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INFORMACJE

PUNKT INFORMACYJNO- 
-KONSULTACYJNY PROGRAMU 
PRIORYTETOWEGO 
„CZYSTE POWIETRZE”

W Gminie Cewice został urucho-
miony Punkt Informacyjno-Konsul-
tacyjny Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”, który znajduje się 
w Urzędzie Gminy Cewice 
w pokoju nr 24. Z punktu mogą sko-
rzystać mieszkańcy Gminy Cewice, 
po wcześniejszym kontakcie telefo-
nicznym z pracownikiem urzędu w 
celu ustalenia terminu konsultacji. 
Podczas konsultacji można uzyskać 
m. in. porady merytoryczne i tech-
niczne dotyczące założenia konta 
w portalu beneficjenta oraz pomoc 
w zakresie przygotowania i złożenia 

wniosku o dofinansowanie.

Referat Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa 

TRWA NARODOWY SPIS  
POWSZECHNY LUDNOŚCI  
I MIESZKAŃ 2021

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowa-
ny w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej 
(Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji 
w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o sta-
tystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze 
grzywny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o 
narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1775), obowiąz-
kową metodą przekazania danych 
przez osoby fizyczne objęte spisem 
powszechnym jest samospis inter-
netowy. Samospis można wykonać 
samodzielnie, za pomocą własne-
go urządzenia (komputera stacjo-
narnego, laptopa, smartfona itd.), 
bądź  w najbliższym urzędzie gminy. 
Urząd Gminy w Cewicach utworzył 
w tym celu stanowiska komputerowe 
z dostępem do Internetu, z których 
można skorzystać bezpłatnie. O 
ile zajdzie konieczność, urząd za-
pewnia wsparcie upoważnionego 
pracownika w realizacji samospisu 
przez Internet.
Spisem powszechnym objęte są: 
osoby fizyczne stale zamieszkałe i 
czasowo przebywające w mieszka-
niach, budynkach i innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach niebędą-
cych mieszkaniami, osoby fizyczne 
niemające miejsca zamieszkania 
oraz mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oraz 
zamieszkane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami.
Metodą uzupełniająca dla samo-
spisu internetowego są: spis przez 

telefon, na infolinii spisowej lub wy-
wiad z rachmistrzem. Rachmistrz 
będzie dzwonił z numeru telefonu 
22 828 88 88 lub 22 279 99 99 
albo odwiedzi nas w mieszkaniu. W 
razie wątpliwości, czy osoba dzwo-
niąca jest rachmistrzem, można 
zweryfikować jej tożsamość.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy 
o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. nie 
można odmówić przekazania da-
nych rachmistrzowi kontaktującemu 
się telefonicznie albo bezpośrednio 
z osobami objętymi spisem. Osoby, 
które przekażą dane rachmistrzowi, 
nie muszą już wypełniać formularza 
spisowego w Internecie. A do osób, 
które już spisały się samodzielnie, 
rachmistrz nie zadzwoni i nie przyj-
dzie. Jeśli chcesz sam wypełnić 
formularz w Internecie możesz to 
zrobić dopóki nie skontaktuje się  
z Tobą rachmistrz.
Chcesz sprawdzić, o co zostaniesz 
zapytamy w spisie? Zapoznać się 
z ustawą spisową? Zweryfikować 
rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i 
bądź na bieżąco!
Narodowy Spis powszechny Ludno-
ści i Mieszkań w 2021 r. jest przepro-
wadzany od 1 kwietnia 2021 roku 
do 30 września 2021 roku.

1 LIPCA 2021 ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES 
SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ 
EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub 
zarządca budynku jest zobowiązany 
do złożenia w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) de-
klaracji dotyczącej źródeł ciepła i 
źródeł spalania paliw, które w swojej 
mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW. 
Obowiązkowi zgłoszenia podlegać 
będzie informacja dotycząca źródła 
ogrzewania:
• w przypadku nowego budynku lub 

budynku już istniejącego, w którym 
instalację uruchomiono po 1 lipca 
2021 roku, termin na złożenie de-
klaracji wynosi 14 dni,

• w przypadku budynku, w którym 
źródło ciepła było uruchomione 
przed 1 lipca 2021 roku, termin na 
złożenie deklaracji wynosi 12 mie-
sięcy.

Natomiast w przypadku zmiany 
źródła ciepła właściciel lub zarząd-
ca budynku obowiązany jest do zak-
tualizowania deklaracji w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Istnieją dwa formularze deklara-

cji. Jeden z nich dotyczy budynków 
mieszkalnych, natomiast drugi bu-
dynków niemieszkalnych. Dekla-
rację można złożyć samodzielnie, 
bez wychodzenia z domu w formie 
elektronicznej za pośrednictwem 
strony www.zone.gunb.gov.pl. Żeby 
to zrobić trzeba posiadać profil za-
ufany albo podpis elektroniczny. Z 
kolei dla osób, które nie mogą złożyć 
deklaracji online istnieje możliwość 
złożenia jej w formie tradycyjnej, 
osobiście w Urzędzie Gminy w Cewi-
cach albo listownie na adres Urzędu.
Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków jest elementem projektu 
Zintegrowanego Systemu Ogra-
niczania Niskiej Emisji (ZONE) 
realizowanego przez nowy zespół 
w Głównym Urzędzie Nadzoru Bu-
dowlanego. Projekt rozłożony jest na 
kilka lat – do sierpnia 2023 r.

Referat Gospodarki  
Nieruchomościami, Ochrony  

Środowiska i Rolnictwa 
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INWESTYCJE

WYREMONTOWANO WÓZ STRAŻACKI 
OSP PIESKI

Zakończył się remont wozu strażac-
kiego należącego do Ochotniczej 
Straży Pożarnej Pieski. 16 kwietnia 
2021 roku w siedzibie OSP Pieski 
miało miejsce przekazanie wyre-
montowanego wozu strażackiego.
W zakres prac wchodziła m.in. wy-
miana silnika, naprawa układu na-
pędowego oraz odnowa powłoki 
lakierniczej. Koszt naprawy został 
sfinansowany z budżetu gminy i wy-
niósł 49.200,00 zł. W przekazaniu 
wozu strażackiego uczestniczył Wójt 
Gminy Cewice Jerzy Bańka, Prze-
wodniczący Rady Gminy Cewice 
Wiesław Keller, Komendant Powia-

towy Państwowej Straży Pożarnej w 
Lęborku mł. bryg. Piotr Krzemiński, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go w Cewicach dh Zbigniew Bo-
rowski, Komendant Gminny OSP 
w Cewicach dh Janusz Rybicki oraz 
reprezentanci jednostki OSP Pieski: 
Prezes OSP Pieski dh Andrzej Kand-
zorra, Naczelnik OSP Pieski dh Her-
bert Rosin oraz dh Benjamin Rosin. 
Samochód  ratowniczo-gaśniczy z 
całą pewnością przyczyni się do 
usprawnienia pracy druhów ochot-
ników z OSP Pieski.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

ZMODERNIZOWANY PLAC ZA-
BAW W ŁEBUNI

W Łebuni przy Osiedlu Słonecznym 
został zmodernizowany plac zabaw. 
Obiekt rekreacyjny służy populary-
zacji aktywnych form wypoczynku 
i jest miejscem spędzania wolnego 
czasu szczególnie przez dzieci. 
Do dyspozycji najmłodszych miesz-
kańców są różnorodne elementy 
m.in. podwójna huśtawka, karuze-
la, piaskownica czy zjeżdżalnia ze 
ścianką wspinaczkową. Elementy 
małej architektury spełniają wszelkie 
obowiązujące normy bezpieczeń-
stwa oraz posiadają odpowiednie 
certyfikaty, a także mają wysoką 
odporność na warunki atmosferycz-
ne. Ważnym czynnikiem, decydu-
jącym o bezpieczeństwie dzieci na 
placu zabaw, jest także odpowied-

nia nawierzchnia wokół urządzeń 
zabawowych. Nawierzchnia placu 
zabaw pokryta jest piaskiem, który 
amortyzuje upadek i pozwala unik-
nąć wielu niebezpiecznych urazów. 
Plac zabaw został ogrodzony bez-
piecznym i nowoczesnym ogro-
dzeniem z paneli ogrodzeniowych,  
z wejściem uniemożliwiającym nie-
kontrolowane wejście zwierząt na 
teren obiektu. Dodatkowo na tere-
nie placu zabaw ustawione zostały 
ławki oraz kosze na śmieci. 
Plac zabaw został sfinansowany z 
budżetu gminy, a jego koszt wyniósł 
38 151,53 zł.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

MODERNIZACJA  
OPRAW ŚWIETLNYCH  
NA TERENIE GMINY

W ramach umowy Gminy Cewice 
z Energą Oświetlenie Sp. z o.o. na 
świadczenie kompleksowej usługi 
oświetlenia ulic, dróg i innych otwar-
tych terenów publicznych na terenie 
gminy zmodernizowano 480 sztuk 
opraw świetlnych. Nowe, energo-
oszczędne lampy przyczynią się do 
zmniejszenia kosztów oświetlenia 

ulicznego, a także do poprawy este-
tyki gminy. Dobrze skupiona wiązka 
świetlna skuteczniej oświetla teren 
przy lampie, a dzięki temu porusza-
nie się po naszych chodnikach, uli-
cach i placach jest bezpieczniejsze.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 
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BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ
W lipcu rozpocznie się realizacja 
dwóch inwestycji, których celem jest 
rozwój gminnej infrastruktury rowe-
rowej. Gmina Cewice pozyskała na 
ich wykonanie dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
na lata 2014-2020, działanie „Re-
alizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność” w 
ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej”. 
W ramach pierwszego zadania pn. 
„Budowa systemu tras rowerowych 
na terenie Gminy Cewice - etap II 
- budowa chodnika i wymiana na-

wierzchni pasa przeciwpożarowego 
między miejscowościami Cewice 
- Kamieniec na potrzeby ruchu ro-
werowego” między miejscowościa-
mi Cewice i Kamieniec powstanie 
trasa 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. 
Planowany koszt inwestycji wynosi 
817.080,94 zł, a dofinansowanie 
300.000,00 zł.
Drugie zadanie pn. „Budowa syste-
mu tras rowerowych na terenie Gmi-
ny Cewice - etap III - budowa pierw-
szego odcinka ścieżki rowerowej na 
trasie Cewice - Maszewo Lęborskie 
w miejscowości Cewice”, polegać bę-
dzie na budowie ciągu pieszo – ro-
werowego w Cewicach wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1324G (ulica Zielo-
na) o długości 800 m i szerokości 

od 2,00 do 2,5 m, oddalonego od 
krawędzi jezdni o minimum 2,5 m. 
Nawierzchnia ciągu pieszo – rowe-
rowego zostanie wykonana z beto-
nu 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 istnie-
jących rowów. Zgodnie z umową 
o dofinansowanie koszt realizacji 
zadania wynosić będzie 412.479,22 
zł, a dofinansowanie 197.811,00 zł.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ SIECI WODNO- 
-KANALIZACYJNEJ W ŁEBUNI

Gmina Cewice otrzymała dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych na budowę sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sa-
nitarnej w Łebuni. Inwestycja będzie 
polegać na:
• budowie kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej o długości 125,1 m 
i kanalizacji sanitarnej tłocznej 
o długości 363 m wraz z lokalną 
przepompownią oraz budowie 
sieci wodociągowej o długości 

1070,4 m na ulicy Wądolnik w 
miejscowości Łebunia,

• budowie kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej o długości 320,4 m 
i kanalizacji sanitarnej tłocznej o 
długości 669,2 m wraz z lokalną 
przepompownią oraz budowie sie-
ci wodociągowej o długości 855,3 
m na ulicy Pomorskiej w miejsco-
wości Łebunia wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną.

Koszt zadania wyniesie 1.667.520,44 

zł, w tym 1.300.000,00 zł stanowi 
dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 
Rządowy Funduszu Inwestycji Lo-

kalnych to program stworzony na 
potrzeby społeczności lokalnych. 
Jego najważniejszym celem jest po-
budzenie poszczególnych regionów 
do inwestycji lokalnych. Jest to jedno 
z głównych narzędzi rządu w zakre-
sie wsparcia samorządów w okresie 
pandemii. Program jest bezzwrot-
nym wsparciem poszczególnych 
gmin, powiatów i województw.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

PROJEKTY

GMINA CEWICE OTRZYMA WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH 
PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Gmina Cewice otrzyma wsparcie 
finansowe w wysokości 64.000,00 
zł na doposażenie i poprawę stan-
dardu obecnie funkcjonującej sto-
łówki szkolnej w Szkole Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Polskich Leśników w Przerytem. 
Dofinansowanie zostanie udzielone  
w ramach modułu 3 wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w 
szkole i w domu” dotyczącego wspie-
rania w latach 2019-2023 organów 
prowadzących publiczne szkoły pod-
stawowe w zapewnieniu bezpiecz-
nych warunków nauki, wychowania 
i opieki przez organizację stołówek i 
miejsc spożywania posiłków.

W kwietniu tego roku Gmina Cewice 
złożyła wspólny wniosek o udzielenie 
wsparcia finansowego na doposa-
żenie i poprawę standardu obecnie 
funkcjonujących stołówek szkolnych 
w 4 szkołach publicznych z terenu 
gminy. Szkoła w Przerytem jako je-
dyna w gminie, znalazła się w gronie 
placówek wybranych do dofinanso-
wania. W całym województwie po-
morskim dofinansowanie otrzyma 
jedynie 39 szkół.
Wsparcie finansowe pozwoli pod-
nieść standard stołówki szkolnej, któ-
ra od 18 lat nie była remontowana. 
Remont będzie obejmować zmianę 
rozmieszczenia instalacji elektrycz-

nej, odnowienie powierzchni ścian 
i sufitów oraz malowanie pomiesz-
czeń stołówki. Zostanie również za-
kupiony sprzęt kuchenny: zmywarko 
– wyparzarka z podstawą, patelnia 
elektryczna, zlewozmywak dwuko-
morowy z baterią z prysznicem, piec 
konwekcyjno-parowy, szatkownica 
do warzyw z tarczami, pojemnik ter-
mo z wyposażeniem, termos do żyw-
ności, warnik i blender ręczny. Sto-
łówka zostanie również wyposażona  
w półkę wiszącą do przechowy-
wania sprzętu kuchennego, 4 stoły  
i 20 krzeseł.
Otrzymane wsparcie finansowe 
wpłynie na podniesienie standardu 

stołówki szkolnej, usprawni pracę w 
kuchni, pozwoli przygotowywać róż-
norodne i wysokiej jakości posiłki oraz 
zapewni uczniom wyższy komfort ich 
spożywania.
Zgodnie z wieloletnim rządo-
wym programem „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023 Wnio-
skodawca musi wnieść wkład własny. 
W przypadku Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Leśników Polskich w Przerytem 
zaplanowano wkład finansowy  
w wysokości 16.000,00 zł.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 
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GMINA CEWICE OTRZYMAŁA 
DOFINANSOWANIE W RAMACH 
PROGRAMU “AKTYWNE  
SOŁECTWO POMORSKIE 2021”

19 maja w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Potęgowie odbyło się uroczy-
ste podpisanie umów na realizację 
inicjatyw lokalnych w ramach pro-
gramu “Aktywne Sołectwo Pomor-
skie 2021”. 
W uroczystości uczestniczyli: Mar-
szałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk oraz Wójtowie i 
Skarbnicy gmin Cewice, Damnica, 
Potęgowo, Słupsk i Smołdzino. Za-
rząd Osiedla Na Skarpie w Siemi-

rowicach reprezentował Remigiusz 
Grzanka.
Pozyskane przez Gminę Cewice 
środki w wysokości 10.000,00 zł 
przeznaczone będą na wymianę 
urządzeń oraz doposażenie placu 
zabaw w miejscowości Siemirowi-
ce. Całkowita wartość zadania to 
72.938,00 zł.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

DOFINANSOWANIE  
NA ZAKUP POMOCY  
DYDAKTYCZNYCH 

Gmina Cewice pozyskała 67.811,00 
zł za zakup pomocy dydaktycznych 
dla Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Leśników 
Polskich w Przerytem. Pieniądze 
pochodzą ze środków rezerwy czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej 
na dofinansowanie wyposażenia w 
pomoce dydaktyczne niezbędne do 
realizacji podstawowy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych.
Szkoła w Przerytem zakupi m.in. 
laptopy, monitory interaktywne, 
globusy, mikroskopy i wiele innych 
pomocy, które uatrakcyjnią i uła-
twią nauczanie geografii, chemii, 
biologii i fizyki.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

PROJEKTY

BUDOWA ULICY KRÓTKIEJ I SŁONECZNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI CEWICE

Gmina Cewice podpisała umowę 
na wykonanie zadania pn. „Budowa 
ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejsco-
wości Cewice”.  W ramach inwestycji 
zostanie zbudowana droga o szero-
kości 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 Cewicach. Nawierzchnia drogi 

zostanie wykonana z kostki betono-
wej. Powstaną obustronne pobocza 
z kraty trawnikowej o szerokości 1,0 
m z lewej strony i o szerokości 0,5 
m z prawej strony drogi. Istniejące 
zjazdy w ramach przebudowy będą 
wykonane z kostki betonowej.  Zo-
stanie również wykonane odwodnie-
nie poprzez nadanie odpowiednich 
spadków poprzecznych i podłuż-

nych, co zapewni odprowadzenie 
wód opadowych na przyległy teren 
w granicach projektowanych działek 
drogowych. 
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”. 
Wysokość dofinansowania stanowi 
63,63%  kosztów kwalifikowalnych 
zadania.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 
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KOLEJNE WSPARCIE DLA GMINY CEWICE  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Cewice otrzymała po raz 
kolejny dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Tym razem udało się 
pozyskać wsparcie finansowe w 
wysokości 500.000 zł na budo-
wę świetlicy wiejskiej w Oskowie. 
Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniesie 1.200.00 zł.
W ramach realizacji inwestycji 
zostanie zbudowany parterowy 
budynek, w którym znajdować się 
będzie pomieszczenie na świetlicę, 
kuchnia, szatnia, kotłownia, sa-
nitariat męski, damski i dla osób 
niepełnosprawnych. 
Ogrzewanie i przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej wspoma-
gane będzie z odnawialnych źró-
deł energii. Powstanie ważne dla 
mieszkańców miejsce spotkań, 
sprzyjające integracji lokalnej spo-
łeczności.

W trzecim naborze wniosków jed-
nostki samorządu terytorialnego 
mogły ubiegać się o sfinansowanie 
lub dofinansowanie inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych w miejsco-
wościach, w których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe przed-
siębiorstwa gospodarki rolnej. 
Środki dla gmin popegeerowskich 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych to program stworzony 
na potrzeby społeczności lokal-
nych. 
Jego działanie jest szczególnie 
istotne, ponieważ pozwala zreali-
zować inwestycje ważne dla miesz-
kańców, tworzy nowe perspektywy 
rozwoju oraz daje możliwość wy-
równania szans mniej zamożnym 
gminom. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

PROJEKTY

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

DYSTRYBUCJA ARTYKUŁÓW 
ŻYWNOŚCIOWYCH  
„BANK ŻYWNOŚCI”

Od szeregu lat Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Cewicach bierze 
udział w realizacji Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ). W ramach 
PO PŻ - Podprogram 2020 i umo-
wy zawartej z Bankiem Żywności w 
Słupsku w 2020 roku pozyskano 
33.835,20 kg produktów żywno-
ściowych o wartości 154.574,50 zł, 
które wydano uprawnionym ro-
dzinom z naszej gminy. Z tej for-
my pomocy rzeczowej w 2020 r. 
skorzystało 785 osób z 280 rodzin. 
Przekazane artykuły żywnościowe 
to: mleko 3,2%, groszek z mar-
chewką, fasola biała, koncentrat 

pomidorowy, szynka drobiowa, ka-
sza gryczana, buraczki wiórki, her-
batniki, makaron jajeczny, powidła 
śliwkowe, ser, olej rzepakowy, filet 
z makreli, ryż, pasztet wieprzowy, 
sok jabłkowy, gołąbki w sosie po-
midorowym, makaron kukurydzia-
ny.
Zgodnie z wytycznymi MRPiPS 
aktualnie pomoc żywnościowa 
przysługiwała osobom i rodzinom 
nie przekraczającym 220% kry-
terium dochodowego z ustawy o 
pomocy społecznej.

Ewa Maszota
Zdj. Elwira Domaros

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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DOPOSAŻENIE POMIESZCZENIA PSYCHOLOGA PRZY OŚRODKU 
POMOCY SPOŁECZNEJ  W  CEWICACH

W ramach projektu „Centrum usług 
społecznych w powiecie lęborskim” 
– zadanie 2 „Realizacja indywidu-
alnej ścieżki reintegracji” zostało 
doposażone pomieszczenie psycho-
loga mieszczące się przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Cewicach, 
w piwnicy budynku Ośrodka Zdro-
wia obok Klubu Seniora „CHECZ”. 
Doposażenie pomieszczenia miało 
za zadanie wsparcie organizacji 
wspierającej realizację zadań CUS. 
Projekt ukierunkowany jest na zwięk-
szenie dostępu do zdeinstytucjona-
lizowanych i zintegrowanych usług 
społecznych w zakresie wsparcia ro-
dziny (w tym rodziny wielodzietnej) 
i pieczy zastępczej. Wnioskodawcą 
projektu jest Powiat Lęborski, któ-
rego reprezentuje w działaniach 

projektowych Starostwo Powiatowe 
w Lęborku, Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Lęborku oraz Pla-
cówki Opiekuńczo Wychowawcze 
Dom dla Dzieci „ZAKĄTEK” i Dom 
dla Dzieci „SIEDLISKO”. Partnera-
mi projektu są: Polskie Towarzystwo 
Psychotraumatologii, Stowarzysze-
nie EDUQ, Regionalne Centrum 
Młodzieży, Fundacja Lęborskie 

Hospicjum Stacjonarne. Ostatecz-
nymi odbiorcami wsparcia są osoby 
zagrożone ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym oraz ich rodziny, 
w tym przede wszystkim: kandyda-
ci oraz osoby sprawujące rodzinną 
pieczę zastępczą, usamodzielnieni 
wychowankowie pieczy; opiekuno-
wie osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu; 

osoby z niepełnosprawnościami i 
chorobami przewlekłymi, dzieci i 
młodzież oraz seniorzy.  Działania 
realizowane będą nie tylko w przy-
szłej siedzibie CUS, ale także na te-
renie powiatu, w punktach konsulta-
cyjnych w gminach: Cewice, Nowa 
Wieś Lęborska, Wicko i w miastach: 
w Lęborku i Łebie. 
W dniu 29.06.2021 r. Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ce-
wicach Ewa Maszota uczestniczyła 
w spotkaniu szkoleniowo-informa-
cyjnym prezentującym projekt w 
Starostwie Powiatowym w Lęborku, 
podczas którego nastąpiło oficjalne 
przekazanie do użytku pojazdu „Fa-
mily Bus”. 

Ewa Maszota  
Fot. Krzysztof Poziemski

„WSPARCIE FUNKCJONOWANIA RODZIN ZAGROŻONYCH  
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Wartość projektu: 1 007 500,00 zł.
Okres realizacji projektu: 03.11.2020 
- 31.12.2022.
Projekty są ukierunkowane na zwięk-
szenie dostępu do zdeinstytucjonali-
zowanych i zintegrowanych usług 
społecznych w zakresie wsparcia ro-
dziny (w tym rodziny wielodzietnej) i 
pieczy zastępczej.
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia 
są osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich 
rodziny, w tym przede wszystkim: 
seniorzy, osoby z niepełnosprawno-
ściami i chorobami przewlekłymi, 
dzieci i młodzież, opiekunowie osób 
potrzebujących wsparcia w codzien-
nym funkcjonowaniu, kandydaci 
oraz osoby sprawujące rodzinną 
pieczę zastępczą, usamodzielniani 
wychowankowie pieczy zastępczej.
Wnioskodawcą projektu jest Ka-
szubskie Towarzystwo Sportowo 
Kulturalne z Luzina. Partnerami 
projektu są: Gmina Cewice/Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Cewi-
cach, Gmina Nowa Wieś Lęborska, 
Fundacja Lokalna w Pogorzelicach 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w 
Krępie Kaszubskiej.
Celem projektu jest utworzenie no-

wych miejsc świadczenia usług spo-
łecznych zwiększających dostępność 
tych usług dla osób zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem spo-
łecznym, w szczególności dzieci, 
młodzieży oraz ich rodziców/opie-
kunów w oparciu o indywidualną 
ścieżkę reintegracji uwzględniającej 
różny poziom potrzeb i oczekiwań. 
Aby zapewnić kompleksowość 
wsparcia działania zaplanowane w 
projekcie zakładają zastosowanie 
co najmniej 2 różnych form wspar-
cia dla każdego uczestnika projektu 
poprzez realizację następujących 
elementów (przy czym wsparcie 
skoncentrowane jest na osobie i jej 
potrzebach, a nie na rozwijaniu 
usług społecznych świadczonych 
lokalnie): uruchomienie i funkcjono-
wanie 4 Klubów Rodziny, które po-
zwolą na utworzenie miejsca wspar-
cia rodziny; rozwijanie wolontariatu 
oraz tworzenie grup profilaktyczno-
-sportowych; objęcie dzieci i rodzin 
zintegrowanymi lokalnymi działa-
niami pozwalającymi skorzystać z 
różnorodnego pakietu usług aktywi-
zacyjnych dla uzyskania wzmocnie-
nia ich indywidualnych kompetencji 
i umiejętności społecznych i eduka-

cyjnych; integrowanie młodzieży, 
szczególnie ze środowisk zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, 
z lokalnym środowiskiem poprzez 
działania edukacyjno-integracyjne; 
wsparcie dla rodziców/opiekunów, 
m.in. poprzez szkolenia teoretyczno 
– praktyczne. 
Projekt jest finansowany ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, działanie 6.2. Usługi 
Społeczne, poddziałanie 6.2.2. Roz-
wój usług społecznych.

Ewa Maszota 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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„TROSKLIWE GMINY”
Wartość projektu: 2 060 163,60 zł.
Okres realizacji projektu:  
03.11.2020 - 31.03.2023.
Projekt ukierunkowany na zwięk-
szenie dostępności do usług spo-
łecznych świadczonych  w lokalnej 
społeczności skierowany do osób o 
różnym stopniu niesamodzielności, 
w tym seniorów, osób z niepełno-
sprawnościami i z chorobami prze-
wlekłymi i ich opiekunów.
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia 
są osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich 
rodziny, w tym przede wszystkim: 
seniorzy, osoby z niepełnosprawno-
ściami i chorobami przewlekłymi, 
dzieci i młodzież, opiekunowie osób 
potrzebujących wsparcia w codzien-
nym funkcjonowaniu, kandydaci 

oraz osoby sprawujące rodzinną 
pieczę zastępczą, usamodzielniani 
wychowankowie pieczy zastępczej.
Wnioskodawcą projektu jest Ka-
szubskie Towarzystwo Sportowo 
Kulturalne z Luzina. Partnerami 
projektu są: Gmina Cewice/Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Cewi-
cach, Gmina Nowa Wieś Lęborska, 
Fundacja Lokalna w Pogorzelicach 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w 
Krępie Kaszubskiej.
Celem projektu jest realizacja na 
terenie gmin Cewice, Nowa Wieś 
Lęborska i Lębork zintegrowane-
go systemu usług społecznych, za-
kładającego utworzenie nowych 
miejsc świadczenia usług społecz-
nych zwiększających dostępność 
tych usług dla osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjo-
nowaniu, w szczególności do se-
niorów, osób niepełnosprawnych 
i z chorobami przewlekłymi oraz 
ich opiekunów i rodzin w oparciu o 
indywidualną ścieżkę reintegracji, 
uwzględniających różny poziom i 
zmienność niesamodzielności po-
szczególnych osób. System zinte-
growanych usług, aby zapewnić 
kompleksowość wsparcia, zakłada 
uruchomienie i funkcjonowanie 3 
Klubów Seniora, które zapewnią 
osobom potrzebującym oraz ich 
rodzinom wsparcie w codziennym 
funkcjonowaniu; zwiększenie w 
społeczności lokalnej liczby miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuń-
czych oraz liczby osób objętych 

tymi usługami, m.in. poprzez roz-
wijanie wolontariatu sąsiedzkiego 
oraz tworzenie grup samopomoco-
wych dzięki wykorzystaniu opraco-
wanego i wdrażanego w projekcie 
elektronicznego systemu monitoro-
wania zaprojektowanego zgodnie 
z potrzebami uczestników projektu; 
wsparcie dla opiekunów faktycz-
nych, m.in. poprzez szkolenia teore-
tyczno – praktyczne. 
Projekt jest finansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, działanie 6.2. Usługi 
Społeczne, poddziałanie 6.2.2. Roz-
wój usług społecznych.

Ewa Maszota 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PIKNIK RODZINNY ZORGANIZOWANY PRZEZ OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ W CEWICACH

W dniu 26.06.2021 r. odbył się Pik-
nik Rodzinny organizowany przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ce-
wicach przy współpracy z Gminnym 
Centrum Kultury w Cewicach. Piknik 
został zorganizowany w ramach pro-
mocji projektów „Troskliwe gminy” 
oraz „Wsparcie funkcjonowania ro-
dzin zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym” finansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, 
działanie 6.2. Usługi Społeczne, 
poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług 
społecznych.

Podczas pikniku udzielane były 
m.in. informacje na temat działań 
przewidzianych w ramach projek-
tów, szczepień przeciwko COVID-19 
oraz działań Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciw-
działania przemocy w Cewicach 
działającego przy OPS Cewice. 
W pikniku uczestniczył Wójt Gminy 
Cewice Jerzy Bańka, który zachęcał 
lokalną społeczność do włączania 
się w proponowane inicjatywy oraz 
poruszył ważną kwestię związaną z 
koniecznością szczepień przeciwko 
COVID-19.  Podczas pikniku wystąpił 
Zespół Mareszki z Cewic, Awionetki 
z Klubu Garnizonowego w Siemiro-

wicach, Iluzjonista Rafał Reszke, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Kaczkowa 
oraz grupy Skrzaty uczęszczające na 
zajęcia do Gminnego Centrum Kul-
tury w Cewicach. Uczestnikami pik-
niku byli m. in. przedstawiciele Klubu 
Seniora „CHECZ” oraz Stowarzy-
szenia Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „PROMYK” w Cewicach. 
Przygotowane zostały także atrakcje  
m.in. dmuchana zjeżdżalnia, ani-
macje dla dzieci prowadzone przez 
firmę AMIGOL z Lęborka, plecenie 
warkoczyków, a także warsztaty flo-
rystyczne zorganizowane przez GCK 
w Cewicach oraz masaż relaksacyjny 
w wykonaniu Piotra Stacheckiego. 

Nie zabrakło również poczęstunku, 
na który składały się: kawa, napoje, 
ciasto, kiełbaski, popcorn, frytki, wata 
cukrowa, chleb wiejski ze smalcem i 
ogórkiem kwaszonym oraz przekąski 
dla dzieci. Ponadto była także moż-
liwość wsparcia zbiórki na budowę 
„Lęborskiego Hospicjum Stacjonar-
nego”
Serdeczne dziękujemy za wspar-
cie przy realizacji pikniku Wójtowi 
Gminy Cewice, Dyrektorowi oraz 
pracownikom Gminnego Centrum 
Kultury w Cewicach, pracownikom/
wolontariuszom Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Cewicach, Aleksandrze 
Baranowskiej, Mirosławie Nieradka i 
Stowarzyszeniu Rodzina Wojskowa, 
Elżbiecie Nieszporskiej, Krzysztofowi 
Malinowskiemu, Sabinie Sychta – 
Sklep Żabka z Siemirowic, Remigiu-
szowi Grzanka – Przewodniczącemu 
Rady Osiedla z Siemirowic, Marcino-
wi Tomeczkowskiemu, Agnieszce i Se-
werynowi Czoch, Marii Klinkosz, Bar-
barze Lubińskiej oraz Annie Głuszek 
- Salon Fryzjerski „Zaczes” z Cewic.

Elwira Domaros
Zdj. Aleksandra Baranowska
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RAJD PIESZY „TROPAMI PRZYRODY”

W sobotę 05.06.2021 r. na tere-
nie Nadleśnictwa Cewice odbył 
się Rajd Pieszy „Tropami Przyrody”. 
Inicjatywa polegała na grze tereno-
wej przygotowanej przez harcerzy 
Hufca ZHP Lębork. Uczestnicy, w 
tym 21 HD Buki, mieli okazję po-
znać walory przyrodnicze pobliskich 
lasów. Trasa Lębork - Cewice o dłu-
gości 15 km obfitowała w punkty 
kontrolne, na których m.in. odbył się 
quiz ekologiczny, smażono jajeczni-
cę czy wyznaczano kierunki za po-
mocą kompasu. Strudzeni wędrow-

cy mogli na mecie (staw leśnictwa 
Cewice) posilić się, popływać ponto-
nem czy wypocząć w hamaku. Na-
sza drużyna harcerska 21 DH Buki 
zajęła II miejsce, co nie było łatwe, 
biorąc pod uwagę upał, odległość 
i przeróżne zadania na punktach. 
Rajd został zorganizowany dzięki 
udostępnieniu terenów przez Nad-
leśnictwo Cewice. 
Realizacja rajdu odbyła się w ra-
mach I edycji Funduszu Grantowe-
go Farm Frites Poland S.A. 

dh. Katarzyna Skrzyńska-Gołąb

EDUKACJA LEŚNA RUSZYŁA
Wraz z obluzowaniem obostrzeń 
związanych z SARS-CoV-2 Nadle-
śnictwo Cewice otwiera ofertę edu-
kacyjną – prowadzone są zajęcia 
edukacyjne zarówno w szkołach jak i 
obiektach edukacyjno-turystycznych 
znajdujących się na terenie naszego 
nadleśnictwa. Weszliśmy we współ-
pracę ze szkołami, m.in. ze Szkołą 
Podstawową im. Lotników Morskich 
w Siemirowicach, gdzie w dniach 
9-10 czerwca przeprowadzone zo-
stały zajęcia dla 112 uczniów tam-
tejszej szkoły. Tematem przewodnim 
zajęć była drzewoterapia, czyli po-
zytywny wpływ jaki wywierają drze-
wa na nasz organizm. Uczniowie 
dzięki tym zajęciom poznali leczni-
cze znaczenie lasu dla człowieka, 
dowiedzieli się również jak przepro-
wadzić samą drzewoterapię i jakie 
drzewa do niej wybierać. 
Dodatkowo mieliśmy przyjem-
ność gościć 21. Drużynę Harcerską 
„BUKI” w Izbie Edukacji Leśnej na 
terenie Szkółki Leśnej w Okalicach 
oraz w rezerwacie przyrody „Grodzi-
sko Runowo”. 

Harcerze obeszli teren szkółki, po-
znali tajniki produkcji szkółkarskiej 
oraz dowiedzieli się jak działa sys-
tem nawadniający szkółkę – tzw. 
deszczownia.
Wycieczka po Grodzisku Runowo 
była ciekawą lekcją historii naszego 
terenu, którą opowiedział miejscowy 
leśniczy. 
Serdecznie zapraszamy nie tylko 
szkoły, ale wszelkie grupy zorganizo-
wane do umawiania się na spotka-
nia terenowe w obiektach i ścieżkach 
mieszczących się na naszym terenie.  

Nadleśnictwo Cewice

ZASŁUŻENI HONOROWI  
DAWCY KRWI Z GMINY CEWICE

25 marca podczas XXV sesji Rady 
Gminy Cewice Wójt Gminy Cewice 
Jerzy Bańka wraz z Prezesem Za-
rządu Polskiego Czerwonego Krzy-
ża Oddział w Lęborku Patrykiem 
Biangą wręczyli odznaczenia oraz  
podziękowania honorowym krwio-
dawcom z terenu naszej gminy. 
Wiesław Keller został odznaczony 
„Odznaką Zasłużonego Honorowe-
go Dawcy Krwi I Stopnia” za odda-
nie ponad 18 litrów krwi. 
Kazimierz Hebel oraz Stanisław 
Paczuła otrzymali medale „Zasłu-
żonych dla Zdrowia Narodu”. Na-

tomiast Piotr Chmielewski otrzymał 
odznakę honorową „Zasłużonego 
Krwiodawcy Pomorza”. Dziękujemy 
za możliwość podzielenia się naj-
cenniejszym darem jakim jest krew. 
Wszystkie osoby, które chcą i mogą 
podzielić się krwią zachęcamy do 
wzięcia udziału w akcji krwiodaw-
stwa, którą co kilka miesięcy orga-
nizuje Urząd Gminy w Cewicach. 
Mobilny punkt poboru krwi zawita 
do Cewic 6 września. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

NAKRĘTKI DLA FUNDACJI LĘBORSKIE 
HOSPICJUM STACJONARNE

Gmina Cewice dołączyła do zbiórki 
dla Fundacji Lęborskie Hospicjum 
Stacjonarne. Przedsięwzięciem stra-
tegicznym organizacji jest budowa 
hospicjum stacjonarnego w powie-
cie lęborskim. 
W ostatnich dniach zostały przeka-
zane nakrętki z serca znajdującego 
się przed Urzędem Gminy w Cewi-
cach dla Fundacji Lęborskie Hospi-
cjum Stacjonarne. Na terenie naszej 
gminy serce na nakrętki znajduje się 
również w Bukowinie, Łebuni oraz 
Osowie Lęborskim. Nakrętki z tych 
pojemników także będą przekazy-
wane fundacji a środki finansowe 
uzyskane ze sprzedaży nakrętek 
przeznaczone zostaną na budowę 
hospicjum. Po za tym zbiórka na-
krętek odbywa się w Domu Kultury 
w Maszewie Lęborskim – filia GCK 
Cewice, w Gminnym Centrum Kul-
tury w Cewicach, w Szkole Podsta-
wowej w Maszewie Lęborskim oraz 
w Zespole Szkół w Cewicach. Każdy 
z nas może pomóc. Zebrane nakręt-
ki można przywieźć do pojemników 
znajdujących się na terenie gminy 
lub w przypadku posiadania więk-
szej ilości należy skontaktować się z 
Katarzyną Drywą tel.661-220-064, 
koordynatorem zbiórki dla Fundacji 
Lęborskie Hospicjum Stacjonarne 
w Gminie Cewice. Zachęcamy do 

tej, jakże prostej, formy pomocy. 
Fundacja Lęborskie Hospicjum Sta-
cjonarne została formalnie zawią-
zana aktem notarialnym w dniu 6 
września 2016 r. a wpisana do KRS  
w dniu 14 października 2016 r. 
Zainicjowana z potrzeby serca jest 
odpowiedzią na oczekiwania lokal-
nej społeczności w zakresie niesienia 
wszechstronnej pomocy osobom 
cierpiącym na chorobę nowotwo-
rową w jej terminalnym stadium 
oraz ich rodzinom i najbliższym.  
W Pogorzelicach (Gmina Nowa 
Wieś Lęborska) 19 marca 2021 ro- 
ku rozpoczęła się budowa pierwsze-
go w powiecie hospicjum.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

Z ŻYCIA GMINY
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WIZYTA PIOTRA MÜLLERA W GMINIE CEWICE
W niedzielne popołudnie, 9 maja, 
Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka go-
ścił w naszej gminie Pana Ministra 
Piotra Müllera – Rzecznika Rządu 
RP i Posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. Głównym tematem wizyty 
było zapoznanie się z problemami 
miejscowości i ich mieszkańców, w 
których funkcjonowały Państwowe 
Gospodarstwa Rolne. Wójt podczas 
spotkania z Ministrem przedstawił 
także plany inwestycyjne gminy  na 
najbliższe miesiące.
Gmina Cewice, w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
który kierowany jest do gmin, które 
ucierpiały w wyniku zaniedbań po 
likwidacji Państwowych Gospodarstw 
Rolnych, złożyła trzy wnioski na do-
finansowanie inwestycji gminnych. 
Wnioski dotyczą budowy świetlic 
wiejskich w miejscowości Oskowo 
Unieszyno oraz budowy ścieżki rowe-
rowej na trasie Kamieniec - Oskowo. 
Wójt wraz z Posłem Piotrem Mül-
lerem udał się do sołectw zgło-
szonych we wnioskach. Podczas 
wizyty w sołectwach Panu Mini-

strowi towarzyszyli Edmund Głom-
biewski – Wicestarosta Lęborski, 
Mirosława Kaczyńska – Radna 
Sejmiku Województwa Pomorskie-
go, Jacek Szaran – Radny Rady 
Miejskiej w Słupsku – Zastęp- 
ca Dyrektora KOWR w Pruszczu 

Gdańskim oraz Marcin Brodalski – 
Dyrektor Biura Poselskiego, Piotra 
Müllera w Lęborku.
Następnie zaproszeni goście udali się 
do Urzędu Gminy w Cewicach, gdzie 
omówiono m.in. narodowy program 
szczepień, potrzebę budowy dróg, 

wodociągów i kanalizacji, a tak-
że możliwą pomoc ze strony rządu  
w rozbudowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Siemirowicach.

Referat Zamówień Publicznych, Fun-
duszy Zewnętrznych i Promocji 

WÓJT GMINY CEWICE JERZY BAŃKA OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM
W dniu 28.06.2021 roku odbyła 
się XXVII sesja Rady Gminy Cewi-
ce będąca sesją absolutoryjną. Na 
początku sesji Wójt Gminy Cewi-
ce wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Cewice złożył podziękowa-
nia dla Laury Maszoty, uczennicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Siemirowicach. Laura, 19 czerwca 
nad jeziorkiem w Siemirowicach, 
uratowała dwie tonące osoby. Po-
przez bohaterską postawę jesteś 
wzorem dla całego młodego poko-
lenia. Czyn ten zasługuje na wielki 
podziw, szacunek i wdzięczność, nie 
tylko ze strony uratowanych przez 
Ciebie osób i ich najbliższych, ale i 
całego społeczeństwa. Dziękuję za 
wzorową podstawę i życzę dużo 
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz 
realizacji osobistych planów – po-
wiedział Jerzy Bańka Wójt Gminy 
Cewice. Następnie Wójt wręczył 
stypendia oraz nagrody sportowe 
dla najlepszych sportowców z tere-
nu naszej gminy. Nagrody Wójta 
Gminy Cewice zostały przyznane za 
osiągnięcie wysokich wyników spor-
towych we współzawodnictwie spor-
towym oraz za godne reprezento-
wanie i promocję Gminy Cewice na 
arenie krajowej i międzynarodowej. 

Nagrodzone osoby:
• Dagmara Linsztedt – Klub Karate 
Shotokan,
• Filip Maszota – Klub Karate Sho-
tokan,
• Amelia Keller – Klub Karate Sho-
tokan,
• Aleksander Kita – trójbój siłowy,
• Nikodem Labuda – trójbój siłowy,
• Nina Wójtowicz – Klub Karate 
Shotokan,
• Weronika Reclaf – Klub Karate 
Shotokan,
• Aleksandra Janczak – Klub Karate 
Shotokan,

• Bartosz Janczak – Klub Karate 
Shotokan,
• Piotr Pobłocki – Klub Karate Sho-
tokan, trener.

Następnie, zgodnie z programem 
sesji, rozpoczęła się debata nad Ra-
portem o stanie gminy za rok 2020, 
którą poprzedzało głosowanie nad 
udzieleniem wotum zaufania dla 
Wójta Gminy Cewice. Zanim doszło 
do głosowania Wójt zaprezentował 
dane zawarte w Raporcie o stanie 
gminy za rok 2020. Raport obej-
muje podsumowanie działalności 

Wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii oraz uchwał 
Rady Gminy. 
Wójt dokonał także podsumowania 
zrealizowanych inwestycji, podkre-
ślając ich znaczenie dla mieszkań-
ców. Po udzieleniu wotum zaufania i 
zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za rok 2020 
Rada Gminy Cewice udzieliła Wój-
towi Gminy Cewice absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za rok 
2020. Po głosowaniu gratulacje 
Wójtowi w imieniu całej Rady Gmi-
ny oraz wszystkich Sołtysów złożył 
Przewodniczący Rady Gminy Cewi-
ce Wiesław Keller wraz z Wiceprze-
wodniczącymi Marzeną Reclaf oraz 
Mariolą Szycą. Wójt podziękował 
wszystkim radnym i pracownikom 
urzędu za pracę nad wykonaniem 
ubiegłorocznego budżetu, za za-
ufanie oraz za dotychczasową 
owocną i wzorową pracę na rzecz 
mieszkańców Gminy Cewice, po 
czym Rada Gminy Cewice przeszła 
do rozpatrywania kolejnych uchwał.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

Z ŻYCIA GMINY
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DZIEŃ ARCHIWISTY
Dzień Archiwisty to święto ustano-
wione w 2019 roku przez Naczel-
nego Dyrektora Archiwów Państwo-
wych, które ma na celu podkreślić 
funkcję archiwów i rolę archiwistów 
we współczesnym społeczeństwie.
Taką rolę pełnią gminne biblioteki, 
które od 2020 roku tworzą Fotokro-
nikę Gminy Cewice. Jest to unikatowy 
zbiór fotografii odzwierciedlających 
historię gminy i jej mieszkańców. W 
zbiorach znajduje się ponad 300 
zdjęć z Cewic, Maszewa Lęborskie-
go, Karwicy, Krępkowic i Siemirowic.
Są one zdigitalizowane i w miarę 
możliwości szczegółowo opisane. 
Można je obejrzeć na fanpage’ach  
bibliotek.
Część zdjęć zamieszczonych jest w 
Społecznym Archiwum Ziemi Lę-
borskiej, przy tworzeniu którego bi-
blioteki współpracują ze Stowarzy-
szeniem na 102 z Lęborka (https://
archiwumlebork.pl/

Dzień Archiwisty był okazją, aby 
podziękować dyrektorkom: Zespołu 
Szkół w Cewicach oraz Szkoły Pod-
stawowej im. Polskich Olimpijczy-
ków w Maszewie Lęborskim za udo-
stępnienie kronik szkolnych i przede 
wszystkim tym, którzy przyłączyli się 
do projektu i przekazali bibliotekom 
zdjęcia z rodzinnych albumów.
Wszyscy otrzymali mini-album 
„Społeczne Archiwum Ziemi Lębo-
rskiej” przekazany nam przez Panią 
Ewę Kłosowską - prezesa Stowarzy-
szenia na 102. W albumie zamiesz-
czone są również zdjęcia z Maszewa 
Lęborskiego.
Projekt jest otwarty i w dalszym cią-
gu prosimy mieszkańców gminy o 
pomoc w jego realizacji.

Wioletta Wilkosz 
 - dyrektor GBP w Cewicach

Beata Czaja - filia GBP 
 w Maszewie Lęborskim

MOBILNE PRACOWNIE 
KOMPUTEROWE DLA  
BIBLIOTEK Z GMINY CEWICE

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewi-
cach i jej filia w Maszewie Lęborskim 
pozyskały mobilne pracownie kom-
puterowe. Jest to efekt współpracy z 
Fundacją Partycypacji Społecznej w 
Poznaniu przy realizacji projektu „Cy-
frowa Mewa - szkolenia dla Seniorów 
65+”. Każda z bibliotek otrzymała ze-
staw, w skład którego wchodzą: lap-

topy, projektor i aparat fotograficzny. 
Sprzęt został przekazany bibliotekom 
przez Sławomira Łukaszuka - trenera 
kursów komputerowych i będzie wy-
korzystywany do prowadzenia dzia-
łalności edukacyjnej.

Wioletta Wilkosz 
 – dyrektor GBP w Cewicach

ACADEMICA W BIBLIOTECE   
W CEWICACH

Już niedługo, w bibliotece w Ce-
wicach, będzie można korzystać z 
Academiki.
Jest to darmowa wypożyczalnia, 
która zastępuje tradycyjną wypoży-
czalnię międzybiblioteczną
i umożliwia korzystanie ze zbiorów 
cyfrowych Biblioteki Narodowej.
W zasobach Academiki znajdują 
się publikacje ze wszystkich dziedzin 
wiedzy, również najnowszych, ob-
jętych ochroną prawa autorskiego. 
Są tam podręczniki, monografie, 
lektury szkolne, lektury na olimpiady 
przedmiotowe, artykuły oraz całe 
numery czasopism. Academica to 
przede wszystkim źródło informacji 

dla studentów, którzy piszą prace 
licencjackie i magisterskie.
Będzie z niej można korzystać na 
terminalu w bibliotece.

Wioletta Wilkosz  
- dyrektor GBP w Cewicach

BOOKCROSSING

Bookcrossing to nie tylko forma po-
pularyzowania książek i czytelnictwa 
poprzez przekazywanie ich metodą 
„podaj dalej”, ale przede wszystkim 
bezinteresowna przyjemność dzie-
lenia się literaturą, budowanie więzi 
między czytelnikami oraz skuteczny 
sposób integracji.
Ogólnopolskie Święto Wolnych 
Książek obchodzone jest co roku 15 
czerwca. Biblioteka w Maszewie Lę-
borskim wzięła udział w akcji po raz 
pierwszy, ale ze względu na pande-
mię zmieniła jej formę. Poprosiłyśmy 
czytelników, aby podarowali książkę 
bibliotece.
Do akcji przyłączyli się nie tylko do-

rośli, ale również dzieci, które chętnie 
dzieliły się książkami z domowych 
biblioteczek. Zebrano 42 książki. 
Ale to nie był koniec świętowania. 
Biblioteka postanowiła również 
„uwolnić” książki, dlatego bibliote-
karka odwiedziła przedszkolaków 
ze Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Maszewie Lębor-
skim. Było czytanie bajek, zabawy z 
książką, a na koniec losowanie.
Dziecko, które wyciągnęło „szczęśli-
wy los” otrzymało w nagrodę książ-
kę.

Beata Czaja – filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA
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NAJAKTYWNIEJSI CZYTELNICY 
W MASZEWIE LĘBORSKIM

23 kwietnia obchodzony jest Świato-
wy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Jest to doroczne święto, ustanowione 
w 1995 roku przez UNESCO, które 
ma na celu promocję czytelnictwa, 
edytorstwa i ochronę własności inte-
lektualnej prawem autorskim.
Data ma charakter symboliczny. 
W tym dniu urodzili się bądź zmarli 
wybitni pisarze, tacy jak: Miguel de 
Cervantes, William Szekspir, Vladi-
mir Nabokow czy Maurice Druon.
Pomysł świętowania narodził się w 
Katalonii (Hiszpania). Do dziś jest to 
hucznie obchodzone święto narodo-
we związane z patronem św. Jerzym.
Zgodnie z tradycją w tym dniu ko-
biety obdarowywane są czerwony-
mi różami, mającymi symbolizować 
krew smoka pokonanego przez św. 
Jerzego, a mężczyźni – książkami.
Z okazji tego święta biblioteka w 
Maszewie Lęborskim postanowiła 
uhonorować najaktywniejszych czy-
telników.

W kategorii: Dorośli tytuł „Naj-
aktywniejszy Czytelnik” zdobyły  
Panie:
• Kazimiera Broda,
• Urszula Konopińska,
• Grażyna Bońkowska,
• Ewa Bujak,
• Danuta Borecka,
• Elżbieta Bolda,
a w kategorii: Dzieci i młodzież
• Marta Kwiatkowska,
• Julia Broda,
• Barbara Józefowicz,
• Julia Orzechowska.
Jak się okazało, w niektórych przy-
padkach miłość do książek prze-
chodzi z pokolenia na pokolenie. 
Zwycięzcami zostały babcie i ich 
wnuczki.
Wszyscy, oprócz zaszczytnego tytu-
łu, otrzymali w prezencie książki.
Gratulujemy!

Beata Czaja - filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

LUBIMY CZYTAĆ POLSKICH 
AUTORÓW

Biblioteka w Maszewie Lęborskim 
po raz drugi przyłączyła się do ob-
chodów Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom, który ma na 
celu promowanie wartościowej lite-
ratury dla dzieci i młodzieży oraz 
zachęcenie ich do czytania.
Biblioteka świętowała wspólnie z 
przedszkolakami ze Szkoły Podsta-
wowej im. Polskich Olimpijczyków w 
Maszewie Lęborskim.
W nawiązaniu do hasła tygodnia, 
utworem przewodnim była „Loko-

motywa” Juliana Tuwima.
Nie zabrakło również legendy o 
psiej wierności, czyli ulubionej przez 
dzieci książki „Dżok” Barbary Ga-
wryluk, która znalazła się w Złotej 
Dwudziestce  Fundacji „ABCXXI – 
Cała Polska czyta Dzieciom”.
Było czytanie, były rozmowy, a na-
wet wspólny śpiew.
Dziękujemy za miło spędzony czas!

Beata Czaja - filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK
Mamy już pierwszych Superczytel-
ników. Są to przedszkolaki, które 
uczestniczą w projekcie „Mała książ-
ka – wielki człowiek” realizowanym 
przez bibliotekę w Cewicach i jej filię 
w Maszewie Lęborskim.
Dzieci zapełniły naklejkami Kar-
tę Małego Czytelnika i w nagrodę 
odebrały imienne dyplomy oraz 
gadżety ufundowane przez Instytut 
Książki. Ale na tym ich przygoda 
z książkami nie skończyła się, bo 
przedszkolaki „połknęły bakcyla” na 
czytanie.
Projekt skierowany jest do dzieci z 
roczników 2014-2017, a udział w 
nim jest bezpłatny.
Wystarczy przyjść do biblioteki, za-
łożyć dziecku konto, wybrać książ-

ki z działu dziecięcego i odebrać 
Wyprawkę Czytelniczą. Prawda, że 
proste?
Jeszcze są wyprawki, które czekają 
na właścicieli.
Projekt dla dzieci urodzonych w 
2014 roku kończy się we wrześniu. 
Biblioteki wezmą udział w kolejnej 
edycji „Mała książka – wielki czło-
wiek”, która tym razem będzie obej-
mowała roczniki 2015-2018.
Zapraszamy, bo wspólne czytanie 
jest najpiękniejszym prezentem jaki 
mogą dać rodzice dziecku.

Wioletta Wilkosz 
 - dyrektor GBP w Cewicach

Beata Czaja - filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA



BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACH 13Lipiec Nr 76/2021

„SIEĆ NA KULTURĘ” W BIBLIOTECE W CEWICACH
Gminna Biblioteka Publiczna w Ce-
wicach zakwalifikowała się do pro-
jektu „Sieć na kulturę w podregionie 
słupskim”, który realizowany jest we 
współpracy z Fundacją Wspierania 
Zrównoważonego Rozwoju.
Projekt składa się z dwóch etapów, 
a jego głównymi celami są: podnie-
sienie kompetencji i kwalifikacji cy-
frowych pracowników biblioteki oraz 
rozwijanie kompetencji cyfrowych 
dzieci i młodzieży.
I etap, czyli szkolenie ze ścieżki te-
matycznej „Kompetencje medialne” 
został już zakończony.

W szkoleniu wzięła udział  Wioletta 
Wilkosz - dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Cewicach. Do II etapu biblio-
teka zaprasza dzieci w wieku 10-11 
lat. Zajęcia są bezpłatne, a ich te-
matem będzie m.in. grafika, anima-
cje, tworzenie stron www, gry.
Spotkania będą odbywać się dwa 
razy w tygodniu, w trybie online za 
pomocą platformy e-learningowej.
Zgłoszenia przyjmowane są do 18 
sierpnia 2021 r. telefonicznie - 512 
532 405 lub mailowo: biblioteka.
cewice@o2.pl. Ilość miejsc jest ogra-
niczona!

Dzięki realizacji projektu biblioteka 
pozyska 6 tabletów.

Wioletta Wilkosz  
- dyrektor GBP w Cewicach

TABLETY DLA SENIORÓW

Seniorzy z Maszewa Lęborskiego 
zakończyli swoją edukację cyfrową.
Szkolenia  realizowane były w ra-
mach projektu „Mew@”(Media 
Education with Activity), a ich orga-
nizatorami były: Fundacja Partycy-
pacji Społecznej z Poznania i  Filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ma-
szewie Lęborskim.
W szkoleniach wzięło udział 7 osób 
powyżej 65. roku życia. To już druga 
grupa Seniorów, którzy szkolili się w 
maszewskiej bibliotece. Poprzednia 
grupa liczyła 10 osób.
Podczas kursów Seniorzy nauczyli 
się obsługiwać komputer, telefon i 
tablet. Nabyli również umiejętność 
poruszania się po Internecie, który w 
dzisiejszych czasach jest przydatny 
w codziennym życiu. Dzięki inter-
netowi, Seniorzy będą mieli dostęp 
do aktualnych informacji, usług 

publicznych, mediów społecznościo-
wych, a także będą mogli robić za-
kupy internetowe.
Zajęcia prowadził Sławomir Łu-
kaszuk, który od 2005 roku za-
wodowo związany jest z branżą 
informatyczną. W 2017 roku Firma 
Microsoft nadała mu prestiżowy, 
międzynarodowy tytuł MVP (Most 
Valuable Professional).
Każdy z uczestników projektu otrzy-
mał na własność tablet. Jego ob-
sługi Seniorzy nauczyli się jeszcze 
podczas szkoleń. Teraz będą mogli 
korzystać z niego dla prywatnych 
celów.
Gratulujemy cierpliwości i wytrwa-
łości!

Beata Czaja - bibliotekarz  
Filii Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Maszewie Lęborskim

PASJONACI SĄ WŚRÓD NAS
Każdy z nas ma jakieś pasje. Jedni 
lubią tańczyć, śpiewać, fotografo-
wać, malować, pisać wiersze, jeź-
dzić konno, grać w piłkę nożną albo 
na gitarze czy  podróżować.
Drudzy interesują się teatrem, fil-
mem czy też historią swojego regio-
nu. Zbierają znaczki, pocztówki lub 

stare zdjęcia.
Jeszcze inni robią na drutach lub 
szydełku, zajmują się decoupagem, 
hodują kaktusy, albo gołębie.
Dlaczego o nich nie opowiedzieć?
Biblioteka w Maszewie Lęborskim 
rozpoczęła projekt „Pasjonaci są 
wśród nas”, w którym chce pokazać 

mieszkańców Gminy Cewice i ich, 
czasami niezwykłe, zainteresowa-
nia. Zapraszamy mieszkańców gmi-
ny do współpracy.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby podzie-
lić się z nami swoimi pasjami, albo 
zna jakiegoś pasjonata ze swojego 
otoczenia, prosimy o kontakt z bi-

blioteką.
O pasjonatach z Maszewa Lębor-
skiego można poczytać na fanpa-
ge’u biblioteki: https://www.facebo-
ok.com/biblioteka.maszewo

Beata Czaja - filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Tydzień Bibliotek to ogólnopolska 
akcja promocji czytelnictwa i biblio-
tek organizowana od 18 lat przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich.  Ma ona na celu podkreślanie 
roli czytania i bibliotek w poprawie 
jakości życia, edukacji oraz zwięk-
szanie prestiżu zawodu biblioteka-
rza i zainteresowania książką.
Co roku akcji przyświeca inne ha-
sło. W ubiegłym roku brzmiało ono: 
„Zasmakuj w bibliotece”, a w tym 
roku: „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Z tej okazji gminne biblioteki przy-
gotowały dla czytelników zabawy. 
Była krzyżówka, gra Milionerzy, 
popularny „wisielec” oraz fragmenty 

puzzli, które bibliotekarki odkrywały 
przez sześć kolejnych dni.
Puzzle miały na celu pokazać, co 
oprócz książek, można znaleźć w bi-
bliotece. W ten sposób bibliotekarki 
chciały przełamać stereotypowe 
myślenie, że biblioteka to miejsce, 
w którym można tylko wypożyczyć 
książki.
Ze względu na trwającą pandemię, 
świętowanie odbyło się w przestrzeni 
wirtualnej.

Wioletta Wilkosz - dyrektor GBP 
 w Cewicach

Beata Czaja - filia GBP 
w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA
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SPEKTAKL „MOWA 
CIAŁA”

11 czerwca na scenie Gminnego 
Centrum Kultury w Cewicach gościł 
Ireneusz Krosny. Po ponad rocznej 
przerwie znów mogliśmy spotkać 
się w świetle teatralnych reflektorów.  
Artysta przysporzył widzom wiele 
uśmiechu. Przedstawił swój autor-
ski program „Mowa ciała”. Spek-
takl składał się z dwóch części. W 
pierwszej odbyły się pantomimicz-
ne skecze, który rozbawiły widzów 

do łez. W drugiej widzowie mogli 
wzbogacić swoją wiedzę na temat 
mowy własnego ciała. Pan Ireneusz 
opowiadał w sposób kabaretowy, 
jak mowa ciała wpływa na nasze 
relacje oraz życie codzienne. Mamy 
nadzieję, że koronawirus nie pokrzy-
żuje naszych dalszych artystycznych 
planów i niedługo znów spotkamy 
się wspólnie na widowni Gminnego 
Centrum Kultury w Cewicach. 

FABRYKA RĘKODZIEŁ 
W GMINNYM  
CENTRUM KULTURY

Gminne Centrum Kultury w Cewi-
cach rozpoczęło nowy projekt pod 
nazwą Fabryka Rękodzieł. Fabryka 
Rękodzieł Gminnego Centrum Kul-
tury w Cewicach jest platformą pro-
mocyjną zrzeszającą mieszkańców 
Gminy Cewice chcących dzielić się 
swoimi pasjami, oferując unikalne 
ręcznie wykonane przedmioty. Na 
stronie internetowej GCK Cewice 
zamieszczane są zdjęcia wyrobów 

rękodzielniczych wraz z cenami oraz 
danymi kontaktowymi do wytwór-
ców w celu ich nabycia. Osoby chęt-
ne do podzielenia się swoją pasją i 
stania się częścią “Fabryki rękodzieł” 
zapraszamy do kontaktu z GCK:

•tel.: 59 861 14 90
• e-mail: gck.cewice.@wp.pl

•sekretariat GCK w Cewicach,  
ul. Węgrzynowicza 16 

W GMINNYM CENTRUM KULTURY

VI RODZINNY RAJD ROWEROWY

15 maja 2021 roku odbył się po 
raz szósty już z kolei Rodzinny Rajd 
Rowerowy. Pogoda tego dnia nie 
sprzyjała uczestnikom rowerowej 

przygody. Jednak ich determinacja 
przezwyciężyła warunki atmosfe-
ryczne. Uczestnicy rajdu szczęśliwie 
dotarli do Mikorowa, gdzie czekało 

na nich ognisko z pysznymi kiełba-
skami. Na trasie nie zabrakło uśmie-
chów oraz dobrej zabawy. Uczest-
nicy rajdu udali się nad grodzisko 

w Runowie, gdzie wśród śpiewów 
ptaków podziwiali piękno natury. 
Uczestnicy rajdu przemierzyli trasę 
liczącą 34 km. 
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MIĘDZY NAMI KOBIETAMI 

Z okazji Dnia Matki w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewicach od-
były się warsztaty z cyklu „Między 
nami kobietami”. Tematem zajęć 

były naturalne kosmetyki. Prowa-
dzącym warsztaty był Jakub Wiśnik 
- właściciel marki kosmetyków Forest 
Cosmetics. Pan Jakub zaznajomił 

nas z pięknem natury, które można 
wydobyć dzięki naturalnym wyro-
bom. 
Panie wykonały pięknie pachnące 

peelingi do ciała. Spotkaniu to- 
warzyszyła świetna atmosfera  
oraz uśmiech na twarzach uczest-
niczek. 

PROJEKT „GENERACJA 6.0”

Gminne Centrum Kultury w Ce-
wicach we współpracy z Hufcem 
ZHP im. Polskich Olimpijczyków 
w Lęborku wziął udział w projekcie 

„Generacja 6.0”, finansowanym 
przez Fundację BGK.
Instruktorki z Gminnego Centrum 
Kultury w Cewicach prowadziły 

warsztaty rękodzielnicze. 

Uczestniczki projektu mogły  
wykonać piękne herbaciarki oraz 

obrazy. Warsztaty przeprowadzo-
ne były na terenie Gminy Cewi- 
ce oraz Gminy Nowa Wieś Lębo-
rska. 

W GMINNYM CENTRUM KULTURY
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EDUKACJA EKOLOGICZNA  
NAJMŁODSZYCH  
MIESZKAŃCÓW GMINY

Pracownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej uczą 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy, jak dbać o środowisko i pra-
widłowo segregować odpady.
Podczas tegorocznej akcji nasi naj-
młodsi mieszkańcy poznali „Super 
piątkę” jednolitego systemu segre-
gowania odpadów, czyli jakie odpa-
dy należy wrzucać do oznaczonych 
odpowiednim kolorem pojemników 
na segregację. Pracownik Urzędu 
Gminy w Cewicach podczas zajęć w 
ramach warsztatów poprosił dzieci 

o posegregowanie odpadów do od-
powiednich pojemników. Wszystkie 
dzieci aktywnie uczestniczyły w za-
jęciach, za co w nagrodę otrzymały 
nowe pojemniki na drugie śniadanie 
ufundowane przez Gminę Cewice. 
Na zakończenie zajęć dzieci z ze-
rówki z Zespołu Szkół w Cewicach 
przyniosły do naszego serca nakręt-
ki, a tym samym wsparły Lęborskie 
Hospicjum Stacjonarne.

Referat Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej

„MOJA POCZTÓWKA Z POLSKI” 
W marcu Klub Baza 44 ogłosił in-
ternetowy konkurs plastyczny dla 
dzieci z naszej gminy „Moja pocz-
tówka z Polski”, na który wpłynęło 
kilkadziesiąt prac ze szkół w Siemi-
rowicach i Cewicach. Nagrodzone 
prace przesłaliśmy na Ogólnopolski 
Festiwal Twórczości Dziecięcej Woj-
ska Polskiego w Warszawie, który 
w tym roku zrealizowano w formie 

internetowej. Na początku czerwca 
komisja konkursowa podała wyniki. 
Okazało się, że praca Małgosi Józe-
fowicz z  Zespołu Szkół w Cewicach 
w grupie wiekowej 7-9 lat zdobyła 
I nagrodę!  Gratulujemy i życzemy 
dalszych sukcesów!

 Instruktor klubu Mirosława  
Dawidowicz

#SUPERKODERZY MALI I DUZI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PRZERYTEM

W tym roku szkolnym mieliśmy moż-
liwość realizować dwie ścieżki #Su-
perKoderów. Nasi najmłodsi ucznio-
wie realizowali ścieżkę ekologiczną, 
najstarsi polonistyczną – Dziennika-
rze przyszłości. Ekologia to nauka o 
naszym domu, czyli planecie Ziemi 
wraz z jej zasobami, a także jego 
mieszkańcach – ludziach, zwierzę-
tach i roślinach oraz relacjach, jakie 
między nimi zachodzą. W odkrywa-
niu tajemnic ekologii  pomagał im 
robot Photon. Uczniowie zaczynając 
od najprostszego programowania 

palcem po programowanie w Scrat-
chu, uczyli robota ekologicznych za-
chowań, m.in. wykonali ekologiczny 
pokaz mody, segregowali śmieci, 
oszczędzali światło czy rozmawiali o 
transporcie publicznym.
Z kolei nowocześni młodzi dzienni-
karze stworzyli interaktywne repor-
taże: zebrali materiał dźwiękowy, 
nauczyli się montażu dźwięku, a po-
tem… zaprogramowali animacje w 
Scratchu! Zakończeniem ich pracy 
było stworzenie podcastu.

Anna Białous

WYBRANO NOWEGO SOŁTYSA 
W SOŁECTWIE PIESKI

W dniu 27 maja 2021r. obyło się ze-
branie wiejskie w miejscowości Pieski.  
Celem spotkania był wybór nowego 
sołtysa. Mieszkańcy Piesek na repre-
zentanta swojego sołectwa wybrali 
Pana Stefana Wejera.  W spotkaniu 
uczestniczył Wójt Gminy Cewice, 

który pogratulował nowo wybrane-
mu sołtysowi i życzył owocnej współ-
pracy z radą sołecką, mieszkańcami  
i pozostałymi organizacjami.

Referat Zamówień Publicznych, Fun-
duszy Zewnętrznych i Promocji 

SZKOLNE KOŁO CARITAS PRZY  
ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 
W SIEMIROWICACH

Szkolne Koło Caritas działa przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Siemirowicach od 2017 r.  Zrzesza 
pod egidą opiekuna uczniów, którzy 
od najmłodszych lat mają potrzebę 
świadczenia pomocy samotnym i po-
trzebującym.
Nasze działania skierowane są za-
równo do społeczności lokalnej, po-
przez powiat lęborski i sięgają, aż 
poza granice kraju - na misjach.
Przyświeca nam myśl patrona na-

szego koła - brata Alberta Chmie-
lowskiego, który powiedział „Powinno 
się być jak chleb, który dla wszystkich 
leży na stole, z którego każdy może 
kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli 
jest głodny”. Dlatego też zaangażo-
wanie członków Szkolnego Koła Ca-
ritas jest bezinteresownym darem dla 
drugiego człowieka, który potrzebuje 
pomocy duchowej lub materialnej.

Opiekun koła 
 -  Mirella Formela- Leik

RELACJA

Z ŻYCIA GMINY
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RELACJA

PODRÓŻ PO BEZPIECZNYM INTERNECIE 
„SAFE ROOM”

eTwinning to społeczność szkolna, 
gromadząca szkoły i przedszkola  
z całej Europy (i nie tylko), współpra-
cująca za pomocą mediów elektro-
nicznych. 
Uczniowie i nauczyciele wykorzy-
stują Internet we współpracy ponad 
granicami – współdziałają, wymie-
niają się informacjami i materiałami 
do nauki. eTwinning poszerza zakres 
pedagogicznych możliwości ofero-
wanych uczniom i nauczycielom, 
motywuje do nauki i otwarcia na 
Europę.
W marcu uczniowie szkoły w Przery-
tem rozpoczęli swój pierwszy projekt 
w eTwinning, na początek z part-
nerami z Polski. Nasi uczniowie ra-
zem z ponad dwudziestoma innymi 
szkołami z całej Polski poznali tajniki 
bezpiecznego Internetu. 
Wzięliśmy udział w konkursie na wy-

bór logo projektu, poznaliśmy szkoły 
partnerskie i sprawdziliśmy swoją 
wiedzę o nich. Kolejnym wyzwaniem 
było stworzenie slajdu do wspólnej 
prezentacji nt. bezpiecznego poru-
szania się w sieci. Po przygotowaniu 
prezentacji przez wszystkie szkoły 
omówiliśmy zasady bezpiecznego 
poruszania się w sieci, a następnie 
sprawdziliśmy swoją wiedzę w quizie. 
Na koniec została nam najlepsza 
część projektu. Wyposażeni w wiedzę 
mieliśmy za zadanie przejść dwa wir-
tualne escape roomy przygotowane 
przez nauczycieli z projektu. 
Projekt wiele nas nauczył, ponieważ 
poruszał bardzo ważne kwestie dla 
naszego bezpieczeństwa w sieci, 
bez której nikt z nas nie wyobraża 
sobie dziś życia.

Anna Białous

TYDZIEŃ PATRONA W PRZERYTEM
Patronem szkoły w Przerytem są 
Leśnicy. 21 marca świętujemy dzień 
patrona. W tym roku ze względu 
na edukację zdalną nie odbyła się 
tradycyjna akademia, nie zapro-
siliśmy wielu gości, ale… obchody 
trwały cały tydzień. Na rozpoczęciu 
Tygodnia Patrona pojawili się nasi 
przyjaciele, Leśnicy z Nadleśnic-
twa Cewice. Młodsi uczniowie wzięli 
udział w apelu w szkole, a starsi za 
pośrednictwem platformy Teams. 
Odśpiewaliśmy hymn szkoły, głos 
zabrali przedstawiciele nadleśnic-
twa, zapowiedzieliśmy z jakimi za-

daniami i wyzwaniami przyjdzie 
nam się zmierzyć w tym tygodniu. 
W czasie tego tygodnia poznali-
śmy wiele tajemnic lasu dzięki pre-
zentacjom przygotowanym przez 
leśników. Młodsi uczniowie wzięli 
też udział w podchodach szukając 
Pana Leśniczego, który gdzieś za-
ginął. Ostatecznie znalazł się przy 
ognisku, przy którym dzieci upiekły 
sobie kiełbaski. Reszta tygodnia 

odbyła się w Internecie. Uczniowie 
przez pięć dni musieli zmagać się 
z zadaniami dotyczącymi wiedzy 
o lasach, wykonywać zdjęcia ubra-
ni na zielono, sadzić roślinki, pisać 
wiersze. Najwytrwalsi otrzymali 
certyfikowany zloty liść dębu. Dla 
najbardziej kreatywnych uczniów 
Nadleśnictwo Cewice ufundowało 
nagrody.

Anna Białous
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TYDZIEŃ PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKOLNO-
-PRZEDSZKOLNYM W SIEMIROWICACH

W roku szkolnym 2020/2021 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Siemirowicach zaanga-
żowali się w propagowanie postawy 
szacunku, tolerancji i akceptacji, a 
wszystko pod szyldem szkolnego 
projektu profilaktycznego SZACU-
Nek. Każda klasa pod opieką wy-
chowawcy zorganizowała mniejsze 
lub większe akcje skierowane do 
środowiska lokalnego. Tym sposo-
bem walczyli o szacunek do ludzi, 
języka, zwierząt i przyrody, akcep-
tację inności innych czy tolerancję 
wobec osób czarnoskórych. Najle-
piej zorganizowane działania zre-
alizowała klasa 1 pod opieką mgr 
Eweliny Zdziebko oraz klasa 4 pod 
opieką mgr Agnieszki Czerkowskiej. 
Zostały one nagrodzone nagroda-
mi rzeczowymi. Wszyscy uczniowie 
i nauczyciele otrzymali pamiątkowe 
przypinki ufundowane przez Radę 
Rodziców ZSP Siemirowice. 
W ramach podsumowania w szkole 
zorganizowano Tydzień Profilaktyki, 
podczas którego uczniowie rozma-
wiali o bezpieczeństwie z przed-
stawicielami Policji, Staży Pożarnej 

i WOPR Siemirowice, nauczyli się 
korzystać z dobrodziejstw natu-
ry dzięki lekcjom z edukatorkami 
Nadleśnictwa Cewice, a także wzięli 
udział w warsztatach profilaktycz-
nych ze wspaniałymi pedagogami: 
Leszkiem Dowgiałło oraz Karoliną 
Strzelec, uczestniczyli w konferencji 
Digital Youth Forum, rozmawiali 
również o tym jak ważne jest od-

dawanie krwi. Dołożyli również ce-
giełkę w kwocie 1496 zł 60 gr do 
budowy Lęborskiego Hospicjum 
Stacjonarnego poprzez organiza-
cję akcji #BabeczkęKupujeszHospi-
cjumBudujesz. Na koniec tygodnia 
na ogrodzeniu szkoły zawieszono 
przygotowane przez uczniów bane-
ry nawołujące do większej refleksji 
nad swoim postępowaniem wobec 

innych. Mamy nadzieję, że nauki 
płynące z tego roku pozostaną z 
naszymi uczniami i ich rodzinami na 
zawsze. Wiemy jednak, że jeszcze 
wiele pracy przed nami, aby świat 
był lepszy. Zachęcamy Was do do-
łączenia do nas i propagowania po-
stawy szacunku.

Pedagog Malwina Reszkowska

ZOSTALIŚMY #SUPERKODERAMI PO RAZ DRUGI!
Szkoła Podstawowa w Przerytem 
rozpocznie zajęcia w Programie 
#SuperKoderzy od nowego roku 
szkolnego, jako jedna ze 140 szkół, 
które zwyciężyły w tegorocznej 

rekrutacji do Programu Fundacji 
Orange.
#SuperKoderzy uczą się grać na 
bananach, programować stację 
pogodową, tworzyć interaktywne 

multimedialne reportaże, a nawet 
własne strony internetowe czy gry 
dla robotów. Nasi uczniowie w no-
wym roku szkolnym zmierzą się z 
drukiem 3D.

O tym, jak radzą sobie #SuperKo-
derzy ze Szkoły w Przerytem, bę-
dziemy informować w nowym roku 
szkolnym!

Anna Białous
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GALA SPORTU POWIATU  
LĘBORSKIEGO

Najwybitniejszych sportowców, tre-
nerów, działaczy i sponsorów uho-
norowano nagrodami i wyróżnie-
niami podczas corocznego święta 
powiatowego sportu. Gala Sportu 
Powiatu Lęborskiego odbyła się w 
sobotę (12.06) w sali kinowej Lębo-
rskiego Centrum Kultury „Fregata”.
Podczas uroczystości wręczone zo-
stały Nagrody Starosty Lęborskie-
go oraz Sportowe Laury Powiatu 
Lęborskiego. Starosta nagrodziła i 
wyróżniła 48 zawodników, trenerów 
i działaczy sportowych  w dziesięciu 
kategoriach. Laury i wyróżnienia w 
14 kategoriach przyznano ponad 
setce zawodników, trenerów, dzia-
łaczy sportowych, sponsorów sportu 

oraz sportowych wydarzeń. Nagro-
dy przyznali również burmistrzowie 
Lęborka i Łeby oraz wójtowie Cewic 
i Nowej Wsi Lęborskiej.
Wójt Jerzy Bańka wręczył Nagrodę 
Wójta Gminy Cewice dla najlep-
szych sportowców z terenu naszej 
gminy, którą otrzymali: Weronika 
Reclaf z Klubu Karate Shotokan w 
Lęborku sekcja Cewice oraz Jan Wil-
ma zawodnik Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Iryda.
Pełna lista nagrodzonych osób znaj-
duje się na stronie www.cewice.pl/
gala-sportu-powiatu-leborskiego.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

REPREZENTANCI GMINY CEWICE NA PODIUM  
MISTRZOSTW ŚWIATA WORLD POWERLIFTING ALLIANCE

W dniach 14-18 kwietna w Pabiani-
cach odbyły się Mistrzostwa Świata 
federacji  World Powerlifting Allian-
ce (WPA) w trójboju siłowym, w wy-
ciskaniu sztangi leżąc i w martwym 
ciągu. W zawodach wystartowało 
580 zawodników z 18 krajów m.in. 
ze Stanów Zjednoczonych, Indii, 
Ugandy, Armenii. Wśród zawod-
ników znaleźli się dwaj mieszkańcy 
Gminy Cewice: Nikodem Labuda 
oraz Aleksander Kita. Nikodem na 
co dzień uczy się w Zespole Szkół 
Mechaniczno-Informatycznych w 
Lęborku. Treningi musi więc godzić 
z nauką. W konkurencji trójboju si-
łowego – junior do lat 19, Nikodem 
okazał się bezkonkurencyjny. Jego 
wyniki na tych zmaganiach to od-
powiednio: przysiad-235kg, wyci-
skanie sztangi leżąc -132,5kg oraz 
martwy ciąg -250kg, ustanawiając 

w tym boju nowy rekord Europy 
w swojej kategorii wiekowej. Złoty 

medal i tytuł Mistrza Świata nale-
żą do niego. Natomiast Aleksander 

Kita wystartował w konkurencji wy-
ciskania sztangi leżąc w kategorii 
zawodników do 100kg. Aleksander 
zdobył tytuł Wicemistrza Świata. 
Przy wadze ciała 95,5kg wycisnął 
207,5kg co dało mu dwa srebrne 
medale. Pierwszy w klasyfikacji wie-
kowej oraz drugi wśród zawodników  
Służb Mundurowych. Jak mówi 
Aleksander ”Nie trzeba ćwiczyć na 
wielkich siłowniach by osiągać wiel-
kie rzeczy. Oprócz siły to samoza-
parcie, dyscyplina, systematyczność 
i czerpanie przyjemności w dążeniu 
do obranego celu są cechami, które 
trzeba posiadać by móc  walczyć z 
najlepszymi. Trenujemy i startujemy 
sami bez jakiegokolwiek wparcia, 
ale jesteśmy dumni, że będąc miesz-
kańcami naszej małej gminy potra-
fimy na równi walczyć z czołówką tej 
dyscypliny”.

MOJE EURO 2020  
NA ORLIKU W ŁEBUNI

W dniu 11.06.2021 roku na Orliku w 
Łebuni rozegrany został Turniej Pił-
karskich Szóstek dziewcząt i chłop-
ców z okazji rozpoczęcia Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej 2020 (opóź-
nienie spowodowane pandemią ko-
ronawirusa). Do udziału w Turnieju 
zaprosiliśmy Szkołę Podstawową w 
Maszewie Lęborskim i UKS Bryza 
Siemirowice. Przy pięknej, słonecz-
nej pogodzie i rywalizacji fair play 
drużyny mieszane rozegrały  mecze 
w dwóch grupach wiekowych: klas 
IV – VI i VII – VIII. Rozgrywki zakoń-
czyły się zwycięstwem SP Łebunia, 

II miejsce – UKS Bryza Siemirowice, 
III miejsce – SP Maszewo Lęborskie. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
puchary i medale oraz piłki z logo 
Euro 2020. Organizatorem Turnie-
ju była SP Łebunia – koordynator 
Mariola Andryskowska przy współ-
udziale Jolanty Węsierskiej - UKS 
Bryza Siemirowice. Serdeczne po-
dziękowania dla Pani Sołtys So-
łectwa Łebunia Karoliny Makurat 
– Syldatk i Rady Sołeckiej za finan-
sowe wsparcie imprezy.

Animator Sportu
Mariola Andryskowska 
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