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INFORMACJE

RUSZA PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE PLUS”: WYŻSZE  
DOTACJE NA WYMIANĘ „KOPCIUCHÓW” I OCIEPLANIE DOMÓW  
JEDNORODZINNYCH. ZYSKAJĄ NAJMNIEJ ZARABIAJĄCY

Dobra wiadomość dla osób zamie-
rzających skorzystać z popularnego 
programu „Czyste Powietrze”. Na 
wymianę starego pieca węglowego 
(tzw. kopciucha) oraz komplekso- 
wą termomodernizację domu  
jednorodzinnego beneficjenci do-
staną z Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej dofinansowanie wyższe 
o 10 000 zł. Teraz, w przypadku 
osób o niskich dochodach, maksy-
malna dotacja może wynieść nawet 
79 000 zł. Korzystną nowością w 
programie jest także jednoczesne 
wprowadzenie prefinansowania, 
a więc możliwości otrzymania pie-
niędzy jeszcze przed rozpoczęciem 
remontu.
Od czasu uruchomienia we wrze-
śniu 2018 roku programu prioryte-
towego „Czyste Powietrze” jest on 
stale modyfikowany i udoskonalany 
– tak, aby jak najskuteczniej reali-
zować główne założenie tego wie-
loletniego, ogromnego projektu (z 
docelowym budżetem w wysokości 
103 mld zł), czyli wyraźną popra-
wę jakości powietrza w Polsce. Dro-
gą do osiągnięcia wyznaczonych 
celów jest masowa (obejmująca 
aż 3 mln gospodarstw domowych) 
wymiana nieefektywnych kotłów 
na paliwa stałe na nowocześniej-
sze nisko i zeroemisyjne ekologiczne 
źródła ciepła – wraz z gruntow-
nym ocieplaniem jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Obecne 
zmiany sprawią, że program w no-
wej odsłonie, pod umowną nazwą 

„Czyste Powietrze Plus”, będzie jesz-
cze łatwiej dostępny, przez co szyb-
ciej wdrażany, a przede wszystkim 
stanie się atrakcyjniejszy dla osób o 
niskich dochodach.
Modyfikacja programu wprowadzo-
na z myślą o nowych beneficjentach 
zakłada, w przypadku prefinanso-
wania inwestycji, zwiększenie o 10 
000 zł maksymalnych kwot dotacji 
na prace remontowe realizowane w 
ramach części 2) i 3) programu „Czy-
ste Powietrze”, a więc odnoszących 
się do osób o najniższych dochodach, 
uprawnionych do podwyższonego  
i najwyższego poziomu wspar-
cia. Po obecnych zmianach, mak-
symalna bezzwrotna dotacja  
w części 2) zwiększy się z 37 000 do  
47 000 zł, a górny pułap dofi-
nansowania w części 3) wzrośnie  
z 69 000 do 79 000 zł. Co bardzo 
istotne, jednoczesne zastosowanie 
nowego rozwiązania finansowego, 
jakim jest prefinansowanie sprawi, 
że „z wyprzedzeniem” będzie można 
otrzymać aż do 50% przewidzianej 
kwoty dotacji. Teraz pieniądze, z te-
rytorialnie właściwego dla lokalizacji 
danego budynku, wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej wpłyną bezpośred-
nio na rachunek wykonawcy robót w 
terminie do 14 dni od daty zawarcia 
umowy o dofinansowanie. To bardzo 
korzystne udogodnienie, gdyż do-
tychczas wypłata dotacji odbywała 
się w formie refundacji dopiero po 
zakończeniu części lub całości przed-
sięwzięcia.

Wspomniane korzyści i udogodnie-
nia, skierowane do beneficjentów 
2) i 3) części programu „Czyste Po-
wietrze”, będą dostępne dla nowych 
wnioskodawców ubiegających się o 
dofinansowanie. Podstawą otrzyma-
nia dotacji zwiększonej o 10 000 zł 
jest przynależność do grupy benefi-
cjentów o najniższych dochodach, 
potwierdzona stosownym zaświad-
czeniem o wysokości zarobków. Na-
tomiast warunkiem wypłaty pienię-
dzy na zasadzie prefinansowania 
ma być przesłanie wraz z wnioskiem 
o dotację umowy zawartej z wyko-
nawcą na przeprowadzenie konkret-
nych prac zgodnych z zapisami pro-
gramu. W ramach realizowanego 
przedsięwzięcia możliwe będzie za-
warcie do trzech umów z wykonaw-
cami. Mogą one zostać dostarczone 
na etapie uzupełniania wniosku, na 
co wnioskodawca będzie miał 10 dni 
roboczych. Zaliczka w wysokości do 
50% najwyższej możliwej wysokości 
dotacji, przypadającej dla danego 
beneficjenta, będzie wypłacana bez-
pośrednio na konto wykonawcy. Ze 

szczegółami programu można się 
zapoznać zarówno na stronie www.
czystepowietrze.gov.pl, jak i na stro-
nie głównej NFOŚiGW oraz na stro-
nach wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej.
Warto wspomnieć, że jednocześnie 
program jest przygotowywany do 
absorpcji środków zewnętrznych z 
Krajowego Planu Odbudowy (KPO) 
oraz programu Fundusze Euro-
pejskie na Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), 
stanowiącego kontynuację dwóch 
wcześniejszych Programów Opera-
cyjnych Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ) 2007-2013 i 2014-2020. 
Proponowane wyższe poziomy do-
finansowania oraz nowe, dogod-
niejsze zasady wypłacania dotacji 
to część szerszego, wieloletniego, 
strategicznego projektu „Czyste Po-
wietrze”, którego celem jest usunięcie 
z trzech milionów domów jednoro-
dzinnych tzw. kopciuchów, będących 
w Polsce główną przyczyną powsta-
wania smogu.

NFOŚiGW

NABÓR WNIOSKÓW  
O ZWROT PODATKU  
AKCYZOWEGO  
DLA ROLNIKÓW

Rolnikom posiadającym użytki 
rolne na terenie Gminy Cewice, 
przypominamy o możliwości od-
zyskania podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. Wnioski o zwrot podatku na-
leży złożyć w terminie od 1 sierpnia 
do 31 sierpnia 2022 r., w Urzędzie 
Gminy w Cewicach, w pokoju nr 24, 

II piętro. Aby otrzymać zwrot na-
leży dołączyć do wniosku o zwrot 
podatku akcyzowego faktury VAT 
potwierdzające zakup oleju na-
pędowego wystawione w terminie  
od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 
2022r. 

Referat gospodarki  
nieruchomościami,  

ochrony środowiska i rolnictwa
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9 MLN 635 TYS. ZŁ DLA GMINY CEWICE  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Druga edycja Rządowego Fundu-
szu Polski Ład:  Program Inwestycji 
Strategicznych została rozstrzy-
gnięta. Gmina Cewice otrzymała 
wstępną promesę na dofinasowanie  
w wysokości 9 mln 635 tys. zł.  
Środki te zostaną przeznaczone na:
termomodernizację budynku na 
Osiedlu Na Wzgórzu 35 w Cewi-
cach, budowę świetlicy wiejskiej  
w Unieszynie, rozbudowę i prze- 
budowę Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego w Siemirowicach 
wraz z zagospodarowaniem tere- 
nu.
Przyznane rządowe środki pomogą 
rozwiązać problemy, które bez do-
datkowego wsparcia nie miałyby 
przez długi czas szans na pomyślny 
finał.

Referat zamówień publicznych, 
funduszy zewnętrznych i promocji 

INWESTYCJE

DOFINANSOWANIE NA „NA ROZBUDOWĘ SIECI KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ NA UL. ZIELONEJ W CEWICACH”

Gmina Cewice otrzyma dofinanso-
wanie w wysokości 1 176 000,00 zł 
z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Programu Inwestycji Strategicznych, 
na rozbudowę sieci kanalizacji desz-
czowej na ul. Zielonej w Cewicach. 
Wniosek o dofinansowanie został 
złożony w ramach trzeciej edycji 
naboru wniosków, która skierowana 
była do gmin, powiatów, związ-
ków międzygminnych i związków 
powiatowo-gminnych, na obszarze 
których funkcjonowały zlikwidowa-
ne państwowe przedsiębiorstwa go-
spodarki rolnej.
Inwestycja zostanie zrealizowana w 

trybie “Zaprojektuj i wybuduj”. Bę-
dzie obejmować rozbudowę kana-
lizacji deszczowej wzdłuż drogi po-
wiatowej nr 1324G w Cewicach (ul. 
Zielona), co pozwoli na uregulowa-
nie gospodarki wodami opadowy-
mi, spływającymi na drogę powia-
tową nr 1324G z dróg łączących się 
z drogą oraz z posesji na terenach 
przyległych. Realizacja tego zada-
nia umożliwi tym samym rozbudo-
wę dróg gminnych na powstających 
wzdłuż drogi powiatowej osiedlach 
domków jednorodzinnych.

Referat zamówień publicznych,  
funduszy zewnętrznych i promocji 
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TRWA REALIZACJA ZADANIA 
PN. „BUDOWA SIECI  
WODOCIĄGOWEJ I SIECI  
KANALIZACJI SANITARNEJ 
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI 
W CEWICACH”

Gmina Cewice realizuje zadanie 
pn. „Budowa sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz  
z przepompowniami w Cewicach” 
dofinansowane  z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Inwesty-
cja polega na:
• budowie sieci wodociągowej 

rozdzielczej o średnicy 110 mm  
i długości około 1090 m, łączącej 
istniejącą hydrofornię przy ul. Wę-
grzynowicza z siecią wodociągową  
w ul. Wichrowej,

• budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 

200 mm i długości około 1906 m 
oraz średnicy 160 mm i długości ok 
200 m,

• budowie kanalizacji sanitarnej ci-
śnieniowej o długości około 14 m i 
średnicy Dn 63 mm,

• budowie 2 przepompowni ścieków.
Koszt realizacji robót budowlanych 
wynosi 1.424.557,33 zł, a kwota 
dofinansowania z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych wynosi 
1.000.000,00 zł

Referat zamówień publicznych,  
funduszy zewnętrznych i promocji 

INWESTYCJE

DOFINANSOWANIE NA  
ZAKUP KSIĄŻEK I PROMOCJĘ 
CZYTELNICTWA

Gmina Cewice otrzymała dofinan-
sowanie w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. na lata 2021–2025”, Priorytet 
3 „Zakup nowości wydawniczych do 
placówek wychowania przedszkol-
nego, bibliotek szkolnych i pedago-
gicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. 
„Zakup nowości wydawniczych do 
placówek wychowania przedszkol-
nego” oraz Kierunek interwencji 3.2. 
„Zakup nowości wydawniczych oraz 
elementów wyposażenia do biblio-
tek szkolnych i pedagogicznych”).
Wsparcie finansowe zostanie prze-
znaczone na zakup książek będą-
cych nowościami wydawniczymi dla 
dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację 
działań promujących czytelnictwo  
w Oddziale Przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej w Łebuni i Oddziale 
Przedszkolnym w Szkole Podstawo-
wej im. Polskich Olimpijczyków w Ma- 
szewie Lęborskim oraz na zakup 
książek będących nowościami wy-
dawniczymi, w tym lektur szkolnych 
oraz realizację działań promujących 
czytelnictwo w Szkole Podstawowej 
w Łebuni, Szkole Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Masze-
wie Lęborskim oraz Szkole Pod-
stawowej im. Lotników Morskich  
w Siemirowicach.
Całkowita wartość projektu wynosi 
20 125,00 zł, a przyznana kwota 
dofinansowania z dotacji celowej z 
budżetu państwa to 16 000,00 zł.

Referat zamówień publicznych, 
funduszy zewnętrznych i promocji 

DOKOŃCZONO BUDOWĘ PLA-
CU ZABAW W SIEMIROWICACH

Dokończono budowę placu zabaw 
na Osiedlu Na Skarpie w Siemiro-
wicach wykonując ciąg pieszy przy 
placu, utwardzono powierzchnie 
oraz wymieniono ogrodzenie wokół 

placu. Wykonane prace usprawnią 
korzystanie z placu zabaw przez 
mieszkańców.

Referat zamówień publicznych, 
 funduszy zewnętrznych i promocji 
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TRWA BUDOWA DROGI GMINNEJ NA ULICY  
AKACJOWEJ I OSIEDLU MŁODYCH W CEWICACH

24 czerwca w Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Gdańsku Wójt Gmi-
ny Cewice Jerzy Bańka oraz Woje-
woda Pomorski Dariusz Drelich pod-
pisali umowę na realizację zadania 
pn. „Budowa drogi gminnej na 
ulicy Akacjowej i Osiedlu Młodych 
w Cewicach”. Gmina Cewice otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
1 515 386,00 zł z budżetu państwa 
w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 2022.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się 
jeszcze przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie. Wykonawcą in-
westycji jest firma Usługi Leśne – Bu-
dowlane Krystian Wenta z Popowa.

Prace budowlane obejmują wyko-
nanie drogi z kostki brukowej na 

ulicy Akacjowej oraz na pozostałym 
odcinku drogi na Osiedlu Młodych 

w Cewicach. W ramach zadania 
powstanie też chodnik, który będzie 
usytuowany wzdłuż jednej strony 
jezdni. Zostaną również wykonane 
zjazdy z kostki betonowej, wyniesio-
ne skrzyżowania i przejścia dla pie-
szych, odwodnienie drogi oraz kanał 
technologiczny. Zadanie obejmuje 
ponadto budowę linii elektroenerge-
tycznej o łącznej długości około 252 
m wraz z montażem 8 lamp oświe-
tleniowych.
Planowany koszt realizacji zadania 
wynosi 1 894 233,00 zł. 

Referat zamówień publicznych,  
funduszy zewnętrznych i promocji 

PODPISANO UMOWY Z WYKONAWCAMI NA „BUDOWĘ  
INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE CEWICE”

W dniu 26 kwietnia 2022 roku w 
Urzędzie Gminy w Cewicach zostały 
podpisane umowy na wykonanie ro-
bót budowlanych w zakresie budo-
wy infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej, na które Gmina 
Cewice uzyskała dofinansowanie w 
wysokości 8 369 500 zł
z Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych 
dla zadania p.n.: „Budowa infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej w 
Gminie Cewice”.
Inwestycja obejmuje budowę infra-
struktury wodno – kanalizacyjnej w 4 
miejscowościach:
• budowę około 2100 m sieci wodo-
ciągowej oraz około 3800 m sieci 
kanalizacji sanitarnej w Bukowinie,
• budowę około 600 m sieci kanali-
zacji sanitarnej w Malczycach,
• budowę około 1500 m sieci wo-
dociągowej oraz około 1950 m sieci 
kanalizacji sanitarnej w Siemirowi-
cach,
• budowę około 2200 m sieci  
kanalizacji sanitarnej w Unieszynie  
– Osada Leśna.

Umowy zostały podpisane przez 
Wójta Gminy Cewice Jerzego Bań-
ka, Skarbnika Gminy Marię Fran-
ciszczak oraz przez Wykonawców 
inwestycji, którzy zostali wyłonieni 
w ramach postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego 
z najkorzystniejszą ofertą:   ZUK sp. 
z o.o. z Glincza, PHU Mański Da-
mian Mańskiz Lęborka oraz Zakład 
Usług Komunalnych Marian Mar-
szałkowski z Glincza. Podczas pod-
pisania dokumentów, Piotra Müllera 
– Posła na Sejm RP reprezentowała 
Mirosława Kaczyńska - Radna Sej-
miku Województwa Pomorskiego. W 
spotkaniu uczestniczyła także Ma-
rzena Reclaf- Wiceprzewodnicząca 

Rady Gminy Cewice, Maria Bachan 
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Cewice oraz pracowni-
cy urzędu z  Referatu Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji oraz  
z Referatu Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji.
Ogromnym wsparciem dla moż-
liwości pozyskiwania środków na 
gminne inwestycje 
z rządowych funduszy jest poseł 
Piotr Müller – rzecznik rządu, któ-
remu Wójt przekazał podziękowa-
nia za zaangażowanie w procesie 
pozyskania dofinansowania. Wójt 
podziękował również Radzie Gmi-
ny Cewice za okazane wsparcie, 
wykonawcom, którzy podjęli się re-

alizacji inwestycji oraz pracownikom 
Urzędu Gminy w Cewicach odpo-
wiedzialnym za realizację inwestycji: 
Referatowi Planowania Przestrzen-
nego i Inwestycji oraz Referatowi 
Zamówień Publicznych, Funduszy 
Zewnętrznych i Promocji.
Aby spełnić wymogi regulaminu 
otrzymanego dofinansowania i móc 
zawrzeć umowy gmina otrzymała 
podpisaną przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego promesę, na mocy 
której zatwierdzono po zakończeniu 
procedury zamówień publicznych 
ostateczną kwotę dofinansowania.
Wartość całości inwestycji wyniesie  
9 745 290,00 zł.
Celem Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych jest dofinansowanie inwestycji 
realizowanych przez gminy, powiaty 
i miasta lub ich związki 
w całej Polsce. Rozwiązanie stabili-
zujące wzmocni finanse samorzą-
dów i pozytywnie wpłynie na rozwój 
każdego regionu.

Referat zamówień publicznych, 
funduszy zewnętrznych i promocji 

INWESTYCJE
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TRWA BUDOWA SIECI KANALIZACJI  
SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W ŁEBUNI

Gmina Cewice rozpoczęła realiza-
cję zadania pn. „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej i wodociągowej 
na ulicy Wądolnik i ulicy Pomorskiej  
w miejscowości Łebunia”. W ra- 
mach inwestycji zostanie wybudo-
wana:
• kanalizacja sanitarna grawitacyj-

na o długości 125,1 m i tłoczna o 
długości 363 m wraz z lokalną 
przepompownią oraz sieć wodo-
ciągowa o długości 1070,4 m na 
ulicy Wądolnik,

• kanalizacja sanitarna grawitacyj-
na o długości 320,4 m i tłoczna o 
długości 669,2 m wraz z lokalną 

przepompownią oraz sieć wodo-
ciągowa o długości 855,3 m na 
ulicy Pomorskiej w miejscowości 
Łebunia wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną.

Wykonawcą robót, za kwotę 
1.305.630,49 zł, jest Przedsiębior-
stwo HYDRO-SERWIS Stanisław 
Mielewczyk z Sierakowic. 
Inwestycja jest dofinansowana  
z budżetu państwa, w ramach Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Wysokość dofinansowania 
wynosi 1.300.000,00 zł.

Referat zamówień publicznych,  
funduszy zewnętrznych i promocji

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

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

INWESTYCJE

DOFINANSOWANIE NA DOPOSAŻENIE SIŁOWNI WEWNĘTRZNEJ 
W CEWICACH

Gminne Centrum Kultury w Cewi-
cach otrzymało dofinansowanie na 
realizację zadania pn. „Doposaże-
nie siłowni wewnętrznej w miejsco-
wości Cewice”.
W ramach zadania do siłowni w bu-
dynku, w którym znajduje się m.in. 
Ośrodek Zdrowia, zostaną zakupio-
ne: 3 bieżnie, 2 rowerki treningowe, 
1 orbitrek, 1 wioślarz, 1 ławeczka do 
wyciskania oraz elementy doposa-

żające trening siłowy: 1 ochraniacz 
na gryf, 1 gryf, 4 obciążenia o wa-
dze 2,5 kg, 4 obciążenia o wadze 5 
kg, 4 obciążenia o wadze 10 kg i 4 
obciążenia o wadze 15 kg. Trening 
fitness kobiet wzbogacony zostanie 
poprzez zakup 3 par hantelków że-
liwnych fitness pokrytych powłoką 
neoprenową o właściwościach anty-
poślizgowych i amortyzujących.
Celem operacji jest poprawa wa-

runków życia mieszkańców i rozwój 
infrastruktury rekreacyjnej podno-
szącej atrakcyjność osiedleńczą 
gminy oraz stwarzającej warunki do 
dbania o kondycję fizyczną poprzez 
zakup wyposażenia do siłowni pu-
blicznej w miejscowości Cewice.
Zadanie jest dofinansowane z Eu-
ropejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 

na lata 2014-2020, działanie „Re-
alizacja lokalnych strategii rozwo-
ju kierowanych przez społeczność” 
w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
Planowany koszt przedsięwzię-
cia wynosi 100.826,57 zł, nato-
miast kwota dofinansowania to 
50.000,00 zł.

Referat zamówień publicznych, 
funduszy zewnętrznych i promocji 

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”
Gmina Cewice otrzymała dota-
cję celową z budżetu państwa  
w wysokości 70 000 zł w ramach 
rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w zakre-
sie technologii informacyjno – ko-

munikacyjnej na lata 2020-2024 
„Aktywna tablica”.
Szkoła Podstawowa w Łebuni i Szko- 
ła Podstawowa z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Leśników Polskich  
w Przerytem otrzymały dofinan-
sowanie na zakup sprzętu multi-

medialnego oraz pomocy dydak-
tycznych dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
W ramach programu szkoły będą 
mogły kupić narzędzia i urządze-
nia pozwalające wzbogacić zajęcia 
lekcyjne o techniki multimedialne, 

np. tablice interaktywne, wielkofor-
matowe monitory dotykowe czy też 
projektory ze sprzętem nagłaśniają-
cym.

Referat zamówień publicznych, 
 funduszy zewnętrznych i promocji
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ODJAZDOWY KLUB RODZINY 
W ramach działalności Klubu Ro-
dziny, który funkcjonuje na terenie 
Gminy Cewice już cały rok i jest 
realizowany dzięki udziałowi w 
projekcie „Wsparcie rodzin zagro-
żonych wykluczeniem społecznym”, 
finansowanym  ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go, zorganizowaliśmy wyjazdowe 
popołudnia z animatorem. Takie 
zajęcia stacjonarnie odbywają się 
dwa razy w tygodniu w Klubie Ro-
dziny w Cewicach. Aby umożliwić 
wszystkim dzieciom udział w takich 
zajęciach i zachęcić do uczestnic-
twa w Klubie Rodziny  wybraliśmy 
się w objazd po różnych miejsco-

wościach. 
W czerwcu odwiedziliśmy Łebunię, 
Popowo, Pieski, Siemirowice, Ma-
szewo Lęborskie oraz Unieszyno. 
Było mnóstwo zabawy i uśmiechu. 
Podczas animacji i integracji nie 
zabrakło śpiewu i tańca. 
Najważniejsze, że dzieci się świet-
nie bawiły i spędziły miło czas na 
świeżym powietrzu. Dziękujemy za 
pomoc w organizacji: SP Łebunia, 
SP Maszewo Lęborskie, NSP Po-
powo oraz Pani Sołtys z Unieszy-
na. W sierpniu odwiedzimy jeszcze 
Oskowo, Osowo Lęborskie oraz 
Bukowinę. 

Elwira Domaros

PIERWSZY ROK JUŻ ZA NAMI !
1 lipca 2022 przy amfiteatrze 
Gminnego Centrum Kultury w Cewi-
cach odbył się Piknik Rodziny z oka-
zji 1 urodzin Klubu Seniora i Klubu 
Rodziny. Atrakcji było co niemiara. 
Występ wokalny zespołu „Mareszki” 
z Cewic, koncert Pani Anny Kraw-
czykowskiej, ale największe brawa 
zebrał występ artystyczny Seniorów 
z Klubu Seniora w Cewicach. Swoim 
magicznym występem zaczarował 
Iluzjonista -  Rafał Reszke. Mogli-
śmy obejrzeć zjawiskowy festiwal 
kolorów oraz poskakać na zjeżdżal-
niach. Watą cukrową i popcornem 
częstowały dziewczyny z GCK w 
Cewicach, pyszne ciasta przygo-
towały Seniorki z Klubu Seniora w 
Cewicach, a do tego kawa, kiełba-
ski z grilla, napoje oraz frytki ufun-
dowane przez Farm Frites Poland, 
burgery z Food Trucka, swojski chleb 
ze smalcem i ogórkiem ufundowany 
przez przyjaciół Klubu.
 Zaplanowane mieliśmy jeszcze wie-
le niespodzianek, lecz pogoda spła-
tała nam figla i musieliśmy szybciej 
zakończyć nasz piknik.
Serdeczne podziękowania za po-
moc w organizacji i prowadzenie 

imprezy animatorowi  Amigol. Po-
nadto dziękujemy GCK w Cewicach 
za pomoc w organizacji i udostep-
nienie miejsca na nasz piknik, dziew-
czynom z OPS w Cewicach za ob-
sługę stanowisk, FGB w Maszewie 
Lęb. za przygotowanie fotogalerii 
z całego roku działalności naszych 
Klubów. Naszym kochanym wolon-
tariuszom za pomoc i zaangażowa-

nie w przygotowania. Dziękujemy! 
A Wam kochani goście dziękujemy 
za obecność i wspaniałą zabawę. 
Zapraszamy odwiedzajcie Nasz 
Klub. 
Więcej informacji na www.facebo-
ok.com/KlubSenioraiRodzinywCe-
wicach.
Piknik został zorganizowany w ra-
mach projektu „Troskliwe Gminy” 

finansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, 
działanie 6.2. Usługi Społeczne, 
poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług 
społecznych 

Elwira Domaros
zdj. Aleksandra Kaizer

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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EDUKACJA EKOLOGICZNA NAJMŁODSZYCH 
MIESZKAŃCÓW GMINY

W ramach edukacji ekologicznej 
Pracownicy Referatu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Urzędu Gminy w Cewicach uczą 
najmłodszych mieszkańców na-
szej gminy, jak dbać o środowisko 
i prawidłowo segregować odpa-
dy. Celem tegorocznej wizyty w 
Zespole Szkół w Cewicach, było 
przedstawienie przedszkolakom, 
poprzez zabawę, jak należy dbać  
o środowisko m.in. poprzez prawi-
dłową segregację odpadów. W celu 
utrwalenia informacji dotyczących 
segregacji odpadów pracownik 
Urzędu Gminy w Cewicach udał się  
z przedszkolami na spacer po Ce-
wicach w kierunku Kamieńca, gdzie 
wspólnie zbierali odpady znajdu-
jące się przy chodnikach oraz na 
ścieżce rowerowej, jednocześnie 
segregując je do odpowiednich po-
jemników. Wszystkie dzieci aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach, za co  
w nagrodę otrzymały bidony ufun-
dowane przez Gminę Cewice. 

Referat gospodarki komunalnej  
i mieszkaniowej

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ  
ZAPOBIEGA POŻAROM” EDYCJA 2022

30 marca 2022 r. w Gminnym Cen-
trum Kultury w Cewicach odbył się 
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” 
Edycja 2022.
W turnieju udział wzięło 26 uczniów 
szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Cewice, w dwóch grupach wie-
kowych: klasy I-IV i klasy V-VIII. 
Uczestnicy zmierzyli się z pytaniami 
testowymi, przygotowanymi dla 
każdej grupy wiekowej według zróż-
nicowanego stopnia trudności.
W pierwszej kolejności uczestnicy 
rozwiązywali test pisemny składa-
jący się z 30 pytań, którego celem 
było wyłonienie najlepszych 5-ciu w 
każdej kategorii wiekowej. Następ-
nie pięciu uczniów, którzy uzyskali 
najwyższy wynik przeszło do etapu 
drugiego, w którym odpowiadali na 
wylosowane zestawy pytań. Ucznio-
wie musieli wykazać się znajomością 
przepisów przeciwpożarowych, za-
sad postępowania na wypadek po-
żaru, praktycznych umiejętności po-

sługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki 
pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej, szeroko rozumia-
nego ratownictwa oraz wiedzy z 
zakresu bezpieczeństwa powszech-
nego, a także historii i tradycji ruchu 
strażackiego. Kolejnym etapem zwy-
cięzców eliminacji gminnych, będą 
eliminacje powiatowe.
Dyplomy, nagrody oraz upominki 
wszystkim uczestnikom turnieju wrę-
czył Wójt Gminy Cewice Jerzy Bań-
ka, który jednocześnie pogratulował 

uczestnikom poziomu wiedzy, a tak-
że podziękował uczniom za udział w 
turnieju mając nadzieję, iż zdobyta 
wiedza będzie kolejnym etapem w 
rozwijaniu pożarniczej pasji. Nagro-
dy dla uczestników turnieju zostały 
ufundowane przez Gminę Cewice.
W turnieju uczestniczyli zaproszeni 
goście:  Radosław Wroński – Ko-
mendant Gminny OG ZOSP RP  
w Cewicach, dh Zbigniew Borowski 
– Prezes Honorowy ZOG ZOSP RP 
w Cewicach, st. kpt. Marcin Elwart  – 
Dowódca Jednostki Ratowniczo 

– Gaśniczej PSP w Lęborku, st. kpt. 
Piotr Kobiela – p.o. Naczelnik Wy-
działu Operacyjno – Kontrolno – Roz-
poznawczego w PSP w Lęborku oraz 
dh Patryk Kreft  – Wiceprezes ZOG 
ZOSP RP w Cewicach. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział  
w turnieju.
Wyniki Gminnego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej 2022:
I grupa wiekowa – szkoły podstawo-
we klasy I-IV
• Kamil Krefta – ZSP w Siemirowi-

cach
• Nadia Wrońska – SP w Łebuni
• Aleksander Rosin – SP w Przery-

tem
II grupa wiekowa – szkoły podsta-
wowe klasy V-VIII:
• Dagmara Linsztedt – ZS w Ce-

wicach
• Nikola Schmydke – ZSP w Buko-

winie
• Zuzanna Jaszczak – SP w Łebuni

Referat zamówień publicznych, 
funduszy zewnętrznych i promocji

Z ŻYCIA GMINY
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SADZIMY LAS – OGÓLNO-
POLSKA AKCJI SADZENIA 
LASU „ŁĄCZĄ NAS  
DRZEWA”

27 kwietnia Wójt Gminy Cewice 
wraz z pracownikami urzędu wziął 
udział w ogólnopolskiej akcji sa-
dzenia lasu pod hasłem „Łączą 
nas drzewa”. We wspólnym sa-
dzeniu drzew uczestniczyli przed-
stawiciele samorządów z powiatu 
lęborskiego, służb mundurowych, 
pracownicy Gminnego Centrum 
Kultury w Cewicach oraz harcerze 
z 21 Drużyny Harcerskiej “Buki”.  
Nadleśnictwo Cewice przygoto- 
wało dla wszystkich chętnych sa-

dzonki drzew iglastych i liściastych 
– sosny, dęba, graba i gatunków 
biocenotycznych, które wspólnie po-
sadziliśmy na terenie leśnictwa Ce-
wice. Kampania #Łącząnasdrzewa 
ma na celu przybliżać temat ogrom-
nego znaczenia drzew w środowisku 
przyrodniczym i w naszym bezpo-
średnim otoczeniu.

Referat zamówień publicznych,  
funduszy zewnętrznych i promocji 

XXX- lecie Związku Gmin 
Pomorskich

W dniu 2 czerwca 2022r. na Zam-
ku w Gniewie odbyły się obchody 
Jubileuszu XXX-lecia Związku Gmin 
Pomorskich. W uroczystości uczest-
niczył Wójt Gminy Cewice Jerzy Bań-
ka, który otrzymał pamiątkowy me-
dal. Podczas uroczystości w imieniu 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy Zło-
te i Srebrne Krzyże Zasługi wręczył 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
w towarzystwie prezesa Związku 
Gmin Pomorskich Błażeja Konkola, 
Związek Gmin Pomorskich powstał 
w 1992 roku z inicjatywy 10 przed-
stawicieli samorządów gminnych 
i był odpowiedzią na potrzebę 
wspólnego działania na rzecz roz-
woju obszarów wiejskich wojewódz-
twa pomorskiego. Po 30 latach 
działalności związek jest najstarszą 
i największą w województwie po-
morskim korporacją zrzeszającą 
jednostki samorządu terytorialnego 
oraz jedną z największych w kraju. 

Obecnie liczy 96 gmin wiejskich, 
miejsko–wiejskich i miejskich (ponad 
800 000 mieszkańców). ZGP re-
prezentuje wspólne interesy zrzeszo-
nych samorządów oraz wspiera ideę 
samorządu terytorialnego.

Referat zamówień publicznych, 
funduszy zewnętrznych i promocji

SPOTKANIE WÓJTA GMINY CEWICE  
Z PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDU W ZWIĄZKU  
ZE SKŁADOWISKIEM W KAMIEŃCU

W dniu 14 lipca 2022 roku w sie-
dzibie Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska w Warszawie odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Urzędu 
Gminy w Cewicach oraz przedstawi-
cieli administracji rządowej, którego 
przedmiotem było ustalenie dalszych 
działań zmierzających do likwidacji 
nielegalnego składowiska odpadów 
tekstylnych w miejscowości Kamie-
niec. W spotkaniu wzięli udział m.in. 
Wójt Gminy Cewice Pan Jerzy Bańka, 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Pan Piotr Müller, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Klima-
tu i Środowiska Pan Jacek Ozdoba, 
jak również Główny Inspektor Ochro-
ny Środowiska Pan Michał Mistrzak.
Uczestnicy spotkania szczegółowo 
omówili dotychczasowe działania 
zmierzające do usunięcia i zagospo-
darowania odpadów tekstylnych z 
miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania lub magazynowania 
w Kamieńcu. Strony zadeklaro-
wały również dalszą współpracę w 
celu realizacji zadania sprawnego 
i bezpiecznego unieszkodliwienia 

odpadów zgodnie z wydanymi 
aktami administracyjnymi. Uczest-
nicy spotkania wyrazili również 
stanowczą wolę współdziałania 
poprzez wymianę informacji i wy-
konywanie czynności kontrolnych, 
które umożliwią wykrycie sprawców 
popełnionych przestępstw przeciw-
ko środowisku oraz zapobieżenie 
występowaniu kolejnych zdarzeń 
pożarowych na tym obszarze.

Wiodącym przedmiotem rozmów 
było udzielenie Gminie Cewice 
wsparcia finansowego, które jest 
niezbędne do usunięcia nielegal-
nie składowanych odpadów wraz 
z przeprowadzeniem ewentualnej 
remediacji powierzchni ziemi w 
zakresie skutków spowodowanych 
oddziaływaniem usuwanych odpa-
dów. Pan Minister Jacek Ozdoba 
zapewnił Wójta Gminy Cewice, że 

w tym celu zwróci się niezwłocznie 
do Prezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Pana Przemysława Ligenzy 
z prośbą o przedstawienie harmo-
nogramu finansowania powyższego 
zadania z programu priorytetowego 
„Usuwanie porzuconych odpadów”. 
Jednocześnie, Pan Minister Ozdoba 
zadeklarował, że skieruje do Proku-
ratury Krajowej prośbę o skoordy-
nowanie działań organów ścigania 
umożliwiających wykrycie spraw-
ców przestępstw środowiskowych w 
miejscowości Kamieniec. Zgodnie 
z deklaracją uczestników spotkania 
tylko skoordynowane działania po-
dejmowane na szczeblu centralnym 
i samorządowym pozwolą na nie-
zwłoczne stworzenie mechanizmu 
rozwiązania powstałego problemu.
Wójt Gminy Cewice zwrócił się rów-
nież do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku 
z prośbą o podjęcie działań zapo-
biegawczych i naprawczych w celu 
wyeliminowania potencjalnej szkody 
w środowisku naturalnym.

Z ŻYCIA GMINY

https://www.facebook.com/cewice.gck/?__cft__%5b0%5d=AZUR6Jy4pfomtH8EkOUZ4vdTnJCXSyv-37hAfwF-QVOyf03lQUDlAZPAnPkmy2gLKz4RIAdD9hfkrKunPzarwBLM2O_wMwdY5nI73fAupjxF9gVpbS6taZ-DmTxryyLS6EDRmsgd9a_rk5_1ahN0ezrBpXCs4iXQ9LvAXt188_XVXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cewice.gck/?__cft__%5b0%5d=AZUR6Jy4pfomtH8EkOUZ4vdTnJCXSyv-37hAfwF-QVOyf03lQUDlAZPAnPkmy2gLKz4RIAdD9hfkrKunPzarwBLM2O_wMwdY5nI73fAupjxF9gVpbS6taZ-DmTxryyLS6EDRmsgd9a_rk5_1ahN0ezrBpXCs4iXQ9LvAXt188_XVXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/21DHBuki/?__cft__%5b0%5d=AZUR6Jy4pfomtH8EkOUZ4vdTnJCXSyv-37hAfwF-QVOyf03lQUDlAZPAnPkmy2gLKz4RIAdD9hfkrKunPzarwBLM2O_wMwdY5nI73fAupjxF9gVpbS6taZ-DmTxryyLS6EDRmsgd9a_rk5_1ahN0ezrBpXCs4iXQ9LvAXt188_XVXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NadlesnictwoCewice/?__cft__%5b0%5d=AZUR6Jy4pfomtH8EkOUZ4vdTnJCXSyv-37hAfwF-QVOyf03lQUDlAZPAnPkmy2gLKz4RIAdD9hfkrKunPzarwBLM2O_wMwdY5nI73fAupjxF9gVpbS6taZ-DmTxryyLS6EDRmsgd9a_rk5_1ahN0ezrBpXCs4iXQ9LvAXt188_XVXw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C5%82%C4%85cz%C4%85nasdrzewa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUR6Jy4pfomtH8EkOUZ4vdTnJCXSyv-37hAfwF-QVOyf03lQUDlAZPAnPkmy2gLKz4RIAdD9hfkrKunPzarwBLM2O_wMwdY5nI73fAupjxF9gVpbS6taZ-DmTxryyLS6EDRmsgd9a_rk5_1ahN0ezrBpXCs4iXQ9LvAXt188_XVXw&__tn__=*NK-R
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BIBLIOTEKA - ŚWIAT W JEDNYM 
MIEJSCU

„Biblioteka - świat w jednym miejscu” 
- pod takim hasłem, w tym roku, bi-
blioteki w całej Polsce, świętowały 
Tydzień Bibliotek. Dlaczego takie 
hasło? Według Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich: „... biblioteka 
to mikro- i makrokosmos jednocze-
śnie. Z jednej strony książnica to 
swoista oaza w mieście, mały jego 
fragment, zaledwie punkt, z drugiej 
strony - drzwi do Universum. Wy-
starczy wejść - i można być tu, a za-
razem wszędzie. Wystarczy sięgnąć 
po tę lub inną książkę, by znaleźć 
się w XIX-wiecznej Anglii, w staro-
żytnym Rzymie, na Tasmanii, Ala-
sce, Antarktydzie, podróżować po 
Bliskim Wschodzie, albo wyruszyć 
w Kosmos...”

Jak świętowały nasze biblioteki?
Gminną Bibliotekę Publiczną w Ce-
wicach odwiedziły trzy grupy przed-
szkolaków. Tematem spotkań było 
zapoznanie dzieci z biblioteką i pra-
cą bibliotekarza. Maluchy dowie-
działy się co należy zrobić, aby stać 
się czytelnikiem biblioteki oraz po-
znały zasady wypożyczania książek. 
Kilkoro z nich było już w bibliotece 
wcześniej wraz ze swoimi rodzicami, 
ale dla zdecydowanej większości 
była to pierwsza wizyta wśród tylu 
książek.
Przedszkolaki z dużym zaintere-
sowaniem przeglądały książeczki. 

Największe emocje wzbudził róż-
norodny i kolorowy księgozbiór dla 
dzieci. Maluszki chętnie opowiadały 
o swoich ulubionych bajkach, o tym, 
kto im czyta na dobranoc i jakie 
książki podobają im się najbardziej. 
Starszaki z ciekawością wysłuchały 
opowiadania „Kicia Kocia w bi-
bliotece”, natomiast młodsze dzieci 
świetnie bawiły się z bajkami Braci 
Grimm. Na zakończenie spotkań 
przedszkolaki wzięły udział w zaję-
ciach plastycznych.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Maszewie Lęborskim rozpoczę-
ła świętowanie od przypomnie-
nia historii maszewskiej biblioteki.  
A jest co wspominać, bo w tym roku 
nasza biblioteka kończy dokładnie  
75 lat. Jak co roku, wspominały-

śmy również bibliotekarską kadrę.  
Bo czym byłyby biblioteki bez bi-
bliotekarzy? Kolejne dni upłynęły 
nam na świętowaniu z dziećmi. 
Naszymi gośćmi byli uczniowie 
klasy III ze Szkoły Podstawowej 
w Maszewie Lęborskim. Uczniowie 
poznali pracę bibliotekarki, zapo-
znali się z obcojęzyczną literaturą 
dla dzieci, a na koniec stworzyli 
mapę słów związanych z działal-
nością biblioteki. W kolejnym dniu 
do biblioteki przybyły z życzeniami 
dzieci uczestniczące w spotkaniach 
„Popołudnie w bibliotece”. Dzieci 
obdarowały nas przepięknymi laur-
kami.

Wioletta Wilkosz - dyrektor GBP 
 w Cewicach

Beata Czaja - Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

UKRAIŃSKIE 
KSIĄŻKI  
DLA DZIECI

Najpierw były zapytania od czytelni-
ków, a następnie zakup podstawowej 
literatury do nauki języka ukraińskie-
go: słowników, rozmówek i gramaty-
ki.
Teraz tworzymy w bibliotekach półki 
z książkami w języku ukraińskim dla 
dzieci, aby mogły poczuć się one czę-
ścią czytelniczej społeczności.
To wszystko dzięki temu, że Gminna 
Biblioteka Publiczna w Cewicach i jej 
filia w Maszewie Lęborskim znalazły 
się wśród 200 bibliotek w Polsce, któ-
re biorą udział w projekcie „Podaruj 
książkę ukraińskim dzieciom” realizo-
wanym przez Fundację Metropolia 
Dzieci i Instytut Książki.
Celem projektu jest zapewnienie do-
stępu do literatury w języku ojczystym 
uchodźcom z Ukrainy, którzy w Pol-
sce znaleźli nowy dom.
Projekt realizowany jest dzięki wspar-
ciu finansowemu osób prywatnych 
(na portalu: zrzutka.pl) oraz takich 
firm i instytucji jak: Fundacja Lotos, 
Fundacja Orlen, Fundacja PZU, 
Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskie-
go, Fundacja Powszechnego Czyta-
nia, Wydawnictwo Media Rodzina, 
Insignis Media, Wydawnictwo SQN, 
Chełmska Szkoła Rocka, Linguacio-
us i Avant Assessment, Agnieszka 
Andrzejczak i grupa Autorzy Książek 
Ukrainie.

Patronat nad projektem objęli: Pol-
skie Radio, Polska Sekcja IbBY, Czas 
Dzieci, Biblioteka Narodowa, Lustro 
Biblioteki.
Dystrybucją książek zajmuje się firma 
kurierska DPD.
Na dobry początek Fundacja Metro-
polia Dzieciom podarowała naszym 
bibliotekom 12 książek
dla dzieci i młodzieży. Część z nich 
powędrowała już do rąk ukraińskich 
czytelników.

Wioletta Wilkosz - dyrektor GBP  
w Cewicach

Beata Czaja - Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

„Czytanie książek bywa niebez-
pieczne. To przez kontakt z książką 
zaraziłem się „cyklozą”. Czytając  
o przygodach polskich podróżników, 
zacząłem fantazjować...” - tak roz-
począł swoją opowieść o wyprawie 
życia, na spotkaniu z mieszkańcami 
naszej gminy, autor i podróżnik Da-
niel Kocuj.
Daniel Kocuj jest cyklistą, miłośni-

kiem przygód i autorem książki 
pt. „Bike’owa podróż z Sydney do 
Szczecina”. Na skonstruowanym 
przez siebie jednośladzie, z kilku-
dziesięcioma kilogramami ekwipun-
ku, przejechał Australię, Indonezję, 
Malezję, Tajlandię, Birmę oraz In-
die. Podczas podróży  poznał wielu 
ciekawych ludzi, ich kulturę, gościn-
ność i kuchnię. I o tym podróżnik 

opowiadał na spotkaniu. Ale nie 
tylko. Mówił też o niebezpieczeń-
stwach, które czyhały na niego po 
drodze, o ciężkiej pracy na farmie 
arbuzów oraz o wielkiej sile prze-
trwania i chęci dotarcia do wyzna-
czonego celu. Uczestnicy spotkania 
byli zachwyceni.  Z widowni padło 
mnóstwo pytań. Po spotkaniu moż-
na było porozmawiać z podróżni-
kiem, nabyć jego książkę, poprosić o 
autograf i zrobić z nim pamiątkowe 
zdjęcia. Do Cewic podróżnik przyje-
chał na zaproszenie Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Cewicach, jej filii 
w Maszewie Lęborskim oraz Klubu 
Seniora i Rodziny w Cewicach.

Wioletta Wilkosz - dyrektor GBP 
 w Cewicach

Beata Czaja - Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA 
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W GMINNYM CENTRUM KULTURY

I BIEG ŚWIĘTOJAŃSKI  
„CEWICKA POCHODNIA”

25 sierpnia na boisku sportowym 
w Siemirowicach odbył się Festyn 
Świętojański inaugurujący I Bieg 
Świętojański „Cewicka Pochodnia”. 
Odwiedzających czekała tego dnia 
moc atrakcji. Sprzęt wojskowy przy-
wiozła ze sobą Morska Jednostka 
Rakietowa w Siemirowicach oraz  
44 Baza Lotnictwa Morskiego  
w Siemirowicach. Do zasilenia 
szeregów armii zachęcali również 
na swoim stoisku przedstawiciele 
Wojskowego Centrum Rekrutacji  
w Słupsku. Na plac zajechały wozy 
strażackie OSP Cewice, OSP Łe-
bunia oraz OSP Pieski, a straża-
cy prezentowali sprzęt pożarniczy. 
Należą im się wielkie słowa uzna-
nia, bowiem na Festyn przyjechali 
praktycznie po 1-dniowym odpo-
czynku po dużych akcjach gaśni-
czych w Kamieńcu oraz w Lęborku. 
Obecni byli także przedstawiciele 
Policji, którzy przeprowadzili po-
kaz obezwładniania przestępcy  

z użyciem psa policyjnego. Ponadto 
swoje stanowiska zaprezentowały 
Koła Gospodyń Wiejskich z Siemiro-

wic oraz Piesek, Nadleśnictwo Cewi-
ce, Gminne Centrum Kultury, Stowa-
rzyszenie Rodzina Wojskowa, Klub 

Garnizownowy oraz Zarząd Osiedla 
na Skarpie. Imprezie towarzyszyły 
występy artystyczne, na scenie po-
jawiły się m.in. Mareszki, wokaliści z 
Młodzieżowego Centrum Kultury w 
Lęborku, Awionetki oraz Aleksandra 
Jankowska.
Cała impreza rozpoczęła się po go-
dzinie 16. od uroczystego zapalenia 
ogniska świętojańskiego od pochod-
ni, która przybyła z Cewic, niesiona w 
sztafecie przez członków Cewickiego 
Klubu Morsa i Biegacza. I Bieg Świę-
tojański „Cewicka Pochodnia” rozpo-
czął się o godz. 21.00, a na starcie 
stanęło prawie 90 uczestników. 
Pamiątkowe medale uczestnikom 
wręczył Wójt Gminy Cewicy Jerzy 
Bańka.

KONKURS POEZJI I PROZY POLSKIEJ
12 maja odbyły się eliminacje śro-
dowiskowe XXXIX konkursu Poezji 
i Prozy Polskiej w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Lęborku. Zosia 
Śmiałkowska oraz Natalia Szy-
mikowska, reprezentujące GCK w 
Cewicach, zajęły I miejsca w swo-
ich kategoriach tj. Poezji Śpiewa-
nej i Recytacji klas IV-VI. Krzysztof 
Jereczek ze Szkoły Podstawowej w 
Maszewie Lęborskim w kategorii 
klas VII-VIII również zajął I miejsce. 
Następnie 3 czerwca w Ośrodku 
Teatralnym RONDO  w Słupsku 
odbył się finał XXXIX Powiatowe-
go Konkursu Recytatorskiego Po-

ezji Polskiej dla uczniów szkół pod-
stawowych, w którym zmierzyli się 
laureaci eliminacji środowiskowych. 
W finale Zosia Śmiałkowska zdo-
była wyróżnienie w kategorii poezji 
śpiewanej, Natalia Szymikowska 
zdobyła II nagrodę w turnieju re-
cytatorskim klas IV-VI, a Krzysztof 
Jereczek zajął II miejsce w kategorii 
klas VII – VIII. Celem konkursu jest 
popularyzacja polskiej literatury 
pięknej, kształtowanie wrażliwości 
na piękno języka ojczystego, a tak-
że stwarzanie okazji do pracy nad 
kulturą mowy oraz sztuką interpre-
tacji.
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SIEĆ NA KULTURĘ  
W PODREGIONIE SŁUPSKIM 

Gminne Centrum Kultury w Cewi-
cach  oraz Dom Kultury w  Masze-
wie - filia GCK Cewice wzięli udział 
w projekcie „Sieć na kulturę w podre-
gionie słupskim” realizowanym przez 
Fundację Wspierania Zrównoważo-
nego Rozwoju. W ramach projektu 
przeprowadzone zostało bezpłatne 
szkolenie „Dziennikarstwo online” 
wśród dzieci i młodzieży od 10 do 18 
lat, które obejmowało spotkania on-
line w trzech grupach od październi-
ka 2021r. do lutego 2022r.

Głównym celem szkolenia było 
poznanie kluczowych zagadnień 
dotyczących tworzenia, publikacji, 
promowania i moderowania treści 
informacyjnych w Internecie. 
Podsumowaniem projektu jest wy-
posażenie GCK w sprzęt kompute-
rowy mający służyć do organizacji 
zajęć i warsztatów. Zakup został 
dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w Ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa.

KONKURS RODNO 
MOWA 

Po przerwie spowodowanej pande-
mią, do Gminnego Centrum Kultury 
w Cewicach powrócił konkurs Rodno 
Mowa. W eliminacjach gminnych 
wzięło udział 20 uczniów ze szkół 
w Łebuni, Bukowinie, Maszewie 
Lęborskim oraz Przerytem. Ucznio-
wie rywalizowali w 4 kategoriach 
wiekowych. Uczestnicy w czasie 
oczekiwania na werdykt jury zostali 
zaproszeni na warsztaty z malowa-
nia kubków porcelanowych i toreb 
bawełnianych z wykorzystaniem 
wzorów kaszubskich oraz własnych 
inwencji twórczych. W eliminacjach 

powiatowych, które zostały przepro-
wadzone w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Lęborku Gminę Cewice 
reprezentowali: Natalia Płotka, Ni-
kodem Kreft, Julian Wejer, Kornel 
Kreft, Kacper Kropidłowski, Agata 
Szulta, Zofia Walkusz oraz Zuzan-
na Jaszczak. Celem konkursu jest 
poznawanie i popularyzacja litera-
tury kaszubskiej oraz pielęgnowanie 
mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza 
recytatorom okazję do indywidual-
nej wypowiedzi artystycznej, a także 
ma wpływ na pogłębianie wrażliwo-
ści na urodę literatury kaszubskiej.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY

ZAJĘCIA UKRAINA
Masza Filoniuk od samego po-
czątku swojego pobytu w Cewi-
cach wiele pomagała w sprawach 
organizacyjnych oraz komunika-
cji z uchodźcami z Ukrainy. Przez 
kilka tygodni była nawet częścią 
zespołu Gminnego Centrum Kul-
tury w Cewicach, kiedy wspierała 
GCK w prowadzeniu zajęć dla 
dzieci. Ze względu na wznowienie 
pracy przedszkola, w którym na co 
dzień pracuje, Masza powróciła 
do Żytomierza. 22 maja z inicja-
tywy mieszkańców Cewic odbyło 
się w Gminnym Centrum Kultury 
spotkanie rodzin ukraińskich prze-
bywających na terenie gminy Ce-
wice. Spotkanie miało charakter 
integracyjny. Przybyli goście mieli 
okazję poznać się, porozmawiać i 
w asyście zespołu Mareszki trochę 
również pośpiewać.
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INWESTYCJE

REMONT DACHU W ZESPOLE 
SZKÓŁ W CEWICACH 

W Zespole Szkół w Cewicach do-
konano renowacji pokrycia da-
chowego na hali gimnastycznej. 
Inwestycja obejmowała zakup 
materiałów potrzebnych do wyko-
nania prac,uszczelnienie kominów i 
kominków wentylacyjnych wraz ze 

sprawdzeniem opierzenia istnieją-
cego, usunięcie wad opierzeniaoraz 
wklejenie papy na całości pokry-
cia dachowego nad halą gimna-
styczną. Całość inwestycji wyniosła 
110.000,00 zł netto.

Zespół Szkół w Cewicach 

Z POEZJĄ BYĆ  
NA TY

W środę 8 czerwca w sali widowi-
skowej Gminnego Centrum Kultury 
w Cewicach odbył się I Gminny Tur-
niej Sztuki Recytatorskiej „Z poezją 
być na Ty”. W konkursie wzięli udział 

uczniowie ze szkół w Cewicach, 
Łebuni oraz Maszewie Lęborskim. 
Nagrody otrzymali: Natalia Szy-
mikowska, Zofia Walkusz, Zuzanna 
Jaszczak i Krzysztof Jereczek.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY NADCHODZĄCE WYDARZENIA
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RELACJA

70-LECIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ 
W LĘBORKU

19 maja 2022r.  w sali koncerto-
wej Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im. Mieczysława Michalskiego 
w Lęborku odbyła się uroczysta 
gala z okazji 70-lecia placówki, 
w której uczestniczył Wójt Gminy 
Cewice. W dzień obchodów jubi-
leuszu,  wybrzmiały fantastyczne 
występy w wykonaniu kadry, ab-
solwentów i uczniów placówki, wi-
dzowie odbyli wirtualny spacer po 
szkole oraz uhonorowali minutą 
ciszy byłych pracowników szkoły. 
Ponadto wizytator pomorski Jacek 
Markanicz, przekazał dyrektorowi 
Wojciechowi Siedlikowi „Złoty Me-
dal” za Długoletnią Służbę, nada-
ny przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę, a następnie odczytał list gra-
tulacyjny od Ministra Kultury prof. 
Piotra Glińskiego. Resortowe od-
znaczenie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego “Honorową 
Odznakę Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” otrzymał Marcin Wardu-
liński. Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego przyznał spe-
cjalne dyplomy dla pracowników 
i nauczycieli. Otrzymali je: Ma-
rzanna Banach (sekretarz szkoły), 
Barbara Górgurewicz (główny 

księgowy), Margarita Grigorian 
(fortepian), Iwona Lipińska (star-
szy referent), Wiesława Majtczak, 
Mirosław Pawlak (trąbka), Kamila 
Pietrzak (wiolonczela), Grzegorz 
Piwar (gitara), Ewa Studzińska 
(klarnet), Bogna Sujkowska (zaję-
cia teoretyczne), Marcin Wardu-
liński (akordeon), Ewa Wysokińska. 

Dr Zdzisław Bujanowski – Dyrektor 
Centrum Edukacji Artystycznej, 
przyznał nagrodę indywidualną 
II stopnia Bognie Sujkowskiej. Zaś 
Starosta Lęborski, wręczyła za 
szczególne zasługi na rzecz dzia-
łalności w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I st. im. M Michalskiego 
w Lęborku trzy medale. Otrzymali 

je: Dyrektor Wojciech Siedlik, Bar-
bara Górgurewicz oraz Marcin 
Warduliński. Medale Burmistrza 
Miasta Lęborka powędrowały do 
Pani Magdaleny Kreft oraz Lidii 
Nycz. Nie zabrakło również życzeń 
i  prezentów od włodarzy gmin, 
dyrektorów placówek oświatowych, 
rodziców i przyjaciół szkoły.

231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA  
W LĘBORKU

3 maja Wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Cewice Wiesławem 
Kellerem oraz Wiceprzewodniczą-
cą Rady Gminy Cewice Marzeną 
Reclaf, wziął udział w uroczystości z 
okazji 231 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja, która odbyła się na 
Skwerze Orła Białego w Lęborku. 
Wspólne świętowanie przybyli go-
ście rozpoczęli od uroczystej mszy 
świętej w kościele pw. Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski w Lę-
borku z udziałem księdza biskupa 
pomocniczego Diecezji Pelpliń-
skiej Arkadiusza Okroja i księży  
z dekanatu lęborskiego. Po mszy 
nastąpił  przemarsz ulicami mia-
sta pod Obelisk Niepodległości, 
na czele z Orkiestrą Dętą „Ziemia 
Lęborska”, z udziałem kompanii 
honorowej, licznych pocztów sztan-
darowych, delegacji instytucji, or-
ganizacji, władz samorządowych  

i mieszkańców. Oprawę artystyczną 
uroczystości przygotowały dzieci i 

młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 
5 w Lęborku. Apel Pamięci wygłosił 

porucznik Piotr Kłodziński, a salwę 
honorową oddali żołnierze z 1. lębor-
skiego batalionu zmechanizowanego 
im. gen. Jerzego Jastrzębskiego. Wią-
zankę pieśni patriotycznej zagrała 
na żywo Orkiestra Dęta „Ziemia Lę-
borska”, a werble podczas składania 
wiązanek odegrała Grupa Perkusyj-
na Tremolo. Przy Obelisku Niepod-
ległości została uroczyście podnie-
siona flaga Rzeczpospolitej Polskiej  
i odśpiewano hymn. Wiązanki kwia-
tów złożyli przedstawiciele władz 
samorządowych miasta, powiatu i 
sąsiednich gmin, radni wojewódzcy, 
powiatowi i miejscy, delegacje kom-
batantów, organizacji pozarządo-
wych, partii politycznych, lęborskich 
instytucji, szkół i przedszkoli, służb 
mundurowych i ratowniczych, rze-
mieślnicy, harcerze oraz mieszkańcy 
powiatu lęborskiego.  

Referat zamówień publicznych, 
 funduszy zewnętrznych i promocji  
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ŚWIĘTO MORSKIEJ JEDNOSTKI RAKIETOWEJ W SIEMIROWICACH
28 czerwca Morska Jednost-
ka Rakietowa w Siemirowicach 
obchodziła swoje święto. Naj-
lepsi otrzymali wyróżnienia, na-
grody i odznaczenia Ministra 
Obrony Narodowej. W tym roku  
w święcie żołnierzom towarzyszyli 
harcerze. 
W dniu święta żołnierzy Morskiej 
Jednostki Rakietowej odwiedził kon-
tradmirał Mirosław Jurkowlaniec, 
Dowódca 3. Flotylli Okrętów w 
Gdyni. W żołnierskim święcie uczest-
niczył Wójt Gminy Cewice Jerzy Bań-
ka.  Powiat Lęborski reprezentowali: 
Adam Nowak, członek Zarządu 
Powiatu, który na ręce dowódcy 
jednostki przekazał okolicznościowy 
list gratulacyjny i Roman Wypasek, 
kierownik Referatu Bezpieczeństwa 
Starostwa Powiatowego w Lęborku. 

Samorząd Lęborka reprezentowali: 
burmistrz Witold Namyślak i prze-
wodniczący Rady Miejskiej  Jaro-
sław Litwin.
Po podniesieniu flagi państwowej 
i powitaniu gości przez dowódcę 

kmdr Bogdana Tomaszyckiego, 
nastąpiło odczytanie rozkazów oko-
licznościowych, wręczenie medali, 
wyróżnień i odznak. Święto jednost-
ki w tym roku miało również swój 
drugi wymiar. Obecni na terenie 

jednostki harcerze otrzymali propo-
rzec. Uroczyste przekazanie odbyło 
się na placu apelowym w obecności 
pododdziałów wojska, kadry oficer-
skiej i zebranych gości. Z rąk kmdr 
Bogdana Tomaszyckiego proporzec 
przejęła phm Agnieszka Stenka ko-
mendantka Hufca ZHP w Lęborku, 
która przekazała go drużynowej 
Annie Białous. Od tej pory 1. Druży-
na Harcerska w Przerytem, nosząca 
imię Morskiej Jednostki Rakietowej 
zyskała wyróżniający ją spośród in-
nych, element harcerskiej tradycji i 
obrzędowości.
Uroczystość zamknęła defilada, w 
tym roku rozszerzona o pokaz sprzętu 
zmechanizowanego. Po oficjalnych 
uroczystościach na placu apelowym, 
odbył się pokaz sprawności żołnierzy   
i prezentacja bojowej walki wręcz.

RELACJA

GMINNY PIKNIK STRAŻACKI W ŁEBUNI 
2 lipca 2022 roku w Łebuni odbył 
się Gminny Piknik Strażacki, zor-
ganizowany przez OSP Łebunia. 
Podczas pikniku nie zabrakło atrak-
cji dla najmłodszych w postaci zjeż-
dżalni „wóz strażacki”, ściany wspi-
naczkowej „gaśnica”, toru przeszkód 
„remiza strażacka”, popcornu, waty 
cukrowej, a także zabaw z anima-
torem z Gminnego Centrum Kul-
tury w Cewicach. Dla uczestników 
wydarzenia strażacy OSP Łebunia 
przygotowali tradycyjną grochówkę. 
Podczas pikniku zostały przeprowa-
dzone Gminne Zawody Sportowo – 
Pożarnicze, w których wzięło udział 
7 drużyn: drużyny męskie OSP Ce-
wice, OSP Pieski, OSP Łebunia i 
drużyna kobieca OSP Cewice oraz 
drużyny: MDP Cewice chłopcy, 
MDP Cewice dziewczęta, MDP Łe-
bunia dziewczęta. Komisję sędziow-
ską powołał Komendant Powiatowy 
PSP w Lęborku bryg. Piotr Krzemiń-
ski, a sędzią głównym zawodów był 
st.kpt. Dawid Główczewski. Zawody 
rozegrane zostały w konkurencjach 
dla OSP: ćwiczenie bojowe, sztafeta 
pożarnicza 7x50m z przeszkoda-
mi oraz dla MDP: ćwiczenie bojo-
we CTiF oraz sztafeta pożarnicza 
400m.
Klasyfikacja generalna dla Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych – 
drużyny dziewczęce:
• 1 miejsce MDP OSP Cewice – 993 

pkt
• 2 miejsce MDP OSP Łebunia – 

929 pkt
Klasyfikacja generalna dla Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych – 
drużyny chłopięce:
• 1 miejsce MDP OSP Cewice – 957 

pkt
Klasyfikacja generalna dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych – drużyny 
grupy „C” kobiece:
• 1 miejsce OSP Cewice – 130 pkt
Klasyfikacja generalna dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych – drużyny 
grupy „A” męskie:
• 1 miejsce OSP Cewice – 109 pkt
• 2 miejsce OSP Łebunia – 111 pkt
• 3 miejsce OSP Pieski – 126 pkt
Uczestnicy zawodów sportowo-
-pożarniczych otrzymali pucha-
ry, dyplomy, bony upominkowe,  

a najmłodsi strażacy medale. Za 
prawidłowy przebieg i nadzór za-
wodów podziękowania zostały zło-
żone w formie bonów upominko-
wych członkom komisji sędziowskiej.  
Podziękowania otrzymali również 
opiekunowie Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych: dh Wiesław Pip-
ka, dh Natalia Cybula, dh Ewa Kel-
ler i dh Angelika Choszcz. 
Po zawodach odbył się pokaz ra-
townictwa technicznego polegający 
na wydobyciu osoby poszkodowa-
nej z pojazdu przez strażaków z JRG 
Lębork i OSP z terenu naszej gminy.  
Na koniec pikniku przeprowadzono 
zbiórkę strażaków z naszej gminy. 
Wójt Gminy Cewice  Jerzy Bańka po-
dziękował wszystkim strażakom OSP 

oraz pracownikom Urzędu Gminy w 
Cewicach, którzy poświęcili swój czas 
i zdrowie podczas prowadzonych 
działań ratowniczo – gaśniczych 
w miejscowości Kamieniec. Każdy 
otrzymał podziękowanie w formie 
dyplomu i rękawic technicznych. 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Cewicach podziękował Wójto-
wi Gminy Cewice za dotychczasową 
współpracę podczas działań ratow-
niczo - gaśniczych na terenie gminy 
i rozwój ochrony przeciwpożarowej 
poprzez wręczenie pucharu oraz 
rękawic technicznych. Zarząd OSP 
Cewice podziękował także dh Bogu-
sławowi Dawidowskiemu i dh Lesz-
kowi Oleszczyk za długoletnią służbę 
w szeregach OSP Cewice życząc 
dalszych sukcesów osobistych
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Cewicach składa serdeczne 
podziękowania za pomoc w orga-
nizacji pikniku: Wójtowi Gminy Ce-
wice, Gminnemu Centrum Kultury 
w Cewicach, pracownikom Urzędu 
Gminy w Cewicach, AG-AUTO 
Sierakowice – Adam Grzenkowicz, 
Gospodarstwu Rolnemu w Łebuni 
– Wojciech Baranowski, OSP Go-
ręczyno, członkowi wspierającemu 
OSP Łebunia dh Mieczysławowi 
Kwidzińskiemu, „Sierpasz” Sierako-
wice, a także strażakom OSP Łe-
bunia.

Referat zamówień publicznych,  
funduszy zewnętrznych i promocji 

zdj. Michał Bazowski
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POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA  
I 30-LECIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Z okazji Powiatowych Obchodów 
Dnia Strażaka i 30-lecia Państwo-
wej Straży Pożarnej, 
25 maja 2022 roku odbył się uro-
czysty apel na Placu Pokoju w Lę-
borku. W uroczystości 
w imieniu Wójta Gminy Cewice 
uczestniczyła Marzena Krakowiak- 
Sekretarz Gminy Cewice. Obchody 
w Lęborku swoim udziałem uświet-
nili Mariusz Łuczyk - Wicewojewoda 
Pomorski oraz st. bryg. Tomasz Sie-
miętowski - zastępca Pomorskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP. 
Radna Sejmiku Wojewódzkiego Mi-
rosława Kaczyńska reprezentowała 
Piotra Müllera, posła na Sejm RP i 
sekretarza stanu w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów. Po podniesieniu 
flagi, Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lębor-
ku bryg. Piotr Krzemiński przywitał 
przybyłych gości oraz zgromadzo-
nych mieszkańców całego powiatu. 
Następnie wręczono akty nadania 
wyższych stopni służbowych i wyróż-
nień. Odznaczenia zostały wręczone 
w dniu 17 maja 2022 r. w trakcie 
Wojewódzkich Obchodów Dnia 
Strażaka 

w Gdańsku.Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej odznaczył Marię Solec-
ką (Samodzielne Stanowisko Pracy 
ds. Finansowych, główna księgowa).
Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę zostali wyróżnieni: st. kpt. 
Marcin Elwart,  st. ogn. Mariusz 
Baranowski, st. ogn. Przemysław 
Keller. Srebrnym Medalem za Dłu-
goletniąSłużbę został wyróżniony 
ogn. Mateusz Wołocznik. Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji odznaczył Brązową Odznaką 

„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpo-
żarowej” kpt. Ireneusza Bulczaka i st. 
ogn. Mariusza Dziembowskiego.Mi-
nister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dniem 4 maja nadał asp. 
Radosławowi Wrońskiemu stopień 
młodszego kapitana. Awans został 
wręczony 6 maja w trakcie Cen-
tralnych Obchodów Dnia Strażaka 
w Warszawie. Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej z dniem 
4 maja nadał mł. asp. Adamowi 
Boguń stopień aspiranta.Pomorski 

Komendant Wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnych z dniem 4 
maja nadał stopień ogniomistrza 
6 strażakom z PSP w Lęborku: mł. 
ogn. ŁukaszowiMaślińskiemu, mł. 
ogn. Sebastianowi Matusiakowi, 
mł. ogn. Adamowi Ostrowskiemu, 
mł. ogn. Łukaszowi Ulaszkowi, mł. 
ogn. Dariuszowi Wencie, mł. ogn. 
Krzysztofowi Wiśniewskiemu oraz 
młodszego ogniomistrza st. sekc. 
Mateuszowi Cyrze i st. sekc. Kaje-
tanowi Wiszowatemu. Pomorski Ko-
mendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej wyróżnił za szcze-
gólne osiągnięcia i zaangażowanie 
podczas wykonywania obowiązków 
służbowych nagrodą pieniężną: 
bryg. Piotra Krzemińskiego, st. kpt. 
Dawida Główczewskiego, st. kpt. 
Marcina Elwarta, mł. kpt. Rado-
sława Wrońskiego, asp. Mariusza 
Zakolskiego, ogn. Łukasza Ulaszek. 
Podczas uroczystości został wrę-
czony akt włączenia do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 
jednostki OSP w Łebuni. Decyzje 
odebrała Sekretarz Gminy Cewice 
Marzena Krakowiak oraz mł. kpt. 
Radosław Wroński.

SPORT

MISTRZ EUROPY ORAZ MISTRZ POLSKI  
W TRÓJBOJU SIŁOWYM Z CEWIC

W dniach 06.04-09.04.2022 w 
Siedlcach odbyły się zawody XPC 
Powerlifting European Champion-
ship 2022.  Duża impreza przy-
ciągnęła ponad 400 uczestników, 
zarówno z Polski jak i zawodników z 
zagranicy m.in. ze Szwecji, Norwe-
gii, Niemiec, Czech, Słowacji czy 
Armenii. W Mistrzostwach Europy 
XPC w trójboju siłowym wystarto-
wał mieszkaniec Cewic Aleksander 
Kita. W konkurencji wyciskania 
sztangi leżąc Aleksander zdobył 
złoty medal jako żołnierz w klasy-
fikacji zawodników służb munduro-
wych oraz brązowy medal w konku-
rencji OPEN. Spośród wszystkich 
startujących w kategorii do 110kg 
uzyskał wynik 202,5kg. Natomiast 
w dniach 25.05-26.05.2022r. 
w Hali Sportowej OSIR w Siedl-
cach odbyły się Mistrzostwa Polski 
Powerlifting XPC. Podczas Mi-
strzostw Polski Aleksander zdobył  

1 miejsce w kategorii do 100kg 
MPF w rywalizacji służb mun-
durowych oraz 1 miejsce  
w kategorii OPEN bez podzia-

łu na kategorie wagowe, dla 
najsilniejszego zawodnika służb 
mundurowych, reprezentując 44 
Bazę Lotnictwa Morskiego w Sie-

mirowicach. Jako reprezentant  
Klubu Tytan Team w kategorii 
OPEN do 100kg Aleksander zajął 
2 miejsce. 
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3 MIEJSCE ZS W CEWICACH PODCZAS WOJEWÓDZKICH 
IGRZYSK CHŁOPCÓW W DWA OGNIE USPORTOWIONE

12 maja drużyna chłopców z kla-
sy czwartej z Zespołu Szkół w Ce-
wicach uczestniczyła w 50 finale 
Wojewódzkich Igrzysk Chłopców 
w „Dwa ognie usportowione” w 
Gdańsku. W finale wzięło udział 6 
najlepszych drużyn z województwa 
pomorskiego. Uczniowie z Cewic wy-
grali turniej gminny oraz powiatowy. 
Następnie wzięli udział w półfinale 
wojewódzkim, gdzie zajęli pierwsze 
miejsce i tym samym zostali druży-

ną reprezentującą powiat lęborski w 
finale wojewódzkim. Podczas finału, 
po zaciętych bojach drużyna z Ce-
wic zajęła 3 miejsce! Skład zespołu: 
Mateusz Decyk, Szymon Korda, 
Igor Kostuch, Jan Stencel, Szymon 
Wenta, Tomasz Wolski, Szymon 
Zdrojewski, trener Jan Niedźwiecki. 
Organizatorem turnieju był Woje-
wódzki Szkolny Związek Sportowy 
w Gdańsku. 

Jan Niedźwiecki 

XV GALA SPORTU POWIATU LĘBORSKIEGO
Jubileuszowa XV Gala Sportu Po-
wiatu Lęborskiego odbyła się 2 
kwietnia w Lęborskim Centrum 
Kultury Fregata. Podczas gali 
zostały wręczone wyróżnienia i 
nagrody dla najlepszych spor-
towców i trenerów osiągających wy-
sokie wyniki sportowe na krajowych  
i międzynarodowych arenach spor-
towych, a także nagrody dla dzia-
łaczy sportowych oraz osób, które 
czynnie wspierają rozwój sportu w 
powiecie lęborskim.
Organizatorem XV Gali Sportu 
Powiatu Lęborskiego była Powiato-
wa Rada Sportu przy współpracy 
z jednostkami samorządu teryto-
rialnego Powiatu Lęborskiego. Po-
wiatowa Rada Sportu przyznała 
„Sportowe Laury Powiatu Lębo-
rskiego 2021” w 16 kategoriach.  
O przyznaniu laurów decydowało 
kryterium osiągnięć sportowych w 
dyscyplinach sportowych olimpij-
skich i paraolimpijskich uzyskanych 
w 2021 roku. Nagrody przyznali 
również burmistrzowie i wójtowie 
powiatu lęborskiego. Na liście nomi-
nowanych do prestiżowych nagród i 
wyróżnień znalazło się 130 nazwisk 
z 20 klubów i stowarzyszeń sporto-
wych, a także 8 imprez o wyjątko-
wym wymiarze w zakresie popu-
laryzowania sportu. Łącznie kluby 
sportowe z Powiatu Lęborskiego w 
rywalizacji w Systemie Sportu Mło-
dzieżowego opracowanym przez 
Zespól Metodyczny w Warszawie za 
2021 rok zdobyli – 98,76 punktów co 
dało 248 miejsce wśród Powiatów w 
Polsce i 16 miejsce w województwie 
Pomorskim. Galę Sportu oraz Spor-
towe Laury Powiatu Lęborskiego 
uroczyście otworzyła Alicja Zającz-
kowska – Starosta Lęborski wspólnie 
z Witoldem Namyślakiem – Burmi-

strzem Miasta Lęborka. Salę kino-
wą Lęborskiego Centrum Kultury 
„Fregata” szczelnie wypełnili mistrzo-
wie sportu, trenerzy oraz sportowi 
działacze. Artystyczną część uro-
czystości wypełniły występy tancerek  
z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Lęborku, kierowanego przez dyr. Te-
resę Szczepańską.
Podczas Gali Sportu Powiatu Lę-
borskiego Wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka wręczył trzy nagrody Wój-
ta Gminy Cewice dla najlepszych 
sportowców z terenu naszej gminy. 
Nagrodę wójta otrzymał:
• Antoni Bonemberg ze Szkoły Pod-

stawowej w Maszewie Lęborskim, 
który zajął III miejsce w wojewódz-
twie pomorskim w Mistrzostwach 
Województwa Pomorskiego Junio-
rów w szachach do lat 11.

• Nikodem Klejsa z Klubu Leśnik 
Cewice/ UKS Lotos, który został 

powołany w kwietniu 2020 przez 
PZPN do projektu, który ma na 
celu zapewnienie najlepszych wa-
runków do dalszego rozwoju pił-
karskiego. Reprezentuje nas god-
nie w klubie UKS Lotos Gdańsk.

• Filip Maszota z Klubu Karate 
Shotokan w Lęborku, który m.in. 
zajął I miejsce w  kumite indywi-
dualne -40kg 12-13 lat podczas 
Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików w karate olimpijskim, 
a także  I miejsce w kata team 
boys 12-13 lat, podczas XX Cen-
tral Europe Open Karate WKF – 
GRAND PRIX Pomorza i Kujaw.

Z Gminy Cewice Nagrodę Staro-
sty Lęborskiego otrzymał Nikodem 
Labuda z Tytan Team, który zajął I 
miejsce podczas Mistrzostw Europy 
XPC w trójboju siłowym w Siedlcach.
W Plebiscycie Sportowym Laury 
Powiatu Lęborskiego 2021 w ka-

tegorii sportowiec młodzik wyróż-
nienie otrzymał Filip Maszota z 
Klubu Karate Shotokan w Lęborku, 
w kategorii sportowiec młodziczka 
dyplom otrzymała  Nina Wójtowicz 
i Aleksandra Janczak z Klubu Kara-
te Shotokan w Lęborku, natomiast 
wyróżnienie otrzymała Dagmara 
Linsztedt z Klubu Karate Shotokan w 
Lęborku, w kategorii  sportowiec ju-
niorka wyróżnienie otrzymała Wero-
nika Reclaf z Klubu Karate Shotokan 
w Lęborku oraz w kategorii Działacz 
Ostatniego Ćwierćwiecza Powiatu 
Lęborskiego statuetkę otrzymał Ze-
non Janczak – Klub Sportowy Leśnik 
Cewice. Nagrodę specjalną z okazji 
35-lecia Klubu Sportowego Leśnik 
Cewice otrzymała Agnieszka Mrosk 
– Prezes Klubu Leśnik Cewice.

Wszystkim nagrodzonym  
serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów.
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XXII GALA SPORTU SZKOLNEGO  
POWIATU LĘBORSKIEGO

W sali audiowizualnej w Zespole 
Szkół Mechaniczno – Informa-
tycznych w Lęborku 20 czerwca 
2022r. odbyła się XXII Gala Spor-
tu Szkolnego Powiatu Lęborskiego.  
Podczas gali podsumowano współ-
zawodnictwo sportowe szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych 
w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady 
w roku szkolnym 2021/2022. Galę 
uroczyście otworzyła starosta Alicja 
Zajączkowska. W XXII Gali Spor-
tu Szkolnego Powiatu Lęborskiego 
uczestniczył Wójt Gminy Cewice 
Jerzy Bańka, który wręczył nagro-
dy dla Zespołu Szkół w Cewicach 
oraz dla Szkoły Podstawowej w 
Maszewie Lęborskim. Podczas gali 
przedstawiono największe osiągnię-
cia sportowe szkół w roku szkolnym 
2021/22 oraz klasyfikację końcową 
punktacji szkół w Igrzyskach Dzieci 
i Igrzyskach Młodzieży Powiatu Lę-
borskiego.       
W punktacji wzięły udział 22 szkoły 
z Powiatu Lęborskiego. Zarówno w 
Igrzyskach Dzieci jak i Igrzyskach 
Młodzieży zwyciężył Zespół Szkół 
w Cewicach deklasując pozostałe 
szkoły. Jest to ogromny sukces dzie-
ci, młodzieży, trenerów, nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz dy-
rekcji szkoły w Cewicach. Taki wy-
nik pokazuje, że sport w szkole w 
Cewicach jest na bardzo wysokim 
poziomie, a zajęcia w klasach o 
profilu sportowym prowadzone są 
w sposób profesjonalny.  Warto in-
westować w sport dzieci i młodzieży 
oraz w klasy sportowe, bez których 
takich wyników by nie było.
Szkoły z terenu naszej gminy w 
Igrzyskach Dzieci zajęły następują-
ce miejsca: 
- I miejsce Zespół Szkół w Cewicach 
-  180 pkt
- X miejsce Szkoła Podstawowa w 
Maszewie Lęborskim - 49 pkt
- XII miejsce Szkoła Podstawowa w 
Siemirowicach - 11 pkt
Do największych osiągnięć uczniów 
Gminy Cewice w Igrzyskach dzieci 
należały następujące starty:
- II miejsce w Finałach Wojewódz-
twa Pomorskiego w mini piłce siat-
kowej chłopców - Zespół Szkół w 
Cewicach, w składzie: Piotr Bałut, 
Artur Baran, Szymon Chmielewski, 
Szymon Dankowski, Sebastian Ka-
miński, Michał Lica, Julian Partyka, 

Jakub Selonke, Jakub Szwajkowski, 
Szymon Wejer, trener: Jarosław Pru-
ski.
- III miejsce w Finałach Wojewódz-
twa Pomorskiego w dwa ognie 
usportowione chłopców - Zespół 
Szkół w Cewicach, w składzie: 
Mateusz Decyk, Gabriel Hebel, 
Szymon Korda, Igor  Kostuch, Jan 
Stencel, Szymon Wenta, Tomasz 
Wolski, Szymon Zdrojewski, na-
uczyciel: Jan Niedźwiecki. 
-  III miejsce w Półfinałach Woje-
wództwa Pomorskiego w mini piłce 
ręcznej chłopców - Zespół Szkół w 
Cewicach.
Szkoły z terenu naszej gminy w 
Igrzyskach Młodzieży zajęły nastę-
pujące miejsca:
- I miejsce – Zespół Szkół w Cewi-
cach – 207 pkt    
- VII miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Maszewie Lęborskim- 43 pkt
- XI miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Siemirowicach – 22 pkt 
- XIV miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Łebuni i Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Bukowinie 
Do największych osiągnięć uczniów 
Gminy Cewice w Igrzyskach Mło-
dzieży należały następujące starty:
- V miejsce w Finałach Wojewódz-
twa Pomorskiego w piłce siatko-
wej chłopców - Zespół Szkół w 
Cewicach, w składzie: Aleksander 
Dzienio, Julian Jańczak, Artur Jóźwi-
kowski, Dawid Łapigrowski, Oskar 
Łapigrowski, Oliwier Marczykow-
ski, Patryk Mielewczyk, Szymon 
Neubauer, Kacper Okoniewski, 
Karol Okoniewski, Jakub Penconek, 
Gracjan Szczypior, trener: Jarosław 
Pruski.
- V miejsce w Finałach Wojewódz-

twa Pomorskiego w piłce siatkowej 
chłopców - Zespół Szkół w Cewi-
cach, w składzie: Karol Okoniewski, 
Dawid Łapigrowski, Julian Janczak, 
trener: Jarosław Pruski.
- III miejsce w Finałach Wojewódz-
twa Pomorskiego w szachach dru-
żynowych – Szkoła Podstawowa w 
Maszewie Lęb. w składzie: Józef Bo-
nemberg, Oliwia Czaja, Agnieszka 
Grzeńkowska, Jakub Grzeńkowski, 
Dawid Hinca, Krzysztof Jereczek, 
Łucja Labuda, Oskar Piątek, na-
uczyciel: Krzysztof Paluszek.
Podczas Gali Sportu Szkolnego 
podziękowano koordynatorom i or-
ganizatorom sportu powiatowego, 
m.in. 
- koordynatorom gminnych i miej-
skich zawodów sportowych: Joan-
nie Bieniek z Gminy Miasta Łeby, 
Waldemarowi Juszczakowi z Gmi-
ny Wicko, Andrzejowi Czubatemu 
z Gminy Nowa Wieś Lęborska, 
Paulinie Mierzwie z Gminy Miasta 
Lęborka, Jarosławowi Pruskiemu  z 
Gminy Cewice;
- organizatorom Igrzysk Dzieci / 
XXIII Igrzysk Młodzieży Szkolnej: 
Robertowi Apanowiczowi, Mał-
gorzacie Barańskiej, Markowi Bi-
bliwowi, Joannie Bieniek, Andrze-
jowi Czubatemu, Małgorzacie 
Gębarowskiej, Piotrowi Kalicińskie-
mu, Bernardowi Kęsikowi, Mar-
cinowi Klukowskiemu, Agnieszce 
Labudzie, Andrzejowi Linsztedtowi, 
Adamowi Mielewczykowi, Toma-
szowi Mielewczykowi, Dariuszowi 
Nawrockiemu, Pawłowi Pachockie-
mu, Piotrowi Paszkowiakowi, Jerze-
mu Saczkowskiemu, Karolinie Sa-
wicz, Damianowi Wasilewskiemu, 
Wiesławowi Wojciechowskiemu. 

20 czerwca 2022r. w Zespole Szkół 
w Cewicach odbył się uroczysty 
apel, podczas którego nagrodzo-
no najlepszych sportowców szkoły:  
Annę Barnaowską, Nikolę Dampc, 
Julię Dawidowską, Paulinę Licę, 
Dagmarę Linsztedt, Tatianę Leik, 
Zuzannę Partykę, Natalię Płotkę, 
Annę Szymikowską, Oskara Łapi-
growskiego, Patryka Mielewczyka, 
Karola Okoniewskiego, Kacpra 
Okoniewskiego, Jakuba Penconka, 
Gracjana Szczypiora, Juliana Jan-
czaka, Aleksandra Dzienia, Artura 
Jóźwikowskiego , Szymona Ne-
ubauera, Oliwiera Marczykowskie-
go.
Wybrano również najlepszych 
wśród najlepszych sportowców, któ-
rymi zostali Agata Stencel i Dawid 
Łapigrowski. 
Wyróżnieni sportowcy otrzymali 
nagrody ufundowane przez Gmin-
ne Centrum Kultury w Cewicach i 
Uczniowski Klub Sportowy Iryda 
Cewice. Nagrody wręczyli Dyrektor 
Gminnego Centrum Spotu w Ce-
wicach Karol Płotka oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół w Cewicach Aleksan-
dra Klawe.
Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka 
przyznał stypendia sportowe, które 
otrzymali: Dagmara Linsztedt, Fi-
lip Maszota i Aleksandra Janczak. 
Stypendia wręczył Przewodniczący 
Rady Gminy Cewice Wiesław Kel-
ler, który pogratulował sportowcom 
oraz dyrekcji szkoły z Cewic tak wy-
sokich wyników sportowych. Szcze-
gólne podziękowania skierował do 
nauczycieli wychowania fizyczne-
go: Jolanty Mielewczyk,  Andrzeja 
Linsztedta, Jana Niedźwieckiego i 
Jarosława Pruskiego. 
Sport w Zespole Szkół w Cewicach, 
dzięki istnieniu klas sportowych oraz 
Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego 
jak i profesjonalnej pracy trenerów 
i nauczycieli wychowania fizyczne-
go, może pochwalić się najwyższy-
mi wynikami sportowymi w Gminie 
Cewice i Powiecie Lęborskim. Gra-
tulujemy młodzieży, nauczycielom 
wychowania fizycznego oraz dy-
rekcji szkoły takich sukcesów, życząc 
jeszcze wyższych w następnych la-
tach. Warto inwestować w sport w 
Gminie Cewice, w projekty sporto-
we oraz szkolenie w klasach sporto-
wych i klubach.

Jarosław Pruski 
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AWANS KS LEŚNIK CEWICE  
DO KLASY OKRĘGOWEJ

Klub Sportowy Leśnik Cewice 11 
czerwca 2022r. rozegrał ostatnią 
kolejkę w tym sezonie. Mecz odbył 
się na wyjeździe, a przeciwnikiem 
Leśnika był Zenit Redkowice. Takich 
emocji jak na tym spotkaniu nie do-
świadczyliśmy już od dłuższego cza-
su. Ostatecznie kończymy mecz w 
dużym osłabieniu jednak bez utraty 
punktów, wynik 0:0. Po ostatnim 
gwizdku sędziego piłkarze w napię-
ciu oczekiwali wyników pozostałych 
kolejek. Po niespełna 15 minutach 
przedstawiciel Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, Pan Jarosław Sa-
wicki oficjalnie przekazał informację 
o uzyskanym awansie do Słupskiej 
Klasy Okręgowej. Agnieszka Mrosk 
– Prezes KS Leśnik Cewice w imieniu 
swoim oraz zarządu klubu składa 
serdeczne gratulacje i podziękowa-
nia dla trenera Mariusza Misiak za 
wkład, zaangażowanie i osiągnięte 
wyniki w sezonie 2021/2022. Po-
dziękowania kieruje także do całej 
drużyny, która dzięki udanemu se-

zonowi osiągnęła awans do Słup-
skiej Klasy Okręgowej.  

Klub Sportowy Leśnik Cewice 

SPORT

SIÓDME MIEJSCE  
W MISTRZOSTWACH 
POLSKI W SIATKÓWKĘ 

Sukces młodych siatkarzy Uczniow-
skiego Klubu Sportowego IRYDA 
CEWICE - SPS Lębork
Wielkim sukcesem zakończył się 
udział młodych siatkarzy SPS – 
IRYDA - Lębork Cewice w Turnieju 
finałowym Mistrzostw Polski Kinder 
Joy of Moving im. Marka Kisiela w 
kategorii trójek mini siatkówki , które 
odbyły się w lipcu w Gliwicach.  W 
hali Arena w Gliwicach podczas 
trzydniowych rozgrywek nasi młodzi 
siatkarze zdobyli siódme miejsce w 
Polsce. Przypomnijmy, że aby do-
stać się na ten finałowy turniej, siat-
karze z Cewic musieli wywalczyć to 
miejsce w rozgrywkach wojewódz-
kich. Po licznych turniejach i fina-
łach wojewódzkich nasza drużyna 
uplasowała się na drugim miejscu 
zdobywając wicemistrzostwo Woje-
wództwa Pomorskiego, przegrywa-
jąc jedynie z Treflem Gdańsk.
W Gliwicach spotkało się prawie ty-
siąc młodych adeptów siatkówki. 192 
drużyny rywalizowały w kategorii 
dwójek, trójek i czwórek. Początkowo 
zespół SPS - IRYDA wygrał mecz 
grupowy 2 - 0 z NTS Trójką Nakło, 
następnie przegrał 2- 0 z KS Me-

tro Warszawa i wygrał 2-0 z AKS 
Rzeszów II. Pozwoliło to na wyjście 
z grupy z drugiego miejsca i walkę 
o pierwszą ósemkę mistrzostw. W tej 
fazie rozgrywek nasz zespół wygrał z 
2-0 z Kinder Volleyball Wałbrzych, 
następnie pokonał 2-0 UKS Piątkę 
Turek i przegrał 2-1 z Lolkiem Ko-
szalin, mimo to zajmując pierwsze 
miejsce w grupie i awansując do 
pierwszej ósemki mistrzostw. W walce 
o pierwszą czwórkę młodzi siatkarze 
wygrali z zespołem LKS Wrzos Mię-
dzyborów 2-0, następnie przegrali 
2-0 z CMC Warta Zawiercie i Trefl 
Gdańsk zajmując trzecie miejsce w 
grupie. Następnie nasz zespół przy-
stąpił do gry o miejsca 5-8. W pierw-
szym spotkaniu przegraliśmy mecz 
z zespołem Volleyball Tarnowo Pod-
górne 2-0. Pozostał więc pojedynek 
o 7 miejsce, który wygraliśmy 2-1 z 
UKS Piątką Turek. Siódme miejsce 
w Polsce to ogromny sukces młodych 
siatkarzy z Cewic i dobra prognoza 
na przyszłość. Skład zespołu: Juliusz 
Partyka, Jakub Selonke, Szymon We-
jer, Aleksander Kowalski, trenerzy Ja-
rosław Pruski oraz Grzegorz Partyka.

Jarosław Pruski 

POWIATOWE ZAWODY  
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN 
POŻARNICZYCH

Dziewięć 10-osobowych młodzieżo-
wych ekip pożarniczych zmierzyło 
się w zawodach na szczeblu powia-
towym. Uczestnikom kibicowali wój-
towie oraz przedstawiciele Powiatu 
Lęborskiego. Młodzi pożarnicy 
rywalizowali na stadionie w gościn-
nym Łebieniu.
Powiatowe Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych mają już swoją 
wieloletnią tradycję i zawsze cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Wśród konkurencji, zawodnicy mu-
sieli poradzić sobie z trudnościami 

sztafety pożarniczej i z zadaniami 
bojowymi. Klasyfikacja generalna 
przedstawia się następująco:
• W Kategorii Dziewcząt
• I miejsce OSP Wicko
• II miejsce OSP Cewice
• III miejsce OSP Redkowice
W Kategorii Chłopców
• I miejsce OSP Wicko
• II miejsce OSP Chocielewko
• III miejsce OSP Strzeszewo
• IV miejsce OSP Cewice
• V miejsce OSP Łebieniec
• VI miejsce OSP Pogorszewo



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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