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Kwiecień Nr 79/2022

CEWICE
Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom

Gminy Cewice najserdeczniejsze życzenia zdrowia, nadziei 
i wszelkiej pomyślności. Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 

przyniosą same radosne i szczęśliwe dni. 
Niech czas ten będzie okresem spełnionych marzeń, wzajemnej życzliwości 

oraz okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.
 

Wójt Gminy Cewice
wraz z Pracownikami

 
Jerzy Bańka

Przewodniczący
 Rady Gminy Cewice

wraz z Radnymi
 

Wiesław Keller
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OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI  
NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCY  
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Przypomina się mieszkańcom gmi-
ny, iż ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz regula-
min utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Cewice, nakłada 
obowiązek na właścicieli nierucho-
mości utrzymania czystości i po-
rządku na terenie nieruchomości. 
Utrzymanie czystości i odpowied-
niego stanu sanitarnego należy do 
ustawowych obowiązków właści-
cieli (użytkowników) nieruchomości. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach „Właściciele nierucho-
mości zapewniają utrzymanie czy-
stości i porządku przez:  uprzątnięcie 
błota, śniegu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości”. 
Właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do uprzątnięcia 

chodnika, na którym jest dopusz-
czony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych. Zgod-
nie z przepisem właściciel jest zo-
bowiązany do uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodnika przyległego do jego nie-
ruchomości. Nie dotyczy to tylko 
okresu zimowego, ale całego roku. 
Obowiązek ten polega na sprząta-
niu chodnika i utrzymaniu go w na-
leżytym porządku. 
W zimie poprzez usuwanie śniegu  
i lodu, w innych porach roku poprzez 
usuwanie błota i innych zanieczysz-
czeń, które gromadzą się na chod-
niku np. trawa. Zgodnie z art.117 
kodeksu wykroczeń, każdy, kto  
nie wywiązuje się z obowiązku 
utrzymania porządku w obrębie 
swojej nieruchomości podlega karze 
grzywny do 1500 złotych albo karze 
nagany.

Referat gospodarki  
nieruchomościami, ochrony  

środowiska i rolnictwa

NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE  
– ROZLICZ PIT W GMINIE CEWICE

Chcesz wiedzieć “Na co idą Twoje 
pieniądze?”. Zachęcamy do odwie-
dzenia interaktywnej platformy, na 
której pokazaliśmy, jak skonstruowa-
ny jest budżet Gminy Cewice oraz co 
i w jakiej wysokości jest finansowane 
z Twoich podatków. Za pomocą 
suwaka możesz ustawić wysokość 
swoich dochodów brutto, by zoba-
czyć jaka część Twojego podatku 
PIT, która trafia do budżetu naszej 
gminy, finansuje poszczególne kate-
gorie wydatków. 
Sprawdź, jak Twoje dochody brutto 
wpływają na stan finansowy gminy. 
Zobacz, ile z Twojego podatku PIT 
trafia na drogi, szkoły czy admini-
strację publiczną. Jeśli jeszcze nie 
płacisz podatków w Gminie Cewice, 
mamy nadzieję, że portal “Na co 
idą moje pieniądze” skutecznie Cię 
przekona, że warto to zrobić już te-
raz. 
Wystarczy, że w PIT składanym 
do urzędu skarbowego wskażesz 
Gminę Cewice jako miejsce swoje-

go zamieszkania. Nie musisz być 
tu zameldowany – wystarczy, że tu 
mieszkasz. Podstawą opracowania 
projektu “Na co idą moje pieniądze” 
jest uchwała budżetowa Gminy Ce-
wice. Prezentacja będzie na bieżąco 
aktualizowana, przy każdej dużej 
zmianie budżetu wprowadzonej 
przez Radę Gminy Cewice. 
W tegorocznej prezentacji szczegól-
nie polecamy zakładkę “Zadania 
inwestycyjne na rok 2022”. Na por-
talu można je przejrzeć, zaczynając 
od informacji o ogólnej kwocie wy-
datków na planowane w aktualnym 
roku budżetowym inwestycje, po ich 
podział na kategorie – infrastruktura 
duża, rekreacja i kultura, infrastruk-
tura mała oraz pozostałe wydatki 
wraz z wyszczególnieniem najważ-
niejszych zadań inwestycyjnych. 
Interaktywna platforma dostępna 
jest pod adresem https://nacoida-
mojepieniadze.pl/budzet-gminy/
cewice/2022 oraz na stronie www.
cewice.pl

WYPALANIE TRAW SUROWO 
ZABRONIONE

Na łąkach, nieużytkach, w przy-
drożnych rowach i na miedzach po-
jawiają się niszczące płomienie. Jest 
to znak, że rozpoczyna się sezon na 
wypalanie traw. Wypalanie traw jest 
nie tylko niebezpieczne dla ludzi, ale 
także dla przyrody. Co więcej, wypa-
lanie traw jest surowo zabronione i 
grozi za nie kara – grzywna, a nawet 
więzienie.
Wypalanie traw jest nie dość, że 
środowiskowo i społecznie szko-
dliwe, to także surowo zabronio-
ne. Zgodnie z art. 124 ustawy o 
ochronie przyrody „zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużyt-
ków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk  
i szuwarów”. Natomiast art. 131 p. 
12 tejże ustawy głosi, że „kto wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcino-

wiska lub szuwary – podlega karze 
aresztu albo grzywny”.
Za wykroczenia tego typu grożą su-
rowe sankcje: art. 82 ustawy z dnia 
20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 
z późn. zm.) – kara aresztu, nagany 
lub grzywny, której wysokość w myśl 
art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 
5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 
z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmiana-
mi) stanowi: „Kto sprowadza zdarze-
nie, które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10”.

Referat gospodarki  
nieruchomościami, ochrony  

środowiska i rolnictwa

https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/cewice/2022
https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/cewice/2022
https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/cewice/2022
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RUSZYŁA III CZĘŚĆ PROGRAMU  
PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Beneficjentem III Części progra-
mu może zostać osoba fizyczna, 
która łącznie spełnia następujące 
warunki:
• jest właścicielem/współwłaści-

cielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielo-
nego w budynku jednorodzin-
nym lokalu mieszkalnego z wy-
odrębnioną księgą wieczystą,

• przeciętny miesięczny dochód 
na jednego członka jej gospo-
darstwa domowego wskazany 
w zaświadczeniu wydawanym 
zgodnie z art. 411 ust. 10g usta-
wy – Prawo ochrony środowiska, 
nie przekracza kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wielo-

osobowym
• 1260 zł w gospodarstwie jed-

noosobowym, lub ma ustalone 
prawo do otrzymywania zasił-
ku stałego, zasiłku okresowego, 
zasiłku rodzinnego lub specjal-
nego zasiłku opiekuńczego, 
potwierdzone w zaświadczeniu 
wydanym na wniosek benefi-
cjenta przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, zawie-
rającym wskazanie rodzaju 
zasiłku oraz okresu, na który 
został przyznany. Zasiłek musi 
przysługiwać w każdym z ko-
lejnych 6 miesięcy kalendarzo-
wych poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku o wydanie 
zaświadczenia oraz co naj-
mniej do dnia złożenia wniosku 
o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza 
złożyć wniosek o przyznanie naj-
wyższego poziomu dofinansowa-
nia WFOŚiGW, powinna uzyskać 
od wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta (zgodnie z miejscem 
jej zamieszkania) zaświadczenie 
o wysokości przeciętnego miesięcz-
nego dochodu przypadającego na 
jednego członka jej gospodarstwa 
domowego albo zaświadczenie 
o ustalonym prawie do otrzymy-
wania zasiłku stałego, zasiłku okre-
sowego, zasiłku rodzinnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego. 
Zaświadczenie powinno być wy-
dane najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
Złożenie wniosku o dofinansowa-
nie w ramach Części 3 programu 
jest uwarunkowane posiadaniem 
jednego z wyżej wymienionych 

zaświadczeń. Wnioski o dofinanso-
wanie w formie dotacji w ramach 
Programu Priorytetowego „Czy-
ste Powietrze” należy składać do 
WFOŚiGW obejmującego swoim 
działaniem teren województwa, 
w którym zlokalizowany jest budy-
nek/lokal mieszkalny, którego do-
tyczy przedsięwzięcie.
Wnioski o dofinansowanie można 
składać poprzez:
• serwis gov.pl (wymagana wyłącz-

nie forma elektroniczna z podpi-
sem zaufanym lub kwalifikowa-
nym), 

• aplikację internetową, tj. Portal 
Beneficjenta dostępny na stro- 
nie internetowej właściwego 
WFOŚiGW – konieczne dostar-
czenie również wersji papierowej 
wniosku z wymaganymi podpi-
sami,

• w gminnym punkcie konsultacyj-
no – informacyjnym (Urząd Gmi-

ny w Cewicach, pokój nr 24).
W ramach Części 3 programu 
istnieje możliwość finansowania 
przedsięwzięć rozpoczętych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowa-
nie. Część 3 programu umożliwia 
także dofinansowanie w formie do-
tacji przedsięwzięć zakończonych 
pod warunkiem, że nie zostały 
rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku o do-
finansowanie oraz nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed datą rozpoczęcia 
niniejszego naboru.
Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. 
wprowadza się do Programu 
zmiany, które mają zastosowanie 
również do wniosków o dofinanso-
wanie złożonych w ramach wcze-
śniejszych wersji Programu:
• dodanie wyjątku w przypadku, 

gdy dofinansowanie łączy się 
z gminnymi programami paraso-

lowymi, w których wnioskodawca 
nie staje się właścicielem kotła 
do zakończenia okresu trwałości. 
Wnioskodawca nie musi być wła-
ścicielem źródła ciepła, o którego 
dofinansowanie wnioskuje, żeby 
skorzystać z dofinansowania 
w ramach Programu,

• dodanie wyjątku dla przypadku, 
gdy opóźnienie rozliczenia wyni-
ka z przesunięcia terminu przy-
łączenia gazu przez operatora. 
Dopuszcza się wtedy wydłużenie 
okresu realizacji przedsięwzięcia 
o więcej niż 6 miesięcy (limit taki 
obowiązuje w pozostałych przy-
padkach).

Pozostałe istotne zmiany:
• usunięcie możliwości składania 

wniosku o płatność przed zawar-
ciem umowy dotacji,

• dopuszczenie kotłów dwupali-
wowych zgazowujących drewno 
i spalających pellet drzewny, jako 
zgodnych z celami Programu,

• doprecyzowanie wymagań dla 
przewodów kominowych w przy-
padku kotłów na paliwo stałe, ze 
względów bezpieczeństwa.

W konsekwencji wprowadzonych 
zmian Programu część dokumen-
tów programowych uległa zmia-
nie, w tym:
• regulamin naboru wniosków 

o dofinansowanie przedsięwzięć 
w formie dotacji w ramach Pro-
gramu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”,

• wzór Wniosku o dofinansowanie 
w formie dotacji,

• wzór Wniosku o płatność.

UWAGA!! Nabór nie dotyczy bu-
dynków wielorodzinnych oraz bu-
dynków nowo budowanych.
Zapraszamy do zapoznania się 
ze zmienioną wersją programu 
„Czyste Powietrze” oraz innymi do-
kumentami, pod linkiem: https://
czystepowietrze.gov.pl/czyste-po-
wietrze
Przypominamy, że Punkt konsul-
tacyjno-informacyjny otwarty jest 
codziennie w godzinach pracy 
Urzędu Gminy w Cewicach (pokój 
nr 24). Kontakt z pracownikiem 
punktu możliwy jest telefonicznie 
pod numerem: 59-8613-489

Referat gospodarki  
nieruchomościami, ochrony  

środowiska i rolnictwa

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze
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WYCINKA DRZEW A OKRES LĘGOWY PTAKÓW
1 marca rozpoczął się okres lę-
gowy ptaków, który potrwa aż 
do 15 października. W związku  
z tym, miejsca gniazdowania pta-
ków oraz te, które stanowią ich osto-
ję lub są miejscem żerowania, nie 
mogą być niszczone. Dotyczy to w 
szczególności drzew zagrożonych 
wycinką. Należy przypomnieć, że 
okres lęgowy ptaków (1 marca – 15 
października) to czas, w którym pta-
ki dobierają się w pary, składają jaja 
i wychowują młode. Jest to również 
okres specjalnej ochrony ich siedlisk i 
miejsc gniazdowania, czyli – w wie-

lu przypadkach – drzew. Zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środo-
wiska z 16 grudnia 2016 r. w spra-
wie ochrony gatunkowej zwierząt, 
w okresie lęgowym zakazane jest 
m.in.:
• niszczenie siedlisk lub ostoi będą-

cych obszarem rozrodu, wychowu 
młodych, odpoczynku, migracji 
lub żerowania,

• niszczenie, usuwanie lub uszka-
dzanie gniazd,

• umyślne płoszenie lub niepokoje-
nie w miejscach rozrodu lub wy-
chowu młodych.

W związku z powyższym usuwa-
nie drzew, stanowiących ostoję 
lub miejsce gniazdowania ptaków 
– również tych na działkach osób 
prywatnych – jest niemożliwe, bez 
specjalnego zezwolenia, wydanego 
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska. Wyjątek stanowi ko-
nieczność przeprowadzenia wycin-
ki z powodów bezpieczeństwa lub 
wówczas, gdy drzewo jest chore lub 
martwe. Zlekceważenie powyższych 
zakazów stanowi wykroczenie z art. 
131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody, 

które zagrożone jest karą aresztu 
lub grzywny. W następstwie, będąc 
świadkiem lub dowiadując się o pla-
nach wycinki drzew, między mar-
cem a październikiem, na których 
są (lub podejrzewając, że są) gniaz-
da, jak również drzew będących w 
bliskiej okolicy gniazd, należy poin-
formować właściciela terenu o tym, 
że taka wycinka będzie niezgodna z 
prawem.

Referat gospodarki  
nieruchomościami, ochrony  

środowiska i rolnictwa

DOFINANSOWANIE DLA GMINY CEWICE Z RZĄDOWEGO  
FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG 2022

Gmina Cewice otrzyma dofinanso-
wanie w wysokości 1 515 386,00 zł 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg 2022 na realizację zadania 
pn. „Budowa drogi gminnej na uli-
cy Akacjowej i Osiedlu Młodych 
w Cewicach”. Inwestycja obejmuje 
budowę 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, wyniesione skrzyżowa-
nia i przejścia dla pieszych, odwod-
nienie drogi oraz kanał technolo-

giczny. Zadanie obejmuje ponadto 
budowę linii elektroenergetycznej o 
łącznej długości około 252 m wraz 
z montażem 8 lamp oświetlenio-
wych. Planowany koszt realizacji 
inwestycji wynosi 1 894 233,00 zł. 
Dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Dróg Samorządowych stano-
wić będzie 80% wartości zadania. 
Fundusz Dróg Samorządowych to 
kompleksowy instrument wsparcia 
realizacji zadań na drogach zarzą-
dzanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Jego celem jest przy-
spieszenie powstania infrastruktury 
drogowej na szczeblu lokalnym. 
Budowa drogi na Osiedlu Młodych 
i ulicy Akacjowej jest ważną inwe-

stycją, gdyż mieszkańcy tych ulic 
od wielu lat zmagają się z proble-
mami związanymi ze złym stanem 
nawierzchni drogi. Dodatkowo brak 

kanalizacji deszczowej powodował 
w trakcie opadów deszczu utrudnie-
nia w poruszaniu się po drodze. Po-
nadto nieuregulowana gospodarka 
wodami opadowymi, w połączeniu 
z dużym stopniem nachylenia jezd-
ni, w szczególności na dwóch odcin-
kach drogi, na których różnica wyso-
kości wynosi nawet 6 m, powoduje 
w czasie ulewnych deszczy zalewa-
nie posesji, w tym również domów 
położonych przy drodze. Realizacja 
zadania pozwoli w końcu rozwiązać 
te problemy i znacznie poprawi wa-
runki życia mieszkańców.

Referat zamówień publicznych,  
funduszy zewnętrznych i promocji 

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL W ZWIĄZKU  
Z KONFLIKTEM W UKRAINIE

Obywatele Ukrainy, którzy przyby-
li do Polski po 24 lutego 2022 r.,  
w związku z działaniami wojenny-
mi, proszeni są o zgłaszanie się do 
urzędów gminy, w celu złożenia 
wniosku o nadanie numeru PESEL.  
Zgodnie z komunikatem Ministra 
Cyfryzacji z 12 marca 2022 r. pro-
wadzona przez gminy rejestracja 
uchodźców z Ukrainy, którzy chcą 
uzyskać numer PESEL, rozpoczęła 
się w środę (16 marca). 
Numer PESEL mogą uzyskać oso-
by, które:
• są obywatelem / obywatelką 

Ukrainy,
• są obywatelem/obywatelką Ukra-

iny i mają Kartę Polaka,

• są członkiem najbliższej rodziny 
obywatela/obywatelki Ukrainy, 
który/która ma Kartę Polaka, 

• są małżonkiem/małżonką obywa-
tela/obywatelki Ukrainy, ale nie 
mają obywatelstwa ukraińskiego.

Wniosek o nadanie numeru PESEL 
można złożyć w dowolnym organie 
gminy na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej. Wniosek należy złożyć 
osobiście. Podczas składania wnio-
sku pobierane są odciski palców 
w celu weryfikacji. Dziecko do 12. 
roku życia nie musi być obecne przy 
składaniu wniosku – z wyjątkiem sy-
tuacji, w której jego tożsamość bę-
dzie ustalana w oparciu o oświad-
czenie. Wniosek w imieniu dziecka 

składa jedno z rodziców, opiekun, 
kurator, opiekun tymczasowy usta-
nowiony przez sąd opiekuńczy lub 
osoba sprawująca faktyczną pieczę 
nad dzieckiem. Od dzieci, które nie 
ukończyły 12. roku życia, nie pobiera 
się odcisków palców. 
Co należy przygotować?
• wniosek o nadanie numeru PESEL 

obywatelowi Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym (formularz 
można dostać w dowolnym urzę-
dzie gminy),

• kolorowe zdjęcie na papierze fo-
tograficznym w rozmiarach 35×45 
mm (szerokość x wysokość),

• dokument potwierdzający dane, 
które są we wniosku i tożsamość. 

Jeżeli osoba nie posiada takiego 
dokumentu, może złożyć oświad-
czenie o jego braku pod rygorem 
odpowiedzialności karnej,

• jeśli wypełniany jest wniosek w 
imieniu osoby małoletniej (poniżej 
18 lat), należy podać dane rodzi-
ców i/lub osoby sprawującej fak-
tyczną opiekę nad dzieckiem.

W Gminie Cewice obywatele Ukra-
iny, którzy ubiegają się o nadanie 
numeru PESEL w związku z kon-
fliktem w Ukrainie, mogą załatwić 
sprawę w Urzędzie Gminy w Ce-
wicach w pokoju nr 15. Usługa jest 
bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma 
wydruk potwierdzający nadanie nu-
meru PESEL. 
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WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PRZEDSZKOLA. UROCZYSTE 
OTWARCIE PRZEDSZKOLA W CEWICACH

W dniu 6 marca 2022 r. w obecno-
ści zaproszonych gości, pracowni-
ków przedszkola, jak również licznie 
zgromadzonych mieszkańców gmi-
ny, Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka 
wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w 
Cewicach Aleksandrą Klawe doko-
nał uroczystego otwarcia przedszko-
la w Cewicach.
Dyrektor Aleksandra Klawe w kil-
ku słowach powitała wszystkich 
przybyłych gości. Wyraziła radość 
z powodu powstania i możliwo-
ści funkcjonowania nowoczesnego 
przedszkola. Następnie przybyłych 
gości przywitał Wójt Gminy Cewice 
Jerzy Bańka. W swoim przemówie-
niu wójt podkreślił, że przedszkole 
to miejsce szczególne. Wychowa-
nie przedszkolne jest najważniejszą 
bazą, fundamentem w rozwoju 
dziecka i jego osobowości. Dlatego 
obok doskonałej kadry pedagogicz-
nej ważne jest również przyjazne, 
kolorowe i inspirujące środowisko, 
w którym dziecko przebywa. Wójt 
podziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do adaptacji budynku Ze-
społu Szkół w Cewicach na potrzeby 
oddziałów przedszkolnych. Szcze-
gólne słowa podziękowania wójt 
przekazał dla Posła Piotra Mullera, 
któremu podziękował za wyjątkowe 
zaangażowanie i okazane wsparcie 
w procesie pozyskania dofinanso-
wania. Wójt słowa podziękowania 
skierował do Pani Aleksandry Klawe 
za pomoc  i wsparcie w trakcie reali-
zacji kluczowego z punktu widzenia 
wychowania przedszkolnego przed-
sięwzięcia w naszej gminie. Podzię-
kowania skierowane były także do 
wykonawców, którzy z powodze-
niem zaadaptowali budynek szkoły 
na nowoczesny i funkcjonalny obiekt  
i podjęli się realizacji tak ważnego  
i cennego zadania publicznego, ja-
kim jest opieka i wychowanie przed-

szkolne. Wójt gminy podziękował 
Radzie Gminy Cewice za wprowa-
dzenie zadania do budżetu gminy 
i zabezpieczenie środków finanso-
wych na realizację zadania oraz 
pracownikom Urzędu Gminy w Ce-
wicach odpowiedzialnym za realiza-
cję inwestycji: Referatowi planowa-
nia przestrzennego i  inwestycji oraz 
Referatowi zamówień publicznych, 
funduszy zewnętrznych i promocji. 
Następnie w części artystycznej wy-
stąpiła najstarsza grupa przedszko-
laków z Zespołu Szkół w Cewicach. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
wraz z wójtem oraz dyrektorem 

szkoły dokonali Starosta lęborski 
Alicja Zajączkowska, Wicestarosta 
lęborski Edmund Głombiewski, Prze-
wodniczący Rady Gminy Cewice 
Wiesław Keller, Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Cewicach Karol 
Płotka, Przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku Beata Sobań-
ska-Zając, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Lę-
borku bryg. Piotr Krzemiński, Do-
wódca Morskiej Jednostki Rakieto-
wej w Siemirowicach kmdr Bogdan 
Tomaszycki, Zastępca Dowódcy 
44 Bazy Lotnictwa Morskiego w 
Siemirowicach kmdr por. Krzysztof 

Szwajkowski, wykonawców inwe-
stycji Tadeusz Labuda, Kierownik 
biura poselskiego w Lęborku Posła 
na Sejm RP Piotra Müllera Marcin 
Brodalski oraz Proboszcz ks. January 
Cybulski, który dokonał poświęcenia 
obiektu.
Inwestycja została zrealizowana w 
ramach zadania pn. „Przebudowa 
oraz zmiana sposobu użytkowa-
nia części pomieszczeń szkolnych 
przeznaczonych na funkcjonowanie 
przedszkola w budynkach Zespołu 
Szkół w Cewicach wraz z budową 
miejsc postojowych, dojść, dojaz-
dów, terenu rekreacyjnego oraz 
placu zabaw w gm. Cewice”. Zakres 
inwestycji obejmował przebudowę 
budynku segmentu C oraz zago-
spodarowanie terenu przy szkole. 
Nowe przedszkole dysponuje prze-
stronnymi kolorowymi salami za-
baw, które dostosowane zostały do 
potrzeb i możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym. Przed szkołą zosta-
ła wymieniona nawierzchnia dojść 
i dojazdów do budynku, powstało 
17 miejsc postojowych oraz teren 
rekreacyjny o nawierzchni trawiastej 
i z kostki betonowej,  z roślinnością, 
ławkami i stołem do gry w piłkarzy-
ki. Został również zbudowany ogro-
dzony plac zabaw, wyposażony w 3 
bujaczki, piaskownicę, zestaw zaba-
wowy, huśtawkę pojedynczą, kosze 
na śmieci i ławki. Łączna powierzch-
nia przedszkola wynosi obecnie 
615,61 m2. Zadanie zostało dofi-
nansowane z rezerwy ogólnej bu-
dżetu państwa. Koszt przebudowy 
przedszkola wyniósł 1.142.412,93 zł, 
a kwota przyznanej dotacji celowej 
to 522.995,00 zł. Dziękujemy Panu 
Piotrowi Mullerowi za wszystkie ini-
cjatywy wspierające rozwój naszej 
części regionu.

Referat zamówień publicznych, 
 funduszy zewnętrznych i promocji 

POPRAWA JAKOŚCI I STANU TECHNICZNEGO GMINNYCH DRÓG 
GRUNTOWYCH 

Po sezonie zimowym Urząd Gminy 
w Cewicach przystąpił do naprawy 
dróg gruntowych na terenie gminy. 
W ramach remontów bieżących roz-
poczęto prace mające na celu po-
prawę jakości i stanu technicznego 
gminnych dróg gruntowych. Prace 
polegają głównie na ich wyrówna-

niu, nawiezieniu i rozgarnięciu kru-
szywa oraz utwardzeniu za pomocą 
walca drogowego. Dotychczasowy 
koszt wykonanych prac to kwota ok. 
100.000 zł. Prace w dalszym ciągu 
będą kontynuowane. 

Referat gospodarki komunalnej 
 i mieszkaniowej 

INWESTYCJE
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WYBUDOWANO INFRASTRUKTURĘ ROWEROWĄ NA TRASIE  
CEWICE - KAMIENIEC

Gmina Cewice zakończyła realizację 
kolejnej inwestycji, której celem jest 
rozwój infrastruktury rowerowej na 
terenie gminy. W ramach projektu 
pn. „Budowa systemu tras rowero-
wych na terenie Gminy Cewice - etap 
II – budowa chodnika i wymiana 
nawierzchni pasa przeciwpożarowe-
go między miejscowościami Cewice 
– Kamieniec na potrzeby ruchu ro-
werowego” wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 212 powstała infrastruktura 
przeznaczona dla ruchu rowerowe-
go o łącznej długości 1 816,59 m. 
Realizacja inwestycji obejmowała 
budowę chodnika z kostki betono-
wej, o długości ok. 1524 m i szeroko-
ści od 3,0 m do 2,5 m oraz wymianę 
nawierzchni pasa przeciwpożarowe-
go o długości 292,59 m i szerokości 
2,0 m. Nawierzchnia pasa przeciw-
pożarowego na terenach leśnych 
została wykonana z mieszanki żwi-

rowo – gliniastej, a na działce drogi 
powiatowej nr 1328P z kostki beto-
nowej. Gmina Cewice otrzymała 
dofinansowanie na realizację tego 
zadania z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybac-
two i Morze” na lata 2014-2020, 
działanie „Realizacja lokalnych 
strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność” w ramach Priorytetu 4 
„Zwiększenie zatrudnienia i spójno-
ści terytorialnej”. Inwestycja została 
wykonana za kwotę 684.126,00 zł, 
a wysokość dofinansowania wynosi 
251.184,17 zł. Celem operacji jest 
poprawa warunków życia miesz-
kańców i rozwój infrastruktury rekre-
acyjnej podnoszącej atrakcyjność 
osiedleńczą gminy oraz stwarzają-
cej warunki do dbania o kondycję 
fizyczną poprzez budowę chodnika i 
wymianę nawierzchni pasa przeciw-

pożarowego między miejscowościa-
mi Cewice i Kamieniec na potrzeby 
ruchu rowerowego. Nowopowstała 
infrastruktura stwarza miłośnikom 
jazdy na rowerach bezpieczne wa-
runki poruszania się na odcinku z 
Cewic do Kamieńca, na którym 
występuje duży ruch samochodowy. 
Oddzielony od jezdni chodnik i pas 

przeciwpożarowy pozwalają rowe-
rzystom w pełni podziwiać malow-
nicze widoki i czerpać przyjemność 
z aktywności fizycznej na świeżym 
powietrzu, do czego zachęcają nas 
obecnie wyjątkowo sprzyjające wa-
runki pogodowe.

Referat zamówień publicznych,  
funduszy zewnętrznych i promocji 

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
Gmina Cewice otrzymała wsparcie 
finansowe ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w ra-
mach programu „Laboratoria Przy-
szłości” na realizację inwestycyjnych 
zadań jednostek samorządu teryto-
rialnego polegających na rozwijaniu 
szkolnej infrastruktury. Laboratoria 
Przyszłości to program skierowany 
do szkół podstawowych oraz ogól-
nokształcących szkół artystycznych. 
Jego celem jest budowa kompeten-
cji kreatywnych i technicznych wśród 
uczniów. 
W ramach programu publiczne 
szkoły podstawowe otrzymały od 
państwa wsparcie finansowe na za-
kup wyposażenia technicznego nie-

zbędnego do rozwoju umiejętności 
praktycznych wśród dzieci i młodzie-
ży. Kreatywne myślenie oraz obsłu-
ga narzędzi to jedne z podstawo-
wych umiejętności decydujących o 
rozwoju cywilizacyjnym, gospodar-
czym i społecznym. Wzrost innowa-
cyjności oraz rozwój technologiczny 
spowodował, że umiejętności ma-
tematyczne, w zakresie nauk przy-
rodniczych, technologii i inżynierii 
są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. Laboratoria Przyszłości to 
krok w stronę wzmocnienia i uatrak-
cyjnienia dotychczasowego procesu 
zdobywania wiedzy i praktycznych 
umiejętności w tych obszarach przez 
uczniów.

Kwota wsparcia jest uzależniona od 
ilości uczniów uczęszczających do 
szkoły i wynosi dla:
Szkoły Podstawowej im. ks. Edmun-
da Roszczynialskiego w Cewicach – 
70 000,00 zł
Szkoły Podstawowej w Łebuni – 
30 000,00 zł,
Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Maszewie Lębor-
skim – 60 000,00 zł,

Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leśników Pol-
skich w Przerytem – 30 000,00 zł,
Szkoły Podstawowej im. Lotni-
ków Morskich w Siemirowicach – 
60 000,00 zł
Łączna wysokość dofinansowania 
wynosi 250 000,00 zł. Dzięki 
otrzymanemu wsparciu we wszyst-
kich szkołach pojawią się drukarki 
3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt 
do nagrań i inne nowoczesne 
wyposażenie. Zakup sprzętu jest 
w 100% finansowany ze środków 
otrzymanego wsparcia finansowe-
go.

Referat zamówień publicznych, fun-
duszy zewnętrznych i promocji 
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DOFINANSOWANIE NA USUWANIE  
ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH  
I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

1 lutego Wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka podpisał umowę o dofi-
nansowanie przedsięwzięcia pn. 
„Usuwanie odpadów z folii rolni-
czych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach 
i typu Big Bag”. Gmina Cewice po-
zyskała 23.935,00 zł dofinansowa-
nia w formie dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Przewidywany, całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniesie 37.270 zł. 
Kwota ta pozwoli na poddanie od-
zyskowi lub unieszkodliwieniu 47,87 
[Mg] odpadów z folii rolniczej, 
siatki i sznurka do owijania balo-
tów, opakowań po nawozach oraz 
opakowań typu Big Bag. Zbiórka 
odpadów w gminie Cewice zostanie 
zorganizowana w drugim kwartale 
2022 r. 
W ustalonym terminie odpady będą 
odbierane z wyznaczonego miejsca 

bezpośrednio przez uprawnioną fir-
mę i zostaną przetransportowane 
do miejsca odzysku lub unieszkodli-
wiania.

Referat zamówień publicznych,  
funduszy zewnętrznych i promocji 

DOFINANSOWANIE WYCIECZEK SZKOLNYCH  
W RAMACH PROGRAMU „POZNAJ POLSKĘ”

Gmina Cewice otrzymała w 2021 
roku w ramach przedsięwzięcia Mi-
nistra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj 
Polskę” dofinansowanie na organi-
zację dwóch wycieczek szkolnych 
przez Szkołę Podstawową z Od-
działami Integracyjnymi im. Leśni-
ków Polskich w Przerytem. Pierwsza 
wycieczka odbyła się w dniu 24 
listopada 2021 r. 30 uczniów klas 
IV-VIII pojechało do Gdańska do 
Muzeum II Wojny Światowej oraz 
na Westerplatte. Drugi wyjazd zo-
stał zorganizowany 29 listopada 
2021 r. Wzięło w nim udział 20 
uczniów klas I-III. Dzieci pojechały 
do Gdyni, gdzie zwiedziły śródmie-
ście oraz Centrum Nauki EXPE-
RYMENT. Koszt wycieczek wyniósł 
3.365,00 zł, a kwota dofinanso-
wania to 2.692,00 zł. „Poznaj Pol-
skę” to pilotażowe przedsięwzięcie 
Ministra Edukacji i Nauki, będące 

częścią Polskiego Ładu. Jego celem 
jest wsparcie nauczycieli oraz wzbo-
gacenie i uatrakcyjnienie procesu 

dydaktycznego. Program to sposób 
na poznanie polskiego dziedzictwa 
narodowego i kulturowego oraz po-

pularyzację osiągnięć polskiej nauki.
Referat zamówień publicznych,  

funduszy zewnętrznych i promocji 

Opracowanie graficzne i druk:
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Justyna Puzdrowska  
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GMINNE PRZEWOZY  
AUTOBUSOWE

Gmina Cewice podpisała umo-
wę z firmą Przewozy Autobusowe 
GRYF sp. z o.o. S.K. z Żukowa na 
świadczenie usług przewozowych 
w ramach publicznego transportu 
zbiorowego. 
W ramach realizacji umowy zostaną 
uruchomione kursy autobusowe na 
4 liniach komunikacyjnych na tere-
nie gminy:
• linia komunikacyjna nr 43: Pieski – 

Zielony Dwór - Siemirowice 
• linia komunikacyjna nr 44: Unie- 

szyniec - Unieszyno – Karwica - 
Lesiaki - Unieszynko - Krępkowice 
- Roztopczyn - Maszewo Lęborskie 
- Cewice

• linia komunikacyjna nr 45: Oskowo 
- Kamieniec - Cewice

• linia komunikacyjna nr 46: Dziech-
no - Popowo - Okalice - Łebunia 
- Bukowina – Łebunia - Osowo 
Lęborskie - Cewice

Gmina Cewice otrzymała na to za-
danie dofinansowanie w wysokości 
446 919,00 zł z Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych na 2022 
rok. Fundusz ma na celu zapew-
nienie funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego w zakresie 
przewozów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej. 
Kursy na nowych liniach będą re-
alizowane do końca 2022 roku, od 
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 
świąt.

Referat zamówień publicznych, 
funduszy zewnętrznych i promocji 
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DZIEŃ KOBIET W KLUBIE SENIORA
Przy smacznej kawusi i pysznym cia-
steczku seniorzy z Klubu Seniora w 
Cewicach spędzili miło popołudnie. 
Główną atrakcją spotkania z oka-
zji Dnia Kobiet  były warsztaty ko-
smetyczne przeprowadzone przez 
Manufaktura Naturalis, podczas 
których seniorzy mieli możliwość 
obserwować proces tworzenia na-
turalnych kosmetyków. Pani Mał-
gorzata, właścicielka i producentka 
naturalnych kosmetyków, podzieliła 
się z nami wiedzą na temat lecz-

niczych właściwości ziół, kwiatów i 
innych roślin, wykorzystywanych w 
swoich kosmetykach. Była to bardzo 
pouczającą lekcja. Seniorzy otrzy-
mali w prezencie pachnące mydeł-
ka i balsamy nawilżające. Ale to nie 
koniec niespodzianek, gdyż czekał 
na nich również kosz z upominkami 
od Gminnego Centrum Kultury w 
Cewicach 
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Elwira Domaros
Zdj. Sławomir Łukaszuk  

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEJ AKCJI ZBIÓRKI PLASTIKOWYCH 
NAKRĘTEK

Mija dokładnie rok jak czerwony 
pojemnik w kształcie serca, prze-
znaczony do zbierania plastikowych 
nakrętek, stanął przed Urzędem 
Gminy w Cewicach. 
W 2021 roku mieszkańcy gminy 
zapełnili serce ok. 845 kg plastiko-
wych nakrętek! Zostały przekazane 
Fundacji Lęborskie Hospicjum Sta-
cjonarne. 
Bardzo dziękujemy mieszkańcom 
Gminy Cewice za udział w akcji i za-
chęcamy do dalszego zapełniania 
serca nakrętkami. 
Do serca można wrzucać wszelkie 
plastikowe nakrętki, bez względu na 
kształt, czy kolor. Mogą to być na-

krętki, np. po napojach, kawie, mle-
ku, czy jogurtach. W pojemniku zo-
stawić możemy również zakrętki po 
chemii gospodarczej, po płynach do 
zmywania, szamponach i płynach 
do płukania. Należy pamiętać, aby 
nie dorzucać do nakrętek innych 
przedmiotów,m.in. baterii. 
Pojemnik na zużyte baterie znajdu-
je się na parterze budynku Urzędu 
Gminy w Cewicach. Na terenie na-
szej gminy serce na nakrętki znajdu-
je się również w Bukowinie, Łebuni, 
Osowie Lęborskim oraz w Siemiro-
wicach.

Referat zamówień publicznych,  
funduszy zewnętrznych i promocji 

Z ŻYCIA GMINY
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WOŚP W GMINIE CEWICE
30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy już za nami. Również w 
tym roku Orkiestra zagrała w gmi-
nie Cewice. Tradycyjnie dzień przed 
finałem, czyli 29 stycznia odbył się 
16. bieg „Policz się z cukrzycą”. Trasa 
liczyła 5 km, począwszy od jeziora 
Brody w Krępkowicach. Po dekoracji 
zwycięzców biegu odbyło się wspól-
ne morsowanie w jeziorze. 
W ramach Finału powstał film wy-
produkowany przez Gminne Cen-
trum Kultury oraz Zespół Szkół w 
Cewicach. Przedstawia on historię  
45-letniego mieszkańca gminy Ce-
wice - Zdzisława poszukującego 
towarzyszki swojego życia. W trak-
cie trwania programu poznaje trzy 
kobiety: Dżejsikę, Żanetę i Zuzannę. 
Jak potoczą się ich perypetie? Czy 
Zdzisław pozna miłość swojego 
życia? Czy w Cewicach rozkwitnie 
kolejna miłość? O tym wszystkim w 
najnowszej produkcji „Kaszub szuka 
żony”. 
Podczas 30 finału WOŚP znów 
udało się pobić kolejny rekord – ce-
wicki sztab zebrał 87.020,40 zł. 
Osiągnięcie takiego wyniku to efekt 
zaangażowania i pracy wielu osób: 
sztabu WOŚP w Cewicach, wolon-

tariuszy, sponsorów, darczyńców, 
artystów. W organizację 30 finału 
WOŚP włączyły się: Zespół Szkół 
w Cewicach, Gminne Centrum Kultu-
ry w Cewicach, Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Olimpijczyków w Masze-
wie Lęborskim, Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Leśników Polskich w Przerytem, Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny w Siemi-
rowicach, Dom Kultury w Maszewie 
Lęborskim – Filia GCK w Cewicach. 
Na nic jednak byłyby starania  
tych wszystkich osób, gdyby  
nie wielkie serca mieszkańców  
gminy Cewice. Gratulujemy wszyst-
kim!!! 

FERIE ZIMOWE W GMINNYCH BIBLIOTEKACH
Ferie zimowe dawno minęły, ale 
jeszcze dziś wracamy do nich pa-
mięcią. Dlaczego?
Bo wspólnie z dziećmi świetnie się 
bawiłyśmy. A wszystko dzięki bo-
gatej i różnorodnej ofercie przygo-
towanej przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Cewicach i jej filię w 
Maszewie Lęborskim.
Było w czym wybierać. 
W bibliotece w Cewicach dzieci 
przez dwa tygodnie doskonaliły 
swoje umiejętności manualne.
Na pierwszych feryjnych zajęciach 
uczciły walentynki, wykonując pięk-
ne wianuszki z serduszek. 
W pozostałych dniach wyklejały 
bałwanki, tworzyły papierowe kotki 
i wiosenne witraże. Poznały również 
książki z rozszerzoną rzeczywisto-
ścią. Dzieci samodzielnie mogły 
przetestować rozszerzoną rzeczywi-
stość, kolorując specjalne obrazki, 
które ożywały po zeskanowaniu ich 
za pośrednictwem aplikacji w table-
cie.
W bibliotece w Maszewie Lęborskim 

zajęcia rozpoczynały się od spotka-
nia z bajką.  Bajki czytały dzieciom 
wolontariuszki, panie: Regina Błasz-
kowska i Anna Marzeion, a pani 
Grażyna Bońkowska zrobiła wszyst-
kim niespodziankę i specjalnie dla 
dzieci napisała wiersz. Oprócz tego 

były rozgrywki planszowe, układa-
nie puzzli, gry logiczne i zręcznościo-
we. Dzieci stanęły także w szranki z 
panią Reginą Błaszkowską podczas 
gry w Rummikub. Hitem ferii okaza-
ła się zabawa z Qobo i Photonem. 
Są to roboty, dzięki którym dzieci 

uczyły się podstaw programowania. 
Tłusty czwartek uczciliśmy tradycyj-
nym pączkiem. Były również faworki 
od pana sołtysa, które  zjedliśmy do 
ostatniego okruszka. W tym dniu nie 
mogło zabraknąć również zaba-
wy. Dzieci postanowiły spróbować 
swoich sił w quillingu, wykonując ko-
lorowe, wiosenne obrazki. W ostat-
nim dniu ferii  zabrałyśmy dzieci do 
świata magii i iluzji. Chciałyśmy im 
pokazać, że czary nie polegają tylko 
na „wyciąganiu królika z kapelusza”. 
Wystarczy kolorowanka, kredki i ta-
blet, aby z kartki wyskoczył lisek, wy-
frunął ptaszek, albo wyjechała straż 
pożarna. Nie obyło się bez chwili 
wzruszenia, gdy na koniec dzie-
ci dziękowały wolontariuszkom za 
wspólnie spędzony czas, wręczając 
im symboliczną różę. Łzy zakręciły 
się w oczach.

Wioletta Wilkosz - dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cewicach

Beata Czaja - Filia GBP 
 w Maszewie Lęborskim

Z ŻYCIA GMINY

BIBLIOTEKA



Kwiecień Nr 79/2022BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACH10

 BIBLIOTECZNE WALENTYNKI

Walentynki to nie tylko Święto Za-
kochanych, ale także okazja, aby 
wyrazić swoją sympatię 
i obdarować kogoś drobnym upo-
minkiem. Biblioteka w Maszewie 
Lęborskim postanowiła skorzystać 
z okazji i podarować prezent ma-
szewskim seniorom z Klubu Seniora, 
wolontariuszom biblioteki 
i paniom z Klubu Przyjaciół Bibliote-
ki. W ten sposób chciałyśmy podzię-
kować za wspólne działania 
i okazywaną nam co dzień życzli-
wość.
Prezentem były warsztaty kosme-
tyczne, które poprowadziła Mał-
gorzata Jabłońska - właścicielka 
zakładu Manufaktura Naturalis z 
Lęborka. Pani Małgorzata z wy-
kształcenia jest ekonomistką, ale jej 
pasją są zioła, z których ręcznie wy-

twarza kosmetyki naturalne.
Podczas spotkania w bibliotece Pani 
Małgorzata pokazała nam jak po-
wstaje naturalny balsam do ciała, 
opowiedziała o swojej pasji i właści-
wościach leczniczych ziół, udzieliła 
indywidualnych porad, a na koniec 
obdarowała wszystkich wykonany-
mi przez siebie mydełkami i balsa-
mami.
Biblioteka nie zapomniała również o 
dzieciach. Wspólnie z nimi przygo-
towała „sercową” fotobudkę. Dzieci 
zrobiły w niej zdjęcia, które wręczy-
ły swoim rodzicom w dniu święte-
go Walentego. Nasza fotobudka 
spodobała się także seniorom. Z 
uśmiechem na twarzy pozowali oni 
do walentynkowych fotografii.

Beata Czaja - Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

OD CZYTELNIKÓW  
DLA BIBLIOTEKI

Czytelnicy w Maszewie Lęborskim 
wiedzą jak pozyskać książki dla bi-
blioteki. Zgłosili naszą książnicę do 
konkursu zorganizowanego przez 
Wydawnictwo Albatros  w Warsza-
wie. Konkurs adresowany był do 
wszystkich typów bibliotek w całej 
Polsce. Zadaniem czytelników było 
wskazanie ulubionej biblioteki i krót-
kie uzasadnienie, dlaczego to wła-
śnie do niej powinny trafić książki od 
wydawnictwa. Pierwszy komentarz 
napisała pani Izabela Jaworska i to 
dzięki niej pozostali czytelnicy do-
wiedzieli się o konkursie. A potem 
„machina ruszyła”. Zaczęli dołączać 
kolejni czytelnicy. Niektórzy, na tę 
okoliczność, napisali nawet wiersze. 
Spośród 700 zgłoszeń Wydawnic-
two Albatros wybrało 4 biblioteki, 

do których miały powędrować książ-
ki. Wśród nich znalazła się biblioteka 
w Maszewie Lęborskim. Mało tego! 
Wydawnictwo nagrodziło również 4 
komentujące osoby. Okazało się, że 
dwie z nich to czytelnicy naszej bi-
blioteki. Biblioteka otrzymała w na-
grodę ponad 60 książek z literatury 
pięknej dla dorosłych i młodzieży, a 
czytelnicy - po 2 książki. To ogromny 
sukces i znak, że dla mieszkańców 
Maszewa Lęborskiego biblioteka 
jest miejscem ważnym. Bo wbrew 
ogólnym opiniom, że coraz mniej 
ludzi czyta książki, tutaj czytelnictwo 
rośnie, a czytelnicy coraz bardziej 
angażują się w życie kulturalne bi-
blioteki.

Beata Czaja - Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

SERCE  
DLA UKRAINY

Biblioteka w Maszewie Lęborskim dołączyła do ogólnopol-
skiej akcji „Serce dla Ukrainy”. Akcję zorganizował blog dla bi-
bliotekarzy i miłośników książek - Lustro Biblioteki. Zadaniem 
biblioteki, która przyłączyła się do akcji, było wywieszenie  
w widocznych miejscach serc w barwach flagi Ukrainy. 
Serca są symbolem solidarności z naszym sąsiadem, sprze- 
ciwem przeciwko wojnie oraz wsparciem dla osób przyby- 
wających do Polski. Takie serca można dojrzeć na oknach  
i drzwiach wejściowych do biblioteki. Oprócz tego do akcji 
biblioteka zaprosiła dzieci i seniorów. Na piątkowych zaję- 
ciach z dziećmi przygotowano serca metodą quillingu, które 
następnie znalazły miejsce na specjalnie przygotowanej tablicy. 
Jest to drobny gest, ale pokazuje, że my również łączymy się z 
krajem, którego dotknęło ogromne cierpienie.

Beata Czaja - Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA 
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DZIEŃ KOBIET W GMINIE CEWICE

Gminne Centrum Kultury w Cewi-
cach wraz z Domem Kultury w Ma-
szewie Lęborskim oraz poszczegól-
nymi sołtysami zorganizowali szereg 
imprez i uroczystości celebrujących 
święto wszystkich pań.
Cały cykl wydarzeń otworzył koncert 
Chóru Gminy Cewice pn. “Za zdro-
wie Pań!”, który odbył się w sobotę 
5 marca w Klubie Garnizonowym 
w Siemirowicach. Gminnym wyko-
nawcom towarzyszył po raz kolejny 
Zespół Symfoników Gdańskich pod 
dyrekcją Huberta Szczypiorskiego. 
Muzycy zabawiali zgromadzoną 
publiczność szeroką gamą propozy-
cji od muzyki poważnej do utworów 
rozrywkowych.
Dzień później mieszkańcy gminy 
Cewice zgromadzili się w Gminnym 
Centrum Kultury na spektaklu Teatru 
Lamparta z Lini. “Trzy Starsze Panie 
ABC”. Spektakl oczarował zgroma-
dzoną publiczność fantastyczną 
i niezwykle barwną scenografią, 

świetną grą aktorek i poruszającym 
scenariuszem, gdzie liczne salwy 
śmiechu przeplatały się momentami 
refleksji. Po spektaklu zgromadzeni 
widzowie pozostali jeszcze w  GCK, 
aby przy poczęstunku podzielić się 
wrażeniami po spektaklu.
Z okazji Dnia Kobiet Gminne Cen-
trum Kultury poszerzyło również 
swoją ofertę zajęciową i tak w 
poniedziałek 7 marca odbyły się 
pierwsze zajęcia Fitness. Propozycja 
ta spotkała się z olbrzymim zain-
teresowaniem. Koniecznym było 
stworzenie drugiej grupy i obecnie 
Panie (w większości) raz w tygodniu 
ćwiczą pod czujnym okiem Urszuli 
Gańskiej.
We wtorek 8 marca Panowie z 
Gminnego Centrum Kultury wyru-
szyli w teren, by osobiście złożyć ży-
czenia Paniom z terenu gminy oraz 
wręczyć symboliczne upominki. Od-
wiedzili Urząd Gminy, Nadleśnic-
two Cewice, Zespół Szkół, Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Gminną Biblio-
tekę, a także sołectwa: Siemirowice, 
Pieski, Łebunie, Maszewo Lęborskie 
oraz Bukowina. Spotykali Panie na 
spacerach, w sklepach, w drodze do 
pracy – często spotykając się z ich 
miłym zaskoczeniem.
12 marca Panie z sołectw Oskowo, 
Karwica i Maszewo Lęborskie spo-
tkały się w Domu Kultury w Masze-
wie Lęborskim. Wspaniała impreza 
okraszona niezwykle bogatym pro-
gramem artystycznym zgromadziła 
wypchaną po brzegi salę. Publicz-
ność zabawiali swoimi występami: 
Krzysztof Szpot, Wiktoria Drywa, 
Iluzjonista Rafał Reszke oraz kaba-
ret Teatralnie Zakręceni. Program 
artystyczny otworzyli Karol Płot-
ka, dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury oraz Katarzyna Drywa, 
która przygotowała to wspaniałe 
wydarzenie. Ponadto życzenia zło-
żyli wójt gminy Cewice Jerzy Bańka 
oraz sołtys Maszewa Lęborskiego 

Jan Itrych.
Tego samego dnia świętowały rów-
nież Panie z sołectwa Unieszyno 
oraz Osowo Lęborskie. Spotkanie 
pań przygotowała Grażyna Gry-
bisz, sołtys sołectwa Unieszyno oraz 
Michał Grybisz z rady sołeckiej. 
Każda z kobiet otrzymała kwiatka 
i upominek. Organizatorzy przy-
gotowali także loterię fantową, w 
której wygrywał każdy los, a była to 
m.in. wizyta u fryzjera czy kupon na 
pizzę.
Gminne obchody Dnia Kobiet za-
mknęło 13 marca sołectwo Bukowi-
na. W Bukowinie sołtys wraz z radą 
sołecką w  Szkole Podstawowej zor-
ganizowali występ kabaretu Kuńda. 
To zespół składający się z dwóch 
mężczyzn zabawiający publicz-
ność w języku kaszubskim. Występ 
zgromadził dość sporą publiczność, 
która bardzo żywiołowo bawiła się 
podczas ponad 1,5 godzinnego 
dwuczęściowego bloku.
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ZIMOWE FERIE Z GCK
Ferie zimowe w Gminnym Centrum 
Kultury zapoczątkował Bajkowy 
Bal Karnawałowy. Oprócz słodko-
-zdrowego poczęstunku i szeregu 
zabaw animacyjnych, dzieci miały 
możliwość zaprezentowania swo-
jego przebrania na prawdziwym 
wybiegu. Jak zawsze pomysłowość 
przebrań i kreatywność naszych 
milusińskich zaskoczyła nie jednego. 
W zabawie brało udział 40 dzieci, 
podzielonych na 2 grupy. W kolej-
nym dniu spotkaliśmy się w trochę 
mniej licznym gronie, jednakże tak 
samo gotowi do zabaw i w iście 
wyśmienitym humorze zabraliśmy 

się za budowanie Indiańskiej Wio-
ski. Po krótkim opowiadaniu wpro-
wadzającym nas w ówczesne życie 
Indian i ich historii, wykonaliśmy nie 
tylko indiański ekwipunek w formie 
opaski z piórami, grotów do strzał, 
totemu, tatuaży, warkoczyków, ale 
także prawdziwe, najprawdziwsze 
tipi! Wszystko to poprzeplatane za-
bawami, poczęstunkiem i radością z 
tworzenia! Kolejną propozycją dla 
naszych najmłodszych było kino sfe-
ryczne, które cieszyło się bardzo du-
żym zainteresowaniem. Seanse były 
trzy, na każdą z grup obowiązywa-
ły zapisy. Ta niecodzienna forma 

przekazu wywarła naprawdę silne 
wrażenia. Nocka w GCKu wieńczy-
ła nasze wspólne feryjne spędzenie 
czasu. Co prawda o wyspaniu się 
nie było mowy. Spotkanie rozpoczę-
ły zabawy animacyjne, kolacją była 

zamówiona pizza. Był też tradycyj-
nie seans filmowy z popcornem w 
tle. Kładliśmy się nad ranem, choć 
pobudka była skoro świt. Mimo 
zmęczenia dzieci deklarowały chęć 
powtórzenia tego wydarzenia.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY
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KONKURS „NIEZAPOMNIANE 
DRUGIE ŚNIADANIE”

Uczniowie Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Siemirowicach wzięli 
udział w konkursie pt. „NIEzapo-
mniane drugie śniadanie” zorgani-
zowanym przez Centrum Informacji 
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. 
Konkurs realizowany był w ramach 
projektu „Działamy w klimacie”, 
finansowanego ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Konkurs polegał na 
przygotowaniu śniadania, zrobieniu 
zdjęcia i zaproponowania hasła mo-
tywującego do niewyrzucania kana-
pek przygotowanych jako posiłek do 
szkoły. Naszą szkołę reprezentowali 
- Kamil Krefta, Oliwia Stencel, Ni-
kola Wałdoch, Hania Wenta (kl. 4),  
Błażej Budzisz (kl. 5), Nikola Smerża 
(kl. 6), Nikodem Brodalski, Julia Gli-
niecka (kl. 7),  Mateusz Budzisz (kl. 
8).
Frekwencja (a więc i konkurencja) 
w konkursie była duża. Spośród 
101 zgłoszeń w kategorii klas IV-
-VIII zostało nagrodzonych siedmiu 
uczniów. Jednym z nich był Nikodem 
Brodalski. Nagrodą był smartwatch 

i gadżety. Wszystkim, którzy wzięli 
udział w konkursie bardzo dziękuję 
za zaangażowanie! Nagrodzone-
mu  serdecznie gratuluję !

Wioleta Szlęk
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W GMINNYM CENTRUM KULTURY

JESTEM
„Jestem” to opowieść o relacjach 
między dorosłymi i dziećmi, o ich 
problemach, zaniedbaniach, ale 
również wzajemnych oczekiwa-
niach. Przedstawienie grupy te-
atralnej, działającej przy Gminnym 
Centrum Kultury, inspirowane było 
tekstami z książki Antoine’a de Sa-
int-Exupéry’ego „Mały książę”.
Premiera spektaklu miała miejsce  
w środę 16 marca. 

Wzbudziła duże zainteresowanie, 
dlatego też planowane są kolejne 
pokazy. 
Występują: Alicja Keller, Izabela 
Pikuła, Magdalena Dułak, Maja 
Szczechowicz, Monika Szwarc, Na-
talia Szymikowska, Nikola Drywa, 
Nikola Klejna, Oliwia Klejna, Zosia 
Śmiałkowska. 
Scenariusz i reżyseria: Karol Płot- 
ka 

SPEKTAKL „STARSZE 
PANIE ABC”

Spektakl Teatru Lamparta pt. „Star-
sze Panie ABC” to przewrotna ko-
media, w której autor scenariusza 
po mistrzowsku żongluje nastrojami. 
Na wstępie wywołuje śmiech, by za 
chwilę, spowodować pełne skupie-
nie, konsternację i zamyślenie nad 
kruchością i przemijalnością ludz-
kiego życia. Teatr ten po raz drugi 
gościliśmy w Gminnym Centrum 
Kultury w Cewicach. Wydarzenie 

zgromadziło całkiem sporą widow-
nię. Ciekawy scenariusz w reżyserii 
Jolanty Sikorskiej i przy genialnej 
grze pań: Jolanty Zoniewskiej i Jo-
lanty Bąk, wprowadził nas w świetny 
nastrój. Spektakl dedykowany głów-
nie paniom (z okazji Dnia Kobiet), 
rozbawił także i męską część sali. 
Nieskromnie stwierdzamy, że nie-
dzielny wieczór z teatrem zaliczamy 
do szczególnie udanych.

RELACJA

JAK Z OKŁADKI 
– WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

Wystawa fotograficzna „Jak z 
okładki” od 8 marca do obejrzenia 
w galerii „Na piętrze” klubu wojsko-
wego w Siemirowicach. 
Marcin Staszewski i Marek 
Drzewiecki z Lęborskiego Klu-
bu Fotograficznego są autorami 
trzynastu zdjęć, do których pozo-
wało trzynaście modelek z MBP  

w Lęborku, w niezwykłych styliza-
cjach autorstwa Aleksandry We-
renczuk-Hinc. Artystyczne maki-
jaże wykonała wizażystka Gosia 
Bulman. Inspiracją sesji zdjęciowej 
były okładki lubianych, popularnych 
bądź pięknie wydanych książek. Za-
praszamy!

Mirosława Dawidowicz
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SZKOŁA ŚREDNIA TUŻ, TUŻ... CZAS NA  
ROZEZNANIE NADSZEDŁ 

10 marca uczniowie klasy 8 ze 
Szkoły Podstawowej w Maszewie 
Lęborskim pojechali do Lęborka na 
prezentację i zwiedzanie szkół śred-
nich. Mieli okazję być w takich szko-
łach jak: Zespół Szkół Gospodarki 
Żywnościowej i Agrobiznesu, Zespół 
Szkół Mechaniczno-Informatycz-
nych oraz Liceum Ogólnokształcące  
nr 2. 
Młodzież mogłya na „żywo” zoba-
czyć jak funkcjonuje dana szkoła, 
w jakich salach odbywają się kon-
kretne zajęcia i jak one przebiega-
ją. Uczniowie poszczególnych szkół 
oraz nauczyciele oprowadzali nas 
po korytarzach szkolnych, zapra-
szali do klas i opowiadali o swoich 
wrażeniach oraz życiu codziennym 
w szkole. Ukazywali mocne strony 
swojej placówki i zachęcali do wstą-
pienia w szeregi szkoły. 
Mogliśmy także zobaczyć w akcji 
absolwentów naszej szkoły podsta-

wowej. Dzięki dzisiejszemu wyjaz-
dowi do Lęborka ósmoklasiści zdo- 
byli wiedzę na temat kierunków 

kształcenia w szkołach średnich oraz 
mieli okazję podpatrzeć jak prze-
biega edukacja i życie codzienne 

uczniów danej placówki oświatowej.
Agnieszka Skawińska,  

Anna Mądrzak

APEL SZKOLNY
28 lutego w  Szkole Podstawowej w 
Maszewie Lęborskim odbył się apel 
o tematyce związanej z ostatnimi 
wydarzeniami w Ukrainie. Dyrektor 
szkoły ciepło przywitała wszystkich 
uczniów po feriach, po czym subtel-
nie nawiązała do sytuacji wojennej 
naszych sąsiadów. Pani dyrektor 
uspokajała uczniów, wyjaśniła tak-
że jak można pomóc uchodźcom 
z Ukrainy. W naszej szkole prowa-
dzona jest zbiórka potrzebnych 
rzeczy dla ofiar wojny, m.in. żyw-
ności długoterminowej, środków 

higienicznych, opatrunków, kocy, 
śpiworów. Widzimy dużą wrażliwość 
i zaangażowanie ze strony rodzin 
dzieci z naszej szkoły. Dziękujemy 
za każdą pomoc materialną, a tak-
że za gościnność i przyjmowanie do 
swoich mieszkań naszych sąsiadów 
z Ukrainy. Jesteśmy, jako społecz-
ność szkolna i lokalna, solidarni z 
Ukrainą i łączymy się całym sercem 
z jej mieszkańcami w tych trudnych 
chwilach.

Szkoła Podstawowa  
w Maszewie Lęborskim 

KONCERT  
„LATAJĄCE KOLĘDY”

15 stycznia mieszkańcy Siemirowic 
mogli wysłuchać porywającego kon-
certu kolęd w wykonaniu uczniów 
Ogólnokształcącego Liceum Lot-
niczego w Dęblinie. Przyszli lotnicy 
pod opieką kapitana rezerwy pana 
Andrzeja Królikowskiego odwiedzili 
w ciągu miesiąca m.in. Łask, Po-

znań, Leźnicę Wielką, Gdynię, Ustkę 
i Siemirowice. Dali 10 koncertów, 
przejechali około 2000 km i spędzili 
w powietrzu 5 godzin. Czekamy na 
kolejne projekty zespołu Dywizjon z 
Dęblina.

Elżbieta Nieszporska    
zdj.Radosław Trela
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W NIEPUBLICZNYM ZESPOLE SZKOLNO 
– PRZEDSZKOLNYM W POPOWIE

Od 1 września 2021 roku Niepublicz-
na Szkoła Podstawowa i Niepublicz-
ne Przedszkole w Popowie znajdują 
się pod szyldem jednej jednostki 
oświatowej, jako Niepubliczny Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny w Popo-
wie, do którego uczęszcza łącznie 70 
dzieci: 32 uczniów szkoły i 38. przed-
szkola. Nasza placówka ma dobrze 
wyposażoną salę komputerową. Dys-
ponujemy tablicą multimedialną i 25 
tabletami z dostępem do Internetu, 
który jest ogólnodostępny we wszyst-
kich klasopracowniach. Pedagog 
szkolny udziela wsparcia uczniom i 
ich rodzicom, a także nauczycielom, 
i wychowawcom. Organizuje szereg 
spotkań mających na celu profilakty-
kę częstych problemów dotykających 
dzieci i młodzież. Szkoła oferuje w 
obecnym roku szkolnym mnogą ilość 
zajęć dodatkowych w Niepublicznym 
Przedszkolu dzieci są podzielowne na 
dwie grupy przedszkolne 3-4-latki 
oraz 5-6-latki. Oprócz realizacji obo-
wiązkowej  podstawy programowej, 
dzieci uczestniczą w zajęciach z języ-
ka angielskiego, języka hiszpańskie-
go, religii, zajęć z robotyki (dwa razy 
w miesiącu, prowadzonych przez 
specjalistę z zewnątrz), zajęciach ta-
necznych (dwa razy w miesiącu pro-
wadzonych przez instruktora tańca), 
a także zajęcia z rytmiki. Ponadto 
wychowawcy grup przeprowadza-
ją zajęcia dodatkowe rozwijające 
m.in. kreatywność, twórczość oraz 
sprawność fizyczną naszych milu-
sińskich. Należą do nich: zajęcia 
plastyczne, (np. malowanie farbami 
na soli, na piance do golenia, tech-
niczne, praca z masą sensoryczną, 
wykonywanie wazonów) kulinarne 
czy zajęcia sportowe. Wszystkie za-
jęcia i atrakcje, które odbywają się  
w naszym Przedszkolu są zajęciami  
bezpłatnymi, a ich głównym celem 
jest zapewnienie jak najlepszych wa-
runków dla wielopłaszczyznowego 

rozwoju przedszkolaków. Dzieci uczą 
się samodzielności, która niewątpli-
wie przyda im się w dorosłym życiu. 
W zamyśle dla uczniów szkoły mamy 
zajęcia z  robotyki klasy 1-3. Dla naj-
starszych uczniów prowadzone są za- 
jęcia dodatkowe w postaci survivalo-
wych przygotowań z pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Od tego roku w 
ramach naszego szkolnego progra-
mu Kultura, sport i rekreacja realizu-
jemy priorytety oświatowe na obec- 
ny rok szkolny. W ramach jego zało-
żeń, uczniowie korzystają z zajęć na 
basenie, w parku trampolin oraz kul-
turalno-edukacyjnych w Lęborskim 
Centrum Kultury. Dzięki osobie, która 
zajmuje się regularnym wstawianiem 
wszelkich aktualności i informacji  
o działalności w szkole, można zoba-
czyć je na naszej stronie internetowej 
www.szkolapopowo.pl, i na naszym 
profilu facebookowym (Nsp Popowo). 

Ponadto, co miesiąc wydawana jest 
Nasza Gazetka w formie papierowej, 
która jest owym zbiorem aktualnych 
wiadomości dotyczących społecz-
ności szkolnej. Zapraszamy również 
do obejrzenia filmiku promocyjnego 
naszej szkoły, który można znaleźć 
zarówno na naszej stronie inter- 
netowej, jak i profilu facebookowym.  
A oto kilka ciekawych wydarzeń, z 
wielu cyklicznych inicjatyw, ostatnio 
odbywających się w naszej placówce:
- Dzień Pieczonego Ziemniaka  
- przy okazji Akcji Sprzątania Świa-
ta - uraczyliśmy się ziemniakami 
pieczonymi w ognisku;
- Flash mob - błyskawiczny tłum, 
gromadzący się w celu przepro-
wadzenia krótkiego wydarzenia/
scenki, zazwyczaj zaskakującego/
zaskakującej dla przypadkowych 
świadków) - uczniowie najstar-
szych klas, przebrani i „uzbrojeni” 

w instrumenty muzyczne, na jednej  
z przerw lekcyjnych grali na nich, 
zaskakując przy tym pozostałych 
uczniów szkoły;
- Kino sferyczne - uczniowie oglądali 
filmy w pozycji leżącej wewnątrz ko-
puły, w technice 3D;
- BohaterON - klasy 4-8, jak co ro- 
ku, przyłączyły się do tej szlachetnej 
akcji, wykonując laurki dla żyjących 
uczestników powstania warszaw-
skiego, aby wyrazić wdzięczność za 
ich walkę, trud i poświęcenie w imię 
wolności naszej Ojczyzny;
- Garderoba lekturowa - uczniowie 
przynosili edukacyjne wieszaki, na 
których umieścili najistotniejsze in-
formacje dotyczące wybranej przez 
siebie lektury. Wykazali się niezwy-
kłą kreatywnością podczas wykony-

wania swoich prac.
Niepubliczny Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Popowie

ZBIÓRKA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH W UKRAINIE
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sie- 
mirowicach w porozumieniu z Za-
rządem Oddziału Rejonowego Pols- 
kiego Czerwonego Krzyża w Lę-
borku przyłączył się do organizacji 
zbiórki na rzecz osób potrzebują-
cych w związku z sytuacją w Ukra-
inie. 

Bardzo dziękujemy wszystkim ro-
dzicom i mieszkańcom Siemirowic 
za tak szybki odzew na nasz apel 
w sprawie zbiórki. Są Państwo nie-
samowici, dziękujemy za każde oka-
zane serce . I jednocześnie prosimy o 
więcej. Zbiórka wciąż trwa.

Anna Marzęcka
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„CZYSTY LAS – CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ” ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
28 lutego 2022 r. wręczono uczest-
nikom konkursu „Czysty las - czysta 
przyjemność” nagrody, wyróżnienia 
i upominki za udział. Pani Karolina 
Wójtowicz i pan Adam Dominiecki  
z Nadleśnictwa Cewice, pani Joan-
na Cemerys z Rady Rodziców SP  
w Siemirowicach oraz pani Elżbieta 
Nieszporska ze Stowarzyszenia Ro-
dzina Wojskowa koło Siemirowice 
odwiedzili Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Siemirowicach oraz Szko-
łę Podstawową z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Leśników Polskich w 
Przerytem. Gratulujemy zwycięzcom 
i dziękujemy za udział. Organiza-
torem konkursu było Nadleśnictwo 
Cewice oraz Stowarzyszenie Rodzi-
na Wojskowa koło Siemirowice.
Nagrody i wyróżnienia:

W grupie wiekowej (3-6 lat): 
I miejsce – Wiktor Zieliński 
II miejsce – Nikola Płotka 
III miejsce – Weronika Gałuszka 
Wyróżnienia: Ewa Wenta, Lila 
Białous, Aurelia Wenta
W grupie wiekowej (7-9 lat): 
I miejsce – Jan Kapusta 
II miejsce – Oskar Bartelik 
III miejsce – Milena Gałuszka  
Wyróżnienia: Łucja Olenderek, 
Agata Wasielewska, Kornelia 
Wenta
W grupie wiekowej (10-14 lat): 
I miejsce – Zuzanna Błaszczyk 
II miejsce – Julia Kulaszewicz 
III miejsce – Stanisław Kulaszewicz 
Wyróżnienia: Hanna Wenta, Nikola 
Wałdoch, Agata Leik

Elżbieta Nieszporska
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UMYSŁOWA ROZ(G)RYWKA 
DLA SENIORA 

Czy w dobie dzisiejszych zasobów 
cyfrowego świata smartfon może 
służyć tylko do dzwonienia? Otóż 
nie. Przekonała się o tym grupa 
seniorów, która przekroczyła progi 
Klubu Wojskowego 44 Bazy Lot-
nictwa Morskiego w Siemirowicach. 
Latarnicy Polski Cyfrowej od 2011 
roku tworzą ogólnopolską społecz-
ność osób działających na rzecz 

rozwoju edukacji cyfrowej.
W ramach projektu seniorzy z Sie-
mirowic biorą udział w zajęciach 
organizowanych przez Klub Senio-
ra w Cewicach. Zajęcia „Umysłowa 
roz(g)rywka dla seniora” prowadzi 
pan Sławomir Łukaszuk.

Elżbieta Nieszporska  
zdj. Sławomir Łukaszuk

WIELKIE MYCIE RĄK  
PO ANGIELSKU

Uczniowie klasy I ze Szkoły Pod-
stawowej w Maszewie Lęborskim 
nauczyli się słownictwa związanego 
z dbaniem o higienę oraz piosenki 
Dirty hands. Piosenka bardzo łatwo 
wpadła nam w ucho. Przy okazji, 
przypomnieliśmy sobie podstawowe 
zasady higieny, a tego nigdy nie za 
wiele. Zajęcia odbyły się w ramach 

uczestnictwa w Ogólnopolskim Pro-
jekcie English Special Days, mają-
cym na celu motywowanie do nauki 
języka angielskiego oraz uczenie się 
nowego i utrwalanie już poznanego 
słownictwa. Zwieńczeniem zajęć było 
oczywiście porządne mycie rąk.

Szkolny koordynator projektu 
Anna Ramczykowska

X EDYCJA BIEGU PAMIĘCI  
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
„TROPEM WILCZYM”

Chętni uczniowie z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Siemirowicach 
wzięli udział w X edycji Biegu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym” na dystansie 1963 metra, 
na pamiątkę roku, w którym zginął 
ostatni poległy w walce Żołnierz 
Wyklęty Józef Franczak ps. Lalek. W 
biegu wzięło udział 23 uczestników 

z klasy 4,5,6 i 8. Najlepsi biegacze 
otrzymali pamiątkowe medale, ko-
szulki i unikatowe bidony. Nagrody 
otrzymaliśmy od Fundacji Wolność i 
Demokracja. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w tym przedsię-
wzięciu.

Katarzyna Cybula 
zdj. A. Czerkowska 

ZA ZDROWIE PAŃ  
– KONCERT W KLUBIE 

5 marca klub wojskowy w Siemiro-
wicach gościł Chór Gminy Cewice 
i Zespół Kameralny Symfoników 
Gdańskich pod batutą Huberta 
Szczypiorskiego.
Muzyka łagodzi obyczaje, stąd też 
z prawdziwą przyjemnością wielu 
mieszkańców Siemirowic skorzy-
stało z chwili wytchnienia, jaką dał 
ten wspaniały, prawie dwugodzin-

ny koncert. Zwłaszcza panie, które 
otrzymały życzenia z okazji zbliża-
jącego się Dnia Kobiet od samego 
Wójta Gminy Cewice Pana Jerzego 
Bańki. Serdecznie dziękujemy GCK 
Cewice za pomoc w organizacji im-
prezy.

Elżbieta Nieszporska  
zdj. Radosław Trela
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH GMINY CEWICE ZA ROK 2021

W marcu 2022 roku odbyły się ze-
brania sprawozdawcze członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu naszej gminy. Podczas ze-
brań przedstawiono sprawozdania 
z działalności komisji rewizyjnej, 
sprawozdania finansowe, plan 
działalności oraz plan finansowy na 
rok 2022. 
4 marca otwarcia zebrania w Ochot- 
niczej Straży Pożarnej w Łebuni 
dokonał prezes OSP Łebunia - dh 
Radosław Wroński, 19 marca od-
było się zebranie w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pieskach, które-
go otwarcia dokonał prezes OSP 
Pieski – dh Patryk Kreft, natomiast 
26 marca strażacy ochotnicy spo-
tkali się w Cewicach, gdzie zebranie 
otworzył prezes OSP Cewice – dr 
Roman Cybula. W trakcie zebra-
nia w Łebuni dokonano wręczenia 
medali i odznaczeń, a także legity-
macji członkom Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej. Podczas zebrań 
omówiony został temat świadcze-
nia ratowniczego, który przysługuje 
członkom OSP po ukończeniu 65 
roku życia. Rozmawiano również na 
temat szkoleń, zdarzeń i profilaktyki 
przeciwpożarowej, podjęcia szkoleń  
w kierunku kwalifikowanej pierwszej 
pomocy przez druhów OSP Pieski 
oraz rozbudowy zaplecza socjalne-
go w budynku remizy w Łebuni. W 
trackie zebrań udzielono absoluto-
rium obecnemu Zarządowi OSP 
Łebunia, Zarządowi OSP  Pieski 

oraz Zarządowi OSP Cewice. 
W zebraniach podsumowujących 
rok 2021 uczestniczyli członkowie 
jednostek OSP z Gminy Cewice, a 
także zaproszeni goście: Wójt Gmi-
ny Cewice – Jerzy Bańka, Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Lęborku – bryg. Piotr 
Krzemiński, Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Cewicach – dh Przemysław Kel-
ler, Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Cewicach 
– dh Patryk Kreft, Zastępca do-
wódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej Państwowej Straży Pożarnej w 
Lęborku – asp. Radosław Wroński.  
Wójt Gminy Cewice wraz z za-
proszonymi gośćmi podzięko-
wał druhnom i druhom za udział  
w działaniach ratowniczo – gaśni-
czych na terenie Gminy Cewice oraz 
powiatu lęborskiego.
Na zebraniu w Cewicach zabra-
kło przedstawiciela z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lęborku oraz Komen-
danta Gminnego OG ZOSP RP 
w Cewicach oraz czterech druhów 
z OSP Cewice. Wszyscy, którzy nie 
przybyli na zebranie brali udział 
w działaniach ratowniczo – gaśni-
czych polegających na gaszeniu lo-
kalu gastronomicznego i pensjonatu  
w miejscowości Łeba. Nie odby-
ło się również bez niespodzianek 
podczas trwającego zebrania. 
Uczestniczący w zebraniu strażacy 

zostali zadysponowani do pożaru 
sadzy w przewodzie kominowym w 
miejscowości Łebunia. Po powro-
cie do bazy dokończono zebranie. 

Komendant Gminny OG ZOSP RP 
w Cewicach  

dh Radosław Wroński 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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Dobiegł końca XXIV Międzynaro-
dowy Maraton Piłki Siatkowej Mło-
dzieży Łeba 2022,  tym razem w 
kategorii młodziczka i młodzik. W 
kategorii młodziczka wystartowały 
24 zespoły. Natomiast w młodziku 
rywalizację toczyło 14 zespołów. 
W całym maratonie udział wzię-
ło około 1000 młodych adeptów 
sztuki siatkarskiej. Mecze, dzięki 
uprzejmości władz lokalnych i dy-
rektorów szkół, odbywały się na te-
renie całego powiatu lęborskiego: 
w halach sportowych Szkoły Pod-
stawowej w Łebie, Wicku, Maszew-
ku, Łebieniu, Cewicach oraz w hali 
sportowej ZSGŻiA w Lęborku i hali 
miejskiej w Lęborku. Wszystkie me-
cze sędziowali sędziowie Pomor-
skiego Wojewódzkiego Związku 
Piłki Siatkowej w Gdańsku z sędzią 
głównym Panem Pawłem Brożyną. 
Pierwszego dnia drużyny rozgry-
wały mecze w grupach, następnie 
dziewczęta grały tzw. krzyże i me-
cze o miejsca. 
Chłopcy po rozegraniu meczy w 

grupach podzielili się na grupy trzy 
zespołowe, w których rozegrali me-
cze o miejsca.

Oto kolejność miejsc:
Młodziczki:
1. SPS AP SPED Lębork
2. Źródełko Katowice
3. KaEmKa- Wilki Starogard Gd.  I
4. Kadra Młodzieżowa Polski A
5. MKS MOSiR Kętrzyn
6. Kadra Młodzieżowa Polski A
7. UKS Zatoka 95 Puck
8. MUKS Sari Żory
9. Kadra Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego
10. UKS Jasieniak Gd. 
11. TKS Siatkarz Jarocin
12. UKS Akademia Siatkówki Zduń-
ska Wola
13. UKS Olimp Bartoszyce
14. Energa MOS Truso Elbląg
15. Cocon Korona Olesno
16. SPS Sparta Braniewo II
17. TPS Czarni Słupsk I
18. SPS Sparta Broniewo I
19. Energa MOS Truso Elbląg II

20. UKS Piast Kobylnica 
21. MUKS Omega Mrągowo
22. TPS Czarni Słupsk II
23. KaEmKa -Wilki Starogard Gd. II
24. Golden Orzeł Malbork
Młodzicy:
1. UKS Jedynka Międzyrzecz
2. KaEmKa Starogard Gd. II
3. UKS Akademia Siatkówki Zduń-
ska Wola
4. SPS-Iryda Lębork-Cewice
5. Akademia Siatkówki 13 Koszalin
6. UKS Jedynka Bytów
7. KS Stocznia Darłowo
8. KaEmKa Starogard Gd. I
9. MKS Truso Elbląg
10. GKS Stoczniowiec Gd.
11. UKS Olimp Tłuszcz
12. MKS Korab Puck
13. AZS UWM Olsztyn
14. Cocon Korona Olesno

Wszystkie zespoły uhonorowane zo-
stały pucharami oraz grawertonami  
ufundowanymi przez Burmistrza 
Miasta Łeby, Lęborka oraz Wójta 
Gminy Cewice i Fundację Orlen. 

Trenerzy wybrali najlepsze zawod-
niczki i najlepszych zawodników  
w poszczególnych zespołach, którzy 
otrzymali pamiątkowe grawertony. 
Najlepsze zawodniczki w poszcze-
gólnych zespołach:
1. SPS AP SPED Lębork- Jęchorek 
Kinga
2. Źródełko Katowice- Madej Oli-
wia
3. KaEmKa- Wilki Starogard Gd.  I-  
Freda Nikola
4. Kadra Młodzieżowa Polski A- 
Mrożek Dominika
5. MKS MOSiR Kętrzyn-  Klepadło 
Julia
6. Kadra Młodzieżowa Polski B- Ol-
szewska Zuzanna
7. UKS Zatoka 95 Puck- Stefańska 
Anna
8. MUKS Sari Żory- Młynarczyk 
Nadia
9. Kadra Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego- Sajnoga Blanka
10. UKS Jasieniak Gd. – Bruldziak 
Martyna
11. TKS Siatkarz Jarocin- Górnaś Zo-

XXIV MIĘDZYNARODOWY MARATON PIŁKI  
SIATKOWEJ MŁODZIEŻY ŁEBA 2022  
- MŁODZICZKA, MŁODZIK
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fia
12. UKS Akademia Siatkówki Zduń-
ska Wola- Kajszczak Lena
13. UKS Olimp Bartoszyce- Wasek 
Judyta
14. Energa MOS Truso Elbląg- Król 
Wiktoria
15. Cocon Korona Olesno- Jeziorek 
Maja
16. SPS Sparta Braniewo II- Nie-
wiadomska Roksana
17. TPS Czarni Słupsk I- Paszke Pa-
trycja
18. SPS Sparta Broniewo I- Goch 
Patrycja
19. Energa MOS Truso Elbląg II- 
Dubnowska Lena
20. UKS Piast Kobylnica – Łukom-
ska Nikola
21. MUKS Omega Mrągowo- Bia-
łochleb Gabriela
22. TPS Czarni Słupsk II- Paradow-
ska Oliwia
23. KaEmKa -Wilki Starogard Gd. 
II- Bonda Alicja
24. Golden Orzeł Malbork- Bocheń-
ska Oliwia

Najlepsi zawodnicy w poszczegól-
nych zespołach:
1. UKS Jedynka Międzyrzecz- Matu-
szewski Szymon
2. KaEmKa Starogard Gd. II- Kaw-
ka Paweł
3. UKS Akademia Siatkówki Zduń-
ska Wola- Shittu Kuba
4. SPS-Iryda Lębork-Cewice - Kos-

sewski Kamil
5. Akademia Siatkówki 13 Koszalin  
- Petkowski Wojciech
6. UKS Jedynka Bytów- Maliszewski 
Olaw
7. KS Stocznia Darłowo- Wojcie-
chowski Franciszek
8. KaEmKa Starogard Gd. I- An-
hald Cezary
9. MKS Truso Elbląg- Gościński 
Aleksander
10. GKS Stoczniowiec Gd.- Stadnic-
ki Jan
11. UKS Olimp Tłuszcz- Zacharski 
Krzysztof
12. MKS Korab Puck- Dudek Antoni
13. AZS UWM Olsztyn- Jurga Fa-
bian
14. Cocon Korona Olesno- Machnik 
Mateusz

Otrzymali oni pamiątkowe gra-
wertony oraz nagrody ufundowane 
przez Dyrektora Firmy KRÜGER 
Pana Piotra Zająca.
Wszyscy uczestnicy maratonu otrzy-
mali pamiątkowe koszulki ufundo-
wane przez Fundację ORLEN oraz 
Starostwo Powiatowe w Lęborku.
Gośćmi honorowymi XXIV Mię-
dzynarodowego Maratonu Piłki 
Siatkowej Młodzieży Łeba 2022 
- młodziczka, młodzik byli: Prezes 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
Pan Sebastian Świderki, Dyrektor 
Programu Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych Pan Waldemar Wspa-

niały, Dyrektor Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego PZPS w Szczyrku Pan 
Grzegorz Wagner, Menedżer Repre-
zentacji Młodzieżowych Kobiet Pan 
Marek Kwieciński oraz trenerzy kadr 
narodowych młodzieżowych oraz 
reprezentacje młodzieżowe dziew-
cząt. 
Podczas uroczystego zakończenia 
Burmistrz Miasta Łeby Pan Andrzej 
Strzechmiński i Burmistrz Miasta 
Lęborka Pan Witold Namyślak 
otrzymali z rąk Prezesa Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej Pana Se-
bastiana Świderskiego, Szefa SOS 
Pana Waldemara Wspaniałego oraz 
Prezesa Pomorskiego Wojewódz-
kiego Związku Piłki Siatkowej Pana 
Stanisława Kwiatkowskiego Medale 
90 lecia  PZPS. Dodatkowo Prezes 
PZPS Sebastian Świderski wręczył 
pamiątkowe albumy osobom, które 
wspierają i pomagają w organizacji 
maratonu. Albumy otrzymali Wójt 
Gminy Cewice Pan Jerzy Bańka, 
Burmistrz Miasta Lęborka Pan Wi-
told Namyślak, Burmistrz Miasta 
Łeby Pan Andrzej Strzechmiński, 
Dyrektor Firmy KRÜGER Pan Piotr 
Zając oraz Pani Wioletta Morawiak. 
Obsługę medialną i prasową za-
pewniła ekipa PZPS pod kierunkiem 
Pana Mariusza Szyszko i Eugeniu-
sza Andrejuka.
Młodzi adepci siatkówki podczas 
trwania maratonu mieli okazję zwie-
dzenia Łeby i Lęborka oraz Słowiń-

skiego Parku Narodowego. Atrakcje 
poza turniejowe zapewniła wszyst-
kim przyjezdnym gościom obsługa 
hotelu Diuna. Napoje, słodycze za-
pewnił Pan Marcin Bańka Dyrektor 
Kaufland Wejherowo.
Organizatorzy dziękują wszystkim 
sponsorom oraz osobom, które 
pomogły w organizacji i przebiegu 
maratonu: Burmistrzowi Miasta 
Łeby Panu Andrzejowi Strzechmiń-
skiemu, Wiceburmistrzowi Miasta 
Łeby Panu Krzysztofowi Król, Pani 
Wiolecie Morawiak, Burmistrzowi 
Miast Lębork Panu Witoldowi Na-
myślakowi, Starostwu Powiatowe-
mu w Lęborku, Fundacji ORLEN, 
Prezesowi PZPS Panu Sebastiano-
wi Świderskiemu, Polskiemu Związ-
kowi Piłki Siatkowej, Pomorskiemu 
Wojewódzkiemu Zwiazkowi Piłki 
Siatkowej w Gdańsku, Wójtom 
Gminy Cewice, Wicko, Nowa Wieś 
Lęborska, Dyrektorom Szkół w Ce- 
wicach, Łebie, Wicku, Łebieniu, 
Maszewku, ZSGŻiA, Wice Burmi-
strzowi Miasta Lęborka Pani Teresie 
Szarej, Firmie turystyczno-przewo-
zowej Bosman w Łebie , Dyrekto-
rowi Firmy KRÜGER Panu Piotrowi 
Zającowi, Dyrektorowi Kaufland 
Wejherowo Panu Marcinowi Bańce, 
Prezesowi Klubu Iryda Cewice Panu 
Andrzejowi Linsztedt, Pani Agniesz-
ce Dawidowskiej SPS Lębork, tre-
nerom SPS Lębork 

SUKCESY SPORTOWCÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ  
W CEWICACH

Nawet w dobie pandemii i po 
długiej przerwie, spowodowanej 
zdalnym nauczaniem, uczniowie 
Zespołu Szkół w Cewicach wyka-
zywali się ogromną aktywnością  
w różnych dziedzinach sporto- 
wych. 
W ostatnim czasie nasza młodzież 
uzyskała wysokie wyniki sportowe. 
Dziewczęta zostały Mistrzynia-
mi Powiatu Lęborskiego w piłce  
ręcznej oraz piłce koszykowej,  
a chłopcy zdobyli tytuły Mist- 
rzów Powiatu Lęborskiego w mini 
piłce ręcznej oraz w piłce ręcznej 
oraz III miejsce w Półfinale Woje-
wódzkich Igrzysk Dzieci w mini pił-
ce ręcznej. Gratulacje dla trenerów 
oraz naszej utalentowanej młodzie-
ży!

Zespół Szkół w Cewicach 



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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