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TARGOWISKO
GMINNE

 
czynne w każdy czwartek,

w godz. 7:00-13:00.
Targowisko zlokalizowane jest przy ul. W. Witosa,

za budynkiem Zespołu Szkół w Cewicach.
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informacje

Zostań rodZiną wspierającą

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Cewicach poszukuje  rodzin, które 
bezinteresownie chciałyby pomóc 
innym rodzinom w poszukiwaniu 
rozwiązań trudnych sytuacji.
Osoby chętne do pełnienia funkcji 
rodziny wspierającej mogą zgłaszać 
swoją kandydaturę do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cewicach, 
Os. Na Wzgórzu 35. Po uzyska-
niu pozytywnej opinii Kierownika 
Ośrodka (na podstawie wywiadu 
środowiskowego przeprowadzone-
go przez pracownika socjalnego), z 
rodziną wspierającą podpisywane 

są umowy, na podstawie których ro-
dziny wspierające uprawnione są do 
zwrotu kosztów związanych z udzie-
laniem wsparcia.
Problemy opiekuńczo-wychowaw-
cze najczęściej związane są z bra-
kiem odpowiednich wzorców wśród 
najbliższych. Dzięki współpracy z ro-
dziną wspierającą osoby takie mają 
możliwość poznania innego, pozy-
tywnego sposobu funkcjonowania i 
wyjścia z izolacji społecznej. 
Współpraca między rodzinami daje 
niepowtarzalną możliwość dzielenia 
się doświadczeniami i ukazywania 

praktycznych metod rozwiązywania 
problemów.
Zadaniem rodziny wspierającej nie 
jest wyręczanie, lecz aktywna po-
moc w przezwyciężaniu trudnych 
sytuacji w rodzinie wspieranej. Po-
moc może dotyczyć doradztwa w 
stosowaniu określonych metod wy-
chowywania dzieci, organizacji cza-
su rodziny, racjonalnego gospoda-
rowania posiadanymi środkami itp. 
Pełnienie funkcji rodziny wspierają-
cej może stać się źródłem satysfak-
cji dla osób, które zechcą poświęcić 
swój czas i energię w celu poprawy 
sytuacji życiowej osób, które tego 
potrzebują.

cZYM ZajMUje siĘ  
rodZina wspierająca?
• Szeroko rozumianą pomocą ro-

dzinie, która przeżywa trudności. 
Pomoc ta może dotyczyć różnych 
aspektów życia takich jak wy-
pracowanie nawyku właściwego 
spędzania czasu przez członków 
rodziny, wskazówki dotyczące wy-
chowania dzieci m.in ukazywanie 
sposobów komunikacji bez krzyku 

i przemocy.
• Rodzina wspierająca przenosi 

swoje wzorce i pokazuje prawidło-
wy model funkcjonowania rodzi-
ny. Formy pomocy uzależnione są 
od współpracy między zaintereso-
wanymi rodzinami (np. zabiera-
nie dzieci na wycieczki, wyjścia do 
kina, zajęcia sportowe, pomoc w 
nauce, nauka gotowania, sprzą-
tania, utrzymania higieny osobi-
stej czy racjonalnego prowadze-
nia budżetu domowego). 

Więcej informacji można uzyskać:
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Cewicach, Osiedle na Wzgórzu 35
Tel.: 59 8 611 467

 
Akcja pobierania krwi

2 grudnia

Cewice
ul. Witosa 16

przy Urzędzie Gminy
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INWESTYCJE INWESTYCJE

doFinansowanie dLa  
GMinY cewice Z FUndUsZU 
drÓG saMorZądowYcH

1 października wójt gminy Cewi-
ce Jerzy Bańka podpisał umowę  
o dofinansowanie zadań w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Uroczyste podpisanie umowy z 
Wojewodą Pomorskim Dariuszem 
Drelichem odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie.
Gminie Cewice przyznano długo 
oczekiwane dofinansowanie na 3 
zadania:
• „Budowę i przebudowę drogi 

gminnej nr 149041G łączącej dro-
gę powiatową nr 1324G z drogą 
wojewódzką nr 212 w Cewicach”. 
Wartość tej inwestycji wynosi 
1.865.723,00 zł, a wysokość dofi-
nansowania 932.861,00 zł, 

• „Przebudowę drogi gminnej nr 
149113G w miejscowości Bukowi-
na”. Wartość tego zadania wynosi 

1.097.833,00 zł, a dofinansowa-
nie 548.916,00 zł;

• „Budowę drogi gminnej nr 
149046G ul. Spacerowej w miej-
scowości Cewice”. Koszt całkowity 
inwestycji wynosi 1.594.682,00 
zł, a kwota dofinansowania 
797.341,00 zł.

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. 
Łączna kwota dofinansowania dla 
gminy Cewice wynosi 2.279.118,00 
zł. W październiku została rozpisa-
na procedura przetargowa. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

doFinansowanie na prZebUdowĘ 
droGi w sieMirowicacH

29 sierpnia w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Pomorskie-
go wójt gminy Cewice Jerzy Bańka 
podpisał umowę o dofinansowanie 
zadania pn. „Przebudowa odcin-
ka drogi gminnej nr 149121G ulicy 
Szkolnej w miejscowości Siemiro-
wice”. Dofinansowanie pochodzi z 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, poddziałanie „Wsparcie in-
westycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-

kich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii”.
Inwestycja, obejmująca przebudo-
wę odcinka drogi o długości 583 m 
wraz z budową chodnika i kanaliza-
cji deszczowej, zostanie zrealizowa-
na do końca 2020 roku. 
Planowany koszt przedsięwzię-
cia wynosi 1.355.705,15 zł, nato-
miast kwota dofinansowania to 
833.178,00 zł.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

doFinansowanie dLa osp
21 sierpnia w Żelistrzewie została 
podpisana umowa pomiędzy Urzę-
dem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego a Gminą Cewice 
na dofinansowanie dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych.
Dzięki wsparciu OSP zakupią nowy 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy, w tym 
m.in. hełmy, ubrania bojowe, mo-
topompy, piły ratownicze i pompy 
pływające. – Już od ponad dziesięciu 

lat konsekwentnie wspieramy po-
morskie ochotnicze straże pożarne 
– mówi Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego. – To 
właśnie strażacy ochotnicy są bardzo 
często pierwsi na miejscu zdarzenia, 
dlatego zależy nam, aby mieli moż-
liwie najlepszy i niezawodny sprzęt – 
podkreślił Mieczysław Struk.
Referat Zamówień Publicznych, Fun-

duszy Zewnętrznych i Prodmocji  

doFinansowanie na ZakUp 
poMocY dYdaktYcZnYcH

Gmina Cewice pozyskała 44.561 zł 
ze środków rezerwy części oświato-
wej subwencji ogólnej na dofinan-
sowanie wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do reali-
zacji podstawowy programowej z 
przedmiotów przyrodniczych w 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

w Siemirowicach.
W ramach dofinansowania zosta-
ną zakupione pomoce dydaktyczne 
do nauki geografii, biologii, fizyki i 
chemii, m.in.: mikroskopy, zestawy 
naukowe, mapy, atlasy i tablety.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

tarGowisko GMinne  
jUŻ cZYnne

13 września zaczęło funkcjonować 
targowisko gminne. Sprzedawcy ofe- 
rują warzywa, owoce, miód, wędli-
ny, pieczywo i inne wyroby spożyw-
cze, ubrania, chemię domową itp. 
Wójt Jerzy Bańka osobiście powitał 
pierwszych sprzedawców, wręczył 
upominki i życzył zarówno kupują-
cym, jak i handlującym udanej wy-
miany handlowej. 
Targowisko zlokalizowane jest przy 

ul. W. Witosa za Zespołem Szkół w 
Cewicach. Targowisko czynne jest w 
każdy czwartek, w godzinach 7:00 
– 13:00. Do końca 2019 roku nie bę-
dzie pobierana opłata targowa od 
sprzedających.
Zachęcamy kupujących oraz sprze-
dawców do korzystania z targowi-
ska gminnego.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 
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koncert ZespoŁU artes 

12 października w ramach cyklu 
„Kulturalnie-kameralnie” odbył się 
koncert zespołu Artes Ensemble za-
tytułowany „Powróćmy jak za daw-
nych lat”. Artyści postanowili zabrać 
widzów zgromadzonych w sali wido-
wiskowej Gminnego Centrum Kultu-
ry w podróż do wspaniałych czasów 
XX-lecia międzywojennego. Zapre-

zentowane zostały takie przeboje jak 
„Ja się boje sama spać”, „Miłość Ci 
wszystko wybaczy”, czy „Już taki je-
stem zimny drań”. Po zakończonym 
koncercie widzowie spotkali się na 
poczęstunku, gdzie jeszcze wspólnie 
przeżywali artystyczne uniesienia.

Gminne Centrum Kultury  
w Cewicach 

cewicki kLUb Morsa 
i bieGacZa 

Cewicki Klub Morsa i Biegacza 
cały czas w formie! Od września 
jego członkowie regularnie spoty-
kają się na wspólne morsowanie. 
Sportowcy cały czas zaskakują! 
Wspólne treningi dają efekty i wy-
biegają poza Gminę Cewice. We 
wrześniu klubowicze wzięli udział  
w 57. Biegu Westerplatte w Gdań-
sku, a w sierpniu mogliśmy zoba-
czyć ich podczas Charytatywnego 
Biegu „Piątka dla Jasia”. Wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby rozpocząć 
przygodę z morsowaniem lub przy-
łączyć się do wspólnego biegania, 
serdecznie zapraszamy. Spotkania 
biegowe odbywają się w poniedział-
ki i piątki najczęściej o godz. 19:00, 

natomiast morsowanie na Jeziorze 
Brody w soboty i niedziele o godz. 
11:00. Więcej informacjo uzyskają 
Państwo w Gminnym Centrum Kul-
tury w Cewicach. 

Gminne Centrum Kultury  
w Cewicach 

pUnkt seLektYwneGo Zbierania 
odpadÓw koMUnaLnYcH  
w cewicacH otwartY

W dniu 9 września 2019r. nastąpi-
ło otwarcie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Cewicach. W PSZOK-u właści-
ciele nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Cewice mogą nieod-
płatnie, w ramach opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
zostawić wytwarzane przez siebie 
selektywnie zebrane odpady komu-
nalne na zasadach określonych w 
regulaminie.
Oficjalnego otwarcia dokonał wójt 
gminy Cewice Jerzy Bańka wraz z 
wicestarostą lęborskim Edmundem 
Głombiewskim. W otwarciu uczestni-
czyły przedszkolaki z Zespołu Szkół  
w Cewicach, które podczas  wizyty 
zostały zapoznane z rolą Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, a także zostały poinformo-
wane jak odpowiednio segregować 
odpady pochodzące z gospodarstw 
domowych.
PSZOK został wyposażony w 
nowe pojemniki do składowania 
selektywnie zbieranych odpadów, 
takich jak m.in.: odpady wieloma-
teriałowe, papier, zużyte baterie, 
akumulatory, chemikalia, odpady 
zielone, popioły z gospodarstw 
domowych, odpady wielkogaba-
rytowe, zużyte urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne, zmiesza-
ne odpady z budowy, remontów  
i demontażu, zużyte opony, opa-
kowania ze szkła, czy opakowania 
z metali. W celu zabezpieczenia 
kontenerów i znajdujących się w 
nich odpadów, została wybudowa-
na wiata stalowa. Teren PSZOK-u 
utwardzono kostką betonową, zo-
stało wybudowane oświetlenie oraz 
przesuwna brama wjazdowa.
PSZOK mieści się przy ulicy Zie-
lonej 47 w Cewicach. Czynny jest 
od wtorku do soboty w godzinach 
10:00 – 18:00, w poniedziałki oraz 
w niedziele punkt jest nieczynny.
PSZOK przyjmuje wyłącznie segre-

gowane odpady komunalne wytwo-
rzone i  dostarczone przez miesz-
kańców Gminy Cewice.
W PSZOK odbierane są wskazane 
poniżej rodzaje odpadów komunal-
nych:
• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne (plastik, meta-

le),
• opakowania ze szkła,
• odpady zielone, odpady ulęgają-

ce biodegradacji,
• przeterminowane leki i chemikalia 

w opakowaniach oraz opakowa-
nia po nich,

• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny – kompletny,
• meble i inne odpady wielkogaba-

rytowe,
• odpady niebezpieczne,
• odpady budowlane i rozbiórkowe 

w ilości nie większej niż 5m3/z go-
spodarstwa domowego,

• zużyte opony,
• popiół, tekstylia i odzież.

Projekt pn.”Budowa Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Gminie Cewice” 
dofinansowany był w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
11 Środowisko, Działania 11.2 Gospo-
darka odpadami współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
Całkowite wydatki kwalifikowalne 
projektu zgodnie z umową o dofi-
nansowanie wyniosły 963.768,16 
zł, wkład własny Gminy Cewice 
– 144.565,23 zł, natomiast dofi-
nansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– 819.202,93 zł, co stanowi 85% 
kwoty całkowitych wydatków kwali-
fikowalnych.

INWESTYCJE relacja



BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACHPaździenik Nr 70/2019 5

HarcerZe Z GMinY cewice 
wZiĘLi UdZiaŁ w oGÓLnopoLskiej 
ZbiÓrce aLertU paMiĘci

27 września 1939 roku powsta-
ło Polskie Państwo Podziemne, a 
Związek Harcerstwa Polskiego roz-
począł konspiracyjną działalność 
pod kryptonimem “Szare Szeregi”. 
Harcerze z 1 Drużyny Harcerskiej 
w Przerytem, 6 Drużyny Harcer-
skiej w Maszewie Lęborskim oraz 21 
Próbnej Drużyny Harcerskiej „Buki” 
z Cewic w dniach 27-29 września 
udali się do Warszawy. Celem wy-
prawy było upamiętnienie druhen 
oraz druhów z Szarych Szeregów 
w 80. rocznicę ich powstania oraz 
oddanie hołdu żyjącym członkom. 
Nasi harcerze wzięli udział w grze 
terenowej ” Szary spacer” ulicami 
Warszawy. Podczas wyprawy ślada-
mi harcerzy z tamtych lat, uczestnicy 
udali się  m.in. do Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Batorego 

(Mokotów), odwiedzili popiersie 
Aleksandra Kamińskiego w Łazien-
kach Królewskich, Pomnik Małego 
Powstańca, a na Powązkach Woj-
skowych oddali cześć przy grobach 
”Rudego”, ”Zośki” i ”Alka”. Aż 2500 
harcerz uczestniczyło w przemarszu 
ulicami Warszawy, aby następnie 
wziąć udział w uroczystym apelu. 
Druhny i druhowie  wysłuchali prze-
słania Szarych Szeregów, a słowa 
„Dziś-Jutro-Pojutrze” na zawsze po-
zostaną w ich pamięci, jako uniwer-
salne wartości ruchu harcerskiego. 
Udział w takich spotkaniach to nie-
zwykle cenne i inspirujące doświad-
czenie dla młodego człowieka. Daje 
harcerkom i harcerzom możliwość 
pełnienia służby i uczestniczenia w 
żywej lekcji historii.

dh Katarzyna Skrzyńska- Gołąb

sZkoŁa 2019 – ewakUacja  
w obiektacH oświatowYcH 

Zgodnie z zarządzeniem Wójta 
Gminy Cewice w dniach 25 – 27 
września 2019 roku przeprowadzo-
no we wszystkich szkołach publicz-
nych i niepublicznych z terenu gminy 
Cewice ćwiczenia ratownicze pod 
kryptonimem „Szkoła 2019”. Ćwi-
czenia miały na celu „Współdziała-
nie jednostek OSP i pracowników 
szkoły/przedszkola podczas działań 
ratowniczo-gaśniczych i ewakuacji 
w obiektach oświatowych”. Po sy-
gnałach alarmowych dzieci i mło-
dzież, pod nadzorem nauczycieli i 
pracowników opuścili szkołę udając 

się na wyznaczone miejsce ewaku-
acji. Równocześnie z ogłoszeniem 
ewakuacji zostały powiadomione 
służby ratownicze. Ewakuacja prze-
biegła sprawnie. Dzieci i młodzież 
stosowały się do poleceń. Ćwiczenia 
przeprowadzili strażacy z OSP Łe-
bunia i OSP Cewice oraz z ramienia 
urzędu gminy pracownik urzędu  ds. 
obronnych, obrony cywilnej i ochro-
ny przeciwpożarowej oraz zastępca 
dowódcy JR-G – kpt. Daniel Żółtow-
ski.
Referat Zamówień Publicznych, Fun-

duszy Zewnętrznych i Promocji 

HaMakownia, cZYLi sŁÓw kiLka  
o innowacjacH w sp prZerYte…

Nowy rok szkolny rozpoczęty. Pierw-
szy dzwonek ponownie zabrzmiał w 
szkolnych murach. Uczniowie przy-
byli – wszyscy w komplecie, cali, 
zdrowi, opaleni, wypoczęci, pełni 
energii…
W tym ważnym dniu społeczności 
szkolnej towarzyszyli również naj-
starsi mieszkańcy sołectwa, którym 
osiemdziesiąt lat temu wojna nie 
pozwoliła pójść do szkoły. SP w 
Przerytem z inicjatywy Rady Dzieci 
i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej 
przy Ministrze Edukacji Narodowej 
oraz wspólnie z Nadleśnictwem 
Cewice przeprowadziła akcję pn. 
„Przerwany Marsz”, która polegała 
na symbolicznym przejściu do szkoły 

młodego pokolenia Polaków wraz z 
polskimi Dziećmi Wojny.
Jak co roku na uczniów czekała tak-
że niespodzianka. Obok harcówki 
i sali artystycznej utworzono salę 
relaksu. W pustej sali rozwieszono 
hamaki i tym samym utworzono 
salę zwaną potocznie hamakownią. 
Zdumienie uczniów było ogromne. 
Radość malowała się na ich twa-
rzach. Wcześniej nikt nawet nie po-
myślał, że z tej sali da się wykrzesać 
taki potencjał i zrobić coś tak nowa-
torskiego. Gratulujemy pomysłów 
i czekamy na realizację kolejnych 
„szalonych pomysłów”.

SP Przeryte 

GrZYbobranie
Druga edycja Mistrzostw Cewic w 
Grzybobraniu za nami!
18 października na terenie Leśnic-
twa Maszewo, odbyły się długo 
wyczekiwane Mistrzostwa Cewic 
w grzybobraniu. O godzinie 9.00 
grzybiarze wyruszyli do lasu. Po-
goda dopisała, dzięki czemu sam 
spacer po lesie był przyjemnością. 
Uczestnicy wynosili z lasu kosze peł-
ne grzybów. Konkurs obejmował 
trzy kategorie:
1.Największy grzyb jadalny 
2.Największa ilość zebranych grzy-
bów (kg)
3.„Leśny czyścioszek” – największa 
waga zebranych śmieci .
Na uczestników czekały ciekawe na-
grody, m.in. scyzoryki do grzybów. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za wspaniałą zabawę i miło spędzo-
ny czas. Szczególne słowa uznania 

kierujemy do gości, którzy przybyli 
do nas aż z Gdańska.
Zapraszamy do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu.

Nadleśnictwo Cewice  
zdj. Rafał Bobrowski

relacja
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relacja

List od eLŻbietY ii
Uczniowie z klasy 3 ze Szkoły Pod-
stawowej w Łebuni otrzymali odpo-
wiedź od królowej Wielkiej Brytanii  
Elżbiety II na swój list, który wysłali 
do niej trzy miesiące temu.Ucznio-
wie łebuńskiej podstawówki na lekcji 
języka angielskiego pod kierunkiem 
swojego nauczyciela- Małgorzaty 
Bizewskiej napisali list zaadresowa-
ny do królowej Wielkiej Brytanii.

W korespondencji złożyli Królowej 
życzenia urodzinowe oraz napisali 
kilka zdań o sobie, do listu dołączyli 
także swoje fotografie.
Odpowiedź nadeszła po trzech mie-
siącach. Królowa Elżbieta II (za po-
średnictwem swojej dwórki) podzię-
kowała uczniom  za  listy, zdjęcia 
oraz ilustracje. 

Szkoła Podstawowa w Łebuni 

koncert na  
kasZUbską nUtĘ

Na zaproszenie Dyrektora Gminnej 
Instytucji Kultury i Biblioteki w Łę-
czycach zespół Mareszki wystąpił 
na Dożynkach Powiatowo-Gmin-
nych w Bożympolu. Był to kolejny 
występ naszego regionalnego ze-
społu po Dożynkach Gminnych w 

Cewicach oraz Dożynkach Powiato-
wych w Krępie Kaszubskiej. Zespół 
został przyjęty bardzo ciepło, a ich 
muzyka zachęciła widzów do wspól-
nych tańców!

Gminne Centrum Kultury 

konwent w starostwie
Wójt gminy Cewice Jerzy Bańka 
uczestniczył w obradach konwentu 
w Starostwie Powiatowym w Lę-
borku, gdzie spotkali się  starosta 
lęborski, wicestarosta lęborski, bur-
mistrzowie i wójtowie miast i gmin 
powiatu lęborskiego. Tematyka 
spotkania dotyczyła funkcjonowa-
nia lęborskiego szpitala oraz pla-
nowanych na przyszły rok inwestycji 
drogowych.
Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku Mar-
ta Frankowska zachęcała miejskich 
i gminnych samorządowców do 
wspierania realizowanych w szpitalu 
projektów, a dzieje się sporo. Nie-
dawno zakończył się projekt e-zdro-
wie, który umożliwia prowadzenie 
pełnej elektronicznej dokumentacji 
medycznej wraz z obsługą e-recept 
i e-skierowań, dostępem do zdalnej 
rejestracji na wybrane usługi oraz 
wglądem do EDM, dostępem do 
historii danych i wyników pacjentów. 
Dzięki modułowi rejestrującemu do-
stępne nazwy zapisywanych leków, 
ich dawki oraz znane interakcje. 
Projekt oprócz innych wielowymia-
rowych korzyści, wpłynął na realną 
poprawę bezpieczeństwa pacjenta. 
Szpital zrealizował również dwa 
projekty modernizacji Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. Obec-
nie kończą się prace remontowe w 
obiektach uruchomionego niedaw-

no Centrum Zdrowia Psychicznego. 
Trwa też realizacja projektu rehabili-
tacji kardiologicznej, którego zakoń-
czenie przewidziano na przyszły rok.
Kolejnym tematem omawianym 
podczas konwentu były sprawy dro-
gownictwa i remontu dróg na terenie 
powiatu lęborskiego. Od lat realizo-
wana jest dobra praktyka współfi-
nansowania remontów przez powiat 
i gminy, na których terenie leży dro-
ga. To rozwiązanie pozwala wyko-
nać więcej i lepiej, niż w przypadku, 
kiedy finansowanie odbywałoby się 
samodzielnie przez powiat i gminy. 
W rozmowach nakreślono kierunki 
przyszłej współpracy w tym zakresie, 
jednak na konkrety trzeba będzie 
poczekać do uchwalenia przyszło-

rocznych budżetów w samorządach. 
Jak podkreślają uczestnicy konwen-
tu, najważniejsze w tym przypadku 
jest jednak to, że wola współpracy w 
tym zakresie jest niezmienna, co do-
brze rokuje przyszłym inwestycjom 
drogowym. Przypomnijmy, że aktu-
alnie trwa realizacja inwestycji prze-
budowy drogi w kierunku Popowa, 
opartej o porozumienie powiatowo
-gminne, wykraczające zasięgiem 
poza powiat lęborski - współtworzą 
je Powiat Lęborski, Gmina Cewice i 
Gmina Linia w powiecie wejherow-
skim.
W trakcie konwentu rozmawiano 
również o ogólnie pojętym rozwoju 
gospodarczym przy wykorzystaniu 
lokalnego potencjału i możliwości 

logistyki Pomorskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego. Uczestniczący 
w konwencie Krzysztof Trawicki, 
zachęcał samorządowców do za-
wierania z PARR porozumień o 
współpracy. Ich celem miałoby być 
zwiększenie skuteczności działań w 
obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej poprzez pozyskiwa-
nie i obsługę przedsiębiorców za-
interesowanych realizacją nowych 
inwestycji w oparciu o decyzję o 
wsparciu w ramach rządowego 
programu Polska Strefa Inwestycji. 
Częścią planowanych działań na 
podstawie porozumienia, byłoby 
stworzenie ujednoliconego systemu 
wymiany informacji w pozyskiwaniu 
i obsłudze przedsiębiorców, zain-
teresowanych realizacją inwestycji 
w ramach Polskiej Strefy Inwesty-
cji, wymiana informacji w zakresie 
obsługi inwestorów, koordynacja 
obsługi zapytań w zakresie projek-
tów inwestycyjnych, koordynacja 
informacji o wydarzeniach gospo-
darczych, spotkaniach, szkoleniach. 
Ważnym elementem współpracy 
byłaby również współpraca w za-
kresie uwzględnienia po trzeb ryn-
ku pracy w procesie kształcenia, a 
także wspólne działania na rzecz 
polepszenia współpracy między 
przedsiębiorcami, lokalną społecz-
nością i partnerami społecznymi.
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koncert proFiLaktYcZnY 
- nieĆpa 2019r.

4 października 2019r. w Hali Gryfia 
w Słupsku odbyła się akcja profi-
laktyczno–edukacyjna „NIEĆPA”, 
zorganizowana przez  Polskie Towa-
rzystwo Zapobiegania Narkomanii 
oraz Pomorską Agencję Imprez Ar-
tystycznych. 
Niećpa to ogólnopolska akcja po-
święcona profilaktyce uzależnień. 
Organizatorzy chcą namówić 
młodych ludzi, by powiedzieli „nie” 
trzem uzależnieniom: zażywaniu 
narkotyków i dopalaczy, piciu alko-
holu i paleniu papierosów
W imprezie wzięła udział 55 osobo-
wa grupa z naszej gminy, złożona 
z uczniów klas VIII szkół podstawo-
wych wraz z opiekunami z Buko-
winy, Cewic, Łebuni, Maszewa 
Lęborskiego, Popowa, Przerytego i 
Siemirowic.
W pierwszej części koncertu mło-
dzież dowiedziała się, jak ustrzec się 
od uzależnień, gdzie szukać pomo-
cy, jakie są konsekwencje oraz jak 
rozpoznać osobę uzależnioną. 
Jak co roku młodzież do wspól-
nej zabawy porwał zespół 
rockowy „STO %” na czele  

z Piotrkiem Nagielem. Wokalista, 
mimo swej czasowej niepełnospraw-
ności (usztywniona noga po opera-
cji) podzielił się z publicznością wła-
snymi przeżyciami i przemyśleniami 
dotyczącymi uzależnienia. Zespół 
dał wspaniały koncert.  W swoich 
utworach poruszył problemy nało-
gów, przemocy, niezrozumienia, a 
także zaśpiewał o miłości, nadziei 
i wierze. Zespół jest znany słupskiej 
publiczności, bo od samego począt-
ku wspiera akcję. 
Po przerwie na scenie pojawił się 
jeden z najpopularniejszych zespo-
łów w Polsce -   „Blue Cafe”. Swym 
występem porwali wszystkich do 
wspólnego śpiewania i tańca. Wszy-
scy świetnie się bawili. Na słupskiej 
scenie zespół gościł już drugi raz.
Udział uczniów w akcji „NIEĆPA” 
został całkowicie sfinansowany 
przez Gminną Komisję ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
a głównym koordynatorem wyjazdu 
był Zespół Szkół w Cewicach.

pedagog szkolny
Katarzyna Wenta-Myszk.

pantera 19 – ĆwicZenia 6 brYGadY 
powietrZnodesantowej  
w GMinie cewice

W dniach 2 – 7 września w gminie 
Cewice 6 Brygada Powietrznode-
santowa im. gen. bryg. Stanisława 
Sosabowskiego z Krakowa odbyła 
ćwiczenie pk. PANTERA 19 – Lądo-
wanie Połączonej Grupy Awangar-
dowej, której celem było rozpoznanie 
terenu i zabezpieczenie desantowa-
nia sił głównych w rejonie zrzutowi-
ska Siemirowice.
2 września o godzinie 6 rano Połą-
czona Grupa Awangardowa, wyla-
tująca z lotniska Gdynia Babie Doły, 
metodą spadochronową przedosta-
ła się w rejon lotniska Siemirowice. 
Jest to grupa połączona z żołnierzy 
rozpoznania, której zadaniem było 
dokonanie rozpoznania lotniska. W 
tym celu żołnierze wylądowali na 
polu oddalonym o około 8 km na 
północ od lotniska w Siemirowicach. 
Członkowie grupy bezpiecznie wy-
konali manewr lądowania, skrycie 
ukryli swoje spadochrony i przemie-
ścili się do lotniska w Siemirowicach, 
gdzie założyli trzy posterunki obser-
wacyjne, z których przez dwie doby 
obserwowali lotnisko. Obserwacja 
dotyczyła ruchów przeciwnika, któ-
ry był podgrywany na ćwiczeniu 
przez jedną kompanię z brygady. 
Żołnierze obserwowali ruch statków 
powietrznych i wszystkie swoje ob-
serwacje na bieżąco, drogą radiową, 
przekazywali do głównego ćwiczą-
cego, którym był batalion powietrz-
nodesantowy. 
Główne siły, w postaci kilkuset żoł-
nierzy, przemieściły się we wtorek 
3 września, z Krakowa do Gdyni. 4 
września załadowali się na statki po-
wietrzne i przelecieli z Gdyni Babie 
Doły na lotnisko w Siemirowicach, 
gdzie metodą spadochronową de-
santowali się na samą płytę lotniska z 
zadaniem opanowania terenu lotni-
ska. Opanowali lotnisko po kilku go-
dzinach i zameldowali dowództwu 
o wykonaniu zadania. Przez jedną 
dobę byli nękani przez podgrywane 
siły przeciwnika oraz różne sytuacje, 
stworzone przez kierownictwo. Po 
jednej dobie dostali informacje, że 
bardzo duże siły przeciwnika zbliża-
ją się z kierunku północno-wschod-
niego. W związku z tym dowódca 
ćwiczących wojsk podjął decyzję o 
opuszczeniu lotniska i rozproszeniu 
wojsk w celu przejścia do tzw. działań 
nieregularnych – rozproszenia wojsk 
na południe od lotniska w Siemirowi-
cach. W promieniu 10 km rozproszył 
swoje podległe siły i reagował na 
zmieniającą się sytuację taktyczną. 

Kulminacyjnym wydarzeniem pod-
czas działań nieregularnych było za-
danie opanowania dwóch obiektów, 
którymi było gospodarstwo oraz 
budynek w miejscowości Karwica. 
Żołnierze wykonali zadanie w godzi-
nach porannych. 7 września zakoń-
czono ćwiczenie Pantera 19. 
– Całe ćwiczenie uważamy za bar-
dzo udane. Teren był dla nas nowy. 
Żołnierze wcześniej go nie znali, mu-
sieli reagować na bardzo szerokie 
spektrum incydentów, ponieważ w 
ćwiczenie byli zaangażowani przed-
stawiciele władz lokalnych, funkcjo-
nariusze policji oraz straży pożarnej, 
a więc nie byli to przebrali żołnierze, 
którzy zazwyczaj w takich sytuacjach 
symulują funkcjonariuszy policji bądź 
straży pożarnej. Ponadto żołnie-
rze musieli wchodzić w interakcje z 
mieszkańcami – z ludnością cywilną z 
gminy Cewice. Jednakże mieli zakaz 
wypowiadania się na temat samego 
ćwiczenia. Mogli jedynie poinfor-
mować, że biorą w takowym udział, 
ale nie mogli zdradzać szczegółów 
– mówił sierż. Adam Lewkowski z 6 
Brygady Powietrznodesantowej.
7 września po zakończeniu ćwiczenia 
w Siemirowicach, żołnierze przemie-
ścili się do OSPWL Dęba, gdzie po 
przerwie taktycznej zrealizowana 
zostanie część ogniowa ćwiczenia. 
W ćwiczeniu  pk. PANTERA – 19 
zaangażowane były wszystkie jed-
nostki wojskowe brygady, a także 
kompania zmechanizowana i pluton 
rozpoznawczy z 7 Brygady Obrony 
Wybrzeża, drużyna piechoty (pod-
chorążowie z Akademii Wojsk Lą-
dowych) oraz para samolotów F-16 
(2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego), 
klucz samolotów C-295M (3 Skrzy-
dła Lotnictwa Transportowego), 2 
plutony lekkiej piechoty (7 Pomor-
ska Brygada Obrony Terytorialnej), 
a także przedstawiciele 25 Brygady 
Kawalerii Powietrznej oraz Aka-
demia Wojsk Lądowych jako Kie-
rownictwo Ćwiczenia. Z 6 Brygady 
Powietrznodesantowej w ćwiczenie 
zaangażowanych było ponad 400 
żołnierzy i kilkadziesiąt pojazdów.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

wakacje w Gck
Podczas tegorocznych wakacji mali 
mieszkańcy gminy Cewice mogli 
wziąć udział w zajęciach organizo-
wanych przez Gminne Centrum Kul-
tury. Każdy z wakacyjnych tygodni 
poświęcony był innej tematyce. Pod-
czas warsztatów mydlarskich uczest-
nicy wykonali mydełka, które sta-
rannie zapakowane zostały rozdane 
podczas odpustu. Młodzi artyści 
mogli wykazać się swoimi umiejętno-
ściami artystycznymi podczas ple-
nerowego malarstwa lub wcielić się  
w wybraną postać podczas warsz-
tatów teatralnych. Nie zabrakło 
wspólnych zabaw oraz niespodzia-
nek zapewnionych przez Gminne 
Centrum Kultury w Cewicach. Gminne Centrum Kultury w Cewicach

https://www.facebook.com/6-Brygada-Powietrznodesantowa-im-gen-bryg-Stanis%C5%82awa-Sosabowskiego-199906503458067/
https://www.facebook.com/6-Brygada-Powietrznodesantowa-im-gen-bryg-Stanis%C5%82awa-Sosabowskiego-199906503458067/
https://www.facebook.com/6-Brygada-Powietrznodesantowa-im-gen-bryg-Stanis%C5%82awa-Sosabowskiego-199906503458067/
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w ZespoLe sZkÓŁ w cewicacH…

rozpoczęcie roku szkolnego 
Tegoroczne wakacje dobiegły końca, 
zabrzmiał pierwszy dzwonek, a szko-
łę ponownie wypełnił głos naszych 
uczniów. Dla części z nich uroczy-
stość rozpoczęcia roku szkolnego to 
pierwszy krok na edukacyjnej ścieżce, 
inni rozpoczynają ostatni etap nauki 
w szkole. Zanim na dobre uczniowie 
rozpoczęli swój dziesięciomiesięczny 
cykl nauczania, 2 września spotkali 
się w Zespole Szkół w Cewicach z 
wychowawcami, zapoznali z planem 
zajęć oraz wzięli udział w uroczystej 
akademii. Życzymy wszystkim, by 
ten nowy rok szkolny był owocny, pe-
łen sukcesów w zdobywaniu wiedzy i 
kolejnych umiejętności. Oby osiąga-
nie celów dawało wiele radości, było 
inspirujące, a także przynosiło jak 
najlepsze wyniki. 
Wizyta żołnierzy z Wojsk OT  
i Jednostki Specjalnej z Krakowa

5 września 2019 r. w naszej szkole 
odbył się niecodzienny pokaz mili-
tarny, zorganizowany przez Jednost-
kę Wojskową z Krakowa. Żołnierze, 
których gościliśmy w Zespole Szkół w 
Cewicach, zaprezentowali uzbroje-
nie i sprzęt wojskowy. Uczniowie oraz 
dzieci z przedszkola miały możliwość 
założenia kamizelek kuloodpornych, 
hełmów, spadochronów oraz mogły 
obejrzeć z bliska pojazdy wojskowe. 
Żołnierze zorganizowali również 
pokaz pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Uczniowie dowiedzieli się, 
jak wygląda i na czym polega praca 
żołnierza w Wojskach Obrony Tery-
torialnej oraz Jednostkach Specjal-
nych. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym żołnierzom za 
przybycie i interesującą lekcję.
Akcja „SprzątaMY Las”
20 września 2019 r. odbyła się ak-
cja „SprzątaMY Las” zainicjowana 

relacja
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ZespÓŁ ds. asYstY rodZinnej 
w ops w cewicacH 

W dniu 19.09.2019r. odbyło się 
pierwsze spotkanie Zespołu ds. Asy-
sty Rodzinnej w którym uczestniczyli 
dyrektorzy szkół, kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz asystent 
rodziny. Na spotkaniu omówiono  
zasady współpracy i kooperacji in-
stytucji w kontekście Asysty Rodzinnej 
oraz przedstawiono zakresu obo-
wiązków asystenta rodziny.
Zespół ds. Asysty Rodzinnej w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Cewicach 
został powołany w dniu 02.09.2019r. 
zarządzeniem nr IX/1/2019 Kierow-
nika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Cewicach. 
Mottem działania Zespołu ds. Asysty 
Rodzinnej jest preambuła do ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
która brzmi:
Dla dobra dzieci, które potrzebu-

ją szczególnej ochrony i pomocy ze 
strony dorosłych, środowiska rodzin-
nego, atmosfery szczęścia, miłości i 
zrozumienia, w trosce o ich harmo-
nijny rozwój i przyszłą samodzielność 
życiową, dla zapewnienia ochrony 
przysługujących im praw i wolności;
Dla dobra rodziny, która jest podsta-
wową komórką społeczeństwa oraz 
naturalnym środowiskiem rozwoju, 
i dobra wszystkich jej członków, a w 
szczególności dzieci w przekonaniu, 
że skuteczna pomoc dla rodziny 
przeżywającej trudności w opiekowa-
niu się i wychowywaniu dzieci oraz 
skuteczna ochrona dzieci i pomoc 
dla nich może być osiągnięta przez 
współpracę wszystkich osób, instytu-
cji i organizacji pracujących z dzieć-
mi i rodzicami.

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Cewicach 

ZajĘcia dodatkowe w GMinnYM 
centrUM kULtUrY 

Rozpoczął się październik, a 
to oznacza, że wraz z nim wy-
startowały zajęcia dodatkowe 
w Gminnym Centrum Kultury w 
Cewicach. Zajęcia Krea(k)tywni, 
warsztaty teatralne, muzyczne i 
gitarowe! Dla każdego coś arty-

stycznego! Dla miłośników języka 
angielskiego dodatkowe zajęcia!  
Po więcej informacji zapraszamy 
do sekretariatu Gminnego Centrum 
Kultury w Cewicach.

Gminne Centrum Kultury

przez prezydenta Andrzeja Dudę. 
Na zaproszenie Nadleśnictwa Ce-
wice w przedsięwzięciu wzięli udział 
uczniowie klasy VII naszej szkoły 
oraz klasy VIII Szkoły Podstawowej w 
Maszewie Lęborskim wraz z nauczy-
cielami. Nasza wspaniała młodzież 
posprzątała las wokół Siemirowic, a 
po akcji czekał na nich wspólny po-
częstunek przy ognisku.
Narodowe Czytanie
Zespół  Szkół w Cewicach przyłączył 
się do akcji Narodowe Czytanie za-
inicjowanej przez Parę Prezydencką, 
która zaproponowała do czytania 
Nowele Polskie. Akcja Narodowe 
Czytanie organizowana jest przez 
Prezydenta RP od 2012 roku. Zo-
stała zainicjowana wspólną lekturą 
„Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza. W ubiegłym roku podczas 
wrześniowego finału akcji narodo-
we dzieła były czytane na wszyst-
kich kontynentach – w blisko 3000 
miejsc na całym świecie, w tym w 134 
poza granicami Polski, w 33 krajach, 
nawet na Antarktydzie. W naszej 

szkole wybór padł na nowele pt. 
„Janko Muzykant” oraz „Dobra Pani”.  
Do wspólnego czytania zaprosiliśmy 
naszego emerytowanego nauczy-
ciela j. polskiego, p. Izabelę Iwińską 
- Dziwulską. Dziękujemy serdecznie 
za włączenie się do akcji.
Dzień Edukacji Narodowej  
14 października 2019 r. 
14 października, w Dzień Edukacji 
Narodowej, w naszej szkole odby-
ło się pasowanie na ucznia klasy I. 
Uczniowie z klas I, II i V i VIII B pod 
kierunkiem p. Mirosławy Kalinow-
skiej, p. Jolanty Oleszczyk i p. Małgo-
rzaty Łyczek, przygotowały występ 
artystyczny dla pracowników szkoły. 
Samorząd Uczniowski, pani wicedy-
rektor, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców p. Justyna Puzdrowska oraz wójt 
gminy Cewice p. Jerzy Bańka złożyli 
życzenia wszystkim pracownikom 
oświaty z okazji ich święta. Na koniec 
wszyscy ustawili się do wspólnego, 
pamiątkowego zdjęcia.

Zespół Szkół w Cewicach 
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doŻYnki GMinne 2019

W niedzielę 1 września, na deskach 
Amfiteatru Gminnego Centrum 
Kultury odbyły się obchody świę-
ta plonów gminy Cewice. Dożyn-
ki, czyli Święto Plonów to ludowe 
święto połączone z obrzędami 
dziękczynnymi za ukończenie żniw i 
prac polowych. Święto Plonów roz-
poczęła uroczysta Msza Święta w 
Kościele pw. WNMP w Cewicach. 
Po mszy korowód dożynkowy, któ-
remu towarzyszyła Orkiestra Dęta z 
Łęczyc, ruszył w stronę amfiteatru, 
gdzie zorganizowano główną część 
dożynkowej zabawy. Oficjalnego 

otwarcia dożynek dokonał wójt gmi-
ny Cewice Jerzy Bańka wraz z przy-
byłymi gośćmi, po czym nastąpiło 
tradycyjne dzielenie chleba wśród 
wszystkich uczestników. Uroczysto-
ściom dożynkowym towarzyszyły 
występy wokalne zespołu Maresci i 
Skrzaty z Cewic, Chóru Gminy Ce-
wice oraz Orkiestry Dętej z Łęczyc. 
Program tegorocznych dożynek był 
urozmaicony. Rozegrano XII Turniej 
Sołectw, w którym sołectwa rywali-
zowały ze sobą w licznych konkur-
sach i zawodach. W turnieju więzły 
udział 5 osobowe drużyny repre-

zentujące sołectwo Bukowina, Ce-
wice, Łebunia, Maszewo Lęborskie, 
Oskowo, Osowo Lęborskie, Pieski, 
Popowo oraz Osiedle na Skarpie w 
Siemirowicach. Uczestnicy turnieju 
wzięli udział w takich konkurencjach 
sprawnościowych  jak: „Bieg w gu-
mofilcach”, „Przechlapane”, „Do-
żynkowa kasa”, „Ale jaja”, a także 
„Rzut filcakiem”. Zwycięzcą turnieju 
zostało Sołectwo Łebunia. Drugie 

miejsce zajęły Cewice, a trzecie 
Bukowina. Rozstrzygnięto także tra-
dycyjny konkurs na wieniec dożynkowy.  
W konkursie wieńców dożynkowych  
zwyciężył wieniec z Cewic. Wieniec 
ten reprezentował naszą gminę na 
Dożynkach Powiatowych w Krępie 
Kaszubskiej, gdzie zajął II miejsce. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

z żYCIA gMINY

spotkanie Z dYrektoreM 
aGencji Mienia wojskoweGo 

13 sierpnia wójt Jerzy Bańka spo-
tkał się z dyrektorem Agencji 
Mienia Wojskowego Oddział  
w Gdyni Danutą Sikorą oraz radną 
Sejmiku Województwa Pomorskie-
go Magdaleną Sroką. Wójt zabrał 
gości na Osiedle Na Skarpie w 
Siemirowicach, gdzie dołączył prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Na 
Skarpie Remigiusz Grzanka. 
Wójt zaprezentował podczas spo-
tkania infrastrukturę mieszkaniową i 
drogową znajdującą się na terenie 
osiedla, pokazał  inwestycje zreali-

zowane przez Gminę Cewice oraz 
przedstawił plany inwestycyjne, 
m.in. budowę nowych miejsc posto-
jowych. 
Podczas spotkania poruszo-
no również problemy wynika-
jące z funkcjonowania osiedla.  
Wójt i dyrektor AMW zadeklarowali 
dalszą współpracę na rzecz polep-
szenia bytu mieszkańców osiedla, 
jak i mieszkańców gminy Cewice.  

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

XXiX ForUM ekonoMicZne
W dniach 3-5 września wójt gminy 
Cewice Jerzy Bańka wziął udział w 
XXIX Forum Ekonomicznym w Kry-
nicy-Zdroju. W tegorocznej konfe-
rencji wzięło udział ponad 4500 go-
ści z Europy, Azji Centralnej, USA. 
Swoje poglądy na temat aktualnej 
sytuacji politycznej, gospodarczej i 
społecznej na świecie zaprezento-
wali szefowie rządów i parlamen-
tów, ministrowie, parlamentarzyści 
z państw naszego regionu, repre-
zentanci świata nauki, kultury oraz 
mediów z ponad 60 krajów.
Podczas forum odbyło się 6 sesji ple-
narnych, ponad 200 paneli dysku-
syjnych i wykładów, warsztaty oraz 
prezentacje narodowe i regionalne. 
Poruszono wiele ciekawych tematów 
m.in.: 
• Fundusze europejskie dziś i jutro.
• Regiony w działaniu: jak mądrze 

inwestować w rozwój?
• Między tradycją a innowacją. Sa-

morząd jutra.
• Firmy rodzinne – nadzieja polskiej 

gospodarki.
• Samorządy przyszłości.
• Projekty na rzecz lokalnych spo-

łeczności – czy to się opłaca?
• Jak wzmocnić współpracę samo-

rządu z biznesem?
Udział w forum był doskonałą 
okazją do odbycia wielu rozmów i 
spotkań z politykami i gośćmi oraz 
nawiązania kontaktów, które być 
może w przyszłości będą pomocne 
w realizacji polityki rozwojowej na-
szej gminy i regionu. 
Referat Zamówień Publicznych, Fun-

duszy Zewnętrznych i Promocji 

relacja
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XiX powiatowY konkUrs na najŁadniejsZą 
posesjĘ „ŻYjMY Ładniej” 2019

Podczas powiatowych dożynek, któ-
re odbyły się 8 września 2019 roku 
w Krępie Kaszubskiej odbyło się 
wręczenie nagród w konkursie „Żyj-
my ładniej”, w którym udział wzięło 
28 posesji z terenu gmin: Cewice, 
Wicko i Nowa Wieś Lęborska. Zgło-
szone posesje oceniane były w ka-
tegoriach: posesja rolnicza, posesja 
nierolnicza i inne.
W poszczególnych kategoriach ko-
lejne miejsca zajęli:
• Kategoria Posesja Rolnicza:
I miejsce – Adam Ozimek, Gąska, 
gm. Wicko
II miejsce – Jolanta i Andrzej Par-
czewscy, Karlikowo Lęborskie, gm. 
Nowa Wieś Lęborska
III miejsce – Agnieszka Radłowska, 
Żarnowska, gm. Wicko
• Wyróżnienia:
Irena Rynkiewicz, Karlikowo Lębor-
skie, gm. Nowa Wieś Lęborska
Krystyna Jacyniak, Krępa Kaszub-
ska, gm. Nowa Wieś Lęborska
• Kategoria Posesja Nierolnicza:
I miejsce – Mirosław Pawlikowski, 

Mosty, gm. Nowa Wieś Lęborska
II miejsce – Janina Czuprewicz, 
Nowa Wieś Lęborska, gm. Nowa 
Wieś Lęb.
II miejsce – Regina i Jerzy Gączarze-
wicz, Cewice, gm. Cewice
III miejsce – Gabriela i Zbigniew Bi-
bliw, Krępkowice, gm. Cewice
III miejsce – Halina Borkowska, 
Nowa Wieś Lęborska, gm. Nowa 
Wieś Lęb.
IV miejsce – Katarzyna Woźniak, 
Cewice, gm. Cewice
IV miejsce –  Katarzyna Złoch, Żar-
nowska, gm. Wicko
Wyróżnienia:
Maria Szulc, Krępkowice, gm. Ce-
wice
Maria Wojdak, Maszewo Lęborskie, 
gm. Cewice
Dorota i Roman Światły, Gęś, gm. 
Wicko
Zofia i Daniel Laddoch, Redkowice, 
gm. Nowa Wieś Lęborska
Janina Rahn, Nowa Wieś Lęborska, 
gm. Nowa Wieś Lęborska
• Kategoria Inne:

Wyróżnienie specjalne: Elżbieta 
i Witold Kacprzyk, Nowęcin, gm. 
Wicko
 
Komisja XIX Powiatowego Konkur-
su „Żyjmy ładniej” dziękuje uczest-
nikom konkursu za włożony wkład 
w podnoszenie estetyki swojej wsi 
i powiatu. Laureaci i wyróżnieni w 

konkursie otrzymali nagrody ufun-
dowane przez Starostę Powiatu 
Lęborskiego, Wójta Gminy Nowa 
Wieś Lęborska, Wójta Gminy Cewi-
ce, Wójta Gminy Wicko.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

z żYCIA gMINY
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WIELKIE SERCA uCzESTNIKóW RODzINNEgO 
PIKNIKu ODPuSTOWEgO

dużym sukcesem zakończył się 
piknik charytatywny, podczas któ-
rego zbierano środki na leczenie 
7-letniego jasia, mieszkańca gmi-
ny cewice. 
15 sierpnia o godzinie 13:00 odby-
ła się msza odpustowa w kościele 
NMP w Cewicach. Msza połączo-
na była z koncertem Scholi Para-
fialnej z Kościoła pw. Św. Ignacego 
Loyoli w Siemirowicach, zaś kon-
cert został wzbogacony  prezenta-
cją poezji Karola Wojtyły. Oficjalne 
otwarcie Rodzinnego Pikniku Od-
pustowego miało miejsce o go-
dzinie 14:00 na stadionie Leśnika 
Cewice. Podczas pikniku został 
zorganizowany Turniej Piłki Noż-
nej w kilku kategoriach wiekowych: 
grupa pierwsza - rocznik 2004-
2006, grupa druga - rocznik 
2007-2009, grupa trzecia - rocz-
nik 2010-2012. W turnieju wzięły 
udział 4 drużyny: Leśnik Cewice, 
Lew Lębork, Linia i  KS Kamie-
nica Królewska. Podczas pikniku 
rozegrano także Turniej Karciany 
Gry w Baśkę.  Najlepszy w „Baś-
kę” okazał się Stanisław Szewczyk 
z Leśnic, drugie miejsce zajął Jerzy 
Kleina z Cewic, zaś trzecie miejsce 
zdobył Norbert Gaffke z Lęborka. 
Podczas imprezy zorganizowano 
bieg charytatywny „Piątka dla Ja-
sia”, który podzielono na bieg dla 
najmłodszych i bieg główny. Bieg 

dla dzieci odbył się na dystansie 
500 m, zaś dorośli musieli pokonać  
 5 km. Podczas pikniku nie zabrakło 
animacji dla dzieci oraz domowych 
wypieków. Jedną z atrakcji były 
pokazy sokolnicze. Podczas wyda-
rzenia zorganizowano licytację, w 
której można było wylicytować pa-
miątkowe tablice i symboliczne od-
znaki żołnierskie, koszulki Pracusia, 
szalik Leśnika Cewice, szalik klubu 

futsalowego Team Lębork, a tak-
że zestawy kosmetyków Oriflame.  
Pieniądze ze sprzedaży ciast, z li-
cytacji, wpisowe za bieg, ze zbiórki 
do puszek zostały przekazana na 
leczenie Jasia. W sumie na ten cel 
zebrano 10 625,54 zł ! 
Piknik odbył się dzięki organizato-
rom: Gminnemu Centrum Kultury 
w Cewicach i klubowi Leśnik Ce-
wice przy ogromnym współudziale 

44 Bazy Lotnictwa Morskiego w 
Siemirowicach oraz przy wsparciu 
Urzędu Gminy w Cewicach. Ogrom-
ne podziękowania należą się także 
mieszkańcom gminy Cewice i Po-
wiatu Lęborskiego za tak liczne za-
angażowanie w zbiórkę pieniędzy 
dla Jasia. 

Referat Zamówień Publicznych, Fun-
duszy Zewnętrznych i Promocji

12

odZnaki „ZasŁUŻonY HonorowY dawca krwi” 
dLa MiesZkańcÓw GMinY cewice

31 lipca w Urzędzie Miejskim w 
Lęborku odbyła się Gala Pol-
skiego Czerwonego Krzyża,  
w której uczestniczył Wójt 
Gminy Cewice Jerzy Bańka. 
Podczas uroczystości Prezes Od-
działu Rejonowego w Lęborku 
wręczył przybyłym gościom oko-
licznościowe medale, które otrzy-
mali również przedstawiciele naszej 
gminy: Jerzy Bańka, Wiesław Kel-
ler, Waldemar Sontowski, Ryszard 
Budzyński i Ryszard Otromke. 
Na wniosek Oddziału Rejonowego 
PCK w Lęborku Oddział Okręgowy 
w Gdańsku Odznaką „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi” I, II lub III 
stopnia uhonorował kilkudziesięciu 
krwiodawców, w tym kilku miesz-

kańców gminy Cewice:
Adama Ozimka – odznaka „Za-
służony Honorowy Dawca Krwi” III 
stopnia
Annę Kobiela – odznaka „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi” III stopnia

Marcina Baranowskiego – odznaka 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 
II stopnia
Marcina Szalaty – odznaka „Za-
służony Honorowy Dawca Krwi” II 
stopnia

Janusza Puzdrowskiego – odznaka 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 
I stopnia.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji  

z żYCIA gMINY

zdj. Gminne centrum kultury w cewicach
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iii bieG na orientacjĘ drUŻYn  
straŻackicH

7 września 2019 r. w Krępkowicach 
odbył się III Bieg na Orientację Dru-
żyn Strażackich. Tegoroczna edycja  
okazała się ogromnym sukcesem, 
ponieważ w zawodach udział wzięło 
125 osób. Puchary zwycięzcom wrę-
czył wójt gminy Cewice Jerzy Bańka 
oraz prezes OSP Łebunia dh Rado-
sław Wroński.
Bieg na orientację to zawody spor-
towe, w których uczestnicy muszą na 
podstawie mapy  przebiec wyzna-
czoną trasę w terenie, w jak najkrót-
szym czasie, odnajdując i potwier-
dzając po drodze punkty kontrolne. 
Każdy bieg jest unikalny, ponieważ 
przebieg trasy jest zachowywany w 
tajemnicy aż do startu zawodników.
III Bieg na Orientację Drużyn Stra-
żackich w gminie Cewice był realizo-
wany na trzech dystansach – 5, 8  i 
12 km. Zawodnicy na starcie otrzy-
mali mapę z zaznaczonymi punkta-
mi ukrytymi w lesie. Mapa do biegu 
na orientację zdecydowanie różni się 
od popularnych map samochodo-

wych. Z uwagi na potrzebę odwzo-
rowania dużej ilości detali zawodnicy 
otrzymali mapę w skali 1:10000, co 
oznacza, że 1 centymetr na mapie 
odpowiada 100 metrom w terenie. 
Zawodnik biegający z mapą musi 
wykazać się nie tylko sprawnością i 
wytrzymałością fizyczną, ale również 
umiejętnością czytania mapy. Bieg 
skierowany był nie tylko do funkcjo-
nariuszy Państwowej Straży Pożar-
nej, członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, ale również do 
całych rodzin.
Bieg został podzielony na trzy kate-
gorie:
K1 – trzy osoby + opiekun – członko-
wie MDP na dystansie ok. 5km;
K2 – trzy osoby – członkowie OSP, 
funkcjonariusze PSP, WSP powyżej 
18 roku życia (drużyny męskie lub 
żeńskie) na dystansie 10 – 12 km;
K3 – drużyny rodzinne/mieszane na 
dystansie ok. 8km.
Biegowi towarzyszył piknik rodzinny 

z ogniskiem z kiełbaskami, grochów-
ką strażacką i konkursami dla dzieci. 
Najmłodsi zmierzyli się z konkuren-
cjami takimi, jak udzielenie pierwszej 
pomocy czy  gaszenie pożaru, zdo-
bywając tym samym patent „Młode-
go Strażaka”. Na mecie na wszyst-
kich zawodników czekała koszulka 
za ukończenie biegu i pamiątkowe 
zdjęcie. Podczas imprezy drużyna 
WOPR Siemirowice zaprezentowa-
ła pokaz ratownictwa wodnego, a 
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z 
Lęborka pokaz łodzią ratowniczą.
III Bieg na Orientację Drużyn Stra-
żackich zorganizowany został przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Łebuni 
oraz Urząd Gminy w Cewicach.
Wyniki zawodów w poszczególnych 
kategoriach:
Kategoria młodzież – dziewczęta
I miejsce – OSP Linia 1
II miejsce - OSP Izbica D II
III miejsce – OSP Łęczyce 
Kategoria młodzież – chłopcy
I miejsce – MDP OSP Bojano

II miejsce – OSP Kaczkowo
III miejsce – OSP Łebunia I
Kategoria drużyn damskich
I miejsce – OSP Łebunia Żabki
II miejsce – OSP Cewice
III miejsce – Lębork II
Kategoria drużyn męskich
I miejsce – OSP Łebunia VI
II miejsce – Krępa Kaszubska
III miejsce – JRG Lębork zm. 1
Kategoria rodzinna
I miejsce – Wierzbaki
II miejsce – Dąbrowszaki
III miejsce – Orzełki 
Dziękujemy Adamowi Buczyńskiemu 
i ratownikom z drużyny WOPR Sie-
mirowice, strażakom z OSP Łebu-
nia, Pomorskiemu Klubowi Orientacji 
Harpagan oraz strażakom z Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Lęborka 
za wspólne zorganizowanie III Biegu 
na Orientację Drużyn Strażackich, a 
także Gminnemu Centrum Kultury 
za zorganizowanie zabaw dla dzieci.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

SPORT
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NATASzA OLKOWSKA MISTRzYNIą POLSKI KARATE WKF 
Podczas sesji Rady Gminy Cewice, 
która odbyła się 17 października 
2019r., wójt gminy Cewice Jerzy 
Bańka wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Cewice Wiesławem 
Kellerem pogratulowali Nataszy 
Olkowskiej zdobycia Mistrzostwa 
Polski Polskiej Unii Karate Juniorów 
Młodszych, Juniorów i Młodzieżow-
ców w Karate WKF, które odbyły się 
w Środzie Wielkopolskiej.
- Każdy sukces naszych sportowców 
– mieszkańców gminy Cewice, przyj-

mowany jest z radością i satysfakcją. 
Doceniamy trud zdobytego zwycię-
stwa oraz udział w promocji Gminy 
Cewice, łączymy wyrazy szacunku 
i uznania. Życzymy wielu dalszych 
sukcesów sportowych oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu prywatnym – 
mówił wójt Jerzy Bańka.
Władze gminy złożyły także wyrazy 
uznania trenerowi Piotrowi Pobłoc-
kiemu za osiągnięcie wysokich wyni-
ków sportowych we współzawodnic-
twie sportowym przez zawodników 

Klubu Karate Shotokan. 
Podczas turnieju Natasza wygrała 
wszystkie walki zdobywając zło-
to w kumite indywidualnym U21  
w kategorii młodzieżowców +68 
kg. Mieszkanka naszej gminy swo-
ją przygodę z karate rozpoczęła  
w wieku 8 lat. Rok później wzięła 
udział w swoich pierwszych zawo-
dach karate. Od tego czasu regu-
larnie osiąga wysokie wyniki w kraju 
i na arenie międzynarodowej. Na-
tasza posiada brązowy pas, czyli 3 

kyū – stopień osiągniętych umiejęt-
ności w karate shotokan. 
Mistrzostwa Polski Polskiej Unii Ka-
rate Juniorów Młodszych, Juniorów 
i Młodzieżowców w Karate WKF, 
które odbyły się w Środzie Wielko-
polskiej współorganizowane były 
przez Klub Karate Do Shotokan  
w Środzie Wlkp., Polską Unię Karate 
i Wielkopolski Okręgowy Związek 
Karate Olimpijskiego. Mistrzostwa 
w Środzie są turniejem rankingo-
wym i kwalifikacyjnym Polskiej Unii 
Karate na oficjalne mistrzostwa 
World Karate Federation, Mistrzo-
stwa Świata Karate WKF U21 - 
Santiago - Chile 2019, Mistrzostwa 
Europy Karate WKF U21 – Buda-
peszt -  Węgry2020, Mistrzostwa 
Europy Karate WKF Seniorów - 
Baku - Azerbejdżan 2020 i Mistrzo-
stwa Świata Karate WKF Seniorów 
- Baku - Dubaj - Zjednoczone Emi-
raty Arabskie 2020.
Przypomnijmy, że treningi karate sek-
cji Cewice, odbywają się w Zespole 
Szkół w Cewicach, w każdą środę. 
Trening trwa godzinę. O godzinie 
18:00 rozpoczyna się trening pierw-
szej grupy, czyli dla dzieci, natomiast 
o godzinie 19:00  trening dla grupy 
starszej. Przygodę z karate można 
rozpocząć w każdym momencie i w 
każdym wieku. W klubie trenują za-
równo 5-latki jak i osoby starsze.
Referat Zamówień Publicznych, Fun-

duszy Zewnętrznych i Promocji

SPORT

MŁodZi karatecY Z GMinY cewice na podiUM podcZas  
LiGoweGo dZieciĘceGo tUrniejU sHotokan w Gowinie

Młodzi karatecy z klubu karate 
shotokan Lębork wystartowali w Li-
gowym dziecięcym turnieju shoto-
kan, który odbył się w hali sportowej 
w szkole podstawowej w Gowinie. 
Do rywalizacji przystąpiło ponad 120 
dzieci. Klub Karate Shotokan Lębork 
zdobył łącznie 17 pucharów za pierw-
sze miejsca. Na podium zawodów 
stanęło kilku zawodników z gminy 
Cewice: Filip Maszota, Dagmara 
Linszted, Aleksandra Jancza, Nina 
Wójtowicz oraz Natasza Baranow-
ska. Organizatorem zawodów było 
Stowarzyszenie Sportów Walki i Lek-
kiej Atletyki w Wejherowie, natomiast 
patronat honorowy nad wydarze-
niem objął Prezydent Miasta Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 
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rodZinnY rajd  
rowerowY 

Podczas sierpniowego rodzinnego 
rajdu rowerowego pogoda jak zwy-
kle dopisała. Uczestnicy  wspólnymi 
siłami pokonali dystans 27 km. Był 
to najdłuższy i prawdopodobnie 
najtrudniejszy spośród wszystkich 
rajdów zorganizowanych przez 
Gminne Centrum Kultury w Ce-
wicach. Fantastyczna frekwencja 

wśród najmłodszych uczestników 
- było ich prawie tyle samo co do-
rosłych. Wspaniałym podsumowa-
niem rajdu było ognisko w Oskowie, 
gdzie uczestnicy mogli odpocząć, 
posilić się i ruszać w dalszą drogę. 

Gminne Centrum Kultury 
 w Cewicach 

Z podwÓrka na stadion o pUcHar  
tYMbarkU 

W Łebuni 18 października 2019r., 
rozegrano powiatowe rozgrywki  
turnieju  „ Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku”. Z powia-
tu lęborskiego do turnieju zgłosiło 
się 9 drużyn w tym m.in. drużyny  
z Lęborka, Łeby, Bukowiny, Sie-
mirowic. Zwycięzcą turnieju w kat. 
U10  została  drużyna chłopców  
z Zespołu Szkół w Cewicach. Młodzi 
piłkarze wraz z trenerem Andrzejem 
Lindsztedtem wezmą udział w roz-
grywkach wojewódzkich. 
Turniej „Z Podwórka na Stadion o 
Puchar Tymbarku” istnieje od 19 lat. 
To największy Turniej piłkarski dla 

dzieci w Polsce i w Europie, w którym 
do tej pory wzięło udział ponad 2 
miliony dziewcząt i chłopców z ca-
łego kraju. Zakończenie Turnieju jest 
wyjątkowe, bo mecze finałowe roz-
grywane są na Stadionie PGE Na-
rodowym w Warszawie. Zdobywcy 
Pucharu Tymbarku uczestniczą w 
niezapomnianych piłkarskich wyda-
rzeniach i odwiedzają najwspanial-
sze, i największe stadiony piłkarskie 
w Europie oraz oglądają w akcji 
gwiazdy światowego futbolu.
Referat Zamówień Publicznych, Fun-

duszy Zewnętrznych i Promocji 

pocZtYLion – dZiewiąta edYcja 
Tylko najwytrwalsi, odporni na nie-
sprzyjające warunki atmosferyczne, 
miłośnicy turystyki rowerowej i pie-
szej pojawili się na starcie dziewią-
tej edycji rajdu Pocztylion. Imprezę 
zorganizowała LOT Ziemia Lębor-
ska - Łeba we współpracy z Gminą 
Cewice, Nadleśnictwem Cewice, 
Powiatem Lęborskim, Gminą Mia-
sto Lębork, Gminnym Centrum 
Kultury w Cewicach, Kołem Prze-
wodników PTTK w Lęborku oraz 
stowarzyszeniem LEW Lębork. 
Główną atrakcją rajdu była prezen-
tacja odrestaurowanego miejsca 
pamięci związanego z tragiczną 
historią z roku 1781 - rabunkowym 
napadem i morderstwem pocztylio-
na Poczty Cesarskiej w okolicach wsi 
Oskowo. Staraniem nadleśnictwa i 
LOT-u umieszczona została nowa 
tablica z opisem zdarzenia oraz 
około 100-letni, niedawno odnale-
ziony, głaz-pomnik.  
Rowerzyści, z uwagi na w trudne 
warunki pogodowe, zrezygnowali z 
pokonania ustalonej uprzednio tra-

sy, udając się na łatwiejszą, znacz-
nie krótszą. Z kolei grupa piesza 
złożona z uczniów uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Lęborku prze-
mierzyła odcinek czerwonego szla-

ku turystycznego między Oskowem 
a Kozinem, gdzie na terenie miej-
scowego arboretum czekał ciepły 
posiłek, dofinansowany przez Gmi-
nę Cewice, po spożyciu którego 

uczestnicy wyruszyli do Lęborka, by 
po niespełna czterech godzinach 
zakończyć turystyczną eskapadę. 

LOT Ziemia Lęborska – Łeba 
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sZkoLenie sZacHowe w MasZewie  
LĘborskiM na najwYŻsZYM poZioMie 

14 września 2019 r., w sobotni po-
ranek, Szkoła Podstawowa im. Pol-
skich Olimpijczyków w Maszewie 
Lęborskim zapełniła się pasjonatami 
szachów. W zawodach wzięło udział 
35 osób z terenu powiatu lęborskie-
go – 28 uczniów i 7 dorosłych, w tym 
11 szachowych rodzinek. Na 17 sza-
chownicach, pod okiem Sędziego  
Mariusza Hagela rozegrano tego 
dnia 119 potyczek szachowych!

Mistrzami Rodzinnego Turnieju 
Szachowego zostali: 
• w kategorii uczniów  

– Paweł Jereczek
• w kategorii dorosłych  

– Piotr Jereczek,
• w kategorii szachowych Rodzinek 

– Rodzina Jereczków,
• w kategorii szachowy Debiutant  

– Oliwia Czaja.

Przyznano też tytuły:
• szachowej mamy 

– Małgorzata Gryciuk,
• szachowego taty – Piotr Jereczek,
• szachowej cioci  

– Katarzyna Duda,
• szachowego wujka  

– Mirosław Pelc,
• szachowego dziadka  

– Andrzej Szczepaniak,
• szachowego brata  

– Paweł Jereczek,
• szachowej siostry  

– Zofia Bonemberg.

Stowarzyszenie PRO Maszewo 
Lęborskie mogło zorganizować to 
wydarzenie dzięki dofinansowaniu 
w ramach Funduszu AKUMULA-
TOR SPOŁECZNY. Organizato-
rzy serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom za pomoc w organizacji 
zawodów. 
24 września 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Polskich Olimpijczy-
ków w Maszewie Lęborskim odbył 
się Turniej Szachowy o Tytuł Mistrza 
Gminy Szkół Podstawowych.
Turniej podzielony był na dwie ka-
tegorie wiekowe: starsi – uczniowie 
klas VII i VIII i młodsi – uczniowie 
klas 0-VI. 
W obu kategoriach I miejsce zajęły 

drużyny z Maszewa Lęborskiego i 
tym samym uzyskały awans na Tur-
niej o Mistrzostwo Powiatu w Sza-
chach.

Skład drużyn:
• starsi: Paweł Jereczek, Szymon 

Kleina, Sebastian Lica i Zosia 
Bonemberg;

• młodsi: Antoni Bonemberg, 
Krzysztof Jereczek, Dawid Hinca  
i Oliwia Czaja.

3 października 2019 r. w Szkole 
Podstawowej w Łebie odbyły się 
Zawody Szachowe o Tytuł Mistrza 
Powiatu Szkół Podstawowych. 
Rywalizowano w dwóch katego-
riach wiekowych: uczniowie z klas 
młodszych i uczniowie z klas star-
szych. W kategorii klas młodszych 
uczniowie SP Maszewo Lębor-
skie bronili tytułu Mistrza Powia-
tu Lęborskiego zdobytego przed 
rokiem. Uczniowie klas starszych, 
w nowym składzie, przyjechali 
walczyć o szacunek wśród rywali i 
wygrane partie przy szachownicy. 
Efekt – piorunujący. Zwycięstwo  
w obu kategoriach i zdobycie Mi-
strza Powiatu Lęborskiego w Sza-
chach.

Oto skład zwycięskich drużyn:
Kat. młodsza – 1. Antoni Bonem-
berg, 2. Krzysztof Jereczek, 3. 
Dawid Hinca, 4. Oliwia Czaja. 
Kat. starsza – 1. Paweł Jereczek, 2. 
Szymon Kleina, 3. Sebastian Lica, 
4. Zofia Bonemberg.

17 października 2019 r. przyszedł 
czas na sprawdzenie się w półfina-
łach wojewódzkich, gdzie rywalizo-
wali Mistrzowie 4 powiatów: lębor-
skiego, wejherowskiego, kartuskiego 
i puckiego – najlepsi spośród w su-
mie 184 szkół podstawowych.

Po udanych walkach przy szachow-
nicach prorocze okazały się słowa 
prowadzącego z początku turnieju, 
gdy przy przedstawianiu drużyn 
doszło do małego przejęzyczenia 
i drużyny szachowe z Maszewa 
Lęborskiego przedstawiono, jako 
drużyny z „Mistrzewa” Lęborskiego. 
Maszewskim zawodnikom przypa-
dły te słowa do gustu i wygrali tur-
niej, zarówno w kategorii młodszej, 
jak i starszej, dając tym samym 
dowód, że są Mistrzami – obec-
nie Półfinałów Wojewódzkich Szkół 
Podstawowych.

Oto skład Mistrzów z Maszewa 
Lęborskiego:
• kat. młodsi: Dawid Hinca, Antoni 

Bonemberg, Krzysztof Jereczek, 
Oliwia Czaja;

• kat. starsi: Sebastian Lica, Paweł 
Jereczek, Szymon Kleina, Zofia 
Bonemberg.

Serdecznie gratulujemy zawodni-
kom i ich rodzicom, którzy wspierają 
i motywują młode szachowe talenty 
w ich rozwoju.
Zapraszamy każdego z powiatu 
lęborskiego, kto zawsze chciał na-
uczyć się grać w szachy bądź chciał-
by podnieść swoje umiejętności, do 
kontaktu z naszym stowarzyszeniem 
szachowym przez adres e-ma-
il:  promaszewoleborskie@gmail.
com oraz na naszą stronę interne-
tową www.promaszewoleborskie.
blogspot.com. W nadchodzącym 
roku planujemy poszerzenie oferty 
zajęć szachowych, udział w V lidze 
szachowej, wyjazdy na turnieje sza-
chowe oraz organizację turniejów 
szachowych na terenie powiatu lę-
borskiego.

Trener Kółka Szachowego w Masze-
wie Lęborskim- Krzysztof Paluszek

SPORT
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