiedziliśmy cewickie 
przedszkole. Dzieci obejrzały przed-
stawienie „Nowe przygody Doktora 
Dolittle”. Historia Doktora Dolittle nie 
tylko zachęciła widownię do niesienia 
pomocy zwierzętom, ale również wy-
wołała uśmiech na twarzach dzieci.

Wioletta Wilkosz
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http://www.bibliotekacewice.pl/?fbclid=IwAR3ZWKfpNsAqzFfEoBEvUOt3qx-4BMey_O10tSzZ-z1DXHrEzsc1POLS1YM
http://www.bibliotekacewice.pl/?fbclid=IwAR3ZWKfpNsAqzFfEoBEvUOt3qx-4BMey_O10tSzZ-z1DXHrEzsc1POLS1YM
http://www.bibliotekacewice.pl/?fbclid=IwAR1KOGSxkmxA1FYX-v8x618J1V3upiv4BGrnDXk9aA94VDCcfOdSF897zqw
http://www.bibliotekacewice.pl/?fbclid=IwAR1KOGSxkmxA1FYX-v8x618J1V3upiv4BGrnDXk9aA94VDCcfOdSF897zqw
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Program 
„Czyste powietrze”

4 marca 2019 r. w Sali Okrągłej im. 
L. Bądkowskiego Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku odbyło się 
spotkanie informacyjno-szkoleniowe 
dot. Krajowego Programu Czyste 
Powietrze, zorganizowane przez 
Związek Gmin Pomorskich. Podczas 
spotkania przedstawione zostały 
założenia Krajowego Programu 
Czyste Powietrze oraz zmiany w 
programie, które obowiązują od 1 
stycznia 2019 r.
Osoby, które zamierzają złożyć do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska wniosek w ramach 
programu Czyste Powietrze, zapra-
szamy do zapoznania się z opubli-
kowaną na stronie Związku Gmin 
Pomorskich prezentacją. Informacji 
na temat programu udzielają rów-
nież pracownicy Referatu zamówień 
publicznych, funduszy zewnętrznych 
i promocji – Urząd Gminy w Cewi-
cach, pokój nr 19, tel. 59 861-34-83 
lub 59 861-34-85.

Prezentacja dostępna jest na stronie 
internetowej www.cewice.pl

Harmonogram zebrań wiejskich 
wiosna 2019r

Lp Data Sołectwo Godzina Miejsce

1 12 kwietnia 
2019 r.

Osiedle 
„Na skar-
pie” w Sie-
mirowicach

I – 18:00
II – 18:30

Zespół  
Szkolno – 
- Przedszkolny  
w Siemirowicach

2 23 kwietnia 
2019 r.

Bukowina I – 18:00
II – 18:30

Zespół  
Szkolno - 
-Przedszkolny 
w Bukowinie

3 24 kwietnia 
2019 r. 

Pieski I – 18:00
II – 18:30

Remia OSP 
w Pieskach

4 25 kwietnia 
2019 r. 

Popowo I – 18:00
II – 18:30

Niepubliczna 
Szkoła  
Podstawowa  
w Popowie

5 26 kwietnia 
2019 r. 

Siemiro-
wice 

I – 18:00
II – 18:30

Zespół  
Szkolno –  
-Przedszkolny  
w Siemirowicach

6 30 kwietnia 
2019 r.

Oskowo I – 18:00
II – 18:30

Plac Zabaw  
w Oskowie

inFormaCje NADCHODZĄCE WYDARZENIA
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Spotkanie wójta  
z sołtysami

11 marca przypadł Ogólnopolski 
Dzień Sołtysa. Z tej okazji Wójt 
Gminy Cewice Jerzy Bańka, zaprosił 
12 sołtysów Gminy Cewice na spo-
tkanie, które odbyło się 13 marca w 
Urzędzie Gminy.
W podziękowaniu skierowanym do 

sołtysów Wójt podkreślił rolę sołtysa 
jako osoby będącej najbliżej proble-
mów mieszkańców oraz podzięko-
wał za ich ciężką pracę i za zaan-
gażowanie w działalność na rzecz 
społeczności gminnej.

Marta Parczewska 

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” 

W Gminnym Centrum Kultury w Cewicach dnia 14 marca 2019r.  
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Celem corocznie organizowanego 
turnieju jest popularyzacja wśród 
dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie 
ochrony ludności, ekologii, ratownic-
twa i ochrony przeciwpożarowej.
Konkurs został zorganizowany przez 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Cewicach, przy współudziale 
Gminnego Centrum Kultury w Cewi-
cach, Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego PT w Lęborku oraz 
Komendy Powiatowej PSP w Lębor-
ku, a jej przedstawiciel st. kpt. Dawid 
Główczewski przewodniczył pracom 
Komisji Sędziowskiej. 
W eliminacjach gminnych wzięło 
udział 27 uczniów – reprezentantów 
każdej szkoły w dwóch grupach wie-
kowych:
• I grupa (kat. 10-14 lat) – 13 uczniów,
• II grupa (15-16 lat)- 14 uczniów.
Turniej podzielony został na dwa 
etapy. W pierwszym uczestnicy roz-
wiązywali test pisemny (30 pytań), 
którego celem było wyłonienie naj-
lepszych pięciu w każdej kategorii 
wiekowej. Najlepsi w finale odpo-
wiadali na wylosowane zestawy 
pytań. Stopień trudności pytań był 
zróżnicowany, ale nawet najprost-
sze pytania wymagały posiadania 
więcej niż podstawowej wiedzy z 
przepisów przeciwpożarowych, za-
sad postępowania w przypadku 
zaistnienia pożaru, tradycji, historii 
i organizacji ochrony przeciwpoża-
rowej.
W wyniku rozgrywek finałowych 
ostateczna kolejność przedstawia 
się następująco:
I grupa wiekowa (10-14 lat):

• I miejsce – Dagmara Linsztedt 
– ZS w Cewicach,

• II miejsce – Kacper Myszk – SP 
w Przerytem, 

• III miejsce – Zuzanna Jaszczak 
– SP w Łebuni,

• IV miejsce – Weronika Podsia-
dła – SP w Maszewie Lębor-

skim,
• V miejsce – Jakub Wiśniewski – 

NSP w Popowie.

II grupa wiekowa (15-16 lat):
• I miejsce – Karolina Lidzbarska 

– SP w Łebuni,
• II miejsce – Wiktoria Stencel  

– SP w Przerytem,
• III miejsce – Anna Woźniak – 

ZSP w Siemirowicach,
• IV miejsce – Karolina Treder – 

NSP w Bukowinie,
• V miejsce – Wiktoria Myszk – 

SP w Przerytem.
Na zakończenie turnieju każdy z 
uczestników otrzymał upominek 
rzeczowy. Zwycięzcy otrzymali pa-
miątkowe puchary. Uczestnikom 
gminnego turnieju wręczono: radia, 
kubki termiczne, piłki, termosy, ple-
caki, torby turystyczne, suszarki do 
włosów, szachy, badminton, słu-
chawki, lampki na biurko.
Fundatorami nagród byli: Urząd 
Gminy w Cewicach, Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego 
Placówka Terenowa w Lęborku, 
Nadleśnictwo Cewice oraz Bank 
Spółdzielczy w Łebie i Stacja Paliw 
„ARKADA” w Lęborku.
Nagrody uczestnikom turnieju wrę-
czali: przedstawiciele KP PSP w Lę-
borku – st. kpt. Dawid Główczewski 
i kpt. Piotr Kobiela, Prezes ZOG 
ZOSP RP w Cewicach – dh Zbi-
gniew Borowski, Komendant Gminy 
OSP w Cewicach – dh Janusz Ry-
bicki, Sekretarz Gminy – Marzena 
Krakowiak, przedstawiciel KRUS 
PT w Lęborku – Marta Richert oraz 
Dyrektor GCK w Cewicach – Karol 
Płotka.
Trzy najlepsze osoby z każdej ka-
tegorii wiekowej wezmą udział w 
eliminacjach powiatowych OTWP 
pod hasłem „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” w I-ej połowie kwietnia br.
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 

Z żYCIA GMINY
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Konferencja  
„Nauczyciel przyszłości”

21 marca w Klubie Wojskowym 44 Bazy Lotnictwa Morskiego  
w Siemirowicach odbyła się konferencja pt. „Nauczyciel przyszłości”. 
Konferencja zorganizowana w Gminie Cewice jest jednym z elemen-
tów cyklu spotkań w rejonach wizytatorskich w zakresie wspomagania 
pracy szkół i placówek oświatowych. 

Uczestniczyło w niej ponad 110 na-
uczycieli, dyrektorów i pedagogów z 
Gminy Cewice. Spotkanie rozpoczę-
ła Pomorska Kurator Oświaty Pani 
Monika Kończyk omawiając profil 
zawodowy nauczyciela przyszłości 
oraz przedstawiając kluczowe kom-
petencje pomorskiego nauczyciela. 
Pani Kurator podkreśliła, że kompe-
tencje to wiedza i umiejętności, które 
powinny być rozwijane i doskona-
lone poprzez uczestnictwo nauczy-
cieli w seminariach, konferencjach, 
kursach czy szkoleniach przez cały 
okres pracy zawodowej. 
Przedstawiła także diagnozę po-
trzeb w zakresie podnoszenia kwa-
lifikacji nauczyciela. Prelegentami 
podczas konferencji byli praktycy, 
którzy podzieli się swoimi doświad-
czeniami i pomysłami na prowadze-
nie zajęć w szkole. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 27 w Gdańsku Pan 
Adam Perzyński przedstawił inno-

wacyjny sposób prowadzenia zajęć 
dla uczniów. Dyrektor KO Dele-
gatury w Słupsku omówił zmiany 
w sposobie przeprowadzania oce-
ny pracy nauczyciela i dyrektora. 
Nowy system oceniania nauczycieli 
polega na ocenianiu poziomu speł-
nienia poszczególnych kryteriów 
oceny pracy w rozporządzeniu dla 
poszczególnych stopni awansu za-
wodowego. Ocena przechodzi więc 
z poziomu wskaźników oceny na po-
ziom kryteriów. Od 2019 roku  sto-
sowana jest 3-punktowa skala ocen 
dla każdego kryterium. 
Ocena pracy będzie wówczas usta-
lana według wzoru przewidzianego 
w § 6 ust. 1b rozporządzenia z MEN 
z 29 maja 2018 r. Konferencja zo-
stała zorganizowana przez Wójta 
Gminy Cewice, Szkołę Podstawową 
w Przerytem i Pomorskie Kuratorium 
Oświaty.

Marta Parczewska 

Rajd Pieszy Gminy Cewice.  

„Poznajmy Piękno Ziemi Lęborskiej”.
2 marca w Siemirowicach Wójt Gmi-
ny Cewice uczestniczył w pieszej wę-
drówce w ramach cyklu „Poznajemy 
Piękno Ziemi Lęborskiej”. 
Obiektem zainteresowania wędrow-
ników było cmentarzysko kurhanowe 
w lesie przy drodze z Siemirowic do 

Oskowa. W pieszym rajdzie udział 
wzięli mieszkańcy gminy Cewice, 
uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Siemirowicach, Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Lęborku, pasjonaci turystyki 
z Rumi, Słupska, Główczyc oraz z 
Lęborka.
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Wizyta studyjna na Litwie w ramach realizacji projektu part-
nerskiego pn.: „South Baltic Food Innovation Culture Actors”.

W dniach 4-6 marca tego roku Wójt Gminy Cewice uczestniczył w 
wyjeździe studyjnym na Litwę w ramach realizacji projektu partner-
skiego pn.: „South Baltic Food Innovation Culture Actors”. W wizycie 
brali także udział partnerzy Projektu ze Szwecji – Krinova Science 
Park and Incubator z Kristianstadu, Litwy – Rietavas Tourism and 
Business Information Centre, Gminy Czarnej Dąbrówki, Nadbałtyc-
kiego Centrum Kultury z Gdańska oraz Partnerzy Wspierający Gmina 
Cewice oraz Stowarzyszenie Tradycja z Łobezu.

Na powitanie uczestnicy wizyty stu-
dyjnej zaproszeni zostali do kwatery 
agroturystycznej prowadzonej przez 
Ricardasa Rasiukasa w Kulio Dau-
bos. Niezwykła posiadłość łączy w 
sobie funkcję małej elektrowni wod-
nej, sauny i pokoi gościnnych. Cały 
kompleks położony jest wśród na-
turalnych zbiorowisk nadrzecznych 
i lasów liściastych. Główną atrakcją 
tego miejsca jest prowadzona przez 
właściciela i Jego żonę sauna, stano-
wiąca swego rodzaju markowy pro-
dukt lokalny oparty na rytuale Pirtis. 
Polega on wykorzystaniu relaksują-
cej, oczyszczającej i energetyzują-
cej mocy ziół, która w połączeniu z 
charyzmą osoby prowadzącej przy-
gotowała wszystkich uczestników do 
poznawania kultury i tradycji regio-
nu w wyśmienitych humorach.
Tematem przewodnim wizyty stu-
dyjnej była tradycja nazywana na 
Litwie Užgavėnės. Święto to, nazy-
wane też Zapustami,  kultywowane 
jest w celu odgonienia zimy i przy-
gotowania się na przyjęcie wiosny. 
Wtorek jest ostatnim dniem w roku 
przed Wielkanocą, kiedy można do 
woli objadać się tłustymi daniami 
mięsnymi i przeplatać je słodyczami 
oraz nie wolno wykonywać ciężkich 
prac. Każdy z uczestników Už-
gavėnės zobligowany jest tego dnia 
do spożycia co najmniej 7 posiłków 
dziennie, co niektórym z uczestników 
sprawiało duże trudności. W czasie 
obchodów tej uroczystości spala się 
drewnianą kobietę, tzw. More (bó-
stwo płodności). Porzekadła ludowe 
mówią, iż nadpalone polana Mory 
są istotnym „argumentem” stoso-
wanym na nieposłusznych mężów 
przez ich żony. More płonąc zabiera 
ze sobą wszelkie zło nagromadzone 
przez cały rok oraz zimę. W wielkim 
festynie z okazji Užgavėnės można 
uczestniczyć jedynie w specjalnie 
przygotowanej na tą okazję masce. 

Rytuał przygotowania masek rozpo-
czyna się w połowie lutego. Zarów-
no dzieci, jak i dorośli przywiązują 
do tej czynności szczególną uwagę, 
starając się, aby ich maska była je-
dyna w swoim rodzaju i wyjątkowa. 
Najbardziej charakterystyczne ma-
ski nagrodzone zostają umieszcze-
niem ich w Muzeum Užgavėnės w 
Dworze Plateliai na terenie  Żmudz-
kiego Parku Narodowego. 
Na terenie tegoż parku uczestnicy 
wizyty studyjnej mieli także okazję 
zwiedzić jedno z trzech istniejących 
na świecie Muzeów Zimnej Wojny w 
Plokščiai. Muzeum znajdowało się 
wcześniej w kompleksie rakiet bali-
stycznych z głowicami termojądro-
wymi byłego Związku Radzieckiego. 
W udostępnionych dziś do zwiedza-
nia pomieszczeniach operacyjnych, 
bunkrach i silosach rozmieszczone 
były co najmniej 4 rakiety balistycz-
ne uzbrojone w głowice termojądro-
we o ładunku 2 megaton. Wspólnie 
z pobliskimi naziemnymi platfor-
mami analogowego wystrzeliwania 
rakiet, stworzyły wspólną radziecką 
grupę uzbrojenia atomowego na 
Litwie – zdolną do zniszczenia ca-
łej Europy. Zwiedzanie ponurych 
pomieszczeń bunkrowych oraz 
świadomość, iż do tragedii mógł 
doprowadzić zaledwie jeden błąd w 
sekcji deszyfrowania, przyprawiała 
wszystkich o gęsią skórkę. 
Na zakończenie pobytu przybyłych 
na Litwę gości zaproszono do Cen-
trum Informacji Turystycznej i Bizne-
sowej w Rietavas, gdzie omówiono 
wpływ realizacji projektu na rozwój 
oferty lokalnych przedsiębiorców 
oraz dalszych kierunków działań in-
tensyfikujących rozwój przedsiębior-
czości na tym terenie. Szczególną 
uwagę przybyłych zwrócił właści-
ciel dworu Giliogiris, który uwiódł 
wszystkich opowieścią o historii swo-
jej rodziny i posiadłości. Po szybkim 

lunchu pełni dobrej energii oraz po-
mysłów uczestnicy wizyty studyjnej 
rozjechali się do swoich krajów. 

Małgorzata Wydrzyńska 

Wizyta uczniów 
Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego  
z Siemirowic 

11 marca Urząd Gminy Cewice od-
wiedzili uczniowie z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego z Siemirowic w 
ramach zajęć z doradztwa zawo-
dowego. 
Wójt Gminy Cewice przyjął uczniów 
w sali konferencyjnej, gdzie opowie-
dział o tym, czym zajmuje się Urząd 
Gminy. Uczniowie zostali zapoznani 
ze strukturą organizacyjną Urzędu 
oraz oprowadzeni po wszystkich re-
feratach, tym samym poznając pra-
cę na poszczególnych stanowiskach 
oraz dowiadując się jakie sprawy 
można w urzędzie załatwić. Ucznio-
wie z zainteresowaniem wysłuchali 
informacji dotyczących funkcjono-
wania Urzędu, a następnie zadali 
Wójtowi wiele pytań dotyczących 
pracy w samorządzie.

Marta Parczewska

The contents of this written output is the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views 
of the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the Interreg South Baltic Programme 2014-2020
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Klub Karate Shotokan Lębork powstał w 1991 roku z inicjatywy Piotra Pobłockiego i Adama Rychtera. Obecnie w klubie trenuje około 250 
adeptów sztuki walki karate, na terenie całego powiatu lęborskiego, w tym w Gminie Cewice. Piotr Pobłocki licencjonowany trener Polskiego 
Związku Karate. Posiadacz V Dan Karate, instruktor karate shotokan oraz samoobrony. Karate trenuje od 1983 roku.

Wywiad z trenerem Piotrem Pobłockim
Czym jest karate shotokan? 
Shotokan to jeden ze stylów karate. 
To dążenie do wypracowania czystej 
techniki. Kształtowanie zachowań i 
dyscypliny, poprzez wypracowanie 
cech fizycznych i psychicznych. Sho-
tokan składa się z trzech elemen-
tów z kihon, kumite i kata. Kihon to 
ćwiczenie z zakresu podstawowych 
pozycji wykonywane z maksymalną 
siła i szybkością przy pełnej koncen-
tracji ciała i umysłu. Kata to układ 
ciosów oraz walka z nieistniejącym 
przeciwnikiem. Ostatnim elemen-
tem shotokan jest kumite czyli walka. 

Odnosisz ze swoimi 
podopiecznymi sukcesy. Co 
czujesz, kiedy stoją na podium? 
Wielką satysfakcję i dumę. Bardzo 
się cieszę, gdy moi zawodnicy zdo-
bywają medale na zawodach kra-
jowych i międzynarodowych. Jestem 
bardzo zadowolony, gdy widzę ich 
radość, wiem wtedy, że ich  i moja 
praca nie idzie na marne tylko zmie-
rza w dobrym kierunku. 

Wielu sportowców, w tym i 
karateków ma okresy załamania. 
Zdarzają się kontuzje czy 
przegrane zawody. Co jako trener 
robisz w takich sytuacjach? 
Przede wszystkim najważniejsza jest 
rozmowa. Nie zawsze wszystko jest 
idealnie. Jest zwycięstwo i przegra-
na. Nie zawsze jest forma. Jak w 
każdym sporcie zawodnicy naby-
wają kontuzje. Gdy zawodnik ma 
chwilę zwątpienia, to dotyka to tak-
że mnie. Wracam do domu i zasta-
nawiam się co poszło nie tak, nad 
czym popracować, jak zmotywo-

wać zawodnika. Dlatego w takich 
sytuacjach rozmawiam ze swoim 
zawodnikiem, układam mu indywi-
dualne treningi. Klub jest jak rodzina 
pomagamy sobie i wspieramy się. 

W Gminie Cewice mamy wielu 
utalentowanych karateków. 
W marcu braliśmy udział w za-
wodach w Tczewie Energa Karate 
Cup oraz w Copernicus Cup Toruń. 
W zawodach w Tczewie wzięło udział 
około 700 zawodników z 62 klubów 
z Polski i zagranicy (Rosja , Ukraina, 
Litwa, Anglia, Szwecja, Finlandia, 

Dania). Z naszego klubu Dagmara 
Linsztedt  zdobyła brąz w kumite 
indywidualnym 10-11lat -40 kg, a 
Natasza Olkowska srebro w kumi-
te indywidualnym seniorek +68kg. 
Natomiast podczas zawodów w 
Toruniu Patryk Kreft zajął 3 miejsce 
w kumite juniorów -68kg, Natasza 
Olkowska zdobyła 1 miejsce kumite 
indywidulanym kobiet U21 OPEN, 
Weronika Reclaf zajęła 2 miejsce w 
kumite indywidulanym dziewcząt 
14-15 lat -47kg, Damgara Linsztedt 
zdobyła 3 miejsce w kumite indywi-
dualnym dziewcząt 12-13 lat -40kg, 

Nina Wojtowicz zajęła 3 miejsce w 
kumite indywidualnym dziewcząt w 
kategorii 8 lat i młodsze OPEN oraz 
Aleksandra Janczak zdobyła złoto 
w kumite indywidualnym dziewcząt 
7 lat i młodsze OPEN. Wszystkim 
zawodnikom jeszcze raz gratuluje, 
jestem z nich bardzo dumny. 

Gdzie i kiedy odbywają się 
treningi w Gminie Cewice ?
Treningi odbywają się w Zespole 
Szkół w Cewicach, w każdą środę. 
Trening trwa godzinę. O godzinie 
18:00 rozpoczyna się trening pierw-
szej grupy, czyli dla dzieci, nato-
miast o godzinie 19:00 jest trening 
dla grupy starszej. 

Czy są jakieś ograniczenia 
wiekowe aby rozpocząć treningi  
w sekcji w Cewicach ?
Mamy w grupach dzieci w wieku 5 
lat. Tak naprawdę, w każdym wie-
ku można rozpocząć treningi. Nie 
mamy żadnych ograniczeń. 

Jak zachęcisz mieszkańców 
Gminy Cewice do rozpoczęcia 
przygody z karate?
Poprzez treningi karate dzieci, mło-
dzież, dorośli mogą poprawić swoją 
sprawność fizyczną. Karate uczy 
pewności siebie, dyscypliny i opa-
nowania. Poprzez wspólne treningi, 
mimo że karate jest sportem indy-
widualnym, dzieci mogą poczuć 
się częścią czegoś wyjątkowego. 
Wspólnie trenujemy, wyjeżdżamy 
na obozy sportowe czy zawody. 

Z trenerem Piotrem Pobłockim  
rozmawiała Marta Parczewska 

WYWIAD
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Bal Karnawałowy ,,TROLE”
„W karnawale wszyscy urządzają bale. To tradycja bardzo stara, stro-
jów pięknych co niemiara. Niech się bawią duzi, mali zgromadzeni 
na tej sali.”

2 lutego w Domu Kultury Masze-
wie - filii GCK Cewice odbył się bal 
karnawałowy dla dzieci. Otworzyły 
go kolorowe postacie z bajki Trolle. 
Wystrój pięknej tęczowej sali wpro-
wadził dzieci w radosny nastrój oraz 
zachęcił do zabawy. 
Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. 
Były konkursy z nagrodami, tort, ką-
cik z fontanną czekoladową, frytki, 
popcorn oraz kawiarenka. Każdy 
znalazł tu coś dla siebie - i duży 
i mały. Do zabawy zaprosiliśmy 

rodziców mimo, że stawiali mały 
opór, udało nam się ich namówić 
do wspólnego tańca. W trakcie balu 
zostały wręczone trzy główne na-
grody za najlepszy strój. Wygrały go 
dzieci, które wcieliły się w postacie 
bajkowe pt. ,,Trolle”. Upominki otrzy-
mali również pozostali uczestnicy 
balu. Każdy tego dnia był wyjątko-
wy. 
Po trzygodzinnej zabawie wszyscy z 
uśmiechem wrócili do domu.

Katarzyna Drywa 

Ferie w Klubie Wojskowym 44 
Blotm Siemirowice 

W dniach 18-22.02.2019r. zaprosi-
liśmy dzieci z Siemirowic na zajęcia 
w ramach ferii w klubie pt. „W zgo-
dzie z naturą”. Dzieci prze cztery dni 
brały udział w warsztatach plastycz-
nych i tanecznych. Przygotowały 
również sałatkę owocową oraz obej-
rzały przedstawienie krakowskiego 

Studia Teatralnego Krak Art. „Lo-
dowa kraina”. 
W piątek wybraliśmy się do kina na 
film „Ralph Demolka w intrenecie”. 
Serdecznie dziękujemy Panu Wój-
towi za wsparcie finansowe tego 
przedsięwzięcia.

Elżbieta Nieszporska 

Ferie w Gminnym Centrum kultury 
w Cewicach 

Nudzie mówimy nie! W związku z tym w drugim tygodniu ferii  
w naszym Centrum zorganizowaliśmy cykl warsztatów dla dzieci 
i młodzieży. 

Na pierwszy ogień poszły kulina-
ria, uwielbiane zresztą przez dzieci. 
W czasie dwóch godzin upiekliśmy 
kruche ciasteczka i wykonaliśmy 
ozdobne pudełka do ich zapakowa-
nia. Po południu odbyły warsztaty 
teatralne. Kolejny dzień ferii spędzi-
liśmy kreatywnie- pod hasłem zajęć 
plastycznych. Trzy stoły - trzy propo-
zycje: serduszkowy lampion, zimowa 
podkładka pod kubek i makramowe 
piórko. Dla każdego coś interesują-
cego. Sporej grupie dzieci udało się 

zrobić wszystkie rzeczy. Po południu 
na naszych milusińskich czekały 
pierwsze jak dotąd warsztaty gier 
planszowych. Frekwencja świetna!
Ostatnie dwa dni dzieci spędziły z 
nami na wspólnych zabawach ta-
necznych, muzycznych, teatralnych, 
a na odpoczynek po tak dużej daw-
ce zabaw ruchowych zapropono-
waliśmy naszym milusińskim seans 
bajkowy przy popcornie i pysznej 
herbatce.

GCK Cewice 

relaCja
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Ferie zimowe w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Cewicach

W dniach 13-15 lutego w Klubie 
Seniora „CHECZ” w Cewicach 
odbyły się zajęcia w ramach Ferii 
Zimowych, zorganizowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ce-
wicach. Zajęcia prowadziły Pani 
Elwira Domaros – asystent rodziny 
oraz Pani Agnieszka Sieradzka – 
opiekun. 
Dzieci skorzystały z przygotowanych 
dla nich atrakcji, takich jak tworzenie 

walentynkowych kartek, Mistrzostwa 
Gier Planszowych z nagrodami oraz 
w Zimowym Seansie Filmowym. 
Podczas ferii odbyła się także po-
gadanka profilaktyczna z dzielnico-
wym Posterunku Policji w Cewicach. 
Państwo Anetta i Radosław Wrońscy 
właściciele sklepu wielobranżowego 
„NETTI”  z Łebuni ufundowali słodki 
poczęstunek dla dzieci. 

Agnieszka Sieradzka

Czekoladki
9 marca na deskach sceny Gmin-
nego Centrum Kultury w Cewicach  
gościliśmy Teatr Kuźnia Pegaza. Ko-
media kryminalna pt. „Czekoladki” 
w reżyserii Karola Płotka Dyrektora 
GCK to pierwsze wydarzenie nowo 

zainicjowanego projektu pod nazwą 
Cewicka Scena Komediowa. Kome-
dia kryminalna w jednym akcie. Ku 
naszej uciesze spektakl zgromadził 
pełną widownię.

GCK Cewice 

Jajka w pomidorach 
W sobotę 02.02.2019r.  na deskach  
sceny Gminnego Centrum Kultury 
w Cewicach pojawili się znakomici 
aktorzy z Linii. Ich komedia zaty-
tułowana „Jajka w pomidorach” to 
zwariowana opowieść o tym, jak z 
wielkiego chaosu może wyłonić się 
dopasowany związek, jak z przy-
padkowego i wymuszonego me-
zaliansu może powstać prawdziwe 
uczucie. Sztuka pełna zabawnych 
tekstów, porywających zwrotów ak-
cji i przede wszystkim zaskakujących 
rozwiązań. 
Sam tytuł komedii, początko-
wo zagadkowy, szybko staje się 
ważną częścią fabularną sztuki.  
Bardzo dziękujemy grupie Lam-
part – wspaniałym aktorom: Annie 
Stelmaszyk, Sylwii Gajdulewicz, An-
gelice Trelińskiej, Jolancie Bryli, To-
maszowi Sobiszowi oraz Dawidowi 
Welesowi. Dziękujemy ekipie reali-
zacyjnej za dawkę wspaniałego hu-
moru, rozbawienie naszej publiczno-
ści oraz miłą i przyjemną współprace 
przy organizacji tego wydarzenia. 
Liczymy na to, że ta współpraca bę-
dzie kontynuowana i publiczność w 
Cewicach będzie jeszcze miała oka-
zje do podziwiania umiejętności tych 
wspaniałych pasjonatów teatru.  
Występ Teatru Lampart zainspiro-
wał Dyrektora GCK Karola Płotkę 
do rozpoczęcia projektu pod na-

zwą Cewicka Scena Komediowa.  
W ramach projektu 9 marca na de-
skach Gminnego Centrum Kultury w 
Cewicach gościliśmy Teatr Kuźnia 
Pegaza, który zaprezentował kome-
die kryminalną pt. „Czekoladki” w re-
żyserii Karola Płotki. Cewicka Scena 
Komediowa to zapewnienie naszym 
widzom dawki fantastycznego hu-
moru. Cykliczne występy teatrów, 
kabaretów, satyryków – artystów za-
wodowych i amatorów – którzy swo-
imi występami będą dbali o to, by w 
naszej gminie nigdy nie brakowało 
pogody ducha, radosnego nastroju 
i świetnej zabawy.

GCK Cewice 

Koncert skrzypka  
Leszka Boliboka 

8 marca w Szkole Podstawowej w 
Maszewie Lęborskim odbył się kon-
cert skrzypka Leszka Boliboka oraz 
gitarzysty Marka Walaska pt. ,,Naj-
większe przeboje muzyki teatralnej i 
operowej’’. 
Muzycy zaprosili do wspólnego gra-
nia i śpiewania uczniów i nauczy-

cieli. Utwory muzyczne przeplatane 
były wspaniałą lekcją historii, którą 
artyści przedstawili młodzieży. Kon-
cert cieszył się wielkim zainteresowa-
niem wśród uczniów.

Szkoła Podstawowa  
w Maszewie Lęborskim
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Koncert Chóru Gminy Cewice 
i Orkiestry Kameralnej 
Symfoników Gdańskich

3 marca gościliśmy w Klubie Wojskowym w Siemirowicach Chór Gmi-
ny Cewice i Orkiestrę Kameralną Symfoników Gdańskich pod dyrek-
cją Huberta Szczypiorskiego. Koncert nosił tytuł „Cała sala śpiewa  
z nami” i faktycznie można było pośpiewać.

Koncert poprowadził Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w 
Cewicach Pan Karol Płotka. Kie-
rownik klubu, Pan Andrzej Długi 
porównał występ do noworoczne-
go koncertu filharmoników wie-

deńskich i wcale się nie pomylił. 
Prawdziwa uczta dla ducha! Panie 
ze Stowarzyszenia Rodzina Woj-
skowa koło Siemirowice zadbały o 
słodki poczęstunek po koncercie.

Elżbieta Nieszporska 

Koncert Zespołu Farba 
To był cudowny wieczór. Było ro-
mantycznie, rozrywkowo i  wesoło. 
Na scenie wybrzmiały takie pio-
senki jak „Wielka miłość” Seweryna 
Krajewskiego, „Usta milczą”, „Du-
sza śpiewa” Jana Kiepury, „Kochać” 
Piotra Szczepanika, „Z Tobą chcę 
oglądać świat” Zbigniewa Wodec-
kiego, „Kocham Cię kochanie moje” 
Maanamu i oczywiście wielki hit na-
szych gości „Chcę tu zostać”. Bardzo 
dziękujemy zespołowi Farba za ten 
wspaniały występ i wspólną zabawę 
z publicznością. Dziękujemy również 
muzykom z Fire of Night za wpro-
wadzenie naszych widzów w klimat 
walentynkowych uniesień. Byliście 
świetni!

GCK Cewice 

Zimowy wyjazd zespołu  
„Maresci” i „Skrzaty”

W dniach od 8 – 16 lutego 2019r 
zespół „Maresci” i „Skrzaty” wyjechał 
na zimowy odpoczynek do Zakopa-
nego. Przedstawiciele naszych ze-
społów mieli możliwość sprawdzenia 
swoich sił wokalnych z kapelą gó-
ralską podczas biesiady kaszubsko 
– góralskiej. Każdy zaprezentował 
swój folklor. Były też wspólne śpiewy 
i tańce – jak przystało na biesiadę. 
Intensywnie wykorzystywaliśmy 
nasze dni na zwiedzanie, nie tylko 
samego Zakopanego, ale również 
okolic. Udało nam się zwiedzić Miej-
sce Pamięci - Muzeum w Oświę-
cimiu, Kopalnię Soli w Wieliczce 
czy Jaskinię Bielańską na Słowacji. 
Ze Ścieżki w Koronach Drzew w 
Bachledovej Dolinie na Słowacji 

mogliśmy podziwiać przepiękne 
panoramy Tatr Wysokich. Niezapo-
mniane wspomnienia zostaną z Ta-
trzańskiej Świątyni Lodowej na Hre-
bienku (Słowacja), która w tym roku 
inspirowana jest Bazyliką św. Piotra 
w Rzymie i kolumnadą Berniniego.  
W wolnych chwilach korzystaliśmy 
ze źródeł termalnych w Chocho-
łowie. Wykorzystaliśmy zimową 
aurę panującą w górach na kulig i 
narciarstwo. Odbyliśmy piesze wę-
drówki m.in. na Morskie Oko i po 
Dolinie Kościelskiej. Wyjazd finan-
sowaliśmy z prywatnych środków. 
Jak zawsze, wróciliśmy naładowani 
pozytywną energią i chęciami na 
planowanie kolejnego wyjazdu!

Zespół „Maresci” i „Skrzaty”

Zabawa karnawałowa dla dzieci
W dniu 11 lutego 2019r. odby-
ła się Zabawa Karnawałowa dla 
dzieci z klas I - III ze szkół pod-
stawowych z rodzin najuboższych 
objętych pomocą społeczną przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Cewicach. Dzieci świetnie się ba-
wiły uczestnicząc w zabawach i 
konkursach, które poprowadził Pan 
Krzysztof Jurgielewicz „AMIGOL”. 
Podczas zabawy wybrano Króla i 
Królową Balu. Nagrodzono naj-
piękniejsze stroje oraz najbardziej 
aktywnych uczestników konkursów. 
Dzieci otrzymały paczki ufundo-
wane przez Wójta Gminy Cewice. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Cewice Ewa Maszota i pra-
cownicy dziękują Wójtowi Gminy 
Panu Jerzemu Bańka, Dyrektorowi 
Gminnemu Centrum Kultury w Ce-
wicach Panu Karolowi Płotka oraz 
n/wymienionym sponsorom za po-
moc w organizacji zabawy. Tego-
roczni sponsorzy: • Urząd Gminy 
Cewice • Gminny Zespół Interdyscy-
plinarny ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie przy OPS Cewice 
• Sklep Wielobranżowy „NETTI” 
Państwa Anetty i Radosława Wroń-
skich z Łebuni.

Agnieszka Sieradzka
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Wieczór Seniora 

Seniorzy spotykają się raz do roku 
w tak dużym gronie. Niechaj ten 
jedyny w roku wieczór zbliży nas 
do siebie, tak jak w rodzinie. Ma 
być radośnie, nastrojowo, smacz-
nie. Pełna sala gości w dobrych 
humorach bawiła się do późnych 
godzin wieczornych. Rozpoczęło się 
od występu zespołu ,,Wiśta Wio” z 
Potęgowa, mogliśmy usłyszeć takie 
utwory jak ,,Wariatka tańczy”, ,,Ile 
udźwignie niebo” w wykonaniu mło-
dej utalentowanej Wiktorii Drywa. 
Niespodzianką dla gości był występy 

przygotowany przez Dom Kultury. 
Tym razem dla odmiany zamiast 
dzieci wystąpili rodzice, przebrani za 
staruszków- śmiechu było co niemia-
ra. Wręczyliśmy również nagrody dla 
aktywnych Seniorów. Resztę wieczo-
ru spędziliśmy przy wspólnej kawie i 
rozmowach. 
Organizatorzy: Dom Kultury w Ma-
szewie Lęborskim, Filia Gminnej 
Biblioteki w Maszewie Lęborskim, 
Sołtys i Rada Sołecka Maszewa Lę-
borskiego.

Katarzyna Drywa

Niezapomniany wieczór w Domu 
Kultury w Maszewie Lęborskim

9 marca, z okazji Dnia Kobiet w 
Domu Kultury w Maszewie Lębo-
rskim - filii GCK Cewice odbyła się 
zabawa skierowana do kobiet. Pod-
czas wieczoru na scenie wystąpili Jan 
Cyman, Wiktoria Drywa, ,,Kabaret 
Teatralnie Zakręceni” oraz ,,Trójmiej-
ska Grupa Wokalna”. Wójt Gminy 
Cewice Jerzy Bańka, Dyrektor GCK 
Cewice Karol Płotka oraz władze 
samorządowe Powiatu Lęborskiego 
złożyli wszystkim Paniom najser-
deczniejsze życzenia i wręczyli kwia-
ty. W tym wyjątkowym dniu uczest-
niczyło 180 Pań z Sołectw Maszewo 
Lęborskie, Karwica, Oskowo. Pa-
nie oraz zaproszeni goście spędzili 
wieczór przy słodkim poczęstunku 
a także wzięli udział w losowaniu 

upominków. 11 marca obchodzony 
jest Ogólnopolski Dzień Sołtysa, 
korzystając z okazji sołectwa po-
dziękowały za dotychczasową pracę 
swoim Sołtysom i Radom Sołeckim 
za wkład i pracę na rzecz swoich 
mieszkańców. Do życzeń przyłączył 
się gospodarz Gminy Jerzy Bańka. 
Szczególne podziękowania kieruję 
do organizatorów oraz sponsorów: 
Domu Kultury- filia GCK Cewice, 
Gminnego Centrum Kultury w Cewi-
cach, do Radnych Zbigniewa Tryba, 
Grzegorza Partyka, a także Sołty-
sów Jana Itrych wraz z Radą Sołecką 
Maszewa Lęborskiego, Sołtysa So-
łectwa Karwica - Justyny Lica oraz 
do wszystkich wolontariuszy. 

Katarzyna Drywa 

VII Edycja Biegu Tropem Wilczym. 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Po raz kolejny Morska Jednostka Rakietowa zorganizowała Bieg Tro-
pem Wilczym na bazie Klubu Wojskowego 44 BLotM Siemirowice. 
Uczestnicy przyznali, że trasa może nie była zbyt długa, ale trudna i 
w niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Z ramienia dowódcy MJR medale 
wręczał szef sztabu MJR kmdr por. 
Wojciech Krysiak. Gościem hono-
rowym był sołtys Siemirowic Pan  
Zbigniew Krefta. Głównym spon-
sorem zaś Dyrektor marketu Kau-
fland Pan Marcin Bańka. Stowa-
rzyszenie Rodzina Wojskowa koło 

Siemirowice przygotowało słodki 
poczęstunek. Nie zabrakło również 
żołnierskiej grochówki. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim uczestni-
kom!
Bieg Tropem Wilczym. To najwięk-
sza impreza masowa towarzy-
sząca obchodom Narodowego 

Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
przypadającego na 1 marca. Ideą 
biegu jest przede wszystkim uhono-
rowanie Żołnierzy Wyklętych. Usta-
nowił go w 2011 roku parlament 
„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym 
– bohaterom antykomunistyczne-
go podziemia, którzy w obronie  
niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego, walcząc o prawo do sa-
mostanowienia i urzeczywistnienia 
dążeń demokratycznych społe-
czeństwa polskiego, z bronią w ręku,  
jak i w inny sposób przeciwsta- 
wili się sowieckiej agresji i narzuco-
nemu siłą reżimowi komunistyczne-
mu”.

Elżbieta Nieszporska 
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WOŚP po raz pierwszy w Szkole 
Podstawowej w Łebuni!

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W Szkole Podsta-
wowej w Łebuni zagraliśmy po raz 
pierwszy i to z sukcesem – łącznie 
zebraliśmy 4.266,60 PLN. Fre-
kwencja lokalnej społeczności prze-
szła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Mieliśmy dwie wolontariuszki, które 
z wielkim zaangażowaniem kwe-
stowały na rzecz Orkiestry. W ak-
cję włączyli się uczniowie, rodzice i 
pracownicy szkoły. Finał uświetniły 
występy uczniów. Zlicytowano wiele 
atrakcyjnych przedmiotów i zesta-
wów otrzymanych od darczyńców. 

Można było posilić się pyszną gro-
chówką, frytkami, goframi i oczywi-
ście ciastem w kawiarence WOŚP. 
W orkiestrowym kąciku piękności 
oferowano malowanie twarzy oraz 
fantazyjne warkoczyki. Poczęstunek 
finałowym tortem i światełko do nie-
ba zakończyły naszą imprezę. 
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy w jakikolwiek sposób po-
mogli w zorganizowaniu Orkiestry w 
naszej szkole. Do zobaczenia w przy-
szłym roku, ponieważ WOŚP gra do 
końca świata i o jeden dzień dłużej!

Dorota Lange

„Wyślij pączka do Afryki” 
Sposobów na pomaganie jest wie-
le. Potrzebujących znacznie więcej. 
Ważne, żeby zacząć to robić... 5 
marca, w ostatnim dniu karnawału, 
Szkoła Podstawowa w Maszewie 
Lęborskim zorganizowała kiermasz 
pączków. Całkowity dochód z ich 
sprzedaży został przekazany na 
potrzeby dzieci z Republiki Środko-
wej Afryki i Czadu. Nasz udział jest 
częścią Ogólnopolskiej Akcji „Wyślij 
pączka do Afryki”, której głównym 
celem jest wsparcie materialne ta-
kich inicjatyw jak: budowa szkoły, 
studni, zapewnienie opieki me-
dycznej, stworzenie warunków do 
zabawy przez budowę boisk i wiele 
innych akcji podejmowanych przez 
Braci Kapucynów. Pomysł ten spo-
tkał się z bardzo życzliwym i wielko-
dusznym przyjęciem przez uczniów, 
pracowników szkoły, jak i samych 
rodziców. Szczególne słowa uznania 

i wdzięczności należą się Sponsorom 
tego wydarzenia :  Piekarni Państwa 
Marszk z Maszewa Lęborskiego, 
Cukierni-Piekarni Pana Eugeniusza 
Głodowskiego z Lęborka i Cukierni
-Piekarni Pana Kazimierza Piocha z 
Lęborka. 
Dziękujemy również pozostałym 
osobom, które zaangażowały się na 
rzecz tej pomocy. W bezpośrednie 
przygotowania włączyli się ucznio-
wie kl. V, VI, VII, będąc aktywnymi 
członkami zespołu redakcyjnego 
szkolnej gazetki Sprinter Maszewski. 
Z ramienia grona za organizację 
tego wydarzenia odpowiedzialna 
była p. Violetta Bonemberg. Łącz-
na kwota z „pączkowania dobra” 
w naszej szkole wyniosła 460 zł a 
nam wszystkim pozostawiła bardzo 
słodki smak nie tylko w ustach, ale 
przede wszystkim w sercu.

Violetta Bonemberg

WOŚP w Cewicach 
W niedzielę 13 stycznia 2019 r. sztab 
powołany przy Zespole Szkół w Ce-
wicach ponownie zagrał dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 
6 miejscowościach z terenu Gminy 
Cewice odbył się 27. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod-
czas którego zbierano pieniądze 
na zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. Pomoże on pod-
nieść poziom opieki nad chorymi 
dziećmi w Polsce. Imprezy i zbiórki 
z tej okazji zorganizowano w Cewi-
cach (sztab główny), Siemirowicach, 
Maszewie Lęborskim, Przerytem, 
Łebuni i Popowie. Organizatorzy 
zapewnili wszystkim mnóstwo atrak-
cji, zadbali także o to, aby program 
był wypełniony po brzegi. W tym 
roku w Zespole Szkół w Cewicach 
bawiliśmy się pod hasłem „Witajcie 
w naszej bajce…”. Frekwencja prze-

wyższyła najśmielsze oczekiwania, a 
szkoła „pękała w szwach”. Na scenie 
gościliśmy finalistę programu „Mam 
talent” Igora Koniecznego, Zespół 
ColoRed, Annę Krawczykowską i ar-
tystów ze Stacji Kultura w Lęborku, 
Mariusza Czajkę, Lilianę Gałaman 
oraz Iwonę Juchniewicz. Pojawił się 
także kaszubski zespół Marësci, a 
grupa kobiet zaprezentowała pokaz 
zumby przygotowany przez Martę 
Szulc z Project Dance Studio z Wej-

herowa. Hitem stał się występ na-
uczycieli Zespołu Szkół w Cewicach, 
którzy z ogromnym humorem i w 
barwnych strojach postaci z bajek 
zaprezentowali specjalnie przygo-
towane na tę okoliczność przedsta-
wienie. Nie zabrakło występów naj-
młodszych, jaki i starszych uczniów 
naszej szkoły, konkursów i oczywiście 
licytacji! Lista sponsorów była bar-
dzo długa. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
organizatorów, wolontariuszy i hoj-
ności mieszkańców Gminy Cewice 

oraz przybyłych gości zebraliśmy 
ogromną sumę – oficjalna kwota 
sztabu potwierdzona przez WOŚP 
to aż 75.764,22 zł! Tym samym 
ponownie padł rekord zbiórki! Ser-
decznie dziękujemy wolontariuszom, 
sponsorom, mieszkańcom i gościom, 
wszystkim ludziom dobrej woli o 
wielkich sercach, którzy z zaangażo-
waniem włączyli się w akcję WOŚP 
i przyczynili się do tego cudownego 
wyniku. Pomaganie jest dziecinnie 
proste, a razem możemy wszystko!

ZS w Cewicach 
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W Szkole Podstawowej w Maszewie 
Lęborskim zagrał 27 finał WOŚP 

Nic tak nie porusza ludzkich serc jak 
pomaganie. Kolejny finał WOŚP w 
Szkole Podstawowej w Maszewie 
Lęborskim. Uroczystego rozpoczę-
cia finału dokonała Pani Dyrektor 
Iwona Radomska. Pierwsze melo-
dyjne dźwięki koncertu instrumen-
talnego Oskara Kunkel i Filipa 
Kościelskiego, zachęciły licznie ze-
braną publiczność do wspólnej za-
bawy, której celem było pomaganie 
dzieciom w myśl hasła „Pomaganie 
jest dziecinnie proste. Gramy dla 
dzieci małych i bez focha - na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych „. Wśród wielu atrakcji 
nie zabrakło chwil wzruszeń dla na-
szych wyśmienitych gości. Do świata 
ukrytego w subtelnym tańcu zapro-
sili nas najmłodsi artyści - dzieci z 
grupy przedszkolnej oraz klasy 0 
prezentując uroczy taniec. O przy-
jaźni do instrumentu „opowiedziała” 
nam uczennica klasy I Agata Szulta, 
grając na klarnecie kolędy i pasto-
rałki. 
Wielką atrakcją okazał się teatr 
cieni w wykonaniu uczniów klasy 
VI, zimowy taniec klasy I oraz wy-
stęp akordeonistów. Tego wieczoru 
nie zabrakło również wyśmienitych 

gwiazd i talentów estradowych. Ra-
zem z nami w 27 Finale WOŚP grali 
zaproszeni goście: zespół ColoRed, 
Mariusz Czajka, instrumentalista 
Jan Musiał oraz Iwona Juchniewicz. 
Nie zbrakło też muzycznej opowie-
ści o przyrodzie w wykonaniu Pana 
Lecha Ciszka.
Pyszne wypieki, aromatyczna kawa, 
bigos, frytki, gofry, tort finałowy, li-
cytacje wielu atrakcyjnych nagród 
oraz fantów w „Grasz, wygrywasz, 
pomagasz” zapewniły widowni wiele 
pozytywnych emocji. Całą akcję za-
kończyliśmy wspólnym światełkiem 
do nieba.
Razem ugraliśmy 9.546,21 zł – usta-
nawiając tym samym kolejny rekord 
szkoły. 
Wolontariuszami byli: Aneta Cybu-
la, Aleksandra Dettlaf i Rafał Kun-
kel.
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w czynieniu do- 
bra za okazaną hojność i otwarte 
serce: Sponsorom, Rodzicom, Przy-
jaciołom Szkoły oraz Wolontariu-
szom.

Szkolny koordynator  
27 Finału WOŚP
Agata Piotrowska

Rekordowa suma podczas  
27 finału WOŚP w Siemirowicach 

Już po raz 10 w Siemirowicach od-
była się kwesta na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 
tym roku graliśmy dwa dni. W sobo-
tę był Wielki Bal dla dzieci z terenu 
gminy Cewice i nie tylko. Maluchy 
przebrane za bohaterów bajkowych 
bawiły się, tańczyły i brały udział 
w konkursach pod czujnym okiem 
animatora pani Agnieszki Keller i jej 
dzielnych pomocników - nauczycieli 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Siemirowicach oraz wolontariu-
szy. Główna impreza orkiestrowa 
miała miejsce w niedzielę 13 stycz-
nia. Od godziny 15:00 do 21:00 
mieszkańcy Siemirowic oraz licznie 
przybyli goście uczestniczyli w au-
kcjach przygotowanych specjal-
nie dla nich przez organizatorów: 
Radę Rodziców, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny, Zarząd Osiedla, 
WOPR, ROD, SRW w Siemiro-
wicach, Sołtysa Siemirowic, ZWP 
koło Siemirowice oraz sponsorów. 
Na scenie wystąpiły: Zespół FIRE 
OF NIGHT i RocKlon, grupa Awio-

netki, dzieci starsze z przedszkola 
oraz młodzież ze szkoły. Występy 
przeplatane były licytacjami, które 
w tym roku udały się nadzwyczaj 
dobrze. Niekwestionowanym „zwy-
cięzcą”  licytacji został p. Krzysztof , 
który wylicytował uścisk dłoni Wójta 
Gminy Cewice - p. Jerzego Bańki za 
kwotę 1000 złotych! Podsumowa-
niem imprezy na rzecz WOŚP był - 
jak co roku- występ nauczycieli szko-
ły oraz mieszkańców miejscowości. 
Tym razem widzowie poznali histo-
rię „Czerwonych Kapturków”. Pomię-
dzy występami można było spróbo-
wać przysmaków przygotowanych 
przez Rodziców oraz kuchnię szko-
ły. Galę prowadziły p. Elżbieta 
Nieszporska i p. Anna Marzęcka. 
Dzięki licznym sponsorom, arty-
stom, dzieciom a przede wszystkim 
ludziom o wielkich sercach obec-
nych na 27 finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy  udało się ze-
brać rekordową sumę 15 007, 86 zł 
i 50 centów.

Małgorzata Kulikowska-Perzan
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Leśnik Cewice z Pucharem Starosty  
w XIX Halowym Turnieju Piłki Nożnej 

W Miejskiej Hali Sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 7 w Lęborku, 
w sobotę 23 lutego 2019 r. został 
rozegrany XIX Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Starosty Lębor-
skiego. W turnieju udział wzięło 9 
drużyn: Anioły Garczegorze, Latar-
nik Choczewo, Chrobry Charbrowo, 
Powiat Lęborski, Alteams Lębork, 
Zenit Redkowice, Leśnik Cewice, 
Team Lębork (juniorzy) i Szerszenie. 
Finał rozegrał Leśnik Cewice i Chro-
bry Charbrowo. Paweł Bulczak w 
pierwszych minutach finału zdobył 
gola, który dał zwycięstwo Leśniko-
wi. Chrobry Charbrowo uplasował 
się na drugiej pozycji w klasyfikacji 
a trzecie miejsce zajął Team Lę-
bork (juniorzy). Najlepszym strzel-

cem turnieju został Olaf Syldatk z 
Chrobrego, a bramkarzem Dawid 
Florek z Leśnika. Leśnik jako najlep-
sza drużyna z powiatu lęborskiego 
otrzymał także puchar „Dziennika 
Bałtyckiego”, patrona medialne-
go imprezy. Leśnik zdobył puchar 
w składzie: Dawid Florek (bram-
karz), Przemysław Mosór, Patryk 
Szarkiel, Artur Mrosk, Krzysztof 
Urban (4 gole w turnieju), Paweł 
Bulczak (3 gole), Michał Maszota, 
Adam Zieliński, Norbert Butowski.  
Organizatorami XIX Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej byli: Starostwo 
Powiatowe w Lęborku, Urząd Miej-
ski w Lęborku, Gmina Nowa Wieś 
Lęborska i klub sportowy Anioły 
Garczegorze

XXI Międzynarodowy Maraton  
Piłki Siatkowej Młodzieży  
ŁEBA 2019

Łeba w dniach  28.02. – 3.03.2019r. 
oraz 14.03. – 17.03.2019r. gości-
ła drużyny kadetek i kadetów.  
W pierwszej części turnieju uczest-
niczyło 16 zespołów kadetów i 24 
zespoły kadetek, łącznie ok. 500 
uczestników. W drugiej części 
łebskiego maratonu udział wzięły 24 
zespoły młodziczek i 22 zespoły mło-
dzików, łącznie ok. 650 uczestników. 
W halach sportowych Szkoły Podsta-
wowej w Łebie, Szkoły Podstawowej 
w Wicku, Zespołu Szkół Gospodarki 
Żywnościowej i Agrobiznesu w Lę-
borku, Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Lęborku oraz Zespołu Szkół w 
Cewicach, dzięki uprzejmości dyrek-
torów tychże placówek, ok. 1150 mło-
dych adeptów siatkówki rozgrywało 
mecze o miano najlepszej drużyny 
Maratonu w kategorii kadetek i ka-
detów oraz młodziczek i młodzików. 
W części pierwszej maratonu jak i  
drugiej inauguracją był mecz roze-

grany w Zespole Szkół w Cewicach 
pomiędzy reprezentacją Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego z Kalinin-
gradu  a Szkolnym Ośrodkiem Siat-
karskim z Cewic. Pierwszy mecz 
zakończył się zwycięstwem S.O.S. w 
Cewicach.  Natomiast drugi mecz 
inauguracyjny zakończył się zwycię-
stwem gości wynikiem 2 : 1. 
Wszystkie zespoły uhonorowane 
zostały pucharami ufundowanymi 
przez Burmistrza Miasta Łeby, Bur-
mistrza Miasta Lęborka, Wójta Gmi-
ny Cewice i Wójta Gminy Wicko. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe koszulki ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Lęborku. 
Głównymi organizatorami maratonu 
byli Joanna Bieniek i Jarosław Pruski.
Turniejowi przyglądali się i młodym 
siatkarzom kibicowali m.in. Stanisław 
Kwiatkowski - prezes Pomorskiego 
Wojewódzkiego Związku Piłki Siat-
kowej w Gdańsku, koordynatorzy 

regionalni Szkolnych Ośrodków Siat-
karskich, przedstawiciele Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej - Krzysztof 
Felczak, Adam Kowalski, Jacek Si-
tarek oraz koordynator wojewódzki 
Szkolnych Ośrodków Siatkarskich 
Walentyn Stopow, dyrektor Firmy 
KRUGER Piotr Zając, dyrektor KA-
UFLAND Wejherowo Marcin Bań-
ka, Prezes SPS Lębork Agnieszka  
Dawidowska, Z-ca Burmistrza Lę-
borka  Jerzy Pernal, Wójt Gminy Ce-
wice Jerzy Bańka, radni miast, gmin 
i  powiatu lęborskiego, dyrektorzy 
szkół, Kazimierz Piszcz - były Dyrek-
tor SP w Łebie, sympatyk maratonu. 

Głównymi sponsorami byli: Burmistrz 
Miasta Łeby, Burmistrz Miasta Lę-
borka, Wójt Gminy Cewice, Wójt 
Gminy Wicko, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, Polski 
Związek Piłki Siatkowej, Fundacja 
Polska Siatkówka, Starostwo Powia-
towe w Lęborku, Jacek Wawrzyniak, 
Piotr Zając z Firmy KRUGER, Mar-
cin Bańka z Firmy KAUFLAND, Pie-
karnia-Cukiernia Klassa, Hurtownia 
AGAWA, COSiR Lębork. W reali-
zacji projektu pomogli również SPS 
Lębork, UKS Iryda Cewice. Wyniki 
rozgrywek dostępne są na stronie 
www.powiat-lebork.pl

Sukcesy sportowe dziewcząt  
z Zespołu Szkół w Cewicach

Uczennice z Zespołu Szkół w Cewicach zajęły I miejsce w piłce ręcznej 
dziewcząt w Finale Powiatowym XX Igrzysk Młodzieży Szkolnej Wo-
jewództwa Pomorskiego 2018/2019. Mistrzynie Powiatu zajęły także 
III miejsce w półfinałach wojewódzkich.

(Na zdjęciu  1. od lewej u góry: Pau-
lina Gosz, Zuzanna Myszk, Wiktoria 
Grabowska, Aleksandra Stencel, 
Wiktoria Maszota, Dominika Helt, 
Natalia Decyk, od lewej na dole: 
Patrycja Redo, Anna Przesmycka, 
Daria Bojanowska, Roksana Sten-
cel, Weronika Klamrowska, Patrycja 
Mielewczyk).
Nasze uczennice odniosły rów-
nież znakomity sukces w Dwóch 
Ogniach Usportowionych Dziew-
cząt zajmując I miejsce na  
szczeblu powiatowym oraz II miej-

sce w Półfinale Wojewódzkich 
Igrzysk. 
(Na zdjęciu 2. od lewej u góry: 
Dagmara Linsztedt, Alicja Keller, 
Lena Mianowska, Klejna Nikola, 
Na zdjęciu od lewej na dole: Nikola 
Dampc, Amelia Riebandt, Magda-
lena Dułak, Zuzanna Partyka i Julia 
Dawidowska).
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczennicom i trenerowi Janowi 
Niedźwieckiemu oraz życzymy dal-
szych sukcesów!

ZS w Cewicach 

Sport

http://www.powiat-lebork.pl
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Żołnierska pomoc 
W naszym pięknym kraju działają 16 Zarządów Wojewódzkich,  
26 Zarządów Rejonowych oraz 334 koła Związków żołnierzy Wojska 
Polskiego. Jest jednak jedno Koło, które się wyróżnia szczególnie, a 
mianowicie jest to Koło nr 7 w Cewicach pod dowództwem kol. kmdr 
ppor. pil. Wiesława Dąbrowskiego. Opiekunem tego zacnego koła 
jest Wójt Gminy Cewice st. chor. szt. Jerzy Bańka – członek koła nr 7. 

Pozwólcie Państwo, że opiszę szcze-
gólny przypadek zacnej działalności 
tego koła.  2 września 2017 roku swój 
jubileusz osiemdziesiątych urodzin 
obchodził kpt. Ryszard Budzyński – 
członek Koła nr 7 oraz przez szereg 
lat wzorowy sekretarz. Kpt. Ryszard 
Budzyński urodził się 2 września 1937 
roku na Mazowszu. Po ukończeniu 
szkoły średniej Technikum Przemy-
słowo-Pedagogicznego w Warsza-
wie został nauczycielem w Gołdapi. 
Jednak trafił do lotnictwa morskiego 
MW. Nie było mu dane być pilotem 
czy nawigatorem ale stał się żołnie-
rzem równie bardzo przydatnym. 

Zajmował się karmieniem personelu 
latającego. W ponad 30-letniej służ-
by zajmował stanowiska tj. kierownik 
kuchni i stołówki, kierownik kasyna 
lotnego, szefa zaopatrzenia żywno-
ści, kwatermistrza 7 plmb MW w Sie-
mirowicach. Przez 40 lat był człon-
kiem Wojskowego Koła Łowieckiego 
nr 208 „Żbik”. W połowie 2018 roku 
stan zdrowia kol. Ryszarda nagle po-
gorszył się. Niezbędna była hospita-
lizacja zakończona specjalistycznym 
zabiegiem operacyjnym. 
Po powrocie ze szpitala wyma-
gał szczególnej opieki. Planowano 
umieszczenie kol. Ryszarda w domu 

opieki lecz zmieniono plany i podjęto 
się niezwykle szlachetnej misji. Kole-
dzy z Koła nr 7 st. chor. sztab. Lech 
Wesołowski i st. chor. sztab. Marian 
Wrzałkowski zaoferowali pomoc. 
Swoją postawą bardzo pozytywnie 
wpłynęli na zdrowie psychiczne i fi-
zyczne kol. Ryszarda. Rehabilitacja 
i koleżeńska pomoc w codziennym 
funkcjonowaniu poprawiły stan 
chorego. Dzięki kolegom, a także 
lokalnej służbie zdrowia na dzień 
dzisiejszy kol. Ryszard samodzielnie 
wykonuje prawie wszystkie podsta-
wowe funkcje życiowe. Mimo wielu 
napotkanych trudności kol. Lech i kol. 
Marian w ramach żołnierskiej pomo-
cy podołali obowiązkom opiekuń-
czo-pielęgnacyjnym. Śmiało można 
stwierdzić, że mogą być wzorem do 
naśladowania w Słupskim Rejonie 
ZŻWP i nie tylko. Kpt. Ryszard Bu-
dzyński jest dziś człowiekiem szczę-
śliwym. Składa najserdeczniejsze 
podziękowania swoim kolegom opie-
kunom i wszystkim bliskim za wspar-

cie, okazaną pomoc, za poświęcenie 
swojego cennego czasu i za wszystkie 
porady przepełnione optymizmem. 
Kol. Wesołowskiemu i kol. Wrzałkow-
skiemu składamy serdeczne i ciepłe 
po żołniersku słowo dziękuję, dzięku-
ję i raz jeszcze dziękuję ! Składa kol. 
Ryszard Budzyński z żoną, zarząd 
Koła nr 7, zarząd Koła nr 12 Lotni-
ków Morskich z Lęborka oraz ZŻWP 
w Słupsku. Jesteśmy z Was koledzy 
dumni. Wasza postawa to rzecz wy-
bitnie wielka i szlachetna. Jesteście 
wielcy! Czapki z głów! 
Koledze Ryszardowi z małżonką 
życzymy powrotu do zdrowia z tra-
dycyjnym 100 lat! Życzą wszyscy 
członkowie ZŻWP Słupskiego Re-
jonu. Pragnę przypomnieć, że kilka 
lat wstecz to samo Koło wspólnie z 
Kołem nr 12 odrestaurowali trzy za-
niedbane groby swoich kolegów na 
cmentarzu w Cewicach i Siemirowi-
cach. 

Eugeniusz Bobliński 
i Wiesław Dąbrowski 

FENOMENALNY Turniej w wykonaniu  
siatkarek ze szkoły podstawowej  
w Maszewie Lęborskim - BANINO

Sobota 9 marca 2019 r. to był dzień 
wspaniałych emocji i KONCER-
TOWEJ GRY naszych młodych 
siatkarek. Bohaterkami są: Łucja 
Labuda, Oliwia Czaja i Aleksandra 
Schmidtke. Wszystkie świetnie grały 
i zrobiły niemałą niespodziankę. Ale 
od początku…
Kiedy dotarliśmy do Banina i we-
szliśmy na piękną nowoczesną halę 
sportową okazało się, że w Turnieju 
zagra rekordowa ilość zespołów – 
75!!! Przy tak ogromnej ilości zawod-
niczek można się było wystraszyć 
– natomiast nic takiego nie nastą-
piło, wręcz przeciwnie – dziewczyny 
korzystając z dostępu do pięknej, 
kolorowej sali sportowej z WYSO-
KIM SUFITEM już na rozgrzewce 
prezentowały jeszcze lepszą grę niż 
w domu. W końcu wszystkie serwy 
wychodziły, sufit nie blokował, więc 
można się było skupić na taktyce 
i kierowaniu piłki w odpowiednie 
miejsca boiska.
Pierwsza runda Turnieju to 7-zespo-
łowa grupa – czyli 6 meczów do 
rozegrania. Tylko zespoły z dwóch 
pierwszych miejsc przechodziły 
do dalszej gry, reszta wracała do 
domu. Ostatnio, na naszym pierw-
szym Turnieju – w Gdańsku, zajęli-
śmy czwarte miejsce w grupie, więc 
nie nastawialiśmy się na same zwy-
cięstwa, tylko na radość z dobrej gry 

i każdego punktu.
Po dwóch pierwszych meczach i 
łatwych wygranych apetyt urósł 
i zaświeciły nam się oczy. A może 
by tak zrobić niespodziankę i wy-
paść lepiej niż w Gdańsku? Trzeba 
było jednak okiełznać w sobie tą 
zachłanność, bo zbliżały się 2 me-
cze z najsilniejszymi rywalkami. No 
i pomyłki w takim rozumowaniu nie 
było. Pierwszy z trudnych meczów. 
Z Kobylnicą przegrywamy po wal-
ce 6:11. Jak przegramy kolejny mecz 
– z Puckiem to zajmiemy 3. miejsce 
w grupie – ale przecież będzie po-
stęp w wynikach, więc humory nam 
dopisują. 
W meczu z Puckiem gramy świet-
nie. Oprócz tego dopisuje nam 
szczęście – dwa razy trafiamy w 
samą końcową linię, która należy 
do pola i punkty lądują po naszej 
stronie. Dziewczyny z Pucka nie 
wytrzymują emocjonalnie tej zacię-
tej walki i mecz kończy się zwycię-
stwem NASZYCH 11:7!!!
To najważniejsza chwila tego Turnie-
ju – awans mamy w kieszeni, o ile 
tylko wygramy pozostałe spotkania. 
I rzeczywiście wygrywamy pozosta-
łe spotkania w grupie, dzięki bardzo 
dobrej zagrywce 11:0, 11:2, 11:1.
W połowie Turnieju następuje chwila 
grozy, gdyż podczas wyczytywania 
drużyn, które awansowały do kolej-

nej rundy z każdej z grup następuje 
nieoczekiwany zwrot akcji. Okazało 
się, że w naszej grupie 3 drużyny 
miały identyczną ilość wygranych, 
więc sędziowie musieli policzyć każ-
dy mały punkcik. Kiedy usłyszeliśmy 
tę wiadomość, przyznać trzeba, że 
zbladliśmy, bo mogło się okazać, 
że wcale nie przechodzimy jednak 
dalej, mimo serii zwycięstw. ALE!!! 
Informacja organizatora brzmi: 
SP MASZEWO LĘBORSKIE – 1. 
miejsce w grupie!!! Wybuchliśmy 
radością, bo nie często wygrywa się 
grupę!
Teraz już nic nie musimy- zrobili-
śmy historyczny awans do grupy 
24 zespołów najlepszych w woje-
wództwie. Czyli byliśmy lepsi od 51 
zespołów. WARTO ĆWICZYĆ i 
przychodzić na SKSy  -pojawia się 
myśl.
Bez napięcia gramy więc kolejny 

mecz, którego stawką jest wejście 
do najlepszej dwunastki Turnieju. 
I… wygrywamy z Redą bodajże 11:7. 
Dziewczyny poczuły moc. Świetnie 
zagrywały i grały w polu. Wychodzi-
ły akcje na trzy, obrony i przyjęcia. 
Jest SUPER.
Na fali radości wygrywamy jeszcze 
2 mecze: z Gedanią Gdańsk i Kwi-
dzynem.
Ostatecznie kończymy rozgrywki na 
10. miejscu pośród 75 zespołów!
W sobotę dopisało nam zdrowie, 
umiejętności, doświadczenie i spor-
towe szczęście – jednym słowem 
świetny dzień.
Wielkie gratulacje Dziewczyny!  
I słowa podziękowania Rodzicom 
dziewczyn – bez Was Drodzy Rodzi-
ce i Waszej pomocy nie byłoby tych 
sukcesów.

Trener minisiatkówki: 
Krzysztof Paluszek

KOŁO SENIORA
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Babka Wielkanocna
Składniki:
• 5 jaj
• 1 szklanka cukru
• 250 g masła
• 1 szklanka mąki pszennej
• ¾ szklanki mąki ziemniaczanej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 4 łyżki oleju
• 1 cukier waniliowy
• kilka kropli aromatu waniliowego lub migda-

łowego 
• rodzynki 

Przygotowanie:
Masło ucieramy z cukrem i cukrem wanilio-
wym na puszystą masę. Następnie do-
dajemy żółtka i olej dalej ucierając. Do 
utartej masy dodajemy partiami mąkę 
pszenną przesianą z proszkiem do 
pieczenia i mąka ziemniaczaną. Cały 
czas ucieramy. Ubijamy pianę z białek 
dodając do nich kilka kropli aromatu 
i dodajemy do ciasta. Mieszamy do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Bab-
kę wkładamy do piekarnika nagrzane-
go do 180 stopni i pieczemy ok. 50 - 60 
minut. Po wyciągnięciu babki z piekar-
nika i ostudzeniu polewamy czekoladą, 
lukrem bądź posypujemy cukrem pudrem, 
według uznania. Smacznego!

Babcia Marysia 

Opracowanie graficzne i druk:
Media
ul. Słowackiego 13B/15
84-300 Lębork


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

