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PUNKT POTWIERDZAJĄCY PROFIL ZAUFANY EPUAP  
W URZĘDZIE GMINY W CEWICACH

Informujemy, że na podstawie 
udzielonej zgody Ministra Cy-
fryzacji z dnia 13 lipca 2021 r.,  
w Urzędzie Gminy w Cewicach zo-
stał utworzony Punkt Potwierdzający 
Profil Zaufany ePUAP.
Miejsce potwierdzania:
• Urząd Gminy w Cewicach, ul. Win-

centego Witosa 16, pokój Nr 14 (II 
piętro).

W Punkcie można:
• potwierdzać Profil Zaufany,
• przedłużać ważność Profilu Zaufa-

nego,
• unieważniać Profil Zaufany.
O Profilu Zaufanym
Profil Zaufany ePUAP to podpis 
elektroniczny, dzięki któremu oby-
watel może załatwiać sprawy ad-
ministracyjne drogą elektroniczną. 
System identyfikuje osobę, która ten 
podpis wykorzystuje. Cały proces 
zastosowania Profilu odbywa się na 
elektronicznej Platformie Usług Ad-
ministracji Publicznej (ePUAP). Profil 
Zaufany w przeciwieństwie do bez-
piecznego podpisu elektronicznego 
jest całkowicie bezpłatny i w kontak-

tach z administracją zastępuje pod-
pis odręczny. Dzięki niemu wybrane 
sprawy urzędowe można załatwić 
bez wychodzenia z domu.
Tworzenie, potwierdzanie, przedłu-
żanie i unieważnianie Profilu Zaufa-
nego
Aby utworzyć, a następnie potwier-
dzić Profil Zaufany, w pierwszej 
kolejności osoba zainteresowana 
musi założyć konto użytkownika na 
ePUAP pod adresem: epuap.gov.pl.  
Z założonego konta należy przesłać 
elektroniczny wniosek o potwierdze-
nie Profilu Zaufanego i w terminie 14 
dni zgłosić się do wybranego przez 
siebie Punktu Potwierdzającego w 
celu potwierdzenia tożsamości i Pro-
filu Zaufanego.
UWAGA: Jeżeli w okresie 14 dni od 
daty złożenia wniosku osoba wnio-
skująca nie zgłosi się w celu potwier-
dzenia Profilu Zaufanego, wniosek 
taki uważa się za wycofany.
Po pozytywnej weryfikacji danych 
osoby, pracownik Punktu potwier-
dza Profil Zaufany.
Profil potwierdza się na okres 3 lat 

i jego ważność może być ponow-
nie przedłużana na taki sam okres. 
Przed upływem 3-letniego terminu 
ważności Profilu Zaufanego, użyt-
kownik może samodzielnie dokonać 
jego przedłużenia, poprzez podpi-
sanie go dotychczasowym  (jeszcze 
ważnym) Profilem Zaufanym ePU-
AP. W przypadku przekroczenia 
tego terminu, koniecznym będzie 
potwierdzenie Profilu  w Punkcie Po-

twierdzającym.
Punkt Potwierdzający stwierdza 
tożsamość osoby na podstawie do-
wodu osobistego  albo paszportu i 
weryfikuje dane z wniosku z dany-
mi z profilu użytkownika w zakresie 
obejmującym:
imię i nazwisko,
numer PESEL,
identyfikator użytkownika.

Referat Spraw Obywatelskich 
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INFORMACJE

NA CO IDĄ TWOJE PIENIĄDZE – INTERAKTYWNA  
PLATFORMA, KTÓRA PRZEDSTAWIA JAK  
SKONSTRUOWANY JEST BUDŻET GMINY CEWICE

Chcesz wiedzieć „Na co idą Twoje 
pieniądze?”. Zachęcamy do odwie-
dzenia interaktywnej platformy, na 
której pokazaliśmy, jak skonstruowa-
ny jest budżet Gminy Cewice oraz co 
i w jakiej wysokości jest finansowane 
z Twoich podatków. Za pomocą 
suwaka możesz ustawić wysokość 
swoich dochodów brutto, by zoba-
czyć jaka część Twojego podatku 
PIT, która trafia do budżetu naszej 
gminy, finansuje poszczególne kate-
gorie wydatków.
Interaktywna platforma „Na co idą 
moje pieniądze” – rok 2021 jest do-
stępna pod adresem: https://naco-
idamojepieniadze.pl/budzet-gmi-
ny/cewice/2021
Sprawdź, jak Twoje dochody brutto 
wpływają na stan finansowy gminy. 
Zobacz, ile z Twojego podatku PIT 
trafia na drogi, szkoły czy admini-
strację publiczną. Jeśli jeszcze nie 
płacisz podatków w Gminie Cewice, 

mamy nadzieję, że portal „Na co 
idą moje pieniądze” skutecznie Cię 
przekona, że warto to zrobić już te-
raz. Wystarczy, że w PIT składanym 
do urzędu skarbowego wskażesz 
Gminę Cewice jako miejsce swoje-
go zamieszkania.  Nie musisz być 

tu zameldowany - wystarczy, że tu 
mieszkasz.
Podstawą opracowania projektu 
„Na co idą moje pieniądze” jest 
uchwała budżetowa Gminy Cewice. 
Prezentacja będzie na bieżąco aktu-
alizowana, przy każdej dużej zmia-

nie budżetu wprowadzonej przez 
Radę Gminy Cewice i dostępna na 
stronie www.cewice.pl.
W tegorocznej prezentacji szczegól-
nie polecamy zakładkę „Zadania 
inwestycyjne na rok 2021”. Na por-
talu można je przejrzeć, zaczynając 
od informacji o ogólnej kwocie wy-
datków na planowane w aktualnym 
roku budżetowym inwestycje, po  
ich podział na kategorie - infra-
struktura duża, rekreacja i kultura, 
infrastruktura mała oraz pozostałe 
wydatki wraz z wyszczególnieniem 
najważniejszych zadań inwestycyj-
nych. 
Jeśli chcesz sprawdzić, na co Gmi-
na Cewice przeznaczyła pieniądze 
w roku 2020 oraz jakie głównie 
zadania bieżące i inwestycyjne były 
finansowane m.in. z Twoich podat-
ków, zajrzyj na stronę:
https://nacoidamojepieniadze.pl/
budzet-gminy/cewice/2020



BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACH 3Październik Nr 77/2021

INWESTYCJE

TRWA REALIZACJA ZADANIA PN. „BUDOWA ULICY KRÓTKIEJ 
I SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI CEWICE”

Gmina Cewice realizuje zadanie 
pn.”Budowa ulicy Krótkiej i Słonecz-
nej w miejscowości Cewice”. 
W ramach inwestycji została zbu-
dowana droga o szerokości 5,0 m 
i ogólnej długości 187,0 m, w tym 
droga o długości 100,0 m na ulicy 
Krótkiej i odcinek drogi o długości 
87,0 m na ulicy Słonecznej w Ce-
wicach. Nawierzchnia drogi została 
wykonana z kostki betonowej. Po-
wstały obustronne pobocza z kraty 
trawnikowej o szerokości 1,0 m z 
lewej strony i o szerokości 0,5 m z 
prawej strony drogi. Przebudowano 
istniejące zjazdy, które zostały wyko-
nane z kostki betonowej.  Wykonano 

również odwodnienie drogi poprzez 
nadanie odpowiednich spadków 
poprzecznych i podłużnych, dzięki 

czemu wody opadowe odprowa-
dzane są na przyległy teren.
Zadanie jest dofinansowane z Eu-

ropejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020, poddziałanie „Wsparcie in-
westycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii”. 
Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniesie 274.976,57 zł. Wysokość 
dofinansowania stanowi 63,63%  
kosztów kwalifikowalnych zadania.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

INFORMACJE

POLE BIWAKOWE W KRĘPKOWICACH 
Od dnia 30 lipca 2021r. ko-
rzystanie z pola biwakowego w 
Krępkowicach jest możliwe tylko  
i wyłącznie za uiszczeniem odpo-
wiedniej opłaty wg poniższego cen-
nika:

Należność za korzystanie z pola 
biwakowego należy uregulować z 
góry za cały planowany okres poby-
tu. Wpłaty należy dokonać w kasie  
Urzędu Gminy Cewice przy ul. Wi-
tosa 16, w dniach od poniedziałku  
do piątku w godzinach od 8.00 

do 13.00 lub przelewem na ra- 
chunek bankowy: nr 33 9324 1018 
0022 6556 2000 0330. 
Ze wskazaniem w tytule przelewu 
,,opłata za pole biwakowe w Kręp-
kowicach za okres …..”  Dowód wpła-

ty należy przechowywać przez cały 
okres pobytu na polu biwakowym 
do kontroli przez osobę upoważnio-
ną. 

Referat Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej 
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BUDOWA PIERWSZEGO ODCINKA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 
NA TRASIE CEWICE – MASZEWO LĘBORSKIE

W lipcu 2021 r. rozpoczęła się re-
alizacja inwestycji pn. „Budowa 
systemu tras rowerowych na terenie 
Gminy Cewice - etap III - budowa 
pierwszego odcinka ścieżki rowe-
rowej na trasie Cewice - Maszewo 
Lęborskie w miejscowości Cewi-
ce”, polegającej na budowie ciągu 
pieszo – rowerowego w Cewicach 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G 
(ulica Zielona). Wybudowana ścież-
ka rowerowa będzie mieć długość 
800 m, szerokość od 2,00 do 2,5 
m i zostanie wykonana z betonu 
asfaltowego. Powstaną również 
zjazdy indywidualne o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej. Wody 
opadowe z powierzchni ciągu pie-
szo – rowerowego odprowadzane 
będą w sposób powierzchniowy na 
pobocze gruntowe oraz do istnieją-
cych rowów.

Gmina Cewice otrzymała dofi-
nansowanie na realizację tego za-
dania z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybac-

two i Morze” na lata 2014-2020, 
działanie „Realizacja lokalnych 
strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność” w ramach Priorytetu 4 
„Zwiększenie zatrudnienia i spójno-

ści terytorialnej”. 
Koszt inwestycji wyniesie 
466.305,00 zł, a dofinansowanie 
197.811,00 zł. 
Budowa ścieżki poszerza możliwości 
rowerzystów na terenie naszej gminy. 
Dzięki jej realizacji wszyscy chętni 
będą mogli podziwiać uroki przyro-
dy podążając w sposób bezpieczny 
rowerem. Każdorazowa rezygnacja 
z tak często używanych na co dzień 
samochodów pozwoli także na ogra-
niczenie zanieczyszczenia powietrza 
w Gminie Cewice, co w szerszym 
aspekcie umożliwi polepszenie sta-
nu lokalnego klimatu. Jeszcze w IV 
kwartale tego roku nasi rowerzyści 
będą mogli wykorzystać nowo po-
wstałą infrastrukturę.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ  
NA TRASIE CEWICE - KAMIENIEC

Gmina Cewice realizuje projekt pt. 
„Budowa systemu tras rowerowych 
na terenie Gminy Cewice - etap II 
- budowa chodnika i wymiana na-
wierzchni pasa przeciwpożarowego 
między miejscowościami Cewi-
ce - Kamieniec na potrzeby ruchu 
rowerowego”, na który pozyskała 
dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
w ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” na lata 2014-
2020, działanie „Realizacja lokal-
nych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność” w ramach Prio-
rytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i 
spójności terytorialnej”. 
W ramach zadania powstanie tra-
sa rowerowa o łącznej długości 1 
816,59 m. Na działkach nr 185, 111, 
147 i 216/1-L obręb Cewice powsta-
nie chodnik z kostki brukowej, o dłu-

gości ok. 1524 m i szerokości 3,00 
m na jego początkowym odcinku, 
a na pozostałej długości szerokość 
będzie wynosić 2,5 m. Na działach 
nr 216/3-L obręb Cewice i 21/1 ob-
ręb Oskowo zostanie wymieniona 

nawierzchnia pasa przeciwpożaro-
wego o długości 292,59 m, szero-
kości 2,0 m i nawierzchni żwirowo 
– gliniastej na terenach leśnych oraz 
z kostki betonowej niefazowanej na 
działce drogi powiatowej nr 1328P. 

Koszt inwestycji wyniesie 
684.126,00 zł, a dofinansowanie 
stanowić będzie około 36,71% kosz-
tów kwalifikowalnych zadania.
Ścieżka łączyć się będzie w Ka-
mieńcu ze ścieżką do Siemirowic, co 
pozwoli na organizację wycieczek 
rowerowych nad jezioro w Siemiro-
wicach i na kurhany. 
Inwestycja poprawi w dużej mierze 
bezpieczeństwo rowerzystów, poru-
szających się do tej pory po drodze 
wojewódzkiej nr 212, dzięki odsunię-
ciu ruchu rowerowego od pasa dro-
gi. Zakończenie inwestycji planowa-
ne jest na początek stycznia 2022 r.  
Zatem od wiosny zapraszamy 
wszystkich chętnych do rowerowego 
zwiedzania naszej gminy.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

INWESTYCJE
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ZAKOŃCZONO BUDOWĘ CHODNIKA W OSOWIE LĘBORSKIM 
Zakończyły się prace związane z 
realizacją zadania „Budowa ciągu 
pieszego wraz z przejściem dla pie-
szych w pasie drogi wojewódzkiej 
nr 214 w m. Osowo Lęborskie”. W 
ramach inwestycji powstał chodnik 
z kostki betonowej o powierzchni 
300,65 m2 wraz ze zjazdami oraz 
z przejściem dla pieszych. 
Budowa chodnika i przejścia dla 
pieszych znacząco poprawi bez-

pieczeństwo na tym odcinku dro-
gi, bardzo ruchliwej i uczęszczanej 
przez mieszkańców Osowa Lębo-
rskiego a także poprawi estetykę 
miejscowości. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
około 138 000 zł. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

PRZEBUDOWA SZKOŁY W CEWICACH
Gmina Cewice rozpoczęła realiza-
cję zadania pn. „Przebudowa oraz 
zmiana sposobu użytkowania części 
pomieszczeń szkolnych przezna-
czonych na funkcjonowanie przed-
szkola w budynkach Zespołu Szkół 
w Cewicach wraz z budową miejsc 
postojowych, dojść, dojazdów, tere-
nu rekreacyjnego oraz placu zabaw 
na dz. nr 255/8, 255/13, 255/14, 
255/15 obr. Cewice, gm. Cewice”, na 
które otrzymała dofinansowanie z 
Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa.
W ramach inwestycji w Zespole 
Szkół w Cewicach przy ul. W. Witosa 
65 zostanie przebudowany budynek 
segmentu C, a z części segmentu 
hali sportowej wraz z zapleczem 
wydzielone zostaną na parterze i 
piętrze pomieszczenia przeznaczo-
ne do funkcjonowania przedszkola 
dla maksymalnie 147 dzieci w wie-

ku 3-4 lata oraz 5 lat. Przy salach 
przedszkolnych znajdować się będą 
łazienki oraz pomieszczenia po-
rządkowe i szatnie. 
Na potrzeby przedszkola na par-
terze budynku zaprojektowano po-
mieszczenia o łącznej powierzchni 
383,36 m2, obejmujące:
4 sale przedszkolne,
• 2 szatnie,
• łazienka,
• pomieszczenie porządkowe,
• powierzchnie komunikacji.
• Natomiast na piętrze wydzielona 

część z przeznaczeniem na przed-
szkole wyniesie w sumie 232,25 
m2, składająca się z:

• 2 sal przedszkolnych,
• sali ćwiczeń,
• 2 łazienek,
• klatki schodowej,
• powierzchni komunikacji.

Łączna powierzchnia przedszkola 
wynosić będzie 615,61 m2.
Stołówka dla dzieci przedszkolnych 
znajdować się będzie w miejscu ist-
niejącej jadalni dla szkoły i będzie 
przystosowana dla dzieci w wieku 
od 3 do 5 lat. 
Zostanie również zagospodaro-
wany teren przy szkole. Nastąpi 
wymiana nawierzchnia dojść i do-

jazdów do budynku, powstanie 17 
miejsc postojowych oraz teren re-
kreacyjny o nawierzchni trawiastej 
i z kostki betonowej, z roślinnością, 
ławkami i stołem do gry w piłkarzyki. 
Zostanie również zbudowany ogro-
dzony plac zabaw, wyposażony w 3 
bujaczki, piaskownicę, zestaw zaba-
wowy, huśtawkę pojedynczą, kosze 
na śmieci i ławki. 
Planowana wartość inwestycji wy-
nosi 1.045.991,18 zł, a przyznana 
dotacja celowa to 522.995,00 zł.
Dzięki realizacji zadania, którego 
zakończenie przewidziane jest na 
koniec tego roku, nasze pociechy 
będą mogły rozpocząć przygodę z 
edukacją w komfortowych warun-
kach.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

DOPOSAŻENIE PLACU 
ZABAW W SIEMIROWICACH

We wrześniu 2021 r. rozpoczęła się 
realizacja zadania pn. „Wymiana 
urządzeń oraz doposażenie placu 
zabaw w miejscowości Siemirowice”. 
Gmina Cewice otrzymała na jego 
realizację pomoc finansową w for-
mie dotacji celowej, przeznaczonej 
na dofinansowanie zadań własnych 
gminy w zakresie małych projektów 
lokalnych pod nazwą „Aktywne So-
łectwo Pomorskie 2021”, realizowa-
nych na terenach wiejskich.
Istniejący na Osiedlu Na Skarpie w 
Siemirowicach plac zabaw jest jed-
nym z pierwszych większych placów 
na terenie naszej gminy. W tym roku 
zostanie on gruntownie przebudo-

wany. Z jego terenu zostaną usunię-
te urządzenia będące w złym stanie 
technicznym. W ich miejsce zamon-
towane będą nowe, uwzględniające 
potrzeby zarówno dzieci młodszych, 
jak i starszych. Korzystający z placu 
zabaw będą mogli wypróbować 
zestaw zabawowy dla dzieci młod-
szych, zestaw zabawowy dla dzieci 
starszych, huśtawkę wagową, huś-
tawkę bocianie gniazdo, zjazd li-
nowy Tarzan, piaskownicę, linarium 
i 2 bujaki. Do dyspozycji towarzy-
szących im opiekunów będą nowe 
ławki. Przy okazji zabawy na świe-
żym powietrzu dzieci będą mogły 
zdobyć podstawy zasad niezanie-

czyszczania środowiska wykorzystu-
jąc do tego licznie rozstawione kosze 
na śmieci.
Plac zabaw, wyposażony w bez-
pieczne i atrakcyjne urządze-
nia zapewni młodym rodzinom  
z dziećmi możliwość ciekawego spę-
dzenia czasu na świeżym powietrzu. 
Z doposażonego ogródka jorda-

nowskiego będzie można skorzystać 
w drugiej połowie października tego 
roku.
Całkowita wartość zadania wyno-
si 62.911,03 zł, a dofinansowanie 
10.000,00 zł.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 
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PROGRAM YOUNGSTER PLUS
Gmina Cewice otrzymała dofinan-
sowanie z Fundacji „Europejski Fun-
dusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counter-
part Fund” z siedzibą w Warszawie 
w ramach programu Youngster  
Plus. 
Wsparcie finansowe w roku szkol-
nym 2021/2022 pozwoli na prze-
prowadzenie dodatkowych zajęć 
języka angielskiego dla uczniów 
klas ósmych w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Siemirowicach. 
Zajęcia, będące uzupełnieniem i 
rozwinięciem programu nauczania, 
prowadzone będą w jednej grupie  
liczącej 15 uczniów, w wymiarze 90 
godzin dydaktycznych w roku szkol-
nym. 
Fundacja sfinansuje zakup w Wydaw-
nictwie Macmillan zestawów eduka-
cyjnych dla uczniów, podręczników i 
innych zestawów metodycznych dla 

nauczyciela uczestniczącego w pro-
gramie, koszty niezbędnych szkoleń 
dla nauczyciela, nagrody dla uczniów, 
którzy osiągnęli największe postępy w 
nauce, w ramach organizowanych 
konkursów oraz 50% wynagrodzenia 
brutto nauczyciela. Zapewni również 
dostęp do platformy e-learningowej, 
wspomagającej proces nauczania. 
Wydawnictwo Macmillan, które jest 
głównym partnerem projektu, wy-
posaży szkolną bibliotekę w wybrane 
przez nauczyciela słowniki, pomoce 

dydaktyczne w formie audio i video, 
readersy itp. Gmina Cewice. w ra-
mach wkładu własnego, sfinansuje 
pozostałe wydatki związane z koszta-
mi wynagrodzenia nauczyciela. 
Koordynator projektu i inicjatorka 
całego przedsięwzięcia, Anna Ma-
rzęcka, zwraca uwagę, iż to, co wy-
różnia Program Youngster, to ukie-
runkowanie nauki na pobudzanie 
wewnętrznej motywacji ucznia. Służy 
temu również system nagradzania, w 
którym pod uwagę brany jest przede 

wszystkim przyrost wiedzy, a nie tyl-
ko wyniki końcowego testu. Udział 
w programie stworzy ósmoklasistom 
ze szkoły podstawowej w Siemirowi-
cach możliwość osiągnięcia lepszych 
wyników na egzaminie ósmoklasisty 
z języka angielskiego, a także wzrost 
poczucia własnej wartości i pewności 
siebie wśród rówieśników na kolej-
nych etapach edukacji.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

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

Opracowanie graficzne i druk:
Media
ul. Słowackiego 13B/15, 84-300 Lębork
tel. 795-438-045

PROJEKTY

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE  
OPS CEWICE I BANK ŻYWNOŚCI

W okresie lipiec - wrzesień w Gmin-
nym Centrum Kultury w Cewicach 
odbyły się dwa warsztaty: kulinar-
ny i ekonomiczny, zorganizowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Cewicach i Bank Żywności w 
Słupsku dla osób uprawnionych do 
korzystania z pomocy żywnościowej 
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
Podprogram 2020.
Podczas warsztatów przedstawi-
ciele Banku Żywności w Słupsku 
przybliżyli uczestnikom zajęć za-
gadnienia związane z ekonomią i 
planowaniem domowego budżetu 
oraz zaprezentowali pokaz kuli-
narny z elementami edukacyjny-
mi. Jest to bardzo ważny aspekt 
życia każdej rodziny. W trakcie 
warsztatów można było sko- 
rzystać z porad dietetyka, która 

podczas prezentacji przekazał in-
formacje dotyczące zasad zdro-
wego żywienia. W trakcie zajęć 
przygotowane zostały potrawy z 
produktów przekazywanych be-
neficjentom w ramach Progra-
mu. Ponadto warto, aby każdy 
wiedział gdzie, na co i w jakieś kwocie 
lokuje swoje pieniądze. Każdy chce 
mieć pełną kontrolę nad swoimi przy-
chodami i wydatkami. Celem warszta- 
tów ekonomicznych było pokazanie 
praktycznych umiejętności zarzą-
dzania domowymi finansami oraz 
wzbogacenie o nowe umiejętności. 
Sam udział w warsztatach pozwolił 
na wymianę doświadczeń i wspólne 
spędzenie czasu odrywając uczest-
ników od codziennych problemów.

Ewa Maszota
Zdj. Elwira Domaros

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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KLUB RODZINY
Klub Rodzinny to innowacyjny 
projekt unijny pt. „Wsparcie funk-
cjonowania rodziny zagrożonej 
wykluczeniem społecznym”, któ-
rego partnerem jest Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Cewicach. 
Projekt finansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, 
działanie 6.2. Usługi Społeczne, 
poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług 
społecznych.
Celem głównym projektu jest ak-
tywizacja i wspieranie całych ro-
dzin. W ramach działalności Klubu 
Rodziny od lipca br. prowadzone 
są bezpłatne warsztaty, szkolenia 
i spotkania. Uczestniczyć w nich 
mogą wszyscy bez względu na wiek 
- dzieci, rodzice, którzy przez wspól-
ny, rodzinny udział mogą zdobywać 
wiedzę i doskonalić umiejętności.
Tematyka zajęć jest bardzo różno-
rodna. Zajęcia odbywają się w go-

dzinach popołudniowych dwa razy 
w tygodniu, aktualnie w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewicach, z 
uwagi na trwający remont pomiesz-
czenia przeznaczonego na Klub 
Rodziny. Docelowo Klub Rodziny 
będzie miał swoja siedzibę przy Klu-
bie Seniora w Cewicach obok reha-
bilitacji - Osiedle na Wzgórzu 35.
Dotychczas odbyły się zajęcia kre-
atywne, ruchowe, gry i zabawy 
integracyjne. W projekcie między 
innymi przewidziane są warsztaty 
dla rodziców „Szkoła dla rodziców”,  
utworzenie grup samopomocowych, 
grup wsparcia dla rodziców oraz 
wspólne popołudnia z animatorem, 
zajęcia z robotyki i programowania, 
pomoc w lekcjach.
Ponadto realizowane będą zajęcia, 
o których zakresie tematycznym 
decydować będą sami uczestnicy. 
Jest to też niejako forma zachęty i 
integracji szkolących się, a wachlarz 
propozycji jest tu naprawdę szeroki.
Klub daje rodzinom możliwość spę-

dzenia wspólnie wolnego czasu, 
prowadząc zajęcia edukacyjno-roz-
wojowe. Można również skorzystać 
z konsultacji specjalistycznych z 
prawnikiem i psychologiem.

Informacje dotyczące przystąpienia 
do Klubu Rodziny można uzyskać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Cewicach.

Elwira Domaros

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Opracowanie graficzne i druk:
Media
ul. Słowackiego 13B/15, 84-300 Lębork
tel. 795-438-045

KLUB SENIORA 
Jesień życia nie musi być czasem 
smutnym, nudnym, czy upływają-
cym w samotności. W każdym wie-
ku i na każdym etapie życia potrze-
bujemy pasji, aktywności, kontaktu 
z otwartymi i życzliwymi ludźmi. 
Taki cel między innymi przyświę- 
cał powstaniu Klubu Seniora  
w Cewicach, który uruchomiony 
został w ramach projektu „Troskliwe 
Gminy”. Projekt jest finansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskie- 
go na lata 2014-2020, działanie 
6.2. Usługi Społeczne, poddzia-
łanie 6.2.2. Rozwój usług społecz-
nych.
W lipcu ruszyły pierwsze spo-
tkania Seniorów z terenu na-
szej gminy w Klubie Seniora  
w Cewicach. Zadaniem klubu 
jest integracja i aktywizacja spo-

łeczna oraz zaspokajanie potrzeb 
kulturalno-oświatowych i opiekuń-
czych środowiska osób starszych. 
W zajęciach bierze udział 20  
seniorów. Aktualnie ze względu  
na trwający remont pomieszcze- 
nia siedziby Klubu Seniora w piw-
nicy budynku Ośrodka Zdrowia 
- obok rehabilitacji, tymczasowo 
zajęcia odbywają się w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewicach oraz 
Filii Biblioteki Publicznej w Masze-
wie Lęborskim. 
W Klubie Seniora uczestnicy 
mają możliwość spędzania czasu  
w miłym towarzystwie, rozwijania 
swoich zainteresowań i zdolności. 
Spotkania odbywają się dwa razy 
w tygodniu. Osoby zainteresowa-
ne udziałem w spotkaniach mogą 
uzyskać informacje w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Cewicach.

Elwira Domaros



NAGRODA POMORSKIEGO KURATORA 
OŚWIATY DLA PANI ALEKSADNRY KLEIN 

Dzień Edukacji Narodowej już od 
wielu lat jest okazją do podziękowa-
nia nauczycielom i dyrektorom za trud 
włożony w edukację dzieci i młodzieży.  
W tym roku dla Gminy Cewice 
jest to dzień szczególny, ponieważ  
15 października 2021 r. o godz. 
12:00  w  sali konferencyjnej Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdań- 
sku Pani Aleksandra Klein - Dyrek- 
tor Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leśników Polskich 
w Przerytem zostanie wyróżniona na-
grodą Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty! Do tak prestiżowego odznacze-
nia Panią Dyrektor nominowało 
Kuratorium Oświaty z Delegaturą  
w Słupsku. Ostatecznej weryfikacji 
złożonego wniosku dokonała Komisja  
w Gdańsku. Uwzględniwszy cało-
kształt pracy Pani Aleksandry, a 
przede wszystkim jej efekty, uznano, że 
Pani Aleksandra Klein jest dyrektorem 
szczególnym, zasługującym na wy-
różnienie na szczeblu wojewódzkim.  
Tym samym Pani Aleksandra Kle-
in zasili grono wyjątkowych dy-

rektorów naszego województwa. 
Dumą napawa fakt, iż dzięki dzia-
łalności Pani Dyrektor tak mała 
szkoła, jaką jest Szkoła Podstawo-
wa z Oddziałami Integracyjnymi  
w Przerytem, porównywana jest  
z najlepszymi na Pomorzu. Życzymy 
Pani Dyrektor dalszych sukcesów. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

NOWE MUNDURY DLA STRAŻAKÓW Z OSP ŁEBUNIA
Ochotnicze Straże Pożarne z 
czterech powiatów tj. wejherow-
skiego, puckiego, lęborskiego  
i słupskiego otrzymały dotacje  
celowe z przeznaczeniem na do-
finansowanie zakupów dla jed-
nostek OSP. 12 lipca w remizie  
OSP w Luzinie Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczy-

sław Struk oficjalnie wręczył czeki  
15 przedstawicielom poszcze- 
gólnych samorządów na łączną 
kwotę ok. 95 tys. zł. 
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gmi-
ny Cewice Jerzy Bańka i Naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łe-
buni Mieczysław Gerlach, którzy 
odebrali z rąk marszałka bon war-

tościowy na kwotę 2.650,00 zł. 
Otrzymane dofinansowanie zosta-
nie przeznaczone na zakup mundu-
ru strażackiego i dwóch mundurów 
specjalnych piaskowych dla OSP 
Łebunia.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji
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III MISTRZOSTWA CEWIC  
W GRZYBOBRANIU

18.09.2021r. na terenie leśnic-
twa Maszewo odbyły się III 
Mistrzostwa Cewic w Grzy-
bobraniu. Organizatorem wyda-
rzenia było Nadleśnictwo Cewice 
oraz Gminne Centrum Kultury  
w Cewicach. Uczestnicy w punkcie 
rejestracji zgłaszali się już od godz. 
8:00, następnie każdy z  nich wyru-
szył w las w poszukiwaniu grzybów. 
Konkurs obejmował trzy kategorie:
1. Największy grzyb jadalny. 
2. Największa ilość grzybów jadal-
nych.

3. Największa waga zebranych 
śmieci „Leśny czyścioszek”. 
Pomimo przewidywanych prognoz 
pogoda grzybiarzom dopisała.  
Żaden z uczestników nie wrócił  
z lasu z pustym koszem. Na uczest-
ników czekały atrakcyjne nagrody 
oraz wspólny poczęstunek przy 
ognisku. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za przybycie 
i zapraszamy na kolejne edycje kon-
kursu.

Nadleśnictwo Cewice

MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATOR EXPERT 
W SP W PRZERYTEM 

Nowy rok szkolny zaczął się od wspa-
niałej wiadomości. Nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Przerytem Pani 
Anna Białous otrzymała tytuł Micro-
soft Innovative Educator Expert. To 
tytuł przyznawany innowacyjnym 
nauczycielom z całego świata! 
W programie MIE Expert uczest-
niczą edukatorzy z całego świata, 
którzy interesują się nowymi techno-
logiami Microsoft w edukacji. Są to 
ludzie chcący rozwijać swoje kom-
petencje, a także dzielić się wiedzą i 
pasją z innymi edukatorami w Polsce 
i na świecie. W Polsce społeczność 
MIE Expert’ów w roku szkolnym 
2021/2022 tworzy 450 osób – są 

to dyrektorzy szkół, nauczyciele róż-
nych przedmiotów na każdym etapie 
edukacji (m.in. nauczanie począt-

kowe, matematyka, informatyka, 
historia, język angielski), trenerzy  
i konsultanci, szkolni administratorzy 

IT. MIE Experts pomagają w kształ-
towaniu przyszłości – współpracują z 
Microsoft, szkołami i władzami lokal-
nymi, wprowadzając innowacje do 
edukacji i promując dostępne tech-
nologie Microsoft w nauczaniu. Chęt-
nie dzielą się z innymi edukatorami 
swoimi pomysłami oraz stają się eks-
pertami w efektywnym wykorzysty-
waniu technologii Microsoft w eduka- 
cji. Współpraca z Microsoft niesie wie-
le korzyści dla nauczycieli, uczniów, 
szkół i lokalnych społeczności.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leśników Polskich 

w Przerytem

Z ŻYCIA GMINY
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ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY PAR  

MAŁŻEŃSKICH Z TERENU GMINY CEWICE

15 par z terenu gminy Cewice obcho-
dziło jubileusz 50-lecia i 60-lecia po-
życia małżeńskiego. Jubileusz 60-le-
cia pożycia małżeńskiego obchodziła 
jedna para, natomiast jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego aż 14 
par. Z tej okazji Wójt Gminy Cewice,  
Jerzy Bańka wraz z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego, Kata-
rzyną Bazylewicz wybrał się do 
Jubilatów, aby osobiście wręczyć 
„Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie” nadane im przez Pre-
zydenta RP. Wójt Gminy Cewice w 

imieniu swoim oraz władz samo-
rządowych złożył  najlepsze życze-
nia zdrowia, szczęścia oraz wszel-
kiej pomyślności, a także długich  
i spokojnych lat życia. Przedstawicie-
le Urzędu Gminy w Cewicach wrę-
czyli także dyplomy uznania, kwiaty 
oraz upominki rzeczowe. Nie zabra-
kło wzruszeń i wspomnień.  
Jubilatom życzymy kolejnych lat w 
zdrowiu i szczęściu!

Urząd Stanu Cywilnego  
w Cewicach 

SERCE DLA SIEMIROWIC

W kolejnej miejscowości na terenie 
Gminy Cewice stanęło czerwone 
serce na nakrętki. Serce zostało 
ufundowane przez wieloletniego 
sołtysa Siemirowic Pana Zbigniewa 
Kreftę. W ten sposób Pan Zbigniew 
pragnie podziękować mieszkańcom 
Siemirowic, którzy od 10 lat wybie-
rają go jako przedstawiciela lokalnej 
społeczności. Metalowe serce zosta-
ło zamontowane przed budynkiem 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Siemirowicach. Koszt wykonania 
pojemnika wyniósł około 2 000 zł. 
Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców do zapełniania serca nakręt-

kami. Można tam wrzucać wszelkie 
plastikowe nakrętki, bez względu 
na kształt, czy kolor. Mogą to być 
nakrętki, np. po napojach, kawie, 
mleku, czy jogurtach. W pojemniku 
zostawić możemy również zakrętki 
po chemii gospodarczej, po pły-
nach do zmywania, szamponach 
i płynach do płukania. Ważne, by 
nie dorzucać do nakrętek innych 
przedmiotów. Dochód ze sprzedaży 
nakrętek przeznaczony zostanie na 
cele charytatywne. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNY 
NORDIC WALKING 

Nordic walking to propozycja dla 
każdego, kto lubi spacery i ruch na 
świeżym powietrzu. Nieważny jest 
wiek ani kondycja. Wystarczą tylko 
wygodne buty i dwa kije. Dwa razy  
w tygodniu mieszkańcy gminy 
wyruszają na wspólny spacer po 
zielonych terenach naszej gminy.  
Zapraszamy wszystkich chętnych 
chcących utrzymać dobrą kondycję 

fizyczną na wspólne spacery. Do-
datkowe informację można uzyskać 
w Domu Kultury w Maszewie Lębo-
rskim – filia GCK Cewice. Wspólny 
spacer to świetna forma rozrywki, 
możliwość wspólnego spędzenia 
czasu, a także integracja.

Dom Kultury w Maszewie Lęb. 
– filia GCK Cewice 

ŚCIEŻKA „STOLNICZKA”
Urocze pagórki, piękne sosnowe 
bory, stare buczyny oraz źródli-
ska to tylko niektóre z atrakcji jakie 
można spotkać w naszych lasach. 
Każdemu kto zdecyduje się na 
taką formę aktywności przyniesie 
to wymierne korzyści. Jednym z 
miejsc, z pewnością wartych od-
wiedzin, jest Stolniczka (142,9 m 
n.p.m.) – wzniesienie znajdujące się 
na terenie leśnictwa Uniesin. Do 
punktu widokowego, z którego moż-
na podziwiać zapierające dech w 
piersiach piękno tutejszej przyrody 
oraz obserwować niezwykle cieka-
wą rzeźbę terenu, prowadzi ścież-
ka. Co ciekawego tam znajdziecie? 
Przy punkcie widokowym stoi tabli-
ca – na niej zawarte są informacje  
o historycznym znaczeniu tego 
miejsca. Na Stolniczce znajdowała 
się wieża triangulacyjna, należąca 
do tutejszego systemu wież obser-
wacyjnych. Widok z niej pozwalał  
na lustrację trasy Słupsk - Lębork. 

Wieże triangulacyjne miały nawet 
kilkudziesięciokilometrowy zasięg 
widoczności. Wykorzystywano je 
do pomiaru punktów znajdujących 
się w znacznej odległości. Do dziś 
zachowały się jedynie szczątki wie-
ży w postaci betonowych słupów 
i bloków, które stanowiły podsta-
wę. Nie zdradzimy co jeszcze tam 
znajdziecie – przekonajcie się sami.  
Jak dojechać do Stolniczki? Na dro-
dze powiatowej nr 1320G łączącej 
miejscowości Pogorzelice – Unie-
szyno znajduje się znak kierujący 
na punkt widokowy. Nadleśnictwo 
Cewice zachęca do odwiedzin swo-
ich atrakcyjnych terenów. W naszej 
siedzibie znajduje się drukowana 
mapa turystyczna, na której zloka-
lizowane są szlaki, obiekty turystycz-
ne oraz miejsca historyczne. Mapa 
dostępna jest w godzinach pracy 
urzędu. Serdecznie zapraszamy!

Nadleśnictwo Cewice 

Z ŻYCIA GMINY
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BIBLIOTEKA

LATARNICY W AKCJI
W gminnych bibliotekach pojawił 
się Latarnik Polski Cyfrowej, któ-
ry prowadził bezpłatne szkolenie 

komputerowe dla osób dorosłych. 
Z kursów skorzystali głównie se-
niorzy. Podczas szkolenia poznali 

oni praktyczne aspekty korzysta-
nia z Internetu. Poruszane były 
takie tematy, jak: bezpieczeństwo 

komputera w Internecie, wyszuki-
wanie informacji, zapoznanie się z 
aplikacją mObywatel i platformą 
ePUAP, wizerunek w portalach 
społecznościowych, bankowość 
elektroniczna, zakupy w Internecie 
oraz praca z porównywarką ceno-
wą i produktową i FakeNewsy. Pod 
okiem trenera, Sławomira Łukaszu-
ka z Lęborka, kursanci założyli pro-
fil zaufany i złożyli wniosek o bez-
płatne wydanie karty EKUZ, czyli 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, która upoważnia do 
bezpłatnego leczenia w każdym 
państwie znajdującym się na tere-
nie Unii Europejskiej.
Nie zabrakło również rozrywki. 
Szkolenie odbyło się w ramach pro-
jektu „Latarnicy w akcji”, realizowa-
nego przez Stowarzyszenie „Miasta 
w Internecie” z Tarnowa i Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji.

Wioletta Wilkosz - dyrektor GBP  
w Cewicach

Beata Czaja - filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

DZIECI Z MASZEWA ODNALAZŁY SKARB
O tym, że w bibliotece można cieka-
wie spędzić czas w wakacje przeko-
nały się dzieci, które wzięły udział w 
grze terenowej przygotowanej przez 
Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Maszewie Lęborskim. Gra, noszą-
ca wymowny tytuł „Skarb Sinnera”, 
była połączeniem edukacji regio-
nalnej z zabawą. Dla dzieci było to 
nie lada wyzwanie, gdyż droga do 
skarbu wcale nie była prosta.
Dwunastoosobowa drużyna, w 
skład której wchodziły dzieci w wieku 
4-11 lat, miała za zadanie odnaleźć 
młyński kamień, ulicę przedstawio-
ną na wystawie „Gmina Cewice na 
starych kliszach”, pozyskać informa-
cje o Sinnerze - właścicielu fabryki 
drożdży w Maszewie, ułożyć puzzle, 
odszukać wśród ośmiu tysięcy ksią-
żek brakujący element układanki, a 
na końcu dotrzeć do ukrytego skar-
bu.
Dzieci poradziły sobie perfekcyjnie. 
Wędrując od miejsca do miejsca, 
zbierając wskazówki, odnalazły 
skarb w ...bibliotece.

Do gry przyłączyli się również Se-
niorzy - mieszkańcy Maszewa. To 
oni prowadzili dzieci po „ścieżkach 
lokalnej historii”.  Było ciekawie i we-

soło. „Skarb” ufundowała dzieciom 
pani Aleksandra Marszk, której ser-

decznie dziękujemy. Beata Czaja - Filia GBP w Maszewie 
Lęborskim
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KSIĄŻKOWI PODRÓŻNICY
W ramach promocji czytelnictwa, 
na początku wakacji, biblioteka 
w Maszewie Lęborskim zaprosiła 
dzieci i młodzież do wzięcia udziału 
w akcji „Paszport Czytelniczy”.
Zadanie polegało na tym, że  
przez dwa miesiące trzeba było 
odwiedzać bibliotekę, wypoży-
czać książki i zbierać w paszporcie 
pieczątki. Dzieci mogły je także 
wypełnić: narysować bohatera, 
wpisać ulubiony cytat, zaznaczyć 
na mapie, z której części świata 

pochodzi autor, a nawet zapisać 
wspomnienia z wakacji.
Paszporty były rodzajem czy- 
telniczego pamiętnika i pozwal- 
ały na przekraczanie literackich 
granic.
Dzieci, które uzbierały najwięcej 
pieczątek, otrzymały na koniec 
„książkowej podróży. dyplomy  
i upominki.

Beata Czaja - Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ
Tegoroczne wakacje upłynęły 
 dzieciom na spotkaniach w gmin-
nych bibliotekach, gdyż przy- 
gotowana przez nie oferta była 
bardzo bogata i ciekawa. W bi-
bliotece w Cewicach odbyły się  
zajęcia plastyczne i ruchowe. Były 
gry planszowe i spotkania z książ-
ką.
W filii GBP w Maszewie Lęborskim 
wakacje rozpoczęły się od spot- 
kania z policjantami. Gośćmi 
biblioteki byli: starszy aspirant 
Łukasz Kwiatkowski i młodszy 
aspirant Jarosław Sadkowski - po-
licjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Lęborku, którzy opowie-
dzieli dzieciom o tym, jakie nie-
bezpieczeństwa mogą je spotkać 
na drodze, w lesie, w górach, nad 
wodą, a nawet w domu a także jak 
należy ich unikać. 
Policjanci zwrócili dzie-
ciom uwagę na bezpiecz- 
ne przechodzenie przez jezdnię 
oraz poruszanie się po drodze, 
zarówno pieszo, jak i rowerem. 
Przypomnieli także zasadę ogra-
niczonego zaufania w stosunku 
do obcych oraz numery telefonów 
alarmowych, a na koniec wręczyli 
im drobne upominki.
Dużym zainteresowaniem dzie-
ci cieszyły się zajęcia plastyczne i 
manualne. Było malowanie na ka-
mieniach, malowanie kolorowym 
piaskiem oraz kawą, a także za-
bawy z papierem.
Nie zabrakło planszówek. Dzieci 
nie tylko układały puzzle, patyki i 
klocki, ale nawet „budowa-ły” Za-
mek Królewski.
Nie lada wyzwaniem okazały się 
warsztaty komiksowe, podczas  
których dzieci tworzyły wspólny ko-
miks. Inspiracją do jego tworzenia 

była książka młodego mieszkań-
ca Maszewa – Nikodema Brody 
pt.” Przygody Kacpra i Nikodema  
w Minecrafcie”.
Nowością dla dzieci były zajęcia 
z modelingu, tzw. sleeveface, czyli 
ubieranie się w książkę. Zadanie 
polegało na połączeniu fotografo-
wanej osoby z ilustracją na okład-
ce. Po skończo-nych zajęciach 
dzieci zgodnie stwierdziły, że książ-
ki lepiej czytać niż się w nie ubierać.
Były także zajęcia z kodowania. 
Dzieci stawiały pierwsze kroki w 
programowaniu edukacyj-nych ro-

botów Qobo. Było dużo śmiechu, 
a nawet tańców.
Podczas wakacji nie mogło za-
braknąć spotkania z książką.  
Dzieciom najbardziej spodobały 
się prawdziwe historie z książki 
„Mali bohaterowie” Barbary Ga-
wryluk, które mówią o tym, że 
nie trzeba dokonywać nadludz-
kich czynów, czy też mieć wielką  
moc, aby zostać bohate-rem. Wy-
starczy być wrażliwym i odważ-
nym człowiekiem, posiadać wie-
dzę i przede wszystkim chcieć nieść 
pomoc.

W podziękowaniu za wspólnie 
spędzony czas i dobrą zabawę 
każde dziecko otrzymało imien-ny 
dyplom, a na tych, którzy spędzili 
najwięcej czasu w bibliotece, cze-
kał także upominek.
Pomimo wakacji biblioteki nie za-
pomniały o swoich czytelnikach. 
Na bibliotecznych półkach czekały 
na nich książkowe nowości.

Wioletta Wilkosz - dyrektor GBP  
w Cewicach

Beata Czaja - Filia GBP 
 w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA
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FESTYNY SOŁECKIE  
W GMINIE CEWICE

Okres wakacji był dobrą okazją do 
spędzenia wolnego czasu w szer-
szym gronie. Po przeciągającej się 
pandemii, mogliśmy się spotkać na 
festynach, piknikach, zabawach. 
Długo wyczekiwane imprezy odbyły 
się w wielu miejscowościach naszej 
gminy. Gminne Centrum Kultury 
wraz z sołectwami zorganizowa-
ło festyny rodzinne w Unieszynie 
(17.07), w Oskowie (24.07), w Sie-
mirowicach (1.08., 21.08.), w Buko-
winie (08.08), w Maszewie (07.08.) 
oraz w Łebuni (28.08). Dla uczest-
ników imprez został zorganizowany 
poczęstunek w postaci grochówki, 
kiełbaski z grilla, chleba ze smal-
cem oraz słodkości. Natomiast na 

najmłodszych uczestników czekała 
dmuchana zjeżdżalnia. Podczas te-
gorocznych festynów został zorga-
nizowany Mobilny Punkt Szczepień 
oraz Mobilny Punkt Spisowy. Dla 
mieszkańców przygotowano możli-
wość zaszczepienia się jednodawko-
wą szczepionką Janssen  firmy John-
son & Johnson, a także na miejscu 
dostępny był  rachmistrz terenowy, 
u którego można było dokonać spi-
su w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021r. 
Życzymy sobie i wszystkim miesz-
kańcom, żeby przyszły sezon okazał 
się równie owocny w udane imprezy  
a pogoda zawsze okazała się łaska-
wa.

DZIEŃ DZIECKA
W czerwcu pracownicy GCK udali 
się w tournee po szkołach w Gmi-
nie Cewice, bowiem Dzień Dziecka 
obchodzimy cały miesiąc. Zabawy 

na dmuchańcu, animacje, malowa-
nie buziek, wata cukrowa i popcorn 
uzupełniały wspaniały czas spędzo-
ny na świeżym powietrzu.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY
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VII RODZINNY  
RAJD ROWEROWY

18 lipca 2021r. Gminne Centrum 
Kultury zorganizowało VII Rajd 
Rowerowy na terenie naszej gminy. 
Kolejna edycja Rodzinnego Ra- 
jdu Rowerowego skupiła się na 
zwiedzeniu okolicznych stawów 
oraz jezior położonych w malow-

niczych miejscach Nadleśnictwa 
Cewice. Trasa wycieczki przebie- 
gła przez Kotuszewo, Karwicę 
oraz Cewice. W Rajdzie wzię-
ło udział 25 osób. Wspólna  
wyprawa zakończona została 
ogniskiem.

ZAJĘCIA WAKACYJNE W GCK
Po przerwie spowodowanej obo-
strzeniami pandemicznymi na nowo 
mogliśmy rozpocząć przygodę z 
Letnim Kinem Pod Gwiazdami. 
Spotykaliśmy się w każdy wakacyj-
ny piątkowy wieczór. W repertuarze 
znalazły się dla odmiany dawne, 
zapomniane bajki Disney’a, ta-
kie jak: „Rogate ranczo”, „Roboty”, 
„Mustang”, „Dawno temu w trawie”, 
„Lilo i Stitch”, „Dinosaur” itd.  Dwa 
tygodnie wakacji spędziliśmy twór-
czo w Gminnym Centrum Kultury 
korzystając z pięknej pogody: two-
rzyliśmy podwodny świat! Wykona-
liśmy mega długi rysunek, staliśmy 
się „nurkami”, zrobiliśmy  meduzy 
i ośmiornice, była oczywiście pod-
wodna Sensoplastyka oraz ciekawe 
eksperymenty. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć zabaw na świeżym 
powietrzu, a że tematyka zajęć 
wakacyjnych wszystkim się podoba-
ła, więc i zabawy były mokre: ślizg 
wodny, bitwa balonami z wodą itd.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY



Październik Nr 77/2021BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACH14

NARODOWE CZYTANIE 2021
7 września 2021 roku, w świetlicy 
szkolnej Zespołu Szkół w Cewicach, 
odbyło się Narodowe Czytanie, 
którego celem była promocja czy-
telnictwa oraz ukazanie, jak ważne i 
piękne jest czytanie książek. Lekturą 
tegorocznej akcji była tragifarsa  pt.,, 
Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. W poszczególne postaci 
dramatu wcielili się: p. dyrektor ZS 
- Aleksandra Klawe (Hesia), p. dy-
rektor GCK - Karol Płotka (Zbyszko), 
p. Barbara Selonke (Pani Dulska), 
p. Mariola Słota (Mela), uczennice 
kl.VIII a: Dagmara Linsztedt, Zu-
zanna Partyka (Hanka), uczeń kl.VIII 

b - Oskar Maciejewski (Pan Dulski) 
oraz p. Iwona Nastały (narrator).  
Publiczność składająca się z uczniów 
klasy VIII a i VIII b, w przytoczonym 
fragmencie dramatu, mogła zauwa-
żyć komizm, przesłanie moralne i 
wzbogacić swoją wiedzę o pojęcie 
,,dulszczyzna”, które na trwałe wpisa-
ło się w język potoczny. Dziękujemy 
wszystkim za uczestnictwo w jubile-
uszowej edycji Narodowego Czyta-
nia. Organizatorem tej niecodziennej 
lekcji języka polskiego była p. Iwona 
Nastały.

Zespół Szkół w Cewicach 

AWANSE I WYRÓŻNIENIA  
NA ŚWIĘTO POLICJI

Wyróżnienia, awanse na wyższe 
stopnie oraz odznaczenia otrzymali 
wyróżniający się policjanci Komen-
dy Powiatowej Policji w Lęborku z 
okazji odbywających się w 28 lipca 
obchodów Święta Policji. Życzenia 
funkcjonariuszom przekazali rów-
nież samorządowcy miast i gmin 
powiatu lęborskiego - W imieniu 
swoim i mieszkańców Gminy Cewice 
składam szczere wyrazu szacunku 
za zaangażowanie, ofiarność i serce 
wkładane w realizację codziennych 
zadań. Wasza pomoc jest nieoce-
niona. Niezależnie od pory dnia, 
święta i okoliczności ruszacie z po-
mocą innym – mówił Jerzy Bańka, 
Wójt Gminy Cewice, składając ży-
czenia lęborskim funkcjonariuszom. 
Niejednokrotnie wypełniając swoje 
obowiązki narażacie własne życie i 
zdrowie w imię pomocy bliźniemu. 
Najlepsze życzenia przekazuję rów-
nież Państwa rodzinom, aby zawsze 
byli dumni z faktu, że mają w rodzi-
nie kogoś, kto niesie pomoc tym, któ-
rzy jej najbardziej potrzebują. Życzę 
Państwu zdrowia, pogody ducha, 
wiary we własne możliwości a także, 
aby codzienny wysiłek wkładany w 
wykonanie obowiązków służbowych 
był źródłem zadowolenia z doko-
nań zawodowych. Dziękuję również 
za dobrą współpracę, pozostając z 
nadzieją na jej owocną kontynuację 
dla dobra Gminy Cewice.
Podobny wydźwięk miały życzenia 
kierowane do policjantów przez 
pozostałych, uczestniczących w lo-
kalnych uroczystościach Święta Po-
licji samorządowców, wśród których 
znaleźli się: Alicja Zajączkowska 

– Starosta Lęborski, Witold Namy-
ślak – Burmistrz Miasta Lęborka, 
Andrzej Strzechmiński – Burmistrz 
Miasta Łeby oraz Zdzisław Kor-
da – Przewodniczący Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska, który składa-
jąc życzenia, przywołał wspomnie-
nie zmarłego niedawno Ryszarda 
Wittke, Wójta Gminy Nowa Wieś 
Lęborska, który przy wielu okazjach 
podkreślał szacunek dla policyjnego 
munduru i podkreślał rolę tej forma-
cji w zachowaniu porządku prawne-
go i bezpieczeństwa.
Święto Policji obchodzone jest na 
pamiątkę powołania tej formacji do 
życia 24 lipca 1919 roku. – Dzisiaj 
zebraliśmy się tutaj, by podsumo-
wać i docenić osiągnięcia naszych 
funkcjonariuszy – mówił nadkom. 
Mariusz Mejer, komendant KPP 
w Lęborku – Serdecznie osiągnięć 
tych gratuluję. Jednocześnie pragnę 
podziękować samorządowcom. To 
dzięki dobrej współpracy z samorzą-
dami, jesteśmy w stanie skutecznie 
realizować nasze cele. 
Komendant złożył życzenia również 
pracownikom cywilnym komendy, 
którzy także mają swój ogromy 
udział w efektach pracy całej ko-
mendy. 16 policjantek i policjantów 
otrzymało awanse na wyższe stop-
nie. 4 osoby otrzymały medale „Za 
długoletnią służbę” – nadane przez 
Prezydenta RP. 5 osób otrzymało 
odznaki „Zasłużony Policjant” nada-
ne przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

5 URODZINY FUNDACJI LĘBORSKIE 
HOSPICJUM STACJONARNE

11 września 2021 roku Fundacja 
Lęborskie Hospicjum Stacjonarne 
zaprosiła darczyńców do wspólne-
go świętowania 5 urodzin fundacji, 
które były dobra okazją zaprezento-
wania prac nad budową hospicjum. 
Pani Agata Kozyr, założycielka  
i Prezes Zarządu Fundacji opro-
wadziła przybyłych gości po placu 
budowy, pokazując jak w przyszłości 
będzie wyglądało każde pomiesz-
czenie hospicjum, a także podzię-
kowała wszystkim, którzy angażu- 
ją się w zbiórkę na rzecz budowy 
hospicjum. Na urodzinową uro- 
czystość przybyli państwo Stefa-
nia i Janusz Bartkowscy z Gdyni, 

którzy podarowali działkę pod bu-
dowę hospicjum, o. Roman Zioła, 
były proboszcz Sanktuarium św. 
Jakuba Ap. w Lęborku, który od 
początku wspiera budowę hospi-
cjum, Marcin Brodalski - dyrektor 
biura poselskiego w Lęborku Posła 
na Sejm RP Piotra Müllera, a także 
wicestarosta Edmund Głombiew-
ski, przewodniczący Rady Powiatu 
Lęborskiego Zdzisław Chojnacki, 
burmistrz Lęborka Witold Namy-
ślak oraz wójt gminy Cewice Jerzy 
Bańka.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

RELACJA
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HUFIEC ZHP LĘBORK WRAZ Z FUNDACJĄ BGK AKTYWIZUJE SE-
NIORÓW Z GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA I GMINY CEWICE 

Projekt “Aktywna Akademia Se-
niora” jest realizowany od stycznia 
2021 roku i ma na celu przeciw-
działać wykluczeniu społecznemu 
i technologicznemu osób w wieku 
60+, poprzez inicjatywy w obsza-
rze społecznym i technologicznym, 
mające na celu poszerzanie ich 
wiedzy oraz rozwijanie ich umie-
jętności w różnych dziedzinach 
życia. Celem projektu jest również 
poprawa sprawności ruchowej i 
ogólnej kondycji fizycznej seniorów  
dzięki zabiegom rehabilitacyjnym 
oraz rozwój zainteresowań kul- 
turalnych poprzez organizację  
różnego rodzaju wydarzeń skiero-
wanych do osób z tej grupy wie-
kowej. 
W projekcie wzięło udział 35 senio-
rów, którzy mieli okazję wziąć udział 
w bardzo rozmaitych warsztatach. 
Ćwiczyli zdolności manualne i kon-

centrację podczas zajęć artystycz-
nych, gdzie m.in poznali metodę 
decoupage ozdabiając herbaciarki 
i stworzyli własne obrazy. Dowie-
dzieli się wiele na temat żywienia 
na warsztatach z dietetykiem, po-
prawili swoją sprawność ruchową 
podczas zajęć tanecznych, gimna-
stycznych i rehabilitacyjnych oraz 
skorzystali z zajęć technologicznych.  
W ramach projektu seniorzy mie-
li możliwość wybrania się do Kina 
Fregata w Lęborku, by wspólnie 
spędzić czas. 
W ostatni dzień sierpnia odbyła 
się wycieczka do Gdańska pod-
czas, której seniorzy mieli okazję 
pooglądać przepiękne eksponaty 
w Muzeum Bursztynu. Następnie 
udali się na zwiedzanie Gdańska, 
który dzięki opowieściom prze-
wodnika mogli poznać z zupeł-
nie innej strony niż dotychczas.   

Projekt ten nie mógłby się odbyć, 
gdyby nie Nasi partnerzy. Bardzo 
dziękujemy za wsparcie Gmin-
nemu Centrum Kultury w Cewi-
cach oraz Gminnemu Ośrodku 
Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.  

Projekt pn. „Aktywna Akademia Se-
niora” dofinansowano ze środków 
Fundacji BGK w programie „Gene-
racja 6.0”. 

phm. Agnieszka Stenka 
Komendantka Hufca ZHP Lębork

NADANIE SZTANDARU KOMENDZIE POWIATOWEJ  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LĘBORKU

10 września 2021 roku na placu Po-
koju w Lęborku miał miejsce uroczy-
sty apel z okazji wręczenia sztandaru 
Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lęborku oraz na-
danie odznaczeń państwowych stra-
żakom. Poświęcenia sztandaru do-
konano podczas mszy św. w Kościele 

Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski w Lęborku. Następnie zapro-
szeni goście, poczty sztandarowe 
oraz pododdziały przemaszerowały 
na miejsce uroczystego apelu, gdzie 
miało miejsce uroczyste podniesie-
nie flagi państwowej oraz odegranie 
hymnu narodowego. Kulminacyjnym 

momentem uroczystości było przeka-
zanie sztandaru Komendzie Powiato-
wej PSP w Lęborku, które rozpoczęło 
się wbiciem pamiątkowych gwoździ  
w drzewcu sztandaru oraz wpisami 
do księgi pamiątkowej.
Ufundowanie i nadanie Komendzie 
Powiatowej PSP w Lęborku sztanda-

ru jest wyrazem podziękowania stra-
żakom i pracownikom cywilnym za 
służbę oraz pracę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa na terenie powiatu 
lęborskiego. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

RELACJA
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XX DOŻYNKI POWIATOWE
Dożynki należą do charakterystycz-
nych i najpiękniejszych polskich 
obrzędów. To uroczystość święta 
plonów podsumowująca coroczny 
trud rolników. Stanowią wspaniałą 
okazję międzypokoleniowej integra-
cji i zaprezentowania dorobku pol-
skiego rolnictwa oraz kultury i sztuki 
ludowej.
Zgromadzeni wokół dożynkowych 
wieńców i chleba, symbolizujących 
urodzaj, mieszkańcy Powiatu Lębo-
rskiego podziękowali za pomyślne 
zakończenie żniw i zebrane plony. 
Dożynki powiatowe rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Cewicach. Następnie korowód 
dożynkowy wraz z Orkiestrą Dętą 
„Ziemia Lęborska” przemaszerował 
na stadion Leśnika w Cewicach. Sta-
rosta lęborski wraz z wójtem Gminy 
Cewice, powitała rolników, miesz-
kańców powiatu i wszystkich przy-
byłych gości, jednocześnie dziękując 
za tegoroczne plony i symboliczny 

bochen chleba. Życzenia rolnikom 

przekazali również parlamentarzyści, 
samorządowcy, działacze społeczni 
oraz osoby związane z obsługą 
rolnictwa. Za rolniczy trud dziękował 
senator Kazimierz Kleina, posłowie 
na Sejm: Henryka Krzywonos-
Strycharska, Kazimierz Plotzke i re-
prezentujący posła Piotra Müllera 
Marcin Brodalski. Wśród gości zna-
lazły się radne Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego: Iwona Mielew-
czyk i Mirosława Kaczyńska. Swoją 
reprezentację samorządową miały 
również miasta i gminy powiatu w 
osobach: Witolda Namyślaka – bur-
mistrza Lęborka, Krzysztofa Króla – 
zastępcy burmistrza Łeby, Dariusza 
Waleśkiewicza – wójta Gminy Wicko 
oraz Katarzyny Kręcisz i Romana 
Downara-Zapolskiego, wiceprze-
wodniczących rady gminy Nowa 
Wieś Lęborska. Wraz z gospoda-

rzem miejsca organizacji dożynek – 
wójtem Gminy Cewice Jerzym Bańką 
wystąpił Wiesław Keller – przewod-
niczący Rady Gminy Cewice. Dru-
giemu współorganizatorowi Święta 
Plonów – Staroście Lęborskiemu 
towarzyszyli reprezentujący Powiat 
Lęborski: Edmund Głombiewski – 
Wicestarosta Lęborski i przewodni-
czący Rady powiatu Lęborskiego 
– Zdzisław Chojnacki, który tym ra-
zem reprezentował również Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Po okolicznościowych prze-

mówieniach rozpoczęły się występy 
muzyczne. Na scenie wystąpili m.in. 
Orkiestra Dęta «Ziemia Lęborska», 
wokalistki z Młodzieżowego Domu 
Kultury, trębacze z Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Lęborku, 
akordeonista Damian Penkowski 
oraz orkiestra kameralna z wokalist-
ką Magdaleną Waleśkiewicz. Zespół 
Regionalny „Frantówka” zaprezento-
wał mini spektakl „Ożniwiny”, którym 
wciągnął do wspólnej zabawy do-
żynkową publiczność. Wystąpił także 
zespół „Kwiaty Jesieni”, „Mareszki”, 

RELACJA
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RELACJA

„Levino” oraz Chór Gminy Cewice. 
Grupy taneczne prowadzone przez 
Piotra Zagrodnika w Studiu Tańca 
„Bravo” zaprezentowały niezwy-
kle żywiołowe układy hip-hopowe. 
Wieczorem zagrał zespół „Mover”. 
W konkursie „Mocarz Dożynkowy” 
amatorzy sportów siłowych mogli 
zmierzyć się w siłowaniu na rękę, któ-
re poprowadziła firma Organizacja 
Imprez „Ligo”. W turnieju rozegrano 
dwie kategorie otwarte – dla pań i 
dla panów.  Dożynkową imprezę za-

kończył pokaz laserów wraz z zaba-
wą taneczną. W konkursie wieńców 
dożynkowych zwyciężyły sołectwa 
Gminy Wicko. Podczas dożynek zbie-
rano pieniądze na budowę hospi-
cjum stacjonarnego w Pogorzelicach, 
a także była możliwość zaszczepie-
nia się przeciw COVID-19 w szcze-
pibusie. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych 

 i Promocji
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CHARYTATYWNY SPOT DLA FUNDACJI LĘBORSKIE  
HOSPICJUM STACJONARNE W MASZEWIE LĘBORSKIM

7 sierpnia 2021r. w Maszewie Lę-
borskim odbył się Charytatywny 
Spot dla Fundacji Lęborskie Ho-
spicjum Stacjonarne. Fani mo-
toryzacji mogli obejrzeć 150 aut 
i wesprzeć budowę hospicjum 
stacjonarnego w Pogorzelicach. 
Samochody można było obej-
rzeć po wykupieniu biletu za 2 zł, 
z których dochód, podobnie jak z 
loterii fantowej i sprzedaży wypie-
ków, w całości przeznaczono na 
budowę hospicjum. Dostępne były 
stoiska gastronomiczne, stoiska  
z rękodziełami, dmuchańce i 
zabawy dla dzieci z animato-
rem. Organizatorem wydarzenia 
było Gminne Centrum Kultu-
ry w Cewicach i Dom Kultury w 
Maszewie – filia GCK Cewice. 
Liczba i różnorodność pojazdów 
robiła ogromne wrażenie. Do 
tego liczne rzesze mieszkańców  
z całego powiatu lęborskiego 

oglądające perełki motoryzacji to 
coś co wynagradza organizato-
rom czas i energię poświęconą na 
organizację wydarzenia. Podczas 
spotu zebrano 5.314,27 zł dla Fun-
dacji Lęborskie Hospicjum Stacjo-
narne.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

RELACJA

ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO 2021/2022  
W ZESPOLE SZKÓŁ  
W CEWICACH 

Pierwszy dzwonek już za nami. 
Pierwszoklasiści zostali przyjęci do 
grona społeczności szkolnej. Szko-
łę ponownie wypełnił głos naszych 
uczniów, którzy spotkali się w Ze-
spole Szkół z wychowawcami i za-
poznali z planem zajęć. Życzymy 
wszystkim, by ten nowy rok szkolny 

był owocny, pełen sukcesów w zdo-
bywaniu wiedzy i kolejnych umiejęt-
ności. Oby osiąganie celów dawało 
wiele radości, było inspirujące, a 
także przynosiło jak najlepsze wy-
niki. 

Zespół Szkół w Cewicach 
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA

II BIEG POCZTYLIONA W CEWICACH  
W RAMACH CYKLU KASZUBY BIEGAJĄ

19 września w Cewicach odbył się II 
Bieg Pocztyliona na 5 km w ramach 
cyklu Kaszuby Biegają. Kaszuby 
Biegają to cykl biegów, którego 
celem jest popularyzacja biegania 
jako najprostszej formy ruchu, profi-
laktyka chorób cywilizacyjnych, pro-
mocja piękna przyrody, cudownych 
lasów, jako miejsca wypoczynku 
oraz obcowania z przyrodą miesz-
kańców województwa pomorskiego 
a także promocja Kaszub, w szcze-
gólności miejsc wyjątkowych. Trasa 
biegu głównego prowadziła przez 
lasy Nadleśnictwa Cewice. Orga-
nizatorem wydarzenia było Gminne 
Centrum Kultury oraz Kaszubskie 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 
przy współpracy z  Urzędem Gminy 
w Cewicach i Nadleśnictwem Cewi-
ce, pod patronatem Wójta Gminy 
Cewice. Zapraszamy wszystkich 
miłośników biegów na stronę http://

www.kaszubybiegaja.pl/, gdzie 
można śledzić harmonogram ko-
lejnych wydarzeń w ramach cyklu 
Kaszuby Biegają. Wyniki II Biegu 

Pocztyliona dostępne są na stronie 
https://zapisy.info/media/wyniki/
bieg-pocztyliona-5-km.pdf. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji  

Zdj. Kaszuby Biegają 

SPORT
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https://zapisy.info/media/wyniki/bieg-pocztyliona-5-km.pdf
https://zapisy.info/media/wyniki/bieg-pocztyliona-5-km.pdf


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
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