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INFORMACJE

MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ  
HYDROFORNIĘ W SIEMIROWICACH

W lipcu i w sierpniu 2020r.  została 
wykonana modernizacja instalacji 
wodociągowej zasilającej hydrofor-
nię w Siemirowicach oraz moderni-
zacja hydroforni w zakresie sterowa-

nia.
Zlecone zadanie obejmowało:
• wykonanie wodociągu PE 110 

o długości 280m,
• wyeliminowanie zbiornika re-

tencyjnego wody,
• wykonanie szafki łączeniowej,
• zaprojektowanie i wykonanie 

rozdzielnicy dla obsługi dwóch 
pomp w oparciu o sygnał z roz-
łącznika ciśnieniowego,

• ułożenie nowych przewodów 
od rozdzielnicy do studni przy 
zbiorniku – odcinek 150 me-

trów,
• wykonanie dokumentacji po-

wykonawczej.
Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniósł 150.675,00 zł

Referat Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej  

INWESTYCJE

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ INWESTYCJI BUDOWY  
SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI PIESKI

Zakończono realizację inwestycji pn. 
„Budowa sieci wodociągowej dla 
miejscowości Pieski, stacji uzdatnia-

nia wody wraz z infrastrukturą towa-

rzyszącą”. 
W ramach zadania wykonano:
• sieć wodociągową o łącznej dłu-

gości 1396,30 mb, 
• budynek stacji uzdatniania wody 

wraz z wyposażeniem technolo-

gicznym,
• hydranty technologiczne na-

ziemne 5 szt., 
• studnie wodomierzowe 9 szt., 

• studzienki kanalizacyjne 8 szt.,
• zasuwę wodociągową 20 szt.,
• kanalizację sanitarną z rur 59,20 

mb, 
• instalacje elektryczne wewnętrz-

ne i zewnętrzne, przyłącze za- 
silające stację uzdatniania wo- 

dy.
Zadanie zostało dofinansowane  
ze środków Rządowego Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 
1.066.304,93 zł, a kwota dofinan-

sowania to 681.112,00 zł.

ROZLICZ PIT W GMINIE CEWICE
Zachęcamy osoby, które miesz-
kają w naszej gminie, a nie są 
tu zameldowane, do rozliczania 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Lęborku, właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania. 
Ustawa o PIT  (ustawa z dnia 26 lip-

ca 1991 r. o podatku dochodowym, 
art. 45 ust. 1b) określa, że urzędem 
skarbowym właściwym do składa-

nia rocznych zeznań podatkowych 
jest urząd stosowny według miejsca 
zamieszkania podatnika. Równo-

znaczne jest to z tym, że dla organu 
podatkowego adres zameldowania 
nie ma żadnego znaczenia. 

Obecnie w Gminie Cewice zamel-
dowanych jest 7 470 osób,  
a w rzeczywistości mieszka znacznie 
więcej. Udział gminy w podatku do-

chodowym od osób fizycznych jest 
głównym z dochodów naszej gminy  
i stanowi 38,16%. 
Co zrobić, aby tu rozliczać podatek? 
Wystarczy złożyć zeznanie podat-
kowe w Urzędzie Skarbowym w Lę-

borku i wpisać Gminę Cewice jako 
miejsce zamieszkania. To tylko dwie 
rubryki do wypełnienia, a zmie-

nić mogą wiele. Dzięki temu część 
Państwa podatku dochodowego 
zostanie przeznaczona na działania 
realizowane bezpośrednio przez na-

szą gminę. Im więcej osób miesz-
kających na terenie gminy będzie 
wskazywało w PIT swoje faktyczne 
miejsce zamieszkania, tym gmina 

będzie miała większe możliwości 
finansowe na realizację swoich za-

dań, a tym samym poprawę warun-

ków życia mieszkańców.
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
W dniu 11.08.2020r. została pod-

pisana umowa na wykonanie do-

kumentacji technicznej pn. „Budo-

wa drogi gminnej ul. Akacjowej  
i Osiedla Młodych w Cewicach”. 
W postępowaniu przetargowym zo-

stała wyłoniona oferta  firmy Biuro 
Obsługi Inwestora „Invest-Projekt” 
Ewa Symonowicz. W ramach umo-

wy zostanie przygotowana doku-

mentacja techniczna obejmująca 
ul. Akacjową o długości 151,3 m  
i Osiedle Młodych - 322,9m a także 
zaprojektowanie nawierzchni drogi 
z kostki betonowej. Dokumentacja 
będzie obejmowała również bu-

dowę kanalizacji deszczowej oraz 
oświetlenia ulicznego. Termin wy-

konania dokumentacji projektowej 
18.12.2020r.

Referat Planowania Przestrzennego, 

Gospodarki Nieruchomościami  
i Inwestycji 

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ DROGI  
W POPOWIE W RAMACH DOFINANSOWANIA  
NA MODERNIZACJĘ DRÓG ROLNYCH

Zakończono zadanie pn. „Przebu-

dowana drogi gminnej dz. Nr 141/1,  
113 obr. Popowo” w ramach mo-

dernizacji dróg dojazdowych  
do gruntów rolnych. W ramach in-

westycji została przebudowana dro-

ga gminna nr 149082G w Popowie 
o łącznej długości 0,5 km. Zakres 
inwestycji obejmował utwardzenie 
nawierzchni drogi poprzez położe-

nie płyt betonowych typu YOMB 
oraz  umocnienie pobocza. Wartość 
zadania wyniosła 197 478,00 zł  
z czego 91 860,00 zł  to pozyskana 
kwota w ramach dofinansowania 

do modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych ze Środków 
Województwa Pomorskiego. 

Referat Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej 

INWESTYCJE
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NOWA INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA ORAZ  
KOMIN W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH 

W lipcu i w sierpniu 2020r. w Ze-

spole Szkół w Cewicach została 
wykonana nowa instalacja przeciw-

pożarową. Zlecone zadanie obej-
mowało:
• demontaż istniejącej instalacji 

przeciwpożarowej, rozkucie, odłą-

czenie i zaślepienie istniejących 

podejść – 12 szt.,
• montaż, wykonanie sieci p. poż. 

do hydrantów wewnętrznych z rur 
podwójnie ocynkowanych, mon-

towanych na obejmach (przej-
ścia przez ściany oraz stropy) – 
340mb,

• podejścia do skrzynek hydranto-

wych z rur podwójnie ocynkowa-

nych – 50mb,
• montaż zaworów odcinających 

przy hydrantach,
• włączenie nowej sieci przed wo-

domierzem w kotłowni. 
Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniósł 59.778,00 zł 

W kotłowni przy szkole w Cewicach 
wymieniono także stary komin, który 
był w bardzo złym stanie technicz-
nym. Nowy komin posłuży kolejne 
kilkanaście lat.

Referat Gospodarki  

Komunalnej i Mieszkaniowej 

INWESTYCJE

ZAKUP LAPTOPÓW W RAMACH PROJEKTU 
„ZDALNA SZKOŁA + W RAMACH  
OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ”

Gmina Cewice zakupiła 41 lapto-

pów w ramach projektu „Zdalna 
Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej” współfinanso-

wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, 
I Oś Priorytetowa „Powszechny do-

stęp do szybkiego internetu”, Dzia-

łanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu o 
wysokich przepustowościach”.
Laptopy trafiły do szkół w Cewi-

cach, Łebuni, Maszewie Lęborskim, 
Przerytem i Siemirowicach.
Celem projektu jest zapewnienie do-

stępu do sprzętu umożliwiającego 
realizację zdalnych lekcji uczniom 
wykluczonym cyfrowo.

Koszt zakupu sprzętu komputerowe-

go wyniósł 105.000,00 zł, z czego 
104.999,77 zł stanowiło dofinan-

sowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjne-

go Polska Cyfrowa na lata 2014 – 
2020.

PROJEKTY



BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACH 5Grudzień Nr 74/2020

W GMINNYM CENTRUM KULTURY
DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 
29 września w ramach Ogólno-

polskiego Dnia Głośnego Czyta-

nia w Gminnym Centrum Kultury 
w Cewicach odbyło się spotkanie 
autorskie z panią Magdaleną Ku-

biak, na którym zaprezentowano 
jej tomik wierszy pt. „Słoik z po-

ezją”. Poza odczytywaniem wierszy  
i rozmowie o twórczości przybyłego 
gościa, przeprowadzono również 
warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół 
w Cewicach z tworzenia haiku, czyli 
najkrótszego utworu poetyckiego. 
Ku ogromnej uciesze uczestników  
i opiekunów powstały naprawdę 
ciekawe i wartościowe teksty.

WALCZYMY O LAURĘ
Od października tego roku tysiące 
osób i setki instytucji są zaangażo-

wane w zorganizowanie finansowej 
pomocy dla chorej na SMA małej 
Laury Paczuła. Mimo że 25 paździer-
nika sytuacja epidemiczna nie po-

zwoliła na zorganizowanie charyta-

tywnego biegu nad jeziorem Brody,  
to jednak udało się przeprowadzić 
wirtualną formę tego wydarzenia. 
Ostatecznie dla Laury pobiegło po-

nad 200 osób. Nie była to łatwa 
operacja ze względu na zwiększają-

ce się z dnia na dzień obostrzenia, 
tym bardziej ogromne słowa po-

dziękowania należą się mieszkań-

com Gminy Cewice. Dziękujemy za 
tak liczny udział w wydarzeniu oraz 
za finansowe wsparcie tego szczyt-
nego celu. 
W korytarzu Gminnego Centrum 
Kultury powstała „Cukierenka Lury”, 
w której w zamian za pyszne wypieki 
można było wspomóc zbiórkę wrzu-

cając dowolną kwotę do skarbonki. 

WARSZTATY Z LĘBORSKIM 
UNIWERSYTETEM 
TRZECIEGO WIEKU 
W ramach projektu „Our time” 
współfinansowanego ze środków 
Powiatu Lęborskiego został prze-

prowadzony wspólny warsztat, na 
którym wykonywano pieśni w ję-

zyku angielskim oraz kaszubskim. 
W spotkaniu wzięły udział: gru- 
pa Coolturalnie Zakręceni Lę- 
borskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz kaszubski zespół Mare-

sci. 

Z EKSPERYMENTAMI 
W SOŁECTWACH 
W trakcie zajęć wakacyjnych pro-

wadzonych w Cewicach, pracow-

nicy Gminnego Centrum Kultury 
udali się  do poszczególnych sołectw  
w celu przeprowadzania poka-

zowych warsztatów plenerowych  
z robienia eksperymentów. Udało 
się odwiedzić cztery sołectwa: Osko-

wo, Osowo Lęborskie, Karwicę oraz 
Unieszyno. W trakcie tych zajęć po-

kazywano młodym uczestnikom, jak 
za pomocą prostych środków, do-

stępnych w każdym domu, można 
przeprowadzić ciekawe doświad-

czenia. 

WAKACJE W GCK
Jak co roku, dzieci i młodzież  
z Gminy Cewice miały okazję 
uczestniczenia w zajęciach wakacyj-
nych w Gminnym Centrum Kultury. 
W dniach 03.08 – 13.08.2020 
odbyły się warsztaty składające 
się z dwóch bloków tematycznych.  
W pierwszym tygodniu, opatrzonym 
hasłem „Tydzień naukowo – sporto-

wy” uczestnicy chodzili na zajęcia  
z robotyki, zumby, tworzenia ori-
gami, a także uczestniczyli w „Dniu 
eksperymentów”. Drugi tydzień na-

tomiast charakteryzował się tema-

tyką kulinarną. Dzieci zgromadzone 
w GCK robiły pizzę, desery lodowe, 
drożdżówki oraz przygotowywały 
tradycyjny domowy obiad. Nieste-

ty, trzeci „tydzień artystyczny” został 
odwołany ze względu na wzrost za-

chorowań koronawirusem.

Gminne Centrum Kultury 

w Cewicach 

W GMINNYM CENTRUM KULTURY
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Z ŻYCIA GMINY

EDUKACJA EKOLOGICZNA NASZYCH NAJMŁODSZYCH

W ramach prowadzonej edukacji 
ekologicznej Zakład Zagospodaro-

wania Odpadów „Czysta Błękitna 
Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku, 

przekazał Gminie Cewice artykuły  
i gadżety ekologiczne. Dostarczone 
materiały to  m in. kolorowanki, gry 
edukacyjne, puzzle, notesy, kosze do 

segregacji oraz zgniatarkę do bute-

lek. Gadżety zostaną przekazane do 
odpowiedniej placówki oświatowej  
i będą służyły  poszerzeniu wiedzy 

uczniów w tematyce  ochrony środo-

wiska i ekologii. 
Referat Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej

11. LISTOPADA W GMINIE CEWICE
W dniu 11 listopada podczas ob-

chodów odzyskania przez Polskę 
niepodległości przedstawiciele Gmi-
ny Cewice – Marzena Reclaf, Wie-

sław Keller oraz Grzegorz Partyka,  
w imieniu Wójta Gminy Cewice oraz 
Radnych Rady Gminy Cewice złoży-

li kwiaty na pomniku upamiętniają-

cym miejsce śmierci wejherowskiego 
prałata ks. Edmunda Roszczynial-
skiego. Pomnik ks. Roszczynialskiego 
w Cewicach został odsłonięty 9 listo-

pada 1986 w miejscu jego męczeń-

skiej śmierci.
Referat Zamówień Publicznych, 

Funduszy Zewnętrznych i Promocji
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PIOTR MÜLLER  
W GMINIE CEWICE

W sobotę 5 grudnia Wójt Gminy Ce-

wice Jerzy Bańka spotkał się z rzecz-
nikiem prasowym rządu Piotrem 
Müllerem, któremu towarzyszył kie-

rownik jego biura poselskiego w Lę-

borku Marcin Brodalski oraz radna 
sejmiku wojewódzkiego Mirosława 
Kaczyńska. Podczas spotkania roz-
mawiano na temat inwestycji lokal-
nych, zarówno tych trwających, jak 
i przyszłych. Rzecznik rządu zapo-

znał się z sytuacją budżetową Gmi-
ny Cewice. Wójt gminy przedstawił 
planowane inwestycje na przyszły 
rok, które wymagają znacznych na-

kładów finansowych m.in. budowa 
kanalizacji w Cewicach, budowa in-

frastruktury drogowej czy adaptacja 
pomieszczeń w Zespole Szkół w Ce-

wicach na potrzebę funkcjonowania 
przedszkola. 
Piotr Müller zapewnił, że samo-

rządy będą wspierane z programu 
Rządowego Funduszy Inwesty-

cji Lokalnych a także, że zostanie 
utrzymany program wsparcia Fun-

dusz Dróg Samorządowych.  
Wójt zwrócił uwagę na największą 

trudność samorządu, a mianowi-
cie niedoszacowanie wydatków na 
oświatę. Wójt podkreślił, że główny  
problem, to wynagrodzenia nauczy-

cieli, na które samorząd musi prze-

znaczyć część dotacji z własnego 
budżetu. 
Na zakończenie wizyty wójt poka-

zał nowo wybudowaną infrastruk-
turę drogową z FDS w Cewicach,  
a także przedstawił dalsze potrzeby 
budowy dróg przy wsparciu rządu 
między innymi ul. Osiedla Młodych 
oraz ul. Akacjową w Cewicach. 

RELACJA

AKCJA PN. „EKO-DOMEK” 
21. DRUŻYNY  
HARCERSKIEJ BUKI

Ogród powinien  być miejscem 
przyjaznym owadom. Warto więc 
zadbać nie tylko o pszczołę miodną, 
ale także o liczne gatunki pszczół 
samotnic. Dobrym sposobem za-

chęcenia pożytecznych owadów 
do zasiedlenia zielonego zakątka 
jest budowa domków czy sadzenie 
roślin miododajnych. Harcerze z 21 
Drużyny Harcerskiej BUKI, wyszli 
z inicjatywą budowy eko-domków 
dla owadów. Druhny oraz druho-

wie w zaciszach swoich domów 
uwijali się jak pszczółki, aby zdą-

żyć przed zimą. Powstało aż 100 
domków, którymi zostali obdaro-

wani mieszkańcy Gminy Cewice. 
Nie mogło zabraknąć  na naszej 
liście,  ważnych dla gminy  instytu-

cji, którym sprezentowaliśmy nasze 
ekologiczne dzieła. Urząd Gmi-
ny w Cewicach, Gminne Centrum 
Kultury, Nadleśnictwo Cewice  
czy Zespół Szkół w Cewicach,  
|to miejsca na terenie któ-

rych zostaną umieszczo-

ne eko-domki dla owadów.  
Projekt „ Eko-domek” finansowany 
jest ze środków funduszy AKUMU-

LATOR SPOŁECZNY. 
 Drużynowa 21 DH Buki  

Katarzyna Skrzyńska- Gołąb

JESTEM JAK BOHATER OBRAZU
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków wzięli udział  
w projekcie pt. „Jestem jak bo-

hater obrazu”. Projekt polegał  
na stworzeniu tzw. „żywych obra-

zów”, czyli rekonstrukcji dzieł ma-

larstwa, tworzonych przy udziale 
ludzi, przedstawiających postawą, 
ubiorem oraz mimiką daną scenę 
z autentycznych obrazów. Ucznio-

wie wykazali się kreatywnością, 
a także umiejętnościami aktorski- 
mi. 
Wzbudzili w sobie zainteresowanie 
sztuką m.in. poprzez interpretacje 
dzieł.  Młodzież czerpała inspiracje  
z reprodukcji obrazów umieszczo-

nych na szkolnym korytarzu. Przy-

gotowane sceny zostały udoku-

mentowane fotografiami, z których 
powstała galeria prac. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-

mali nagrody sfinansowane przez  
Fundusz Akumulator Społeczny, 

ze środków Programu Fundusz Ini- 
cjatyw Obywatelskich Narodo- 
wego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywa- 
telskiego oraz przez Stowarzysze- 
nie PRO w Maszewie Lębors- 

kim.
Organizatorzy:

Piotrowska, A. Cybula, D. Płotka
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RELACJA

W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH 
AKCJE MEN 

#SZKOŁAPAMIĘTA I 
#SZKOŁADOHYMNU
Szkoła w Cewicach w listopadzie 
przystąpiła do dwóch akcji zor-
ganizowanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. W ramach 
przedsięwzięcia #SzkołaPamięta 
nasze wspaniałe przedszkolaki za-

paliły znicze pod pomnikiem pa-

trona szkoły, ks. E. Roszczynialskie-

go. Serdeczne podziękowania dla 
wychowawców: p. Moniki Hohm,  
p. Bernadety Stukan, p. Hanny 
Jarmołowicz, p. Anny Żukowskiej 
oraz p. Eweliny Daleckiej za pielę-

gnowanie u dzieci postaw patrio-

tycznych. Z okazji Święta Niepod-

ległości, w ramach kolejnej akcji 
#SzkołaDoHymnu dzieci z oddzia-

łów przedszkolnych pod wodzą  
p. Bernadety Stukan oraz p. Moniki 
Hohm uroczyście odśpiewały hymn 
państwowy oraz przygotowały krót-
ki montaż słowno – muzyczny o te-

matyce patriotycznej. 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
MINIPIŁKI SIATKOWEJ 2020
Nauczyciele w-f  p. Andrzej Linsz-
tedt  i p. Jarosław Pruski wytypowali 
dwie drużyny do reprezentowania 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Iryda Cewice w Turnieju Minipiłki 
Siatkowej w składzie 1. Juliusz Par-
tyka & Jakub Selonke oraz 2. An-

toni Antonowicz & Szymon Wejer. 
Chłopcy walczyli bardzo dzielnie, 
na 18 drużyn Juliusz & Jakub zajęli 
czwarte miejsce, zaś Antek & Szy-

mon miejsce jedenaste. Juliusz Par-
tyka zdobył statuetkę Najlepszego 

Zawodnika. Serdeczne gratulacje 
zarówno dla chłopców, jak i ich tre-

nerów.

ŚLUBOWANIE KLASY 
PIERWSZEJ
16 października odbyła się jed-

na z najważniejszych uroczystości  
w szkole. Uczniowie klas pierwszych 
złożyli ślubowanie i przez najbliż-
szych osiem lat będą stanowili 
część wspólnoty naszej szkoły. Ko-

chani Pierwszoklasiści! Pamiętajcie,  
że szkoła to nie tylko obowiązki,  
ale również życzliwi Wam nauczy-

ciele. To starsi koledzy, którzy chętnie 
Wam pomogą, kiedy tylko o to po-

prosicie. Szczególnie podziękowania 

kierujemy do wspaniałych wycho-

wawczyń p. Bożeny Romanowskiej 
oraz p. Bożeny Buni za przygoto-

wanie tej wspaniałej uroczystości. 
Dziękujemy również Rodzicom za 
pomoc i słodkie niespodzianki.

OGÓLNOPOLSKI MARATON 
PRZEDSZKOLAKÓW 2020
9 października dzieci z oddziałów 
przedszkolnych wzięły udział w VI 
OGÓLNOPOLSKIM MARA-

TONIE PRZEDSZKOLAKÓW 
2020. Pomimo zaciętej rywalizacji  
nie było przegranych. Wszystkie 
dzieci otrzymały pamiątkowy me-

dal oraz dyplom.

AKCJA #SADZIMY

18 września, już po raz drugi  
we wszystkich nadleśnictwach  
w Polsce, odbyła się akcja #sadzi-
MY. Inicjatorem ogólnopolskiej 
akcji jest prezydent Andrzej Duda, 
który posadził młode drzewka  
w gdańskim Nadleśnictwie Lipusz, na 
terenie zniszczonym przez huragan  
w 2017 r. Leśnicy Nadleśnictwa Ce-

wice tego dnia rozdawali chętnym 
sadzonki. 
Nasi wspaniali harcerze - 21. Dru-

żyna Harcerska Buki, pod wodzą 
charyzmatycznej druhny drużyno-

wej Katarzyny Skrzyńskiej – Gołąb,  
przyłączyli się do akcji. Mło-

dzież z pomocą konserwatora 
szkoły, p. Dariusza Okoniewskie-

go, posadziła krzewy i drzew-

ka na terenie szkoły. Drzewa  
to tlen, czyste powietrze, to możli-
wość bycia blisko przyrody każdego 
dnia, to dom dla zwierząt, grzybów, 
roślin i innych organizmów. To też 
ekologiczny i odnawialny surowiec 
- drewno. 

NARODOWE CZYTANIE

Narodowe Czytanie, pod hono-

rowym patronatem Pary Prezy-

denckiej, to ogólnopolska akcja 
społeczna, której głównym celem 
jest popularyzowanie czytelnictwa 
oraz wzmocnienie poczucia na-

rodowej tożsamości poprzez pu-

bliczne odczytywanie tekstów naj-
większych dzieł literatury polskiej. 
W ramach święta polskiej literatury 
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– Narodowego Czytania 2020  
- w Zespole Szkół w Cewicach,  
7 września 2020 r., przeczytano (z 
podziałem na role) fragment „Bal-
ladyny” J. Słowackiego. W wybrane 
osoby dramatu wcieliły się: p. dy-

rektor Aleksandra Klawe, nauczy-

ciele j. polskiego: p. Iwona Nastały, 
p. Mariola Leyk, p. Bożena Trojan  
i nauczyciel wspomagający: 
p. Mariola Słota. Narodowe 
Czytanie odbyło się na lekcji  
j. polskiego w kl. VII b i do-

starczyło uczniom i nauczycie-

lom dużo radości w zetknięciu  
się z wybitną polską literaturą. Ser-
deczne podziękowania dla wszyst-
kich nauczycieli, którzy wzięli udział 
w akcji, a w szczególności dla p. 
Iwony Nastały za organizację  
i przygotowanie dekoracji.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Klasa II B Szkoły Podstawowej  
w Cewicach z okazji Dnia Sprząta-

nia Świata udała się w teren, aby 
uporządkować pobliski park buko-

wy. Dzieci myślały, że sprzątanie 
będzie miało charakter symboliczny, 
jednak jakie było zaskoczenie, gdy 
okazało się, ile wysiłku trzeba w to 
włożyć! Niestety... śmieci było mnó-

stwo! Uczniowie zakasali rękawy  
i wzięli się do pracy. 

5 dużych worów zapełniło się  
w mig, ponieważ dzielni drugo- 
klasiści sprawnie wypatrywali 
wszystkich śmieci. Uczniowie wie-

rzą, że choć są jeszcze mali, to w 
wielki dla nich sposób, przyczynili  
się do dbania o nasz świat - nasze 
Cewice.

9

RELACJA
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KLUB WOJSKOWY 44 BLM W SIEMIROWICACH 
ZORGANIZOWAŁ KONKURS  
FOTOGRAFICZNY „MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

Komisja konkursowa składająca  
się z pasjonatów fotografii Lębor-
skiego Klubu Fotograficznego pod 
przewodnictwem Pana Marka Drze-

wieckiego postanowiła przyznać:
I miejsce Jakubowi Wiśniewskiemu  
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Popowie 
za zdjęcie pt. „Moja odskocznia od 
codzienności”. II miejsce przyznano 
Filipowi Leikowi Szkoła Podstawo-

wa z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Leśników Polskich w Przerytem,
III miejsce Katarzynie Klatt Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Inte-

gracyjnymi im. Leśników Polskich  
w Przerytem.
Do udziału w konkursie  zaprosiliśmy 
dzieci i młodzież ze szkół podstawo-

wych: klasy IV-VIII z Gminy Cewice.
Podstawowym celem konkursu było 
promowanie piękna naszego regio-

nu - małej Ojczyzny, rozbudzanie 
zainteresowania przyrodą, kulturą 
i tradycją. Chcemy przyczynić się 
do rozwijania inwencji twórczej, 
umiejętność obserwacji i wrażliwości 
artystycznej dzieci i młodzieży pre-

zentując ich twórczość w dziedzinie 
fotografii.
Dziękujemy serdecznie Nadleśnic-
twu Cewice za objęcie konkursu 
honorowym patronatem oraz prze-

kazanie atrakcyjnych nagród, które 
miały być wręczone podczas kon-

certu z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości.
Ze względu na sytuację epidemiolo-

giczną koncert się nie odbył. Laure-

atom i uczestnikom dziękujemy i ży-

czymy rozwijania zmysłu obserwacji 
i twórczej wrażliwości!

 Klub Wojskowy 44 BLM
zdj. Jakub Wiśniewski 

NA SKRAJU GMINY…, CZYLI CO SŁYCHAĆ W PRZERYTEM
Ubiegłe tygodnie ponownie posta-

wiły edukacji sporo wyzwań. Klasy 
VI-VIII rozpoczęły zdalną edukację, 
a nieco później dołączyli do nich 
młodsi uczniowie. Ten trudny czas 
nie pozwala jednak podejmować 
społeczności SP Przeryte kolejnych 
inicjatyw. 

A działo się sporo!
W październiku uczniowie ze Szko-

ły Podstawowej w Przerytem wzięli 
udział w ogólnopolskim projekcie 
pn. „Tydzień Uczniowskiej Super-
Mocy”, gdzie otrzymali tytuł Szkoły 
Odkrywców SuperMocy. Ponadto 
regularnie odbywają się zajęcia  
w ramach projektu SuperKoderów, 
gdzie uczestnicy szlifują swoje umie-

jętności zarówno programowe jak  
i dziennikarskie.
Uczniowie potwierdzili także,  

że „czują” patriotyzm. Z okazji Dnia 
Niepodległości tłumnie stanęli do 
szkolnego konkursu „A w moim 
domu”. Na szkolnym profilu na Fa-

cebooku można wysłuchać pięknych 
recytacji i śpiewów oraz audiobooka 
nagranego przez uczniów klas star-
szych. 
Jak co roku, choć tym razem  
zdalnie,  szkoła „stanęła do hym- 
nu”. 

Pragniemy także podziękować 
mieszkańcom sołectwa Pieski, któ- 
rzy udowodnili, że mają wielkie ser- 
ca i otwarte portfele. Poprzez  
przeprowadzoną w szkole loterię 
fantową i kiermasz ciast – na pomoc 
dla Laury, zebrali pokaźną sumę 
pieniędzy. Dziękujemy. 

Szkoła Podstawowa  
w Przerytem 
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W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W SIEMIROWICACH 

SPRZĄTANIE ŚWIATA
22 września 2020r. Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Siemirowicach 
brał udział w 27 akcji Sprzątania 
Świata. Przed ogólnym sprzątaniem 
najbliższej okolicy odbyły się rozmo-

wy w grupach na temat: „Plastik? 
Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.  
Na zakończenie prac obejrzeliśmy 
pokaz ratownictwa wodnego przy-

gotowany przez członków Mło-

dzieżowej Drużyny WOPR oraz  
opiekunów p. A. Buczyńskiego  
i p. M. Gembela. Otrzymaliśmy 
również miła informację, iż nasze 
uczennice w ramach wolontariatu  
w okresie letnim, nad jeziorem w Sie-

mirowicach przepracowały: Antoni-
na Wasilewska -333 godz.; Gabriela 
Michalska- 246 godz.; Martyna 
Jażdżewska – 235 godz; Laura Ma-

szota – 118 godz. 
Uczennice odbyły również wstępne 
szkolenie ratownicze. Serdecznie 
dziękujemy organizatorom za za-

proszenie.
Wicedyrektor Elżbieta Wiater

UCZYMY DZIECI 
PROGRAMOWAĆ
Dzieci z oddziału przedszkol- 
nego w Zespole Szkolno – Przed-

szkolnym w Siemirowicach biorą 
udział w Ogólnopolskim programie 
„Uczymy Dzieci Programować”. 

Uczniowie podczas wykonywa-

nia zadań rozwijają algorytmicz-
ne myślenie, zadaniowe podej-
ście do stawianych problemów, 
kreatywność, umiejętność pracy 
w zespołach, szukania kompro-

misów, optymalnych rozwiązań, 

a także oswajają się z nowocze-

snymi technologiami w oparci  
o kształtowanie kompetencji klu-

czowych. 

Wychowawca  
Agnieszka Keller

RELACJA
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BIBLIOTEKA NA TO CZEKA
Biblioteki z Gminy Cewice przystą-

piły do projektu „Biblioteka na to 
czeka” organizowanego przez In-

stytut Pamięci Narodowej. Dzięki 
temu  biblioteki  mogły bezpłatnie 

zamówić wybrany przez siebie pa-

kiet publikacji wydanych przez IPN.  
Do naszych bibliotek trafiło 12 ksią-

żek z zakresu najnowszej historii 
Polski. Akcje organizowane przez In-

stytut Pamięci Narodowej mają na 
celu wspieranie rozwoju czytelnictwa 
i bibliotek publicznych w Polsce. Pa-

miętając o tym, że książka żyje tylko 
wtedy, kiedy jest czytana, zachęca-

my naszych czytelników do wypoży-

czania pozyskanych nowości.

Wioletta Wilkosz – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cewicach

BIBLIOTEKA

RELACJA

W PODZIĘKOWANIU ZA PLONY
Charbrowo stało się miejscem,  
w którym w tym roku odbyła się 
msza dziękczynna za udane plony 
rolne. Z uwagi na trwające zagroże-

nie pandemią Covid-19, nie mogło 
się odbyć święto plonów w tradycyj-
nej, znanej dotąd formie.
Tradycyjny dożynkowy wymiar mia-

ła msza św. celebrowana przez pro-

boszcza parafii pw. św. Józefa Oblu-

bieńca w Charbrowie, ks. Stanisława 
Bugaja. Nie zabrakło odniesień  
do rolniczego trudu i wdzięczności 
za efekty tej ciężkiej pracy przy przy-

chylności niebios. 
Gminy powiatu lęborskie-

go przygotowały dożynkowe 
dary. Wicko złożyło dożynkowy 
chleb, Cewice – kosz owoców, 
Nowa Wieś Lęborska – wędliny, 
a  o dar z ryb zadbała Łeba. Tra-

dycji dopełniły kwiaty przygoto- 
wane przez samorząd miasta Lę-

borka. Oprócz reprezentantów 
lokalnych samorządów, w mszy 
uczestniczyli przedstawiciele Zrze-

szenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz 
władze powiatu ze Starostą Lębor-
skim Alicją Zajączkowską i Edmun-

dem Głombiewskim, Wicestarostą 
Lęborskim.
Podczas mszy odbyło się poświęce-

nie symbolicznego wieńca dożyn-

kowego. Tradycja dziękczynienia 

za udane plony wrosła na trwałe 
w polską tradycję. Stanowi ważny 
element polskiej kultury i tożsa- 
mości. Podkreśla także wartości 
przywiązania do pracy rolnika,  

szacunek dla przyrody oraz wo- 
lę kultywowania dawnych zwycza-

jów.
Starostwo Powiatowe  

w Lęborku
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MASZEWSKA BIBLIOTEKA LAUREATEM 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  
„ŚLADAMI NIEPODLEGŁEJ”

Biblioteka w Maszewie Lęborskim  
znalazła się w gronie zwycięzców 
ogólnopolskiego konkursu
literacko-fotograficznego: „Patrio-

tyczny Głos Seniora – Śladami Nie-

podległej”, zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie MANKO z Krako-

wa. Zadanie konkursowe polegało 
na wyszukaniu, w swojej miejscowo-

ści lub gminie, miejsca związanego 
z walką o niepodległość. Mogła 
to być nazwa ulicy, skweru, parku  
lub pomnik  znanego, bądź mniej 
znanego bohatera. Następnie trze-

ba było napisać artykuł i dołączyć 
do niego zdjęcia.
W parku w Cewicach znajduje  
się kamień z tablicą, na której wyry-

ty jest napis: „Tu w obronie polskości 
został rozstrzelany przez hitlerowców 
w listopadzie 1939 roku syn ziemi 
kaszubskiej ś.p. Ks. prałat Edmund 
Roszczynialski, dziekan wejherowski, 
w wieku 51 lat, kapłaństwa 26 lat.”
To właśnie ksiądz Roszczynialski stał 
się bohaterem konkursowego arty-

kułu.
Konkurs miał również charakter edu-

kacji międzypokoleniowej, dlatego 
na spotkanie do biblioteki 

zaproszono emerytowaną biblio-

tekarkę Panią Grażynę Bońkowską 
i Lenę Kwiatkowską – uczennicę  
kl. IV Szkoły Podstawowej w Masze-

wie Lęborskim, z którymi wspólnie 

wyszukiwano informacje.
Jurorzy docenili artykuł biblioteki  
i w nagrodę opublikowali go w spe- 
cjalnie wydanym ogólnopolskim 
magazynie „Patriotyczny Głos Se-

niora – Śladami Niepodległej”. 
Oprócz tego biblioteka otrzyma 
również nagrodę książkową.

Beata Czaja –  Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA

WYPRAWKI CZYTELNICZE  
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

We wrześniu biblioteka w Cewi-
cach i jej filia w Maszewie Lębo-

rskim ruszyły z projektem „Mała 
książka – wielki człowiek”, której 
organizatorem jest Instytut Książ-
ki. Projekt skierowany jest do dzieci 
w wieku przedszkolnym (3-6 lat), 
a jego celem jest  zachęcenie ro-

dziców do odwiedzania biblioteki 
i codziennego czytania z dzieckiem.
Każdy przedszkolak, który przyj-
dzie do biblioteki w Cewicach  
i Maszewie Lęborskim otrzymuje  
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. 
Wyprawka zawiera książkę „Pierw-

sze czytanki dla…”, Kartę Małego 
Czytelnika oraz broszurę informacyj-
ną dla rodziców „Książką połączeni, 
czyli przedszkolak idzie do bibliote-

ki”, która przypomina o nieocenionej 
roli czytania w rozwoju dziecka oraz  

o korzyściach wynikających z częste-

go odwiedzania bibliotek. Za każdą 
wizytę w bibliotece oraz wypożycze-

nie minimum jednej książki z księgo-

zbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzymuje naklejkę, a po zebraniu 
10 zostanie uhonorowany imien-

nym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. 
Dzięki tej akcji dzieci poznają ważne 
miejsca na czytelniczej mapie dzie-

ciństwa - biblioteki a także zostaną 
pełnoprawnymi uczestnikami życia 
kulturalnego.
Bibliotekarki zapraszają przedszko-

laków odwiedzając ich w przedszko-

lach. Są jednak jeszcze dzieci, któ-

re nie odebrały swoich wyprawek.  
Zapraszamy je wraz z rodzicami  
do bibliotek.

 Wioletta Wilkosz – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cewicach

Beata Czaja –  Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim
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WIELKIE LITERY W BIBLIOTEKACH
Z uwagi na to, że coraz więcej 
osób zmaga się z różnego ro-

dzaju wadami i dysfunkcjami 
wzroku, które utrudniają czyta-

nie, w naszych bibliotekach po-

jawiły się WIELKIE LITERY. 
Są to nowe wydania książek prze-

znaczonych szczególnie dla osób 
słabowidzących i seniorów. Książki 
te posiadają specjalną czcionkę, 
skład i kontrast, które chronią wzrok 
i ułatwiają czytanie. Dzięki du-

żej czcionce lektura Wielkich Liter  
jest wygodniejsza, a przejrzysty 
format nie nadwyręża wzroku czy-

telnika. W serii Wielkie Litery mo- 
żna znaleźć powieści takich wy-

dawnictw jak: Filia, Wydawnictwo 
Kobiece, Amber, Lira czy Czwarta 
Strona. W specjalnym formacie  
z dużą czcionką dostępne są 
kryminały Alka Rogozińskie-

go, Remigiusza Mroza, Anety 
Jadowskiej oraz powieści oby-

czajowe Agnieszki Krawczyk, 
Joanny Jax czy Romy J. Fiszer. 
Mamy nadzieję, że dzięki Wielkim 
Literom czytanie będzie sprawiało 
naszym Czytelnikom jeszcze więk-
szą radość.

Wioletta Wilkosz – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cewicach

Beata Czaja – Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA

FOTOKRONIKA GMINY CEWICE
Gminna Biblioteka Publiczna w Ce-

wicach i jej filia w Maszewie Lębor-
skim zapraszają mieszkańców gminy 
do wspólnego tworzenia fotokroniki. 
Celem projektu jest zachowanie dla 
przyszłych pokoleń unikatowych 
zbiorów, które odzwierciedlają histo-

rię Gminy Cewice i jej mieszkańców.
Fotografie, dokumenty, pocztówki, 
rodzinne pamiątki i przede wszyst-
kim ludzka pamięć to często jedyny 
ślad naszego istnienia, dlatego  bi-
bliotekarki proszą o udostępnienie 
zdjęć z rodzinnych albumów. Mogą 
to być zdjęcia z uroczystości rodzin-

nych, szkolnych, kościelnych, zdjęcia 
ulic lub budynków, a także  zdjęcia 
przedmiotów, które w jakiś sposób 
nawiązują do historii gminy.
Zeskanowane i opisane zdjęcia będą 
tworzyły Fotokronikę Gminy Cewi-
ce. Niektóre zostaną umieszczone  
w Społecznym Archiwum Ziemi Lę-

borskiej (archiwumlebork.pl), które 
prowadzi Stowarzyszenie na 102  
z Lęborka. Zdjęcia posłużą również 
jako materiał dydaktyczny do zajęć  
z edukacji regionalnej. Serdecznie 
zapraszamy do współpracy. Zdjęcia 
można przynosić do bibliotek. Wioletta Wilkosz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach; Beata Czaja – Filia GBP w Maszewie Lęborskim;  
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KSIĄŻKA POD DRZWI – NOWA USŁUGA  
W GMINNEJ BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Cewicach i jej filia w Maszewie 
Lęborskim wprowadziły nową usłu-

gę  „Książka pod drzwi”. 
Z usługi mogą korzystać mieszkań-

cy Cewic i Maszewa Lęborskiego, 
którzy są czytelnikami bibliotek  

i ze względu na stan zdrowia  
(przewlekła choroba), wiek lub sto-

pień niepełnosprawności nie mają 
innej możliwości wypożyczenia ksią-

żek. 
Aby skorzystać z usługi, wystarczy 
zadzwonić do biblioteki, uzgodnić 

z bibliotekarzem tytuły wypożycza-

nych książek oraz termin ich dosta-

wy. Usługa  jest bezpłatna.
Numery telefonów do bibliotek:
• 59 861 31 82 – Gminna Biblio-

teka Publiczna w Cewicach,
• 504 008 418 – Filia GBP  

w Maszewie Lęborskim.
Książki będzie dostarczał biblio-

tekarz z zachowaniem rygorów 
sa-nitarnych związanych z pande- 
mią.

Beata Czaja- Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim 

BIBLIOTEKA
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GMINA CEWICE W LĘBORSKIM ASIE
Na zaproszenie Stowarzyszenia  
Na 102 z Lęborka nasza gmina do-

łączyła do Społecznego Archiwum 
Ziemi Lęborskiej. Projekt pilotują 
gminne biblioteki w Cewicach i Ma-

szewie Lęborskim. Celem archiwum 
jest zgromadzenie, opracowanie, di-
gitalizacja oraz prezentacja zbiorów 
archiwalnych fotografii z powiatu 
lęborskiego, które są świadectwem 
losów ludzi, opisem zdarzeń oraz 
miejsc. Biblioteka w Cewicach oraz 
jej filia przekazały do archiwum już 
ponad 120 zdjęć  z Fotokroniki Gmi-
ny Cewice, którą obecnie tworzą. 
Zdjęcia pochodzą od mieszkańców 
gminy, ze zbiorów bibliotek oraz 
kronik szkolnych. W lęborskim archi-
wum można obejrzeć m.in. unikato-

we zdjęcia maszewskiej drożdżowni, 
zdjęcia ulic i uroczystości kościel-
nych, a także Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Maszewa. Duży zbiór 
tworzą fotografie szkół w Cewi-
cach, Maszewie Lęborskim, Karwicy 
i Krępkowicach. Za udostępnienie 
tych zdjęć dziękujemy Pani Iwonie 
Radomskiej – dyrektor Szkoły Pod-

stawowej w Maszewie Lęborskim, 
Pani Aleksandrze Klawe – dyrektor 

Zespołu Szkół w Cewicach i Pani 
Ewie Bujak z Karwicy. Najstarsze 

zdjęcia datowane są na rok ok. 1925  
i przedstawiają ulice Drewnianą 
i Murowaną w Maszewie. Wszystkie 
przekazane przez nas fotografie 
można obejrzeć na stronie: archi-
wumlebork.pl/nasze-zbiory-1/gmi-
ny/cewice.
Składamy serdeczne podzięko-

wania tym, którzy do tej pory 
przyłączyli się do projektu.  
W szczególności Paniom: Reginie 
Błaszkowskiej, Elżbiecie Malottki, 
Żanecie Kołoszycz, Izabeli Jawor-
skiej, Aleksandrze Bojarskiej, Graży-

nie Bońkowskiej, Małgorzacie Zych, 
Natalii Rogalskiej oraz Panu Ma-

rianowi Ćwiek. Projekt jest otwarty, 
dlatego w dalszym ciągu prosimy 
mieszkańców Gminy Cewice o udo-

stępnianie nam zdjęć z rodzinnych 
albumów. Chcemy w ten sposób 
ocalić od zapomnienia cząstkę hi-
storii naszej Małej Ojczyzny.

Wioletta Wilkosz – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cewicach

Beata Czaja – Filia GBP 

w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKI BEZGLUTENOWE
Gminna Biblioteka Publiczna w Ce- 
wicach i jej filia w Maszewie Lębor-
skim otrzymały tytuł „Biblioteka bez-
glutenowa”. Stało się to za sprawą 
udziału w projekcie, którego celem 
jest rozpowszechnianie wiedzy na te-

mat celiakii i diety bezglutenowej.
Uczestnicy projektu mieli do wyko-

nania jedno z trzech zadań konkur-
sowych:
• napisać wiersz o tematyce glutenu, 

celiakii lub diety bezglutenowej,
• zrobić zdjęcie na temat bezglute-

nowego odżywiania,
• przesłać przepis na wymyślone 

przez siebie danie bez glutenu.
Biblioteki zdecydowały się na prze-

słanie przepisu. O pomoc poprosiły 
czytelniczkę - Panią Grażynę Boń-

kowską, której kuchnia bezgluteno-

wa nie jest obca. Przepisy na sernik 
bezglutenowy oraz sałatkę bezglu-

tenową zdobyły uznanie organiza-

torów konkursu.
W nagrodę biblioteki otrzymały 
książki i poradniki wydane przez Pol-
skie Stowarzyszenie Osób z Celiakią 
i na Diecie Bezglutenowej, które 
znajdą miejsce na specjalnej „półce 
bezglutenowej”. Ponadto bibliote-

ki zostały wpisane na ogólnopol-

ską listę bibliotek bezglutenowych. 
Przepisy przesłane przez biblioteki 
zostały opublikowane na kulinarnej 
stronie Polskiego Stowarzyszenia 
Osób z Celiakią i na Diecie Bezglu-

tenowej: kuchniabezglutenowa.pl 
Projekt „Biblioteka bezglutenowa” 

realizowany jest przez Polskie Stowa-

rzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie 
Bezglutenowej oraz firmę Good Bo-

oks, we współpracy z Justyną Tarkow-

ską – autorką książki „Co je Jan?”, a 
patronat nad nim sprawują: Instytut 
Książki, Stowarzyszenie Biblioteka-

rzy Polskich, blog – Kuchenne Wa- 
riacje oraz blog Mama Alergika Go-

tuje.
Wioletta Wilkosz – dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Cewicach
Beata Czaja –  Filia GBP 

w Maszewie Lęborskim
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MIESZKAŃCY GMINY CEWICE BIEGAJĄ

W sobotę 5 września w Kartuzach 
odbył się VII Bieg o Złotą Górę  
na 5 km i 10 km. Emocji na mecie 
nie brakowało, a kibice owocnie na-

gradzali wbiegających na metę za-

wodników i zawodniczki, którzy nie 

ukrywali zmęczenia niełatwą trasą, 
wiodącą przez bilowskie lasy Nad-

leśnictwa Kartuzy. Wysiłku podjęli 
się także miłośnicy marszów nordic 
walking, którzy w różnym wieku, w 
różnej formie, ale w miłości do zdro-

wia pokonali błotniste 5 kilometrów. 
Bieg o Złotą Górę to bieg szczegól-
ny, który corocznie odbywał się na 
terenie Centrum Sportów Wodnych 
na Złotej Górze. Ze względów sani-
tarnych siódma edycja imprezy od-

była się w Kartuzach Stolicy Kaszub. 
Podczas wydarzenia obowiązywał 
reżim sanitarny. Anna Sobocińska
-Witowska mieszkanka Siemirowic, 
na dystansie 5 km, zajęła 3 miejsce 
w kat wiekowej 30-39 lat.
Zaś 6 września blisko 150 zawod-

ników wystartowało w Obliwicach  
w XXXVIII Międzynarodowym Bie-

gu Przełajowym o „Puchar Leśny” 
pamięci Tomasza Hopfera. Biegowi 
głównemu towarzyszyły biegi w ka-

tegoriach młodzieżowych i senior-
skich, a także XIX Ogólnopolski Bieg 
Sołtysów “Pamięci Jana Pawła II” 
i VIP-ów oraz XIII Międzynarodowa 
Mila ROL LAND, w której oprócz 
biegaczy wystartowali zawodnicy 
na wózkach.  Anna Sobocińska-Wi-
towska – wiceprzewodnicząca Za-

rządu Osiedla “Na Skarpie” zajęła 
I miejsce w XVIII Ogólnopolskim 
Biegu Sołtysów. 

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

I BIEG POCZTYLIONU W GMINIE CEWICE  
W RAMACH CYKLU KASZUBY BIEGAJĄ

20 września br. w Cewicach 
odbył się I Bieg Pocztylionu  
na 5 km oraz zawody Nordic Walking  
w ramach cyklu Kaszuby Biegają.
Kaszuby Biegają to cykl biegów, 
którego celem jest popularyzacja 
biegania jako najprostszej formy 
ruchu, profilaktyka chorób cywiliza-

cyjnych, promocja piękna przyrody, 
cudownych lasów, jako miejsca wy-

poczynku oraz obcowania z przy-

rodą mieszkańców województwa 
pomorskiego a także promocja 
Kaszub, w szczególności miejsc wy-

jątkowych.
W biegu głównym, którego trasa 
prowadziła przez lasy Nadleśnic-
twa Cewice, zwyciężyli Bartłomiej 
Zyborowicz z Gdańska i Aleksandra 
Baranowska-Trzasko z Gdyni. Poza 
kwalifikacją ogólną wyróżniono 
również najlepszych zawodników 
z naszej gminy. Organizatorem 
wydarzenia było Gminne Centrum 
Kultury oraz Kaszubskie Stowa-

rzyszenie Kultury Fizycznej, przy 
współpracy z  Urzędem Gminy w 
Cewicach i Nadleśnictwem Cewice,  
pod patronatem Wójta Gminy Ce-

wice. Nad bezpieczeństwem za-

wodników czuwali m.in.: OSP Cewi-

ce oraz Centrum Medyczne Falck.
Zapraszamy wszystkich miłośni-
ków biegów na stronę http://www.
kaszubybiegaja.pl/, gdzie można 
śledzić harmonogram kolejnych 
wydarzeń w ramach cyklu Ka-

szuby Biegają. A jak zapewniał 
podczas zawodów Wójt Gminy 

Cewice Jerzy Bańka „To dopiero po-

czątek biegowej współpracy gminy  
z organizatorami Kaszuby Biegają”.

Najlepsi z Gminy Cewice
Kobiety:
1. Brygida Wenta, Łebunia
2. Urszula Paczuła, Cewice

3. Angelika Szalaty, Siemirowice
Mężczyźni:
1. Artur Nowicki, Malczyce
2. Radosław Bandosz, Siemirowice
3. Sylwester Jóskowski, Cewice

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

SPORT
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PASMO SUKCESÓW ZAWODNIKÓW KLUBU  
KARATE SHOTOKAN – SEKCJA CEWICE 

Ostatnie tygodnie to dla Klubu 
Karate Shotokan pasmo sukcesów. 
Wiele startów w turniejach i wiele 
zdobytych medali. 
26 września w Świeciu po 7 miesią-

cach przerwy spowodowanej pan-

demią COVID-19, zawodnicy Klubu 
wzięli udział w IX Turnieju Karate 
„YAMABUSHI CUP” 2020. 
W zawodach udział wzięło (zgodnie 
z obostrzeniami) 250 zawodników 
z 25 klubów z terenu całej Polski.  
Z Klubu Shotokan w turnieju  
wzięło udział  9 zawodników z sek- 
cji Lębork, Nowa Wieś Lęborska 
oraz Cewice. 
Z sekcji Cewice klub reprezentowała 
Aleksandra Janczak i Nina Wójto-

wicz, 
• Aleksandra Janczak
 » złoto (kumite ind. dziewcząt 8-9 
lat, -27kg), 
 » srebro (kata ind. 8-9 lat), 
 » srebro (kata ind. 8-9 lat, żółte 
pasy),
 » brąz (kumite dziewcząt 1-11 lat, 
-30kg).

• Nina Wójtowicz
 » złoto (kata ind. dziewcząt 8-9 lat, 
żółte pasy), 
 » brąz (kata ind. dziewcząt 8-9 lat), 
 » brąz (kumie ind. dziewcząt 8-9 lat, 
+27kg),
 » brąz (kumite ind. dziewcząt 10-11 
lat, -35kg).

26 września karatecy wzięli udział 
w Międzywojewódzkich Mistrzo-

stwach Młodzików w Karate Olim-

pijskim w Szczecinie, gdzie Gminę 
Cewice reprezentowali Filip Maszota  
i Dagmara Linsztedt. Celem zawo-

dów było wyłonienie najlepszych 
zawodników i zawodniczek w kate-

gorii młodzików, w poszczególnych 
konkurencjach oraz popularyzacja 
karate olimpijskiego jako sportu 
kwalifikowanego. Organizatora-

mi wydarzenia był  Polski Związek 
Karate, Klub Karate „SAMURAJ” 
oraz Zachodniopomorska Fede-

racja Sportu. Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w Karate 
Olimpijskim to najważniejsze zawo-

dy sportowe Młodzików w Polsce,  
to podczas nich wyłaniani są najlep-

si karatecy w kraju, 
• Filip Maszota 
 » srebro w konkurencji kumite indy-

widualnie -40kg,
 » brąz w kata indywidualnie,

• Dagmara Linsztedt – brąz w kata 
indywidualnie.

3 października to turniej kwa-

lifikacyjny do Mistrzostw Polski 
juniorów młodszych, juniorów  
i młodzieżowców w Legnicy. W za-

wodach brało udział 350 zawod-

ników z 35 klubów z całej Polski. 
Następnego dnia zaś odbyły się 
Mistrzostwa Polski Karate Olimpij-
skiego. Równocześnie we Wrocławiu 
odbywały się Akademickie Mistrzo-

stwa Polski,

• Weronika Reclaf – brąz w kata,
• Bartek Janczak

 » brąz w kumite indywidualnym -67 
kg,
 » brąz, reprezentując swoją uczelnię 
podczas Akademickich Mistrzostw 
Polski.

24-25 października to weekend, któ-

ry przyniósł kolejne sukcesy młodym 
sportowcom. Klub Karate Shoto-

kan wziął udział w Młodzieżowych  
Mistrzostwach Polskiej Unii Kara-

te w kategoriach: junior młodszy  
(14-15 lat), junior (16-17 lat) i mło-

dzieżowiec (18-20 lat) oraz Mistrzo-

stwach Polskiej Unii Karate Senio-

rów w Karate WKF. 
W mistrzostwach wzięło udział  
220 zawodniczek i zawodników  
z 47 klubów. Organizatorem tur- 
nieju był miejscowy klub Senshi 
Tczew, 
• Filip Maszota – srebro w kumite 

-40kg,
• Weronika Reclaf – brąz w kata, 

srebro w kumite.

Weekend 7-8 listopada to Puchar 
Polskiej Unii Karate Krotoszyn 
2020,
• Filip Maszota 
 » brąz w kumite indywidualne mło-

dzików -40kg, 
 » brąz drużynowo w kumite.

7 listopad Mistrzostwa Polski U-21, 
Juniorów, Juniorów Młodszych i Mło-

dzieżowców w Karate Olimpijskim 
– Poznań, 

• Weronika Reclaf – złoto w kumite – 
47 kg kadetek.

W dniu 14 listopada Klub Sporto-

wy Gokken zorganizował Sparing 
Camp, w którym wzięło udział 130 
zawodników z 11 klubów z wojewódz-
twa pomorskiego, zachodniopo-

morskiego i kujawsko-pomorskiego. 
Zawody miały charakter sparingo-

wy (tylko kategoria OPEN),

• Dagmara Linsztedt – złoto (12-13 
lat),

• Aleksandra Janczak - srebro (8-9 
lat),

• Nina Wójtowicz – brąz (10-11 lat).

Weekend 28-29 listopada to Wro-

cław Open Karate Adidas Cup 
2020.
W zawodach brało udział 300 
zawodników z 38 klubów z Polski  
i Czech,

• Aleksandra Janczak – złoto w kata 
indywidualnie, 

• Weronika Reclaf
 » brąz w kumite,
 » brąz w kata,

• Filip Maszota – brąz drużynowo  
w kata,

• Dagmara Linsztedt,
 » brąz w kumite,
 » srebro drużynowo w kata U14,

• Bartek Janczak
 » brąz w kumite.

SPORT
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WRĘCZENIE NAGRÓD  
CZŁONKOM MŁODZIEŻOWEJ 
DRUŻYNY WOPR

24 sierpnia nad jeziorem w Siemiro-

wicach odbyło się uroczyste rozda-

nie nagród z okazji zdania egzami-
nów przez członków Młodzieżowej 

Drużyny WOPR. Upominki wręczył 
Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

WYRÓŻNIENIA  
DLA SPORTOWCÓW

27 sierpnia na sesji Rady Gmi-
ny Cewice wójt Jerzy Bańka wrę-

czył nagrody w postaci czeków  
dla Wiktora Cybuli i Jakuba Stenc-
la za osiągnięcia sportowe w 2019 
roku. Wyróżnieni sportowcy są  
zawodnikami UKS Iryda Cewice, 
która to drużyna zajęła I miejsce 

w klasyfikacji ogólnej Wojewódzkiej 
Kadry Nadziei Olimpijskich. Gra-

tulujemy młodym siatkarzom i ich 
trenerowi Jarosławowi Pruskiemu 
świetnego wyniku i życzymy kolej-
nych sukcesów sportowych!

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

POŁOWINKI LATA 2020 NAD JEZIORKIEM  
W SIEMIROWICACH

8 sierpnia odbyły się zawody sporto-

we nad jeziorkiem w Siemirowicach 
pn. „Połowinki lata 2020”. Zawody 
zostały przeprowadzone w trzech 
konkurencjach: wyścig kajakiem, 
wyścig łodzią ratunkową oraz wy-

ścig na rowerkach wodnych. Ratow-

nicy z drużyny WOPR Siemirowice 
przygotowali pokaz ratownictwa 
wodnego przy użyciu łodzi ratun-

kowej oraz kajaka ratunkowego.  
W pokazie ratownictwa wodnego 
wziął udział także pies ratownik, któ-

ry za pomocą bojki ratunkowej ho-

lował do brzegu tonącego człowie-

ka. Uczestnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Gminę 
Cewice. Organizatorem wydarzenia 
była drużyna WOPR Siemirowice  
i Urząd Gminy w Cewicach.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

SPORT




