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Grudzień Nr 81/2022

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 
pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom gminy 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości i wszelkiej pomyślności. 
Życzymy, aby zbliżające się święta były pięknym, 

niezapomnianym czasem, spędzonym w gronie rodzinnym. 
Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie same pogodne, 

wolne od trosk i zmartwień dni 
oraz dostarczy wielu okazji do realizacji osobistych zamierzeń.

 
Wesołych Świąt!

 

Przewodniczący Rady Gminy Cewice
wraz z Radnymi 
Wiesław Keller
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INFORMACJE

BEZPŁATNY TRANSPORT DOOR-TO-DOOR DLA 
MIESZKAŃCÓW Z TERENU POWIATU LĘBORSKIEGO

Powiat Lęborski prowadzi usługę 
transportową door-to-door (od 
drzwi do drzwi) w ramach projektu 
„Aktywizacja społeczno – zawodo-
wa osób z potrzebą wsparcia w za-
kresie usług transportowych door-to-
-door z terenu powiatu lęborskiego”. 
Dzięki usłudze mieszkańcy mogą 
bezpłatnie dotrzeć np. do punktów 
świadczących usługi szczepień prze-
ciwko COVID-19, na rehabilitację, 
teatru, szkolenia zawodowe, czy za-
łatwić istotne sprawy w instytucjach 
na terenie województwa pomorskie-
go. Korzystająca z usługi osoba zo-
stanie odebrana z domu, zawiezio-
na w miejsce docelowe i odwieziona 
do domu. Projekt jest skierowany 
do pełnoletnich mieszkańców z Po-
wiatu Lęborskiego o ograniczonej 
mobilności, zatem do osób nie tyl-
ko z niepełnosprawnościami, ale do 
wszystkich, którzy mają trudności 
w samodzielnym przemieszcza-
niu się wynikające z ograniczonej 
sprawności. Osobom niesamodziel-
nym w trakcie transportu może to-
warzyszyć /bezpłatnie/ opiekun 
transportu lub opiekun własny po 
wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby 
takiej osoby. Usługę można zama-
wiać dzwoniąc pod dedykowany 
numer telefonu: 720 820 006 od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach pracy urzędu Starostwa Po-
wiatowego w Lęborku. Możliwy jest 
kontakt przez sms, a także w formie 
elektronicznej za pomocą formu-
larza zgłoszeniowego przesłane-
go na adres e-mail: doortodoor@
starostwolebork.pl, istnieje również 

możliwość złożenia prostego pi-
sma (formularza) oraz zamówienia 
usługi osobiście w Starostwie Po-
wiatowym w Lęborku. Ważne, aby 
mieszkaniec zainteresowany usługą 
zaplanował wcześniej swoją wizytę. 
Zapotrzebowanie na ww. usługę 
należy zamawiać z wyprzedzeniem 
czasowym 7 dni roboczych. Po we-
ryfikacji spełnienia kryteriów i po-
twierdzeniu wolnego terminu usługi,  
użytkownik otrzyma potwierdze-
nie o możliwości realizacji usługi 
w planowanym przez niego dniu. 
Podczas kontaktu z pracownikiem 
merytorycznym ds. realizacji usług 
osoba zainteresowana transportem, 
zostanie poproszona o podanie nie 
tylko terminu przejazdu, ale także 
celu transportu oraz zapotrzebowa-
nia na np. asystę drugiej osoby pod-
czas usługi. Prosimy pamiętać, że 

usługa nie pełni funkcji transportu 
medycznego/sanitarnego oraz nie 
jest świadczona dla osób wymaga-
jących przewozu w pozycji leżącej. 
Szczegółowe informacje zawarte są 
w Regulaminie świadczenia usługi 
indywidualnego transportu door-
-to-door – który znajduje się na stro-
nie starostwa. 
Otrzymany przez samorząd grant 
z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pokrywa w całości koszty przedsię-
wzięcia m.in. zakup pojazdu dosto-
sowanego do przewozu osób z nie-
pełnosprawnościami, zatrudnienia 
kierowcy, asystenta osoby z niepeł-
nosprawnościami oraz pracownika 
merytorycznego ds. realizacji usługi. 
Projekt pn. „Aktywizacja społecz-
no – zawodowa osób z potrzebą 
wsparcia w zakresie usług trans-

portowych door-to-door z terenu 
powiatu lęborskiego” jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach projektu 
„Usługi indywidualnego transportu 
door-to-door oraz poprawa do-
stępności architektonicznej wieloro-
dzinnych budynków mieszkalnych” 
realizowanego przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.
Cel projektu: aktywizacja społeczno-
-zawodowa osób z potrzebą wspar-
cia w zakresie mobilności w oparciu 
o kompleksową usługę indywidual-
nego transportu door to door. Cał-
kowita wartość projektu wynosi: 
602 024,50 zł. Dofinansowanie ze 
środków UE: 507 386,25 zł. Okres 
realizacji projektu: 01.09.2021r. do 
28.02.2023 r.

BUDOWA INFRASTRUKTURY 
WODNO – KANALIZACYJNEJ  
W GMINIE CEWICE

Trwają prace związane z budową 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
w Bukowinie, Siemirowicach, Mal-
czycach oraz w Unieszynie – Osada 
Leśna, które polegają na budowie 
sieci wodociągowej, oraz sieci ka-
nalizacji sanitarnej w wymienionych 

miejscowościach. Gmina Cewice 
pozyskała na ten cel dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład Program Inwestycji Strategicz-
nych w wysokości 8.369.500,00 zł. 
Wartość całości inwestycji wyniesie 
9.745.290,00 zł. 

INWESTYCJE
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PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ NA „ROZBUDOWĘ  
I PRZEBUDOWĘ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
W SIEMIROWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

W dniu 29 września 2022 roku w 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Siemirowicach miało miejsce 
uroczyste podpisanie umowy na 
„Rozbudowę i przebudowę Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Siemiro-
wicach wraz z zagospodarowaniem 
terenu”, na które Gmina Cewice uzy-
skała dofinansowanie w wysokości  
8 500 000 zł z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych. 
Całkowita wartość inwestycji wynie-
sie 10 895 350,20 zł.
Umowa została podpisana przez 
Wójta Gminy Cewice Jerzego 
Bańka, Skarbnika Gminy Marię 
Franciszczak oraz przez Wyko-
nawcę inwestycji Usługi Ogólno 
– Budowalne – Andrzej Dzienisz z 
Borzestowskiej Huty. Podczas uro-
czystości, Piotra Müllera – Posła na 
Sejm RP reprezentowała Pani Miro-
sława Kaczyńska – Radna Sejmiku 
Województwa Pomorskiego.  W 
spotkaniu uczestniczył także Zenon 
Iszczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego  w Siemirowicach, 
Elżbieta Wiater  – Wicedyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w 
Siemirowicach, Marzena Krakowiak 
– Zastępca Wójta Gminy Cewice, 
Marzena Reclaf – Wiceprzewodni-
cząca Rady Gminy Cewice, Iwona 

Mielewczyk – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Łebuni i Radna Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, Iwona 
Radomska – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Maszewie Lęborskim, 
Aleksandra Klawe – Dyrektor Ze-
społu Szkół w Cewicach, Aleksandra 
Klein – Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi w 
Przerytem, Małgorzata Wydrzyńska 
– Kierownik Referatu Zamówień 
Publicznych, Funduszy Zewnętrz-
nych i Promocji w Urzędzie Gminy w 
Cewicach  oraz Grzegorz Marzęcki 
– Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji  w Urzę-
dzie Gminy w Cewicach.

Inwestycja polegać będzie na roz-
budowie i przebudowie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego  w Siemi-
rowicach oraz przebudowie budyn-
ku istniejącego. 
W nowej części szkoły znajdą się 
sale przeznaczone na potrzeby 
przedszkola, oferujące wysoki stan-
dard edukacji dla najmłodszych 
mieszkańców Siemirowic. Nowe 
miejsca przedszkolne rozwiążą pro-
blem rodziców dzieci w wieku od 3 
do 5 lat, którzy zmuszeni byli do tej 
pory do zawożenia swoich pociech 
do przedszkoli na terenie powiatu i 
gmin sąsiednich. Nowe sale lekcyjne 
i gabinety podniosą komfort nauki 

dzieci już uczęszczających do szkoły 
podstawowej. Teren przy szkole zo-
stanie zagospodarowany poprzez 
montaż urządzeń  placu zabaw  i 
wytyczeniem nowych ciągów ko-
munikacyjnych, co pozwoli naszym 
dzieciom na spędzanie przerw lek-
cyjnych w nowym estetycznym oto-
czeniu.
Rozbudowa szkoły to wyczekiwana 
od lat inwestycja. Jednakże rozbu-
dowa Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Siemirowicach bez dodat-
kowego wsparcia nie miałaby przez 
długi czas szans na pomyślny finał. 
Tym bardziej doceniamy wsparcie 
posła Piotra Müllera – rzecznika 
rządu, za jego nieoceniony wkład 
w pozyskanie przez naszą gminę 
wsparcia finansowego na realizacje 
inwestycji.
Celem Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych jest dofinansowanie inwestycji 
realizowanych przez gminy, powia-
ty i miasta lub ich związki w całej 
Polsce. Rozwiązanie stabilizujące 
wzmocni finanse samorządów i po-
zytywnie wpłynie na rozwój każde-
go regionu.
W październiku rozpoczęły się pracę 
związane z rozbudową szkoły. Reali-
zacja inwestycji potrwa do czerwca 
2024 roku.

INWESTYCJE

EKOLOGICZNE OGRZEWANIE W URZĘDZIE GMINY  
W CEWICACH 

Wójt Gminy Cewice podąża-
jąc za ogólnymi trendami eko-
logicznymi postanowił dołożyć 
swoją cegiełkę w polepszeniu 
stanu środowiska naturalnego w 
szczególności jakości powietrza  
w naszej gminie. W tym celu w bu-
dynku Urzędu Gminy w Cewicach 
zlikwidowano funkcjonujący od lat 
kocioł na paliwa stałe zastępując go 
trzema pompami ciepła. 
Gwarantuje to znaczne ograni- 
czenie emisji zanieczyszczeń (PM5, 

PM10) do powietrza, przy jedno-
czesnym zachowaniu efektywności 
ogrzewania. 
Montaż pomp ciepła kosztował 
gminę 154 389,60 zł. Jednakże in-
westycja w ogólnym rozliczeniu po-
zwoli na zmniejszenie kosztów eks-
ploatacji instalacji grzewczej. 
Czekamy na kolejne samorządy, 
które będą chciały być dobrym 
przykładem dla swoich mieszkań-
ców w polepszeniu stanu środowiska 
naturalnego. 
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INWESTYCJE

REMONT CHODNIKA NA UL. 
SPORTOWEJ W ŁEBUNI 

Zakończyły się prace związane z 
remontem nawierzchni chodnika 
w Łebuni przy ul. Sportowej. Prace 
obejmowały rozebranie nawierzchni 
chodnika z płytek chodnikowych, a 
następnie wykonanie nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej, ułożenie 
obrzeży betonowych oraz krawęż-
ników, a także wyregulowanie stu-
dzienek, pokryw i zaworów wodo-
ciągowych. Koszt inwestycji wyniósł 
44.895,00 zł. 

PRZEBUDOWA DROGI  
GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ  
W UNIESZYNIE

Zakończono zadanie inwestycyjne 
pod tytułem „Przebudowa drogi 
gminnej wewnętrznej  w miejscowo-
ści Unieszyno”. W ramach przepro-
wadzonych prac rozebrano istnieją-
cą nawierzchnię drogi oraz obrzeży 
chodnikowych i wykonano nową na-
wierzchnię z kostki brukowej, a także 
ułożono krawężniki proste betonowe 
oraz najazdowe. Uzupełniono bra-
kujące pokrywy zaworów (4 szt.) 
oraz wyregulowano istniejące ele-
menty kanalizacji – studnie (6 szt.). 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa 

na drodze zamontowano próg zwal-
niający. Przebudowa drogi gminnej 
w Unieszynie poprawi warunki życia 
mieszkańców. 
W odbiorze inwestycji uczestniczył 
Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka, 
Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Mo-
nika Raczkowska, pracownik UG  
w Cewicach Sławomir Czaja, sołtys 
Unieszyna Grażyna Grybisz oraz 
wykonawca inwestycji Stefan Wejer.
Koszt całej inwestycji wyniósł 
129.150,00 zł.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ I WODOCIĄGO-
WEJ NA ULICY WĄDOLNIK  
I ULICY POMORSKIEJ  
W MIEJSCOWOŚCI ŁEBUNIA

W Łebuni na ul. Wądolnik i ul. Po-
morskiej trwa budowa sieci kana-
lizacji wodociągowej.  Inwestycja 
ta polega na budowie kanaliza-
cji sanitarnej grawitacyjnej wraz  
z lokalną przepompownią oraz 

budowie sieci wodociągowej. Kwo-
ta dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych dla 
Gminy Cewice wynosi 1.083.357,28 
zł. Wartość całości inwestycji wyno-
si 1 332 529,45 zł.

POWSTANIE ŚWIETLICA  
WIEJSKA W OSKOWIE

Podpisano umowę na budowę świe-
tlicy wiejskiej w Oskowie. Świetlica 
wiejska w Oskowie to inwestycja 
polegająca na budowie budynku 
parterowego, niepodpiwniczonego, 
na rzucie prostokąta o wymiarach 
18×10 m, przystosowanego pod 
kątem dostępu dla osób niepełno-
sprawnych. W budynku znajdować 
się będzie: pomieszczenie na świe-
tlicę, kuchnia, szatnia, kotłownia, 
sanitariat męski, damski i dla osób 

niepełnosprawnych. Ogrzewanie i 
przygotowanie ciepłej wody użyt-
kowej wspomagane będzie z odna-
wialnych źródeł energii. Inwestycja 
powstanie w ramach dofinansowa-
nia z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. 
Kwota dofinansowania wynosi 
500.000,00 zł. Wartość całości 
inwestycji wyniesie 569.000,00 zł. 
Świetlica ma powstać w okresie do 
8 miesięcy.
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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA  
PRZY UL. DREWNIANEJ W MASZEWIE LĘBORSKIM

Zakończyły się prace związane z 
realizacją zadania „Przebudowa na-
wierzchni chodnika przy ul. Drewnia-
nej w m. Maszewo Lęborskie”. Chod-
nik przy ul. Drewnianej w Maszewie 
Lęborskim zyskał nową nawierzch-
nię. Remont chodnika polegał na ro-
zebraniu krawężników betonowych, 
obrzeży chodnikowych, powierzch-
ni betonowych na zjazdach i przy 
budynkach. Następnie wykonano 
nawierzchnię  z kostki brukowej, uło-
żono obrzeża betonowe, krawężniki 
betonowe oraz najazdowe, a także 
wyregulowano studzienki, pokrywy 

i zawory wodociągowe. Wykonane 
prace z pewnością wpłyną na po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców 
i podniosą komfort poruszania się po 
miejscowości. W odbiorze inwestycji 
uczestniczył Wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka, Kierownik Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Monika Raczkowska, pracownik UG 
w Cewicach Sławomir Czaja, sołtys 
Maszewa Lęborskiego Jan Itrych 
oraz wykonawca inwestycji Paweł 
Gangalowski.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
125.460,00 zł

W CEWICACH POWSTAJE 
PIERWSZE W POWIECIE  
LĘBORSKIM KOLUMBARIUM

Na cmentarzu komunalnym w Ce-
wicach trwa budowa pierwszego 
w powiecie kolumbarium. Kolum-
barium to budowla cmentarna 
z niszami przeznaczonymi na urny 
z prochami zmarłych i opatrzonymi 
tabliczkami z ich imionami. Kolum-
barium w Cewicach będzie miało 

531 nisz na urny. 
Zagospodarowany zostanie rów-
nież pobliski teren. Pojawią się ławki 
i nasadzenia zieleni. Koszt budo-
wy kolumbarium to 1 170 222,00 
zł. Planowany termin zakończenia  
prac przewidziano na koniec 2022 
roku.

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ  
DROGI GMINNEJ NA ULICY 
AKACJOWEJ I OSIEDLU  
MŁODYCH W CEWICACH 

Zakończono budowę drogi 
o długości ok. 470 m  z kost-
ki brukowej na  ulicy Akacjowej  
i Osiedlu Młodych. W ramach in-
westycji powstał chodnik wzdłuż 
jednej strony jezdni, zostały wyko-
nane zjazdy z kostki betonowej, 
wyniesione skrzyżowania i przej-
ścia dla pieszych. Wykonano tak-
że odwodnienie drogi oraz kanał 
technologiczny. Ponadto powstała 
linia elektroenergetyczna o łącznej 
długości około 252 m oraz zamon-
towano 8 lamp oświetleniowych. 
Gmina Cewice otrzymała dofinan-
sowanie na realizację inwestycji  
w wysokości 1 329 914 zł ze środ-

ków  Państwowego Funduszu Ce-
lowego – Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Całkowita wartość 
zadania wyniosła  1 848 572,99 zł. 
Fundusz Dróg Samorządowych to 
kompleksowy instrument wsparcia 
realizacji zadań na drogach zarzą-
dzanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Jego celem jest przy-
spieszenie powstania infrastruktury 
drogowej na szczeblu lokalnym. 
Budowa drogi na Osiedlu Młodych  
i ulicy Akacjowej znacznie poprawi 
warunki życia mieszkańców, którzy 
od wielu lat zmagali się ze złym 
stanem nawierzchni drogi oraz bra-
kiem kanalizacji deszczowej. 

INWESTYCJE

POWSTANIE ŚWIETLICA  
WIEJSKA W UNIESZYNIE

W ramach inwestycji budowy świe-
tlicy wiejskiej w Unieszynie zostanie 
zbudowany budynek w konstrukcji 
szkieletowej drewnianej. W budynku 
znajdować się będzie sala główna 
świetlicy, kuchnia, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne (toalety), 
pomieszczenie gospodarcze oraz 
wiatrołap z miejscem na wieszaki. 
Inwestycja obejmuje również zago-
spodarowanie terenu. Inwestycja 

powstanie w ramach dofinansowa-
nia z Rządowego Funduszu Polski 
Ład Program Inwestycji Strategicz-
nych w wysokości 483 650,00 zł. 
Wartość całości inwestycji wyniesie 
569 000,00 zł. 
Świetlica wiejska stanie się miejscem 
spotkań i organizacji imprez integru-
jących lokalną społeczność. Świetli- 
ca ma powstać w okresie do 8 mie-
sięcy. 
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ZAKOŃCZONO BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ  
Z PRZEPOMPOWNIAMI W CEWICACH 

Zakończono prace polegające na 
budowie sieci wodociągowej łączą-
cej istniejącą hydrofornię przy ul. 
Węgrzynowicza z siecią wodociągo-
wą przy ul. Wichrowej. 
Powstała również sieć kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej o łącznej 
długości ok. 2106m oraz kanali-
zacja sanitarna ciśnieniowa o dłu-

gości ok. 14m oraz dwie przepom-
pownie ścieków. Gmina Cewice 
na budowę sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacji sanitarnej otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości  
1.000.000,00 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.Cał-
kowita wartość inwestycji wyniosła 
1.424.557,33 zł

Redakcja: 
Urząd Gminy w Cewicach   
e-mail: promocja@cewice.pl 
www.cewice.pl
www.facebook.com/gminacewice 

Opracowanie graficzne i druk:
Media 
Justyna Puzdrowska  
ul. Zielona 49, 
84-312 Cewice

INWESTYCJE

ZAKOŃCZONO I ETAP PRZEBUDOWY DROGI POGORZELICE 
– UNIESZYNO

W czwartek (03.11) nastąpiło ode-
branie I etapu inwestycji drogowej 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1320G od DK 6 m. Pogorzelice 
do m. Unieszyno – DP 1320G od 
km 0+000 do km 5+800”, re-
alizowanej przez Powiat Lęborski 
przy współpracy z Gminą Cewice i 
Gminą Nowa Wieś Lęborska  oraz 
Nadleśnictwem Cewice i Nadleśnic-
twem Lębork.
Przebudowana droga zyska 
wzmocnioną konstrukcję i szerszą 
nawierzchnię jezdni, co znacznie 
ułatwi wymijanie pojazdów, bez 
konieczności korzystania z pobocza 
gruntowego. Ponadto droga  wypo-
sażona zostanie w elementy bezpie-
czeństwa ruchu i nowe oznakowa-
nie. Realizacja inwestycji umożliwi 
dojazd do nowo budowanego ho-
spicjum, a lokalnej społeczności ła-
twiejszy dostęp do szkół i urzędów 
poprzez transport publiczny.

Obecnie zakończył się I etap inwe-
stycji pn. „Przebudowa drogi powia-
towej nr 1320G od DK 6 m. Pogo-
rzelice do m. Unieszyno – DP 1320G 
od km 0+000 do km 5+800” o 
wartości 3 338 888,89 zł. W  Unie-
szynie układ drogowy został całko-
wicie przebudowany i uzupełniony 
o chodniki, wyspę rozdziału, zjazdy 
bitumiczne, co korzystnie wpłynie na 
bezpieczeństwo uczestników ruchu. 
Łączna wartość inwestycji wynosi 
6 677 777,78 zł. Planowany termin 
zakończenia prac II etapu to maj 
2023.
Na realizację inwestycji udało się 
pozyskać dofinansowanie w wy-
sokości 95% w ramach programu 
Polski Ład. Pozostałe 5% to wkład 
Powiatu Lęborskiego, gmin Nowa 
Wieś Lęborska i Cewice oraz Nad-
leśnictw  Lębork i Cewice.
W odbiorze uczestniczył Jerzy Bańka 
– Wójt Gminy Cewice wraz z Ma-

rzeną Reclaf – Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Cewice, Jan Domi-
niecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Lębork, Krzysztof Liziński – Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Cewice, Alicja 
Zajączkowska – Starosta Lęborski, 
Edmund Głombiewski – Wicestaro-
sta Lęborski, Zdzisław Chojnacki – 
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, 

Adrian Wenta – Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Lęborku oraz 
Mirosława Kaczyńska – Rada Sej-
miku Województwa Pomorskiego. 
Wykonawcę reprezentował Grzegorz 
Banasik. Przedsięwzięcie realizowała 
firma „Drogomex S.A.” w Pruszkowie.

zdj. Starostwo Powiatowe  
w Lęborku
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BEZPIECZEŃSTWO 
SENIORÓW – DEBATA

O tym jak ważne jest dbanie o wła-
sne bezpieczeństwo mogli przekonać 
się ci, którzy przybyli do filii bibliote-
ki publicznej w Maszewie Lęborskim 
na spotkanie z policjantami. Tema-
tem spotkania było bezpieczeństwo 
seniorów oraz bezpieczeństwo i po-
rządek w Gminie Cewice. Debatę 
poprowadziły policjantki z Komen-
dy Powiatowej Policji w Lęborku: mł. 
aspirant Marta Bąciaszek i aspirant 
Marta Szałkowska. Funkcjonariuszki 
zapoznały seniorów z aplikacjami 
„Moja Komenda” i „Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa”, a także 

zwróciły uwagę na przestępstwa, 
których dopuszczają się sprawcy na 
szkodę osób starszych (tzw. meto-
da „na wnuczka” i „na policjanta”). 
Na pytania seniorów odpowiadał 
także Ireneusz Drożdżal - kierownik 
posterunku policji w Cewicach. W 
spotkaniu uczestniczyli również: Ewa 
Maszota - kierownik OPS Cewice i 
Sławomir Greniuk - pracownik ds. 
obrony cywilnej w Urzędzie Gminy 
w Cewicach. Bardzo dziękujemy 
prelegentkom za cenne informacje,  
a gościom i seniorom za obecność.

Elwira Domaros 

KONFERENCJA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
I ALKOHOLIZMOWI

W dniu 22.11.2022 r. w Gmin-
nym Centrum Kultury w Cewicach 
odbyła się IV Konferencja na te-
mat „Przeciwdziałania przemocy 
i alkoholizmowi w Gminie Cewi-
ce - koordynacja działań  Zespo-
łu Interdyscyplinarnego i Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz służb w tym obsza-
rze” zorganizowana przez Gminny 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Cewicach. Podczas konferencji omó-
wione zostały takie tematy jak:
Zadania jednostek samorzą-
du terytorialnego w zakre-

sie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie i alkoholizmowi.
Przesłani do wszczęcia procedury 
„Niebieskiej Karty” oraz jej wszczę-
cie.
Zasady kontaktu ze sprawcą prze-
mocy/osobą uzależnioną. Procedu-
ra interwencji prawnej w środowisku. 
Ochrona osób doznających prze-
mocy przed dalszym krzywdzeniem 
– oferta pomocy psychologicznej i 
prawnej. 
Zasady interwencji wobec ofiar 
przemocy/rodzin alkoholików.
Planowanie systemu wsparcia.

Autor/Zdjęcia:  
Sandra Wierzbowska

Opracowanie graficzne i druk:
Media 
Justyna Puzdrowska  
ul. Zielona 49, 
84-312 Cewice

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

TROSKLIWE GMINY 
ETAP 2

1 września 2022 roku ruszyła druga 
edycja projektu „Troskliwe Gminy 
– etap 2”. Celem projektu jest reali-
zacja na terenie gmin Cewice oraz 
Nowa Wieś Lęborska systemu usług 
społecznych zakładającego utwo-
rzenie do 30 czerwca 2023r. 60 
nowych miejsc świadczenia usług 
społecznych. Projekt zakłada reali-
zację następujących elementów:
1. Zwiększenie w społeczności lokal-
nej liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych i asystenckich;

2. Rozwijanie wolontariatu sąsiedz-
kiego oraz utworzenie 3 grup samo-
pomocy; 
3. Rozwinięcie działalności klubu se-
niora w Gminie Cewice oraz urucho-
mienie i działalność 2 klubów senio-
ra w gminie Nowa Wieś Lęborska.
W Gminie Cewice utworzono miej-
sce dla 23 nowych seniorów którzy 
dołączyli do klubu Seniora w Cewi-
cach. Aktualnie w Klub Seniora w 
Cewicach zrzesza 46 seniorów. 

Elwira Domaros 
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ZŁOTE GODY, CZYLI JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO 21 PAR Z GMINY CEWICE

Jubileusz Złotych Godów to sym-
bol wierności i miłości rodzinnej, to 
dowód wzajemnego zrozumienia i 
istoty związku małżeńskiego. W tym 
niecodziennym wydarzeniu odzna-
czono 21 par małżeńskich z Gminy 
Cewice.
11 sierpnia 2022r.,  21 par mał-
żeńskich z terenu naszej gminy 
otrzymało medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Odznaczenia 
otrzymują małżonkowie, którzy 
przeżyli wspólnie pięćdziesiąt lat. Z 
tej okazji w Domu Kultury w Ma-
szewie Lęborskim zorganizowano 
wspólną uroczystość, aby uczcić ten 
szczególny dzień. Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Cewicach Kata-
rzyna Bazylewicz przywitała Jubila-
tów i przybyłych gości oraz przed-
stawiła krótkie charakterystyki par 
obchodzących jubileusz – Bardzo się 
cieszę, że jesteście z nami, Drodzy 
Jubilaci, i że wspólnie z Wami może-
my świętować tak wspaniałe jubile-
usze. Wieloletnim, wspólnym życiem 

świadczycie, że rodzina jest najważ-
niejszą wartością w życiu człowieka. 
Dlatego jubileusz Złotych Godów 
cieszy się tak wielkim poważaniem i 
szacunkiem społecznym.
Uroczystego aktu wręczenia medali 
nadanych przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 
dokonał Wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka. Jubilatom wręczono od-
znaczenia, upominki, pamiątkowe 
dyplomy oraz kwiaty. Wójt w imie-
niu swoim, radnych oraz sołtysów 
złożył Jubilatom najlepsze życzenia 

zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej 
pomyślności – Drodzy Jubilaci, jeste-
ście dla nas wzorem i jako włodarz 
jestem bardzo szczęśliwy i dumny, 
że wspólnie z mieszkańcami naszej 
gminy możemy Was uhonorować. 
Przez 50 lat związku małżeńskiego 
na pewno nie było łatwo, bo były 
różne czasy. Wychowaliście dzie-
ci, poradziliście sobie i za to wielki 
ukłon w Waszą stronę. Życzę wielu 
lat w zdrowiu, stabilizacji egzysten-
cjalnej i materialnej oraz finansowej. 
Dziękuję Waszym rodzinom i Wa-
szym dzieciom, że Was wspierają.
Na uroczystości obecni byli radni, 
sołtysi i zaproszeni przez Jubilatów 
goście. Dostojnym Jubilatom za-
śpiewał regionalny zespół „Maresz-
ci” oraz wokalistki Natalia Szymi-
kowska i Iwona Witke. Po oficjalnej 
części uroczystości wszyscy Jubilaci 
oraz goście zasiedli do wspólnego 
poczęstunku i wznieśli toast za zdro-
wie Jubilatów symboliczną lampką 
szampana i odśpiewali „Sto lat”.

Z ŻYCIA GMINY

SENIORZY NA  
PODIUM 

25 listopada 2022 roku w MK Bow-
ling w Gdańsku odbyły się III Mi-
strzostwa Pomorza LZS w bowlingu 
kat. 60+.  Zawody zgromadziły 
ponad 70 uczestników z ponad 20 
miejscowości z województwa po-
morskiego. Powiat Lęborski i Gminę 
Cewice reprezentował Klub Seniora 
w Cewicach. W kategorii mężczyzn 

60+,  3 miejsce na podium wy-
walczył nasz zawodnik Pan Marek 
Joniec z Maszewa Lęborskiego. 
4-osobowa drużyna dzielnie wal-
czyła i wszyscy wrócili z medalami. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
powodzenia na kolejnych zawo-
dach.

Elwira Domaros 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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NOWY ALKOMAT  
DLA POSTERUNKU POLICJI  
W CEWICACH

30 sierpnia 2022r. posterunek Po-
licji w Cewicach otrzymał nowy al-
komat. Wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka przekazał na ręce sierż.szt. 
Wiesławy Żyndy urządzenie do 
badania stanu trzeźwości. Alkomat 
wykorzystywany będzie w codzien-
nej służbie funkcjonariuszy na tere-
nie gminy i niewątpliwie pozytywnie 
wpłynie na bezpieczeństwo na na-
szych drogach. Alkomat został za-
kupiony z budżetu gminy w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na terenie Gminy Cewi-
ce. Zakupiony alkomat Alcoquant 
6020 Plus to nowoczesny przyrząd 
testowy służący do określania stę-
żenia alkoholu w  wydychanym z 
płuc powietrzu. W urządzeniu tym 
zastosowane zostały najnowsze 
technologie dla uzyskania eliminacji 
błędów pomiarowych i zapewnienia 
najwyższej dokładności pomiaru.

PODZIĘKOWANIA DLA  
HONOROWEGO DAWCY KRWI 

28 listopada 2022 roku podczas 
sesji Rady Gminy Cewice Wójt 
Gminy Cewice Jerzy Bańka wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy 
Cewice Wiesławem Kellerem złożył 
podziękowania Panu Waldemaro-
wi Sontowskiemu  za długoletnią, 
społeczną działalność na rzecz Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, który w 
ostatnich latach pełnił funkcję Wice-
prezesa Zarządu Oddziału Rejono-
wego Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Lęborku. Pan Waldemar od 1980 

roku  jest czynnym działaczem oraz 
Honorowym Dawcą Krwi, jednak 
w 2023 roku postanowił zakończyć 
działalność w Polskim Czerwonym 
Krzyżu. 
Wójt podziękował Panu Waldema-
rowi za zasługi na rzecz ratowa-
nia zdrowia i życia, poświęcenie, 
szlachetne intencje, a także za ak-
tywność we wspieraniu idei krwio-
dawstwa, a także złożył życzenia 
zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu 
osobistym. 

PROMESY DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z GMINY CEWICE

7 listopada 2022 roku w siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Star-
kowie odbyła się uroczysta zbiórka 
z okazji wręczenia dotacji dla Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych.  
Z Gminy Cewice promesę uzyska-
ła MDP OSP Cewice w wysokości 
6505,00 zł i MDP OSP Łebunia 
w wysokości 6505,00 zł. Promesy 
odebrali bryg. Piotr Krzemiński – 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Lęborku, dh Ra-
dosław Wroński – Prezes OSP Łe-
bunia i dh Łukasz Wierzbowski OSP 
Cewice.
Podczas uroczystości dla Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych 
OSP z powiatów: lęborskiego oraz 
słupskiego wręczono 37 promes na 
kwotę 168 141 zł. Kolejny punktem 
ceremonii było wręczenie świadczeń 
ratowniczych dla strażaków ochotni-
czych straży pożarnych.
5 września br. Rada Ministrów pod-
jęła Uchwałę Nr 179/2022 w spra-

wie przyznania Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, z 
ogólnej rezerwy budżetowej, środ-
ków finansowych w wysokości 25 
mln zł z przeznaczeniem na dota-
cje celowe dla ochotniczych straży 
pożarnych na zakup sprzętu dla 
członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

(MDP) to komórki organizacyjne 
jednostek OSP. Ich celem jest zain-
teresowanie młodzieży działalnością 
społeczną na rzecz ochrony przeciw-
pożarowej oraz przygotowanie jej do 
bezinteresownej służby w szeregach 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Członkami Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych mogą być dziewczę-
ta i chłopcy w wieku do 18 lat. Do 

zadań MDP należy m.in. udział w 
zapobieganiu pożarom przez od-
działywanie na lokalne środowisko 
w celu przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych, a także pod-
noszenie wiedzy i umiejętności swo-
ich członków w dziedzinie ochrony 
przeciwpożarowej. Celem MDP jest 
również organizowanie działalności 
kulturalno-oświatowej w środowi-
sku z uwzględnieniem problematyki 
ochrony przeciwpożarowej, rozwi-
janie sprawności fizycznej członków 
przez uprawianie różnych dyscyplin 
sportowych i turystyki. Dodatkowo 
wśród zadań MDP wymienić moż-
na także podejmowanie i realizację 
zadań pożytecznych dla ochrony 
przeciwpożarowej oraz drużyny czy 
macierzystej OSP. MDP stanowią 
przyszłość Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W Polsce funkcjonuje ponad 
6200 Młodzieżowych i Dziecięcych 
Drużyn Strażackich, w których działa 
ponad 76 tys. dzieci i młodzieży.

zdj. Wydział prasowy KG PSP

Z ŻYCIA GMINY
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BIBLIOTEKA POMAGA 
STUDENTOM

Bardzo nas cieszy, że o naszej gmi-
nie powstają prace licencjackie. Tym 
razem, z prośbą o pomoc do biblio-
teki w Maszewie Lęborskim zgłosili 
się studenci III roku dziennikarstwa 
na Uniwersytecie Gdańskim, którzy 
w ramach pracy licencjackiej tworzą 
reportaż o maszewskiej drożdżowni. 
Biblioteka zaprosiła ich na spotka-
nie z seniorami - byłymi pracowni-
kami zakładu.
Łzy wzruszenia towarzyszyły na-
szym rozmówcom, gdy opowiadali 
o swojej pracy.
Nic dziwnego. Dla niektórych droż-
dżownia była drugim domem. Dziś 
nie ma już zakładu. Maszewianom 
pozostały jedynie wspomnienia, 
fotografie, dokumenty, odręczne 
notatki, etc... I tym podzielili się 

ze studentami. Dlaczego akurat 
wybrali drożdżownię? Bo ten nie-
istniejący dziś zakład, dawniej był 
wizytówką Maszewa Lęborskie-
go. Jak powiedział nam Kacper: 
„Mieszkając w Maszewie, niewiele 
wiedziałem o drożdżowni. Szukając 
o niej informacji w Internecie, nic 
nie znalazłem. Jakby drożdżownia 
nigdy nie istniała...”. A przecież była 
i zatrudniała większość mieszkań-
ców Maszewa Lęborskiego. Biblio-
teka też pomoże studentom udo-
stępniając im kronikę drożdżowni i 
zdjęcia z Fotokroniki Gminy Cewice.  
Już nie możemy się doczekać, kiedy 
obejrzymy reportaż w pełnej krasie.

Beata Czaja - biblioteka 
 w Maszewie Lęborskim

CZYTAMY Z SERCEM
Każda okazja jest dobra, aby pro-
mować czytelnictwo, dlatego biblio-
teka w Maszewie Lęborskim wzięła 
udział w ogólnopolskiej akcji „Czyta-
my z Sercem”. Finał akcji miał miej-
sce 29 września z okazji Ogólno-
polskiego Dnia Głośnego Czytania 
oraz Światowego Dnia Serca.  
Do wspólnego świętowania w biblio-
tece zaprosiłyśmy seniorki, wolonta-
riuszki, nauczycielki oraz uczniów 
klasy II i III ze Szkoły Podstawowej w 
Maszewie Lęborskim. Swoją obec-
nością zaszczyciła nas również Pani 
Iwona Radomska – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Maszewie Lębor-
skim.  Uczniowie wysłuchali tekstów 
z książki „Krew” Wojciecha Grajkow-
skiego i zaliczyli krótki test ze znajo-
mości budowy serca i krwi. Udało 
nam się również wyłonić wśród nich 

przyszłego kardiologa. Jak przysta-
ło na święto, nie mogło zabraknąć 
prezentów. Dzieci otrzymały od nas 
czerwone serduszka. Teksty czytały 
Panie: Regina Błaszkowska, Gra-
żyna Bońkowska, Elwira Domaros, 
Anna Marzeion i Aneta Cybula.
Do akcji „Czytamy z Sercem” za-
prosiłyśmy również przedszkolaków. 
Dzieci wysłuchały „Bajkę o sercu” i 
opowiadanie „Nawet nie wiesz, jak 
bardzo cię kocham”. Wspólnie usta-
liliśmy też, jak należy dbać o serce, 
bo jak mówi przysłowie: „czym sko-
rupka za młodu nasiąknie, tym na 
starość trąci”. Na koniec były „ser-
cowe” puzzle i upominki. Wszystkim 
dziękujemy za wspólne świętowanie.

Beata Czaja – biblioteka  
w Maszewie Lęborskim

(TY)DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH
„Cała Polska gra w planszów-
ki” - pod takim hasłem w tym roku 
świętowano w całym kraju Ogól-
nopolski Dzień Gier Planszowych. 
W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Maszewie Lęborskim to święto 
obchodzono bardzo hucznie. Do 
wspólnego świętowania biblioteka 
zaprosiła seniorów z Klubu Seniora 
w Cewicach, wolontariuszy, dzieci 
i harcerzy. Każdy z nich świętował 
inaczej. Wydawać by się mogło, 
że seniorzy pozostaną wierni grom 
tradycyjnym. Jednak ku  zaskocze-
niu organizatorów, postawili oni na 
nowoczesność. Wykorzystując table-
ty i smartfony, zagrali w grę plan-
szową Quizzland. Wbrew pozorom 
gra nie była łatwa, gdyż pytania 
dotyczyły różnych dziedzin wiedzy. 
Czasami trzeba było „poprosić o 

pomoc przyjaciela”, albo skorzystać 
z „podpowiedzi publiczności”, w tym 
przypadku innych seniorów. Wspól-
ne odgadywanie haseł i radość z 
pokonywania poszczególnych „le-
velów” okazały się bezcenne. Ina-
czej wyglądało spotkanie dzieci z 
wolontariuszami. Tutaj rozegrały się 
prawdziwe turnieje. Dzieciom naj-
bardziej spodobały się gry: „Dixit” i 
„Rummikub”.
Największą satysfakcją dla nich było 
to, że mogły ograć dorosłych. Ostat-
nie spotkanie, w ramach celebrowa-
nia Dnia Gier Planszowych, miało 
charakter edukacyjny. Wspólnie z 
uczestnikami bibliotekarka postano-
wiła stworzyć planszówkę. Do zaba-
wy zaprosiła dzieci oraz harcerzy z 
6. Drużyny Harcerskiej w Maszewie 
Lęborskim. Żeby było ciekawiej, do 

gry włączone zostały elementy z hi-
storii Maszewa Lęborskiego. W ten 
sposób powstała gra planszowa 
„Tajemnice Maszewa”. Samodzielne 
wykonanie planszówki było dla gra-
czy nie lada wyzwaniem. Należało 
narysować planszę, przygotować 
instrukcję z pytaniami historycznymi 
oraz zadaniami do wykonania, a na 
koniec przetestować grę. Mistrzami 

„Tajemnic Maszewa” zostały dzieci. 
Trzyletni Maks najlepiej odpowie-
dział na pytania historyczne, a wśród 
pozostałych graczy tylko ośmioletnia 
Maja potrafiła wykonać szpagat.  
Zarówno dla dzieci jak i dla biblio-
tekarki było to bardzo ciekawe do-
świadczenie.       

Beata Czaja -  biblioteka  
w Maszewie Lęborskim 

BIBLIOTEKA 
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BIBLIOTEKA 

EDUKACJA REGIONALNA W BIBLIOTECE
Biblioteka jako instytucja kultury ma 
na celu chronić dziedzictwo lokalne, 
dlatego też gminne biblioteki tworzą 
Fotokronikę Gminy Cewice. Dodat-
kowo biblioteka w Maszewie Lębo-
rskim  w swojej ofercie ma zajęcia 
z edukacji regionalnej. Do tej pory 
z takich zajęć skorzystali seniorzy z 
Klubu Seniora i Rodziny w Cewicach, 
harcerze z 6. Drużyny Harcerskiej 
w Maszewie Lęborskim oraz dzieci, 
które spotykają się w maszewskiej 
bibliotece. Radość, wzruszenie, tęsk-
nota za tym, co było... Takie emocje 
towarzyszyły seniorom podczas na-
szych spotkań. Nic dziwnego. Kto 
by się nie ucieszył, albo i wzruszył, 
widząc na starych fotografiach zna-
jome budynki, ulice czy twarze? Pod-
czas zajęć bibliotekarka opowiadała 
o  gminnej fotokronice i Społecznym 
Archiwum Ziemi Lęborskiej oraz o 
tym, w jaki sposób są gromadzone, 
opracowywane i udostępniane ma-
teriały dotyczące Gminy Cewice. Były 
też ciekawostki historyczne i przyrod-
nicze. Nawet udało jej się zaskoczyć 
panią Zosię, która mieszka w gminie, 
a nigdy nie słyszała o Diabelskim 
kamieniu. Korzyści z takich spotkań 
są obopólne: my opowiadamy, a 
w zamian otrzymujemy zdjęcia, ich 

opisy i wiedzę, której na próżno szu-
kać w przewodnikach turystycznych. 
Przykładem może być to, że dzięki 
pani Urszuli z Cewic udało nam się 
ustalić tożsamość cewickich harce-
rek i harcerzy na zdjęciach z 1959 
roku. Jednak czasami nie wystarczą 

same opowieści. Zwłaszcza wtedy, 
gdy odbiorcami są dzieci. Wówczas 
trzeba im pokazać miejsca związane 
z historią Małej Ojczyzny, żeby „do-
tknęły” i poczuły. Często w takich wę-
drówkach towarzyszą nam seniorzy i 
to oni pełnią rolę przewodników.

Często słyszymy pytanie: „- Po co Pa-
nie to robią?”, wtedy odpowiadamy : 
„- Aby przekazywać pamięć i ocalić 
od zapomnienia miejsca i ludzi”.

Beata Czaja - biblioteka  
w Maszewie Lęborskim

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W tym roku Narodowe Święto Nie-
podległości biblioteka w Maszewie 
Lęborskim obchodziła aż dwa dni. 
Na zaproszenie nauczycielek, Pani 
Anety Cybuli i Pani Anny Ramczy-
kowskiej ze Szkoły Podstawowej w 
Maszewie Lęborskim, bibliotekarka 
spotkała się z uczniami klasy IV. 
Po krótkim wprowadzeniu w tema-
tykę święta, przeczytała uczniom 
fragment z książki „Marszałek Józef 
Piłsudski” Małgorzaty Strękowskiej-
-Zaremby. Nawet zaśpiewała im 
zwrotkę pieśni patriotycznej „Legio-
ny”. Potem było najlepsze: turniej 
gry w „ZnajZnak”. Jest to gra edu-
kacyjna wydana przez Instytut Pa-
mięci Narodowej, która za pomocą 
133 symboli opowiada historię Polski 
od 1918 do 1989 roku. Emocji było 
co niemiara. Tym bardziej, że na 
zwycięzców czekała nagroda: 6 do 
dziennika. Trochę inaczej wyglądało 
świętowanie z harcerzami z 6. Dru-
żyny Harcerskiej w Maszewie Lębo-
rskim. Najpierw był krótki wykład o 
„Małej Ojczyźnie” (w tym przypad-

ku o Maszewie Lęborskim) przygo-
towany przez bibliotekę, następnie 
quiz historyczny prowadzony przez 

druhnę Anetę, a na koniec wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych. 
Czy można lepiej celebrować naro-

dowe święto?
Beata Czaja - biblioteka  
w Maszewie Lęborskim
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POMORSKA GMINA NA MOLO

W dniach 8-24 lipca 2022 w Sopo-
cie odbyła się II edycja targów ręko-
dzieła i rzemiosła „Pomorska Gmina 
na molo”. Targi polegały na prezen-
tacji lokalnych wyrobów głównie 
przez koła gospodyń wiejskich oraz 
miejscowych wyrobników, a także 
występach regionalnych zespołów 

artystycznych. Gminę Cewice repre-
zentowało Koło Gospodyń Wiejskich 
„Kreatywne” oraz zespół Maresci, 
który zagrał w muszli koncertowej 
przy molo. Nasze stoisko zaprezen-
towało się bardzo okazale i gmina 
Cewice otrzymała zaproszenie na 
kolejną edycję targów.

DZIEŃ SENIORA W DOMU KULTURY 
W MASZEWIE LĘBORSKIM

8 października w Domu Kultury 
w Maszewie Lęborskim zorganizo-
wano Dzień Seniora. Uroczystość 
stała się okazją, aby podziękować 
naszym wspaniałym Seniorom za 
życiowe doświadczenie i mądrość, 
którą dzielą się z młodszym pokole-
niem. W tym szczególnym dniu, ży-
czenia zdrowia, pogody ducha oraz 
spełnienia wszystkich marzeń złożył 
Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka 
wraz z Sołtysem sołectwa Masze-
wo Lęborskie Janem Itrychem oraz 
Radą Sołecką Maszewa Lęborskie-
go. Życzenia złożyli również Radni 
Gminy Cewice Zbigniew Tryba i Ka-
tarzyna Drywa. 
Uroczystość Dnia Seniora uświetnił 
występ artystyczny zespołu Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku z Lęborka 
oraz trębacze Oskar Kunkel i Filip 
Kościelski. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Cewicach oraz Filia Gmin-
nej Biblioteki  w Maszewie Lębor-
skim przygotowała dla wszystkich 
uczestników miłe upominki, które 
rozdała emerytowana bibliotekarka 

Pani Grażyna Bońkowska. Radna 
Gminy Cewice Katarzyna Drywa 
odwiedziła najstarszych seniorów 
sołectwa Maszewo Lęborskie, którzy 
ze względów zdrowotnych nie mogli 
przybyć na uroczystość. Miłą nie-
spodzianką była obecność na uro-
czystości 97-letniej Pani Moniki, naj-
starszej seniorki sołectwa Maszewo 
Lęborskie. Było uroczyście i wzru-
szająco, w atmosferze życzliwości 
i wzajemnego szacunku, a wszystko 
po to, by najstarsi mieszańcy Ma-
szewa Lęborskiego mogli poczuć się 
wyjątkowo, aby mieli świadomość, 
jak wiele im zawdzięczamy i jak 
ważną tworzą społeczność.
Organizatorzy wydarzenia pragną 
podziękować wszystkim gościom 
za przybycie, wspólne świętowa-
nie, a naszym Seniorom jeszcze raz 
składają najserdeczniejsze życzenia 
z okazji ich święta. 
Słowa podziękowania organizato-
rzy składają także wszystkim wolon-
tariuszom za pomoc w organizacji 
wydarzenia.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY

SPEKTAKL „JESTEM” 
28 października grupa teatralna 
działająca w Gminnym Centrum 
Kultury po raz pierwszy zagrała 
swój spektakl poza Cewicami. Na 
zaproszenie Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Czarnej Dą-
brówce przedstawienie „JESTEM” 
zostało zaprezentowane podczas 

wieczoru teatralnego „CZAR ART”. 
Propozycja GCK Cewice była jed-
ną z trzech atrakcji zaplanowanych 
dla licznie przybyłych widzów. Mło-
dzi aktorzy spisali się na medal, 
przedstawienie wywołało wiele 
pozytywnych emocji, a nawet łez 
wzruszenia.

POWIATOWY KONKURS  
PLASTYCZNY 

Uczestniczka zajęć „Krea(k)tywne” 
Emilia Dominiecka zdobyła na-
grodę w Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Jan Paweł II - Blask 
prawdy” w ramach XIX Lębor-
skiego Tygodnia Kultury Chrze-
ścijańskiej. Praca Emilki (której 
opiekunem była Pani Aleksandra 
Kajer) została wyróżniona spośród  
156 prac zgłoszonych przez  
24 szkoły i placówki Powiatu Lębo-
rskiego.

NOCKA GROZY 
28 października w Gminnym Cen-
trum Kultury odbyła się nocka 
grozy. 22 dzieci od wieczora do 
późnych godzin nocnych wspania-
le bawiło się wraz pracownikami 
GCK-u. Wśród przygotowanych 
atrakcji były m.in. escape room, 
przechodzenie przez pajęczynę, 
wspólne robienie pizzy, gry i zaba-
wy animacyjne, piniata i wiele in-
nych. Wszyscy uczestnicy zmęczeni, 
ale zadowoleni opuszczali w sobo-
tę rano budynek GCK-u.
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GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2022 roku odbyła się 
uroczystość złożenia kwiatów pod 
pomnikiem  upamiętniającym miej-
sce śmierci wejherowskiego prałata 
ks. Edmunda Roszczynialskiego 
znajdującego się w parku w Cewi-
cach.
Obchody rozpoczęły się mszą świę-
tą w Kościele Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Cewicach 
odprawioną przez proboszcza pa-
rafii ks. Januarego Cybulskiego. Po 
mszy poczty sztandarowe Morskiej 
Jednostki Rakietowej w Siemirowi-
cach, Szkoły Podstawowej w Ma-
szewie Lęborskim, Zespołu Szkół w 
Cewicach oraz jednostki OSP Cewi-
ce przemaszerowały pod pomnik ks. 

Edmunda Roszczynialskiego. Wójt 
Gminy Cewice Jerzy Bańka z Wice-
przewodniczącą Rady Gminy Ce-
wice Marzeną Reclaf wraz z Rad- 
nymi i Dowódcą Morskiej Jednostki 
Rakietowej w Siemirowicach kmdr 
Bogdanem Tomaszyckim złożył pod 
pomnikiem biało-czerwone kwiaty.
W uroczystości z okazji 104. roczn- 
icy odzyskania niepodległości przez 
Polskę wzięli udział także: Radni 
Gminy Cewice, Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Cewicach Aleksandra 
Klawe wraz z uczniami, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Maszewie 
Lęborskim Iwona Radomska wraz 
z uczniami oraz strażacy OSP Ce-
wice.

XXII POWIATOWY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ 
POSESJĘ „ŻYJMY ŁADNIEJ” 2022

Podczas powiatowych dożynek, 
które odbyły się 11 września 2022 
roku w Krępie Kaszubskiej odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu na naj-
ładniejsza posesję „Żyjmy ładniej”.  
W konkursie udział wzięło 29 po-
sesji z terenu gmin: Cewice, Wicko 
i Nowa Wieś Lęborska. Zgłoszone 
posesje oceniane były w katego-
riach: posesja rolnicza, posesja nie-
rolnicza i inne (agroturystyka, pen-
sjonaty).
W poszczególnych kategoriach ko-
lejne miejsca zajęli:
KATEGORIA POSESJA  
ROLNICZA:
• I miejsce – Katarzyna i Grzegorz 

Malek, Bukowina, gm. Cewice
• II miejsce – Teresa i Stanisław 

Juchniewicz, Wilkowo Nowowiej-
skie, gm. Nowa Wieś Lęborska

• III miejsce – Krystyna i Szymon 
Golonka, Lubowidz, gm. Nowa 
Wieś Lęborska

KATEGORIA POSESJA NIERO-
LICZNA 
• I miejsce – Jadwiga Mazurek, Ce-

wice, gm. Cewice
• II miejsce - Monika i Henryk Gil, 

Wrzeście, gm. Wicko
• II miejsce – Magdalena i marek 

Majer, Garczegorze, gm. Nowa 
Wieś Lęborska

• III miejsce – Krystyna i Krzysztof 
Nowatkowscy, Lędziechowo, gm. 
Nowa Wieś Lęborska

Wyróżnienia:

• Alina i Jarosław Korda, Lubowidz, 
gm. Nowa Wieś Lęborska

• Maria i Kazimierz Fierka, Nowa 
Wieś Lęborska, gm. Nowa Wieś 
Lęborska

• Magdalena i Radosław Bortaccy, 
Nowa Wieś Lęborska, gm. Nowa 
Wieś Lęborska

• Barbara Mańska, Osowo Lębor-
skie, gm. Cewice

• Wioletta Cierocka, Cewice, gm. 
Cewice

• Piotr Cierocki, Cewice, gm. Cewi-
ce

• Barbara Pietrosiuk, Wicko, gm. 
Wicko

• Anna i Adam Krauze, Roszczyce, 
gm. Wicko

• Renata i Łukasz Kaliszuk, Rosz-
czyce, gm. Wicko

• Renata i Ryszard Statkiewicz, Łe-
bieniec, gm. Wicko

• Dorota Tomkowicz, Sarbsk, gm. 
Wicko

KATEGORIA INNE (AGROTU-
RYSTYKA, PENSJONATY)
• I miejsce – Mariola Kadłubowska, 

Garczegorze, gm. Nowa Wieś 
Lęborska

• II miejsce – Maria i Ireneusz Mal-
lek, Szczenurze, gm. Wicko

Dziękujemy uczestnikom kon-
kursu za włożony wkład w pod-
noszenie estetyki swojej wsi  
i powiatu. Laureaci i wyróżnieni  
w konkursie otrzymali nagrody 
ufundowane przez Starostę Powiatu 
Lęborskiego, Wójta Gminy Cewice, 
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska 
oraz Wójta Gminy Wicko.

RELACJA
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RELACJA

„NARODOWE CZYTANIE” W ZESPOLE SZKÓŁ  
W CEWICACH

Zespół Szkół w Cewicach wziął 
udział w 11. edycji ogólnopolskiej 
akcji „Narodowego Czytania”. Do 
wspólnego czytania został zapro-
szony Wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka. Wójt wraz z Karolem Płot-
ką – Dyrektorem GCK w Cewicach, 
Aleksandrą Klawe – Dyrektorem 
ZS w Cewicach, Jarosławem Pru-
skim – Wicedyrektorem ZS w Ce-
wicach, z Iwoną Nastały i Bożeną 
Trojan – nauczycielami języka pol-
skiego w ZS w Cewicach oraz z 
uczniami z klasy 7, 8a i 8b wspólnie 
oczytał utwory Adama Mickiewi-
cza ,,Lilie” oraz ,,Powrót taty”.
Lekturą obowiązkową tegorocz-
nej edycji „Narodowego Czytania” 
były „Ballady i Romanse” Adama 
Mickiewicza. Oficjalną lekturę im-

prezy wybrano w związku z 200. 
Rocznicą wydania „Ballad i roman-

sów”, stanowiących programowy 
dla polskiego romantyzmu zbiór 

poezji oraz ogłoszeniem roku 2022 
Rokiem Polskiego Romantyzmu. 
Jak stwierdził w liście do uczestni-
ków akcji honorowy patron czy-
tania – prezydent Andrzej Duda: 
„Romantyzm to istota polskości  
i fundament nowoczesnej tożsamo-
ści naszego narodu. 
To epoka zmagań z zaborcą, 
utrwalona w biografii Adama 
Mickiewicza oraz tych wszystkich 
polskich patriotów, uczestników taj-
nych stowarzyszeń i powstań, dzia-
łaczy emigracyjnych i spiskowców, 
którzy na różne sposoby, w kraju 
i na obczyźnie, czynem i słowem 
toczyli bój o suwerenną Rzeczpo-
spolitą”.

zdj. Zespół Szkół w Cewicach

BAL SENIORA W CEWICACH
W sali widowiskowej Gminnego 
Centrum Kultury w Cewicach 14 li-
stopada 2022 roku, czyli w dniu, w 
którym obchodzimy Ogólnopolski 
Dzień Seniora, Klub Seniora z Ce-
wic zorganizował bal dla najstar-
szych mieszkańców gminy. 
Uroczystość rozpoczęła się od zło-
żenia życzeń i podziękowań dla 
Klubu Seniora, dzięki któremu se-
niorzy z naszej gminy mają możli-
wość aktywnego spędzania wolne-
go czasu. 
Podczas balu wystąpił Chór Gminy 
Cewice pod przewodnictwem Hu-
berta Szczypiorskiego, a następ-
nie DJ Amigol poprowadził dalszą 
część wydarzenia. Jedną z atrakcji 
przygotowanych dla przybyłych 
gości była fotobudka, gdzie senio-
rzy mogli wykonać pamiątkowe 
zdjęcia.
W uroczystości wziął udział Wójt 
Gminy Cewice Jerzy Bańka, Kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Cewicach Ewa Maszota, przed-
stawiciele Rady Gminy Cewice ds. 
Kultury i Oświaty: Anna Kubica  
i Katarzyna Drywa, Dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury w Cewicach 
Karol Płotka, Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cewicach 
Wioletta Wilkosz, Beata Czaja 
z Filii Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Maszewie Lęborskim oraz 
przyjaciele  i wolontariusze Klubu 
Seniora.

Organizatorzy wydarzenia skła-
dają serdeczne podziękowania 
wszystkim obecnym Seniorom oraz 
wszystkim zaangażowanym oso-
bom za pomoc w organizacji balu: 
Pani Natalii Myszk za przepięk-
ną dekorację, Panu Krzysztofowi 
Dj Amigol Wodzirej za wspaniałą 

atmosferę taneczną oraz popro-
wadzenie imprezy, Panu Sławkowi  
za uwiecznienie tych cudownych 
chwil. 
Serdeczne podziękowania kieruje-
my w stronę pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cewicach 
oraz wolontariuszy Klubu Seniora 

i Rodziny w Cewicach za przemiłą 
obsługę. Mamy nadzieję, że Bal 
Seniora wpisze się na stałe do har-
monogramu organizowanych im-
prez na terenie naszej gminy.

Klub Seniora i Rodziny w Cewicach 
zdj. Sławomir Łukaszuk
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DOŻYNKI 2022

W niedzielę 28 sierpnia, na deskach 
amfiteatru Gminnego Centrum Kul-
tury w Cewicach odbyły się dożynki 
Gminy Cewice. Dożynki, czyli Święto 
Plonów rozpoczęła uroczysta Msza 
Święta w Kościele pw. WNMP w 
Cewicach. Po mszy korowód do-
żynkowy, któremu towarzyszyła Or-
kiestra Dęta z Linii, ruszył w stronę 
amfiteatru, gdzie zorganizowano 
główną część dożynkowej zaba-
wy. Oficjalnego otwarcia dożynek 
dokonał Wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka, składając jednocześnie wy-
razy szacunku i uznania dla efektów 
ciężkiej pracy, jaką jest praca rolni-
ka. Podkreślił, że dożynki to jeden z 
najpiękniejszych dni w roku, w któ-
rym z szacunkiem i uznaniem myśli-
my o polskich rolnikach. Następnie 
wójt powitał mieszkańców gminy 
oraz przybyłych gości. Wójtowi w 
dożynkowym świętowaniu towarzy-
szyli: Alicja Zajączkowska – Starosta 
Lęborski, Edmund Głombiewski – 
Wicestarosta Lęborski, Mirosława 
Kaczyńska – Radna Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego, Iwona 
Mielewczyk – Radna Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego, Marcin Bro-
dalski – kierownik biura poselskiego 
Piotra Müllera w Lęborku, Adam 
Nowak – członek Zarządu Powia-
tu, Witold Namyślak – burmistrz 

Lęborka, bryg. Piotr Krzemiński – 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Lęborku, mł. insp. 
Joanna Kowalik-Kosińska – Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Lęborku, kmdr Bogdan Toma-
szycki – dowódca Morskiej Jednostki 
Rakietowej w Siemirowicach, kmdr 
por. Zbigniew Kiepas – szef szta-
bu 44 Bazy Lotnictwa Morskiego 
w Siemirowicach, Wiesław Keller 
–  Przewodniczący Rady Gminy 
Cewcie oraz Radni Gminy Cewice i 
sąsiednich jednostek samorządu te-
rytorialnego. Po uroczystym rozpo-
częciu dożynek nastąpiło tradycyjne 
dzielenie chleba wśród wszystkich 
uczestników Święta Plonów. Dożyn-
kom towarzyszyły występy artystycz-
ne oraz animacje dla najmłodszych, 
a Koła Gospodyń Wiejskich zapre-
zentowały swoje potrawy. Ważnym 
elementem uroczystości było wrę-
czenie nagród w konkursie wieńców 
dożynkowych, które są symbolem 
wdzięczności za tegoroczne plony.  
I miejsce zajął wieniec sołectwa 
Cewice, II miejsce wieniec sołectwa 
Karwica, zaś III miejsce otrzymał 
wieniec sołectwa Łebunia. Kilka ty-
godni później 11 września na terenie 
rekreacyjnym w Krępie Kaszubskiej 
odbyły się XXII Dożynki Powiatu 
Lęborskiego. Dożynki powiatowe 

rozpoczęła msza święta polowa, 
która została odprawiona przez ks. 
Krzysztofa Kozakiewicza, probosz-
cza parafii p.w. Jana Chrzciciela w 
Białogardzie.  W dożynkach powia-
towych uczestniczyli samorządowcy 
z powiatu lęborskiego, w tym Wójt 
Gminy Cewice Jerzy Bańka wraz z 
Przewodniczącym Rady Gminy Ce-
wice Wiesławem Kellerem. Podczas 
dożynek zagrała m.in. Orkiestra 
Dęta Ziemia Lęborska, Zespół Re-
gionalny  “Frantówka”, Paweł Sta-
siak – Papa C, Krystyna Giżowska, 
artyści z Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Lęborku. Na przybyłych go-
ści czekały stoiska gastronomiczne 
przygotowane przez Koła Gospo-

dyń Wiejskich, atrakcje dla najmłod-
szych, strefa edukacji ekologicznej, 
a także kiermasz dożynkowy z na-
grodami. Podczas imprezy został 
rozstrzygnięty konkurs na „Najład-
niejszy wieniec dożynkowy” oraz 
XXII edycja powiatowego konkursu 
„Żyjmy ładniej”. W konkursie wień-
ców dożynkowych I miejsce zajęli 
sołtysi z Gminy Wicko.  Natomiast 
w konkursie „Żyjmy ładniej” nagrody 
za I miejsca trafiły do mieszkańców 
Gminy Cewice.  W kategorii: posesja 
rolnicza I miejsce zajęli Katarzyna i 
Grzegorza Malek, natomiast I miej-
sce w kategorii: posesja nierolnicza 
otrzymała Jadwiga Mazurek.

 zdj. Krzysztof Poziemski 
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UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNO-RELIGIJNA KU 
CZCI POMORDOWANYCH WIĘŹNIÓW OBOZU 
KONCENTRACYJNEGO STUTTHOF

25 września Wójt Gminy Cewice Je-
rzy Bańka wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Cewice Wiesławem 
Kellerem oraz Wiceprzewodniczą-
cą Rady Gminy Cewice Marzeną 
Reclaf, wziął udział w uroczysto-
ści patriotyczno – religijnej ku czci 
pomordowanych więźniów Obozu 
Koncentracyjnego Stutthof, któ-
ra odbyła się na cmentarzu ofiar 
“Marszu Śmierci” w Krępie Kaszub-
skiej. Po wprowadzeniu kompanii 
honorowej 44. Bazy Lotnictwa 
Morskiego Marynarki Wojennej 
w Siemirowicach i pocztów sztan-
darowych szkół odśpiewano hymn 
państwowy. Mszy świętej w inten-
cji męczenników przewodniczył ks. 
Krzysztof Kozakiewicz, proboszcz 
parafii pw. Świętego Jana Chrzci-
ciela w Białogardzie przy koncele-
bracji ks. seniora Alfonsa Formeli. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Garczegorzu zaprezentowali 
okolicznościowy montaż słowno 
– muzyczny pod tytułem “Boże 
mój, Boże, czemuś mnie opuścił?”. 
Wydarzenie w Krępie Kaszubskiej 
poprzedziło złożenie kwiatów przy 
obelisku pamięci w Gęsi (gmina 

Wicko). W styczniu 1945 r. z obozu 
KL Stutthof pędzono w męczeń-
skim marszu prawie 11 tys. więź- 
niów. 
Uformowani w 9 kolumn w ciągu 
10 dni mieli przebyć od 120 do 170 
km do ośmiu obozów ewakuacyj-

nych w okolicach Lęborka i Wej-
herowa, w miejscowościach: Krępa 
Kaszubska, Gęś, Tawęcino, Gnie-
wino, Toliszczek, Rybno, Nawcz i 
Łówcz. Warunki ostrej śnieżnej zimy 
z temperaturą spadającą do – 20 
st. C przetrwało 7 tys. Po wojnie na 
całej trasie “Marszu Śmierci” prze-
prowadzono prace ekshumacyjne 
w celu przeniesienia rozsianych po 
całym Pomorzu ciał do zbiorowych 
mogił. Jedna z takich mogił znajdu-
je się w Krępie Kaszubskiej, gdzie 
zgromadzono prochy prawie 900 
osób. Według szacunków badaczy 
historii w Gęsi straciło życie prawie 
500 więźniów. W 2011 roku zo-
stał wniesiony tam upamiętniający 
ofiary obelisk w formie prostokątnej 
ściany obłożonej metalowymi pły-
tami stylizowanymi na karty obozo-
wej kartoteki.

Zdj. Zespół Szkół w Garczegorzu

„KLASA POD CHMURKĄ” W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W PRZERYTEM

30 września Wójt Gminy Cewice 
Jerzy Bańka wziął udział w otwar-
ciu „Klasy pod chmurką” w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Leśników Polskich w 
Przerytem. „Klasa pod chmurką” to 
projekt, który został zrealizowany 
dzięki dofinansowaniu w wysoko-
ści 3.500,00 zł w ramach II edycji 
Konkursu Grantowego “Fabryka 
Lokalnych Innowacji” Farm Frites 
Poland SA, którego Partnerem jest 
Profarm Sp.z o.o. Ocenie podle-
gało 21 projektów, które przeszły 
pozytywnie ocenę formalną. Wy-
bór dokonany został na podstawie 
kryteriów określonych w Regulami-
nie Konkursu. Komisja Konkursowa 
podjęła decyzję o wyborze 6 inicja-
tyw do otrzymania grantu na reali-
zację inicjatywy.
Uroczystego otwarcia nowego miej-
sca w szkole, poprzez przecięcie 
wstęgi, dokonała Aleksandra Kle-
in – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Przerytem oraz Katarzyna Maj-
chrzak – szefowa ds. Komunikacji 
i Zaangażowania Społecznego w 
Farm Frites Poland S.A. Wójt w swo-
im przemówieniu podziękował Pani 

Dyrektor za wdrażanie innowacyj-
nych pomysłów, a także podkreślił 
wielkie zaangażowanie lokalnej 
społeczności na rzecz szkoły.
„Klasa pod chmurką” to miejsce, 
które pozwoli na prowadzenie cie-
kawych i kreatywnych zajęć lekcyj-
nych na świeżym powietrzu. Na-
tomiast przebywanie na świeżym 
powietrzu wpłynie korzystnie  na 
lepsze samopoczucie i koncentrację 
uczniów, a także na kształtowanie 

postaw proekologicznych. W czasie 
przerw uczniowie będą mogli wy-
korzystać to miejsce jako strefę wy-
poczynku. W trakcie otwarcia nowej 
klasy społeczność szkolna zaprosiła 
przybyłych gości oraz mieszkań-
ców sołectwa Pieski do wspólnego 
świętowania „Dnia Ziemniaka”. Wy-
darzeniu towarzyszyły zabawy dla 
najmłodszych, konkurs na najlepszą 
potrawę z ziemianka oraz występy 
artystyczne uczniów.

W otwarciu „Klasy pod chmurką” 
uczestniczyli: Karol Płotka – Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Cewi-
cach, Marzena Reclaf – Wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Cewice, st. 
kpt. Dawid Główczewski – Zastępca 
Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lębor-
ku,  Krzysztof Liziński – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Cewice, Adam Do-
miniecki – Leśniczy z Nadleśnictwa 
Cewice, Ewa Maszota – Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ce-
wicach, Stefan Wejer – Sołtys sołec-
twa Pieski, Beata Sobańska-Zając 
– St. Wizytator Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku Delegatura Słupsk, An-
drzej Długi z Klubu Garnizonowego 
w Siemirowicach, dh Patryk Kreft 
– Prezes OSP Pieski, kmdr Maciej 
Jonik z ramienia dowódcy Morskiej 
Jednostki Rakietowej w Siemirowi-
cach, kmdr por. Zbigniew Kiepas 
– szef sztabu 44 Bazy Lotnictwa 
Morskiego w Siemirowicach, Anna 
Kubica – Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Opieki Społecznej, Zdro-
wia, Kultury i Sportu Rady Gminy 
Cewice oraz rodzice i mieszkańcy 
sołectwa.



BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACH 17Grudzień Nr 81/2022

RELACJA

VII FORUM SOŁTYSÓW POWIATU  
LĘBORSKIEGO

W Starostwie Powiatowym w Lę-
borku spotkali się sołtysi z terenu 
powiatu lęborskiego. Podczas VII 
Forum Sołtysów rozmawiano o 
sprawach istotnych dla lokalnych 
społeczności. Najbardziej go-
spodarni w zakresie zarządzania 
funduszem sołeckim otrzymali wy-
różnienia i gratulacje od władz Po-
wiatu Lęborskiego.
– Cieszę się, że mamy okazję spo-
tykać się co jakiś czas i rozmawiać 
o tym, co istotne dla społeczności, 
które państwo reprezentują. Forum, 
zgodnie z jego ideą, to przestrzeń 
wymiany myśli i spostrzeżeń miesz-
kańców miejscowości naszego po-
wiatu – mówiła Alicja Zajączkowska 
– Starosta Lęborski, witając gości 
w sali obrad Rady Powiatu Lębor-
skiego. Wraz ze starostą gości witał 
Edmund Głombiewski – Wicestaro-
sta Lęborski i Violetta Kurkiewicz-
-Zajączkowska – Naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska.
Wśród tematów pojawiły się za-
gadnienia Lokalnego Partnerstwa 
Wodnego, które przedstawił wi-
cestarosta. Głównym celem funk-
cjonowania LPW  jest poprawa 
efektywności zarządzania wodą 
na obszarach wiejskich i miejsko-
-wiejskich. Temu służy dobrowol-
ne, nieformalne zrzeszenie osób 
i podmiotów, dla których istotne 
jest dobre gospodarowanie wodą 
na danym obszarze. Ważne dla 

LPW jest ścisłe współdziałanie Rol-
ników (spółek wodnych), doradców, 
samorządów wszystkich szczebli, 
właściwych organów Wód Polskich 
oraz organizacji pozarządowych i 
innych zainteresowanych. W toku 
przygotowań pilotażowych w wo-
jewództwie pomorskim zidentyfi-
kowany został charakter potrzeb 
do zrealizowania w ramach LPW. 
Wśród kluczowych znalazły się: 
remont i konserwacja istniejących 
urządzeń melioracyjnych i retencyj-
nych, rekonstrukcja i konserwacja 
zastawek i przepustów, wykona-
nie zbiorników dla małej retencji, 
a w dalszej kolejności tworzenie 
zbiorników p-poż., konserwacja i 
utrzymanie rowów odwadniają-
cych, odbudowa stawów rybnych, 
regulacja koryta rzeki i remediacja 
terenów poprzemysłowych, co wią-
że się z poprawą retencji na danym 

terenie.
Kolejnym z tematów były zagad-
nienia bezpłatnego transportu 
door-to-door dla mieszkańców 
powiatu lęborskiego. Zasady funk-
cjonowania i korzyści wynikające 
z tego rozwiązania przedstawiła 
Violetta Kurkiewicz-Zajączkow-
ska – Naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska. System transportu 
bezpłatnego door-to-door dedy-
kowany mieszkańcom powiatu, 
umożliwia bezpłatny dowóz na 
terenie województwa pomorskiego. 
Oprócz celów związanych z aktywi-
zacją społeczną, można z takiego 
transportu skorzystać np. udając 
się na szczepienie przeciwko Co-
vid-19, rehabilitację, czy do lekarza. 
Osobom z ograniczeniami rucho-
wymi może towarzyszyć opiekun 
podczas przejazdu. By skorzystać 
z usługi, należy się umówić telefo-

nicznie, zgłaszając taką potrzebę 
pod numerem 720 820 006. 
Możliwy jest kontakt przez sms, a 
także w formie elektronicznej za 
pomocą formularza zgłoszeniowe-
go, przesłanego na adres e-mail: 
doortodoor@starostwolebork.pl. 
Zapotrzebowanie można również 
zgłosić osobiście poprzez złożenie 
prostego pisma (formularza) w Sta-
rostwie Powiatowym w Lęborku.
Fora Sołtysów Powiatu Lęborskiego 
to również okazja do wyróżnienia 
tych, którzy okazali się najskutecz-
niejsi i najbardziej gospodarni w za-
kresie gospodarowania funduszem 
sołeckim. W tym roku wyróżnienie 
otrzymało 10 sołtysów z powiatu 
lęborskiego. Z Gminy Cewice wyróż-
nienia otrzymali: Karolina Makurat-
-Syldatk – Sołtys Sołectwa Łebunia, 
Michalina Salabura – Sołtys Sołec-
twa Cewice i Stefan Wejer – Sołtys 
Sołectwa Pieski. Wyróżnienia wrę-
czyli:  Alicja Zajączkowska – Staro-
sta Lęborski, Edmund Głombiewski 
– Wicestarosta Lęborski i Jerzy Bań-
ka – Wójt Gminy Cewice. Gratulacje 
wyróżnionym złożyli przedstawiciele 
gmin, a w imieniu samorządu po-
wiatowego do gratulacji dołączyli 
Mirosław Tandek – przewodniczący 
Rady Powiatu Lęborskiego i obaj 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Lęborskiego Marian Borek i Witold 
Krużycki.

Starostwo Powiatowe w Lęborku 

OBCHODY 83. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września Wójt Gminy Cewie Jerzy 
Bańka wraz z Wiceprzewodniczącą 
Rady Gminy Cewie Marzeną Reclaf 
i Wiceprzewodniczącą Rady Gminy 
Cewie Mariolą Szycą wziął udział 
w uroczystości upamiętniającej 83. 
rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej, która odbyła się przy płycie 
Pocztowców Gdańskich w Lęborku. 
W wydarzeniu uczestniczyli również 
przedstawiciele władz samorządo-
wych powiatu lęborskiego: Alicja 
Zajączkowska – Starosta Lęborskie, 
Edmund Głombiewski - Wicesta-
rosta Lęborski  , Mirosław Tandek 
- Przewodniczący Rady Powiatu 
Lęborskiego,  Marian Borek - Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Lę-
borskiego, Ryszard Wenta - Członek 
Zarządu Powiatu Lęborskiego, Wi-

told Namyślak - Burmistrz Lęborka, 
Teresa Ossowska – Szara - Zastęp-
ca Burmistrza Lęborka, Marian Ku-
rzydło - Sekretarz Miasta Lęborka, 
Jarosław Litwin  - Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lęborku, Krzysztof 
Siwka - Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Lęborku oraz radni miej-
scy. Sejmik Województwa Pomor-
skiego reprezentowała radna Iwona 
Mielewczyk. Hołd ofiarom II wojny 
światowej oddali również przedsta-
wiciele instytucji, służb munduro-
wych, jednostek oświatowych, or-
ganizacji społecznych i politycznych 
oraz mieszkańcy powiatu. Obchody 
rocznicowe rozpoczęło uroczyste od-
śpiewanie hymnu narodowego. Na-
stępnie Burmistrz Lęborka Witold 
Namyślak wygłosił przemówienie,  

w którym odniósł się do wydarzeń II 
wojny światowej oraz do aktualnej 
sytuacji politycznej. Po wystąpieniu 
burmistrza podporucznik Michał 
Nakonieczny odczytał Apel Pa-
mięci, a  Kompania Honorowa 1. 

Lęborskiego Batalionu Zmechani-
zowanego im. gen Jerzego Jastrzęb-
skiego oddała salwę honorową. Na 
zakończenie uroczystości delegacje 
złożyły wieńce i wiązanki przy płycie 
Pocztowców Gdańskich.
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KOMPUTERY Z GRANTÓW PPGR
Gmina Cewice zakupiła 259 lapto-
pów w ramach projektu grantowe-
go pn. „Wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR w rozwo-
ju cyfrowym – Granty PPGR”, na 
który otrzymała dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 – 2020, Oś Priory-
tetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia – REACT-EU, Dzia-
łanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia.
Celem tego projektu jest wsparcie 
dzieci z rodzin popegeerowskich  
w zakresie dostępu do sprzętu  
komputerowego, co ułatwi im  
zdalną naukę w przypadku zaist-

nienia takiej potrzeby. 
Zakupiony sprzęt będzie sta- 
nowił własność uczestników projek-
tu.
Wysokość dofinansowania wyniosła 
673 400,00 zł, czyli 100% kosztów 
kwalifikowalnych.

ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEK 
SZKOLNYCH

Gmina Cewice realizacje projekt 
dofinansowany z dotacji celowej bu-
dżetu państwa w ramach „Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 
2022 - Priorytet 3 „Zakup nowości 
wydawniczych do placówek wy-
chowania przedszkolnego, bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych” (Kieru-
nek interwencji: 3.1. „Zakup nowości 
wydawniczych do placówek wycho-
wania przedszkolnego” oraz Kieru-

nek interwencji 3.2. „Zakup nowo-
ści wydawniczych oraz elementów 
wyposażenia do bibliotek szkolnych  
i pedagogicznych”). 
W ramach zadania zostały zakupio-
ne nowości wydawnicze dla dzieci  
w wieku 3 - 6 lat  z Oddziału Przed-
szkolnego w Szkole Podstawowej w 
Łebuni, z Oddziału Przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Maszewie Lębor-
skim oraz książki będące nowościa-

mi wydawniczymi, w tym lektury 
szkolne, do bibliotek w Szkole Pod-
stawowej w Łebuni, Szkole Podsta-
wowej im. Polskich Olimpijczyków 
w Maszewie Lęborskim oraz Szkole 
Podstawowej im. Lotników Morskich 
w Siemirowicach. W ramach projek-
tu szkoły realizują również działania 
promujące czytelnictwo.

Celem projektu jest budowanie na-
wyków czytelniczych wśród dzieci  
w wieku przedszkolnym oraz szkol-
nym, co ma zapewnić doposażenie 
bibliotek w atrakcyjne dla uczniów 
książki. Na realizację zadania pozy-
skano dofinansowanie w wysokości 
16.000,00 zł, a całkowity koszt jego 
realizacji wyniesie 20.125,00 zł. 

PROJEKTY

GMINA CEWICE ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ  
PROJEKTU “POD BIAŁO – CZERWONĄ”

Dzięki głosom naszych mieszkańców 
Gmina Cewice otrzymała maszt z 
flagą RP w ramach projektu „Pod 
biało-czerwoną”. Maszt został za-
montowany przed budyniem Urzę-
du Gminy w Cewicach.
Jest to maszt z flagą Rzeczpospolitej 
Polskiej, upamiętniający zwycięstwo 
wojsk Rzeczypospolitej nad armią 
bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 
w 1920 roku. Umieszczenie flagi na 
maszcie w wyjątkowym miejscu to 
dowód na to jak ważne są symbole 
narodowe w życiu Polaków.
Zakup oraz montaż masztu z flagą 
RP został sfinansowany w ramach 
realizacji projektu „Pod biało-czer-
woną” pod honorowym patronatem 

Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego. Celem głównym 
projektu #PodBiałoCzerwoną jest 
zjednoczenie naszego kraju i jego 
mieszkańców, uhonorowanie Pole-
głych za wolność i niepodległość na-
szej Ojczyzny, ale także zachęcanie 
do patriotycznych postaw i dumy z 
bycia Polakami.
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SPORT

III BIEG POCZTYLIONA W CEWICACH  
W RAMACH CYKLU KASZUBY BIEGAJĄ

18 września w Cewicach, na sta-
dionie KS Leśnik Cewice, odbył się 
III Bieg Pocztyliona w ramach cy-
klu Kaszuby Biegają. Trasa biegu 
głównego prowadziła przez lasy 
Nadleśnictwa Cewice i wynosiła 10 
km. W ramach cyklu Małe Kaszuby 
Biegają rywalizowały także dzieci 
i młodzież na dystansie 1200m, 
800m, 400m oraz przedszkolaki 
w biegu na 100m. Organizatorem 
wydarzenia było Gminne Centrum 
Kultury w Cewicach oraz Kaszubskie 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 
przy współpracy z  Urzędem Gminy 
w Cewicach i Nadleśnictwem Cewi-
ce, pod patronatem Wójta Gminy 
Cewice. Na zwycięzców czekały pu-
chary oraz nagrody rzeczowe, które 
wręczył Wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka oraz Dyrektor GCK w Cewi-
cach Karol Płotka.
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.
Zapraszamy wszystkich miłośni-
ków biegów na stronę http://www.
kaszubybiegaja.pl/, gdzie można 

śledzić harmonogram kolejnych 
wydarzeń w ramach cyklu Kaszuby 
Biegają.

zdj. Kaszuby Biegają

MISTRZOSTWA POLSKI KARATE WKF 
JUNIORÓW MŁODSZYCH, JUNIORÓW  
I MŁODZIEŻOWCÓW 2022 

374 zawodników z 56 klubów 
z całego kraju wzięło udział w 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych, Juniorów i Młodzie-
żowców U21 w Karate WKF , 
które odbyły się w hali sportowej  
w PZS nr 4 w Wejherowie, w dniach 
12-13 listopada 2022r. W mistrzo-
stwach wzięli udział zawodnicy z 
Klubu Karate Shotokan z sekcji Ce-
wice. Filip Maszota zajął III miejsce 
w kumite indywidualne juniorów 
młodszych -52kg oraz I miejsce w 
kata drużynowo wraz z kolegami z 
klubu Szymonem Sołtysem i Kor-
nelem Łazorczykiem. Amelia Keller 
zajęła III miejsce w kumite indywi-
dualne juniorek młodszych - 61 kg, 
natomiast Igor Mielewczyk zajął 
I miejsce w kumite indywidualne 
juniorów młodszych -57 kg. Klub 
Karate Shotokan w kwalifikacji  
generalnej uplasował  się na 8 miej-

scu. 
Natomiast 3 grudnia 2022r. w Mo-

sinie odbyły się Mistrzostwa Polski 
Masters w Karate WKF, podczas 

których Magdalena Maszota zajęła 
III miejsce w kumite indywidualne.



URZĄD GMINY W CEWICACH
URZĄD GMINY W CEWICACH
ul. Wincentego Witosa 16, 84-312 Cewice
tel: (059) 861 34 60, 861 34 61
fax: (059) 861 34 62
e-mail: sekretariat@cewice.pl
Strony internetowe:
www.cewice.pl
www.bip.cewice.pl
www.facebook.com/gminacewice
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: 
/o56dqo8d64/SkrytkaESP

ORGANIZACJA URZĘDU

URZĄD JEST CZYNNY W GODZINACH:
Poniedziałek - od godz. 7:30 do 16:30
Wtorek - od godz. 7:30 do 15:30
Środa - od godz. 7:30 do 15:30
Czwartek - od godz. 7:30 do 15:30
Piątek - od godz. 7:30 do 14:30 

KASA URZĘDU GMINY CZYNNA JEST W GODZINACH:
Poniedziałek – piątek od godz. 8:00 do 13:00

POKÓJ NR TELEFONUNAZWA POKÓJ NR TELEFONUNAZWA

nr 7 (059) 861 34 65Skarbnik Gminy

Gospodarka 
komunalna

(059) 861 34 74
(059) 861 34 73

nr 2

Sekretariat Urzędu nr 6 (059) 861 34 60

nr 6 (059) 861 34 66

nr 2 (059) 861 34 72

nr 2 (059) 861 34 76

nr 8 (059) 861 34 69

nr 9 (059) 861 34 70

nr 10 (059) 861 34 75

nr 10 (059) 861 34 71

nr 11 (059) 861 34 68

Księgowość

Sekretarz Gminy

Wymiar podatków

Realizacja inwestycji

Planowanie przestrzenne

Windykacja /
Kasa Urzędu

nr 2 (059) 861 34 72Gospodarka 
mieszkaniowa

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Gospodarka odpadami 
komunalnymi

nr 12 (059) 861 34 82
Obrona cywilna /

Ochrona P.Poż

(059) 861 34 83

nr 20 (059) 861 34 86

nr 21 (059) 861 34 87

nr 23 (059) 861 34 88

Gospodarka
nieruchomościami

nr 14 (059) 861 34 80

(059) 861 34 81

nr 17 (059) 861 34 90

nr 19 (059) 861 34 85

nr 24 (059) 861 34 89

Zamówienia publiczne

Promocja /
Organizacje pozarządowe

Kadry

Biuro Rady Gminy /
Działalność gospodarcza

Księgowość - Oświata

Fundusze zewnętrzne

Oświata,Kultura i Sport

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności /
dowody osobiste 

Ochrona środowiska

nr 15

Rolnictwo / Akcyza

nr 19

nr 19 (059) 861 34 83

nr 24

nr 24

(059) 861 34 84

(059) 861 34 84

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Osiedle Na Wzgórzu 35, 84-312 Cewice
tel: 59 86 11 467, 59 86 11 455
fax: 59 86 13 173
www.ops.cewice.pl

GMINNE CENTRUM KULTURY W CEWICACH
ul. Węgrzynowicza 16, 84-312 Cewice
tel: 59 86 11 490
www.gck.cewice.pl

DOM KULTURY W MASZEWIE LĘBORSKIM – 
FILIA GCK CEWICE
ul. Drewniana 35, 84-315 Maszewo Lęborskie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CEWICACH
Osiedle Na Wzgórzu 2, 84-312 Cewice
tel. 59 86 13 182
e-mail: biblioteka.cewice@o2.pl
www.bibliotekacewice.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CEWICACH
FILIA W MASZEWIE LĘBORSKIM
ul. Drewniana 25 (budynek filii GCK)
84-315 Maszewo Lęborskie
tel. 504 008 418
e-mail: bibliotekamaszewo@o2.pl

POSTERUNEK POLICJI W CEWICACH
Osiedle Na Wzgórzu 35, 84-312 Cewice

WWW.CEWICE.PL

(059) 861 34 63nr 12Informatyk


