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      Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
wszystkim mieszkańcom Gminy Cewice

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepła
 i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole. 
Niech nadchodzący Nowy 2022 Rok będzie dla

Wszystkich czasem spokoju, radości oraz
spełnieniem wszelkich życiowych planów. 

 
Wójt Gminy Cewice

wraz z Pracownikami
 

Jerzy Bańka

Przewodniczący
 Rady Gminy Cewice

wraz z Radnymi
 

Wiesław Keller
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MASZ E-DOWÓD? KORZYSTAJ  
Z BEZPŁATNEJ APLIKACJI EDO APP

Bezpłatna aplikacja eDO App po-
zwala zdalnie, bez wychodzenia 
z domu, potwierdzić swoją tożsa-
mość. By z niej skorzystać, potrze-
bujesz jedynie smartfona i dowodu 
osobistego z warstwą elektroniczną 
(e-dowodu). Dzięki aplikacji eDO 
App możesz swobodnie:
• załatwiać sprawy urzędowe 

bez wychodzenia z domu,
• podpisywać dokumenty elek-

tronicznie,
• korzystać z usług rosnącej bazy 

usługodawców, np.: podpiszesz 
umowę na media, otworzysz 
konto bankowe, wyrobisz kartę 
kierowcy, otworzysz rejestr fun-
duszy inwestycyjnych;

• zmienić lub odblokować kod 
PIN do e-dowodu.

Referat Spraw Obywatelskich 

WYKONANO UTWARDZENIE 
WOKÓŁ STAWU W LESIAKACH

Wokół stawu w Lesiakach zostało 
wykonane utwardzenie. Zakres prac 
obejmował umocnienie skarp płyta-
mi ażurowymi na podsypce z piasku. 
Przy stawie zostaną zamontowane 

także ławki. Inwestycja została zre-
alizowana z funduszu sołeckiego,  
a jej koszt wyniósł 21 894,00 zł 

Referat Gospodarki Komunalnej 
 i Mieszkaniowej 

NOWA STACJA UZDATNIANIA 
WODY W UNIESZYNKU

W miejscowości Unieszynko powsta-
ła nowa stacja uzdatniania wody. W 
celu zabezpieczenia nieprzerwanej 
dostawy wody uzdatnionej zamon-
towano dwukolumnową stację od-
żelaziania i odmanganiania wody 
pracującej w systemie równoległym. 

Nowa inwestycja polepszy jakość 
wody przeznaczonej do spożycia 
przez mieszkańców. 
Koszt inwestycji wyniósł 35 178,00 
zł. 

Referat Gospodarki Komunalnej 
 i Mieszkaniowej 

NOWY PIEC W NIEPUBLICZNEJ  
SZKOLE PODSTAWOWEJ W POPOWIE

Gmina Cewice zakupiła ekologiczny 
piec na ekogroszek 5 klasy z certy-
fikatem Ekodesign dla Niepublicz- 
nej Szkoły Podstawowej w Popo- 
wie. 
Nowy piec jest bardzo wydajny 
energetycznie ze względu na użycie 
jako materiału paliwowego węgla 
kamiennego typu ekogroszek, który 
cechuje się wysoką kalorycznością i 
tym samym przekłada się na zde-
cydowanie mniejsze koszty ogrze-
wania. 
Natomiast podajnik w kotle pozwa-
la na uzyskanie bezdymnego spa-
lania, niskiej emisji spalin i bardzo 
wysokiej sprawności urządzenia. 
Piec został sfinansowany z budżetu 
Gminy Cewice, a jego koszt wyniósł 
25 000,00 zł.

Referat Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej

NOWY WZÓR DOWODU OSOBISTEGO

Z dniem 8 listopada 2021 roku 
wszedł w życie nowy wzór dowodu 
osobistego. Celem wprowadzenia 
nowego wzoru jest ograniczenie ry-
zyka fałszowania dokumentów oraz 
przestępstw przeciwko wiarygod-
ności dokumentów. Nowy dowód 
będzie bezpieczniejszy oraz będzie 
dawał więcej możliwości. W nowym 
wzorze umieszczone będą dwa 
dodatkowe zabezpieczenia: odcisk 
palców oraz odwzorowanie pod-
pisu własnoręcznego. W związku z 
koniecznością złożenia własnoręcz-
nego podpisu oraz odcisków pal-
ców, od 8 listopada 2021 r. wniosek  
o wydanie dowodu osobistego nale-
ży składać osobiście –  w dowolnym 
Urzędzie Gminy lub Miasta.
Nowe dowody osobiste będą wyda-
wane:
• na 10 lat, osobom powyżej 12 roku 

życia,
• na 5 lat, osobom do 12 roku życia,
• na 12 miesięcy, osobom, od któ-

rych chwilowo niemożliwe jest po-
biadanie odcisków palców.

Odciski palców będą pobierane od 
osób ubiegających się o wydanie 
dowodu osobistego, które ukończy-
ły 12 rok życia. Drogą elektronicz-
ną nadal można składać wnioski o 
dowód osobisty dla osób poniżej 12 
roku życia. Dotychczasowe funkcjo-
nalności dowodu osobistego z war-
stwą elektroniczną (e-dowodu), wy-
dawanego od dnia 4 marca 2019 
r. pozostają te same. Warstwa elek-
troniczna e-dowodu umożliwia m.in.
• załatwiać sprawy urzędowe bez 

wychodzenia z domu,
• podpisywać dokumenty elektro-

nicznie,
• otworzyć konto bankowe,
• wyrobić kartę kierowcy.
Dowody osobiste wydawane do 
dnia 8 listopada 2021 r., pozostają 
ważne. Nie ma obowiązku wymiany 
aktualnego dowodu osobistego na 
nowo obwiązujący wzór.  
Dodatkowe informacje, w tym jak 
korzystać z e-dowodu, znajdują się 
na stronie www.edowod.gov.pl

Referat Spraw Obywatelskich 

https://www.szkolapopowo.pl/
https://www.szkolapopowo.pl/
http://www.edowod.gov.pl
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DOFINANSOWANIE DLA GMINY CEWICE NA BUDOWĘ 
INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ

Gmina Cewice otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 8 369 500,00 
zł w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych na realizację zadania 
pn. „Budowa infrastruktury wodno 
– kanalizacyjnej w gminie Cewice”.

Inwestycja będzie obejmować bu-
dowę:
• około 2100 m sieci wodociągowej 

oraz około 3800 m sieci kanali-
zacji sanitarnej w Bukowinie

• około 600 m sieci kanalizacji sa-
nitarnej w Malczycach

• około 1500 m sieci wodo-
ciągowej oraz około 1950 
m sieci kanalizacji sanitarnej  
w Siemirowicach

• około 2200 m sieci kanalizacji 
sanitarnej w Unieszynie – Osada 
Leśna

Planowany koszt realizacji przedsię-
wzięcia wynosi 8.810.000,00 zł.
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.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

DOPOSAŻONO STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ W PRZERYTEM W RAMACH 
RZĄDOWEGO PROGRAMU “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leśników Pol-
skich w Przerytem przeprowadziła 
remont stołówki szkolnej oraz do-
posażyła ją w nowy sprzęt i meble. 
Na realizację tego zadania Gmina 
Cewice otrzymała wsparcie finan-
sowe w ramach modułu 3 wielolet-
niego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu”, dotyczącego 
wspierania w latach 2019-2023 
organów prowadzących publiczne 
szkoły podstawowe w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki przez organizację 
stołówek i miejsc spożywania posił-
ków.
Dzięki dofinansowaniu podniesiono 
standard stołówki szkolnej, która 
od 18 lat nie była remontowana. W 
ramach przeprowadzonych prac re-
montowych zmieniono rozmieszcze-

nie instalacji elektrycznej, dokonano 
napraw tynkarskich ścian i sufitów 
oraz pomalowano pomieszcze-

nia stołówki. Doposażono również 
kuchnię w nowy sprzęt: zmywarko 
- wyparzarkę z podstawą, patelnię 

elektryczną, zlewozmywak dwuko-
morowy, baterię zlewozmywakową 
z prysznicem, piec konwekcyjno-
-parowy, szatkownicę do warzyw 
z tarczami, pojemnik termo z wy-
posażeniem, termos do żywności, 
warnik oraz blender ręczny. Nowe 
wyposażenie pozwoli lepiej funkcjo-
nować stołówce szkolnej, usprawni 
pracę kuchni, a przede wszystkich 
podniesie jakość przygotowywa-
nych posiłków. 
Zakupiono też półkę wiszącą do 
przechowywania sprzętu kuchen-
nego oraz 4 stoły i 20 krzeseł do 
jadalni.
Całkowity koszt realizacji zada-
nia wyniósł 80.000,00 zł, zaś 
dofinansowanie z rządowego 
programu – 64.000,00 zł.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 
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PRZEBUDOWA SZKOŁY W CEWICACH 
Dobiega końca  przebudowa oraz 
zmiana sposobu użytkowania po-
mieszczeń szkolnych przeznaczo-
nych na funkcjonowanie przed-
szkola w budynkach Zespołu Szkół 
w Cewicach wraz z budową miejsc 
postojowych, dojść, dojazdów, tere-
nu rekreacyjnego oraz placu zabaw, 
na które Gmina Cewice otrzymała 
dofinansowanie z Rezerwy Ogólnej 
Budżetu Państwa. Prace związane 

są z przebudową budynku seg-
mentu C oraz zagospodarowaniem 
terenu przy szkole. Na potrzeby 
przedszkola na parterze budynku 
zaprojektowano pomieszczenia o 
łącznej powierzchni 383,36 m2, 
natomiast na piętrze wydzielona 
część z przeznaczeniem na przed-
szkole wyniesie w sumie 232,25 m2. 
Przed szkołą zostanie wymieniona 
nawierzchnia dojść i dojazdów do 

budynku, powstanie 17 miejsc po-
stojowych oraz teren rekreacyjny 
o nawierzchni trawiastej i z kostki 
betonowej, z roślinnością, ławkami i 
stołem do gry w piłkarzyki. Zostanie 
również zbudowany ogrodzony plac 
zabaw, wyposażony w 3 bujaczki, 
piaskownicę, zestaw zabawowy, 
huśtawkę pojedynczą, kosze na 
śmieci i ławki. Łączna powierzchnia 
przedszkola wynosić będzie 615,61 

m2. Planowana wartość inwestycji 
wynosi 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 

WYBUDOWANO PIERWSZY ODCINEK ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 

NA TRASIE CEWICE – MASZEWO LĘBORSKIE
Mieszkańcy gminy Cewice oraz tury-
ści mogą już korzystać ze ścieżki ro-
werowej, wybudowanej w Cewicach 
w ramach projektu pn. „Budowa 
systemu tras rowerowych na terenie 
Gminy Cewice - etap III - budowa 
pierwszego odcinka ścieżki rowe-
rowej na trasie Cewice - Maszewo 
Lęborskie w miejscowości Cewice”. 
Ciąg pieszo – rowerowy został wy-
budowany wzdłuż drogi powiato-
wej nr 1324G (ulica Zielona). Ma 
długość 800 m, szerokość od 2,00 
do 2,5 m i nawierzchnię z beto-
nu asfaltowego. Powstały również 
zjazdy indywidualne o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej. Wody 
opadowe z powierzchni ciągu pie-
szo – rowerowego odprowadzane 
są w sposób powierzchniowy na po-
bocze gruntowe oraz do istniejących 
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”. Inwestycja została 
wykonana za kwotę 466.305,00 zł, 
a wysokość dofinansowania wynosi 
197.811,00 zł. 
Nowopowstała infrastruktura rowe-
rowa stwarza miłośnikom jazdy na 
rowerach bezpieczne warunki poru-

szania się na odcinku trasy wiodą-
cej do jeziora w Krępkowicach, na 
którym występuje największy ruch 
samochodowy. Oddzielony od jezd-
ni ciąg pieszo – rowerowy pozwoli 
rowerzystom w pełni podziwiać ma-
lownicze widoki i czerpać przyjem-
ność z obcowania z naturą. 
Celem realizacji inwestycji jest 
zmniejszenie negatywnego oddzia-
ływania ludzi na Obszar Chronione-
go Krajobrazu „Fragment Pradoliny 
Łeby ze Wzgórzami Morenowymi 
na Południe od Lęborka”. Stworze-
nie bezpiecznych warunków do jaz-
dy rowerem wpłynie na zwiększenie 
ruchu rowerowego przy jednocze-
snym zmniejszeniu ruchu samocho-
dowego. Pozwoli to na ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza w na-
szej gminie, co w szerszym aspekcie 
umożliwi polepszenie stanu lokalne-
go klimatu. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

4

INWESTYCJE



BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACHGrudzień Nr 78/2021

NOWY CHODNIK  
NA UL. DREWNIA-
NEJ W MASZEWIE 
LĘBORSKIM

Zakończono prace nad wymianą 
chodnika na ul. Drewnianej w Ma-
szewie Lęborskim. Remont chodnika 
obejmował rozebranie powierzchni 
betonowych i wykonanie nawierzch-
ni z kostki brukowej betonowej,  
a także wymianę obrzeży betono-
wych i krawężników. Koszt inwestycji 
wyniósł 46 339,40 zł. 

Referat Gospodarki Komunalnej 
 i Mieszkaniowej

ZAKOŃCZYŁ SIĘ IV ETAP PRZEBUDOWY ALTERNATYWNEGO  
POŁĄCZENIA DROGOWEGO Z LĘBORKA DO TRÓJMIASTA – TZW.  
„KASZUBSKIEGO SKRÓTU”, WIODĄCEGO PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ POPOWO

IV etap inwestycyjny dotyczył prze-
budowy drogi powiatowej nr 1330G 
od granicy Gminy Miasto Lębork 
do skrzyżowania z DP 1336G, czyli 
do ronda w miejscowości Dziechno. 
11 października 2021r. odbyło się 
uroczyste oddanie drogi do użytku. 
Zarząd Powiatu Lęborskiego na wy-
konanie tej inwestycji pozyskał dofi-
nansowanie ze środków Państwowe-
go Funduszu Celowego – „Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg”. Wartość 
dofinansowania wyniosła połowę 
wartości inwestycji, czyli 911.246 zł. 
Drugą połowę sfinansowały soli-
darnie, w równych trzech częściach, 
samorządy Gminy Miasto Lębork, 
Gminy Cewice i Powiat Lęborski. 
W uroczystym przekazaniu przebu-
dowanej drogi do użytku, wspólnie 
z przedstawicielami wykonawcy, 
uczestniczyli: Alicja Zajączkowska 
– Starosta Lęborski, Edmund Głom-
biewski – Wicestarosta Lęborski, 
członkowie Zarządu Powiatu Lębo-
rskiego: Adam Nowak i Jacek Perłak 

oraz reprezentujący samorząd Lę-
borka – Marian Kurzydło – Sekre-
tarz Miasta i przedstawiciele Gminy 
Cewice: Jerzy Bańka – Wójt Cewic 
z Wiesławem Kellerem – Przewod-
niczącym Rady Gminy oraz radna 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 
– Mirosława Kaczyńska. – Ostat-

ni etap przebudowy liczył 2,2 km 
drogi o szerokości 7 m i 5,5 m jezdni 
– mówi Adrian Wenta, Dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w Lębor-
ku – Po bokach zostały wykonane 
utwardzone pobocza o szerokości 
75 cm specjalnie z myślę o bezpie-
czeństwie rowerzystów przemiesz-

czających się szlakiem w kierunku 
jeziora Osowskiego. 
W trakcie przebudowy dokonano 
niezbędnych poszerzeń, wzmoc-
nienia konstrukcji drogi przy użyciu 
siatki szklano-węglowej, prace bu-
dowlane poprawiające wytrzyma-
łość, widoczność i ogólny komfort 
jazdy oraz nowa nawierzchnia. 
Wykonano również po raz pierw-
szy w  powiecie lęborskim poziome 
strukturalne oznakowanie grubo-
warstwowe, potocznie nazywane 
przez kierowców „wybudzaczami”, 
powodujące, że naruszenie pasa  
dla rowerzystów jest słyszalne we-
wnątrz pojazdu. Dodatkowym 
elementem poprawiającym bez-
pieczeństwo jest zastosowanie 
rozwiązań wymuszających ogra-
niczenie prędkości do 70 km/h, co 
zmniejszy dotychczasową zaczną 
wypadkowość na tym odcinku dro-
gi.

Starostwo Powiatowe  
w Lęborku 
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WYREMON-
TOWANO 
SCHODY  
W POPOWIE 

Ze środków funduszu sołeckiego 
w miejscowości Popowo wyremon-
towano schody prowadzące do 
krzyża. Schody zostały wykonane z 
kostki betonowej, a ich koszt wyniósł 
3000,00 zł. 

Referat Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej 

REMONT UJĘCIA WODY ORAZ 
CHODNIKA W KRĘPKOWICACH 

W miejscowości Krępkowice wyre-
montowano ujęcie wody. Remont 
studni obejmował wymianę rur osło-
nowych, rur studziennych, pompy 
głębinowej oraz pozostałych urzą-
dzeń niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania studni głębinowej. 
Koszt remontu wyniósł 118 278,03 
zł. Natomiast z funduszu sołeckiego 

wyremontowano w Krępkowicach 
chodnik na odcinku 65 metrów. 
Chodnik został rozebrany, a następ-
nie ułożony na nowo przy użyciu 
kostki betonowej wraz z wymianą 
nowych obrzeży. Koszt remontu wy-
niósł 10 000,00 zł. 

Referat Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej

INWESTYCJE
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PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO  
POMOC ŻYWNOŚCIOWA W 2021 ROKU (PODPROGRAM 2020)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ce-
wicach przy współpracy z Bankiem 
Żywności w Słupsku realizował Pro-
gram Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa Podprogram 2020 współfi-
nasowany z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
W ramach zawartej umowy pozy-
skano w 2021 roku 38.589,40 kg 
produktów żywnościowych (4378 
paczek żywnościowych), o wartości 
234.238,86 zł, które wydano upraw-
nionym rodzinom z naszej gminy. 
Celem Programu było zapewnienie 
najuboższym mieszkańcom Gminy 
Cewice pomocy żywnościowej oraz 
uczestnictwa w działaniach w ra-
mach środków towarzyszących w 
okresie styczeń – październik 2021. 
Pomoc żywnościowa trafiła do 905 
osób (453 kobiet, 452 mężczyzn), w 

tym znajdujących się w trudnej sytu-
acji życiowej z terenu gminy Cewice. 
Zgodnie z wytycznymi MRPiPS ak-
tualnie pomoc żywnościowa przy-
sługiwała osobom i rodzinom nie 
przekraczającym 220% kryterium 
dochodowego z ustawy o pomocy 
społecznej.  Z uwagi na występo-
wanie na terenie kraju wirusa CO-
VID-19 wydawanie produktów żyw-
nościowych odbywało się zgodnie z 
ustalonym wcześniej harmonogra-
mem, oraz z zachowaniem zaleco-
nych środków bezpieczeństwa sani-
tarnego, w związku z czym Program 
został pomyślnie zrealizowany.
Osoby potrzebujące otrzymały bez-
płatnie artykuły spożywcze:
• buraczki wiórki 3600 szt.
• Cukier biały 3600 szt.
• Fasolka po bretońsku 2700 szt.

• Filet w oleju 6300 szt.
• Groszek z marchewką 7200 szt. 
• Herbatniki maślane 1800 szt. 
• Kasza jęczmienna 2700 szt. 
• Koncentrat pomidorowy 6340 szt.
• Makaron jajeczny 9220 szt. 
• Miód 1800 szt. 
• Mleko UHT 6300 szt. 
• Mus jabłkowy 1800 szt. 
• Olej rzepakowy 3600 szt. 
• Pasztet drobiowy 1800 szt. 
• Płatki owsiane 1800 szt. 
• Powidła śliwkowe 4500 szt. 
• Ryż biały 1690 szt. 
• Ser podpuszczkowy 3600 szt. 
• Szynka drobiowa 7200 szt.
• Szynka wieprzowa 3600 szt.
• Kawa 2700 szt. 
W ramach Podprogramu 2020 w 
2021 roku zrealizowano również na 
rzecz osób najbardziej potrzebują-

cych działania towarzyszące w for-
mie warsztatów:
• kulinarnych, których celem było 

przygotowanie prostych potraw z 
produktów otrzymywanych z POPŻ,

• o niemarnowaniu żywności – 
uczestnicy dowiedzieli się jak pro-
wadzić tygodniowy i miesięczny 
jadłospis żeby nie marnować żyw-
ności,

• ekonomicznych - gdzie uczestni-
cy uczyli się ekonomicznego pro-
wadzenia budżetu domowego z 
uwzględnieniem wszystkich finan-
sowych i rzeczowych dochodów ro-
dziny w tym darów żywnościowych. 

Dodatkowo kilkunastu uczestników 
podprogramu otrzymało Poradnik o 
niemarnowaniu jedzenia, oszczędza-
niu i zdrowym odżywianiu. 

Anna Wierzbowska

KLUB SENIORA
Klub Seniora to miejsce spotkań osób 
starszych. Klub powstał w Cewicach, 
w ramach projektu „Troskliwe Gminy”, 
który realizowany jest przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Cewicach  i 
skupia on seniorów z Gminy Cewice. 
Projekt ma zasięg powiatowy. Gmina 
Cewice jest jednym z wielu partnerów 
projektu. Liderem projektu jest Ka-
szubskie Towarzystwo Sportowo-Kul-
turalne  z Luzina. Głównym celem 
projektu jest aktywizacja społeczna, 
integracja, włączanie osób starszych 
do społeczności lokalnej oraz orga-
nizacja wspólnego spędzania czasu 
wolnego. Zajęcia dla seniorów mają 
charakter społeczny, zdrowotny, 
edukacyjny, ekologiczny, historyczny, 
kulturalny i sportowy. Przyczyniają 
się one do zwiększenia aktywności 
uczestników, pomagają im utrzymać 
dobrą kondycję psychiczną i fizycz-
ną, a także budować nowe relacje 
osobowe. Cewicki Klub Seniora liczy 
20 osób. Spotkania prowadzone są 
w dwóch grupach, dwa razy w ty-
godniu. Dziesięcioosobowa grupa 

Seniorów z Maszewa Lęborskiego 
spotyka się w Filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Maszewie, natomiast 
pozostali uczestnicy - w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewicach oraz w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewi-
cach. Cykliczne zajęcia dla Seniorów 
prowadzone są przez wykwalifikowa-
nych trenerów. Pani Daria Opara z 
„Forfit akademia zdrowia”, prowadzi 
warsztaty dietetyczne, kulinarne oraz 
dba o aktywność fizyczną dopaso-
waną do wieku i możliwości seniorów. 
Podczas tych zajęć seniorzy mieli moż-
liwość zbadać skład swoich ciał meto-
dą BIA (bioimpedancji elektrycznej)  i 
poznać swój wiek metaboliczny oraz 
poddać się treningom autogennym. 
Pani Agata Raguza z „Sensoludka” 
prowadzi zajęcia kreatywne, pod-
czas których seniorzy mogą rozwijać 
swoje talenty plastyczne. Jej warsztaty 
decoupage cieszą się ogromnym po-
wodzeniem. Podczas warsztatów kre-
atywnych seniorzy wykonali ozdobne 
wazony, lampiony, wieńce, ikebany i 
dekoracje świąteczne. Próbowali tak-

że swoich sił z origami. Rozwój i tem-
po wprowadzania nowoczesnych, 
innowacyjnych rozwiązań technolo-
gicznych powoduje wykluczenie cy-
frowe osób starszych. Zapobieganie 
tym negatywnym skutkom wyklu-
czenia cyfrowego realizowane jest 
poprzez specjalistyczne szkolenie 
komputerowe prowadzone przez 
Pana Sławomira Łukaszuk z Chmura 
Studio. Podczas szkoleń komputero-
wych seniorzy założyli profil zaufany, 
utworzyli Internetowe Konto Pacjen-
ta, a także poznali wiele aplikacji 
przydatnych w życiu codziennym. 
Dodatkowo seniorzy mieli możliwość 
uczestnictwa w warsztatach „Zero 
Waste”, które poprowadziła Pani 
Małgorzata Dzianach - Majewska. 
Podczas tych warsztatów, uczestnicy 
wysłuchali wykładu na temat stylu 
życia „zero waste”, czyli życia bez 
marnowania i z ograniczonym wy-
twarzaniem śmieci. Dowiedzieli się 
także, jak przygotować naturalne, 
ekologiczne kosmetyki i środki czy-
stości. W ramach działalności klubu 

organizowane są także wyjazdy, 
podczas których seniorzy poznają 
nowe miejsca. 5 października Klub 
Seniora wybrał się na wycieczkę do 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. 
Zwiedzanie skansenu Wsi Słowińskiej 
– to wyprawa w przeszłość i opowieść 
o rdzennych mieszkańcach tej ziemi. 
Wśród wiekowych dębów, świerków i 
sosen stoją szachulcowe chaty, zbu-
dowane w XVIII, XIX i XX wieku. 
Członkowie klubu mieli możliwość 
obejrzenia zabytkowych chałup oraz 
dawnych przedmiotów użytku domo-
wego, a także wysłuchać ciekawych 
historii związanych z regionem. Na 
koniec czekał na nich pyszny obiad. 
Pogoda i humory dopisały, więc 
wszyscy uczestnicy na pewno na dłu-
go zapamiętają ten wyjazd. Spędza-
nie wolnego czasu wśród znajomych 
i przyjaciół w Klubie Seniora jest dla 
osób starszych oderwaniem się od 
obowiązków dnia codziennego. Czę-
sto jest również jedynym sposobem 
na walkę z samotnością.

Elwira Domaros

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE LĘBORSKIM
Polskie Towarzystwo Psychotrauma-
tologii realizuje projekt dofinan-
sowany z Funduszy Europejskich 
„Centrum usług społecznych w po-
wiecie lęborskim”. Celem projektu 
jest zwiększenie dostępu do zdein-
stytucjonalizowanych i zintegrowa-
nych usług społecznych w zakresie 
wsparcia rodziny. Dofinansowanie 
projektu z UE wynosi: 9 805 396,51 
zł. Projekt realizowany jest w okresie 
od 01-11-2020 do 30-06-2023r.  
W ramach projektu realizowane są 
zadania w zakresie wsparcia rodzin 
poprzez: 
• psychoterapię indywidualną, w tym 

psychoterapię dla dzieci i młodzie-
ży,

• szkoła dla rodziców,
• diagnozy psychotraumatologicz-

ne, 
• poradnictwo specjalistyczne, 
• rodzinny dyskusyjno-terapeutycz-

ny klub filmowy,
• młodzieżowy dyskusyjno-terapeu-

tyczny klub filmowy,  
• psychoterapię grupową, 
• konsultacje psychotraumatolo-

giczne, 
• konsultacje prawne, 
• konsultacje psychiatryczne.  
Rekrutacja uczestników projektu 
Projekt adresowany jest do miesz-
kańców powiatu lęborskiego. Oso-
by zainteresowane uczestnictwem  
w projekcie mogą zgłaszać się oso-
biście do biura projektu po wcze-
śniejszym umówieniu terminu spo-
tkania lub poprzez kontakt mailowy. 
Realizacja poszczególnych działań 
w ramach projektu odbywać się bę-
dzie na terenie powiatu lęborskiego 
w wybranych punktach konsulta-
cyjnych w gminach: Cewice, Nowa 
Wieś Lęborska, Wicko oraz w Łebie 
i Lęborku. 
Dane kontaktowe
Biuro Projektu: ul. Krzywoustego 1 
pok. 122, 84-3oo Lębork.Koordyna-
tor projektu: Małgorzata Pobłocka 

tel. 535 029 555 
Adres mailowy: lebork@psycho-
traumatologia.eu 
Strona internetowa: www.psycho-
traumatologia.eu

Punkt konsultacyjny w Cewicach:  
Pomieszczenie psychologa przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ce-
wicach, Osiedle na Wzgórzu 35, 84-
312 Cewice,  tel.: 59 8611467.

KLUB RODZINY
Klub Rodziny to miejsce stworzo-
ne dla dzieci i ich rodzin w ramach 
projektu „Wsparcie funkcjonowania 
rodziny zagrożonej wykluczeniem 
społecznym”. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Cewicach jako partner w 
projekcie odpowiada za działania 
na terenie gminy Cewice. Liderem 
całego projektu jest Kaszubskie To-
warzystwo Sportowo - Kulturalne  
z Luzina. Pozostałe działania pro-
jektu realizowane są w innych miej-
scowościach powiatu lęborskiego. 
Cewicki Klub Rodziny aktualnie 
zrzesza 20 dzieci oraz ich rodzi-
ców z terenu naszej gminy. Zajęcia 
w Klubie Rodziny odbywaja się 3 
razy w tygodniu. Głownym celem 
jest zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu, wyrównywanie szans 
edukacyjnych, integracja społeczna, 
rozwijanie kluczowych kompeten-
cji społecznych, budowanie ralacji 
samopomocowych oraz wzmacnia-
nie prawidłowych więzi rodzinnych. 
Poprzez zabawę dzieci mogą wiele 
się nauczyć. Mają możliwość uczest-
niczyć w różnych zajeciach, prowa-
dzonych przez wykwalifikowanych 

trenerów: Zajęcia kreatywne odby-
wające się pod okiem Pani Agaty 
Raguza z „ Sensoludek”. Zajęcia te 
sprawiają wiele radości i rozwija-
ją w dzieciach talenty plastyczne. 
Podczas kreatywnych warsztatów 
uczestnicy poznają tajniki zdobie-
nia metodą decupage, uczą się 
szydełkować, a także własnoręcznie 
wykonały pachnące mydełka gli-
cerynowe. W klubie Rodziny dzieci 
świętowały Dzień Pluszowego Mi-
sia, tworząc portrety misia metodą 
wydrapywania, część prac zosta-
ła wysłana przez Panią Agatę na 
konkurs. Zrobione własnoręcznie 
bombki będą ozdobą w ich domach 
podszas tegorocznych Świąt Bożego 
Narodzenia. Z masy solnej powstały 
piękne aniołki które zostały przeka-
zane na licytację w szczytnym celu. 
Popołudnia z animatorem „Amigol” 
to istne szaleństwo. Karaoke, kalam-
bury, „tańce-wygibańce”, gry zespo-
łowe i wiele, wiele innych animacji. 
Na brak energii i chęci do zabawy 
dzieci w Klubie Rodziny nigdy nie na-
rzekają. Zajęcia z panem Krzyszto-
fem dostarczają dawkę pozytywnej 

energii na cały tydzień. W Klubie Ro-
dziny świętowaliśmy również zakoń-
czenie karnawału „Andrzejki”. Była 
super zabawa, moc atrakcji, pokaz 
magii i iluzji oraz słodki poczęstunek 
i pizza. Zabawa była wspaniała. 
Dzieci są bardzo chętne i z radością 
uczestniczą w zajęciach, które oferu-
je Klub Rodziny. Warsztaty kulinarne 
i ruchowe prowadzone przez Panią 
Darię Opara z „Akademia Zdrowia 
Forfit” cieszyły się ogromnym zainte-

resowaniem, uczestnicy zajęć z chę-
cią zarówno pomagały w gotowaniu 
jak i w sprzątaniu. Ponadto w Klubie 
Rodziny można zawsze miło spę-
dzić czas, chociażby pograć w gry 
planszowe, poukładać puzzle czy po 
prostu spotkać się z rówieśnikami i 
porozmawiać. 
Jest to miła alternatywa na spędza-
nie czasu poza ekranem komputera, 
telewizora czy telefonu.

Elwira Domaros

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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PODZIĘKOWANIA WÓJTA GMINY CEWICE DLA 
SŁUŻB MUNDUROWYCH, KTÓRE UCZESTNICZYŁY 
W AKCJACH GASZENIA POŻARU W KAMIEŃCU

“W imieniu swoim oraz mieszkań-
ców Gminy Cewice pragnę zło-
żyć serdeczne podziękowania dla 
wszystkich służb mundurowych, 
które uczestniczyły w akcjach ga-
szenia pożarów, które wybuchły na 
składowisku tekstyliów w miejscowo-
ści Kamieniec. Opanowanie żywiołu 
na składowisku wymagało szcze-
gólnych umiejętności i ogromnego 
zaangażowania wielu osób. 
W pierwszej akcji przez sześć ko-
lejnych dni 47 zastępów straży po-
żarnej  z województwa pomorskie-
go, w tym duża grupa strażaków  
z powiatu lęborskiego walczyła  
z pożarem. Podczas drugiego poża-
ru, dzięki nabytemu doświadczeniu, 
udało się natychmiast zapanować 
nad pożarem i skrócić czas ak-
cji do 5 dni. Był to bardzo trudny i 
pracowity czas. Dlatego składam 
wyrazy wdzięczności i uznania za 
poświęcenie i determinację podczas 
akcji gaśniczej wszystkim strażakom  
z Państwowej Straży Pożarnej oraz  
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Stając w obliczu zagrożenia, po raz 
kolejny udowodniliście, że można 
na Was polegać i nie bez przyczy-
ny jesteście powodem do dumy dla 
całej społeczności. Wszystkim stra-
żakom życzę wyłącznie udanych 
akcji, abyście zawsze wracali do 
najbliższych w zdrowiu i poczuciu 

spełnionego obowiązku. Dziękuję za 
Waszą bohaterską postawę. Słowa 
podziękowania za pomoc w działa-
niach gaśniczych kieruję również do 
policjantów z Komendy Powiatowej 
Policji w Lęborku i Wojskowej Straży 
Pożarnej w Siemirowicach. Udział 
profesjonalnie działających funkcjo-

nariuszy umożliwił przeprowadze-
nie skutecznych działań ratowniczo  
– gaśniczych. Dla Państwa być 
może są to rutynowe czynności, 
ale dla nas obywateli, mieszkań-
ców Gminy Cewice, w efekcie takich 
działań rośnie poczucie bezpie-
czeństwa z jednoczesnym wzrostem 
zaufania dla funkcjonariuszy policji 
i wojska. Dziękuję także Pani Dyrek-
tor wraz z zespołem z Zespołu Szkół 
w Cewicach i mieszkańcom Gminy 
Cewice za dostarczanie posiłków 
dla ratowników oraz pracowni-
kom Urzędu Gminy w Cewicach za 
okazany profesjonalizm w sytuacji 
kryzysowej. Jestem bardzo dum-
ny, że mogłem liczyć na Państwa 
pomoc i poświęcenie, a Wasz trud 
oraz zaangażowanie w akcję ga-
śniczą przyczynił się do sprawnego  
ugaszenia pożaru. Jeszcze raz dzię-
kuję za sprawne przeprowadzenie 
akcji wszystkim służbom munduro-
wym.”

Wójt Gminy Cewice 
Jerzy Bańka 

UHONOROWANO NAJSKUTECZNIEJSZYCH 
SOŁTYSÓW

Po raz szósty w lęborskim starostwie 
obradowało Forum Sołtysów Po-
wiatu Lęborskiego. Tematom me-
rytorycznym i dyskusji towarzyszyło 
wyróżnienie sołtysów najbardziej 
gospodarnych w zakresie zarządza-
nia funduszami sołeckimi.
W piątkowe południe (29.10) w sali 
obrad Rady Powiatu Lęborskiego 
gości witali: Starosta Lęborski Alicja 
Zajączkowska, Wicestarosta Lębor-
ski Edmund Głombiewski oraz radni 
Powiatu Lęborskiego: Adam Nowak 
– Członek Zarządu Powiatu, Miro-
sław Tandek – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Lęborskiego i Ma-
rek Kuriata. Tuż po otwarciu forum 
przez starostę Alicję Zajączkowską, o 
możliwościach uruchomienia nowych 
połączeń autobusowych w gmi-
nach wiejskich mówił wicestarosta 
Edmund Głombiewski. Ponieważ ob-
szar powiatu lęborskiego należy do 
najczystszych ekologicznie rejonów 
Polski, nie mogło zabraknąć tema-

tów ekologicznych. Violetta Kurkie-
wicz-Zajączkowska - Naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska, mówiła 
o smogu, naturze tego zjawiska, jego 
wpływie na człowieka oraz o tym 
w jaki sposób możemy mieć realny 
wpływ na jakość powietrza, którym 
oddychamy. Tematykę wypadko-
wości przy pracach rolniczych oraz 
kierunki działań prewencyjnych Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego przybliżył Łukasz Kuriata – 
Kierownik Placówki Terenowej KRUS 
w Słupsku, jednocześnie radny Rady 
Miejskiej Lęborka.
Forum było również doskonałą oka-
zją do wyróżnienia sołtysów najgo-
spodarniej zarządzających fundusza-
mi sołeckimi, działających na rzecz 
pozyskiwania dodatkowych środków 
oraz zaangażowanych w realizację 
inicjatyw proekologicznych. Z rąk 
starosty wyróżnienia otrzymało 13 
osób, w tym sołtysi z Gminy Cewice:
Roman Czaja – Sołtys Sołectwa 

Bukowina,
Grażyna Grybisz – Sołtys Sołectwa 
Unieszyno,
Jan Itrych – Sołtys Sołectwa Masze-
wo Lęborskie,
Justyna Lica – Sołtys Sołectwa Kar-
wica.
Pani Grażyna Grybisz Sołtys So-
łectwa Unieszyno dodatkowo zo-
stała wyróżniona przez Wojewodę 
Pomorskiego Dariusza Drelicha. 
Jak podkreślił wojewoda pomor-

ski, w liście gratulacyjnym, sołtys 
to osoba z autorytetem, energią, 
osiągnięciami. To lider społeczności, 
który dobrze zna lokalne wyzwania, 
przejmuje się dobrem wspólnym, ro-
zumie ludzi potrafi ich wysłuchać i 
zachęcić do aktywności. Wojewoda 
pogratulował wyróżnienia jedno-
cześnie życząc, aby Unieszyno nie-
ustannie się rozwijało. 

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

Z ŻYCIA GMINY
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11. LISTOPADA W GMINIE CEWICE
W dniu 11 listopada podczas ob-
chodów odzyskania przez Polskę 
niepodległości Wójt Gminy Cewice 
Jerzy Bańka wraz z przedstawicie-
lami Rady Gminy Cewice złożył 
kwiaty na pomniku upamiętniają-
cym miejsce śmierci wejherowskiego 
prałata ks. Edmunda Roszczynial-
skiego. Pomnik ks. Roszczynialskie-
go w Cewicach został odsłonięty 9 

listopada 1986 roku, w miejscu jego 
męczeńskiej śmierci. Ks. Edmund 
Roszczynialski więziony był najpierw 
w Wejherowie, następnie 10 listo-
pada przeniesiono go do więzienia  
w Lęborku. Zginął rozstrzelany 
przez SS 11-12 listopada 1939 w Ce-
wicach.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

STRAŻACY OCHOTNICY DOKONALI WYBORU 
NOWEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO 
ZOSP RP GMINY CEWICE

XII Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP Gminy Cewice odbył 
się w sobotę 23 października 2021r. 
w Szkole Podstawowej w Masze-
wie Lęborskim. Uczestniczyli w 
nim delegacji z 3 jednostek OSP 
Gminy Cewice, a także zaproszeni 
goście: Prezes Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Lęborku dh 
Marian Borek, komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Lęborku bryg. Piotr Krzemiński, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Maszewie Lęborskim Iwona Ra-
domska, wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka oraz dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w  Cewicach Ka-
rol Płotka. Otwarcia XII Zjazdu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Cewicach dokonał prezes ustępu-
jącego zarządu dh Zbigniew Bo-
rowski, który przywitał przybyłych 
gości oraz przedstawił sprawozda-
nie z działalności Zarządu za lata 
2016-2020. Pan Zbigniew pod-
kreślił znaczenie Jednostek OSP 
w społeczności lokalnej, poprzez 
podejmowanie i realizację wielu 
zadań w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego oraz niesioną pomoc 
niejednokrotnie z narażeniem wła-
snego zdrowia  i życia. Na koniec w 
imieniu ustępującego Zarządu Pan 
Zbigniew złożył podziękowania za 
dotychczasową współpracę, udzie-
laną pomoc i wsparcie dla zarządu 
oraz tworzenie przyjaznego klimatu 
i atmosfery. Słowa podziękowania 
skierował do Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w 
Lęborku, władz administracyjno-
-samorządowych gminy i powiatu,  
Nadleśnictwa Cewice, dyrektorów 

szkół podstawowych i Gminnego 
Centrum Kultury w Cewicach,  Rad 
Sołeckich oraz za pośrednictwem 
delegatów – do wszystkich człon-
ków strażactwa ochotniczego.
Przewodniczącym zebrania został 
dh Zbigniew Borowski, który popro-
wadził zebranie zgodnie z przyję-
tym porządkiem obrad, natomiast 
sekretarzem została dh Martyna 
Cybula. Następnie zostały wręczo-
ne odznaczenia i odznaki strażac-
kie oraz pamiątkowe dyplomy. Dh 
Marian Borek w asyście sekretarza 
zjazdu oraz wójta gminy, komen-
danta Powiatowego PSP i prezesa 
ZOG ZOSP RP wręczył odznacze-
nia zasłużonym strażakom. Na-
stępnie wójt gminy oraz komendant 
powiatowy wręczyli podziękowania 
członom  ustępującego zarządu, a 
także przekazali upominki rzeczowe 
od Starosty Lęborskiego Alicji Za-
jączkowskiej.

Nad prawidłowym przebie-
giem zjazdu czuwała komisja 
mandatowa, wyborcza, uchwał  
i wniosków oraz komisja skrutacyjna. 
Wybory nowego Zarządu odbyły 
się w głosowaniu jawnym. Delega-
ci głosowali poprzez podniesienie 
w górę mandatów – czerwonych 
kartek. Nowy skład zarządu został 
zatwierdzony jednogłośnie. Skład 
nowego Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Gminie Cewice 
wygląda następująco:
Prezes –  Andrzej Kandzorra
Wiceprezes – Przemysław Keller
Wiceprezes – Patryk Kreft
Komendant gminny – Radosław 
Wroński
Sekretarz – Dominik Buczkowski
Skarbnik – Marek Sycha
Członek zarządu – Roman Cybula
Członek zarządu – Herbert Rosin
Członek zarządu – Mieczysław 
Gerlach

Zarząd Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP RP zgodnie z uchwała nr 
1/2021 Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Lęborku wybrał 
do Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP następujących przed-
stawicieli Andrzeja Kandzorre oraz 
Radosława Wrońskiego.
Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka 
podziękował ustępującemu zarzą-
dowi za całokształt pracy na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej i bezpie-
czeństwa pożarowego, a także za-
pewnił, że dołoży wszelkich starań 
na rzecz pozyskiwania środków na 
doposażenie jednostek OSP. Wójt 
zaznaczył także, że mieszkańcy 
gminy zawsze mogą liczyć na po-
moc i wsparcie ze strony strażaków 
ochotników w ratowaniu mienia i 
życia ludzkiego. 
Komendant Powiatowy PSP bryg. 
Piotr Krzemiński podziękował stra-
żakom ochotnikom z Gminy Cewi-
ce, całemu zarządowi oraz wójtowi 
gminy za podejmowane działania 
na rzecz ochrony przeciw pożaro-
wej, a także za to, że PSP w Lęborku 
zawsze może liczyć na pomoc stra-
żaków ochotników w działaniach 
ratowniczo – gaśniczych w powiecie. 
Prezes ZOP ZOSP RP dh Marian 
Borek, także złożył podziękowania 
za podejmowane działania ratow-
niczo – gaśnicze jednostek OSP  
z terenu naszej gminy oraz pogra-
tulował zarządowi absolutorium. 
Pan Marina Borek na zakończenie 
podziękował również za organiza-
cję Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz 
turniejów sportowo – pożarniczych.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

Z ŻYCIA GMINY
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ŚWIĘTUJEMY  
Z PRZEDSZKOLAKAMI

Każda okazja jest dobra do świę-
towania, dlatego tak było i tym ra-
zem. 25 listopada obchodzony jest 
Dzień Pluszowego Misia. Data nie 
jest przypadkowa, gdyż tego dnia 
przypada rocznica powstania tej 
kultowej zabawki. Na przestrzeni 
wieków miś stał się nie tylko maskot-
ką, ale także bohaterem książek, 
bajek telewizyjnych i popularnych 
kreskówek. Kto z nas nie ma w domu 
misia – najlepszego przyjaciela i 
powiernika tajemnic? I dlaczego 
nie mamy obchodzić jego święta? 
Biblioteka w Maszewie Lęborskim 
celebrowała ten dzień wspólnie ze 

starszakami z miejscowej szkoły. 
W przedszkolu przywitał nas istny, 
pluszakowy zwierzyniec: miśki, żyra-
fa, foka, piesek, a nawet ryś. 
Dzieci miały okazję poznać historię 
powstania tej niezwykłej maskotki, 
wysłuchać wiersza i opowieści  bi-
bliotekarki o jej zabawkach z dzie-
ciństwa, a także zobaczyć, jak wy-
glądały pierwsze zabawki – misie. 
W rewanżu przedszkolaki przed-
stawił swoje pluszaki i opowiedziały 
o ich pochodzeniu. Było ciekawie i 
wesoło.

Beata Czaja - filia GBP 
 w Maszewie Lęborskim

FOTOKRONIKA GMINY  
CEWICE

Od ubiegłego roku biblioteka w 
Cewicach i jej filia w Maszewie Lę-
borskim tworzą archiwum społeczne 
pod nazwą  Fotokronika Gminy Ce-
wice. Są to cyfrowe kopie zdjęć z kro-
nik szkolnych oraz albumów rodzin-
nych mieszkańców naszej gminy.  
W bibliotecznym archiwum mamy 
ich  już ponad 300. Część z tych 
zdjęć zamieszczona jest w Społecz-
nym Archiwum Ziemi Lęborskiej, 
który współtworzymy ze Stowarzy-
szeniem na 102 z Lęborka. Najbar-
dziej charakterystyczne pokazujemy 
Państwu na bibliotecznych fanpa-
ge’ach. Mamy zdjęcia z Cewic, Ma-

szewa Lęborskiego, Karwicy, Sie-
mirowic i Krępkowic. Wciąż mamy 
nadzieję, że kolekcja powiększy się  
o pozostałe sołectwa, dlatego za-
praszamy mieszkańców do współ-
pracy. Zgromadzone fotografie 
posłużą nam do zorganizowania 
wystaw, spotkań historycznych,  
a przede wszystkim będą świetnym 
materiałem dydaktycznym podczas 
zajęć z edukacji regionalnej dla 
dzieci i młodzieży.

Wioletta Wilkosz 
 - dyrektor GBP w Cewicach 

Beata Czaja - filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA GO - BŁĘKITNY SZLAK
We wrześniu biblioteka szkolna w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
przystąpiła do akcji czytelniczej pt. 
„Biblioteka Go - Błękitny szlak”. Akcja 
odbywa się pod patronatem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Lęborku 
i potrwa do czerwca 2022 roku. 
Projekt skierowany jest do wszyst-
kich uczniów kl. I-III. Projekt Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Lęborku 
ma zachęcać do systematycznego 
odwiedzania bibliotek, wypożycza-
nia książek i wyruszenia w czytelni-
czą podróż z bohaterami książek. 
Każde dziecko, które przyjdzie do 
biblioteki otrzyma grę planszową z 

legendami powiatu lęborskiego. Ma 
to stanowić zachętę do rodzinnego 
poznawania opowieści z naszego 
regionu. Zadaniem uczestników 
akcji będzie wypożyczanie książek 
i zbieranie naklejek za każdą wizy-
tę w bibliotece. Dzieci, które zbiorą 
pięć naklejek otrzymają nagrody 
rzeczowe.  Uczestnicy akcji, któ-
rzy zbiorą 15 naklejek, będą miały 
szansę zdobycia nagród głównych 
ufundowanych m. in. przez Starostę 
Powiatu Lęborskiego i Burmistrza 
Miasta Lęborka. Akcja cieszy się du-
żym zainteresowaniem. 

Barbara Weta

BIBLIOTEKA
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POPOŁUDNIE W BIBLIOTECE
Od października, na prośbę naj-
młodszych czytelników, w bibliotece 
w Maszewie Lęborskim prowadzo-
ny jest cykl spotkań zatytułowany 
„Popołudnie w bibliotece”. Regular-
nie, w każdy piątek, na zajęciach 
spotyka się z nami piętnaścioro 
dzieci w wieku 4-10 lat. Są zajęcia 
literackie, plastyczne i ruchowe, ale 
nie tylko. Tematy są różnorodne. Do 
tej pory dzieci malowały na liściach, 
wykonywały ilustracje pop-up, gra-
ły w „planszówki”, a także bawiły 
się książkami. Nie wszyscy bowiem 
wiedzieli, że z książką można rów-
nież pograć w koszykówkę czy piłkę 
nożną. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia z rozszerzonej 
rzeczywistości. Poprowadziła je Pani 
Anna Cykman - na co dzień infor-
matyk, a w wolnej chwili miłośniczka 
gier. Dzieci przygotowywały ilustra-
cje, z których Pani Ania ożywiała 
bohaterów za pomocą technologii 
rozszerzonej rzeczywistości. Zaję-
cia zainteresowały także rodziców, 
którzy na widok lisa skaczącego 
po półkach z książkami, otwierali 
szeroko oczy. Nie mogło zabrak-
nąć wspólnej andrzejkowej zabawy. 
Wprawdzie z przyczyn bezpieczeń-

stwa nie laliśmy wosku, ale za to 
były buty, „zatrute jabłka”, czerwone 
serduszka, statki na wodzie, kości 
i obowiązkowe „ciasteczka z wróż-
bą”. Poprzez piątkowe spotkania 

pragniemy zachęcić dzieci do czyta-
nia książek i korzystania z biblioteki, 
rozbudzić w nich ciekawość świata, 
nauczyć podejmowania samodziel-
nych decyzji oraz pomagania sobie 

nawzajem, a przede wszystkim spę-
dzić z nimi wolny czas w atrakcyjny 
sposób.  

Beata Czaja - filia GBP 
w Maszewie Lęborskim

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W nietypowy sposób biblioteka w 
Maszewie Lęborskim uczciła te-
goroczne Narodowe Święto Nie-
podległości. Uczniowie klasy IV i V 
Szkoły Podstawowej w Maszewie 
Lęborskim mieli okazję poznać 
grę edukacyjną „ZnajZnak”. Jest to 
gra wydana przez Instytut Pamięci 
Narodowej, która zawiera najważ-
niejsze wydarzenia, postacie, daty i 
symbole z historii Polski od 1918 do 
1989 roku.
W „ZnajZnak” gra się podobnie 
jak w popularne Dooble. Uczniom 
spodobała się taka forma święto-
wania. Emocje brały górę, a przy 
okazji posypały się piątki i szóstki, bo 
na końcu lekcji bibliotekarka zrobiła 
im mały test ze znajomości symboli 
przedstawionych na kartach. Nieco 
inaczej świętowali uczniowie klasy I. 
Poznali oni symbole narodowe oraz 
legendę o trzech braciach: Lechu, 
Czechu, i Rusie, zaśpiewali zwrot-
kę hymnu państwowego i ułożyli  
z kawałków puzzli godło Polski. 
Ciekawym oraz nowym doświad-
czeniem było dla nas połączenie sił 
z nauczycielką języka angielskiego 

- Panią Anną Ramczykowską i po-
prowadzenie polsko-angielskiej lekcji 
patriotycznej. Wspólnie z uczniami 
nauczyliśmy się angielskich słówek 

w temacie „Ojczyzna”, pokolorowa-
liśmy flagę narodową, a na koniec 
bibliotekarka, za pomocą technolo-
gii rozszerzonej rzeczywistości „oży-

wiła” flagi, które zatrzepotały na 
wietrze.

Beata Czaja - filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA
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LEŚNICY WSPIERAJĄ  
BIBLIOTEKĘ

Pracownicy Nadleśnictwa Cewice 
podarowali czytelnikom biblioteki w 
Maszewie Lęborskim ponad 20 ksią-
żek. Wśród nich są bajki dla dzieci, 
powieści dla młodzieży i dorosłych 
oraz przepięknie ilustrowane albu-
my przyrodnicze. Jednak prawdziwą 
„perełką” w tym zestawie okazała się 
monografia „70 lat Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku. Kronika 
leśników gdańskich”. Zawiera ona nie 
tylko historię Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, ale także wspomnienia i opo-
wieści leśników i pracowników leśnych. 
W książce znajdują się  rozdziały po-
święcone drewnu, edukacji i turystyce 

leśnej, ochronie przyrody, łowiectwu i 
leśnemu zbieractwu. W kronice wspo-
mniane jest Nadleśnictwo Cewice 
oraz historia pocztyliona Salonkiego. 
Monografię można znaleźć w księgo-
zbiorze regionalnym. W imieniu pra-
cowników, prezent przekazały nam 
Panie: podleśniczy Anna Józefowicz 
i podleśniczy Aleksandra Smółka.  
W imieniu czytelników, wszystkim  
serdecznie dziękujemy za te piękne 
dary!

Wioletta Wilkosz  
- dyrektor GBP w Cewicach

Beata Czaja - filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

NOWOŚCI WYDAWNICZE  
DLA CZYTELNIKÓW

Po raz kolejny Gminna Biblioteka 
Publiczna w Cewicach przystąpiła 
do Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa. Jest  to pro-
gram, który ma na celu poprawę 
stanu czytelnictwa w Polsce po-
przez wzmacnianie roli bibliotek 
publicznych, szkolnych i pedago-
gicznych jako lokalnych ośrodków 
życia społecznego, stanowiących 
centrum dostępu do kultury i wie-
dzy. Realizuje go Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego we 
współpracy z Biblioteką Narodo-
wą, Instytutem Książki i Narodo-
wym Centrum Kultury. 
W ramach programu biblioteki 

publiczne mogą otrzymać dofi-
nansowanie na zakup nowości wy-
dawniczych. W 2021 roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w Cewicach 
otrzymała dotację w wysokości 
10.769 zł. Z pozyskanych środków 
do gminnych bibliotek zakupiono 
łącznie 463 książki. Do rąk doro-
słych czytelników trafią: powieści 
obyczajowe, historyczne, sensacyjne 
i kryminalne, reportaże, biografie, 
poradniki psychologiczne. Dla dzieci 
i młodzieży zostały zakupione bajki, 
komiksy, książki interaktywne, po-
wieści historyczne i poradniki.

Wioletta Wilkosz  
- dyrektor GBP w Cewicach

BIBLIOTEKA

MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK
Biblioteka w Cewicach i jej filia w 
Maszewie Lęborskim po raz kolejny 
przyłączyły się do projektu „Mała 
książka - wielki człowiek”, którego 
organizatorem jest Instytut Książ-
ki. Projekt skierowany jest do dzieci  
w wieku przedszkolnym z roczni- 
ków 2015-2018 i ma na celu za-
chęcić rodziców do odwiedzania 
biblioteki i codziennego czytania z 
dzieckiem. 
Każdy przedszkolak, który przyj-
dzie do biblioteki w Cewicach i 
Maszewie Lęborskim otrzymuje w 
prezencie Wyprawkę Czytelniczą. 
Zawiera ona książkę „Pierwsze 
czytanki dla…”, Kartę Małego Czy-
telnika oraz broszurę informacyjną 
dla rodziców „Książką połączeni, 
czyli przedszkolak idzie do bibliote-
ki”, która przypomina o nieocenio-
nej roli czytania w rozwoju dziecka 
oraz korzyściach wynikających z 

częstego odwiedzania bibliotek. 
Za każdą wizytę w bibliotece oraz 
wypożyczenie minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, 
a po zebraniu 10 naklejek zostaje 
uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytel-
nicze zainteresowania. 
Dzięki akcji dzieci poznają ważne 
miejsca na czytelniczej mapie dzie-
ciństwa – biblioteki, a także zostaną 
pełnoprawnymi uczestnikami ży- 
cia kulturalnego. W poprzedniej 
edycji wzięło udział ponad 40 
dzieci z Gminy Cewice. Jednak 
wciąż czekamy na pozostałych 
przedszkolaków. Zapraszamy do 
bibliotek.

Wioletta Wilkosz  
- dyrektor GBP w Cewicach

 Beata Czaja - Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim
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W GMINNYM CENTRUM KULTURY 

WARSZTATY MIĘDZY  
NAMI KOBIETAMI
Tematem przewodnim kolejnych 
warsztatów z cyklu „Między nami 
kobietami” była pielęgnacja skóry, 
odpowiednia higiena oraz dobór 
kosmetyków. W trakcie warsztatu 
połączono wiedzę teoretyczną na 
temat właściwej pielęgnacji i część 
praktyczną polegającą na wykona-
niu przez każdą uczestniczkę, pod 
czujnym okiem naszej instruktorki, 
najwłaściwszego dla niej makijażu. 
Dziękujemy Pani Malwinie Wenta - 
Make Up za ciekawą i pouczającą 
przygodę po świecie kosmetyków, 
a naszym uczestniczkom za zaan-
gażowanie i aktywny udział. Mamy 
nadzieję, że takie spotkanie uda 
nam się powtórzyć.

KONCERT 
NIEPODLEGŁOŚCIOWY
Koncert z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości za nami. Na scenie 
Gminnego Centrum Kultury zapre-
zentował się Chór Gminy Cewice. 
Program artystyczny wprowadził 
nas w tematykę patriotyczną. Sze-
roko omówione wątki historyczne, 

poparte akompaniamentem, po-
mogły nam, widzom i słuchaczom 
przenieść się do tych odległych, a 
jakże ważnych historycznie wyda-
rzeń. Oprócz uczty artystycznej, o 
nasze podniebienia zadbały dzie-
ci z grupy kulinarnej działającej 
przy Gminnym Centrum Kultury 
i pod czujnym okiem pana Pawła 
Żukowskiego przyrządziły babecz-
ki, rogaliki i słone przekąski. Wizu-
alnych wrażeń artystycznych, tak-
że nie mogło zabraknąć - dzieci z 
grup krea(k)tywnych MIDI i MAXI 
przygotowały patriotyczną instala-
cję.  Dziękujemy artystom za silne 

wrażenia artystyczne oraz 21 Dru-
żynie Harcerskiej „Buki” za wsparcie 
w postaci pięknych kotylionów. 

MONODRAM „BYĆ JAK  
CHARLIE CHAPLIN”
W piękny piątkowy wieczór, ak-
tor Teatru Muzycznego w Gdyni, I 
mistrz monodramu - Mateusz De-
skiewicz zaprezentował nam,  gronu 
widzów Gminnego Centrum Kultu-
ry w Cewicach brawurową próbę 
zmierzenia się z legendarną posta-
cią Charliego Chaplina.
Oryginalny scenariusz, przemawia-
jący bliskim nam językiem, poruszył 
nieoczywiste tematy. 
Projekt dość kontrowersyjny, wy-
konanie profesjonalne, pełen pro-
fesjonalizm aktorski: wszystko to 
prowokuje do refleksji. Nieskromnie 
możemy zatem przyznać, że czas 
spędzony na widowni był dla nas 
prawdziwą ucztą kulturalną. Niech 
żałują Ci, którzy do nas nie przybyli. 

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
W DOMU KULTURY  
W MASZEWIE LĘBORSKIM
26 października  w Domu Kultury  

w Maszewie Lęborskim odbył się 
Bal Wszystkich Świętych. Tego dnia 
było jak w niebie. Dzieci ubrały się w 
stroje nawiązujące do postaci świę-
tych. Mogliśmy spotkać m.in.: Ma-
rię, św. Józefa, św. Jana Pawła II , św. 
Józef, a także wielu innych świętych. 
Natomiast wszystkie Panie z Domu 
Kultury były aniołami. Świat chyba 
nigdy nie widział w jednym miejscu 
tylu świętych osób. Na balu nie 
mogło zabraknąć dobrej zabawy. 
Dzieci wesoło bawiły się przy dźwię-
kach muzyki, tańczyły i śpiewały. 
Zorganizowane zostały także liczne 
gry i konkursy, które prowadziły pani 
Basia, Kasia, Ela, Małgorzata oraz 
Wiktoria. Serdecznie dziękujemy 
Pani Eli Stenka, Agacie Światły oraz 
Małgorzacie Muchla-Lewińska za 
zaangażowanie w przygotowanie 
słodkiego poczęstunku, który był 
zwieńczeniem wspólnej zabawy. Ro-
dzicom za przygotowanie pięknych 
strojów. Balem Wszystkich Świętych 
pokazujemy, że dzień 1 listopada  
– Uroczystość Wszystkich Świętych, 
przypomina prawdę o powszech-
nym powołaniu do świętości.

Katarzyna Drywa

W GMINNYM CENTRUM KULTURY

https://www.facebook.com/Malwina-Wenta-Make-Up-105403664869457/?__cft__%5b0%5d=AZVCH3QsEUCgpkYIfAVj9NUoZ9d6fHSFJ2ou8VHXFQ3X-kp-AohVUofXVPSYFQGW4Y4Eqx8XpKrGtcsrcXEI-aYPYueFjLDfjcUXGWnl-o3aocsaQnuLmYilM9KyvwPy4EDnDtdzK2MZItiiTSWSDPvgB-KvE2-VywpyITBlPYf7oHq1MyU9JKYAaDoYf4XKtXM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Malwina-Wenta-Make-Up-105403664869457/?__cft__%5b0%5d=AZVCH3QsEUCgpkYIfAVj9NUoZ9d6fHSFJ2ou8VHXFQ3X-kp-AohVUofXVPSYFQGW4Y4Eqx8XpKrGtcsrcXEI-aYPYueFjLDfjcUXGWnl-o3aocsaQnuLmYilM9KyvwPy4EDnDtdzK2MZItiiTSWSDPvgB-KvE2-VywpyITBlPYf7oHq1MyU9JKYAaDoYf4XKtXM&__tn__=kK-R
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BALLADYNA PRZEZ UCZNIÓW 
OPOWIEDZIANA

Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Przerytem po długiej pandemicznej 
przerwie  ponownie stanęli na „de-
skach szkolnego teatru” i pod okiem 
Pani Aliny Klejna wystawili spektakl 
pn. „Balladyna przez uczniów opo-
wiedziana”. W ostatni październiko-
wy piątek odbyła się premiera sztu-
ki, na którą licznie przybyła lokalna 
społeczność. Uczniowie dzielnie 
zmierzyli się z niełatwym w odbiorze 
tekstem dramatu Juliusza Słowac-
kiego. Jasno postawili sobie cel – 
opowiedzieć historię kobiety - córki, 
siostry, żony, kochanki, morderczyni. 

Było dla nich oczywiste to, że prze-
słanie tej tragedii jest nadal aktual-
ne.  W dzisiejszym świecie również 
dostrzec można walkę o władzę, 
pieniądze, sławę . Spektakl uzupeł-
niła piękna muzyka, która wprowa-
dzała widza w odpowiedni nastrój. 
Dzięki uprzejmości Klubu Wojskowe-
go 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w 
Siemirowicach ponownie mogliśmy 
zagrać spektakl podczas gminnego 
konkursu „A w moim domu”. Dzię-
kujemy za gościnność i wsparcie w 
realizacji przedsięwzięcia. 

Alina Klejna

VIII KONKURS FORM SCENICZ-
NYCH „A W MOIM DOMU” 

VIII Konkurs Form Scenicznych „A 
w moim domu” pod patronatem 
Dowódcy Morskiej Jednostki Rakie-
towej kmdr Przemysława Karasia 
już za nami. Serdecznie dziękuje-
my przedstawicielom szkół podsta-
wowych z naszej gminy za udział. 
Jury w składzie Karol Płotka - dy-
rektor GCK w Cewicach, Lucyna 
Wodzyńska - wokalistka klubu woj-
skowego oraz Mirosława Dawido-
wicz - instruktorka klubu, przyznało 
nagrody w kategoriach recytacja  
i piosenka. W przerwie, pod-
czas obrad jury, widzowie obej-
rzeli przedstawienie „Balladyna”  
w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Leśników Polskich w 
Przerytem. Dziękujemy przedstawi-
cielom Dowódcy MJR - kmdr ppor. 
Marcinowi Knauberowi i por. Ce-
zaremu Skwierawskiemu oraz kpt. 

Andrzejowi Wygonnemu z 44 Bazy 
Lotnictwa Morskiego w Siemirowi-
cach za przybycie.
Wyróżnienia otrzymali:
Julian Wejer - Szkoła Podstawowa w 
Przerytem,
Mikołaj Dembski – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Bukowinie.
Tytuł laureata otrzymali:
Kornelia Wenta – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Siemirowicach,
Nikodem Grabowski - Szkoła Pod-
stawowa w Przerytem,
Krzysztof Jereczek – Szkoła Podsta-
wowa w Maszewie Lęborskim,
Agnieszka Piasecka - Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Bukowinie - lau-
reat ze statuetką.
Nagroda Specjalna za utwór o te-
matyce patriotycznej powędrowała 
do Karola Litwica ze Szkoły Podsta-
wowej w Przerytem. 

Mirosława Dawidowicz

KONCERT 11 LISTOPADA  
W KLUBIE W SIEMIROWICACH

W świąteczny listopadowy wieczór 
sala widowiskowa klubu w Siemi-
rowicach zapełniła się mieszkań-
cami osiedla i gośćmi z okolicy. 
Koncert „Niepodległa” w dniu Na-
rodowego Święta Niepodległości 
był okazją do zaprezentowania 
na scenie umiejętności wokalnych  
i recytatorskich przez „Awionetki” 
- dziecięcą grupę artystyczną dzia-
łająca przy klubie 44BLotM,  którą 
od lat prowadzi starsza instruktor-
ka klubu - Elżbieta Nieszporska. 
Na scenie wystąpili również nie-

którzy laureaci VIII konkursu form 
scenicznych „A w moim domu”. 
Agnieszka Piasecka z ZSP z Buko-
winy w przepięknej interpretacji 
wiersza „Orlątko” Artura Oppma-
na, nagrodzona tytułem laureata 
ze statuetką, a także zdobywca 
nagrody specjalnej Karol Litwic, 
wyróżnieni Julian Wejer i Nikodem 
Grabowski ze Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnym w 
Przerytem i Kornelia Wenta z ZSP w 
Siemirowicach.

Mirosława Dawidowicz

III KONFERENCJA „PRZECIW 
PRZEMOCY W RODZINIE”

W dniu 29.11.2021 r. w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewicach od-
była się III Konferencja „Przeciw 
Przemocy w Rodzinie” zorganizo-
wana przez Gminny Zespół Inter-
dyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Cewicach w 
partnerstwie z Zespołem Inter-
dyscyplinarnym przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Czarnej Dąbrówce. Tematem prze-
wodnim tegorocznej konferencji 
była problematyka Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie w prakty-
ce Zespołu Interdyscyplinarnego, 
OPS/GOPS, GKRPA oraz  innych 
jednostek współpracujących. 
Osobą prowadzącą był Pan Da-
niel Mróz, z wykształcenia peda-
gog, seksuolog, mediator, mający 
bogate doświadczenie w pracy z 
rodzinami w konflikcie, posiadają-
cy bogate praktyczne doświadcze-
nie w zakresie prawa rodzinnego, 

trener programu Chronimy Dzieci 
FDDS oraz programu Wzmacnia-
nia Rodziny. 
Podczas konferencji omówione zo-
stały takie tematy jak: obowiązki 
służb i podmiotów zaangażowa-
nych w przeciwdziałanie przemo-
cy i inicjujących procedurę NK, 
a kompetencje Zespołu Interdy-
scyplinarnego, dokumentowanie 
działań członków Grup Roboczych 
i Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Ochrona danych osobowych,  
a wymiana informacji pomiędzy 
instytucjami w ramach procedu-
ry Niebieskiej Karty, procedury, 
działania podejmowane wobec 
osób doświadczających przemocy 
i stosujących przemoc, przewidy-
wane zmiany w ustawie o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
konsekwencje przemocy u dzieci  
i dorosłych – podejmowanie dzia-
łań.

Sandra Wierzbowska

RELACJA
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MYŚLĘ POZYTYWNIE, DZIAŁAM BEZPIECZNIE I AKTYWNIE
W dniach 15.11.2021r. – 19.11.2021r. 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Siemirowicach zorganizowany 
został Tydzień Profilaktyki pod ha-
słem „Myślę pozytywnie, działam 
bezpiecznie i aktywnie”. Celem tego 
przedsięwzięcia była promocja zdro-
wego stylu życia, propagowanie po-
staw prozdrowotnych, pogłębianie 
wiedzy uczniów na temat zagrożeń 
zdrowotnych oraz sposobów ochrony 
zdrowia,  jak  i integracja środowiska 
szkolnego, wzajemna współpraca 
oraz dobra zabawa. Każdy dzień 
tygodnia wypełniały różne działania. 
W celu podniesienia kondycji fizycz-
nej wszyscy uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w zajęciach sportowych. 
Zajęcia fitnessu dla dziewcząt po-
prowadziła trenerka fitness p. Agata 
Karwat, zajęcia crossfit dla chłop-
ców poprowadził instruktor crossfit 
p. Michał Cybula. Uczniowie klas V, 
VI i VIII rozpoczęli realizację ogólno-
polskiego projektu badawczo-edu-
kacyjnego ,,Zdrowa klasa”. Podczas 
spotkania z dziećmi, przy pomocy 
odpowiednich metod badawczych 
dietetyk p. Kamil Osowski dokonał 
oceny sposobu żywienia i stylu ży-

cia każdego dziecka. Najmłodsze 
klasy w dniu: ,, Talerz pełen witamin” 
- uczyły się o cennych źródłach wita-
min, samodzielnie wykonały sałatki 
owocowe oraz jarzynowe. 
W ostatnim dniu Tygodnia Profilak-
tyki odbyło się szkolenie z  zakresu 
udzielania pomocy przedmedycznej 
przeprowadzone  przez  ratowników 
p. Magdalenę Duda i p. Marcina 
Czuryszkiewicza. Ratownicy objaśni-
li   i  pokazali uczniom  jak  należy 
postępować  w  sytuacji, gdy  nasza  
pomoc  dla  poszkodowanego  jest  
niezbędna, a wręcz może uratować 
czyjeś życie. W bardzo fachowy i 
zrozumiały dla słuchaczy sposób  ra-
townicy informowali  o  czynnościach 
związanych z  pierwszą pomocą. 
Chętni  uczniowie mogli przeprowa-
dzać próby reanimacji na fantomie. 
Oprócz tego głośno informowali 
o  kolejnych  czynnościach, które  
są konieczne  podczas ratowania 
życia poszkodowanego, a także o 
swoim bezpieczeństwie w takich  sy-
tuacjach. Do realizacji zadań zwią-
zanych z Tygodniem  Profilaktyki 
dołączył prezes lęborskiego okręgu 
Polskiego Czerwonego Krzyża p. 

Patryk Bianga. Przedstawił uczniom 
zakres działalności PCK ze szczegól-
nym uwzględnieniem  pozyskiwania 
honorowych dawców krwi. W tym 
tygodniu szkołę odwiedzili również 
policjanci z Lęborka zajmujący się 
profilaktyką i prewencją kryminal-
ną, którzy przeprowadzili prelekcje 
z uczniami klas VIII I VII  pt. ,, Od-
powiedzialność karna nieletnich”. Ty-

dzień Profilaktyki był tygodniem kre-
atywnej pracy uczniów.  Na ścianach 
szkoły pojawiły się ciekawe plakaty 
oraz gazetki tematyczne. Ucznio-
wie wykazali się inwencją twórczą 
do haseł: „Życie będzie jak z bajki 
kiedy nie tkniesz fajki”, „Bądź dobrej 
myśli bo po co być złej - więcej ra-
dości a złości”, „Jedz i żyj zdrowo 
wyglądaj bombowo”, „Dokuczanie 
nie bawi”, „Z tolerancją ci do twarzy 
wolność mi się marzy. Pod hasłem 
„Bądź dobrym kumplem” ucznio-
wie przygotowali ,,Jesienne drzewka 
życzliwości” na których przyczepili 
kolorowe liście z życzliwymi, przyjem-
nymi tekstami dla kolegi, koleżanki, 
nauczycieli i innych osób społecz-
ności szkolnej. Zadbaliśmy także o 
pomoc rodzicom w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych dzieci. 
W tym celu zorganizowana została 
prelekcja  ,,Współczesne problemy 
młodzieży. Jak wspierać dziecko”. 
Spotkanie poprowadził profilaktyk p. 
Leszek Dowgiełła. Spotkanie to cie-
szyło się dużym zainteresowaniem ze 
strony rodziców. 

Pedagog szkoły Róża Karwat 
Zdj. K. Cybula

15

KONKURS „PRZYJACIEL LASU”
23.11.2021r. w Izbie Edukacji przy 
Szkółce Leśnej w Okalicach odbył 
się konkurs wiedzy przyrodniczo-
-leśnej „Przyjaciel lasu”. Mieliśmy 
okazję mile gościć uczniów okolicz-
nych szkół z Siemirowic, Przerytem, 
Bukowiny, Maszewa oraz Cewic. 
Konkurs składał się z dwóch części: 
I – indywidualna, która polegała 
na rozwiązaniu testu oraz II – gru-
powa, w której 3-osobowe reprezen-
tacje szkół mierzyły się z zadania-
mi polegającymi na rozpoznaniu 
nazw m.in. sprzętów używanych w 
leśnictwie, gatunków drzew i krze-
wów oraz rozpoznaniu odgłosów 
mieszkańców lasu. Rywalizacja była 
zacięta. W części indywidualnej w 
czołówce uplasowali się kolejno: I i II 

miejsce uczniowie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Siemirowicach, III 
miejsce (po dogrywce) uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Olimpij-
czyków w Maszewie. W konkursie 
grupowym miejsca prezentowały 
się następująco: I Zespół Szkolno 
– Przedszkolny w Siemirowicach, II 
Zespół Szkół w Cewicach, III Szko-
ła Podstawowa im. Polskich Olim-
pijczyków w Maszewie. Wszystkim 
uczestnikom oraz ich opiekunom 
serdecznie dziękujemy za przygoto-
wanie się do konkursu oraz za wzię-
cie w nim udziału. Cieszymy się, że 
po tak długiej przerwie znów mogli-
śmy się z wami spotkać.Zapraszamy 
na koleją edycję, która już za rok!

Nadleśnictwo Cewice 

MOJA OKOLICA, MOJA MAŁA 
OJCZYZNA

6. edycja konkursu plastycznego 
„Moja okolica, moja mała ojczy-
zna” organizowanego przez Klub-
44BLotM w Siemirowicach został 
rozstrzygnięty! Konkurs jest realizo-
wany w dwóch kategoriach: pracy 
plastycznej lub w formy dokumental-
nej (album, komiks). Celem konkursu 
jest inspirowanie dzieci i młodzieży 
w zakresie twórczego promowania 
własnego regionu, wyrażenia przez 
uczestników konkursu własnego sto-
sunku do ,,małych ojczyzn” – rodzin-
nego domu, miejsca zamieszkania, 
regionu. Jury przyznało nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy 
Cewice, który po raz kolejny objął 
wydarzenie honorowym patrona-
tem za co bardzo dziękujemy oraz 
Klub44BLotM,  które wręczył por. 
Cezary Skwierawski z Morskiej Jed-
nostki Rakietowej w Siemirowicach. 
Wyróżnienia otrzymali: Tomasz Woj-
ciechowski, Nikola Wałdoch, Alek-
sandra Biankowska, Nikola Matyka, 
Grzegorz Wrzesiński. 3. nagroda 
powędrowała do Kornelii Wenty, 2. 
nagroda Maja Lica, a 1. nagrodę 
zdobył Szymon Majewski.

Mirosława Dawidowicz

RELACJA
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PROMOCJA IDEI WOLONTARIA-
TU W GMINIE CEWICE

24 listopada 2021r. w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewicach od-
była się debata o wolontariacie w 
ramach projektu “Akcja reaktywa-
cja”- promocja idei wolontariatu 
na terenie Gminy Cewice, zorgani-
zowana przez Hufiec ZHP Lębork.  
W wydarzeniu wzięli udział harce-
rze z 21 Drużyny Harcerskiej Buki 
z Cewic, 6 Drużyny Harcerskiej z 
Maszewa Lęborskiego, 1 Drużyny 
Harcerskkieh im. Morskiej Jednostki 
Rakietowej z Przerytego oraz za-
proszeni goście. Głównym celem 
projektu było zachęcenie młodych 
osób do działania na rzecz społe-
czeństwa. Harcerze z terenu Gminy 
Cewice biorą czynny udział w dzia-
łaniach wolontariackich. Z własnej 
inicjatywy m.in. zbudowali eko dom-
ki dla ptaków, co roku biorą udział 
w sadzeniu lasu czy wspierają Domy 
Seniora i budowę hospicjum. W celu 
promocji tych działań i wielu innych 
została zorganizowana debata 
podczas której promowano ideę 
działań na rzecz drugiego człowie-
ka. Podczas spotkania rozmawiano 
o potrzebie wspólnoty i wolontaria-
cie oraz o tym, jak te dwa pojęcia 
łączą się ze sobą. Przyjrzano się tak-
że wolontariatowi pomocowemu, 
czyli bezpośredniej pracy z drugim 
potrzebującym człowiekiem. W de-
bacie uczestniczyli: Aleksandra Kla-

we – dyrektor ZS w Cewicach, Karol 
Płotka-  dyrektor GCK Cewice,  Ka-
tarzyna Drywa – radna  Gminy Ce-
wice oraz Rafał Bocian – instruktor 
OSR Lębork. Goście rozmawiali o 
wolontariacie z perspektywy wła-
snego doświadczenia. Podczas 
wydarzenia zorganizowano wysta-
wę zdjęć poświęconą działaniom 
wolontariackim drużyn harcerskich 
z Gminy Cewice. Po drobnym po-
częstunku, młodzież udała się na 
warsztaty, podczas których dowie-
działa się jak ważna jest właściwa 
komunikacja, a także zapoznała się 
z zasadami udzielania pierwszej po-
mocy. Projekt został współfinanso-
wany ze środków z budżetu Gminy 
Cewice.

Komendant Hufca ZHP Lębork 
phm. Agnieszka Stenka

PROJEKT LOGOPEDYCZNY

Dzieci z oddziału przedszkolnego  
z Zespołu Szkół w Cewicach wzięły 
udział w projekcie logopedycznym 
pn. „Taki mały, taki duży – dobrze 
mówić chce!”. Bohaterami spotka-
nia były głoski szeregu szumiącego 
– SZ, Ż / RZ, CZ. Na początku 
wszyscy wspólnie wykonali ćwicze-
nia artykulacyjne, oddechowe oraz 
słuchowe, aby przygotować się do 
dalszych zadań. Dzieci, podzielone 
na 3 grupy, znalazły się pod opie-
ką uczniów klasy VIII A oraz VIII B: 
Pauliny Lica, Błażeja Kobieli i Mai 
Klawe. Każda grupa pracowała 
tego dnia z wybraną głoską oraz 
otrzymała emblemat w kolorze, 
którego nazwa zawiera tą głoskę: 
pierwsza grupa otrzymała SZa-
ry znaczek, druga grupa – Żółty,  
a trzecia grupa – CZerwony.  
W trakcie zajęć dzieci musiały wy-
szukiwać słowa, które zawierały 
ich głoskę (SZ, Ż / RZ lub CZ),  
a także odgadywać zagadki, zwią-
zane z ich głoską. Dzieci bawiły 
się również w kalambury, w trakcie 
których musiały odgadnąć, jaką 
rzecz pokazują ich koledzy i kole-
żanki. Oczywiście – rozwiązaniem 
było słowo, zawierające którąś  
z głosek szumiących. Rozwiązania 
wszystkich zadań znalazły się na 
plakatach, które grupy tworzyły na 
bieżąco. Plakaty z kolei zostały roz-
wieszone w szkole, obok gabinetu 
logopedy.
Po krótkiej przerwie, w trakcie któ-

rej wszyscy mieli możliwość posilić 
się ciasteczkiem zbożowym, chrup-
kiem kukurydzianym oraz ugasić 
pragnienie szklaneczką wody lub 
soku owocowego, grupy rozpoczęły 
prace nad drugim plakatem. Tym 
razem zadanie było trudniejsze, 
ponieważ najpierw wszyscy musieli 
uważnie wysłuchać wierszy, odczy-
tywanych przez starszych kolegów, 
a następnie – narysować to, o czym 
była mowa w wierszu. Nasi zerów-
kowicze podeszli do zadania bardzo 
kreatywnie – nie zabrakło koloro-
wych żyraf, szalonych rękawiczek 
czy przepięknych myszy.
Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom, a 
po rozejściu się dzieci do swoich wy-
chowawczyń – każda grupa zerówki 
otrzymała zestaw gier edukacyj-
nych.
Wszyscy zgodnie uznali, że był to 
przyjemnie, twórczo i bardzo do-
brze spędzony czas, w trakcie któ-
rego dzieci przyswoiły sobie słow-
nictwo związane z głoskami szeregu 
szumiącego.
Projekt został sfinansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności - Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWE FIO, Gminę Miasto Lębork 
oraz Powiat Lęborski. Serdeczne 
podziękowania dla koordynatora 
projektu p. Alicji Wieczorek.

Zespół Szkół w Cewicach 

#SUPERKODERZY JUŻ W AKCJI
Od września uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Przerytem po raz kolejny 
zostali #SuperKoderami, a w naszej 
szkole pojawiła się drukarka 3D. 
Mamy za sobą już pierwsze próby. 
Powoli poznajemy tajniki projekto-
wania w trójwymiarze. 
Każdy uczeń sam zaprojektował 
swój breloczek i mógł go wydruko-
wać. Przed nami kolejne wyzwania, 
dowiemy się jak wykorzystać umie-

jętności nabyte na lekcjach mate-
matyki do projektowania obiektów 
trójwymiarowych. Przejdziemy dro-
gę od prototypu do fazy testów, 
kończąc na gotowym produkcie 
stworzonym z wykorzystaniem 
drukarki 3D. Trzymajcie za nas kciu-
ki. 
W ramach projektu uczniowie kla-
sy IV wzięli udział w konkursie na 
wynalazek, który sprawi, że świat 

jest lepszy. Czwartoklasiści sami 
zbudowali robota, który rozdawał 
miłe słówka, a im więcej ich rozdał 
tym bardziej radosny się stawał. W 
nagrodę wzięli udział w warszta-
tach FabLab powered by Orange. 
Każdy uczeń mógł zbudować swoją 
drewnianą automatę – latającego 
smoka. 

Szkoła Podstawowa  
w Przerytem 

RELACJA
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RAJD PIESZY I ROWEROWY 
„POCZTYLION”

20 listopada, 70 osób wzięło udział 
w tradycyjnym rajdzie pieszym i 
rowerowym „Pocztylion”. Imprezę 
przeprowadziła Lokalna Organiza-
cja Turystyczna „Ziemia Lęborska – 
Łeba” we współpracy z Urzędem 
Gminy w Cewicach, Nadleśnic-
twem Cewice, Gminnym Centrum 
Kultury w Cewicach oraz Kołem 
Przewodników PTTK w Lębor-
ku. Uczestników – w głównej mierze 
uczniów lęborskiej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 oraz nr 8 – prowadzi- 
li miejscowi przewodnicy turystycz-
ni. 
Grupa pieszych zgromadziła się w 
pobliżu miejscowości Oskowo, w 
miejscu upamiętniającym tragicz-
ne wydarzenie sprzed ponad 200 
lat – rabunkowy napad i mord 
pocztyliona Poczty Cesarskiej przez 
lokalnego złoczyńcę - Lewina Mo-
zesa, by po symbolicznym zapa-

leniu znicza, wyruszyć w kierunku 
Siemirowic i dalej do miejscowości 
docelowej – Cewice. Zadaniem  
rowerzystów było z kolei pokonanie 
około 45 km po trasie stanowią- 
cej pętlę: Lębork – Leśnice – Kręp-
kowice – Unieszynko – Cewice – Lę-
bork.
Uczestnicy obu rajdów spotkali się na 
terenie przeznaczonym do rekreacji  
i wypoczynku nad niewielkim śród-
leśnym jeziorem nieopodal Cewic, 
gdzie organizatorzy przygotowali 
posiłek regeneracyjny w postaci 
pieczonej kiełbaski. Podziękowania 
należą się zarówno osobom uczest-
niczącym w obu wspomnianych 
rajdach, jak i wszystkim pomocnym 
przy ich organizacji. 
Do zobaczenia na turystycznych 
trasach w kolejnych tego typu im-
prezach!

LOT  Ziemia Lęborska – Łeba 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI 
MNOŻENIA

1. października obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia. Dlatego w Szkole Pod-
stawowej w Przerytem zagościła 
magia matematyki. Na ten dzień 
mury szkoły stały się Hogwartem, 
uczniowie zostali czarownicami i 
czarodziejami, a nauczyciele profe-
sorami magii. Młodzi adepci sztuk 
magicznych mierzyli się z zadaniami 
z zakresu tabliczki mnożenia owia-
nych w magiczną fabułę, szukali 
składników magicznych eliksirów, 
liczyli pole boiska do quidditcha 
oraz szukali peronu, z którego od-
jeżdża pociąg do Hogwartu. Na 
koniec zmagań wszyscy przystąpili 
do egzaminu pisemnego, a ci którzy 
rozwiązali wszystkie zadani prawi-
dłowo zdawali egzamin ustny. Tym 
sposobem wyłoniliśmy królową i 
książęta tabliczki mnożenia. 

Szkoła Podstawowa w Przerytem 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MASZEWIE LĘBORSKIM
Akcja czytelnicza „Czytamy  
z sercem” 
W ramach Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania oraz Światowe-
go Dnia Serca przystąpiliśmy do akcji 
czytelniczej pt. „Czytamy z sercem”. 
Przedszkolaki i grupa „O” odwiedzi-
ła tego dnia para: kotek (p. Wero-
nika)  i miś (p. Aneta), która oprócz 
przedstawienia informacji o pracy 
najważniejszego organu, zmobilizo-
wała dzieci do aktywności fizycznej.  
W trakcie spotkania uczniowie obej-
rzeli wiele publikacji podejmujących 
tematykę serca,  przypomnieli zasa-
dy zdrowego stylu życia, uprawiania 
sportu, umiejętności dobrego wypo-
czynku oraz wysłuchali bicia swego 
serca. 

koordynator akcji Aneta Cybula  
 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 
„English Special Days” 
Szkoła Podstawowa w Maszewie 
Lęb. bierze udział w Ogólnopolskim 
Projekcie Edukacyjnym „English 
Special Days”.  Celem projektu jest 
rozbudzanie zainteresowania języ-
kiem angielskim poprzez prezen-
towanie „dni nietypowych”, posze-
rzanie słownictwa czynnego oraz 
pogłębianie wiedzy o otaczającym 
świecie. Na zajęciach uczniowie po-
znają „dni nietypowe” w formie gier, 
zabaw oraz ciekawych prezentacji 
i piosenek. W projekcie uczestniczą 

uczniowie oddziału 0 oraz klas I i III.  
Szkolnym koordynatorem projektu 
jest p. Anna Ramczykowska. 

Anna Ramczykowska

Narodowe Czytanie pod  
patronatem Prezydenta RP
W tym roku obchodziliśmy dziesią-
tą, jubileuszową edycję ogólnopol-
skiej akcji Narodowe Czytanie pod 
patronatem Prezydenta RP. Para 
Prezydencka tym razem zaprosiła 
do lektury „Moralności pani Dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej. Nasza 
szkoła aktywnie włączyła się w czy-
tanie dramatu polskiej pisarki, która 
w tym roku obchodzi setną roczni-
cę śmierci. Czytanie tego dramatu 
sprawiło radość zarówno aktorom, 
jak i widzom, a jego przesłanie 
zdaje się być ponadczasowe. „Na 
to mamy cztery ściany i sufit, aby 
brudy swoje prać w domu i aby nikt  

o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je 
po świecie to ani moralne, ani uczci-
we.” – to kwintesencja dulszczyzny  
i jeden z cytatów, które można było 
usłyszeć z ust naszych gości, któ-
rzy zaprezentowali utwór zarówno 
w wersji Zapolskiej, jak i w wersji 
współczesnej. W role bohaterów 
utworu wcielili się: 
• Pan Jerzy Bańka - wójt Gminy Ce-

wice (Zbyszko), 
• Pani Iwona Radomska - dyrektor 

SP w Maszewie Lęb. (Dulska), 
• Pani Wioletta Wilkosz - dyrektor 

Gminnej Biblioteki 
• Publicznej w Cewicach (Hesia), 
• Pani Agata Piotrowska - nauczy-

ciel SP w Maszewie (Mela), 
• Beata Czaja - bibliotekarz filii GBP 

w Maszewie (lokatorka), 
• uczniowie SP w Maszewie. 
Mamy nadzieję, że Narodowe Czy-
tanie wpłynie pozytywnie na rozwój 

zainteresowań czytelniczych, pogłę-
bi świadomość narodową naszych 
uczniów i zmobilizuje do sięgania 
po klasykę literatury pięknej. Na 
zakończenie wydarzenia Pan Wójt 
Jerzy Bańka pogratulował ucznio-
wi naszej szkoły – Antoniemu Bo-
nembergowi,  uzyskania III miejsca 
podczas Mistrzostw Województwa 
Pomorskiego Juniorów w Szachach 
oraz wręczył nagrodę ufundowaną 
przez Urząd Gminy w Cewicach. 

Aneta Cybula  
zdj. Wioletta Bonemberg 

BEZPIECZEŃSTWO  
NA DRODZE 
17 września odbyły się zajęcia na 
temat bezpieczeństwa na drodze 
z udziałem funkcjonariuszek policji 
z Komendy Powiatowej w Lęborku. 
W spotkaniu brali udział wszyscy 
uczniowie naszej szkoły. Funkcjona-
riuszki omówiły zasady bezpiecz-
nego przejść na drugą stronę ulicy, 
a także opowiedziały o tym jak 
unikać niebezpieczeństw i zagro-
żeń, które mogą spotkać każdego  
w życiu codziennym. 
Uczniowie poznali znaczenie zna-
ków drogowych oraz numery alar-
mowe. Spotkanie było znakomitą 
okazją do podkreślenia znaczenia 
noszenia elementów odblaskowych 
szczególnie w okresie jesienno-zimo-
wym. 
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ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Dzień 21 listopada to szczególna 
okazja, by zastanowić się czy jeste-
śmy wobec siebie życzliwi. Z czego 
składa się życzliwość? Wystarczy 
zsumować uśmiech, miłe słowo i 
ciepłe spojrzenie. Na co dzień zapo-
minamy o takich gestach. Światowy 
Dzień Życzliwości to też apel do 
tych, którzy na co dzień są życzliwi 
i uczynni, aby zarażali tym dobrem 
innych. Pozytywna energia, którą 
wypuścimy w świat do ludzi - wróci 
do nas ze zdwojoną mocą. Uśmie-
chajmy się zatem do drugiego czło-
wieka bez wyraźnej przyczyny! Tak 
sobie. Bezinteresownie. Bo uśmiech, 
serdeczność i wzajemne ciepło są 
dobre na wszystko. Tak rozpoczę-
liśmy realizację projektu „Hej! Pa-
miętaj o życzliwości.” W ramach 
realizacji nakręcimy krótki filmik o 
postrzeganiu życzliwości przez na-

szych uczniów i pracowników szkoły 
(uczestnictwo dobrowolne), wykona-
my plakaty do wylosowanych haseł 
dotyczących życzliwości, zgodnie 
z założeniami naszego projektu. 
Wcześniej uczniowie przygotowali 
kartki z życzeniami z okazji Świa-
towego Dnia Życzliwości, którymi 
zostały obdarowane instytucje i oso-
by prywatne z naszej miejscowości, 
szkoły z naszej gminy.
Zachęcamy wszystkich do bycia 
życzliwymi osobami nie tylko 21 
listopada, ale przez cały rok. Ser-
deczne podziękowania dla zespołu 
wychowawczego: p. Marioli Słoty, 
p. Katarzyny Wenty - Myszk, p. Ali-
cji Wieczorek. Dziękujemy również 
p. Dorocie Łuneckiej za pomoc w 
wykonaniu kartek.

Zespół Szkół w Cewicach  
Zdj. A. Ziegert 

TYDZIEŃ DBANIA O RELACJE

W tym roku Szkoła Podstawowa  
w Przerytem dołączyła do grona 
szkół odpowiedzialnych cyfrowo, 
którego patronem jest Fundacja 
Dbam o Mój Zasięg. Jednym z dzia-
łań szkół SOC jest dbanie o relacje, 
dlatego w dniach 25 – 29 paździer-
nika odbył się Tydzień dbania o do-
bre relacje. Podczas tego tygodnia 
na schodach pojawiły się miłe słówka  
i mądre cytaty, maluchy witały się  
w niecodzienny sposób. Starsi ucznio-
wie wzięli udział w warsztatach do-

tyczących relacji, na godzinach wy-
chowawczych rozmawialiśmy m.in. 
o tym jak stres wpływa na relacje. 
Był dzień na zielono i pomarańczo-
wo, stworzyliśmy fotoramkę, w któ-
rej każdy mógł zrobić sobie zdjęcie, 
na przerwach słychać było muzykę,  
a podczas jednej z przerw wspólnie 
jedliśmy drugie śniadanie. Podsumo-
waniem akcji było wystawienie przez 
uczniów spektaklu „Balladyna, przez 
uczniów opowiedziana”.

Szkoła Podstawowa w Przerytem 

TYDZIEŃ UCZNIOWSKIEJ  
SUPERMOCY

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy 
to tydzień, podczas którego w ZS  
w Cewicach zorganizowane zostały 
zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, na 
których uczniowie mieli szansę po-
znać siebie oraz swoje mocne strony. 
Na podstawie wielu przeprowadzo-
nych zajęć, licznych obserwacji, czę-
stych rozmów z uczniami zaobser-
wowano, że uczniowie bardzo często 
mają problem ze sprecyzowaniem 
swoich mocnych stron. Być może ich 
nie znają, być może nie potrafią ich 
sprecyzować... Być może uczniowie 
mają problem z mówieniem o swo-
ich mocnych stronach, a z łatwością 
mówią o słabych, gdyż od najmłod-
szych lat słyszą, co im się nie udaje, 
jakie popełniają błędy, jakie ponieśli 
porażki, co trzeba poprawić. Nieste-
ty, rzadko słyszą co zrobili dobrze, że 
mogą odnieść sukces, że są wyjątko-

wi, świetni, niestety rzadko słyszą po-
chwały (nie tylko w szkole, ale i w ro- 
dzinnym domu). Dlaczego ważne 
jest, aby każdy znał swoje mocne 
strony? Bo warto wiedzieć, na czym 
można oprzeć swój życiowy fun-
dament, na jakie cechy własnego 
charakteru można liczyć, na jakie 
umiejętności można postawić, pod-
czas mierzenia się z nowymi zada-
niami i różnymi sytuacjami, często 
trudnymi i stresującymi. Dzięki wie-
dzy o swoich mocnych stronach 
możemy precyzyjnie określić swo-
je możliwości i podołać wyzwaniu. 
Wiedza o mocnych stronach dodaje 
skrzydeł, unosi, podnosi na duchu  
– powoduje, że mocno wierzymy  
w siebie i dużo łatwiej pokonujemy 
własny strach i stres. 

Zespół Szkół w Cewicach  
Zdj. A. Klawe 

ŚWIĘTO ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE 
SZKÓŁ W CEWICACH 

„Powiewa flaga, gdy wiatr się zer-
wie, a na tej fladze jest biel i czer-
wień. Czerwień to miłość, biel - ser-
ce czyste, piękne są nasze barwy 
ojczyste”. 11 listopada obchodzili-
śmy uroczystości związane z 103. 
rocznicą odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. W naszej szkole  
oraz w przedszkolu odbyły się uro-
czyste apele z udziałem Wójta 
Gminy Cewice p. Jerzego Bańki. 
Nauczyciele oraz uczniowie wspól-
nie zaśpiewali hymn Polski. W szkole 
uczniowie pod kierunkiem p. Doroty 
Łuneckiej, p. Iwony Nastały oraz p. 
Zenona Pawelczyka przygotowali 
przepiękny montaż słowno-mu-
zyczny. Występ naszej utalentowa-
nej młodzieży na długo pozostanie 
w sercach uczniów i nauczycieli. 
Serdecznie dziękujemy naszym ar-

tystom i ich opiekunom za ogrom 
pracy, wielkie zaangażowanie i ser-
ce, które włożyli w przygotowanie 
tej pięknej lekcji historii. Do życzeń 
i podziękowań dołączył się również  
Wójt Jerzy Bańka.

Zespół Szkół w Cewicach 
Zdj. M. Gembel 
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MIESZKANKA GMINY CEWICE 
Z BRĄZOWYM MEDALEM POD-
CZAS XV INTERNATIONAL KARATE 
GRAND PRIX W BIELSKO BIAŁEJ

Dagmara Linsztedt z brązowym 
medalem podczas Polish Open  
w Bielsko Białej w konkurencji kumi-
te U14. W dniach 15-17 październi-
ka Dagmara wzięła udział w XV 
International Karate Grand Prix  
w Bielsko Białej. Polish Open to je-
den z największych w Europie turnie-
jów karate olimpijskiego. W turnieju 
wzięło udział ponad 1400 zawodni-

ków i zawodniczek z 196 klubów z 31 
krajów. Bardzo serdecznie gratuluje-
my Dagmarze zdobycia brązowego 
medalu podczas tak ważnego tur-
nieju karate, który dla klubów człon-
kowskich Polskiej Unii Karate jest 
turniejem rankingowym o randze 
zawodów międzynarodowych.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

UDANY SEZON SZACHISTÓW Z MASZEWA LĘBORSKIEGO 
Drużyna szachowa z Maszewa 
Lęborskiego, Klub PRO Masze-
wo Lęborskie, w składzie: Józef 
Bonemberg, Krzysztof Jereczek, 
Jakub Grzeńkowski i Oliwia Czaja 
po zaciętych bojach przy szachow-
nicach uplasowała się na 3. miej-
scu w tegorocznych Mistrzostwach 
Szkół w województwie pomorskim. 
Warto dodać, że w województwie 
pomorskim w tym roku szkolnym 
działają 782 szkoły podstawowe. 
Aby tego dokonać i znaleźć się w 
gronie najlepszych sześciu drużyn 
województwa, szachiści z Maszewa 
musieli udowodnić swoją wartość 
zdobywając w tym sezonie Tytuł: 
Mistrza Gminy Cewice, Mistrza 
Powiatu Lęborskiego oraz Mistrza 
Półfinałów Województwa. Jak do 
tego doszło? Klimat szachowy w 
Szkole Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Maszewie Lębor-
skim pojawił się z początkiem 2018 
roku, kiedy to do szkoły zawitały 
zajęcia szachowe dla najmłodszych. 
Pierwsze sukcesy przyszły w roku ko-
lejnym (2018/2019): Tytuł Mistrza 
Powiatu i 3. miejsce w półfinałach 
województwa. W roku 2019/2020 
kiedy to aktywnie w szachy grała 
już prawie połowa uczniów szkoły, 

mistrzami gminy, powiatu i półfina-
łów wojewódzkich zostały drużyny 
zarówno z młodszej jak i starszej 
kategorii wiekowej ze Szkoły Pod-
stawowej w Maszewie Lęborskim. 
W finałach szachiści z Maszewa 
zajęli odpowiednio 5. i 6. miejsce. W 

poprzednim roku 2020/2021,  dru-
żyna zdobyła Mistrza Powiatu wy-
nikiem 12-0 i musiała zrezygnować 
z udziału w Półfinałach Wojewódz-
twa chroniąc zdrowie zawodników. 
Aż nadszedł rok obecny, w którym 
po raz kolejny, szkoła z Maszewa 

Lęborskiego, jako jedyna, wprowa-
dziła do półfinałów wojewódzkich 
dwie drużyny (młodszą i starszą). 
Drużyna starsza awansowała do 
finałów, gdzie zdobyła historyczny 
brązowy medal! Co będzie dalej? 
Czas pokaże. Jest jednak nadzieja, 
że drużyny z powiatu lęborskiego 
wciąż będą się liczyć w wojewódz-
twie pomorskim. Aby szachy się roz-
wijały na terenie powiatu lęborskie-
go potrzebne są zajęcia dla uczniów 
i turnieje, w których młodzi szachiści 
będą mogli na bieżąco sprawdzać 
swoje umiejętności i rywalizować o 
laury. Bardzo się cieszymy, że w tym 
roku w okolicy pojawił się drugi Klub 
szachowy – Magnat. Klub Magnat 
prowadzi zajęcia w Lęborku i w oko-
licznych szkołach, a także zaczyna 
organizować turnieje szachowe. Po-
ziom więc wzrośnie, a szachy będą 
łatwiej dostępne dla wszystkich.  
Wszystkich chętnych, którzy chcą 
zacząć tą wielką i niezapomnianą 
przygodę z szachami zapraszamy 
do kontaktu z Klubem PRO Ma-
szewo Lęborskie promaszewolebor-
skie@gmail.com lub z lęborskim 
Klubem Magnat klubszachowyma-
gnat@gmail.com.

Trener Krzysztof Paluszek

SZACHOWY TALENT 
Z GMINY CEWICE

Antoni Bonemberg uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Olim-
pijczyków w Maszewie Lęborskim 
12 września 2021r. wziął udział  
w Indywidualnych Mistrzostwach 
Województwa Pomorskiego Ju-
niorów w Szachach. Zawody zo-
stały rozegrane w Amber Expo  
w Gdańsku. Celem turnieju było 
wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Wo-
jewództwa Pomorskiego Juniorów  
w szachach oraz popularyzacja kró-
lewskiej gry wśród dzieci i młodzie-
ży województwa pomorskiego. Do 
Gdańska przybyło 28 najlepszych 
zawodników z całego województwa 
w tej kategorii wiekowej.  W trakcie 
zawodów Antoni rozegrał 9 partii, 
z czego aż 7 wygrał, dzięki czemu 
zajął 3 miejsce zdobywając brązo-
wy medal Mistrzostw Województwa 
Pomorskiego. Antoni od 3 lat rozwi-
ja swoje umiejętności gry w szachy 
podczas zajęć dodatkowych w szko-
le, a także w nowo powstałym klubie 
szachowym „Magnat” w Lęborku. 

Trener Krzysztof Paluszek

SPORT
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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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