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edukacja

Edukacja ekologiczna  
w przedszkolach 

W ramach edukacji ekologicznej  
w miesiącach maj i czerwiec 2019r. 
odbyły się zajęcia skierowane do 
dzieci przedszkolnych dotyczące 
właściwej segregacji odpadów. 
Podczas zajęć dzieci zostały po-
informowane jak odpowiednio 
segregować odpady pochodzące 
z gospodarstw domowych. Zaję-
cia zostały przeprowadzone także 
w formie warsztatów. Zadaniem 
dzieci było posortowanie odpa-

dów do worków o odpowiednim 
kolorze. Pomimo podchwytliwych 
pytań uczniowie poradzili sobie  
z tym zadaniem perfekcyjnie, a każ-
dy odpad trafił do odpowiedniego 
worka. Na koniec razem z dziećmi 
zaśpiewano piosenkę pt. ”Świat  
w naszych rękach”. Zajęcia zostały 
przeprowadzone przez pracowni-
ków UG Cewice.

Referat Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

Najlepszy absolwent gimnazjum 
gmin wiejskich i miasteczek woje-
wództwa pomorskiego 

Weronika Romanowska wśród naj-
lepszych absolwentów! 15 czerwca 
w Auli Wydziału Elektroniki, Tele-
komunikacji i Informatyki Politech-
niki Gdańskiej, odbyła się uroczysta 
gala wręczenia nagród XV edycji 
konkursu „Najlepszy absolwent gim-
nazjum gmin wiejskich i miasteczek 
województwa pomorskiego”. Kapi-
tuła konkursu przyznała nagrodę 
naszej uczennicy, Weronice Roma-
nowskiej, która znalazła się w 10. 
najlepszych absolwentów gimna-
zjów na Pomorzu! Na galę przybyli 
m.in. Marszałek Województwa Po-
morskiego Mieczysław Struk, Jerzy 

Buzek, Wojciech Książek, przedsta-
wiciele MEN, Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu, ZNP, starostowie, 
burmistrzowie i wójtowie z terenu 
województwa. 
Nasza uczennica pojawiła się na 
gali wraz z mamą - Bożeną Ro-
manowską (nauczycielką kl. II SP 
Cewice) oraz Dyrektorem Zespołu 
Szkół w Cewicach Barbarą Selonke. 
Weronika otrzymała także nagro-
dę Wójta Gminy Cewice Jerzego 
Bańki za wysokie wyniki w nauce. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

ZS w Cewicach 

Kolejowe ABC 
29 maja 2019r. w Zespole Szkół 
w Cewicach  odbyła się kampania 
„Kolejowe ABC”. To ogólnopolska 
kampania informacyjno-edukacyj-
na z zakresu bezpieczeństwa kole-
jowego, realizowana przez Urząd 
Transportu Kolejowego. Kampania 
skierowana jest do dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym oraz ich 
nauczycieli i wychowawców. Zajęcia 
propagują zasady bezpieczeństwa 
oraz wartości i wzorce związane z 
odpowiedzialnym zachowaniem się 
podczas korzystania z transportu 
kolejowego.

ZS w Cewicach 

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

Akcja informacyjno-edukacyjna 
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad 
wodą” poświęcona jest bezpie-
czeństwu osób przebywających w 
wodzie lub nad wodą. Projekt reali-
zowany jest na terenie całego kraju 
do końca września 2019 r. Akcja 
została zorganizowana nad jezio-
rem w Siemirowicach w piątek, 19 
lipca, przez gminę Cewice, Komen-
dę Powiatową Policji z Lęborka, 
Ochotniczą Straż Pożarną z Łebuni, 
Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej z Lęborka oraz przy 
współpracy z ratownikami WOPR 
Siemirowice. Jednym z głównych 
celów podjętego przedsięwzięcia 
było zwrócenie szczególnej uwagi 
społecznej na zagrożenia jakie nieść 
może ze sobą rekreacja wodna, a 
także promowanie odpowiedzial-
nych postaw osób przebywających 
w wodzie i nad wodą.
W ramach akcji poszczególne służ-
by zaprezentowały swoje działania 
profilaktyczne zarówno dla dzieci 
i młodzieży, jak również dla doro-
słych. Drużyna WOPR Siemirowice 
zaprezentowała pokaz ratownic-
twa wodnego i przybliżyła zasady 
postępowania nad wodą w czasie 
letniego wypoczynku. Zgromadzeni 

mogli także zobaczyć nie tylko łódź 
ratowniczą, ale również sprawne 
działania ratownicze podejmo-
wane wobec osoby tonącej przez 
strażaków. Funkcjonariusz policji st. 
sierżant Marta Bąciaszek przepro-
wadziła pogadankę z dziećmi na 
temat bezpiecznych zachowań pod-
czas spędzania wakacji nad wodą. 
Podczas akcji drużyna WOPR 
przeprowadziła zawody, podczas 
których uczestnicy ścigali się na ro-
werach wodnych oraz łodzią ratun-
kową. Nagrody wręczył Wójt Gminy 
Cewice Jerzy Bańka. Dla celów akcji 
przygotowano ulotki z informacja-
mi, które nakłaniają m.in. do ko-
rzystania ze strzeżonych kąpielisk 
i  stosowania się do obowiązujących 
na nich znaków. Dzieci i młodzież 
otrzymały także breloki odblaskowe.
Dziękujemy  st. sierżant Marcie Bą-
ciaszek z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Lęborku, Adamowi Buczyńskie-
mu i ratownikom z drużyny WOPR 
Siemirowice, strażakom z OSP Łe-
bunia oraz strażakom z Państwowej 
Straży Pożarnej z Lęborka za wspól-
ne zorganizowanie akcji informacyj-
no-edukacyjnej „Kręci mnie bezpie-
czeństwo nad wodą”.

Marta Parczewska 
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edukacja informacje

informacje

Informacja o przyznanych przez Wójta  
Gminy Cewice stypendiach-nagrodach  
dla uzdolnionych uczniów oraz nagrodach 
- wyróżnieniach sportowych

Wójt Gminy Cewice przyznał w dniu 
19 czerwca 2019 roku stypendia
-nagrody dla uzdolnionych uczniów 
uczęszczających do szkół na terenie 
Gminy Cewice. 
Stypendia stanowią formę wyróż-
nienia dla uczniów wykazujących 
się szczególną wiedzą, umiejętno-
ściami i aktywnością w różnorod-
nych dziedzinach oraz mają na celu 
zwiększenie motywacji wśród dzieci 
i młodzieży do rozszerzania wie-
dzy wykraczającej poza program 
nauczania oraz rozwijania swoich 
pasji, umiejętności i zdolności. Aby 
otrzymać stypendium-nagrodę 
dla uzdolnionych uczniów uczeń 
musi spełniać kryteria określone w 
Uchwale Nr XIV/142/2016 Rady 
Gminy Cewice w sprawie warunków 
i trybu przyznawania przez Wójta 
Gminy Cewice stypendium-nagro-
dy dla uzdolnionych uczniów. Aby 
otrzymać nagrodę lub wyróżnie-
nie za osiągnięcia sportowe na-
leży spełnić kryteria Uchwały Nr 
XXI/232/2017 Rady Gminy Cewice 
z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawa-
nia oraz wysokości nagród i wyróż-

nień za osiągnięte wyniki sportowe. 
Stypendia-nagrody otrzymało 11 
uczniów za najwyższą średnią ocen 
w szkole i wzorowe zachowanie, 1 
uczennica za zajęcie I miejsca w 
dwóch konkursach ogólnopolskich 
oraz 1 uczennica za zajęcie III miejsca 
w konkursie wojewódzkim. Nagrody 
- wyróżnienia sportowe otrzymało  
3 zawodników za osiągnięcia w kon-
kurencjach indywidualnych oraz 2 
drużyny za osiągnięcia zespołowe. 
Stypendia-nagrody dla uzdolnio-
nych uczniów przyznano w wysoko-
ści od 250 do 500 zł a nagrody za 
osiągnięcia sportowe w wysokości 
od 400 do 500 zł w konkurencjach 
indywidualnych oraz w wysokości 
od 700 do 800 zł za osiągnięcia 
zespołowe. Stypendia i nagrody 
zostały wypłacone w dniach 24-
25 czerwca 2019 r. w kasie Urzędu 
Gminy w Cewicach.
UWAGA – wnioski dotyczące na-
gród i wyróżnień za osiągnięcia 
sportowe (osiągnięcia za 2018 rok) 
można składać do Urzędu Gminy 
w Cewicach  w terminie do 31 paź-
dziernika 2019 r.

Referat Oświaty i Kultury 

PSYCHOLOG OPS CEWICE
Szanowni Państwo!

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach można skorzy-
stać z poradnictwa psychologicznego. W tym celu należy skontaktować się 

z pracownikiem socjalnym (według rejonizacji) tel. 59 8611467. 

Godziny przyjęć:
Środa 10:00 - 14:00 
Klub Seniora „CHECZ”

Czemu służą spotkania 
z psychologiem?
Poradnictwo psychologiczne to jed-
norazowe lub kilkukrotne spotkanie  
z psychologiem, które ma na celu 
określenie specyfiki doświadczanych 
przez nas trudności i znalezienie roz-
wiązania zgłaszanego problemu.

Kto może skorzystać z pomocy 
psychologa?
Psycholog w Ośrodku Pomocy 
Społecznej udziela pomocy psy-
chologicznej klientom Ośrodka 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
psychologicznej, finansowej, rodzin-
nej, zdrowotnej, społecznej i/lub za-
wodowej. 
Zgłoś się do OPS, jeśli:
• czujesz, że nie rozumiesz swoich 

emocji, reakcji i zachowań

• czujesz się zmęczony życiem, a 
codzienne obowiązki przytłaczają 
Cię

• brak Ci wsparcia rodziny w obliczu 
tragedii

• przeżyłeś śmierć bliskiej osoby
• masz myśli samobójcze lub do-

świadczasz tego typu gróźb od 
któregoś członka rodziny

• doświadczasz przemocy
• jesteś osobą uzależnioną, bądź 

współuzależnioną
• czujesz się odrzucony, ze względu 

na orientację seksualną bądź cho-
robę psychiczną

• jesteś zagrożony utratą praw do 
opieki nad dziećmi z powodu ni-
skich kompetencji, jednak posia-
dacie silną więź emocjonalną w 
rodzinie i chcecie pracować

• jeśli Twoi rodzice mają negatywne 
postawy rodzicielskie

• jesteś zaniepokojony rozwojem 
swojego dziecka

OPS Cewice 

Studium zagospodarowania  
przestrzennego gminy Cewice

Obecnie trwają prace nad opra-
cowaniem studium zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Ce-
wice. Dokument w sposób ogólny 
określa politykę przestrzenną i lo-
kalne zasady zagospodarowania. 

Dokument został przesłany do za-
opiniowania przez gminną komisję 
architektoniczno-urbanistyczną. 
W dalszym etapie nastąpi pro- 
cedura opiniowania i uzgadnia- 
nia. 

Sołtysi – kadencja 2019-2023
Roman Czaja Bukowina
Michalina Salabura Cewice
Justyna Lica Karwica
Karolina Makurat-Syldatk Łebunia
Jan Itrych Maszewo Lęborskie
Grzegorz Partyka Oskowo
Antoni Korościk Osowo Lęborskie
Grażyna Grybisz Unieszyno
Mirosław Gangalowski Pieski
Mariola Dzienisz Popowo
Zbigniew Krefta Siemirowice

Remigiusz Grzanka Zarząd Osiedla „Na Skarpie”  
w Siemirowicach

,,Teleopieka dla potrzebujących 
mieszkańców Gminy Cewice”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ce-
wicach kontynuuje Program Tele-
opieki Domowej, który ma na celu 
zapewnienie osobom starszym, 
schorowanym, samotnym, niepełno-
sprawnym dostęp do bezpłatnego, 
nowoczesnego systemu opieki w wa-
runkach domowych.
Osoba zainteresowana otrzyma 
telefon stacjonarny lub telefon ko-
mórkowy, a także bezprzewodowe 
urządzenie (opaska na rękę lub sy-
gnalizator zawieszany na szyi) wy-
posażony w specjalny ,, czerwony 
przycisk alarmowy”.
Wciśnięcie przycisku alarmowego 
włącza alarm odbierany w Centrum 
Operacyjno - Alarmowym. Centrum 
podejmuje stosowną interwencję - 
nawiązuje kontakt z osobą wzywają-
cą pomocy, ustala przyczynę, powia-
damia kolejno sąsiadów oraz bliskich 
wskazanych wcześniej przez osobę 
objętą systemem celem sprawdzenia 
sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy 
wizyta kontrolna u podopiecznego 
została zrealizowana, a w przypad-
ku braku kontaktu głosowego - wzy-
wa odpowiednie służby: pogotowie 
ratunkowe, straż pożarną, policję. 

Warto podkreślić, że operator Tele-
opieki dysponuje szczegółowymi da-
nymi o osobie, która wzywa pomocy, 
np. kontakt do bliskich, dane o stanie 
zdrowia, przyjmowanych lekach i 
miejscu ich przechowywania, naj-
krótsza droga dojazdowa do miejsca 
zamieszkania.
Warunkiem korzystania z Teleopieki 
jest zdolność do obsługi „czerwonego 
przycisku alarmowego”, a także po-
siadanie stacjonarnego abonamen-
tu telefonicznego albo aktywnego 
telefonu komórkowego (połączenia z 
COA są płatne jak impuls wg abo-
namentu). Numer telefonu  nie może 
być zastrzeżony.
Osoby zainteresowane zainstalo-
waniem w ich domach telefonu z 
funkcją Teleopieki prosimy o kontakt 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Cewicach – nr kontaktowy 59 8611 – 
467 lub z pracownikami socjalnymi.

OPS Cewice 
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Inwestycje gminne
Podniesienie Standardu Oświetle-
nia na terenie Gminy Cewice
W ramach inwestycji zostanie pod-
niesiony standard oświetlenia ulic 
na  terenie Gminy Cewice poprzez 
rozbudowę istniejących ciągów 
oświetleniowych i zwiększenie ilości 
punktów świetlnych. 
Oprawy świetlne zostaną umiesz-
czone w następujących lokaliza-
cjach: 
Pieski 3 szt.; Zielony Dwór 1 szt.; 
Siemirowice 2 szt.; Karwica 3szt.; 
Unieszyno 2 szt.; Bukowina 15 szt.; 
Cewice 15 szt.; Łebunia 13 szt.; Mal-
czyce 1 szt . 
Wszystkie oprawy zostaną zamon-
towane do końca lipca 2019 roku. 

Referat Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej 

„Przebudowa oraz zmiana sposobu 
użytkowania części pomieszczeń 
szkolnych przeznaczonych na funk-
cjonowanie przedszkola w budynku 
Zespołu Szkół w Cewicach”. 
Przedmiotem projektu jest dostoso-
wanie dotychczasowych pomiesz-
czeń edukacji wczesnoszkolnej na 
pomieszczenia edukacyjno-opiekuń-
cze dla grup przedszkolnych, zabez-
pieczenie miejsc parkingowych na 
zewnątrz budynku dla pracowników 
szkoły, rodziców, dostawców, wygo-

spodarowanie wewnątrz dziedzińca 
szkoły placu zabaw wraz z wypo-
sażeniem dla dzieci przedszkolnych 
oraz miejsca wypoczynku dla dzieci 
starszych. Dodatkowo w projekcie 
zostanie przewidziany wyznaczony 
teren na ewakuację dzieci i persone-
lu poza budynkiem szkoły. 

Referat Planowania Przestrzennego, 
Gospodarki Nieruchomościami  

i Inwestycji 

Targowisko w Cewicach
W ramach inwestycji, w pobliżu Ze-
społu Szkół w Cewicach powstanie 
utwardzony teren pod targowisko 
handlowe, które ma na celu stwo-
rzenie warunków dla bezpiecznego 
handlu. Zagospodarowanie tere-
nu obejmować będzie utworzenie 
miejsc dla handlowców, a także 
infrastrukturę techniczną umożliwia-
jącą funkcjonowanie targowiska z 
poszanowaniem środowiska natu-
ralnego i przepisów sanitarno – epi-
demiologicznych. Mamy nadzieje, 
że targowisko przyczyni się do roz-
woju gospodarczego Gminy Cewice 
oraz będzie ciekawą ofertą handlo-
wą dla mieszkańców. 

Referat Planowania Przestrzennego, 
Gospodarki Nieruchomościami  

i Inwestycji 

Popowo będzie miało  
nową drogę 

Cztery kilometry nowej drogi wraz 
z dobrze utrzymanym poboczem i 
rondem powstanie wkrótce na tra-
sie popularnego wśród kierowców 
skrótu z Lęborka do Trójmiasta. Z 
udziałem Alicji Zajączkowskiej - sta-
rosty lęborskiego, Edmunda Głom-
biewskiego - wicestarosty lęborskie-
go, wójta Gminy Cewice – Jerzego 
Bańki, Adriana Wenty - dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Lę-
borku oraz przedstawiciela gminy 
Linia odbyło się przekazanie wyko-
nawcy placu budowy. Nową drogą 
kierowcy pojadą już w listopadzie 
tego roku.
– Gruntowna przebudowa całej 
nawierzchni obejmie wykonanie 
wzmocnienia w postaci specjalnej 
siatki, warstwy wiążącej i ścieralnej 
o łącznej grubości 10 cm asfaltu, 
co umożliwi bezpieczny ruch samo-
chodów ciężarowych o obciążeniu 
10 ton na osi – mówi Adrian Wenta, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Lęborku – Droga zostanie wypo-
sażona w pobocza o szerokości 0,75 
m z mechanicznie stabilizowanego 
kruszywa łamanego o grubości 20 
cm. Przy rondzie zostanie wykonany 
peron autobusowy, kolejny, wraz z 
zatoką postojową dla autobusów – w 
miejscowości Dziechno.
Droga zyska również nowe bariery 
o łącznej długości kilometra. Prze-
budowane zostaną wszystkie zjazdy 
na drogi leśne oraz wykonane ogro-
dzenia zapobiegające wtargnięciu 
na drogę zwierząt. Jak zapewniają 
drogowcy, pomimo ustanowienia 
odcinkami ruchu wahadłowego pod-
czas przebudowy, droga nie będzie 
zamknięta całkowicie dla ruchu. 
Zostanie natomiast zorganizowany 
zalecany objazd dla samochodów 
osobowych, które w miejscowości 
Popowo kierowane będą na Łebunię 
i następnie do drogi wojewódzkiej 
214 w kierunku Lęborka. Drogowcy 
sugerują zalecany objazd wszyst-
kim kierującym autami osobowymi, 
ponieważ unikną stania na „waha-
dłach”, zarządzanych sygnalizacją 
świetlną. Kierowcy ciężarówek będą 
musieli wkalkulować czas oczekiwa-
nia na światłach, ponieważ droga 
między Popowem, a Łebunią nie jest 
dostosowana do intensywnego ruchu 
ciężkich aut.
– Inwestycja, której realizację rozpo-
czynamy, to bardzo ciekawy projekt 
i niezwykle potrzebny, o czym prze-
konały nas rozmowy poprzedzające 
podpisanie umowy między Powia-

tem Lęborskim oraz Gminami Cewi-
ce i Linia. Usprawni on komunikację 
między sąsiadującymi powiatami 
wejherowskim i lęborskim, a przede 
wszystkim poprawi bezpieczeństwo 
tak kierujących, jak i mieszkańców 
okolicznych miejscowości  – mówi 
Alicja Zajączkowska, starosta lębor-
ski – Cieszę się, że pani Bogusława 
Engelbrecht, wójt Gminy Linia z 
ogromną życzliwością wsparła to za-
danie finansowo. Samorząd Cewic z 
wójtem Jerzym Bańką również wy-
gospodarował odpowiednie środki, 
które umożliwiają rozpoczęcie prac.
Formalne zawarcie umowy part-
nerskiej nastąpiło 27 maja br. w sali 
obrad Rady Powiatu Lęborskiego. 
Wcześniej została zawarta umowa 
z wojewodą pomorskim na dofinan-
sowanie tego zadania z budżetu 
państwa w ramach „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata
2016-2019 (edycja 2019) objętego 
finansowaniem z Funduszu Dróg 
Samorządowych. – Mieszkańcy 
Dziechna, Popowa od lat czekali na 
poprawę funkcjonalności tej drogi, 
bo rzeczywiście jest ona w opłaka-
nym stanie – mówi Jerzy Bańka, wójt 
Cewic – Tym bardziej cieszyć się 
można, że udało nam się osiągnąć 
konsensus w sprawie finansowania 
tego bardzo ważnego zarówno dla 
gminy, jak i dla powiatu zadania.
– Na początek ustawimy znaki 
drogowe informujące o trwających 
robotach, wykonamy odhumusowa-
nie poboczy – łącznie na odcinku 
8 km, następnie przeprowadzone 
zostaną roboty geodezyjne, m.in. 
wytyczenie osi jezdni i poszerzenia 
do planowanego 5,50 m, a dopiero 
potem wejdą koparki – mówi Leszek 
Pranczke, kierownik budowy, repre-
zentujący generalnego wykonawcę 
robót – Zgodnie z założeniami i har-
monogramem, zakładamy zakoń-
czenie robót w końcówce październi-
ka tego roku.
Jak powiedział Edmund Głombiew-
ski, wicestarosta lęborski, Powiat 
będzie czynił starania o pozyskanie 
dodatkowych środków i zgodę na 
wydłużenie remontowanego odcinka 
o pozostałe do Popowa 850 m. – Być 
może nastąpi to w ramach środków 
na drugi etap w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych – dodaje wi-
cestarosta E. Głombiewski – Wnio-
sek złożyliśmy o kolejne 2,6 km, a 
wstępnych decyzji rozstrzygających 
spodziewamy się pod koniec sierpnia.

Ulica Murowana i Drewniana  
Maszewo Lęborskie

Zakończyły się prace związane  
z przebudową ul. Murowanej i 
Drewnianej w Maszewie Lęborskim 
wraz z kanalizacją deszczową. Pra-
ce polegały na budowie kanalizacji 
deszczowej od istniejącego odcinka 
sieci kanalizacji deszczowej oraz na 
przebudowie drogi ul. Murowanej 

od istniejącego odcinka drogi do 
skrzyżowania z ul. Szkolną na po-
wierzchni 888 m2, z wykonaniem 
zjazdów na posesje. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 273.921,00 zł. 

Referat Planowania Przestrzennego, 
Gospodarki Nieruchomościami  

i Inwestycji

INWESTYCJE
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W Siemirowicach powstała Otwarta Strefa Aktywności
Gmina Cewice zakończyła budowę 
Otwartej Strefy Aktywności w Siemi-
rowicach, na którą otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 25.000,00 
zł od Ministra Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach Pro-
gramu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA). 
OSA powstała na Osiedlu Na Skar-
pie. Zajmuje teren o powierzchni ok. 
5125 m2, na którym została utworzo-
na strefa relaksu oraz siłownia ze-
wnętrzna. W ramach realizacji inwe-
stycji zamontowano: 5 ławek, 5 koszy 
 na śmieci, 2 ławko - stoły do gry w 
szachy i chińczyka, 4 tablice informa-
cyjne oraz powstały trawniki i klomby 
z traw ozdobnych. Siłownia plenero-

wa została wyposażona w 9 urzą- 
dzeń siłowych: orbitrek, wyciąg górny 
i odwodziciel, prasę nożną i prasę noż- 
ną, twister i wahadełko, wioślarza, bie- 
gacza, rowerek, jeźdźca i narciarza. 
Celem projektu było utworzenie 
ogólnodostępnego miejsca sportu, 
rekreacji i odpoczynku, sprzyjające-

go integracji społecznej. Powstanie 
Otwartej Strefy Aktywności wpły-
nęło również na rozszerzenie oferty 
rekreacyjno – sportowej dla miesz-
kańców Siemirowic. Koszt realizacji 
inwestycji wyniósł 73.701,60 zł.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

5

Modernizacja drogi dojazdowej  
do gruntów rolnych w Pieskach 

Gmina Cewice oczekuje na umowę z 
Samorządem Województwa Pomor-
skiego, dzięki której możliwa będzie 
modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Pieskach. Całko-
wity koszt modernizacji to 198.187,37 
zł. Uzyskana promesa przewiduje do-
finansowanie do inwestycji w kwocie 

79.784,00 zł. Dzięki uzyskanemu po 
raz kolejny dofinansowaniu możliwa 
będzie kontynuacja sukcesywnego 
podnoszenia standardu dróg grunto-
wych na terenach naszej gminy. 

Referat Planowania Przestrzennego, 
Gospodarki Nieruchomościami  

i Inwestycji 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów  
komunalnych w Gminie Cewice

Gmina Cewice realizuje projekt pn. 
„Budowa Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Gminie Cewice” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Śro-
dowisko, Działania 11.2 Gospodarka 
odpadami współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.
Całkowite wydatki kwalifikowane 
projektu zgodnie z umową o dofi-
nansowanie wynoszą 963 768,16 zł, 
wkład własny Gminy Cewice - 144 
565,23 zł, natomiast dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - 819 202,93 
zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowanych. 
Inwestycja powstała przy ul. Zielo-
nej 47 w miejscowości Cewice. Zos- 
tał wybudowany plac magazyno-
wania odpadów utwardzony na 
warstwie szczelnej izolacji wodo-
chronnej. Znajduje się tam beto-
nowa waga samochodowa, zagłę- 
biona na fundamencie żelbeto-
nowym. Teren jest zaopatrzony w 
monitoring, parking, chodnik, oświe-
tlenie  oraz kontener dla pracowni- 
ka obsługującego PSZOK.
PSZOK będzie miejscem gdzie 
mieszkańcy będą dostarczać i prze-

kazywać selektywnie zbierane odpa-
dy według wyznaczonych frakcji, do-
starczane przez mieszkańców Gminy 
Cewice, w tym:
• meble i inne odpady wielkogaba-

rytowe
• odpady zielone ulęgające biode-

gradacji
• odpady z tworzyw sztucznych, od-

pady wielomateriałowe
• odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne
• zużyte opony
• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny
• zużyte baterie i akumulatory
• szkło
• papier
• odzież
• odpady fluorescencyjne
Godziny otwarcia punktu będą do-
stosowane do potrzeb mieszkańców 
Gminy.
Planowany termin otwarcia to wrze-
sień 2019 r.
Realizacja projektu przyczyni się do 
osiągnięcia celu głównego przed-
sięwzięcia, jakim jest ograniczenie 
antropopresji na środowisko i popra-
wa środowiskowych warunków życia 
mieszkańców poprzez zwiększenie 
efektywności systemu gospodarowa-
nia odpadami na terenie Gminy Ce-
wice i powiatu lęborskiego.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej w miejscowości 
Siemirowice – etap III

Wykonano III etap budowy sieci 
kanalizacji wodociągowej w Siemi-
rowicach, polegającej na budowie 
kilkudziesięciokilometrowego odcin-
ka sieci wodociągowej, co podniesie 
standard wody pitnej na tym tere- 
nie. 

Referat Planowania Przestrzennego, 
Gospodarki Nieruchomościami i 

Inwestycji 

Unieszyno 
Projekt „Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków 
w m. Unieszyno Gmina Cewice” dofi-
nansowany ze środków UE w ramach 
operacji typu „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszeniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną  i w oszczędzanie 
energii” objętych Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Całkowita wartość inwestycji 
1.155.622,47 zł.
Dofinansowanie w wysokości 63,63% 
inwestycji – 633.391,00 zł.
Wykonanie zadania ma na celu upo-
rządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenach znajdujących się poza 

Aglomeracją Lębork. Zakres rzeczo-
wy inwestycji obejmuje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej odprowadza-
jącej ścieki z budynków mieszkalnych 
w Unieszynie do nowej oczyszczalni 
ścieków wybudowanej w ramach pro-
jektu. Realizacja inwestycji pozwoli w 
przyszłości na dalszą rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej w kierunku Unieszyn-
ka. Obecnie wykonawca inwestycji 
firma Ecol-Unicon sp. z o.o. z Gdań-
ska uzyskał ostateczne pozwolenie na 
budowę i w lipcu tego roku rozpoczną 
się pierwsze roboty ziemne. 
Podpisano także umowę z Inspekto-
rem Nadzoru Inwestycyjnego, który 
będzie czuwał nad prawidłowym 
przebiegiem prac. Zakończenie in-
westycji planowane jest na wrzesień 
2019r. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA uWaGa!!!

Pomoc dla Jasia 

Jaś to pogodny i uśmiechnięty 
7-latek, „kawaler” z Zespołem Do-
wna, u którego w kwietniu 2019r. 
zdiagnozowano ostrą białaczkę 
limfoblastyczną typu B common.  
Jaś obecnie przyjmuje chemię i 
przebywa w szpitalu w Gdańsku, 
gdzie przez  długie miesiące bę-
dzie to jego drugi dom. W domu 
czeka na niego młodsza siostra 
Zuzanna, rodzina oraz koledzy i 
koleżanki z Ośrodka Rewalidacyj-
no-Wychowawczego w Szklanej. 
Trwa zbiórka pieniędzy, które prze-
znaczone zostaną na dojazdy z 

gminy Cewice  do Gdańska (80 km), 
pobyt w szpitalu, środki medyczne, 
rehabilitację, środki higieniczne, pie-
lęgnacyjne i czystości, zdrową i spe-
cjalistyczną żywność, środki i mate-
riały opatrunkowe, leczenie domowe 
po wyjściu ze szpitala. Tą nierówną 
walkę Naszego Jaśka można śledzić 
na bieżąco na stronie: facebook.
com/Pracuśkontrabiałaczka 
Jednocześnie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom gminy Cewice i Po-
wiatu Lęborskiego za dotychczaso-
we wsparcie akcji #PracuśkontraBia-
łaczka. 

30-lecie zespołu Marëšci
We wspaniałej atmosferze, w obec-
ności Skrzatów i zaproszonych gości 
zespół Marëšci świętował Jubileusz 
30-lecia. Świętowanie Jubileuszu 
rozpoczęło się mszą świętą, której 
przewodniczył ks. proboszcz Janu-
ary Cybulski. Podczas obchodów 
jubileuszu nie zabrakło wystąpień 
i przemówień okolicznościowych 
oraz serdecznych życzeń na kolejne 
lata wspólnego muzykowania od 
Wójta Gminy Cewice Jerzego Bań-
ki, Przewodniczącego Rady Gminy 
Wiesława Kellera, Dyrektora GCK 
Karola Płotki oraz Dyrektora GIKiB 
w Łęczycach Hanny Mancewicz.  
Regionalny zespół pieśni Marëšci 
został powołany do życia 15 lutego 
1989 r. 
Zespół Marëšci na swoim koncie 
ma setki występów, którymi promuje 
muzykę i kulturę Kaszub. Od kilku-
nastu lat na scenie towarzyszy im 
tanecznie młodsza grupa Skrzatów. 
Corocznie promują Gminę Cewice 
i region kaszubski w różnych zakąt-

kach naszego kraju jak również i 
za granicą. W repertuarze zespołu 
Marëšci są pieśni kaszubskie, proza 
i poezja kaszubska oraz inne pieśni 
ludowe. Natomiast dzieci i młodzież 
prezentują taniec regionalny połą-
czony ze śpiewem.

Marta Parczewska
Zdj. GCK Cewice 

Dzień Matki i Dzień Ojca w Domu 
Kultury w Maszewie Lęborskim 

Mama i tata to wielkie słowa, które 
są synonimem miłości, dobra, ciepła 
rodzinnego i szczęścia. Mama i tata 
to pierwsze słowa każdego dziec-
ka. Dla małego dziecka rodzice to 
najważniejsze osoby w jego życiu, 
należy więc dbać, troszczyć się i pie-
lęgnować więź między dzieckiem a 
rodzicem. 18 maja odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Matki i Dnia 

Ojca w Domu Kultury w Maszewie 
Lęborskim. W tym wyjątkowym 
dniu wszystkie dzieci składały swoim  
rodzicom  podziękowania za ich mi-
łość, dobroć i ciepło rodzinne oraz 
przygotowali dla swoich rodziców 
liczne niespodzianki, prezentując 
swoje umiejętności teatralno – mu-
zyczne.

Katarzyna Drywa 

RELACJA
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Dzień Dziecka z Gminnym  
Centrum Kultury 

W sobotę 1 czerwca przy Amfite-
atrze Gminnego Centrum Kultury 
swoje święto celebrowali najmłod-
si mieszkańcy naszej gminy. Na 
szczęście pogoda dopisała i mimo 
groźnie wyglądających i wiszą-
cych nad głowami chmur udało 
się doprowadzić zabawę do końca.  
Na wszystkich uczestników czekało 
wiele wspaniałych atrakcji: dmu-
chańce, fotobudka, miasteczko 
eksperymentów, pchli targ, strefa 
kreatywna i wiele innych. Swoimi 

występami uświetnili imprezę mali 
tancerze z Maszewa Lęborskiego 
oraz przedszkolaki i uczniowie Ze-
społu Szkół w Cewicach. 
W trakcie festynu odbyła się również 
zbiórka środków potrzebnych do 
dalszego leczenia Jasia – małego, 
ale jakże silnego mieszkańca naszej 
gminy. Kończący imprezę Wielki 
Bieg Runmageddon Kids stanowił 
fantastyczne podsumowanie całego 
dnia. 

Karol Płotka 

Najbardziej zasłużeni krwiodawcy  
z gminy uhonorowani

Honorowi Dawcy Krwi oddają swo-
ją krew, a jednocześnie swoje zdro-
wie w celu ratowania życia innych 
ludzi, naszych bliskich, społeczeń-
stwa i narodu. Zasłużeni dawcy krwi 
z gminy Cewice zostali uhonorowa-
ni podczas sesji Rady Gminy. Wójt 
gminy wraz przewodniczącym rady 
gminy Cewice wręczył pamiątkowe 
grawertony oraz dyplomy  z gratu-
lacjami, podziękowaniami i życze-
niami. 

Uhonorowani krwiodawcy: 
• Waldemar Sontowski
• Eugeniusz Kraska
• Stanisław Okrój
• Stanisław Wrzesiński
• Ryszard Otromke
• Tadeusz Czaja
• Andrzej Zieliński
• Jan Janowicz
• Piotr Chmielewski
• Stanisław Paczuła
• Wiesław Keller

„Legendy Błękitnej Krainy” 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
Zie mia Lęborska - Łeba po raz XIII 
zorganizowała Otwarty Konkurs 
Literacki Legendy Błękitnej Krainy. 
Głównym celem konkursu jest popu-
laryzacja wiedzy o ziemi lęborskiej. 
Zadaniem uczestników konkursu 
było stworzyć legendę, która za-
wiera elementy historii, architektury 
bądź krajobrazu związane z na-
szym regionem. 
Na konkurs wpłynęły ogółem 64 le-
gendy, z 15 jednostek oświatowych.
Oprawę artystyczną gali przygoto-
wała pani Anna Krawczykowska, 
prowadząca Szkołę Wokalu przy 

LCK Fregata. Na scenie zaprezen-
towały się jej uczennice: Katarzyna 
Paprocka i Aleksandra Jankowska. 
Finałowym akcentem rozstrzygnię-
cia konkursu było odczytanie zwy-
cięskiej legendy przez panią Teresę 
Białaszewską, wieloletniego peda-
goga i miłośniczkę sztuki teatralnej. 
Uczennica Szkoły Podstawowej w 
Łebuni Paulina Labuda została wy-
różniona w kategorii wiekowej 10-12 
lat zaś Dawid Cyganowski ze Szkoły 
Podstawowej w Przerytem zajął II 
miejsce w kategorii wiekowej 13-15 
lat. 

Marta Parczewska 

Gminny Konkurs Piosenki  
Patriotycznej

W marcu odbył się kolejny raz 
Gminny Konkurs Piosenki Patrio-
tycznej. Wzięły w nim udział   dzieci 
6 - letnie. Rywalizacja była ogrom-
na. Bezkonkurencyjna jednak oka-
zała się Michalina Czaja  z Od-
działu Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Łebuni. Zauroczyła 

zarówno jury, jak i całą widownię 
nie tylko swoim pięknym głosem, 
ale także wyjątkowym strojem. Pod 
okiem wychowawczyni Katarzyny 
Cierockiej zaśpiewała piosenkę pt. 
,,Co to jest niepodległość”, zdoby-
wając I miejsce. 

Katarzyna Cierocka
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„Przyroda w obiektywie”
26 kwietnia w Gminnym Centrum 
Kultury odbyło się oficjalne roz-
strzygnięcie konkursu fotograficz-
nego „Przyroda w obiektywie”. 13 
uczestników ze szkół podstawowych 
nadesłało prace przedstawiające 
najpiękniejsze zakątki gminy Cewi-
ce. Komisja konkursowa w składzie: 
Andrzej Sułkowski (Przewodniczą-
cy), Jarosław Cierocki, Małgorzata 
Prochowska, Adam Dominiecki oraz 
Karol Płotka przyznali następujące 
nagrody: 
w kategorii klas I-III 
I miejsce - Paweł Konkel
w kategorii klas IV-VI: 
I miejsce - Jakub Cyganowski,  
II miejsce - Alicja Dziadosz 

III miejsce - Amelia Keller
wyróżnienie: Juliana Studzińska, 
Julia Czaja
w kategorii klas VII-VIII
I miejsce - Magdalena Wirkus  
II miejsce - Dawid Cyganowski  
III miejsce - Maja Domaros
Konkurs, którego współorganiza-
torami byli również Koło Łowieckie 
„Cietrzew” oraz Nadleśnictwo Cewi-
ce od lat promuje bogactwo przy-
rodnicze gminy Cewice zachęcając 
młodych fotografów do nieustanne-
go odkrywania nowych i interesują-
cych miejsc.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
samych „dobrych ujęć”.

GCK Cewice 

Marëšci na majówkę 
W czasie tegorocznej majówki 
Marëšci i Skrzaty odbyły małe tour-
nee uczestnicząc 1 maja w XXII edy-
cji Czarnego Wesela w Klukach oraz  
3 maja w Weekendzie z Radiem Zet 
w Łebie.
O ile w pierwszym przypadku ze-
spół jest stałym bywalcem rok w rok 
zapraszanym na to wydarzenie, o 

tyle w Łebie na koncercie będącym 
pod patronatem Radia Zet był po 
raz pierwszy. Ich występ spotkał się 
bardzo ciepłym przyjęciem miej-
scowej publiczności oraz turystów, 
którym bardzo spodobała się ka-
szubska energia wyrażona poprzez 
taniec i śpiew.

Karol Płotka

Piknik Międzypokoleniowy  
Kocing na trawingu  
„Stop Przemocy i Agresji” 

W dniu 24 czerwca na parkingu przy 
Ośrodku Zdrowia w Cewicach odbył 
się po raz drugi Piknik Międzypoko-
leniowy „KOCING NA TRAWIN-
GU” zorganizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Cewicach w 
partnerstwie z Gminnym Zespołem 
Interdyscyplinarnym działającym 
przy OPS Cewice. Tegoroczny pik-
nik odbył się pod hasłem „STOP 
PRZEMOCY I AGRESJI”, którego 
celem było przekazanie podstawo-
wej wiedzy do kogo osoby poszko-
dowane lub osoby będące świad-
kiem przemocy mogą się zwrócić po 
pomoc oraz jak przebiega procedu-
ra związana z prowadzeniem Nie-
bieskiej Karty i działalnością GZI. 
Podczas pikniku prelekcję na temat 
przeciwdziałania przemocy i agresji 
wygłosiła Pani Marta Bączaszek z 
Komendy Powiatowej Policji w Lę-
borku. Był również punkt doradczy 
w którym przedstawiciele GZI w Ce-
wicach Pani Ewa Maszota – Kierow-
nik OPS / Z-ca Przewodniczącego 
GZI ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Cewicach oraz Pani 
Aleksandra Klein – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Leśników Polskich w 
Przerytem / Członek GZI ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Cewicach udzielały zainteresowa-
nym odpowiedzi na pytania. 
Piknik skierowany był do mieszkań-
ców gminy Cewice w każdej grupie 
wiekowej. 
Wzięły w nim udział zarówno ro-
dziny z dziećmi, jak i seniorzy. Te-
goroczne atrakcje to gry i konkursy 
z nagrodami poprowadzone przez 
Firmę „AMIGOL” z Lęborka, po-
kaz ratowniczo-gaśniczy Strażaków 
z OSP Cewice, prezentacja modeli 
samolotów przez Pana Marcina 
Wierzbowskiego z Siemirowic, zjeż-
dżalnie dla dzieci, dmuchanie balo-
nów, bańki mydlane, wata cukrowa, 
popcorn, kiełbaski, smalec, ogórki 
kiszone, chleb wiejski oraz napoje, 
kawa, herbata, ciasto i tort. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy aktywnie włączyli się w orga-
nizację pikniku, m. in. Gminne Cen-
trum Kultury w Cewicach, Klub Gar-
nizonowy 44 Bazy Lotnictwa oraz 
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” 
z Siemirowic, wolontariuszom oraz 
n/w sponsorom:
• Wójt Gminy Cewice,
• Radni Gminy Cewice,
• Pani Marzena Ruła z Siemirowic,
• Pani Maria Klinkosz z Bukowiny.

Lidia Pawska 
Agnieszka Sieradzka
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Rodno Mowa 
7 maja w Gminnym Centrum Kul-
tury w Cewicach odbyły się Gminne 
Eliminacje w Ramach  48. Konkursu 
Recytatorskiego Literatury Kaszub-
skiej „RODNO MOWA”. 
Spośród 15 uczestników wyłoniono 
zwycięzców w czterech kategoriach:
Kategoria przedszkolna i klas „0”:
I miejsce: Kornel Kreft 
II miejsce: Zuzanna Jóskowska 
III miejsce: Nikola Stencel
Kategoria klas  I-III: 
I miejsce: Olga Stolc 
Kategoria klas  IV-VI: 
I miejsce: Zofia Walkusz 
II miejsce: Zuzanna Jaszczak 
III miejsce: Wiktoria Piorun 
Kategoria klas VII – Gimnazjum: 
I miejsce: Paweł Cyman
Zwycięzcy w konkursie gminnym 
zakwalifikowali się do eliminacji po-
wiatowych. Powiatowe eliminacje do 
Konkursu Recytatorskiego Literatury 
Kaszubskiej „Rodno Mowo” odbyły 
się w Lęborku Kaszubskim po raz 
48. w Młodzieżowym Domu Kul-
tury. W eliminacjach powiatowych 
wzięło udział 28 recytatorów z 4 
gmin powiatu lęborskiego. Z Gminy 
Cewice uczniowie zajęli następujące 
miejsca: w kategorii przedszkola II 
miejsce zajął Kornel Kreft ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Przerytem - nauczyciel 
Barbara Czajka, wyróżnienie otrzy-

mała Zuzanna Jóskowska ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Przerytem - nauczyciel 
Barbara Czajka oraz Nikola Stencel 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Bukowinie - nauczyciel Joanna 
Walkusz. W kategorii klas I-II szkoły 
podstawowej II miejsce zajęła  Olga 
Stolc z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Bukowinie - nauczyciel Joan-
na Walkusz. W kategorii klas IV-VI  
Zofia Walkusz ze Szkoły Podstawo-
wej w Łebuni - nauczyciel Joanna 
Walkusz  zajęła II miejsce oraz III 
miejsce zdobyła Zuzanna Jaszczek 
ze Szkoły Podstawowej w Łebuni - 
nauczyciel Joanna Walkusz. 
W kategorii klas VII-VIII i gimna-
zjum II miejsce zajął Paweł Cyman 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Bukowinie - nauczyciel Joanna 
Walkusz.
Konkurs Recytatorski Literatury 
Kaszubskiej „Rodno Mowa” to po-
znawanie i popularyzacja literatury 
kaszubskiej, tradycji i folkloru re-
gionu a także języka kaszubskiego 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Konkurs stwarza recytatorom okazję 
do indywidualnej wypowiedzi arty-
stycznej, a także ma wpływ na po-
głębianie wiedzy na temat kultury i 
tradycji kaszubskiej.

Marta Parczewska 
zdj. GCK

I Rodzinny Rajd  
Rowerowy 

25 maja 2019 r. spod Gminnego 
Centrum Kultury w Cewicach wy-
ruszyła grupa rowerzystów biorąca 
udział w I Rodzinnym Rajdzie Rowe-
rowym. Trasa licząca ok. 18 km pro-
wadziła przez Karwickie Źródliska, 
Dęba Świętopełka, a zakończyła się 
wspólnym ogniskiem nad jeziorem 
Brody. Znakomite humory, dobra 
pogoda, przygotowanie kondycyjne 

– to wszystko dopisało w czasie raj-
du. Jednak elementem, który prze-
wyższył oczekiwania organizatorów 
była frekwencja – na starcie poja-
wiło się ponad 60 osób. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich sympatyków 
rowerowych przygód na kolejne raj-
dy odbywające się pod koniec każ-
dego wakacyjnego miesiąca.

Karol Płotka

Szeryf Praw Dziecka 
W ramach realizacji akcji „Szkoła z 
Prawami Dziecka”, przeprowadzono 
zajęcia edukacyjne dla uczniów na 
temat praw dziecka. Uczniowie do-
wiedzieli się, jak rozumieć poszcze-
gólne zapisy „Konwencji o prawach 
dziecka” oraz gdzie szukać pomocy 
w sytuacji, gdy ich prawa są łama-
ne.  Przygotowano również gazetkę 
na korytarzu szkolnym na wyżej 
wymieniony temat. Bardzo pomoc-
ne okazały się materiały UNICEF.   
Podczas uroczystego spotkania 
dzieci wyróżniły dorosłych tytułem 
„Szeryfa Praw Dziecka”. Odzna-
czenie jest przyznawane po raz 
pierwszy w Polsce. „Gwiazdą” może 
zostać odznaczony przedstawiciel 
społeczności lokalnej, który zdaniem 
uczniów, w wyjątkowy sposób dba 

o ich interesy. Wyróżnienie tytułem 
„Szeryfa Praw Dziecka” jest szcze-
gólnym wyróżnieniem, ponieważ 
jest przyznawane przez dzieci. To 
najmłodsi obywatele lokalnej spo-
łeczności zadecydowali komu się 
ono należy. Po klasowych głosowa-
niach, kapituła uczniów ostatecznie 
wybrała do nagrody 4 osoby: panią 
Iwonę Radomską – dyrektora Szko-
ły Podstawowej im. Polskich Olim-
pijczyków w Maszewo Lęborskie, 
panią Katarzynę Drywę – dyrektora 
Domu Kultury w Maszewie Lębor-
skim, radną sołectwa Maszewa Lę-
borskiego, pana Piotra Mądrzaka 
– inż. nadz. Nadleśnictwa Cewice 
oraz pana Jana Itrycha – sołtysa 
Maszewa Lęborskiego.

Koordynator Dorota Greniuk
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Wiosenny ogród w szkle 

W sobotę 3 kwietnia odbyły się 
kolejne warsztaty z cyklu „Między 
nami kobietami”. 
Tym razem zostały one przeprowa-
dzone w Popowie we współpracy ze 
stowarzyszeniem „Rozwój Sołectwa 
Popowo”. Tematem przewodnim 
warsztatów był „Wiosenny ogród 
w szkle”. Ponad 20 pań wykonało 

wspaniałe kompozycje, które sta-
ły się elementami ozdobnymi ich 
stołów, parapetów, półek i innych 
miejsc w mieszkaniach. Jednak naj-
ważniejszym efektem warsztatów 
była wspólna zabawa i wzajemna 
integracja wszystkich zaangażowa-
nych pań.

Karol Płotka

Wernisaż Gerarda Tredera 
26 kwietnia w Gminnym Centrum 
Kultury w Cewicach swoje prace za-
prezentował malarz Gerard Treder. 
Plastyk amator, który maluje już 
od ponad trzydziestu lat. Mieszka i 
tworzy w Słupsku. Jego prace znaj-
dują się w kolekcjach rodzimych 

miłośników malarstwa, a także u 
odbiorców w Niemczech, Szwecji, 
Danii, Belgii, Holandii, Luksembur-
gu, USA, Kanadzie i Nowej Zelan-
dii. Na obrazach uwiecznia pejzaże, 
portrety, martwą naturę a także sa-
mochody i motocykle.

Łebska majówka 2019  
mieszkańców gminy  
Cewice 

W ostatnią niedzielę maja zgod-
nie z programem zorganizowano 
jednodniową wycieczkę patriotycz-
no-historyczno-wojskową do nieda-
lekiego Słowińskiego Parku Naro-
dowego w Łebie. 
W godzinach porannych 26 maja 
do uczestników z Cewic (18 osób) 
dołączyła grupa z Lęborka (12 
osób) i po krótkim postoju autokar, 
sfinansowany w ramach inicjaty-
wy lokalnej przez Urząd Gminy w 
Cewicach, skierował się do Krępy 
Kaszubskiej. W czasie tego krótkie-
go przejazdu Grażyna Dąbrowska 
przekazała wiele interesujących 
szczegółów związanych z cmenta-
rzem w Krępie Kaszubskiej. 
Po przyjeździe na cmentarz uczest-
nicy wycieczki oddali hołd ofiarom 
marszu śmieci jeńców obozu Stut-
thof, poprzez symboliczne znicze i 
wiązankę kwiatów. Ten patriotycz-
ny element żywo poruszył wszyst-
kich przybyłych uczestników, a 
wielu z nich miejsce spoczynku ok. 
1000 więźniów zobaczyło po raz 
pierwszy w swoim życiu. Po dotarciu 
do Łeby uczestnicy wycieczki udali 
się do Muzeum Wyrzutni Rakiet z 
okresu II wojny światowej. 
Muzeum mieści się na dawnym 
poligonie rakietowym, powstałym 
w 1940 roku. Aktualnie w ramach 
muzealnej ekspozycji prezentowane 
są rakiety z różnych okresów (po-
cząwszy od lat II wojny światowej) 
oraz ich elementy, zabudowania z 
okresu wojny: bunkier dowodzenia, 

lej wyrzutni, fundamenty stacji ra-
diolokacyjnych oraz fundamenty 
hali montażowej, a także inne mi-
litaria. 
Po przybyciu na teren muzeum Da-
riusz Konicki jako kierownik oraz za-
wodowy przewodnik i członek Koła 
Nr 12 przekazał w bardzo interesu-
jący sposób całą historyczno-woj-
skową wiedzę o doświadczalnym 
poligonie rakietowym. 
Podczas wycieczki podziwiano 
także leśne miejsca związane z 
efektem ruchomych wydm Słowiń-
skiego Parku Narodowego w oko-
licy Rąbki – na zachód od Łeby. W 
końcowej części wycieczki dołączył  
do nas Zbigniew Panek – prezes 
Koła Nr 12 wraz z małżonką Gra-
żyną. 
Następnie udaliśmy się na teren 
łebskiej mariny do Tawerny Resort 
& Restaurant, gdzie wspólnie usie-
dliśmy do obiadu. Tu po wspólnym 
posiłku podziwialiśmy uroki żeglar-
skiej mariny i portu rybackiego 
w Łebie. Uczestnicy jednodnio-
wej wycieczki „Łebskiej majówki 
2019” okazali swoje zadowolenie 
i wdzięczność dla jej organizato-
rów, a w szczególności Wiesławowi  
Dąbrowskiemu Prezesowi Koła Nr 
7 z Cewic oraz Dariuszowi Konickie-
mu z Koła Nr 12 oraz Janowi Cynko-
wi za liczne fotografie. 

Eugeniusz Bobliński  
przy współpracy  

z Wiesławem Dąbrowskim  
i Jana Cynk.

Bezpieczne wakacje 2019
W związku ze zbliżającym się okre-
sem wakacyjnym we wszystkich 
szkołach na terenie naszej gminy 
przeprowadzono akcję profilaktycz-
ną dotyczącą bezpiecznych wakacji. 
Celem akcji jest zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa spędzania wolnego 
czasu przez dzieci, młodzież i doro-
słych. Uświadomienie zagrożeń zwią-
zanych z podróżą i wypoczynkiem 
oraz bezpieczeństwem nad wodą. 

Na zajęciach uczniowie przeszli szko-
lenia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz po-
znali zasady bezpiecznego spędza-
nia czasu nad wodą. Podczas akcji 
zostały także omówione cyberzagro-
żenia w sieci i bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym. Tematyka propono-
wanych zajęć bardzo zainteresowała 
dzieci i młodzież. Miały one możli-
wość zapoznania się, przypomnienia 

bądź utrwalenia informacji związa-
nych z bezpieczeństwem w szerokim 
tego słowa znaczeniu.Za realizację 
programu w szkołach dziękujemy  st. 
sierżant Marcie Bąciaszek z Komen-
dy Powiatowej Policji w Lęborku, 
Adamowi Buczyńskiemu z WOPR 
w Siemirowicach oraz Agnieszce 
Dąbek i Dorianowi Kazimierskiemu 
z Młodzieżowego Oddziału WOPR. 

Marta Parczewska 

Z żYCIA GMINY
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21 Próbna Drużyna Harcerska „BUKI”
21 Próbna Drużyna Harcerska 
„BUKI”  powstała 1 marca 2019 
roku. Jesteśmy jednostką działają-
cą przy Zespole Szkół w Cewicach, 
podlegającą pod Hufiec ZHP Lę-
bork. Nazwa “Buki” wywodzi się 
od zabytkowego parku bukowe-
go, który rośnie w Cewicach. Kolor 
chust – pomarańczowy, jak poma-
rańczowe są liście bukowe jesienią.  
Mimo, że dopiero zaczynamy 
swoją przygodę, w naszym gronie 
jest już 16 osób. Uwielbiamy grać 
w rozmaite gry oraz stawiać czoło 
wyzwaniom.  
Choc jeseśmy najmłodszą drużyną 
w Hufcu ZHP Lębork, to możemy 
już się poszczycić m.in. wolontaria-
tem w Lęborskich Polach Nadziei, 

organizacją akcji charytatywnej na 
ulicach Cewic na rzecz „ Pracusia”, 
współorganizacją 1 Wiosennego 
Rajdu Pieszego, udziełem w Fe-
stynie Harcerskim w Lęborku czy 
Małym Obozem w Szklanej Hucie. 
Każde nasze spotkanie jest inne. 
Każde uczy nas czegoś nowego,  
o sobie,  o otaczającym nas świe-
cie. 
Lubimy  poznawać nowe osoby, 
dlatego też zapraszamy do nasze-
go grona każdego w wieku 10-13 
lat. Zbiórki  w każdy piątek o go-
dzinie 17:30 w budynku ZS w Ce-
wicach.

Drużynowa: dh Katarzyna  
Skrzyńska-Gołąb

11

Festyn w Łebuni 
20 czerwca 2019r.  w święto Bożego 
Ciała w Łebuni odbył się IV Para-
fialno-Sołecki Festyn Rekreacyjny, 
zorganizowany przez Stowarzysze-
nie Wspierania Rozwoju Łebuni, Pa-
rafię p.w. św. Michała Archanioła w 
Łebuni i Sołectwo Łebunia.
Mieszkańcy Łebuni i innych sołectw 
gminy Cewice nie zawiedli. Ilość ba-
wiących się na festynie mile zasko-
czyła organizatorów. Tradycyjnie, 
jak co roku, nie zabrakło atrakcji. 
Był kącik kreatywny z malowaniem 
twarzy oraz różnorodne zjeżdżalnie 
dla dzieci. Można było sprawdzić 
swoje umiejętności, strzelając z łuku 
do tarczy, siłując się na rękę w kon-
kurencji strongman oraz w spacerze 
farmera. Odbył się konkurs wyboru 
Małej Miss, cieszący się ogromnym 
zainteresowaniem nie tylko wśród 
kandydatek do zdobycia korony, 
ale także ich mam, które wykazy-
wały się wybitnymi zdolnościami 
sportowymi. Dużą atrakcją był wy-
stęp iluzjonisty. Magik zaskoczył nie-
jednego uczestnika festynu swoimi 

tajnymi sztuczkami. Wystąpił także 
zespół tancerek z instruktorką, która 
poprowadziła dla wszystkich chęt-
nych zumbę. Ponadto można było 
obejrzeć wystawę trofeów łowiec-
kich zaprezentowanych  przez za-
przyjaźnione z naszą miejscowością 
Koło Łowieckie a także  skosztować 
myśliwskiej grochówki.
Udało się także, dzięki inicjatywie 
księdza proboszcza z naszej parafii, 
zebrać środki na dofinansowanie 
wymiany dachu w pięknym, zabyt-
kowym kościele w Bukowinie.
Festyn, który wpisał się już na trwałe 
w kalendarz imprez gminnych, od-
był się dzięki darczyńcom, sponso-
rom i wolontariuszom, za co organi-
zatorzy z całego serca dziękują! Do 
zobaczenia za rok!

Organizatorzy
Stowarzyszenie Wspierania  

Rozwoju Łebuni
 Ks. Proboszcz Parafii p.w. św. Mi-

chała Archanioła w Łebuni
 Sołtys Sołectwa Łebunia

50,60 i 70 lat pożycia małżeń-
skiego szesnastu par małżeńskich 
mieszkających na terenie 
Gminy Cewice

Na terenie gminy Cewice  30 
maja 2019 r. po raz czterna-
sty zorganizowano jubileusz  
50-lecia pożycia małżeńskiego 
trzynastu par małżeńskich, jubile-
usz 60-lecia pożycia małżeńskie-
go dwóch par oraz 70-lecie jednej 
pary małżeńskiej.  
Z tej okazji w Gminnym Centrum 
Kultury w Cewicach zorganizowa-
no uroczystość.  Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Cewicach Emi-
lia Błauciak przywitała jubilatów  
oraz przybyłych gości, przedsta-
wiła krótkie charakterystyki par 
obchodzących jubileusz. Dostoj-
nym Jubilatom wręczono meda-
le nadane im przez Prezydenta 
RP, dyplomy uznania w formie 
ksiąg pamiątkowych oraz upo-
minki. Odznaczenia wręczał Je-

rzy Bańka – Wójt Gminy Cewice. 
Na uroczystości obecni również 
byli radni z terenu gminy, sołtysi i 
zaproszeni przez jubilatów goście. 
Dostojnym Jubilatom zaśpiewał  
regionalny zespół: Marëšci i zespół 
taneczny Skrzaty działające przy 
Gminnym Centrum Kultury w Ce-
wicach.
Po oficjalnej części uroczystości 
wszyscy jubilaci oraz goście za-
siedli do wspólnego poczęstunku i 
wznieśli toast za zdrowie Jubilatów 
symboliczną lampką szampana i 
odśpiewali im „Sto lat”.

Oprawę fotograficzną wykonał 
Pan Michał Wiśniewski  www.fo-
tomwisniewski.pl

Referat Spraw  
Obywatelskich
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Wizyta Ks. Biskupa Pelplińskiego  
w Zespole Szkół w Cewicach 

W ramach wizytacji kanonicz-
nej parafii Wniebowzięcia NMP 
w Cewicach Ks. Biskup Pelpliński 
Ryszard Kasyna odwiedził Zespół 
Szkół w Cewicach. Dyrektor szkoły 
oraz uczniowie przywitali księdza 
biskupa w obecności proboszcza 
Januarego Cybulskiego, wikariu-
sza Daniela Szczepańczyka, Wójta 
Gminy Cewice Jerzego Bańki oraz 
całej społeczności szkolnej. Mło-
dzież zaprezentowała się w krótkim 
programie artystycznym, przygoto-
wanym przez p. Jolantę Mielewczyk. 
Po występie Ks. Bp. nawiązał dialog 
z uczniami a następnie skierował do 

wszystkich ważne słowa wsparcia, 
mówiąc o miłości oraz istotnych 
wartościach, którymi warto kiero-
wać się w życiu. Na zakończenie w 
serdecznych słowach podziękował 
za przyjęcie oraz udzielił wszystkim 
zebranym pasterskiego błogosła-
wieństwa. 
Wizyta Biskupa Pelplińskiego była 
ważnym przeżyciem dla wszystkich, 
a zwłaszcza dla najstarszej grupy 
uczniów, która tego samego dnia w 
kościele parafialnym w Cewicach z 
rąk Księdza Biskupa przyjęła Sakra-
ment Bierzmowania.

ZS w Cewicach 
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Podziękowania dla sołtysów 
Podczas VII Sesji Rady Gminy, sołty-
si z Gminy Cewice kończący pełnie-
nie swojej funkcji otrzymali podzię-
kowania od władz samorządowych. 
Wójt Gminy wraz z Przewodniczą-
cym Rady Gminy złożyli wyrazy 
uznania za pełną zaangażowania 
pracę dla dobra społeczności lo-
kalnej, podziękowania za wysiłek 
włożony na rzecz rozwoju Gminy 
Cewice a także życzenia dalszych 

sukcesów w życiu osobistym i zawo-
dowym. 
Podziękowania za wieloletnie peł-
nienie funkcji otrzymali: Pani Wio-
letta Szymikowska sołtys sołectwa 
Bukowina, Pani Anna Walkusz sołtys 
sołectwa Łebunia, Pan Michał Gry-
bisz sołtys sołectwa Unieszyno i Pan 
Daniel Wasielewski przewodniczący 
Zarządu Osiedla „Na Skarpie” w 
Siemirowicach. 

Otwarte Sadzenie Lasu 
W dniu 5 kwietnia na terenie Leśnic-
twa Bukowina odbyło się Otwarte 
Sadzenie Lasu. Wspólne sadzenie 
lasu zostało zorganizowane przez 
Nadleśnictwo Cewice w ramach od-
nowy terenu, który uległ zniszczeniu 
podczas huraganu 100-lecia. Akcja 
kolejny raz cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. 
W wydarzeniu wzięło udział około 
900 osób, w tym grupy zorganizo-
wane ze szkół i przedszkoli, żołnie-
rze, strażacy, policjanci, mieszkańcy 
całego województwa oraz władze 
lokalne w tym Wójt Gminy Cewice 
Jerzy Bańka.

Marta Parczewska

Święcenie krzyża  
w Maszewie  
Lęborskim

6 maja Biskup Pepliński Ryszard 
Kasyna poświęcił krzyż przy ulicy 
Ogrodowej w Maszewie Lęborskim. 
W uroczystości uczestniczyli miesz-
kańcy Gminy Cewice wraz z Wójtem 
Gminy Cewice.

Gmina Cewice otrzymała wsparcie 
finansowe w ramach programu  
„Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Cewice otrzymała wsparcie 
finansowe w wysokości 53.370,00 zł 
na doposażenie i poprawę standar-
du obecnie funkcjonującej stołówki 
szkolnej w Zespole Szkół w Cewi-
cach w ramach modułu 3 wielolet-
niego rządowego programu „Posi-
łek w szkole i w domu” dotyczącego 
wspierania w latach 2019-2023 
organów prowadzących publiczne 
szkoły podstawowe w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki przez organizację 
stołówek i miejsc spożywania posił-
ków.
W maju tego roku Gmina Cewice 
złożyła wspólny wniosek o udzielenie 
wsparcia finansowego na doposa-
żenie i poprawę standardu obecnie 
funkcjonujących stołówek szkolnych 
w 5 szkołach publicznych z terenu 
gminy. Cewicka podstawówka jako 
jedyna w gminie i w powiecie lębo-
rskim, znalazła się w gronie placó-
wek wybranych do dofinansowania. 
W całym województwie pomorskim 
dofinansowanie otrzymają jedynie 
44 szkoły.
Wsparcie finansowe zostanie prze-
znaczone na zakup sprzętu, które-
go do tej pory stołówka szkolna nie 
posiadała. Będą to m.in.: 2 piece 
konwekcyjno – parowe, 2 naleśni-
karnie, 2 urządzenia do hot-dogów 
oraz mikser ręczny z wyposażeniem. 
Zostaną również zakupione dodat-

kowe meble do jadalni: 10 stolików 
z regulacją wysokości i  40 krzeseł 
do stolików, 8 stolików z regulacją 
wysokości i 48 krzesełek do stolików 
w różnej wysokości dla młodszych 
dzieci oraz 2 kredensy stołówkowe 
na talerze.
Otrzymane wsparcie finansowe 
wpłynie na podniesienie standardu 
stołówki szkolnej, usprawni pracę 
w kuchni, pozwoli przygotowywać 
różnorodne i wysokiej jakości posiłki 
oraz zapewni uczniom wyższy kom-
fort ich spożywania.
Zgodnie z wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023 Wniosko-
dawca musi wnieść wkład własny. 
W przypadku Zespołu Szkół w Ce-
wicach zaplanowano wkład rzeczo-
wy w wysokości 45.559,36 zł brutto. 
Jest to część kwoty jaką w kwietniu 
2019 r. wydano na remont da-
chu na budynku „A” Zespołu Szkół  
w Cewicach, w którym mieszczą 
się pomieszczenia stołówki szkolnej,  
w tym jadalni dla młodszych dzie-
ci oraz pomieszczenia dydaktycz-
ne. Jako wkład rzeczowy przyjęto 
koszt remontu dachu o powierzchni  
170 m2, ponieważ taką powierzch-
nię w budynku zajmują pomiesz-
czenia przeznaczone na stołówkę 
szkolną.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji
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„Bądź pozdrowiony Gościu nasz...”- 
kilka słów o wyjątkowym spotkaniu.

W ponad 70-letnią historię naszej 
szkoły wpisały się takie dni, które 
pozostawiły głęboki ślad w pamięci 
i w sercu wielu z nas. Niewątpliwie 
takim dniem był 6 maja br. O jego  
wyjątkowym charakterze zdecydo-
wało spotkanie z Pasterzem Diecezji 
Pelplińskiej - Księdzem Biskupem 
Ryszardem Kasyną. Jego obecność 
była zaplanowana w ramach wizy-
tacji kanonicznej, połączonej z uro-
czystością udzielenia sakramentu 
bierzmowania.  Uczniowie na-
szej szkoły powitali Gościa w bardzo 
radosny sposób - zaraz na począt-
ku, niemalże u progu szkolnego ko-
rytarza zaśpiewaliśmy wspólnie pio-
senkę pt. „Bądź pozdrowiony Gościu 
nasz...”. Następnie  jako pierwsza 
zabrała głos pani dyrektor Iwona 
Radomska. W imieniu społeczności 
szkolnej  Księdza Biskupa powitał 
wiceprzewodniczący Samorządu 
Szkolnego - Paweł Jereczek. Zapew-
nił on, że wychowankowie naszej 
szkoły poszukują trwałych wartości, 
otwarci są na miłość i prawdziwe 
szczęście. W strojach kaszubskich 
wystąpili Dorota Naczk i Antoni 
Laskowski, którzy wręczyli kwiaty 
oraz wykonany ręcznie obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej. Przedstawi-
cielka 6 Drużyny Harcerskiej - Zofia 
Bonemberg podarowała Księdzu 

Biskupowi „Sprintera Maszewskie-
go” (numer szkolnej gazetki). Przy-
słowiową „wisienką na torcie” stała 
się specjalnie przygotowana dla 
naszego Gościa - pantomima pt. 
„Twarz”, którą wykonała klasa ósma. 
Przy użyciu pędzla i czarnej farby, w 
ciągu zaledwie czterech minut, po-
wstał bardzo ciekawy i zaskakujący 
efekt. W krótkim komentarzu, który 
był refleksją o pragnieniu zobacze-
nia Boga, pojawiły się osobiste ak-
centy z życia Księdza Biskupa, który 
bardzo chętnie i otwarcie odpowia-
dał na pytania uczniów. Wśród osób 
towarzyszących Księdzu Biskupowi 
byli: ksiądz proboszcz January Cy-
bulski, pan wójt gminy Cewice - Je-
rzy Bańka i sołtys Maszewa Lębor-
skiego - pan Jan Itrych. 
Na zakończenie tego wyjątkowego 
spotkania wykonaliśmy pamiątko-
we zdjęcie. Warto dodać, że Ksiądz 
Biskup Ryszard Kasyna skorzystał 
z zaproszenia i zasiadł z nami do 
wspólnego obiadu, który przygoto-
wały nasze specjalistki od podnie-
bienia: panie Grażyna Maszota i 
Wanda Musiał. Z ramienia szkoły 
odpowiedzialna za to niecodzienne 
wydarzenie była katechetka - pani 
Violetta Bonemberg. Wszystko pięk-
nie się udało!

Violetta Bonemberg

SPORT

SPORT

Gminne zawody sportowo - pożarnicze
W dniu 18 maja 2019 r. na stadionie piłkarskim w Cewicach odbyły się gminne 
zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP gminy Cewice. W zawodach 
wzięło udział 7 drużyn, w tym 3 męskie (grupa A), 1 żeńska (grupa C), 1 MDP 
dziewcząt oraz 2 MDP chłopców. Komisję sędziowską powołał Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku – mł. bryg. Adam Wicz-
kowski, a sędzią głównym zawodów był  st. kpt. Dawid Główczewski.  Zawo-
dy rozegrane zostały w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50m z prze-
szkodami i ćwiczenie bojowe, zgodnie z Regulaminem Zawodów Sportowo 
- Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych  z dnia 10 lutego 2011 r. oraz 
regulaminem CTIF.
Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia 
się następująco:      
Wyniki klasyfikacji grupy  męskiej „A”  

DRUŻYNA 
OSP

SZTAFETA 
POŻARNICZA 
WYNIK – PKT

ĆWICZENIE 
BOJOWE 

WYNIK – PKT
Łącznie punktów  MIEJSCE

ŁEBUNIA 54 47 101 1
CEWICE 58 47 105 2
PIESKI 78 64 142 3

Zwycięski Zespół wystąpił w składzie: Paweł Wenta (d-ca), Piotr Tryba , 
Dawid Wenta, Błażej Wenta, Sebastian Ruła, Dawid Paczuła , Rafał Ruła, 
Marcin Schipplock i Wiesław Pipka. 
Wyniki klasyfikacji grupy żeńskiej „C”

DRUŻYNA 
OSP

SZTAFETA 
POŻARNICZA 
WYNIK – PKT

ĆWICZENIE 
BOJOWE 

WYNIK – PKT
Łącznie punktów  MIEJSCE

CEWICE 65 60 125 1
Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Martyna Choszcz (d-ca), Martyna Cy-
bula, Ewa Keller, Magdalena Buczkowska, Aleksandra Niedźwiecka, Ange-
lika Choszcz, Maria Salabura, Sylwia Theus, Przemysław Keller (mechanik). 
Wyniki klasyfikacji młodzieżowych drużyn 
DZIEWCZĘTA:

DRUŻYNA 
OSP

SZTAFETA 
POŻARNICZA 
WYNIK – PKT

ĆWICZENIE 
BOJOWE 

WYNIK – PKT
Łącznie punktów  MIEJSCE

ŁEBUNIA  180 825 1005 1
Zwycięski zespół wystąpił w składzie : Antonina Paczuła, Małgorzata Bull-
man, Aleksandra Gerlach, Zuzanna Dułak, Wiktoria Gaffke, Aleksandra 
Reclaf, Julia Myszk, Aleksandra Wenta – Myszk, Karolina Lidzbarska, Pau-
lina Labuda (rez.). 
CHŁOPCY:

DRUŻYNA 
OSP

SZTAFETA 
POŻARNICZA 
WYNIK – PKT

ĆWICZENIE 
BOJOWE 

WYNIK – PKT
Łącznie punktów  MIEJSCE

CEWICE 177 904 1081 1
ŁEBUNIA 177 888 1065 2

Zwycięski (mieszany) zespół wystąpił w składzie: Daria Baranowska, Alicja 
Keller, Weronika Klamrowska, Dagmara Linsztedt, Lena Mianowska, Ka-
rolina Niedźwiecka, Weronika Reclaf, Jędrzej Keller, Szymon Szymikowski, 
Wiktoria Grabowska (rez.).
Każdy z uczestników gminnych zawodów otrzymał nagrodę rzeczową ufun-
dowaną przez Urząd Gminy w Cewicach. Pamiątkowe puchary zwycięzcom 
w każdej kategorii zawodów oraz upominki rzeczowe wręczali: Wójt Gminy 
Cewice – Jerzy Bańka, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku – st. 
kpt. Dawid Główczewski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Cewicach – dh Zbigniew Borowski, Komendant Gminny Związku OSP RP 
w Cewicach – dh Janusz Rybicki. Podczas zawodów do Komisji Sędziowskiej 
nie wpłynęły żadne protesty, nie odnotowano żadnych wypadków. 
Nad sprawnym przebiegiem i organizacją gminnych zawodów czuwali: 
spiker z  KP PSP w Lęborku – st. kpt. Piotr Krzemiński oraz  Komendant 
Gminny Związku OSP w Cewicach – dh Janusz Rybicki. Na zakończenie 
imprezy uczestnicy zawodów i zaproszeni goście oraz kibice  spożyli pyszną 
grochówkę oraz ciasto przygotowane przez OSP z Łebuni. Dnia 15 czerwca 
2019r. w Charbrowie odbyły się powiatowe zawody sportowo pożarnicze. 
Nasze drużyny zajęły 1 miejsce w kat. kobiet oraz 3 miejsce w kat. mężczyzn.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Cewicach Zbigniew Borowski

Gala Sportu Szkolnego  
Powiatu Lęborskiego 

17 czerwca w sali audiowizualnej 
Zespołu Szkół Mechaniczno – Infor-
matycznych w Lęborku odbyła się 
uroczysta gala sportu szkolnego. Wrę-
czono nagrody dla najlepszych spor-
towców z roku szkolnego 2018/2019. 
Zespół Szkół w Cewicach w klasyfi-
kacji końcowej szkół podstawowych 
z Powiatu Lęborskiego w rywalizacji 

sportowej w ramach XLVII Igrzysk 
Dzieci w roku szkolnym 2018/2019 
zajął I miejsce oraz II miejsce w kla-
syfikacji szkół Powiatu Lęborskiego w 
rywalizacji sportowej w ramach XX 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku 
szkolnym 2018/2019! Gratulujemy i 
życzymy sukcesów w następnym roku 
szkolnym! 
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Bieg i Marsz 
„Dąb Świętopełk”

W sobotę 15 czerwca w Maszewie 
Lęborskim odbył się Bieg i Marsz 
„Dąb Świętopełk” zorganizowany 
przez Dom Kultury w Maszewie 
Lęborskim, Gminne Centrum Kul-
tury w Cewicach przy współpracy z 
sołtysem i Radą Sołecką Maszewa, 
Urzędem Gminy w Cewicach i Nad-
leśnictwem w Cewicach. Zawody 
odbyły się na traktach leśnych oraz 
w kompleksie rekreacyjnym parku 
leśnego w Maszewie Lęborskim. 
Bieg został podzielony na kilka ka-
tegorii wiekowych oraz z podzia-
łem na dystans biegowy. Dystans 
100m – bieg dzieci przedszkolnych 
i młodszych, dystans 400m – bieg 
dziewcząt i chłopców klas I-II szko-
ły podstawowej, dystans 600m 
– bieg dziewcząt i chłopców klas 
III-IV szkoły podstawowej, dystans 
900m – bieg dziewcząt i chłop-
ców klas V-VI szkoły podstawowej, 
dystans 1500m – bieg dziewcząt i 
chłopców klas VII-VIII i gimnazjal-
nych oraz bieg główny na 5km, w 
którym wzięli udział kobiety i męż-
czyźni. Poza biegami odbył się także 
marsz nordic walking na 5 km, bez 
ograniczeń wiekowych. Podczas pik-
niku na scenie zaprezentowały swoje 
umiejętności zespoły takie jak Awio-
netki z Klubu Wojskowego 44 Bazy 
Lotnictwa Morskiego z Siemirowic, 
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Siemirowicach, zespół 
taneczny „Luz” MDK Lębork, zespół 
taneczny „Top-Hop” MDK Lębork, 
Kabaret Teatralnie Zakręceni, ze-
spół „Dance of life” DK Maszewo, 
zespół „Smyk” DK Maszewo oraz 
Kabaretowe Babuszki DK Masze-
wo. Nagrody wręczył Wójt Gminy 
Cewice Jerzy Bańka, dyrektor GCK 
w Cewicach Karol Płotka wraz z Ka-

tarzyną Drywą z Domu Kultury w 
Maszewie Lęborskim. 
Zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach: 

Puchar dla najmłodszego zawodni-
ka Biegu i Marszu ,,Dąb Świętopełk” 
- Konstanty Lewandowski
Bieg na 100m
1) Maja Jaworska
2) Nikola Molędowska
3) Adrian Holk -Łebiński
Bieg na 400m
1) Szymon Wejer
2) Antoni Antonowicz
3) Piotr Wenta
Dystans 600m
1) Jonatan Jażdżewski
2) Paweł Labuda
3) Łucja Labuda
Bieg na 900m
1) Krzysztow Thiel
2) Artur Przepiórka
3) Michał Krauze
Dystans 1500m
1) Jakub Pieniążek
2) Rafał Labuda
3) Artur Woss
Bieg mężczyzn 5km
1) Robert Czerniał
2) Przemysław Urzędowski
3) Ireneusz Wieligda
Bieg kobiet 5km
1) Wiktoria Naczk
2) Edyta Langner- Kapczyńska
3) Joanna Wojciechowska
Nordic Walking mężczyzn 5km
1) Adam Kuźmicz
2) Leonard Naczk
3) Grzegorz Sałabań
Nordic Walking kobiet 5km
1) Aleksandra Ostrochalska
2) Krystyna Królikowska
3) Anna Szymanowska

Marta Parczewska

XII Gala Sportu Powiatu Lęborskiego  
– Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 

W sali kinowej Lęborskiego Centrum 
Kultury Fregata w sobotę 27 kwietnia 
odbyła się XII Powiatowa Gala Spor-
tu. Gala Sportu w Lęborku to pod-
sumowanie ciężkiej pracy, treningów 
i wyników jakie sportowcy z powiatu 
lęborskiego osiągali w 2018 roku na 
arenach krajowych i międzynaro-
dowych. Podczas gali Rada Spor-
tu Powiatu Lęborskiego przyznała 
laury w 14 kategoriach a także 46 
sportowców zostało uhonorowanych 
nagrodami i wyróżnieniami starosty 
lęborskiego. 
Poza zawodnikami i zawodniczka-
mi, ich trenerami oraz drużynami 
wyróżniono organizatorów imprez, 
działaczy sportowych i sponsorów. W 
gali uczestniczył Wójt Gminy Cewice, 
który wręczył nagrody w kategorii 
Sportowiec Junior, Trener Gier Zespo-
łowych oraz Nagrodę Wójta Gminy 
Cewice, którą otrzymał Uczniowski 
Klub Sportowy „Bryza” Siemirowice. 
Podczas gali wystąpiły młode tan-

cerki z koła tanecznego ze Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Lęborku  oraz 
finalista programu „Mam talent” Igor 
Konieczny. 
Nagrody Burmistrzów i Wójtów Po-
wiatu Lęborskiego 
1. Nagroda Burmistrza Miasta Lę-
borka Witolda Namyślaka - Paula 
Wrońska Klub Strzelecki LOK Lider 
Amicus Lębork
2. Nagroda Burmistrza Miasta Łeby 
Andrzeja Strzechmińskiego - Łebski 
Klub Żeglarski.
3. Nagroda Wójta Gminy Nowa 
Wieś Lęborska  Ryszarda Wittke -Mi-
chał Parczewski zawodnik Klubu Ka-
rate Shotokan w Lęborku
4. Nagroda Wójta Gminy Wicko Da-
riusza Waleśkiewicza - Mateusz Buś-
ko zawodnik Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Ekoludek” Szczenurze
5. Nagroda Wójta Gminy Cewice Je-
rzego Bańki - Uczniowski Klub Spor-
towy „Bryza” Siemirowice

Marta Parczewska 

Mieszkańcy Gminy Cewice  
na podium na Mistrzostw Polski  
w Trójboju Siłowym

W Siedlcach 5-7 kwietnia odbyły 
się Mistrzostwa Polski w Trójboju Si-
łowym. W zawodach wystartowali 
Dariusz Korniak i Aleksander Kita. W 
konkurencji trójboju siłowego w kate-
gorii do 110kg wystartował debiutant 
Dariusz. W swoich bojach sporto-
wych zaliczył odpowiednio: w konku-
rencji przysiady ze sztangą -220kg, 
w wyciskaniu sztangi leżąc -145kg 
oraz w martwym ciągu -240kg.
Wynik ten zagwarantował mu srebr-
ny medal i tytuł V-ce Mistrza Polski 
2019. Aleksander startował w konku-
rencji wyciskania sztangi leżąc, gdzie 
wywalczył tytuł podwójnego Mistrza 
Polski 2019. Pierwszy złoty medal 

zdobył w konkurencji klasycznego 
wyciskania sztangi leżąc w kategorii 
wagowej do 100kg uzyskując osta-
teczny wynik 205kg. Druga konku-
rencja to wyciskanie w monsterze. 
Jest to specjalistyczny przyrząd dla 
wyciskaczy pomagający uzyskać 
lepszy wynik. Wyciśnięty ciężar to 
242,5 kg, który zagwarantował dru-
gi złoty medal. Zawody w Siedlcach 
były jednocześnie oficjalnym turnie-
jem kwalifikacyjnym do Mistrzostw 
Europy XPC 2019. Zawodowo nasi 
siłacze są żołnierzami. Swoje sporto-
we treningi często wykonują w ma-
łej siłowni znajdującej się w ośrodku 
zdrowia w Cewicach. 
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Gminna Gala Sportu 2019
W dniu 14 czerwca w Gminnym 
Centrum Kultury w Cewicach odby-
ło się podsumowanie współzawod-
nictwa sportowego szkół z Gminy 
Cewice za rok szkolny 2018/2019. 
Otwarcia gali dokonał Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury Karol 
Płotka zaś galę poprowadził Jaro-
sław Pruski. Podczas uroczystości 
wręczono puchary i dyplomy dla 
drużyn i sportowców indywidual-
nych. Nagrody dla najlepszych 
sportowców, wyróżnionych nauczy-
cieli oraz szkół, wręczyli sekretarz 
gminy Marzena Krakowiak oraz  
dyrektor GCK. Wyróżnieni zostali 
także nauczyciele wychowania fi-
zycznego oraz dyrektorzy szkół. 
Wszystkim sportowcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!
Wyróżnieni uczniowie: 
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZED-
SZKOLNY W SIEMIROWICACH
• Paulina Sikora
• Alicja Dziadosz
• Nikola Hara
• Dorian Kazimierski
• Mariusz Gierszewski
• Konrad Bartelik
• Dorota Pstrąg 
• Julia Weiss
• Filip Kotłowski
• Kamila Domaros
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁE-
BUNI
• Antonina Paczuła 
• Oskar Czaja
• Hanna Klein
• Paweł Labuda
• Wiktoria Gaffke
• Jakub Bulman
• Marta Wenta
• Karolina Lidzbarska
• Adrian Formela
• Konrad Regliński
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH
• Aleksandra Stencel
• Patrycja Mielewczyk

• Daria Bojanowska
• Paulina Gosz
• Zuzanna Myszk
• Dominika Helt
• Anna Przesnycka
• Jakub Stencel
• Wiktor Cybula
• Piotr Dubon
• Adrian Wenta
• Szymon Drywa
• Michał Dudziński
• Kacper Kotłowski
• Aleksandra Dettlaff
• Agata Stencel
• Dagmara Linsztedt
• Oskar Penconek
• Ignacy Partyka
• Dawid Łapigrowski
SZKOŁA PODSTAWOWA Z OD-
DZIAŁAMI NTEGRACYJNYMI 
W PRZERYTEM
• Norbert Płotka
• Emilian Garski 
• Błażej Stolc 
• Wiktoria Stencel 
• Oliwia Harthun 
• Julia Bigus 
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZED-
SZKOLNY W BUKOWINIE
• Daniel Keller 
• Igor Kreft 
• Damian Treder
• Jakub Słomiany 
• Dominika Hinca 
SZKOŁA PODSTAWOWA  
W MASZEWIE LĘBORSKIM
• Górska Paulina 
• Podsiadła Amelia
• Lica Sebastian
• Kwiatkowski Jakub
• Podsiadła Weronika
• Brzezińska Marta
• Labuda Łucja
• Jereczek Paweł
• Michałowski Grzegorz
• Wica Tomasz

Marta Parczewska

X Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP
Dnia 22 czerwca 2019 roku na kom-
pleksie sportowym „Orlik” przy Szko-
le Podstawowej w Łebuni odbył się  
X Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
Jednostek Ochotniczych Straży  
Pożarnej o puchar Starosty Lębor-
skiego. W imprezie wzięły udział 4 
zespoły. 
Mecze rozgrywano systemem „każ-
dy z każdym”, 2x12 minut, zgodnie 
z przepisami Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Każda drużyna składała się 
z 6 zawodników (5 w polu + bram-
karz).

W decydującym o zwycię-
stwie w turnieju meczu spotka-
ły się zespoły OSP z Łebienia  
i Łebuni. Po stojącym na dobrym 
poziomie sportowym spotkaniu oraz 
dobrych paradach bramkarskich Da-
riusza Maszoty, lepszym zespołem 
okazała się drużyna OSP z Łebuni, 
zwyciężając 6:2. Zwycięski zespół wy-
stąpił w składzie: Damian Maszota 
(kapitan), Dariusz Maszota (bram-
karz), Artur Mrosk, Michał Maszota, 
Piotr Tryba, Rafał Ruła, Mateusz Po-
trykus i Dawid Paczuła.

W prowadzonej klasyfikacji na naj-
lepszego strzelca turnieju 3 zawod-
ników – Michał Pawłowski (Łebień) i 
Damian oraz Michał Maszota z Łe-
buni, zdobyli po 6 bramek. Najlep-
szym bramkarzem turnieju uznano 
Dariusza Maszotę z OSP Łebunia.
Okazałe puchary dla zdobywców 
miejsc I-III i statuetek dla najlep-
szego bramkarza oraz najlepszych 
strzelców, ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Lęborku wręczyli: 
radna Sejmiku Województwa Pomor-
skiego Iwona Mielewczyk, prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Lęborku dh Marian Borek oraz 
prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Cewicach dh Zbigniew 
Borowski. Wszystkie mecze piłkarskie 

bardzo profesjonalnie i bezstronnie 
sędziował Norbert Piotrowski z Sie-
mirowic. Bardzo sprawny przebieg 
turnieju, gorący posiłek dla zawodni-
ków i zaproszonych gości oraz przy-
gotowanie kompleksu sportowego i 
nagłośnienia zapewnili była dyrektor 
SP w Łebuni Grażyna Piechowiak, 
nauczyciel SP w Łebuni Mariola An-
dryskowska oraz sekretarz Zarządu 
OSP w Łabuni dh Gabriel Piecho-
wiak. Na zakończenie turnieju prezesi 
Zarządu Powiatowego i Gminnego 
ZOSP RP – podziękowali gospoda-
rzom za bardzo dobrą organizację 
oraz sprawny przebieg zawodów.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Cewicach  
Zbigniew Borowski

DZIEWCZĘTA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
Z ŁEBUNI W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU 
„RĘCZNA NA ORLIKU”

W dniach 12-14.06.2019 r. w Kaliszu 
odbył się finał Wielkiej Ogólnopol-
skiej Akcji „Ręczna na Orliku”, którą 
Fundacja Orły Sportu organizuje 
przy wsparciu Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki oraz we współpracy 
ze Związkiem Piłki Ręcznej, Polską 
Agencją Antydopingową oraz Mia-
stem Kalisz.
Punktualnie o godzinie 12.00 na ka-
liskim rynku rozlosowano grupy. O 
tytuły mistrzów Polski Orlików wal-
czyły 32 drużyny dziewcząt  i chłop-
ców, które zwycięsko zakończyły 
kwalifikacje wojewódzkie, w tym 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
w Łebuni. Chłopcy we współzawod-
nictwie w województwie pomorskim 
zajęli II miejsce.
Do akcji w całej Polsce przystą-
piło prawie 8 tysięcy dzieci z klas 
III-IV szkół podstawowych. W 
pierwszym etapie animatorzy pra-
cujący na Orlikach w cyklu turniejów 
wyłaniali najlepsze zespoły na swo-
ich obiektach. Do drugiego etapu, 
który wyłonił mistrzów wojewódz-
kich przystąpiło 2560 dzieci. Bez 

względu na wynik sportowy, każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy 
medal, a trzy najlepsze zespoły 
nagrodzone zostały pucharami. W 
tym roku akcja przebiegała na 160 
Orlikach w Polsce.
Popularyzacja piłki ręcznej na 
otwartych obiektach sportowych 
jakimi są Orliki, to również miej-
sce pierwszego kontaktu dzieci 
ze sportem i aktywnością fizycz-
ną. Rywalizacja przebiegała   
w duchu idei olimpijskiej i zasadach 
czystej gry – czyli to co w sporcie 
powinno dominować. Nasze dziew-
częta zajęły 13 miejsce. 
Skład drużyny dziewcząt:
Wiktoria Gaffke, Maria Klein, Han-
na Klein, Weronika Pipka, Agata 
Kősling, Roksana Stankiewicz, Zo-
fia Bronk, Zuzanna Dułak.
Skład drużyny chłopców: Paweł 
Labuda, Paweł Piwka, Mikołaj Dy-
bowski, Jan Kwidziński, Filip Pipka, 
Hubert Kolka, Kamil Młyński, Sta-
nisław Zieliński.

Animator 
mgr Mariola Andryskowska

Lp. Nazwa drużyny 1 2 3 4 Punkty Bramki Miejsce
1. OSP Łebień x 2:1 2:6 5:0 6 9:7 II
2. OSP Lębork 1:2 x 1:7 2:1 3 4:10 III
3. OSP Łebunia 6:2 7:1 x 4:2 9 17:5 I
4. OSP Redkowice 0:5 1:2 2:4 x 0 3:11 IV
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Podsumowanie szkolnego roku sportowego 2018/2019  
Zespołu Szkół w Cewicach 

W ramach igrzysk  uczniowie z Ze-
społu Szkół w Cewicach brali udział 
we wszystkich imprezach przewi-
dzianych kalendarzem imprez po-
wiatowych i wojewódzkich, repre-
zentując Gminę Cewice. 
Nauczyciele Zespołu Szkół w Cewi-
cach byli organizatorami imprez i 
rozgrywek rangi powiatowej, takich 
jak Mistrzostwa Powiatu Lęborskiego  
w Dwa Ognie Usportowione, Ha-
lowa Piłka Nożna Szkół Wiejskich 
oraz Mini Piłka Ręczna Dziewcząt.
 
Igrzyska dzieci – klasy IV – VI wyniki:
- Halowa Piłka Nożna Szkół Wiej-
skich Chłopców – SP Cewice: I m-ce 
Gmina, II m-ce Powiat,
- Sztafetowe Biegi Przełajowe 
Dziewcząt – SP Cewice: I m-ce Gmi-
na, III m-ce Powiat,
- Sztafetowe Biegi Przełajowe 
Chłopców  – SP Cewice: I m-ce Gmi-
na, II m-ce Powiat,
- Unihokej Dziewcząt – SP Cewice:  
I m-ce Gmina, II m-ce Powiat,
- Unihokej Chłopców – SP Cewice:  
I m-ce Gmina, II m-ce Powiat,
- Dwa Ognie Usportowione Dziew-
cząt – SP Cewice: I m-ce Gmina,  
I m-ce Powiat, II m-ce Półfinał Woj.,
- Mini Piłka Siatkowa Dziewcząt  
– SP Cewice: I m-ce Gmina, IV m-ce 
Powiat,
- Mini Piłka Siatkowa Chłopców  
– SP Cewice: I m-ce Gmina, II m-ce 
Powiat,
- Mini Piłka Ręczna Dziewcząt – SP 
Cewice: I m-ce Gmina, IV m-ce Po-
wiat,
- Mini Piłka Ręczna Chłopców – SP 
Cewice: I m-ce Gmina, III m-ce Po-
wiat,
- Mini Koszykówka Dziewcząt – SP 
Cewice: I m-ce Gmina, IV m-ce Po-
wiat,
- Drużynowe Biegi Przełajowe 
Dziewcząt – SP Cewice: I m-ce Gmi-
na, III m-ce Powiat,
- Drużynowe Biegi Przełajowe 
Chłopców – SP Cewice: I m-ce Gmi-
na, III m-ce Powiat,
- Mini Piłka Nożna Dziewcząt – SP 
Cewice: I m-ce Gmina, I m-ce Po-
wiat, IV m-ce Półfinał Woj.,
- Mini Piłka Nożna Chłopców – SP 
Cewice: I m-ce Gmina, IV m-ce Po-
wiat,

- Sztafety sprawnościowe – SP Ce-
wice: III m-ce Powiat,
- Piłka Siatkowa Dziewcząt – SP Ce-
wice: I m-ce Gmina,
- Piłka Siatkowa Chłopców – SP Ce-
wice: I m-ce Gmina,
- Czwórbój Lekkoatletyczny Dziew-
cząt – SP Cewice: I m-ce Gmina, III 
m-ce Powiat,
- Czwórbój Lekkoatletyczny Chłop-
ców – SP Cewice: I m-ce Gmina, V 
m-ce Powiat,
- Gry i Zabawy – klasa 2 i 3 – SP 
Cewice: III m-ce Powiat,
- XVII Turniej Dziewcząt „Z podwór-
ka na stadion o puchar Tymbarku”  
– SP Cewice: I m-ce Powiat, IX m-ce 
Woj.,
- XVII Turniej Chłopców „Z podwór-
ka na stadion o puchar Tymbarku” 
– SP Cewice: II m-ce Powiat.

W ramach Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej VII i VIII klas SP 
oraz III klas Gimnazjum młodzież z 
Zespołu Szkół w Cewicach uczestni-
czyła we wszystkich zawodach i im-
prezach organizowanych na terenie 
powiatu lęborskiego wg kalendarza 
imprez. Nauczyciele Zespołu Szkół 
w Cewicach byli organizatorami m. 
in. Unihokeja Dziewcząt i Chłopców, 
Futsalu Dziewcząt i Chłopców, Piłki 
Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, Pił-
ki Siatkowej Chłopców, Koszykówki 
Chłopców, Piłki Siatkowej Plażowej 
Dziewcząt i Chłopców. 

Igrzyska młodzieży szkolnej VII i VIII 
klas oraz trzecich klas gimnazjum:
- Sztafetowe Biegi Przełajowe 
Dziewcząt – SP Cewice: III m-ce 
Powiat,
- Sztafetowe Biegi Przełajowe 
Chłopców – SP Cewice: IV m-ce 
Powiat,
- Futsal Dziewcząt – SP Cewice:  
I m-ce Gmina, II m-ce Powiat,
- Futsal Chłopców – SP Cewice:  
I m-ce Gmina, III m-ce Powiat,
- Unihokej Dziewcząt – SP Cewice:  
I m-ce Gmina, III m-ce Powiat,
- Unihokej Chłopców – SP Cewice:  
I m-ce Gmina, III m-ce Powiat,
- Tenis Stołowy Drużynowy Dziew-
cząt – SP Cewice: I m-ce Gmina,  
II m-ce Powiat,
- Tenis Stołowy Drużynowy Chłop-
ców – SP Cewice: II m-ce Gmina, 
- Piłka Ręczna Dziewcząt – SP Ce-
wice: I m-ce Gmina, I m-ce Powiat,  
III m-ce Półfinał Wojew.
- Piłka Ręczna Chłopców – SP Cewi-
ce: II m-ce Powiat, 
- Drużynowe Biegi Przełajowe 
Dziewcząt – SP Cewice: IV m-ce 
Powiat,
- Drużynowe Biegi Przełajowe 
Chłopców – SP Cewice: III m-ce Po-
wiat,
- Koszykówka Dziewcząt – SP Cewi-
ce: III m-ce Powiat,
- Koszykówka Chłopców – SP Cewi-
ce: II m-ce Powiat,
- Piłka Siatkowa Dziewcząt – SP Ce-

wice: I m-ce Gmina, IV m-ce Powiat,
- Piłka Siatkowa Chłopców – SP Ce-
wice: I m-ce Gmina, II m-ce Powiat,
- Piłka Nożna Dziewcząt (Futsal) – 
SP Cewice: I m-ce Gmina, II m-ce 
Powiat, 
- Piłka Nożna Chłopców (Futsal)  
– SP Cewice: I m-ce Gmina, III m-ce 
Powiat,
- Piłka Nożna Chłopców  – SP Cewi-
ce: II m-ce Gmina, 
- Lekkoatletyka Dziewcząt – SP Ce-
wice: III m-ce Powiat,
- Lekkoatletyka Chłopców – SP Ce-
wice: II m-ce Powiat,
- Siatkówka Plażowa Dziewcząt  
– SP Cewice: II m-ce Powiat,
- Siatkówka Plażowa Chłopców  
– SP Cewice: I m-ce Gmina, II m-ce 
Powiat,
- XII Andrzejkowy Turniej Piłki 
Ręcznej w Choczewie – SP Cewice:  
II m-ce,
- Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt w Cewicach – SP Cewice: 
I m-ce,
- XXI Międzynarodowy Maraton 
Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba – SP 
Cewice: V m-ce,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Siat-
kowej Młodzików Malbork – SP Ce-
wice: VI m-ce,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Siat-
kowej Młodzików Korab Cap Puck – 
SP Cewice: III m-ce,
- Mistrzostwa Polski Kadr Woje-
wódzkich Turniej Okręgowy Police 
– SP Cewice: I m-ce,
- Mistrzostwa Województwa Pomor-
skiego w Piłce Siatkowej Młodzików 
– SP Cewice: VIII m-ce,
- Mistrzostwa Województwa Pomor-
skiego w Piłce Siatkowej Kadetów  
– SP Cewice: IV m-ce,
- Ćwierćfinały Mistrzostw Polski w 
Piłce Siatkowej Kadetów – SP Cewi-
ce: V m-ce,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Siat-
kowej w Kaliningradzie – SP Cewice: 
I m-ce.

Rok szkolny 2018/2019 obfitował w 
wiele sukcesów sportowych uczniów i 
trenerów Zespołu Szkół w Cewicach, 
z których jesteśmy niezwykle dumni. 
Gratulujemy i życzymy powodzenia 
w następnym roku!

ZS w Cewicach 
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