
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
 

 
 

 
 

 
Wójt Gminy Cewice 

wraz z pracownikami 
 

Jerzy Bańka 

Przewodniczący  
Rady Gminy Cewice 

 
Wiesław Keller 



Paździenik Nr 71/2019BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACH2

informacje inWeSTYcje

OGRODZENIE TARGOWISKO
Teren targowiska w Cewicach zosta-
nie częściowo ogrodzony. Zostanie 
wykonane ogrodzenie z blachy sta-
lowej ocynkowanej trapezowej o wy-
sokości 2,5 m na długości około 80 
mb. Ogrodzenie będzie miało na 
celu osłonięcie Kupujących i Sprze-

dających przed silnymi podmucha-
mi wiatru. Całkowity koszt budowy 
ogrodzenia wyniesie 26.076,00 zł. 
Termin realizacji 20.12.2019 r.

REFERAT PLANOWANIA  
PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI  
I INWESTYCJI

FuNDuSZ ROZWOJu  
PRZEWOZóW AuTObuSOWYCh 

W listopadzie br. została uruchomio-
na linia komunikacyjna na trasie Łe-
bunia – Cewice – Łebunia – Okalice – 
Popowo – Dziechno, dofinansowana 
z Funduszu rozwoju przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczno-
ści publicznej. Kursy są realizowane 
3 razy dziennie od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni świątecz-
nych. Zgodnie z podpisaną przez 
Gminę Cewice umową o dofinanso-
wanie kursy na nowej linii będą reali-
zowane do końca 2019 roku. 
Fundusz ma na celu zapewnienie 
funkcjonowania publicznego trans-

portu zbiorowego w zakresie prze-
wozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej. Dopłacie 
podlegają linie komunikacyjne, nie-
funkcjonujące co najmniej 3 miesiące 
przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej 
oraz linie, na które umowa o świad-
czenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego zostanie za-
warta po dniu wejścia w życie ustawy.

REFERAT ZAMÓWIEŃ  
PubLICZNYCh, FuNDuSZY  

ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI

AKCJA „GRASZ – WYGRYWASZ” 

WOŚP 2020
Podaruj fanty na WOŚP! Do 20 
grudnia 2019 r. w Zespole Szkół w 
Cewicach zbierane są fanty na ak-
cję „grasz - wygrywasz”. Wszystkie 
niezniszczone, nowe rzeczy można 
przynosić do sekretariatu szkoły, 
przekazać wychowawcom klasy lub 

bezpośrednio p. Katarzynie Cybuli. 
Cały czas można również przynosić 
rzeczy na licytację. Z góry dziękuje-
my za wszelką pomoc w organizacji 
wydarzenia, za szlachetność i dar 
serca 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH 

Dni handlowe:
 czwartek

godz. 7:00 - 13:00

TARGOWISKO 
GMINNE

Targowisko zlokalizowane jest 
przy ul. W. Witosa, za budynkiem 

Zespołu Szkół w Cewicach.
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FuNDuSZ DRóG  
SAMORZĄDOWYCH 

Została zakończona procedura 
przetargowa na trzy zadania do-
finansowane w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. W wyniku 
procedury przetargowej na poszcze-
gólne zadania zostali wyłonieni po-
niżsi Wykonawcy:
„Przebudowa drogi gminnej nr 
149113G w miejscowości Bukowina” 
– Kruszywo Sp. z o.o. z Linii, za cenę 
772.707,46 zł. Kwota dofinansowa-
nia 548.916,00 zł . Termin realizacji 
zadania 15.06.2020 r.

„Budowa drogi gminnej nr 149046G 
ul. Spacerowej w miejscowości Ce-
wice” – Usługi Leśne Budowlane 
Krystian Wenta z Popowa, za cenę 
1.058.415,00 zł . Kwota dofinanso-
wania 797.341,00 zł. Termin realiza-

cji zadania 22.06.2020 r.
„Budowa i przebudowa drogi gmin-
nej nr 149041G łączącej drogę po-
wiatową nr 1324G z drogą woje-
wódzką nr 212 w Cewicach” – Usługi 
Leśne Budowlane Krystian Wenta  
z Popowa, za cenę 1.163.703,00 zł. 
Kwota dofinansowania 932.861,00 
zł. Termin realizacji zadania 
30.06.2020 r.
Do całkowitego kosztu inwe-
stycji zostaną doliczone koszty 
inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

REFERAT PLANOWANIA 
 PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI  
I INWESTYCJI

PRZEDSZKOLE  
CEWICE

W dniu 22.11.2019r. została 
podpisana umowa na wykona-
nie dokumentacji technicznej  
pn. „Przebudowa oraz zmiana spo-
sobu użytkowania części pomiesz-
czeń szkolnych przeznaczonych na 
funkcjonowanie przedszkola w bu-
dynku Zespołu Szkół w Cewicach”. 
W postępowaniu przetargowym 
została wyłoniona oferta biura pro-
jektowego 2d3d studio Sp. z o.o.  
z Białej Podlaskiej za cenę 
99.015,00 zł. 
W ramach umowy zostanie przy-
gotowana dokumentacja tech-
niczna obejmująca dostosowanie 
dotychczasowych pomieszczeń 
lekcyjnych na pomieszczenia edu-
kacyjno-opiekuńcze dla 6 grup 

przedszkolnych (ok. 150 dzieci) oraz 
wydzielenia stołów przedszkol- 
nej, toalet i szatni, zabezpieczenie 
min. 20 miejsc parkingowych na 
zewnątrz budynku dla pracowni-
ków szkoły, rodziców, dostawców, 
wygospodarowanie wewnątrz 
dziedzińca szkoły placu zabaw 
wraz z wyposażeniem dla około 
100 dzieci przedszkolnych oraz 
miejsce wypoczynku dla dzieci 
starszych (około 190 uczniów klas 
I-VIII). 
Termin wykonania dokumentacji 
projektowej 20.03.2020 r.

REFERAT PLANOWANIA  
PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 
I INWESTYCJI

DO POPOWA NOWĄ DROGĄ 
18 listopada 2019r. oddano oficjal-
nie do użytku drogę z Lęborka do 
Popowa. Inwestycja przebudowy 
fragmentu tzw. „kaszubskiego skró-
tu” do Trójmiasta kosztowała prawie 
3,5 mln zł. Prace trwały 4 miesiące 
i zostały zakończone w planowa-
nym terminie. Dotychczas droga  
z Lęborka do Popowa była w tra-
gicznym stanie technicznym. Licz-
ne spękania, ubytki i wyboje nie 
tylko nie zapewniały komfortu 
podróżowania, ale stanowiły re-
alne zagrożenie dla uczestników 
ruchu. Obrazu zniszczenia dopeł-
niały zniszczone krawędzie jezdni. 
O konieczności przebudowy drogi 
i poprawy bezpieczeństwa użyt-
kowników tej trasy zdecydowano  
w Starostwie Powiatowym w Lę-
borku podczas spotkania Starosty 
Lęborskiego z wójtami gmin Linia i 
Cewice. Międzygminno-powiatowe 
porozumienie w sprawie przebudo-
wy drogi spowodowało, że wszystkie 
samorządy przekazały środki na re-
alizację inwestycji. Ponad 1,7 mln zł 
pozyskano z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Porozumienie w sprawie 
przebudowy samorządowcy zawarli 
27 maja br., a już 9 lipca odbyło się 
przekazanie placu bodowy wyłonio-
nemu w procedurze przetargowej 
wykonawcy. – Cieszę się, że udało 
się tę inwestycję przeprowadzić w 
tak sprawny i bezkonfliktowy spo-
sób – mówiła podczas przekazania 
drogi do użytku Alicja Zajączkow-
ska, Starosta Lęborski – Dobra wola 

współpracy pomiędzy samorzą-
dami doprowadziła tę inwestycję 
w krótkim czasie do szczęśliwego 
finału, co przełoży się na wyraźną 
poprawę bezpieczeństwa zarówno 
użytkowników tej drogi, jak i okolicz-
nych mieszkańców. Jak mówi Adrian 
Wenta, Dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych, przebudowa polegała 
na dostosowaniu konstrukcji jezdni 
w celu uzyskania parametrów wy-
maganych dla obciążenia 100kN, 
wykonaniu skrzyżowania typu ron-
do, wzmocnieniu istniejącej jezdni 
bitumicznej, wykonaniu poszerzeń, 
przebudowie zjazdów, wykonaniu 
oznakowania pionowego i poziome-
go oraz ustawieniu stalowych barier 
ochronnych. - Dziękuję w imieniu 
mieszkańców Gminy Linia, bo choć 
nasz wkład finansowy był niewielki, 

to inwestycja została zrealizowana 
w większym wymiarze, niż wcześniej 
zakładano. To w tych czasach raczej 
niespotykane – mówiła Bogusława 
Engelbrecht, Wójt Gminy Linia – 
Cieszę się, że inwestycja przebiegła 
tak sprawnie i w tak miłej atmosferze 
międzygminnej współpracy, o co we 
wprost matczyny sposób zadbała 
pani Starosta. Roboty uzupełniające 
towarzyszące przebudowie wykona-
no na dystansie 810 m za kwotę po-
nad 165 tys. zł. - Ta droga wymaga-
ła pilnego remontu i niezmiernie się 
cieszę, że udało się znaleźć w budże-
cie pieniądze na tę inwestycję – do-
dał Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka. 
W trakcie przebudowy wykonano 
również zatokę autobusową. Kon-
strukcja ronda wykonana została wg 
najnowszych standardów, co zapew-

ni długoletnią bezawaryjną eksplo-
atację. Realizacja przebudowy nie 
byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie 
ze środków znajdujących się w dys-
pozycji wojewody. Kolejny etap prac 
znajduje się już na etapie przygoto-
wawczym. - Trzeba podkreślić rolę 
wojewody, który nas zachęcał do 
kontynuowania tej inwestycji, co za-
owocowało podpisaniem umowy na 
realizację drugiego etapu, czyli prze-
budowy drogi powiatowej 1336G do 
granicy powiatu Lęborskiego wraz  
z przebudową skrzyżowania z dro-
gą powiatową 1327G – powiedział 
Edmund Głombiewski, Wicestarosta 
Lęborski. Aktualnie trwa przygoto-
wywanie postępowania przetargo-
wego.

STAROSTWO POWIATOWE  
W LĘBORKU
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W UNIESZYNIE FUNKCJONUJE JUŻ OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Od sierpnia tego roku mieszkańcy 
miejscowości Unieszyno posiadają 
już sieć kanalizacji sanitarnej, a od-
prowadzane nią ścieki oczyszczane 
są w wybudowanej oczyszczalni ście-
ków. Całość infrastruktury jest efek-
tem zrealizowanego zadania pn.: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z oczyszczalnią ścieków w m. 
Unieszyno Gmina Cewice”. 
Dzięki realizacji inwestycji osiągnię-
to cel operacji - wsparcie rozwoju 
lokalnego na terenie Gminy Cewice 
poprzez poprawę stanu środowi-
ska naturalnego oraz podniesienie 
standardu życia mieszkańców na 
obszarze wiejskiej Gminy Cewice 
dzięki budowie sieci kanalizacji sani-
tarnej wraz z oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Unieszyno. W wyni-
ku realizacji operacji wybudowano 
oczyszczalnię ścieków wraz z siecią 
kanalizacji sanitarnej o długości 
0,65 km. 
Zadanie jest dofinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 

operacji typu „Gospodarka wod-
no-ściekowa” w ramach działania 
Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich i poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” objętych Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Instytucją Za-
rządzającą Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 jest Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.
Całkowity koszt realizacji inwestycji 
wyniósł 1 169 130,96 zł, z czego do-
finansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich wynosi zgodnie 
z umową 520 660,00 zł 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZ-
NYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZ-

NYCh I PROMOCJI
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AKCJA AGENT KOT W GMIN-
NYM CENTRuM KuLTuRY

W piątek 8 listopada w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewicach od-
było się spotkanie autorskie z Grze-
gorzem Szlangą – twórcą książki 
„Basia i kot”. W wydarzeniu uczest-
niczyły dzieci wtajemniczone w ak-
cję Agent Kot, które dołączyły do 
Tajnego Stowarzyszenia podczas 
zajęć prowadzonych przez pracow-
ników GCK w szkołach podstawo-
wych. W trakcie spotkania odbyły 
się warsztaty dla dzieci oraz spo-
tkanie z rodzicami, podczas które-
go poruszono tematykę czytania 

wśród najmłodszych i dorosłych. 
Na końcu rozstrzygnięto konkurs 
fotograficzny oraz umożliwiono 
uczestnikom zakup książki nasze-
go gościa. Dziękujemy wszystkim 
dzieciom za obecność, rodzicom 
za merytoryczną i budującą dys-
kusję oraz Grzegorzowi Szlanga 
za fantastycznie poprowadzone 
spotkanie oraz wskazówki i porady 
dot. czytelnictwa. Gratulujemy zwy-
cięzcom nagród i zachęcamy do 
aktywnego czytania w domu.

GMINNE CENTRuM KuLTuRY 

KONKuRS PLASTYCZNY „MOJA OKOLICA  
– MOJA MAŁA OJCZYZNA”

11 listopada podczas koncertu  z 
okazji Święta Niepodległości w Klu-
bie Wojskowym 44 Bazy Lotnictwa 
Morskiego w Siemirowicach odbyło 
się wręczenie nagród w konkursie 
plastycznym „Moja okolica – moja 
mała ojczyzna”. Podczas tegorocz-
nego koncertu wystąpili laureaci 
VII Konkursu Form Scenicznych 
„A w moim domu” oraz  Pani Lu-
cyna Wodzyńska i Awionetki. Kon-
cert  poprowadzili Ewa Skórzybót 
i Marceli Wodzyński. W konkursie 
plastycznym wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy.  Łącznie wpłynęło 45 prac 
plastycznych. Patronatem konkurs 
objęli dowódca 44 Bazy Lotnictwa 
Morskiego kmdr pilot Paweł Smere-
ka i wójt gminy Cewice Jerzy Bańka. 
Fundatorem nagród w konkursie 
była między innymi  gmina Cewice.
Nagrody w poszczególnych katego-
riach:

Wyróżnienia:
• Amelia Keller ZSP Siemirowice 

op. Emilia Dettlaff

• Juliana Studzińska ZSP op. Emi-
lia Dettlaff

• Lena Kwiatkowska SP w Masze-
wie Lęborskim op. M. Kujawska

• Eliza Okoń-Kubiak SP w Masze-
wie Lęborskim op. Dorota Gre-
miuk

• Maksymilian Gębarowski ZSP 
w Siemirowicach opiekun Emilia 
Dettlaff

• Maja Jaworska SP w Maszewie 
Lęborskim op. Dorota Gremiuk

Nagroda Wójta Gminy Cewice:
• Aleksandra Wrzesińska SP w Ma-

szewie Lęborskim op. Agata Pio-
trowska

Tytuł laureata:
• Maja Anna Linkiewicz l.6. Zespół 

Szkół w Cewicach op. Bernadetta 

Stukan
• Amelia Wenta l.8 SP. im. Polskich 

Olimpijczyków w Maszewie Lę-
borskim op. Agata Piotrowska

• Agata Szulta l.8 SP. im. Polskich 
Olimpijczyków w Maszewie op. 
Agata Piotrowska

KLub WOJSKOWY 44 bAZY  
LOTNICTWA MORSKIEGO  

SIEMIROWICE 

inWeSTYcje relacja
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF
Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka z UNICEF to wydarzenie, 
które jednoczy wszystkie dzieci na 
świecie. W tym dniu, w wielu krajach 
podejmowane są liczne inicjatywy. 
Celem ich jest okazanie wsparcia i 
solidarności dzieciom, których pra-
wa nie są respektowane. To radosny 
dzień, ale z poważnym przesłaniem. 
W obchody Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka włączyły się tak-
że placówki edukacyjne w Polsce. 
Setki szkół i przedszkoli 20 listopa-
da zdecydowały się uczcić  rocznicę 
uchwalenia Konwencji o prawach 
dziecka. Do akcji przystąpiła również Szko- ła Podstawowa w Maszewie Lę-

borskim, która zorganizowała w 
ramach tego dnia specjalne wyda-
rzenie -  przedstawienie związane  
z trzydziestą rocznicą uchwale-
nia Konwencji o prawach dziecka. 
Uczniowie klas: I, II III i V przypo-
mnieli wszystkim zgromadzonym 
prawa dziecka. Tym samym nie tyl-
ko pogłębili  wiedzę na temat znajo-
mości tych praw, ale również świa-
domość ich posiadania. Tego dnia  
zarówno dzieci jak i dorośli przyszli 
do szkoły ubrani na niebiesko - w ko-
lorze UNICEF.

KOORDYNATOR
Dorota Greniuk

DROGI, ZMIANY KLIMATU I BEZPIECZEŃSTWO – SOŁTYSI NA FORUM 
Po raz piąty liderzy sołectw powiatu lęborskiego spotkali się na 
Forum Sołtysów, zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w 
Lęborku. Tematykę obrad zdominowały zagadnienia klimatyczne, 
transportowe oraz dotyczące bezpieczeństwa w gospodarstwach 
rolnych.

Zebranych przywitała Alicja Za-
jączkowska, Starosta Lęborski. O 
najważniejszej ostatnio zrealizo-
wanej inwestycji drogowej Powiatu 
Lęborskiego – przebudowie drogi w 
kierunku Popowa, stanowiącej ele-
ment tzw. „kaszubskiego skrótu” do 
Trójmiasta mówił Edmund Głom-
biewski, Wicestarosta Lęborski. 
W planach jest również realizacja 
wspólnie z samorządem Lęborka 
przebudowy kolejnego odcinka tej 
drogi od Lęborka do nowo powsta-
łego ronda w okolicach Dziechna. 
Wicestarosta mówił również o ko-
lejnych planach remontów dróg, 
które mają być realizowane w 
przyszłym roku. Niektóre rozpocz-
ną się jeszcze w roku bieżącym, jak 
odcinek drogi w okolicach Janowic 
w gm. Nowa Wieś Lęborska. Pla-
nom tym, skutkującym docelowo 
znaczną poprawą stanu sieci dróg 
samorządowych, dobrze wróży 
stosowana od dawna praktyka 
współfinansowania remontów dróg 
przez Powiat i samorządy gminne. 
Wśród tematów dotyczących za-
gadnień komunikacji znalazły się 
także perspektywy uruchomienia 
nowych połączeń autobusowych w 
gminach wiejskich. Organizatorami 
publicznego transportu zbiorowego 
w przewozach autobusowych mogą 
być: gmina, związek międzygminny, 
powiat, związek powiatów, związek 
powiatowo-gminny, związek metro-
politalny i województwo. – Organi-

zatorzy mogą się ubiegać o dopłaty 
do transportu zbiorowego, jednak 
trzeba spełniać określone warunki 
– mówił Wicestarosta E. Głombiew-
ski – Rząd przeznaczył na to w tym 
roku w skali całego kraju 300 mln zł. 
Na możliwość dofinansowa-
nia wpływają czynniki zapi-
sane w ustawie określającej 
zasady Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych o Cha-
rakterze Użyteczności Publicznej. 
Część forum przeznaczona zosta-
ła na omówienie wpływu zmian 
klimatycznych na gospodarkę 
wodną. – Skutki zmian klimatycz-
nych w Polsce mogą stać się co-
raz bardziej odczuwalne – mówiła 
Violetta Kurkiewicz-Zajączkow-
ska, Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska w lęborskim starostwie 
– Mogą prowadzić do strat w pro-
dukcji rolnej i zwiększenia ryzyka 
występowania pożarów w lasach. 
Wśród niepożądanych zjawisk po-
wstających na skutek zmian klimatu 
wymieniono m.in.: częste ekstrema 
temperatur, zwiększoną intensyw-
ność opadów mogącą wywołać 
powodzie o każdej porze roku, 
wzrost intensywności i częstotliwości 
huraganów oraz susz. Skutki zmian 
klimatycznych wg prognoz najbar-
dziej dostrzegalne i dotkliwe mogą 
być już ok. roku 2030. Wśród po-
zytywów nadchodzących zmian 
można wymienić wydłużenie okresu 
wegetacji roślin i wydłużenie sezo-

nu turystycznego na skutek wzro-
stu średnich temperatur powietrza. 
Przyspieszenie okresu wegetacyjne-
go naraża jednak uprawy na ryzy-
ko nagłych załamań temperatury, 
co skutkuje przemarzaniem upraw, 
szczególnie nisko mrozoodpornych. 
Zagrożeniem jest także pojawianie 
się gatunków roślin obcych, często 
inwazyjnych. Nierównomierność 
opadów i obniżenie poziomu wód 
gruntowych w połączeniu z nasile-
niem procesu parowania to kolej-
ne czynniki niekorzystne. Nasilenie 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 
w skali świata prowadzić może do 
utrudnień w dostępie do żywności, 
wody pitnej, niekorzystnie wpływać 
na budownictwo i systemy wytwa-
rzania i przesyłu energii, co powo-
dować może nasiloną migrację lud-
ności na tereny bardziej bezpieczne. 
Aspekty bezpieczeństwa pracy w 
gospodarstwach rolnych i zapo-
bieganiu wypadkom były tematem 
prelekcji Moniki Woś, Kierownika 
Placówki Terenowej Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego w 

Lęborku. – W ub. roku w KRUS w 
Lęborku odnotowaliśmy 25 wypad-
ków. W tym roku odnotowano 9 
zdarzeń. Były to najczęściej wypad-
ki wynikające z upadków i zdarzeń 
spowodowanych pracą ze zwierzę-
tami – mówiła M. Woś – Podstawą 
jest profilaktyka, dlatego tak ważne 
jest poznanie metod właściwej or-
ganizacji pracy w gospodarstwie 
rolnym i stosowanie zasad BHP. 
Podczas forum wyróżniono naj-
bardziej gospodarnych sołtysów z 
terenu powiatu lęborskiego. Wyróż-
nienia otrzymali: Kazimierz Korda 
(sołectwo Lubowidz), Paweł Kubiak 
(Obliwice), Aleksandra Majchrzak 
(Krępa Kaszubska), Przemysław 
Majka (Karlikowo Lęborskie), Ma-
rek Baranowski (Nowa Wieś Lębor-
ska), Zbigniew Krefta (Siemirowice), 
Karolina Makurat-Syldatk (Łebu-
nia), Grażyna Grybisz (Unieszyno), 
Wiesław Mazanowski (Nowęcin), 
Joanna Wejer (Łebieniec) i Grzegorz 
Kotarski (Szczenurze).

STAROSTWO POWIATOWE  
W LĘBORKU 

relacja
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MIKOŁAJU, MIKOŁAJU.. 
6 grudnia jest od wielu lat dniem, 
w którym w naszym domu kultury 
podtrzymujemy mikołajkową trady-
cję. Dzieci ubrane na czerwono, w 
pięknych mikołajkowych czapkach 
przybyły do nas, aby spotkać się ze 
Świętym Mikołajem . Z racji sędzi-
wego wieku Mikołaj podpierał się 
długą laską, a w noszeniu prezentów 

pomagały mu elfy. Wszyscy uczest-
nicy spotkania wspólnie śpiewali 
piosenki oraz aktywnie uczestniczyli 
w konkursach zorganizowanych na 
tę okazję. Mikołaj nie zapomniał o 
najstarszych uczniach Szkoły Pod-
stawowej Maszewie Lęborskim i 
udał się na spotkanie do szkoły.

Katarzyna Drywa 

AKCJA PObORu KRWI 

Przed Urzędem Gminy w Cewicach 
2 grudnia stanął mobilny punkt po-
boru krwi. Krwiobusy to potoczna 
nazwa mobilnych punktów poboru 
krwi. Są to autobusy ze specjalistycz-
nym wyposażeniem, które pozwala 
przeprowadzać akcje krwiodawstwa 
w miejscowościach leżących daleko 
zarówno od Regionalnych Centrów 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
jak i ich oddziałów terenowych. 

Wszystkie osoby, które chcą i mogą 
podzielić się krwią zapraszamy do 
przyłączenia się do akcji. Za trzy 
miesiące ponownie do Cewice przy-
jedzie krwiobus. O terminie akcji 
poboru krwi w gminie Cewice poin-
formujemy na  www.cewice.pl oraz 
facebook.com/gminacewice.

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZ-
NYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZ-

NYCh I PROMOCJI
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MIKOŁAJKOWE ODWIEDZINY 
PRZEDSZKOLAKóW

Tradycja obdarowywania dzieci 
słodkim poczęstunkiem w dniu imie-
nin Mikołaja na dobre zadomowiła 
się w Urzędzie Gminy w Cewicach. 
6 grudnia urząd gminy odwiedzi-
ły przedszkolaki z Zespołu Szkół  
w Cewicach. Dzieci zaśpiewały świą-

teczne piosenki i wraz z wójtem uro-
czyście odpaliły lampki na choince 
przed urzędem.

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZ-
NYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZ-

NYCh I PROMOCJI

MIKOŁAJ W UNIESZYNIE 
Sołtys Unieszyna Grażyna Grybisz  
wraz z mężem Radym Gminy Ce-
wice Michałem Grybiszem  w dniu 

6 grudnia odwiedzili najmłodszych 
mieszkańców sołectwa i wręczyli im 
słodkie upominki. 

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

11 listopada 2019 r. Zespół Szkół w Cewicach wziął udział w akcji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej #SzkołaDoHymnu. Wspólnie od-
śpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego” oraz upamiętniliśmy bohater-
skie wydarzenia, związane z odzyskaniem przez Polskę upragnionej 
wolności. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 
tej pięknej uroczystości, a szczególne podziękowania kierujemy w 
stronę artystów, harcerzy, przedszkolaków oraz opiekunów: p. Doroty 
Łuneckiej, p. Marioli Słoty, p. Ryszarda Majko, p. Mariana Gembela 
oraz p. Leszka Łuneckiego, a także wszystkich przybyłych na tę uro-
czystość.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH 

SZKOŁA PAMIĘTA

Zespół Szkół w Cewicach przy-
łączył się do akcji Ministerstwo 
Edukacji Narodowej pn. „Szkoła 
pamięta”. Celem akcji było zor-
ganizowanie działań, w których 
w szczególny sposób pamiętamy  
o zmarłych, upamiętniając ważne 
postaci oraz wydarzenia. Aktyw-
ności te odbyły się 25 października 
2019 r., tj. w ostatni piątek przed 
1 listopada. W ramach akcji w na-
szej szkole została zorganizowana 
wystawa upamiętniająca postać 
patrona SP, ks. Edmunda Rosz-
czynialskiego, wycieczka terenowa  
i zapalenie symbolicznych zniczy 
przy obelisku księdza oraz przy gro-
bie p. Marii Sucharskiej - wielolet-
niego dyrektora GCK, założycielki 
regionalnego zespołu Mareszki. 
Odbyła się także żywa lekcja hi-
storyczna pod hasłem „Śladami 
historii” i wizyta u pani Agnieszki 
Mielewczyk - jednej ze starszych 
mieszkanek Cewic, która opowie-
działa zaciekawionym dzieciom o 
życiu w okresie wojennym. Ponadto 
dzieci z opiekunami udały się na 
cmentarz cewicki, aby zapalić zni-
cze. W czasie akcji „Szkoła pamięta” 
zorganizowano sprzątanie starego 
cmentarza przy Osiedlu Młodych, 

prelekcję w terenie na temat historii 
ks. E. Roszczynialskiego oraz zorga-
nizowano wycieczkę patriotyczną 
do starego kościoła w Nawczu, któ-
ry jest Pomnikiem Pamięci Więźniów 
Obozu Koncentracyjnego Stutthof. 
Dzieci wysłuchały przejmującej pre-
lekcji p. Macieja Kalińskiego - wie-
loletniego dyrektora szkoły w Łęczy-
cach, autora książki „Szkolnictwo 
wczoraj i dziś w Gminie Łęczyce. 
Szkoły podstawowe w latach 1945-
1995” oraz zapalili znicze na po-
bliskim cmentarzu poległych więź-
niów. W ten sposób wspomnieliśmy i 
upamiętniliśmy osoby zasłużone dla 
naszego regionu. 

Opracowanie graficzne i druk:
media
ul. Słowackiego 13B/15
84-300 Lębork
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VII KONKuRS FORM SCENICZNYCh „A W MOIM DOMu”
Konkurs Małych Form Scenicznych 
„A w moim domu…” ma charakter 
patriotyczny. Celem konkursu jest 
m.in. kształtowanie postaw patrio-
tycznych i obywatelskich, poszerze-
nie znajomości twórczości patrio-
tycznej poetów polskich, rozwijanie 
zainteresowań literackich, kształto-
wanie kultury żywego słowa i dosko-
nalenie warsztatowych umiejętności 
scenicznych a także upowszechnia-
nie kultury żywego słowa wśród dzie-
ci i młodzieży. Komisja konkursowa 
w składzie Mirosława Dawidowicz, 
Karol Płotka i mar. Karol Surowiec 
musiała wybrać laureatów spośród 
27 uczestników konkursu. Nagrody 
wręczyli dowódca Morskiej Jed-
nostki Rakietowej kmdr Przemysław 
Karaś, który objął patronatem VII 
KFS oraz wójt gminy Cewice  Jerzy 
Bańka.  Podczas obrad jury aktorzy 

ze SP w Przerytem zaprezentowali 
spektakl „Dziady cz.II”. Fundatorem 
nagród w konkursie była między in-
nymi gmina Cewice.

Nagrody w poszczególnych 
kategoriach:
Kategoria 0-2 klasa
– wyróżnienie:
• Zuzanna Jóskowska
– tytuł laureata: 
• Julia Plackowska
• Oskar Myszkowski
– tytuł laureata ze statuetką:
• Julia Hinc
• Aleksandra Janczak
Kategoria 3-5 klasa
– wyróżnienie:
• Krzysztof Jereczek
• Aleksandra Szlonszkiewicz
– tytuł laureata: 
• Zuzanna Kleba
• Zuzanna Janowicz

– tytuł laureata ze statuetką:
• Laura Maszota
• Zofia Walkusz
Kategoria 6-8 klasa
– wyróżnienie:
• Patryk Łysakowski
• Julia Kwidzińska
– tytuł laureata: 
• Rita Matusiak

– tytuł laureata ze statuetką:
• Anna Woźniak
• Kinga Wirkus
Nagroda Specjalna za utwór o te-
matyce patriotycznej:
• Julia Hinc 

KLub WOJSKOWY 44 bAZY  
LOTNICTWA MORSKIEGO  

SIEMIROWICE 

WIECZÓR WRÓŻB I MAGII W DOMU KULTURY  
W MASZEWIE LĘBORSKIM

W dniu 5 listopada w Domu Kul-
tury w Maszewie Lęborskim gościły 
czarownice, pająki i duszki, które 
obchodziły wieczór wróżb i magii, 
czyli Andrzejki.
Dzieci w Domu Kultury magicznym 
hasłem: „Abrakadabra” zaprosiły do 
sali dobre czarownice, które przyby-
ły aby wspólnie powróżyć w ten ma-
giczny wieczór. Dobre czarownice 
wywróżyły dzieciom, kto pierwszy z 
nich się ożeni bądź wyjdzie za mąż 
oraz jak będzie miał na imię ich 
przyszły małżonek. Kolejna wróż-
ba mówiła, kim dzieci zostaną w 
przyszłości – jaki będą wykonywać 
zawód a także wróżono jaki prezent 

dzieci otrzymają pod choinkę. Inną 
niespodzianką andrzejkowego wie-
czoru było przejście pod pajęczyną 
oraz zabawa zaczarowaną miotłą. 
Po wróżbach przyszedł czas na słod-
ki poczęstunek i tańce w rytm ulu-
bionych piosenek. Po tak wspaniałej 
zabawnie musimy wziąć się do cięż-
kiej pracy, ponieważ mamy tylko 
miesiąc, aby przygotować wspa-
niałe świąteczne przedstawienie, na 
które już dziś Państwa zapraszamy. 
Dziękujemy za  pomoc dzielnej mło-
dzieży oraz kochanym rodzicom.

DOM KuLTuRY W MASZEWIE 
LĘB. – FILIA GCK CEWICE 

Katarzyna Drywa 

WóJT CZYTA DZIECIOM 
Kontakt z książką już od najmłod-
szych lat odgrywa nieocenioną 
rolę zarówno w rozwoju, jak i wy-

chowaniu człowieka. Nie tylko 
wszechstronnie wpływa na rozwój 
intelektualny, ale także znakomicie 

rozwija wrażliwość u każdego mło-
dego czytelnika i słuchacza. Przed-
szkole Publiczne w Cewicach w ra-
mach kampanii „Cała Polska Czyta 
Dzieciom” stara się szerzyć nawyki 
czytelnicze wśród przedszkolaków. 
Wychowawczynie grupy „Jeżyki” za-
prosiły do wspólnego czytania wójta 
gminy Cewice Jerzego Bańkę. Wójt 
przeczytał dzieciom bajki „Pinokio” i 
„Kot w butach”. Dzieci z zaciekawie-
niem i uwagą słuchały opowieści a 
następnie rozmawiały z wójtem  o 
swoich ulubionych bajkach.
Oprócz codziennego czytania ba-
jek przez nauczycieli do akcji dołą-

czyli rodzice, którzy bardzo chętnie 
przychodzą i czytają bajki ze swo-
jego dzieciństwa. W ostatnich tygo-
dniach jednym z gości był również 
Karol Płotka – dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Cewicach.
W podziękowaniu za świetną zaba-
wę oraz miło spędzony czas przed-
szkolaki wręczyły wójtowi medal 
„Przyjaciel Jeżyków”, zaś Jeżyki otrzy-
mały od wójta kredki, dzięki którym 
będą mogły narysować ulubione 
postaci z bajek.

 REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZ-
NYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZ-

NYCh I PROMOCJI
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W ZESPOLE SZKÓŁ W CEWICACH.. 

ROCZNICA uChWALENIA 
KONWENCJI O PRAWACh 
DZIECKA
20 listopada to wyjątkowy dzień - 
rocznica uchwalenia Konwencji o 
prawach dziecka. Jest to moment, 
w którym uwaga wszystkich skie-
rowana jest na dzieci i ich prawa. 
W tym roku przypadła wyjątkowa 
30 rocznica uchwalenia tego do-
kumentu. Nasza szkoła, na zapro-
szenie UNICEF-u, przyłączyła się 
do obchodów tego wyjątkowego 
dnia. Uczniowie klas: II, V, VIII b 
oraz dzieci z oddziału zerowego 
pod kierunkiem p. M. Kalinowskiej, 
p. B. Stukan, p. K. Wenty -Myszk, 
p. A. Wieczorek oraz p. J. Oleszczyk 
przygotowali montaż słowno - mu-
zyczny o prawach dziecka. 
Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Cewicach - p. R. Śmiał-
kowska oraz p. M. Mądra - No-
wak. Stroje wykonawców zostały 
sfinansowane ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Zaproszenie przyjęli 
również wolontariusze ze stowa-
rzyszenia EDUQ, którzy następnie 
przeprowadzili zajęcia dla młodzie-
ży na temat praw człowieka w ich 
krajach: Tajlandii, Gruzji i Hiszpanii. 
Spotkanie zainspirowało nas do 
kolejnych spotkań z zagranicznymi 
gośćmi. 

ŚWIATOWY DZIEŃ 
PLuSZOWEGO MISIA 
Dzień Pluszowego Misia co roku 
obchodzimy 25 listopada. To nie jest 
przypadkowa data, bo właśnie tego 
dnia przypada rocznica powsta-
nia tej maskotki. Dzieci z naszego 
przedszkola również świętowały ten 
sympatyczny dzień, a nawet odwie-
dził je sam Miś Uszatek! Pluszowy 
miś, który kojarzy się z ciepłem i 
dobrocią, to kultowa zabawka na 
całym świecie i mimo upływające-
go czasu oraz pojawiania się coraz 
bardziej nowoczesnych rozrywek dla 
dzieci, bywa największym przyjacie-
lem dziecka.

FESTIWAL 
TWÓRCZOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„ODKRYWAMY NASZE 
TALENTY”
Dzień 3 grudnia jest corocznie ob-
chodzony jako Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych, 
który został ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w 1992 r. 
Tego też dnia odbył się w Lęborku 
Festiwal Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych „Odkrywamy nasze ta-
lenty”. Organizatorem był Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w 
Lęborku oraz Stowarzyszenie Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych 
Otwarte Drzwi. Nasz uczeń, Patryk 
Łysakowski z klasy VII, pod opieką 
p. Jolanty Mielewczyk dzielnie repre-
zentował Zespół Szkół w Cewicach. 
Patryk przepięknie zaprezentował 
bardzo wzruszający utwór Cypriana 
Kamila Norwida „Moja piosnka”, 
dzięki czemu zajął pierwsze miejsce 
w konkursie! Gratulujemy! Dziękuje-

my organizatorom za zaproszenie  
i ciepłe przyjęcie.

MIKOŁAJKI 2019
6 grudnia jest od wielu lat dniem, w 
którym w naszej szkole podtrzymuje-
my mikołajkową tradycję. Od same-
go rana z każdej strony po koryta-
rzach szkoły biegali uczniowie ubrani 
na czerwono, w pięknych mikołajko-
wych czapkach. Jaka była radość, 
gdy zabrzmiał dzwonek, a do naszej 
szkoły zawitał św. Mikołaj. Przybył 
w towarzystwie pięknych śnieżynek. 
Dzieci witały go z ogromnym en-
tuzjazmem, a w podziękowaniu za 
podarki uczniowie recytowali wier-
sze i śpiewali piosenki. Serdecznie 
dziękujemy Świętemu Mikołajowi za 
odwiedziny i obdarowanie prezenta-
mi przedszkolaków i uczniów naszej 
szkoły. Szczególne podziękowania 
kierujemy w stronę Gminnego Cen-
trum Kultury w Cewicach za pyszne 
słodkie smakołyki, a zwłaszcza Panu 
Pawłowi Żukowskiemu za przybycie i 
świąteczny „outfit”.

9
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WYWIAD Z DYREKTOREM GMINNEGO CENTRuM KuLTuRY  
KAROLEM PŁOTKĄ 

Proszę przybliżyć nam w paru 
zdaniach swoją osobę. Jakie ma 
Pan doświadczenie w pracy w 
kulturze?
Z wykształcenia jestem historykiem. 
Przez większość swojego zawodo-
wego czasu uczyłem historii w szkole 
(przede wszystkim w II LO w Lębor-
ku). Ukończyłem również Studium 
Artystyczne ROE w Poznaniu na 
kierunku aktorskim i głównie przez 
pryzmat teatru postrzegam swoją 
działalność kulturalną. Przez dwa 
lata prowadziłem zajęcia teatralne 
w Młodzieżowym Domu Kultury w 
Lęborku oraz warsztaty teatralne 
w II LO. Od kilku lat jestem akto-
rem gdańskiego teatru AHA, ale 
ze względu na powiększającą się 
liczbę obowiązków stopniowo wyci-
szam swoją działalność w tej grupie. 
Pracuję na stałe również z recyta-
torami, sam jestem miłośnikiem tej 
formy sztuki. Jeździmy na Ogólno-
polskie Turnieje Słowa – to wspania-
ła okazja nie tylko do sprawdzenia 
umiejętności, ale również do zdoby-
cia doświadczenia z pracy innych 
ośrodków kultury i wymiany poglą-
dów z ich pracownikami.

Co skłoniło Pana do złożenia 
oferty w konkursie na dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury w 
Cewicach?
 Szczerze? Do dziś nie mam pojęcia. 
Początkowo była to sugestia kilku 
znajomych osób, którą we wstępnej 
fazie nie traktowałem poważnie. 
Jednak z dnia na dzień zaczynało 
coś mnie dręczyć, że może pojawia 
się szansa na to, by wreszcie w ca-
łości poświęcić się działalności kul-
turalnej. Praca w szkole oczywiście 
sprawiała mi satysfakcję, ale cały 
czas ciągnęło mnie gdzieś dalej. 
Mam 28 lat, dosyć duże (jak na 
taki wiek) doświadczenie w pracy 
z ludźmi - zarówno młodzieżą jak i 
dorosłymi, dużo mniejsze doświad-
czenie w ich kierowaniu, więc de-
cyzja o wystartowaniu w konkursie 
na dyrektora Instytucji Kultury była 
nieracjonalna, zwariowana i trochę 
surrealistyczna. Wystarczające ar-
gumenty, żeby ją podjąć.

Jak wygląda dzień  
pracy dyrektora?
Każdy dzień jest inny i ciężko go 
uśrednić. Są momenty gdzie wspól-
nie z zespołem snujemy wizje im-
prez i wydarzeń, a wspaniałe jest 

to, że wszyscy to przeżywamy. Są 
też dni kiedy siedzę nad zmianami 
przepisów wytwarzając na bieżąco 
różne mniej lub bardziej potrzebne 
dokumenty, bo niestety poważną 
wadą tego stanowiska jest fakt, że 
cały czas należy odkrywać nieznane 
wody prawnych regulacji zarezer-
wowanych dla działalności kultural-
nej. Oprócz tego są tysiące różnych 
innych rzeczy czasem tak nudnych, 
że nie warto o tym mówić. Najważ-
niejsze jest wszystko to co dzieje się w 
kontakcie z drugim człowiekiem: pra-
ca z zespołem, prowadzone przeze 
mnie zajęcia teatralne, kontakty w 
sprawach występów, interesanci – to 
jest prawdziwa istota tej pracy. 

Jakie zajęcia prowadzone są 
przez GCK?
Propozycje zajęć podzieliłbym na 
dwie kategorie: prowadzone bez-
pośrednio przez pracowników GCK 
oraz przez nauczycieli i instruktorów 
zewnętrznych. Do pierwszej grupy 
należy zaliczyć zajęcia krea(k)tyw-
ne (3 grupy wiekowe), naukę gry 
na gitarze, zajęcia wokalne oraz 
teatralne (2 grupy wiekowe). Druga 
grupa to efekt naszej współpracy z 
nauczycielami wychowania fizycz-
nego (zajęcia sportowe w szkołach 

w Cewicach, Siemirowicach oraz 
Łebuni), plastyki (zajęcia plastycz-
ne w szkole w Popowie) oraz Klu-
bem Shotokan (treningi karate  
w szkole w Cewicach). W GCK-u są 
prowadzone również lekcje języka 
angielskiego dla 2 grup wiekowych. 
Ponadto działają przy nas zespoły: 
Mareszki i Skrzaty oraz Chór Gminy 
Cewice.

Jakie atrakcje przewidział GCK 
dla mieszkańców gminy Cewice  
w nadchodzących miesiącach?
Powoli zamykam naszą ofertę na 
pierwszy kwartał nowego roku. Nie 
chcę zbyt wiele zdradzać od razu, 
powiem jednak, że chciałbym aby 
było wesoło. Wszelkie propozy-
cje Gminnego Centrum Kultury w 
ciągu pierwszych trzech miesięcy 
będą miały charakter komedio-
wo-kabaretowy. Na pewno już 
teraz mogę zaprosić na wspaniały 
spektakl „Dziecko dla początkują-
cych” Chojnickiego Studia Rapso-
dycznego. Przedstawienie zdobyło 
wiele nagród na prestiżowych festi-
walach teatralnych na terenie ca-
łego kraju (ostatnio dwie nagrody  
w Gorzowie Wielkopolskim), więc 
szykuje się ciekawa komediowa 
uczta. 25 stycznia zagoszczą u nas.

Co jest dla Pana, jako dyrektora 
GCK największym problemem?
Zdecydowanie poznanie ludzi. Je-
stem osobą spoza Gminy Cewice, 
co z jednej strony daje mi świeże 
spojrzenie na tutejszą rzeczywistość, 
z drugiej zaś wydłuża proces pozna-
nia potrzeb kulturalnych mieszkań-
ców. Jednak biorąc pod uwagę te 
10 miesięcy mojej pracy, myślę, że 
nie jest najgorzej, bowiem 1 lutego 
czułem się jak po przeprowadzce w 
zupełnie nieznane miejsce, a dzisiaj 
Cewice są dla mnie drugim domem. 
Poznałem wiele wspaniałych osób i 
przede wszystkim to ułatwiło mi akli-
matyzację. Poza tym mam dosko-
nałych pracowników, którzy są dla 
mnie ogromnym wsparciem, a ich 
sugestie czy opinie są zawsze ważne 
i wartościowe. Dlatego mocno wierzę 
w to, że uda się dotrzeć szczególnie 
do tej grupy ludzi, którzy obecnie  
z oferty Gminnego Centrum Kultury 
nie korzystają. To dla mnie najważ-
niejszy cel. 

Jaka jest Pana wizja GCK? 
Jak chciałby Pan, by to  
miejsce było postrzegane?
Gminne Centrum Kultury. Gminne. 
Czyli nasze. Chciałbym, aby ludzie 
utożsamiali się z tym miejscem. Trak-
towali je, nie jako instytucję, do której 
przychodzi się dwa razy w miesiącu 
bo jest jakiś spektakl albo koncert, 
tylko jako miejsce spotkania z żywą 
kulturą. Chciałbym aby po wyda-
rzeniach kulturalnych ludzie nie wy-
chodzili od razu do domów, tylko 
jeszcze zostali porozmawiać, spotkać 
się, przeżyć coś razem. Bo wydaje 
mi się, że nasza działalność nie ma 
być głównym powodem obcowania 
z kulturą ale „tylko” pretekstem dla 
spotkania się człowieka z człowie-
kiem. Centrum kultury. GCK musi 
być inicjatorem życia kulturalnego. 
I chodzi tu nie tylko o organi-
zację imprez ale może przede 
wszystkim o kształtowanie po-
staw, sposobów mówienia o kul-
turze, edukacji dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Zdaję sobie sprawę  
z tego, że taka wizja wymaga 
czasu, ale myślę, że w oparciu 
o przychylnych ludzi – a takich  
w gminie nie brakuje – jest ona moż-
liwa do realizacji.

Z dyrektorem GCK Karolem Płotką  
rozmawiała Marta Parczewska 

WyWiAD
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WŁADZE GMINY CEWICE UPAMIĘTNIŁY 101. ROCZNICĘ ODZYSKA-
NIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W dniu 11 listopada podczas obcho-
dów 101. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości wójt gminy 
Cewice, radni gminy oraz dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury złożyli 
kwiaty na pomniku  upamiętniają-
cym miejsce śmierci wejherowskiego 
prałata ks. Edmunda Roszczynial-
skiego.
Ks. Edmund Roszczynialski urodził 
się 30 października 1888 roku w Łę-
życach. W okresie I wojny światowej 
powołany został do służby w armii 
niemieckiej, gdzie był sanitariuszem 
i kapelanem. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych powrócił na Pomorze  
do Grudziądza, gdzie mieszkał do 
1920 r. Zaangażował się mocno w 
działalność społeczno-kulturalną, 
zakładając Towarzystwo Czeladzi 
Katolickiej, którego został prezesem. 
W latach 1920-26 pełnił obowiązki 
katechety w Seminarium Nauczyciel-
skim w Wejherowie. Jako proboszcz w 
Wejherowie w latach 1927-29 roz-
budował kościół farny. Zajmował 
się zbieraniem materiałów historycz-
nych o Kalwarii wejherowskiej. W 
1928 r. wydał cenną monografię pt. 
„Kalwaria wejherowska, jej fundato-
rzy, duszpasterze i uroczystości”. Ks. 
Edmund Roszczynialski przyczynił 
się do zaprowadzenia kursów haftu 
kaszubskiego i kroju. Działał w To-
warzystwie Czytelni Ludowych, w 
latach 1915-39 należał do Towarzy-
stwa Naukowego Toruńskiego, był 
również jednym z współzałożycieli 
„Gazety Kaszubskiej”. Za liczne ini-

cjatywy duszpasterskie i działalność 
kulturową w 1933 r. otrzymał god-
ność szambelana papieskiego. Na-
leżał do gorliwych krzewicieli kultury 
kaszubskiej, za co został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem 
Orderu „Polonia Restituta”.
W czasie II wojny światowej z jego 
inicjatywy powstała w Wejherowie 
organizacja charytatywna „Pomoc 
Polakom”. Organizacja świadczyła 
pomoc materialną polskim rodzi-
nom, ofiarom działań wojennych, 
dzieciom oraz wdowom po zamor-
dowanych polskich działaczach. Or-

ganizacja ta w 1940 r. przyjęła na-
zwę „Polska Żyje”, a w 1942 r. weszła 
w skład „Gryfa Pomorskiego”.
Na początku września 1939 r. w 
Wejherowie odwiedził go gene-
rał E. Rommel, jeden z czołowych 
dowódców hitlerowskiego wer-
machtu. Obaj znali się, ponieważ 
żoną generała była kuzynka ks. E. 
Roszczynialskiego. Przy okazji tych 
odwiedzin E. Rommel zostawił za-
służonemu kapłanowi „żelazny list”, 
pismo zabezpieczające go przed 
aresztowaniem przez SS. Gestapo 
jednakże nie honorowało żadnego 

listu asekuracyjnego i aresztowało 
księdza 30 października 1939 roku. 
Ks. Edmund Roszczynialski więziony 
był najpierw w Wejherowie, następ-
nie 10 listopada przeniesiono go do 
więzienia w Lęborku. Zginął roz-
strzelany przez SS 11-12 listopada 
1939 w Cewicach.
Pomnik ks. Roszczynialskiego w Ce-
wicach został odsłonięty 9 listopada 
1986 w miejscu jego męczeńskiej 
śmierci.

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZ-
NYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZ-
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WÓJT UHONOROWAŁ KOMBATANTA II WOJNY ŚWIATOWEJ, 
SPORTOWCóW I RATOWNIKóW WOPR

Podczas sesji Rady Gminy Cewi-
ce, która odbyła się 20 listopada 
2019r., wójt gminy Cewice Jerzy 
Bańka wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Cewice Wiesławem 
Kellerem wręczyli nagrody za osią-
gnięcia sportowe w roku 2018, zło-
żyli podziękowania dla ratowników 
WOPR za dotychczasową pracę na 
rzecz bezpieczeństwa wodnego a 
także podkreśli zasługi Pana Józefa 
Kwidzyńskiego, który w 1944 roku 
brał udział w wyzwoleniu Bredy 

i okolic spod niemieckiej okupacji 
przez 1. Polską Dywizję Pancerną 
dowodzoną przez gen. Stanisława 
Maczka.
Ratownikom wodnym z drużyny 
WOPR Siemirowice władze gminy 
podziękowały za zaangażowanie w 
zadania związane z ratownictwem 
wodnym oraz za wsparcie w organi-
zację akcji edukacyjno-informacyj-
nych dla mieszkańców naszej gminy. 
Podziękowania wraz upominkami 
otrzymali Adam Buczyński, Agniesz-

ka Dąbek, Marcin Czuryszkiewicz, 
Marian Gembel, Katarzyna Musiał, 
Alicja Kraska, Magdalena Dąbek, 
Ewa Labuda, Kacper Wróblewski, 
Marcin Dąbek, Marta Musiał i Do-
rian Kazimierski.
Wójt wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy pogratulowali również spor-
towcom z gminy Cewice wysokich 
osiągnięć sportowych wręczając na-
grody wójta gminy Cewice za osią-
gnięcia sportowe w roku 2018. – W 
imieniu swoim i całej społeczności 

Gminy Cewice mam zaszczyt złożyć 
gratulacje oraz wyrazy serdeczne-
go uznania za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych w ostatnich 
dwunastu miesiącach na arenie 
najwyższej klasy współzawodnic-
twa sportowego a także dziękuje 
za godne reprezentowanie gminy 
Cewice na zawodach sportowych 
w całym kraju –  mówił wójt Jerzy 
Bańka.
Nagrodę wójta gminy Cewice otrzy-
mali:

Z żyCiA GMiNy
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GRuDNIOWE POTYCZKI SZAChOWE 
1 grudnia 2019 r. Trzech Śmiałków 
ze Szkoły Podstawowej w Maszewie 
Lęborskim wybrało się na Turniej 
Szachowy do Szemudu. Franciszek, 
Antoni i Józef Bonemberg zmierzyli 
się z innymi pasjonatami szachów w 
silnie obsadzonym Turnieju Mikołaj-
kowym.
Franciszek (6 lat) w gronie zawod-
ników do lat 8 wygrał 5 z 7 meczy 
i zajął 8. miejsce pośród 35 zawod-
ników.
Józef (12 lat) zagrał dobre zawody 
wygrywając 3 mecze i zajął 11 miej-
sce pośród 18 zawodników w grupie 
do lat 12.
Antoni (9 lat) wygrał 5 z 7 rund i za-
jął 4 miejsce pośród 24 zawodników.
7 grudnia 2019 r. Antoni Bonem-
berg uczestniczył w Indywidual-
nych Mistrzostwach Województwa 
Pomorskiego Juniorów w Szachach 
Błyskawicznych do lat 10.
Na starcie zawodów stawiło się 32 
zawodników. Antoni walcząc z naj-
lepszymi w województwie wygrał 
niesamowite 6 meczy spośród 9 i 
zajął wysokie 5 miejsce w wojewódz-
twie pomorskim.

Serdecznie gratulujemy Antoniemu, 
Franciszkowi i Józefowi, a tak na-
prawdę całej Rodzince Bonember-

gów, w której kultywowanie tradycji 
szachowej pozwala na uzyskiwanie 
tak wysokich wyników w tej królew-

skiej grze.

Opiekun klubu szachowego:  
Krzysztof Paluszek
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– Nina Wójtowicz, Dagmara Linsz-
tedt, Aleksannnięcia sportowe w 
dyscyplinie sportowej piłka nożna, 
– Martyna Bazowska z Kobiece-

go Klubu Piłkarskiego Stmomilanki 
Olsztyn za osiągnięcia sportowe w 
dyscyplinie sportowej piłka nożna, 
– Dawid Głodowski z drużyny Ze-

społu Szkół Mechaniczno – Infor-
matycznych w Lęborku za osią-
gnięcia sportowe w dyscyplinie 
sportowej piłka siatkowa.
Dyplom za osiągnięcia sporto-
we otrzymała także zawodniczka 
Klubu Karate Shotokan Lębork 
Weronika Reclaf, która w ostat-
nich miesiącach brała udział w 
zawodach International Wrocław 
Open Karate Adidas Cup. We-
ronika zdobyła II miejsce kumite 
indywidualne juniorek -48kg oraz 
III miejsce kumite indywidualne 
kadetek -47kg.
Uroczystym momentem podczas 
sesji Rady Gminy Cewice było zło-
żenie wyrazów uznania i podzięko-
wań Panu Józefowi Kwidzyńskie-
mu, który brał udział w wyzwoleniu 
miasta Bredy spod okupacji nie-
mieckiej w Holandii w 1944roku. 
– W dniach 28 – 30 października 
1944r. dał Pan przykład bohater-
stwa i gotowości do najwyższych 
poświęceń. Pana postawa jest wzo-
rem do naśladowania dla współ-
czesnych żołnierzy oraz wszystkich 
Polaków – mówił wójt Jerzy Bańka
Pan Józef w dniach 26–27 paź-

dziernika 2019 roku brał udział w 
uroczystych obchodach 75. rocznicy 
wyzwolenia Bredy przez żołnierzy 
generała Stanisława Maczka – 1 

Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie. Uroczystości 
odbyły się na Polskim Cmentarzu 
Wojskowym w Oosterhout. W uro-
czystościach wzięli udział Prezydent 
RP Andrzej Duda i Król Niderlan-
dów Wilhelm-Alexander, ze strony 
Instytutu Pamięci Narodowej za-
stępca prezesa IPN Jan Baster oraz 
dyrektor Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa Adam Siwek. Obec-
ni byli także syn gen. Maczka prof. 
Andrzej Maczek i wnuczka Karolina 
Maczek-Skillen. Kombatanci przeje-
chali ulicami Bredy na historycznych 
wojskowych pojazdach. Mieszkańcy 
miasta przywitali polskich komba-
tantów oklaskami, w witrynach skle-
pów pojawiły się napisy „Dziękujemy 
wam Polacy”, nawiązujące do tych, 
które przywitały polskich żołnierzy 
w dniu wyzwolenia Bredy – 29 paź-
dziernika 1944 r. Dookoła żołnierzy 
gen. Maczka pojawiły się także pol-
skie symbole, m.in. biało-czerwone 
flagi. Wzruszeni weterani pozdra-
wiali mieszkańców wyzwolonego 
przed 75 laty miasta ze schodów ra-
tusza. Holendrzy do dziś są wdzięcz-
ni Polakom za to, że wypierając 
Niemców nie zniszczyli ich miasta.

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZ-
NYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZ-
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TENIS STOŁOWY W BUKOWINIE
Za nami eliminacje na poziomie 
gminy i powiatu w grupach wie-
kowych klas młodszych i starszych 
Szkoły Podstawowej w tenisie stoło-
wym. W eliminacjach na poziomie 
gminy Cewice nasza reprezentacja 
w grupie chłopców młodszych tj. 
klasa V, w składzie: Szymon Bian-
kowski, Marcel Konkel i Igor Kreft, 
zdobyła pierwsze miejsce, a co za 
tym idzie wywalczyła awans do 
dalszej części turnieju – Mistrzostw 
w Tenisie Stołowym Szkół Powiatu 
Lęborskiego.
 Nasi zawodnicy po bardzo wyrów-
nanych  i trudnych  pojedynkach, 
zarówno w konkurencji gier po-
jedynczych / tzw. singiel /, jak i w 
grze parami / tzw. debel /, wywal-
czyli pierwsze miejsce na poziomie 
powiatu lęborskiego. Mistrzostwa 
odbyły się w Lęborku dnia 13 listo-
pada 2019r. na świetnie przygoto-
wanej i wyposażonej Miejskiej Hali 
Sportowej. Zawodnicy grali na pro-
fesjonalnych stołach firmy Butterfly. 
Pierwsze miejsce w grupie wiekowej 
chłopców klas młodszych stanowiło 
dla nas przepustkę do rywalizacji 
na poziomie wojewódzkim.
W mistrzostwach na szczeblu po-
wiatu lęborskiego, brała też udział 
nasza reprezentacja chłopców z  
klas starszych, w składzie : Jakub 
Słomiany, Nikodem Jeliński oraz 
Michał Malek. Bardzo niewiele za-
brakło nam do zdobycia również 
w tej grupie wiekowej pierwszego 
miejsca. Parafrazując znane powie-
dzenie  nestora polskiej piłki noż-
nej trenera Kazimierza Górskiego, 
można rzec : Drużyny są dwie,  a 
piłeczka jest okrągła. Albo my wy-
gramy albo oni ! Niestety – sukces 
nie zawsze chodzi parami. Trzeba 
było zadowolić się drugim miejscem. 
Pokonaliśmy w bardzo wyrównanej 
walce reprezentację Lęborka, nie-
stety ulegliśmy reprezentacji szkoły  
w Garczegorzu. 
W rezultacie zdobyliśmy bardzo 
prestiżowe drugie miejsce w Mi-
strzostwach Tenisa Stołowego Szkół 
Powiatu Lęborskiego chłopców 
starszych,  co niestety nie dało nam 
awansu do dalszej części mistrzostw 
na poziomie wojewódzkim.
Nasi zawodnicy w obu grupach 
wiekowych grali wyśmienicie, repre-
zentowali wysoki poziom techniczny, 
dobre przygotowanie, wspaniałą 
wolę walki i odporność psychiczną. 
Grali skupieni, analizując słabe stro-
ny przeciwników i w efekcie zdoby-

wając punkty i wysoką pozycję na 
liście reprezentacji szkół . 
Nasz występ w Lęborku zakończył 
się pełnym sukcesem :
• I miejsce w grupie uczniów młod-

szych 
• II miejsce w grupie uczniów star-

szych.
Gramy dalej. Przed nami ambitne 

wyzwanie i trudne do pokonania 
drużyny reprezentacje powiatów: 
kartuskiego, wejherowskiego i puc-
kiego .
Mistrzostwa w Tenisie Stołowym na 
poziomie wojewódzkim rozegrane 
zostały w Miechucinie dnia 21 listo-
pada. Nasza reprezentacja zajęła w 
grupie chłopców młodszych III miej-

sce. Dziękujemy naszym zawodni-
kom i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.
Dzięki Wam Szkoła w Bukowinie 
była godnie reprezentowana,  a 
Wasz sukces z pewnością przyczyni 
się do umocnienia prestiżu naszej 
Szkoły. 

 Zbigniew Świerk 
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XX EDYCJA TuRNIEJu TYMbARKu  
W POWIECIE LĘBORSKIM 

Na Kompleksie boisk „Orlik 2012” w Łebuni rozegrano w dniach 16 – 
23.10. 2019 r. kolejny jubileuszowy turniej z „Z podwórka na Stadion 
o Puchar tymbarku”, który jest największym turniejem dla dzieci w 
Europie.

Do tej pory wzięło w nim udział 
około 2 miliony uczestników. Jest on 
organizowany przez Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej, przy współpracy 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz  

Ministerstwa Zdrowia. Turniej ma 
na celu realizację piłkarskiej pasji,-
daje szansę na odkrycie piłkarskich 
talentów oraz oferuje dużo dobrej 
zabawy, a także umożliwia sporto-
wą rywalizację. Pokazuje, że takie 

rozgrywki mogą być początkiem 
piłkarskiej przygody, która swój finał 
będzie mieć w dorosłej reprezentacji 
Polski. Świadczą o tym przykłady 

m.in. Krzysztofa Piątka, Arkadiusza 
Milika, Piotra Zielińskiego, Bartosza 
Bereszyńskiego czy Pauliny Dudek.
Młodzi zawodnicy i zawodniczki 
rozegrali swoje mecze w czterech 

kategoriach: 
U - 12 dziewczęta – tutaj I miejsce 
wywalczyła Szkoła Podstawowa w 
Łebuni, U – 8 chłopcy – zwycięży-
ła Jedynka Komety Lębork, U- 10 
chłopcy – spośród 8 drużyn najlepsi 
okazali się gracze ze Szkoły Podsta-
wowej w Cewicach, U – 12 chłopcy 
– tutaj również rywalizowało 8 dru-
żyn, zwycięzcami zostali zawodnicy 
ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lę-
borku.W rozgrywkach wzięły udział 
24 drużyny i prawie 240 chłopców 
i dziewcząt. Każdy uczestnik turnie-
ju otrzymał pamiątkowy medal i 
dyplom. Doping zapewnili rodzice 
oraz uczniowie tutejszej szkoły. Gry 
fair play i dobrej zabawy życzyła 
dyrektor SP w Łebuni mgr Iwona 
Mielewczyk. Sędzią głównym Tur-
nieju był mgr Damian Wasilewski.
Zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach będą reprezentowali Powiat 
Lęborski w finałach województwa  
pomorskiego. Finał Ogólnopolski 
odbędzie się w Warszawie na Sta-
dionie PGE Narodowy na przeło-
mie kwietnia i maja 2020 roku.
Naszym reprezentantom życzymy 
wygranej i trzymamy kciuki.

mgr Mariola Andryskowska
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ZAWODNICY KLubu KARATE ShOTOKAN  
LĘBORK NA PODIUM PODCZAS INTERNATIONAL 
WROCŁAW OPEN KARATE ADIDAS CUP

2 listopada w hali sportowej Orbita we Wrocławiu  odbył się interna-
tional Wrocław Open Karate Adidas Cup w karate olimpijskim WKF. 
Zawodnicy z Klubu Karate Shotokan Lębork powrócili z międzynaro-
dowych zawodów z brązowymi, srebrnymi i złotymi medalami.

Zawody rozgrywano na 5 tatami. 
Wzięło w nich udział 482 zawodni-
ków z 34 klubów z Polski, Ukrainy, 
Czech, Słowacji i Pakistanu. Za-

wodnicy z Klubu Karate Shotokan 
Lębork zdobyli 3 złote medale, 4 
srebrne i 2 brązowe, co dało  6 
miejsce w klasyfikacji medalowej i 
klubowej na 34 kluby. Gminę Cewi-
ce reprezentowały Dagmara Linsz-
tedt i Weronika Reclaf. Dagmara 
zajęła I miejsce kumite indywidu-
alne U-12 -40kg zaś Weronika II 
miejsce kumite indywidualne junio-
rek -48kg oraz III miejsce kumite 
indywidualne kadetek -47kg. Za-
graniczne ekipy reprezentowali me-
daliści mistrzostw świata i Europy w 
karate olimpijskim WKF. Zwycięzcy 
otrzymali puchary, medale oraz 
dyplomy i cenne nagrody rzeczo-
we, których sponsorem była firma 
Adidas. Klub Karate Shotokan Lę-
bork reprezentowało 14 zawodni-
ków: Ola Klimik, Weronika Reclaf, 
Paweł Bielka, Konrad Gumienny, 
Piotr Szczegielniak, Szymon Sołtys, 
Konrad Wojciechowski, Igor Mie-
lewczyk, Filip Maszota, Kornel Ła-
zorczyk, Hania Rutecka, Dagmara 
Linsztedt, Aga Gumienna, Asia 
Drzeżdżon.

Wyniki zawodów w 
poszczególnych kategoriach:
Aleksandra Klimik:
• I miejsce kumite indywidualne 

kadetek -47kg
• I miejsce kumite indywidualne 

juniorek -48kg
• III miejsce kata kadetek
Dagmara Linsztedt
• I miejsce kumite indywidualne 

U-12 -40kg
Weronika Reclaf
• II miejsce kumite indywidualne 

juniorek -48kg
• III miejsce kumite indywidualne 

kadetek -47kg
Hanna Rutecka
• II miejsce kumite indywidualne 

U-14 -40kg
Paweł Bielka
• II miejsce kumite indywidualne 

U-14 -50kg
igor Mielewczyk
• II miejsce kumite indywidualne 

U-14 -45kg

REFERAT ZAMÓWIEŃ 
PubLICZNYCh, FuNDuSZY  

ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI 
zdj. Klub Karate Shotokan Lębork  

/ Arkadiusz Sołtys 
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DRODZY PRZYJACIELE I DOBRODZIEJE!
12 stycznia 2020 roku - tego dnia miliony polskich serc zabiją znów tym samym rytmem.

Tego dnia używane miliony razy,odmieniane przez wszystkie przypadki będzie słowo
„pomagam”. Tego dnia po raz 28 zagra dla nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Tym razem celem naszej mobilizacji będzie zakup najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących operacji z zakresu chirurgii ogólnej,

kardiochirurgii czy neurochirurgii. Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą 
o wsparcie organizacji 28 Finału WOŚP w Gminie Cewice. 

Poprzedni Finał, dzięki Państwa pomocy - wspaniałych ludzi dobrego serca, przyniósł
nam ogromny sukces w postaci pobicia kolejnego rekordu: 75.764,22 zł.

Wiedząc, że nasza wspólna praca i pomoc jest nadzieją dla drugiego człowieka na
poprawę zdrowia i warunków życia w trudach codziennej walki z chorobami, prosimy
 o wsparcie organizacji 28 Finału WOŚP poprzez przekazanie materiałów biurowych,

papierniczych, świątecznych, spożywczych, przemysłowych, a także gadżetów i innych
wartościowych rzeczy, które będą licytowane podczas Finału.

 
Bezpośredni kontakt z Szefem Sztabu #5552:

Iwona Dołębska – tel.504-689-354
lub poprzez sekretariat: 59 86-13-248

e-mail: sekretariat@zs.cewice.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH
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