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Koronawirus SARS-Cov-2
Koronawirus SARS-Cov-2  to 
wirus RNA osłonięty błoną tłusz-
czową (lipidową). Koronawirus 
SARS-Cov-2 wywołuje chorobę 
o nazwie COVID-19. Najczęściej 
występujące objawy choroby to 
gorączka, kaszel, duszność, pro-
blemy z oddychaniem. Chorobie 
mogą towarzyszyć bóle mięśni i 
zmęczenie oraz inne, nietypowe 
objawy typu utrata węchu i sma-
ku, silne bóle głowy, biegunka, 
zapalenie spojówek i inne. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) okres inkubacji, czyli okres  
od zarażenia pacjenta a po-
czątkiem występowania u niego 
objawów, w przypadku wirusa 
powodującego COVID-19 waha 
się pomiędzy 1-14 dni, najczęściej 
jest to około 5 dni (WHO za-
strzega, że informacje te mogą 
być akutalizowane, w miarę 
spływania danych). Natomiast  
u części zarażonych objawy mogą  
w ogóle nie występować. Niestety 
osoby bez objawów mogą być źró-
dłem zakażenia.

Co to znaczy, że ktoś miał 
kontakt z osobą zakażoną 
koronawirusem SARS-CoV-2?
• pozostawał w bezpośrednim 

kontakcie z osobą chorą lub w 
kontakcie w odległości mniej niż 
2 metrów przez ponad 15 minut,

• prowadził rozmowę z osobą z 
objawami choroby twarzą w 
twarz przez dłuższy czas,

• osoba zakażona należy do grupy 
najbliższych przyjaciół lub kole-
gów,

• osoba mieszkająca w tym sa-
mym gospodarstwie domowym, 
co osoba chora, lub w tym sa-
mym pokoju hotelowym.

Jak chronić się przed 
koronawirusem:
Duże skupiska ludzi to środowi-
sko sprzyjające rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa i innych wirusów 
przenoszonych drogą kropelkową. 
Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć 
przebywanie w miejscach publicz-
nych  i poprosić bliskich o pomoc  
w codziennych czynnościach, ta-
kich jak zakupy, zaopatrzenie w 
leki, załatwianie spraw urzędo-
wych i pocztowych.
Często myj ręce 
Należy pamiętać o częstym my-
ciu rąk wodą z mydłem, a jeśli 

nie ma takiej możliwości dezyn-
fekować je płynami/żelami na 
bazie alkoholu (min. 60%). Ist-
nieje ryzyko przeniesienia wirusa  
z zanieczyszczonych powierzchni 
na rękach. Dlatego częste mycie 
rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, 
które mogą być zanieczyszczone 
wirusem. Dotknięcie oczu, nosa 
lub ust zanieczyszczonymi rękami, 
może spowodować przeniesienie 
się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj 
powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym 
biurka, lady i stoły, klamki, włącz-
niki światła, poręcze muszą być 
regularnie przecierane z użyciem 
wody i detergentu lub środka de-
zynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, 
z których często korzystają do-
mownicy powinny być starannie 
dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój 
telefon i nie korzystaj z niego 
podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komór-
kowych bardzo łatwo gromadzą 
się chorobotwórcze drobnoustroje. 
Regularnie dezynfekuj swój telefon 
komórkowy (np.: wilgotnymi chu-
steczkami nasączonymi środkiem 
dezynfekującym). Nie kładź tele-
fonu na stole i nie korzystaj z niego 
podczas spożywania posiłków

Zachowaj bezpieczną odległość 
od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 
metra odległości od innych osób.

Stosuj zasady ochrony podczas 
kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy za-
kryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 
chusteczkę do zamkniętego kosza  
i umyć ręce używając mydła i wody 
lub zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%). Zakry-
cie ust i nosa podczas kaszlu i ki-
chania zapobiega rozprzestrzenia-
niu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj  
o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. 
Unikaj wysoko przetworzonej 
żywności. Pamiętaj o codzien-

nym jedzeniu minimum 5 porcji 
warzyw i owoców. Odpowied-
nio nawadniaj organizm. Co-
dziennie pij ok. 2 litry płynów 
(najlepiej wodę). Doświadczenia  
z innych krajów wskazują, że nie 
ma potrzeby robienia zapasów 
żywności na wypadek rozprze-
strzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych  

źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch  
w przypadku występowania no-
wego zagrożenia zdrowotnego. 
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł 
wiedzy opartych na dowodach 
naukowych, które publikowane są 
na stronach internetowych GIS i 
MZ. Wiedza naukowa to najsku-
teczniejsze narzędzie w walce z 
koronawirusem.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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GMINA CEWICE POZYSKAŁA ŚRODKI 
NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZED-
SZKOLNEGO W SIEMIROWICACH

Zespół Szkolno - Przedszkolny  
w Siemirowicach zakupił pomo-
ce dydaktyczne o łącznej wartości 
44 561 zł. Pieniądze na zakup po-
mocy Gmina Cewice pozyskała ze 
środków rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej na dofinanso-
wanie wyposażenia w pomoce dy-

daktyczne niezbędne do realizacji 
podstawowy programowej z przed-
miotów przyrodniczych. W ramach 
dofinansowania zostały zakupione 
pomoce m.in.: mikroskopy, zestawy 
naukowe, mapy i atlasy.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

NOWY SPRZĘT NA WYPOSAŻENIU OSP ŁEBUNIA 
Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łebuni otrzymała nowy 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zaku-
piony sprzęt umożliwi  zwiększenie 
gotowości bojowej jednostki. Sprzęt 
o łącznej wartości 30 207,00 zł zo-
stał sfinansowany z: 
1.Zadanie publiczne pod tytułem 
„Zapewnienie gotowości bojowej 
jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej włączonej do krajowego syste-
mu ratowniczo – gaśniczego”:
Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej – 10 887,00 zł 

Gmina Cewice – 3000,00 zł. 
Zakupiono:
- sprzęt do działań w zakresie ratow-
nictwa wodno – lodowego:
pneumatyczne sanie ratownicze 
wraz z osprzętem: kamizelki aseku-
racyjne, rzutki ratownicze, linki, lor-
netka, zestaw ABC,
- sprzęt do działań ratowniczo – ga-
śniczych:
linka strażacka ZL 30 – 2szt
kurtyna wodna 52 z regulacją
Całkowity koszt zadania: 
 13 887,00 zł

2. Zadanie publiczne pod tytu-
łem „Dofinansowanie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych”:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji – 5000,00 zł
OSP Łebunia – 320,00 zł
Zakupiono:
- ubrania sportowe, koszulki i czapki 
dla Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej, 
- szarfy do sztandaru, 
- flagi, 
- buty oraz koszulki.

Całkowity koszt zadania: 5 320,00 
zł.

3. Projekt „Doposażenie OSP  
w sprzęt uzbrojenia i techniki spe-
cjalnej” zrealizowano ze środków 
finansowych:
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku – 5000,00 zł
Gmina Cewice (fundusz sołectwa 
Łebunia) - 5000,00 zł
Zakupiono:
- wentylator oddymiający, 
- opryskiwacz plecakowy spalinowy 
Sthil 
- węże tłoczne W-52 – 7 sztuk.
Całkowity koszt projektu wyniósł: 
10 000,00 zł

4.Dofinansowanie na zakup 
dwóch mundurów wyjściowych dla 
druhów OSP Łebunia:
Gmina Cewice (fundusz sołecki 
Osowo Lęborskie) – 1000,00 zł
Strażacy jednostki OSP Łebunia 
dziękują za pomoc w zakupie sprzę-
tu niezbędnego podczas działań 
ratowniczo – gaśniczych licząc na 
dalszą współpracę.
Referat Zamówień Publicznych, Fun-

duszy Zewnętrznych i Promocji 

NOWE POMIESZCZENIE  
W OPS CEWICE

W ramach współpracy Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Cewicach i Urzę-
du Gminy w Cewicach wyremonto-
wane zostało nowe pomieszczenie 
ze środków gminnych z przezna-
czeniem na porady psychologiczne 
dla mieszkańców gminy Cewice 
(podopiecznych Ośrodka) oraz spo-
tkania grup roboczych Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego do 
Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.
Pomieszczenie znajduje się w piwni-

cy Ośrodka Zdrowia w Cewicach, 
Osiedle Na Wzgórzu 35 (między 
Rehabilitacją a Klubem Seniora 
„CHECZ”). 
Aby skorzystać z pomocy Psycho-
loga OPS Cewice należy skon-
taktować się z pracownikiem so-
cjalnym (według rejonizacji) tel. 
59 8611467 lub termin spotkania 
uzgodnić bezpośrednio z psycholo-
giem p. Aleksandrą Brzozowską, tel. 
884897560.

Olga Wenta
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„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 
Gmina Cewice otrzymała wsparcie 
finansowe w wysokości 53.370,00 
zł na doposażenie i poprawę stan-
dardu stołówki szkolnej w Zespole 
Szkół w Cewicach w ramach modu-
łu 3 wieloletniego rządowego pro-
gramu „Posiłek w szkole i w domu”, 
dotyczącego wspierania w latach 
2019-2023 organów prowadzą-
cych publiczne szkoły podstawowe 
w zapewnieniu bezpiecznych wa-
runków nauki, wychowania i opieki 
przez organizację stołówek i miejsc 
spożywania posiłków. 
W ramach programu doposażono 
kuchnię w zmywarko – wyparzarkę 
z akcesoriami oraz 2 piece konwek-
cyjno - parowe, pozwalające m.in. 
na wysoką jakość przyrządzanych 
dla dzieci potraw, ograniczenie 
tłuszczów, soli, czasu, energii i wody, 
różnorodną obróbkę (pieczenie, 
smażenie, duszenie, grillowanie, 
blanszowanie, gotowanie na parze 
i w niskiej temperaturze) oraz umoż-
liwiające przygotowywanie różnych 
potraw jednocześnie. Zakupiono 
także 16 stolików i 96 krzesełek sto-
łówkowych o różnej wysokości dla 
młodszych i starszych dzieci oraz 

kredens stołówkowy na talerze. 
Dostawę i montaż urządzeń ga-
stronomicznych zrealizowała firma 
GASTIMA ze Słupska, zaś wypo-
sażenie w meble – firma Nowa 
Szkoła z Łodzi. Dzięki uprzejmo-
ści firmy STALGAST z Warszawy  
w naszej szkole pojawił się doradca 
kulinarny i ekspert gastronomiczny, 
Piotr Kosmala, który zaprezentował 
możliwości systemu kulinarnego 
zakupionych pieców, gwarantują-
ce doskonały efekt serwowanych 

potraw. Pan Piotr zaprezentował 
proces przyrządzania, pieczenia  
i gotowania brokułów, fasolki szpa-
ragowej, filetów ryby oraz kotletów 
i podudzia z kurczaka. Kucharki 
otrzymały cenne wskazówki i in-
struktaż dotyczący przyrządzania 
posiłków, a ilość zadawanych pytań 
świadczyła, że spotkanie było wyjąt-
kowo interesujące.
Zgodnie z wieloletnim rządo-
wym programem „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023 

Wnioskodawca musi wnieść wkład 
własny. W przypadku Zespołu Szkół  
w Cewicach jako wkład rzeczowy 
wykazano kwotę 45.559,36 zł brut-
to, stanowiącą poniesiony w kwietniu  
2019 r. koszt remontu dachu na 
budynku „A” Zespołu Szkół w Ce-
wicach, w którym mieszczą się 
pomieszczenia stołówki szkolnej. 
Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniósł 86.441,36 zł, zaś dofinan-
sowanie z rządowego programu  
- 40.882,00 zł.
W maju 2019 roku Gmina Cewice 
złożyła wspólny wniosek o udzie-
lenie wsparcia finansowego na 
doposażenie i poprawę standardu 
obecnie funkcjonujących stołówek 
szkolnych w 5 szkołach publicz-
nych z terenu gminy. Cewicka pod-
stawówka jako jedyna w gminie  
i w powiecie lęborskim, znalazła się 
w gronie placówek wybranych do 
dofinansowania. W całym woje-
wództwie pomorskim dofinansowa-
nie otrzymały jedynie 44 szkoły.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych 

 i Promocji 

Mając na uwadze dbałość o estetykę Gminy Cewice liczę na współpracę

 i zaangażowanie wszystkich właścicieli nieruchomości.

Wójt Gminy Cewice

Jerzy Bańka

 
W związku z przystąpieniem do wiosennych prac

porządkowych Wójt Gminy Cewice przypomina

właścicielom nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia

zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż

nieruchomości zabudowanych.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
i na podstawie uchwały Nr  XIV/127/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 30.12.2019r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Cewice obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie
utrzymania  czystości  i  porządku m.in.  przez uprzątnięcie błota,  śniegu,  lodu 
i innych zanieczyszczeń z  chodników wzdłuż  nieruchomości  zabudowanych.
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URZĄD GMINY W CEWICACH ORAZ OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ W CEWICACH ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ 
OBSŁUGI INTERESANTÓW

Z uwagi na zagrożenie epide-
miologiczne od dnia 16 marca 
2020r. wprowadzam ograniczenia  
w dostępności do Urzędu Gminy  
w Cewicach oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Cewicach poprzez za-
mknięcie budynków dla bezpośred-
niej obsługi interesantów.
- kontakt z urzędnikami jest możliwy 
przede wszystkim w formie elektro-
nicznej email: sekretariat@cewice.
pl lub telefonicznie sekretariat:  
59 861 34 60. Wykaz poszczegól-
nych referatów i stanowisk dostęp-
ny jest pod adresem: http://www.
cewice.pl/urzad-gminy/numery-te-
lefonow/  lub http://bip.cewice.pl/
dokumenty/menu/21.
• wstęp do Urzędu mają osoby 

udające się do Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Cewicach w sprawach: 
rejestracji zgonu oraz rejestracji 
urodzeń, po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu się z urzędni-
kiem,

• podania, wnioski i inne pisma 
należy dostarczać za pomocą 
poczty elektronicznej, przesyłek 
pocztowych lub skrzynki ePUAP: /
o56dqo8d64/SkrytkaESP, w tym 
w miarę możliwości przy wykorzy-
staniu profilu zaufanego lub za 
pośrednictwem bankowości elek-
tronicznej – zgodnie z właściwymi 
przepisami.

• kasa Urzędu Gminy w Cewicach 
od dnia 13 marca 2020 roku jest 
nieczynna do odwołania. Wszelkie 
wpłaty należy dokonywać na od-
powiedni rachunek bankowy Gmi-
ny Cewice na Poczcie lub poprzez 

wykorzystanie systemu bankowo-
ści elektronicznej.

• podatki, opłaty należy doko-
nywać w formie bezgotówko-
wej – przelewem lub przekazem 
pocztowym na rachunek banko-
wy Urzędu Gminy w Cewicach: 
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁE-
BIE 33 9324 1018 0022 6556 
2000 0330 

• wpłaty z tytułu opłat za odbiór od-
padów komunalnych należy doko-
nywać za pośrednictwem banko-
wości internetowej na wskazany w 
dokumentach indywidualne konta 
bankowe lub na numer rachunku 
bankowego dla opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi: 
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁE-
BIE 23 9324 1018 0022 6556 
2000 0510

Zmiana sposobu funkcjonowania 
Urzędu nie oznacza, że pracownicy 
nie będą wykonywali swoich obo-
wiązków. Pracownicy będą wyko-
nywali wszystkie obowiązki, łącznie  
z realizacją spraw mieszkańców, 
lecz bez bezpośredniego kontaktu.
Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Cewicach tylko w sprawach wyjąt-
kowych i ciężkich sytuacjach życio-
wych będą przyjmowani pojedyn- 
czo, w osobnym pomieszczeniu, wy-
łącznie po wcześniejszym telefonicz-
nym umówieniu się z pracownikiem 
merytorycznie prowadzącym spra-
wę. Każda osoba, której wyznaczony 
zostanie termin wizyty, po przybyciu 
do Ośrodka będzie musiała poddać 
się pomiarowi temperatury oraz zo-
bowiązana zostanie do odpowiedzi 

na pytania dotyczące zagrożenia 
zarażania wirusem SARS-CoV-2 
zwanej COVID-19. Osoby starsze 
i samotne wymagające pomocy,  
a nie mogące liczyć na pomoc ro-
dziny, prosimy o kontakt telefonicz-
ny z pracownikami Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Cewicach. Wszelkie 
wnioski, podania dokumenty (skan) 
należy składać w formie elektronicz-
nej lub załatwiać sprawy telefonicz-

nie. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Cewicach informuje również, że  
w związku z epidemią koronawiru-
sa został uruchomiony telefoniczny 
dyżur psychologa pod numerem 
telefonu 884 897 560.

Kontakt do Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Cewicach: 

Tel. 59 8611 467 
Email: sekretariat@ops.cewice.pl 
ePUAP: OPSCewice/SkrytkaESP

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZED ZS W CEWICACH 
W dniach 4-6 marca przed szkołą 
zostało wykonane wyniesione przej-
ście dla pieszych. 
Taka wyniesiona „zebra” z progiem 
spowalniającym uspokaja ruch, 
zmuszając kierowców do zdjęcia 
nogi z gazu. 
Aby bezpiecznie przejechać przez 
takie przejście, konieczne jest zre-
dukowanie prędkości. Dzięki temu 
poprawi się bezpieczeństwo dzieci 
uczęszczających do Zespołu Szkół 
w Cewicach. 

mailto:sekretariat@cewice.pl
mailto:sekretariat@cewice.pl
http://www.cewice.pl/urzad-gminy/numery-telefonow/?fbclid=IwAR2H4xJzo0YfuZXS8_CtybjAJDsuc89paTbaH7BqgH1hmCvcdcPV-NAMPPc
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PRZEBUDOWA DROGI  
W SIEMIROWICACH

Trwają prace związane z reali-
zacją zadania pn. „Przebudowa 
odcinka drogi gminnej nr 149121G 
ulicy Szkolnej w miejscowości Sie-
mirowice”. W ramach inwestycji 
przebudowywany odcinek drogi  
o długości 583 m zyska nawierzch-
nię z kostki brukowej. Zostanie 
również zbudowany chodnik oraz 
wykonana kanalizacja deszczowa. 
Na realizację inwestycji Gmina Ce-
wice otrzymała dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii”. Poziom dofinanso-
wania wynosi do 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych operacji

TRWAJĄ PRACE  
ZWIĄZANE Z PRZEBU-
DOWĄ DROGI NA  
OSIEDLU NA WZGÓ-
RZU I BUDOWĄ DROGI 
NA OSIEDLU  
MŁODYCH  
W CEWICACH
Trwają prace związane z realizacją 
zadania pn. „Budowa i przebu-
dowa drogi gminnej nr 149041G 
łączącej drogę powiatową nr 
1324G z drogą wojewódzką nr 212 

w Cewicach”. Inwestycja obejmuje 
budowę odcinka drogi o długości 
706 m wraz z chodnikiem i kanali-
zacją deszczową na Osiedlu Mło-
dych od skrzyżowania z ulicą Zie-
loną do Osiedla Na Wzgórzu oraz 
przebudowę odcinka drogi o długo-
ści 152 m na Osiedlu Na Wzgórzu 
od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 
212 do skrzyżowania przy placu za-
baw. Pierwszy odcinek drogi zosta-
nie wykonany z kostki brukowej, na-
tomiast drugi odcinek zyska nową 
nawierzchnię asfaltową. Wykonaw-
cą inwestycji jest firma Usługi Leśne 
Budowalne Krystian Wenta z Popo-
wa. Obydwa odcinki drogi zostaną 
wykonane do końca czerwca 2020 

r. Realizacja zadania stała się moż-
liwa dzięki otrzymanemu dofinanso-
waniu w ramach Funduszu Rozwoju 
Dróg Samorządowych, które wynosi 
50% kosztów kwalifikowalnych.

ROZPOCZĘTO  
BUDOWĘ DROGI  
W BUKOWINIE
Rozpoczęła się realizacja zadania 
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
149113G w miejscowości Bukowina”, 
na które Gmina Cewice pozyskała 
dofinansowanie w ramach Fundu-
szu Rozwoju Dróg Samorządowych 
w wysokości 50% kosztów kwalifi-
kowalnych W ramach inwestycji zo-

stanie przebudowany odcinek drogi 
o długości 403 m, prowadzący od 
skrzyżowania przy boisku w Buko-
winie w stronę Niepoczołowic. Na-
wierzchnia drogi zostanie wykonana 
z kostki brukowej. Aby spowolnić 
ruch pojazdów zostanie wykonany  
spowalniacz w formie wyniesienia 
(progu zwalniającego) na całej sze-
rokości jezdni i o długości 16,0 m. 
Zadanie będzie także obejmować 
budowę chodnika po prawej stronie 
jezdni o długości 293,0 m oraz po 
lewej stronie jezdni o długości 249,0 
m. Ponadto zostanie zbudowana 
sieć kanalizacji deszczowej o długo-
ści 454 m oraz zamontowana jedna 
lampa uliczna. Wykonawcą inwe-
stycji jest firma Kruszywo sp. z o.o.  
z Linii. Zadanie zostanie zrealizowane   
do 15 czerwca 2020 r.

ROZPOCZĘTO  
BUDOWĘ SIECI  
WODOCIĄGOWEJ  
W PIESKACH
W miejscowości Pieski rozpoczęto re-
alizację zadania „Budowa sieci wo-
dociągowej dla miejscowości Pieski, 
stacji uzdatniania wody wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą – Etap I”.  
W ramach zadania zostanie wybu-
dowana sieć wodociągowa o długo-
ści 834,8 m. Zostanie wybudowany 
także budynek stacji uzdatniania 
wody wraz z wyposażeniem techno-
logicznym. Zadanie zostanie zreali-
zowane do dnia 25.09.2020 r. 

Referat Planowania Przestrzennego, 
Gospodarki Nieruchomościami i 

INWESTYCJE



BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACH 7Kwiecień Nr 72/2020

BEZPIECZNE FERIE – AKCJA  
INFORMACYJNO – EDUKACYJNA

Zimowe ferie dla dzieci i młodzieży 
to czas zabaw na świeżym powie-
trzu i wyjazdów zimowych. Aby fe-
rie zimowe przebiegły bezpiecznie 
należy pamiętać o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa, obo-
wiązujących podczas zorganizo-
wanych wyjazdów zimowych, jak  
i spędzania tego czasu w miejscu 
zamieszkania. W naszej gminie wraz  
z przedstawicielami policji, straży 
pożarnej i ratownikami z drużyny 
WOPR Siemirowice zorganizowano 
akcje informacyjno-edukacyjną we 
wszystkich szkołach z terenu gminy 
dotyczącą bezpiecznych ferii zimo-
wych.
Sierż. sztab. Marta Bąciaszek z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lęborku 
przypomniała jak ważne jest  prze-
strzeganie zasad poruszania się po 
drogach, szczególnie po zmroku, 
kiedy niezbędne stają się elementy 
odblaskowe na ubraniach. Po poga-
dance uczniowie otrzymali odblaski 
w postaci opasek.  Pani Marta przy-
pomniała również czym jest zjawi-
sko cyberprzemocy, które na pozór 
niewinne, może wyrządzić ogromne 
szkody. Młodzież wysłuchała rad, 
co robić żeby nie zostać ofiarą cy-
berprzemocy, jak postąpić będąc 
świadkiem takiej formy przemocy 
oraz gdzie szukać pomocy, gdy 
staniemy się ofiarą agresji w sieci. 
W każdym zdaniu podkreślała, 
że cyberprzemoc jest przestęp-
stwem i poważne jej przejawy na-
leży zgłaszać organom ścigania. 
Kolejnym gościem podczas po-
gadanki był mł. asp.  Radosław 
Wroński z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej  
w Lęborku. Opowiedział uczniom 

o zagrożeniach czyhających 
w trakcie ferii zimowych. Omówił za-
sady bezpieczeństwa podczas upra-
wiania sportów zimowych i zabaw 
na świeżym powietrzu. Przestrzegał 
również przed nieprzemyślanymi 
zabawami na zamarzniętych jezio-
rach i rzekach, a także przed zjeż-
dżaniem z górek znajdujących się 
blisko ruchliwych ulic. W ramach 
przypomnienia powtórzył z ucznia-
mi numery telefonów alarmowych 
oraz zasady korzystania z nich. 
Marta Musiał oraz Ewa Labuda  
z drużyny WOPR Siemirowice 
przedstawiły zasady udzielania 
pierwszej pomocy.
Celem spotkania była nauka mło-
dych ludzi prawidłowego i bez-
piecznego zachowania podczas 
wypoczynku w czasie ferii zimowych 
oraz reagowania na sytuacje kryzy-
sowe, w tym umiejętność udzielenia 
pierwszej pomocy. Rozmowy miały 
za zadanie uświadomić uczniów jak 
ważne jest bezpieczeństwo i umie-
jętne korzystanie z wolnego czasu. 
Uczniowie brali żywy udział w dys-
kusji. Chętnie odpowiadali na zada-
wane pytania i wysuwali konstruk-
tywne wnioski. Służby mundurowe 
co roku dokładają wszelkich starań 
a w szczególności apelują zarówno 
do tych najmłodszych, jak i młodzie-
ży oraz ich rodziców o rozwagę, by 
uniknąć zagrożeń.
Uczniowie otrzymali od Gminy 
Cewice ulotki informacyjne przed-
stawiające zasady, których należy 
przestrzegać podczas ferii zimo-
wych, a najmłodsi uczestnicy spo-
tkania zimowe kolorowanki.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

BIWAK „ODYSEJA UMYSŁÓW”  
1 DRUŻYNY HARCERSKIEJ IM.  
MORSKIEJ JEDNOSTKI RAKIETOWEJ

W dniach 20 – 24.01.2020 roku 
harcerze z 1 Drużyny Harcerskiej 
im. Morskiej Jednostki Rakietowej 
działającej przy Szkole Podstawowej  
w Przerytem gościli zaprzyjaźnio-
ne drużyny z Hufca ZHP Branie-
wo – 1 GHDP im. S. Batorego oraz 
11 GDSH „Melcekuke”. Inspiracją do 
tegorocznego biwaku była „Odyseja 
Umysłów”, która uczy młodych ludzi 
stawiać czoła zmianom, zaszczepia 
w nich radość z nauki i wiarę we wła-
sne zdolności osiągania tego, co inni 
mogliby uznać za niemożliwe. 
Przez ten tydzień świetnie się bawi-
liśmy rozwijając swoją kreatywność 
tworząc przedstawienia teatralne, 
budując konstrukcje z patyczków od 
lodów czy rozwiązując zagadki lo-
giczne w licznych grach terenowych. 
Wzięliśmy udział w zajęciach z robo-
tyki i bawiliśmy się w escape roomie. 
Nie zabrakło także elementów po-
znawania regionu i kultury Kaszub. 
Odwiedziliśmy Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku 
oraz weszliśmy na najwyższy szczyt 

– Wieżycę oraz znajdującą się tam 
wieżę widokową. Ostatni biwakowy 
wieczór to moment szczególny dla 
naszej drużyny gdyż obchodziliśmy 
swoje drugie urodziny. Był to też czas 
szczególnie wyjątkowy dla trójki na-
szych nowych harcerzy, którzy złożyli 
swoje Przyrzeczenie Harcerskie. Nie 
zabrakło urodzinowego tortu i pre-
zentów. 
Szczególnie chcielibyśmy podzięko-
wać Pani Dyrektor SP w Przerytem 
– Aleksandrze Klein oraz wszystkim 
pracownikom szkoły za pomoc i za-
angażowanie w to przedsięwzięcie. 
Dziękujemy także Panu Andrzejowi 
Długiemu, Kierownikowi Klubu 44 
Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemi-
rowicach za wsparcie i życzliwość. Bi-
wak został dofinansowany w ramach 
projektu „Otwieramy horyzonty! 
Rozwój usług społecznych na rzecz 
dziecka i rodziny w powiecie lębor-
skim poprzez uruchomienie placówki 
wsparcia dziennego typu podwórko-
wego”.

druhna Anna Białous

AKADEMIA EDU SENSE
Akademia Edu sense, to program, 
który wprowadza dzieci w naukę ko-
dowania, programowania i robotyki, 
do zajęć dydaktycznych  niezależnie 
od ich wieku. Wszyscy uczestnicy 
z największym zainteresowaniem 
chłoną nową wiedzę. Nauka kodo-
wania jest świetną zabawą, która 
niesie za sobą wymierne efekty. 
Uczniowie wykonują różnego rodza-
ju aktywności  okołoprogramistycz-
ne, które świetnie rozwijają logiczne 
myślenie, zadaniowe podejście do 
stawianych problemów oraz umie-
jętność pracy w grupie. W Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Siemi-
rowicach uczniowie biorą udział  
w Ogólnopolskim programie „Uczy-
my dzieci programować”. Pod okiem 
nauczyciela chętnie podejmują 

działania związane z programowa-
niem, kodowaniem na dywanie czy 
też  pracą z ozobotami. Metoda ta 
przynosi uczniom wiele satysfakcji  
i nieograniczonej  radości. Zachę-
cam  wszystkich nauczycieli do pra-
cy z matą, kubkami i ozobotami. 

Uczestniczka Akademii  
Agnieszki Keller

relacja
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DZIEŃ SOŁTYSA
11 marca przypadał Ogólnopol-
ski Dzień Sołtysa. Z tej okazji  
Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka, 
zaprosił 12 sołtysów Gminy Cewice  
na spotkanie, które odbyło się  
w Urzędzie Gminy w Cewicach. 
W podziękowaniu skierowanym  
do sołtysów Wójt podkreślił rolę 

sołtysa jako osoby będącej najbli-
żej problemów mieszkańców oraz  
podziękował za ich ciężką pracę  
i za zaangażowanie w działalność 
na rzecz społeczności gminnej.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

DZIEŃ KOBIET W MASZEWIE 
LĘBORSKIM 

Ponad 200 Pań bawiło się w Domu 
Kultury w Maszewie - filii GCK Ce-
wice z okazji Dnia Kobiet. Na sce-
nie wystąpili znakomici artyści Wik-
toria Drywa, Wojciech Ulenberg i 
Dominika Kwiatkowska. Gwiazdą 
wieczoru okazał się Krzysztof Szpot 
- wokalista, solista, członek Zespołu 
One moment, kompozytor i autor 
tekstów. Krzysztof pochodzi z Ryb-
nika,a od 20 lat jest mieszkańcem 
Ustki. Z muzyką związany jest od 
wielu lat,  na Śląskim rynku debiuto-
wał w 2016 roku. Wśród przebojów 
Krzysztofa Szpota wymienić nale-
ży: „Ślązok”, „Fandzolynie”, „Nuty 
grają dziś dla Ciebie”, „Miłość to 
nie takie proste”. Dla Pań Krzysztof 
zaśpiewał utwory Czerwonych Gitar. 
Wśród zaproszonych gości był także 
pełen humoru kabaret ,,Teatralnie 
Zakręceni”. W roli głównej wystąpili 

Wiesław Wieliczko, Radosław Wi-
śniewski oraz Martyna Romowska. 
Zgromadzonym Paniom symbo-
licznego tulipana wraz z życzenia-
mi wręczył Wójt Gminy Cewie Jerzy 
Bańka oraz Dyrektor GCK w Cewi-
cach Karol Płotka. 
Do zorganizowania tak wspania-
łego przedsięwzięcia przyłączyli się 
radni Grzegorz Partyka, Katarzyna 
Drywa, Sołtys z Radą Sołecką Ma-
szewa oraz Sołtys Karwicy Justy-
na Lica. Nad całością przebiegu 
imprezy czuwała Pani Kasia wraz  
z zespołem. 
Nagrody ufundowali: Katarzyna 
Szwiec Salon Odnowy Biologicznej 
VIRGO w Lęborku, pizzeria MA-
LAGA- Cewice, Sołectwo Oskowo, 
Sołectwo Maszewo.

Dom Kultury  
w Maszewie Lęborskim 

relacja
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ZIMOWY DZIEŃ SENIORA  
W MASZEWIE LĘBORSKIM

Dzień Seniora to szczególne święto. 
Święto ludzi starszych, którym nale-
ży się szacunek i uznanie za bezin-
teresowną miłość i mądrość, jakimi 
obdarowują młodsze pokolenia. To 
oni są w naszych domach piewcami 
tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie.
W tym szczególnym dniu, życzenia 
zdrowia, długich lat życia w dobrym 
zdrowiu, w gronie najbliższych, 
pogody ducha, satysfakcji oraz 
spełnienia wszystkich marzeń, zło-
żył w imieniu Wójta Gminy Cewice 
Jerzego Bańki Pan dyr. Gminnego 
Centrum Kultury w Cewicach Karol 
Płotka. Do życzeń dołączyli się Soł-
tys Jan Itrych wraz z Radą Sołecką 
Sołectwa Maszewa oraz  radni gmi-
ny Cewice Pani Katarzyna Drywa, 

Zbigniew Tryba, Mariola Myszk.
Całą uroczystość poprowadziła Pani 
Kasia, która wspólnie z Panią Mar-
celiną Dzienisz przygotowały boga-
ty program artystyczny. Wystąpiły 
dzieci z Domu Kultury w Maszewie 
oraz kaszubski zespół Mareszki. 
Występujący artyści wprowadzili 
wesołą atmosferę, która udzieliła się 
wszystkim obecnym. Goście często-
wali się słodkościami i razem z wy-
konawcami dołączali do wspólnej 
zabawy. Seniorzy z Maszewa Kręp-
kowic, Osowa Lęborskiego, Malczyc  
z pewnością na długo zapamiętają 
ten uroczysty, styczniowy wieczór.

Dom Kultury w Maszewie – filia 
GCK Cewice 

Katarzyna Drywa
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W GMINNYM CENTRUM  
KULTURY W CEWICACH

Gminne Centrum Kultury w Cewi-
cach z okazji dnia zakochanych za-
prosiło do siebie kwartet smyczkowy 
„Aquartet” z Katowic. Koncert pt.  
„Miłość Ci wszystko wybaczy” odbył 
się 16 lutego. Na tę okazję scena 
GCK została udekorowana 5000 
serc! Publiczność usłyszała z tej oka-
zji takie utwory jak „Felicita”, „ O sole 
mio”, „Pretty Woman” czy „My heart 
will go on”. Konferansjer zespołu Wi-
told Pelka podczas koncertu zadbał 
również o bogatą część satyryczną 
wydarzenia. Widzowie byli zabawia-
ni ciekawymi anegdotami, bujnymi 
zapowiedziami a nawet prezentacją 
słynnej sceny z Titanica. Natomiast 
25 lutego na swojej scenie Gminne 
Centrum Kultury gościło aktorów  
z Chojnickiego Studia Rapsodycz-
nego Błażeja Tachasiuka oraz Piotra 
Rutkowskiego. Spektakl pt. „Dziec-
ko dla początkujących” w reżyserii 
Grzegorza Szlangi to nietypowy  
i przekomiczny poradnik dwóch świe-
żo upieczonych ojców. Widowisko 
momentami przeraziło przyszłych  
i świeżo upieczonych ojców, gdyż 
aktorzy, w zabawny sposób, uka-
zali, że opieka nad niemowlakiem 
czasami bywa gorsza od trzęsie-
nia ziemi. Zgromadzona publicz-
ność była zachwycona spektaklem. 
Ważnym wydarzeniem w Gminnym 
Centrum Kultury był weekend 7-8 
marca podczas, którego celebrowa-
ny był Dzień Kobiet. Kobiecy week-
end sprawił wiele radości i uśmiechu 
mieszkankom gminy. 7 marca od 
samego rana panie uczestniczyły  
w warsztatach „Między nami ko-
bietami”, gdzie tworzyły piękne za-

wieszki z makramy. Po południu zaś 
swój dzień świętowały panie z sołec-
twa Unieszyno. Następnego dnia 
na scenie GCK zagościł zespół Ar-
tes Ensambe z koncertem pt. „Bru-
netki, blondynki”. Program koncertu 
dostarczył widzom niesamowitej 
dawki dobrego humoru i okazji do 
nieustającego komplementowania 
przybyłych pań, a także obdarowy-
wania ich tulipanami wykonanymi z 
materiału. O kobietach w dniu ich 
święta pamiętał także Cewicki Klub 
Morsa i Biegacza. Podczas niedziel-
nego morsowania w Łebie Panowie 
obdarowali Panie różami, a następ-
nie wraz z członkami Łebskiego Klu-
bu Morsa rozpoczęli morsowanie  
w Bałtyku. Cewicki Klub Morsa i Bie-
gacza w styczniu wziął także udział 
w 14. Biegu Policz się z Cukrzycą, 
organizowanym przez GCK w Ce-
wicach. Podczas biegu zorganizo-
wano zbiórkę pieniędzy wspierającą 
akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Gminne Centrum Kultury 
w Cewicach poza koncertami i wy-
stępami teatralnymi prowadzi dla 
najmłodszych mieszkańców gminy 
zajęcia wokalne, teatralne oraz pla-
styczne. Uczestnicy zajęć wokalnych 
wzięli udział w Festiwalu Muzycz-
nym Mini Gdynia Open 2020. Zo-
fia Śmiałkowska zachwyciła widzów 
wykonaniem utworu Małgorzaty 
Ostrowskiej „Meluzyna”, natomiast 
Natalia Szymikowska uświetniła fe-
stiwal utworem Edyty Górniak „Ko-
lorowy wiatr” z bajki „Pocahontas”. 
Gratulujemy wspaniałych występów.

Gminne Centrum Kultury  
w Cewicach

OSTROŻNY I BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK

W ramach innowacji ,,Ostrożny  
i bezpieczny przedszkolak” odbyło 
się spotkanie z ratownikiem medycz-
nym z J.W. w Siemirowicach. Pod-
czas spotkania, dzieci z oddziałów 
przedszkolnych uczyły się udzielania 
pierwszej pomocy. Ratownik opo-
wiedział przedszkolakom w jaki spo-
sób udziela się pierwszej pomocy, 
jak pomóc poszkodowanym zanim 
przyjedzie pogotowie ratunkowe. 
Dzieci z zainteresowaniem słuchały 
wskazówek pana ratownika doty-
czących zachowania się w sytuacji 
zagrożenia życia np. skaleczenia, 
oparzenia, utraty przytomności, 
zatrucia, złamania czy krwotoku. 
Nauczyły się podstawowych nume-
rów alarmowych oraz jak wezwać 
pomoc przez telefon. Duże wraże-
nie na dzieciach zrobił „fantom”, na 

którym dzieci uczyły się podstaw re-
animacji. Spotkanie to miało na celu 
kształtowanie pozytywnych i bez-
piecznych postaw oraz zapozna-
nie najmłodszych z podstawowymi 
czynnościami ratowniczymi w wy-
padku nieobecności osób dorosłych.

Zespół Szkół w Cewicach 

relacja

HARCERZE Z 21. DRUŻYNY  
HARCERSKIEJ “BUKI” WZIĘLI UDZIAŁ  
W ZLOCIE ZAŚLUBINOWYM W PUCKU

Reprezentacja 21. Drużyny Harcer-
skiej “BUKI” wzięła udział w Zlocie 
Zaślubinowym w Pucku z okazji 100. 
rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. 
W sobotę (08.02) harcerze uczest-
niczyli w grze terenowej, w trakcie 
której zapoznali się z historią zaślu-
bin Polski z morzem oraz historią 
życia o gen. Józefie Hallerze. Skauci 
mieli okazję obejrzeć niesamowity 
spektakl pt. „Laserowe Stulecie” na 
Starym Rynku w Pucku. Drugi dzień 
zmagań przyniósł naszym uczestni-
kom wycieczkę do Władysławowa. 

Krótka podróż pociągiem i mogli 
zdobywać kolejne punkty na mapie 
rybackij wioski. Trzeci dzień Zlotu to 
udział w uroczystościach 100. rocz-
nicy Zaślubin Polski z Morzem. 
Przyjazd zabytkowego pociągu  
z gen. Hallerem, przemarsz korowo-
dem ulicami miasta, odsłonięcie ta-
blicy poświęconej Antoniemu Miotk 
przez Prezydenta RP oraz akt odno-
wienia zaślubin Polski z Morzem, to 
tylko część atrakcji ostatniego dnia 
zlotu.  

dh. Katarzyna Skrzyńska-Gołąb

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

Opracowanie graficzne i druk:
media
ul. Słowackiego 13B/15, 84-300 Lębork
tel. 795-438-045
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POGROMCY BYKÓW

Już 9 raz odbył się gminny konkurs 
ortograficzny - „Pogromcy byków” 
organizowany przez Zespół Szkolno 
- Przedszkolny oraz zaprzyjaźniony 
Klub Wojskowy w Siemirowicach. 
Do konkursu przystąpili uczniowie 
klas II-VIII w trzech kategoriach.
W klasach II-III mistrzem ortografii 
został uczeń Michał Wiśnik ze Szko-
ły Podstawowej z Łebuni. 
Laureaci: Ewa Sycha ze Szkoły Pod-
stawowej z Łebuni
Paweł Borsuk z Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Bukowinie
Wyróżnieni uczniowie w/w kategorii:
Patrycja Niedzielska z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Siemiro-
wicach
Szymon Majewski z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Siemirowicach
Ida Gągolewska z Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Bukowinie
W klasach IV-VI mistrzem ortografii 
została uczennica Paulina Kobiela  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Bukowinie
Laureaci:
Agata Stenka z Zespołu Szkolno

-Przedszkolnego w Siemirowicach
Natalia Todys z Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Bukowinie
Wyróżnienie otrzymała Karolina 
Młyńska z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Siemirowicach
W klasach VII-VIII  mistrzem orto-
grafii została uczennica Zofia Ba-
dera z Zespołu Szkół w Cewicach
Laureaci:
Klaudia Szmidtke z Zespołu Szkół  
w Cewicach
Kinga Cybula ze Szkoły Podstawo-
wej w Maszewie
Wyróżnienie otrzymał Kacper 
Myszk ze Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Przerytem.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. 
Dziękujemy opiekunom za przygo-
towanie uczniów do konkursu.

Wicedyrektor ZSP w Siemirowicach 
Elżbieta Wiater 

Bibliotekarz KW w Siemirowicach 
Ewa Skórzybót 

oraz instruktorka KW w Siemirowi-
cach Elżbieta Nieszporska

WARSZTATY O CHARAKTERZE PROFILAK-
TYKI UZALEŻNIEŃ W ZESPOLE SZKOLNO
-PRZEDSZKOLNYM W BUKOWINIE

Zespół Szkolno – Przedszkolny  
w Bukowinie w ramach otrzymanej 
dotacji od Gminy Cewice na realiza-
cję zadania publicznego zorganizo-
wał „Warsztaty o charakterze profi-
laktyki uzależnień”.
Dwudniowe warsztaty polegały na 
przeprowadzeniu zajęć o tematy-
ce profilaktyki uzależnień, edukacji 
prozdrowotnej, integracji środowiska, 
komunikacji społecznej, nabywania 
i rozwijania umiejętności negocjo-
wania i rozwiązywania konfliktów. 
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli 
się jakiego rodzaju używki mogą im 
zagrażać, czym są dopalacze i co 

się do nich zalicza oraz w jaki spo-
sób szkodzą na organizm człowieka,  
a także poznali nowe formy zagro-
żeń, jak fonoholizm oraz pojęcia 
związane z seksualnością.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE 
DLA MŁODZIEŻY

24 lutego w Zespole Szkół w Cewi-
cach miały miejsce warsztaty profi-
laktyczne dla młodzieży i nie tylko. 
3xD Dostrzeż ...Dociekaj...Działaj...
Zajęcia poprowadził trener, pro-
filaktyk, autor strony Profilaktyka 
według Leszka p. Leszek Dowgiałło, 
który przyjechał do nas z odległego 
Braniewa. Trener poruszył tematy 
dokuczania, hejtu, mowy niena-
wiści wśród nastolatków, depresji, 

autoagresji i wiele innych. Młodzież 
była zachwycona i od razu zaprosi-
ła Pana Leszka na kolejne spotka-
nia. Po zajęciach szkolenie odbyło 
również grono pedagogiczne oraz 
rodzice z Gminy Cewice i nie tyl-
ko. Prowadzący został nagrodzony 
gromkimi brawami. Mamy nadzieję 
na dalszą współpracę. Dziękujemy 
i zapraszamy.

Zespół Szkół w Cewicach 

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W 2011 r. dzień 1 marca został 
ustanowiony świętem państwo-
wym – Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, 
honorujące i upamiętniające żoł-
nierzy polskiego podziemia antyko-
munistycznego i antysowieckiego, 
działającego w latach 1944 – 1963  
w obrębie przedwojennych granic 
RP. Morska Jednostka Rakietowa 
przy współudziale Gminy Cewice, 
Klubu 44 BLM i Stowarzyszenia 
Rodzina Wojskowa po raz kolejny 
zorganizowała w Siemirowicach 
bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych”. W biegu 
wzięli udział żołnierze, mieszkańcy 
i harcerze. Każdy uczestnik otrzy-
mał pamiątkowy medal i upominki 

ufundowane przez Gminę Cewice 
i Starostwo Lębork, które wręczył do-
wódca Morskiej Jednostki Rakietowej 
kmdr Przemysław Karaś. Uczestnicy 
biegu zostali poczęstowani woj-
skową grochówką i bigosem oraz 
słodkościami przygotowanymi przez 
Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa 
koło Siemirowice. Bieg zabezpiecza-
ła wojskowa karetka, policja z Cewic 
i Żandarmeria Wojskowa.
80 tysięcy biegaczy w ponad 360 
miastach w Polsce i za granicą – to 
rekord największej imprezy sportowo
-edukacyjnej, która 1 marca br. to-
warzyszyła obchodom Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 
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https://www.facebook.com/Profilaktyka-wed%C5%82ug-Leszka-139709320069825/?__tn__=K-R&eid=ARCjzxci2P9yo86QhFNpxI62ZCKoXGoYkRx0S9T-jqLDkkqW685v6FrrfKgtSbObkrtEyvmiBPe902D_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCqXT5GPtBBwl1ZZ_F49YZSOLlQWJE69YNgzkgPxtkbvQW4xRgZn75_n04JE_LS1eIeEWqiE4HWZu241Z73tNaYzIY5j0QMLTy-LE8tSpEIRxeA-3Wjh76cklaUFtDlTfgQcgKu9gFbzCD_MNpiX5_95GXXJjCw8GCwe9BXSt7Op7WYyRhWyf5ZNlgWkzmQhT6cRwuhqdLT7-rBFa8q6tW8pgmdOShR4qGiVaMSWTZEIf4cj9Npb_u6FpvKGdrC36C-hpr5CVV39bw4w1AQqmSdLJ9jIa9HbzEB0Cq2D9o2yjUgkfpWa9L1NkQtNGeaMxYmURhmi0Xh8GKq6NG0byY
https://www.facebook.com/Profilaktyka-wed%C5%82ug-Leszka-139709320069825/?__tn__=K-R&eid=ARCjzxci2P9yo86QhFNpxI62ZCKoXGoYkRx0S9T-jqLDkkqW685v6FrrfKgtSbObkrtEyvmiBPe902D_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCqXT5GPtBBwl1ZZ_F49YZSOLlQWJE69YNgzkgPxtkbvQW4xRgZn75_n04JE_LS1eIeEWqiE4HWZu241Z73tNaYzIY5j0QMLTy-LE8tSpEIRxeA-3Wjh76cklaUFtDlTfgQcgKu9gFbzCD_MNpiX5_95GXXJjCw8GCwe9BXSt7Op7WYyRhWyf5ZNlgWkzmQhT6cRwuhqdLT7-rBFa8q6tW8pgmdOShR4qGiVaMSWTZEIf4cj9Npb_u6FpvKGdrC36C-hpr5CVV39bw4w1AQqmSdLJ9jIa9HbzEB0Cq2D9o2yjUgkfpWa9L1NkQtNGeaMxYmURhmi0Xh8GKq6NG0byY
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HONORWI DAWCY KRWI Z GMINY CEWICE

W dnu 19 grudnia 2019 roku w Sali 
Rajców Urzędu Miasta w Lęborku 
odbyła się uroczystość czerwono-
krzyska, na której zostali odznaczeni 
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi  
z Gminy Cewice. Medal 100-lecia 
Polskiego Czerwonego Krzyża na-
dany przez Prezesa Zarządu Głów-
nego Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Warszawie otrzymał Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi Piotr Chmie-
lewski, mieszkaniec Cewice. Odzna-
kę Hornowy Dawca Krwi – Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu nadaną 
przez Ministra Zdrowia w Warsza-
wie otrzymali Zasłużeni Dawcy 
Krwi: Marcin Dąbek z Siemirowic, 

Andrzej Zieliński z Maszewa Lębo-
rskiego, Piotr Chmielewski z Cewic, 
Stanisław Wrzesiński z Cewic. 
Odznakę Honorową Ministra Zdro-
wia – Za zasługi dla Ochrony Zdro-
wia otrzymali Zasłużeni Honorowi 
Dawcy Krwi: Waldemar Sontowski  
z Cewic oraz Piotr Chmielewski.
Waldemar Sontowski Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Rejonowe-
go Polskiego Czerwonego Krzyża  
w Lęborku z okazji 40-lecia dzia-
łalności czerwonokrzyskiej w za-
rządzie oraz na ziemi lęborskiej 
został uhonorowany pucharem  
z dedykacją od Starosty Lęborskiego  
Alicji Zajączkowskiej. 

WITAMINOWE ABECADŁO
W roku szkolnym 2019/2020 Rada 
Rodziców szkoły Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Siemirowicach 
zaplanowała akcję promującą 
zdrowe przekąski pod hasłem „Wi-
taminowe Abecadło”. Od początku 
roku raz w miesiącu na wybranej 
przerwie Rodzice przygotowują dla 
dzieci zdrowe smakołyki (owoce, 
warzywa, soki owocowo-warzywne, 
sałatki). 
Dzieci są zachwycone, co cieszy ro-
dziców i zachęca ich do kolejnego 
działania. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym rodzi-
com oraz przewodniczącej Rady Ro-
dziców Pani Elżbiecie Nieszporskiej.

Wicedyrektor Elżbieta Wiater

WSPÓLNE CZYTANIE 

W roku szkolnym 2019/2020 „Jeży-
ki” aktywnie uczestniczą w kampanii 
społecznej Cała Polska Czyta Dzie-
ciom. Akcja ma celu propagowanie 
czytania celem wszechstronnego 
rozwoju dziecka. Wspaniale, że do 
akcji włączają się dorośli, którzy 
odpowiadają na zaproszenie i od-
wiedzają dzieci z grupy Jeżyków, 
przynosząc coś wartościowego 
dla Małego Człowieka - piękną li-
teraturę dziecięcą. Dzieci chętnie 

słuchają czytanych bajek oraz baś- 
ni. 
Serdecznie dziękujemy za zaan-
gażowanie Gościom, a wśród nich: 
Rodzice Jeżyków: Mama Wojtka, 
Tata i Mama Tymka oraz Mama 
Wiktora, Wójt Gminy Cewice - Pan 
Jerzy Bańka, Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury - Pan Karol Płotka. 
Pamiętajmy, aby czytać dzieciom w 
domu - codziennie .

Zespół Szkół w Cewicach 

ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA  
DZIECI W DOMU KULTURY  
W MASZEWIE LĘBORSKIM

W sobotę 15 lutego sala w Domu 
Kultury w Maszewie Lęborskim za-
mieniła się w najprawdziwszą salę 
balową, przystrojoną w przepiękną 
bajkową scenografię pt. ,, My Little 
Pony”. Dzieci z Gminy Cewice dosko-
nale bawiły się podczas karnawało-
wej zabawy w Maszewie Lęborskim 
– wokół rozlegał się śmiech i wrza-
wa, czynione przez poprzebierane 
w fantazyjne stroje dzieci. Wszyscy 
wirowali w rytm muzyki – mówi 
Katarzyna Drywa, z Domu Kultu-
ry w Maszewie Lęborskim – Jedni 
 tańczyli w parach, drudzy trzyma-

jąc się za ręce tworzyli raz kółko, 
raz koszyczek lub zdającego się 
nie mieć końca wijącego się węża. 
Dodatkową atrakcją były konkursy  
z nagrodami, popcorn, frytki i oczy-
wiście tort w kształcie konika. – Dzie-
ci wspaniałymi strojami zachwycały 
organizatorów balu i za to wszystkie 
otrzymały paczki ze słodkościami 
– mówi Katarzyna Drywa. – Dzięku-
jemy za uczestnictwo i zapraszamy 
za rok. Serdeczne podziękowania 
dla wolontariuszy za profesjonalną 
pomoc podczas balu.
Dom Kultury w Maszewie Lęborskim

Z BABCIĄ I DZIADKIEM PRZEZ ŚWIAT

7 lutego w oddziale przedszkolnym 
w Cewicach odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka. W tym wyjątkowym dniu 
dzieci zaprosiły do przedszkola 
swoje kochane babcie i dziadków, 
gdzie przygotowały dla nich spe-
cjalny program artystyczny, recy-
towały wiersze, śpiewały piosenki  
i tańczyły. Po występach artystycz-

nych przedszkolaki wręczyły bab-
ciom i dziadkom  własnoręcznie 
przygotowane ciasteczka. 
Wśród zaproszonych gości był Wójt 
Gminy Cewice Jerzy Bańka oraz 
Wicedyrektor ZS w Cewicach Alek-
sandra Klawe. Uroczystość przygo-
towała wychowawczyni grupy Ber-
nadeta Stukan. 

Bernadeta Stukan

relacja
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ZABAWA KARNAWAŁOWA  
W OPS CEWICE

Po raz kolejny w dniu 13 stycznia 
2020 r. odbyła się Zabawa Karna-
wałowa dla 70 dzieci z klas I - III 
ze szkół podstawowych z rodzin 
objętych pomocą społeczną przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ce-
wicach. Dzieci świetnie się bawiły 
uczestnicząc w zabawach i konkur-
sach prowadzonych przez animato-
ra. Podczas zabawy wybrano Króla 
i Królową Balu, nagrodzono naj-
piękniejsze stroje oraz najbardziej 
aktywnych uczestników konkursów. 
Momentem, na który dzieci czekały 
najbardziej było wręczenie paczek 
ufundowanych przez Wójta Gminy 
Cewice. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Cewice Ewa Maszota i pra-

cownicy dziękują Wójtowi Gminy 
Panu Jerzemu Bańka, Dyrektorowi 
Gminnemu Centrum Kultury w Ce-
wicach Panu Karolowi Płotka oraz 
n/wymienionym sponsorom za po-
moc w organizacji zabawy.

Tegoroczni sponsorzy:
• Urząd Gminy Cewice,
• Gminny Zespół Interdyscyplinar-

ny ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie przy OPS Cewice,

• Sklep Wielobranżowy „NET-
TI” Państwa Anetty i Radosława 
Wrońskich z Łebuni, 

• Firma Handlowa Pani Magdaleny 
Maszota z Cewic.

OPS Cewice  
Anna Wierzbowska

XXXVII KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI POLSKIEJ

5 marca 2020 roku w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Lęborku 
odbyły się środowiskowe eliminacje 
XXXVII Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Polskiej. Niezmiernie nam miło 
poinformować, że uczennica klasy 
Vb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Siemirowicach - Laura Maszota 
zdobyła II miejsce i tym samym 

dostała się do etapu wojewódz-
kiego, który odbędzie się 27 kwiet-
nia w Ośrodku Teatralnym Rondo  
w Słupsku. Druga uczennica naszej 
szkoły Anna Woźniak otrzymała wy-
różnienie. Serdecznie gratulujemy 
dziewczynkom i trzymamy kciuki  
w kolejnym etapie.

Małgorzata Kulikowska - Perzan

relacja BIBLIOTEka CEWICE

BIBLIOTEKA - PRZYSTAŃ DLA 
LOKALNYCH TALENTÓW

O  tym, że biblioteka nie jest tylko 
miejscem, w którym gromadzi się i 
wypożycza zbiory, albo uzyskuje 
informacje wiadomo nie od dziś. Bi-
blioteka to także miejsce pracy twór-
czej, w którym można realizować 
swoje pomysły. To miejsce spotkań 
ludzi z pasją. Przekonali się o tym 
mieszkańcy Maszewa Lęborskiego, 
gdzie przy bibliotece od trzech lat 
działa Klub Przyjaciół Biblioteki.
Klub liczy 10 osób, które spotykają 
się w każdy czwartek, aby wspólnie 
„tworzyć” i razem  spędzać czas. 

Panie z Klubu bardzo chętnie dzielą 
się wiedzą i swoimi umiejętnościa-
mi, zwłaszcza z zakresu robótek 
ręcznych, czy też tworzenia tech-
niką decoupage. Spod ich palców 
wychodzą prawdziwe „cudeńka”. 
Każde takie spotkanie ma ogrom-
ną wartość, gdyż pozwala nie tylko 
na kreatywne wykorzystanie czasu 
wolnego, ale przede wszystkim na 
wspólne rozmowy i nawiązywanie 
bliższych kontaktów.
Beata Czaja - pracownik Filii GBP w 

Maszewie Lęborskim

„DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ”

Księgozbiory naszych bibliotek 
wzbogaciły się o publikacje z naj-
nowszej historii Polski. A to dzięki 
temu, że biblioteki przyłączyły się do 
akcji „Uwalniamy książki - dzielimy 
się wiedzą”, której organizatorem 
jest Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Gdańsku. 
W ramach akcji do Biblioteki Głów-
nej w Cewicach oraz jej Filii w Ma-
szewie Lęborskim trafiły następują-
ce pozycje:
• PZPR a „Solidarność” 1980-1981. 

Tajne dokumenty Biura Politycz-
nego,

• Kłopotliwa Panna „S”. Postawy 
polityczne Zachodu wobec „Soli-
darności” na tle stosunków z PRL 

(1980-1989) - Patryka Pleskota,
• „Rewolucja społeczna” czy „dzika 

przebudowa”? Społeczne skutki 
przekształceń własnościowych  
w Polsce (1944-1956), red. Toma-
sza Osińskiego.

Przekazując książki bibliotekom 
Instytut Pamięci Narodowej w ten 
sposób pragnie szerzyć wiedzę  
z najnowszej historii Polski, promo-
wać czytelnictwo oraz swój dorobek 
wydawniczy.
A my będziemy „dzieliły się” nimi  
z naszymi czytelnikami.
Wioletta Wilkosz – dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Cewicach,
Beata Czaja – pracownik Filii GBP  

w Maszewie Lęborskim
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FERIE ZIMOWE W GMINNYCH 
BIBLIOTEKACH

Ferie zimowe wprawdzie już za nami, 
ale wspomnienia wspólnej zabawy 
pozostaną na długo w naszej pa-
mięci. Gminna Biblioteka Publiczna  
w Cewicach oraz jej Filia w Maszewie 
Lęborskim przygotowały dla dzieci 
atrakcyjną ofertę, która pozwoliła 
im na ciekawe spędzenie wolnego 
czasu.
Pierwszy tydzień ferii dzieci spędziły 
w Bibliotece Gminnej w Cewicach. 
Tam mogły doskonalić swoje umie-
jętności manualne. Wykonywały 
serduszka z pomponów włóczki, my-
dełka z płatkami kwiatów, wiszące 
ozdoby do pokoju, zimowy obrazek 
3D oraz szyły misia z filcu, co było 
dla nich nie lada wyzwaniem. Na 
zajęcia literacko - plastyczne w dru-
gim tygodniu zaprosiła ich biblio-
teka w Maszewie Lęborskim. Tutaj 
odbyło się wspólne czytanie bajek  
i własnoręczne wykonanie medali dla 

Dziadków z okazji ich święta. Bo kto, 
jak nie oni, najbardziej na to zasługu-
ją? Była zabawa w detektywów: roz-
wiązywanie rebusów, kalamburów  
i zagadek, a na koniec odczytywanie 
zaszyfrowanych wiadomości, które 
wskazywały miejsca ukrycia nagród. 
Samodzielnie tworzyliśmy historyj-
ki obrazkowe do Kamishibai, czyli 
papierowego teatrzyku. Graliśmy  
w planszówki, układaliśmy puzzle 
i bawiliśmy się chustą animacyjną 
Klanzy. Śmiechu było co niemiara. 
Na zakończenie, na wszystkich cze-
kała słodka niespodzianka - pyszne, 
własnoręcznie upieczone przez bi-
bliotekarki domowe ciasto.
W ten sposób podziękowałyśmy 
dzieciom za wspólnie spędzony czas.

Wioletta Wilkosz - dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cewicach,

Beata Czaja - pracownik Filii GBP  
w Maszewie Lęborskim

LIST W BUTELCE
Oryginalny sposób na promocję 
swojej gminy wymyśliły dzieci pod-
czas zajęć w bibliotece w Maszewie 
Lęborskim. Napisały list i schowały 
go do butelki. W liście opisały walo-
ry przyrodnicze i turystyczne Gminy 
Cewice oraz zaprosiły znalazcę do 
jej odwiedzenia. W imieniu dzieci 
list napisała dziesięcioletnia Lena 
Kwiatkowska. Młodsi uczestnicy 
zajęć wykonali „listy obrazkowe”. 
Nasz list  włożyliśmy do specjalnie 
zaprojektowanej na ten cel butelki, 
a następnie przekazaliśmy go do 
wysłania zaprzyjaźnionemu rybako-
wi – Naczelnikowi Poczty Morskiej.
Teraz pozostaje nam jedynie czekać 
na odpowiedź.

Beata Czaja - pracownik Filii GBP  
w Maszewie Lęborskim

SENIORZY PRZY KOMPUTERACH

Jak zrobić przelew, zarezerwować 
bilet do teatru, czy też sprawdzić 
dostępność wolnych miejsc na wy-
marzone wczasy oferowane przez 
biuro podróży? Takie umiejętności 
są bardzo potrzebne w dzisiejszym 
cyfrowym świecie, w którym Internet 
staje się niezbędnym narzędziem do 
załatwiania codziennych spraw. Czy 
komputer, tablet lub smartfon są 
tylko domeną młodych? Czy trudno 
jest się poruszać w wirtualnym świe-
cie? Otóż nie! Przekonali się o tym 
Seniorzy z Maszewa Lęborskiego. 
To właśnie dla nich Filia Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Maszewie Lę-
borskim, we współpracy z Fundacją 
Partycypacji Społecznej z Poznania, 
zorganizowała kursy komputero-
we w ramach projektu „Cyfrowa 
Mew@” (Media Education with 
Activity).
W szkoleniach wzięło udział 10 osób 
powyżej 65. roku życia. Ich prze-
wodnikiem po „wirtualnym świecie” 
był Sławomir Łukaszuk, który od 
2005 roku zawodowo związany jest 
z branżą informatyczną. W 2017 
roku Firma Microsoft nadała mu 
prestiżowy, międzynarodowy tytuł 

MVP (Most Valuable Professional). 
Podczas kursów Seniorzy nie tylko 
nauczyli się obsługi komputera, ale 
również zdobyli umiejętności, które 
przydadzą im się w życiu codzien-
nym (komunikacja i bankowość 
online, e- usługi, usługi medyczne, 
e-administracja). Dziękujemy trene-
rowi - Panu Sławkowi za cierpliwość, 
życzliwość i wyrozumiałość. Po za-
kończeniu szkoleń każdy uczestnik 
otrzymał na własność tablet, aby  
z niego korzystać do prywatnych ce-
lów. Fundacja Partycypacji Społecz-
nej doceniła Seniorów z Maszewa 
Lęborskiego i zaprosiła ich do spotu 
reklamującego szkolenia kompute-
rowe dla Seniorów 65+ w projekcie 
„Cyfrowa Mewa”. Jest to dla nas 
ogromne wyróżnienie, za które bar-
dzo dziękujemy.
Spot można obejrzeć na stronach: 
https://cyfrowa-mewa.com/ ,
http://www.bibliotekacewice.pl/  
oraz https://www.facebook.com/
biblioteka.maszewo/

Wioletta Wilkosz - dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cewicach,

Beata Czaja - Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

WYZWANIE CZYTELNICZE  
– WYPOŻYCZONE 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Ce-
wicach - Filia w Maszewie Lębor-
skim zaprasza do wzięcia udziału 
w wyzwaniu czytelniczym „WyPoży-
czone 2020”. Wyzwanie organizo-
wane jest przez Martę z bloga Ru-
dym Spojrzeniem. Na czym polega 
wyzwane ? Jak mówi autorka bloga 
„Żeby czytać nie trzeba kupować 
książek. Wystarczy iść do najbliż-
szej biblioteki lub pożyczyć lekturę 
od znajomego. Trzeba tylko chcieć.” 
Aby wziąć udział w wyzwaniu na-
leży napisać kilka zdań na temat 
przeczytanej książki i podzielić się 
nimi na swoim profilu Facebooku, 
Instagramie, Twitterze, YouTube, 
portalach czytelniczych, stronach in-
ternetowych księgarń internetowych 
i wydawnictw. Dla najaktywniej-

szych czytelników przewidziane są 
upominki. Jeśli jesteście zaintereso-
wani to zapraszamy do zapoznania 
się z zasadami wyzwania czytelni-
czego WyPożyczone 2020
Więcej informacji dotyczących za-
sad znajduje się w poniższym linku: 
http://www.rudymspojrzeniem.
pl/2019/12/wyzwanie-wypozyczo-
ne-2020.html

BIBLIOTEka CEWICE
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W GMINIE CEWICE 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy zagrała po raz 28. Zadeklarowa-
na kwota ze zbiórki w Gminie Cewice 
wynosi 106.710,06 zł! kolejny rekord 
w naszej gminie! 
Sztab 28. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy mieścił się  
w Zespole Szkół w Cewicach, jed-
nak Orkiestra grała w całej gminie. 
Do akcji włączył się Zespół Szkolno 
– Przedszkolny z Siemirowic, Gmin-
ne Centrum Kultury, Szkoła Pod-
stawowa w Maszewie Lęborskim,  
w Przerytem, w Bukowinie, w Łebuni 
oraz mieszkańcy gminy i zaproszeni 
gości.
W Zespole Szkół w Cewicach,  
w którym mieścił się #5552 sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy zgromadziło się wielu miesz-
kańców z terenu gminy i okolic, 
którzy przez cały dzień chętnie li-
cytowali fanty przygotowane spe-
cjalnie na tę okazję. Podczas finału  
w Cewicach wystąpili znakomici ar-
tyści: Krzysztof  Kreft – wokalista  
i autor tekstów, Anna Brzeska – mło-
da gwiazda na kaszubskiej scenę 
muzycznej, Anna Krawczykowska  
z zespołem ze Stacji Kultura w Lę- 
borku – wokalistka jazzowa instruk- 
tora śpiewu, zespół Maresci i Skrzaty, 
zespół Jantar, Natalia Kubica – uczest-
niczka „You Can Dance” oraz Iwo- 
na Juchniewicz. Wydarzenie uświet- 
niły swoim występem utalentowani  
uczniowie z Zespołu Szkół w Cewi-
cach oraz dzieci z grup oraz oddzia-
łów przedszkolnych z Przedszkola 
Publicznego. Na zakończenie zespół 
Toro zaprezentował pokaz ogni.  

Podczas 28. Finału WOŚP Siemiro-
wice grały przez dwa dni. W sobo-
tę był Wielki Bal dla dzieci z terenu 
gminy i nie tylko. Maluchy przebrane 
za bohaterów bajkowych bawiły się, 
tańczyły, brały udział w konkursach 
pod czujnym okiem animatorki  Pani 
Agnieszki Keller. W niedzielę od godz. 
15.00 odbywała się główna impreza 
WOŚP, podczas której można było  
posłuchać zespołów  Fire Of Night i 
RocKlon, oraz Reprezentacyjny Ze-
spół Sygnalistów Myśliwskich Jantar 
RDLP Gdańsk, a także obejrzeć wy-
stępy dzieci przedszkolnych i szkol-
nych. W tym roku miała okazję za-
prezentować się również grupa dzieci 
uczęszczająca na dodatkowe zajęcia 
z j. angielskiego prowadzone przez 

Panią Karolinę Dawidowską. Na za-
kończenie jak co roku wystąpił zespół 
nauczycieli i rodziców, który zapro-
sił wszystkich do udziału w pokazie 
mody. Licznie przybyli goście uczest-
niczyli w aukcjach. Łącznie uzyskana 
kwota z  licytacji wyniosła 3275 zł. 
Najwięcej pieniędzy uzyskano za kosz 
ufundowany przez  Wójta Gminy Ce-
wice – 400zł, obraz „Etna” - 300zł 
oraz bilety do Teatru Muzycznego 
również w kwocie 300zł.
Łącznie w tym roku Siemirowice ze-
brały 13 546,40 zł
W Maszewie Lęborskim o godzi-
nie 14:00 rozpoczęto zbiórkę dla 
WOŚP występami dzieci i młodzieży 
uczęszczających do Szkoły Podsta-
wowej im. Polskich Olimpijczyków   

w Maszewie Lęborskim i Domu Kul-
tury w Maszewie Lęborskim a także 
harcerze z 6 Drużyny Harcerskiej. 
Na scenie można było podziwiać  
kunszt aktorski uczniów, którzy za-
prezentowali utwór „Katarynka” oraz 
wysłuchać kolęd wykonanych w wielu 
językach. Wielką atrakcją były wystę-
py gości: kabaretu „Teatralnie Zakrę-
ceni”, którzy bawili słowem i gestem, 
Anny Brzeskiej - zdolnej wokalistki z 
Kaszub, Zespołu Muzycznego We-
nus, Jana i Julii Musiał, Oskara Kun-
kel i Filipa Kościelskiego, którzy do-
starczyli widzom wielu muzycznych 
doznań. Podczas finału prowadzone 
były licytacje, w których oprócz ga-
dżetów WOŚP i innych ciekawych 
przedmiotów, można było wylicy-

Z żYCIa GmINY
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Z żYCIa GmINY

tować m.in. bony na usługi kosme-
tyczne i fryzjerskie, zaproszenie na 
sesję zdjęciową, naukę jazdy konnej, 
vouchery na weekendowe wyjazdy 
nad morze, lot dronem, czy żaglo-
wiec wykonany przez p. Ireneusza 
Urbowskiego, który został wylicyto-
wany za ponad 3000 zł i przekazany  
p. Dyrektor Szkoły Podstawowej. 
Dużą popularnością cieszyła się 
zabawa „Grasz, pomagasz, wygry-
wasz”, kiermasz twórczości dziecię-
cej oraz zakątek dla najmłodszych.  
W kawiarence można było spróbo-
wać wyśmienitych wypieków rodziców 
uczniów, wypić aromatyczną kawę i 
herbatę, a na stołówce zjeść pyszny 
bigos, frytki i gofry. Dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu organizatorów, 
wolontariuszy i hojności mieszkańców 
udało się pobić kolejny rekord w Ma-
szewie Lęborskim – uzbierana kwota 
to aż 16 220,56 zł!
 Zbiórka do puszek Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy odbyła się 
także w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Przerytem.  Szkoła 
tygodniami przygotowywała się do 
aktywnego uczestnictwa w tym wy-
darzeniu. Zbierano bony, fanty i wie-
le innych różności, które poddane zo-
stały pod młotek licytacji. I udało się!  
W tym roku znowu został pobity re-
kord tego najmniejszego sołectwa  
w Gminie Cewice. Zebrano 5720,09 
zł.

W szkole podstawowej w Łebu-
ni  po raz drugi odbyła się Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  
W akcję włączyli się uczniowie, ro-
dzice, pracownicy szkoły, ludzie do-
brej woli oraz dwie wolontariuszki, 
które z wielkim zaangażowaniem 
kwestowały na rzecz Orkiestry. Finał 
uświetniły występy uczniów. Zlicy-
towano wiele atrakcyjnych przed-
miotów i zestawów otrzymanych od 
darczyńców. W kawiarence WOŚP 

można było posilić się pyszną gro-
chówką, frytkami, goframi i ciastem. 
Kreatywny kącik oferował malowanie 
twarzy oraz fantazyjne warkoczyki.  
Poczęstunek finałowym tortem  
i światełko do nieba zakończyły akcje 
WOŚP w Łebuni. W tym roku w Łe-
buni zebrano 6.607,90 zł.
Bardzo dziękujemy za zaangażowa-
nie organizatorom, wolontariuszom, 
darczyńcom, mieszkańcom Gmi-
ny Cewice, sponsorom, rodzicom, 

uczniom, pracownikom szkoły, zapro-
szonym gościom i wszystkim, którzy 
uczestniczyli w tej ważnej inicjatywie. 
Serdecznie dziękujemy za pomoc w 
uzyskaniu tak pokaźnej sumy. Do na-
stępnego roku!

Podczas 28. Finału „Wiatr w żagle” 
grano Dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostycznych i leczni-
czych w dziecięcej medycynie zabie-
gowej.
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XIII GALA SPORTU POWIATU LĘBORSKIEGO
Najwybitniejszych sportowców, tre-
nerów, działaczy i sponsorów uho-
norowano nagrodami i wyróżnie-
niami podczas corocznego święta 
powiatowego sportu. XIII Gala Spor-
tu Powiatu Lęborskiego odbyła się 
w minioną sobotę (29 lutego) w sali 
kinowej Lęborskiego Centrum Kultu-
ry „Fregata”.
- To już trzynasta edycja Gali, naj-
ważniejszego wydarzenia sportu 
powiatowego, honorującego cięż-
ką pracę zawodników i uzyskiwa-
ne przez nich doskonałe sportowe 
wyniki – mówiła Alicja Zajączkow-
ska, Starosta Lęborski. Sukcesów 
sportowcom, trenerom i działa-
czom gratulował również Edmund 
Głombiewski, Wicestarosta Lębor-
ski, Marian Borek, Przewodniczący 
Powiatowej Rady Sportu oraz Wi-
told Namyślak, Burmistrz Miasta 
Lęborka, który udostępnił na Galę 
obiekt Lęborskiego Centrum Kul-
tury „Fregata”. W święcie powia-
towego sportu wzięli licznie udział 
wójtowie i burmistrzowie, radne Sej-
miku Województwa Pomorskiego, 
przedstawiciele parlamentarzystów 
związanych z powiatem lęborskim, 
a także radni powiatowi, miejscy i 
gminni. Oprócz zawodników i ich 
najbliższych, salę kinową „Fregaty” 
wypełnili również kibice, którzy pod-
czas ceremonii wręczenia statuetek 
nagradzali zawodników gromką 
owacją. Artystycznie Galę uświetniły 
występy tancerek z Zespołu „LUZ” 
z Młodzieżowego Domu Kultury i 
wokalno-instrumentalne prezentacje 
MDK-owskiego zespołu pod dy-
rekcją Oliwii Stromskiej i Sylwestra 
Kustusza.
W tym roku po raz pierwszy, oprócz 
zawodników reprezentujących dyscy-
pliny olimpijskie, wyróżnienia otrzy-
mali sportowcy paraolimpijscy.
Nagrody i wyróżnienia Starosty 
Lęborskiego otrzymali: 
ZAWODNIK CHOJNICKIEGO 
KLUBU ŻEGLARSKIEGO 
Oskar Adamiak - Żeglarstwo
Mistrzostwa Polski klas olimpijskich 
(05 – 08.09.2019 r. Gdańsk) – II 
miejsce.
ZAWODNICZKA JEŹDZIECKIE-
GO  KLUBU SPORTOWEGO  
„SENNY”
Marta Bednarz – Jeździectwo 
Mistrzostwa Polski Północnej (17 – 
18.07.2019 r. Solec Kujawski) – III 
miejsce.
ZAWODNICZKI UCZNIOWS- 
KIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

„START” LĘBORK 
Karolina Karpik - Boccia
Mistrzostwa Polski w Bocci (15 – 
16.11.2019 r. Kraków) – I miejsce.
Magdalena Szymańska - Pływanie
Mistrzostwa Polski Sprawni Razem 
w pływaniu (26 – 28.04.2019 r. Kra-
ków) – II miejsce.
Oliwia Jackowska - Pływanie
Mistrzostwa Polski Sprawni Razem 
w pływaniu (26 – 28.04.2019 r. 
Kraków) – II miejsce.
TRENER UCZNIOWSKIEGO  
KLUBU SPORTOWEGO „EKO-
LUDEK” SZCZENURZE 
Witold Krużycki - Lekkoatletyka
ZAWODNIK UCZNIOWSKIEGO  
KLUBU  SPORTOWEGO „EKO-
LUDEK” SZCZENURZE 
Mateusz Buśko - Lekkoatletyka
Finał Krajowych Czwartków Lek-
koatletycznych Ogólnopolskich 
(16.06.2019 r. Łódź) – III miejsce.
TRENER LĘBORSKIEGO  KLUBU  
SPORTOWEGO „POGOŃ” 
Wojciech Potrykus – Tenis stołowy
ZAWODNIK LĘBORSKIE-
GO  KLUBU SPORTOWEGO 
„POGOŃ” 
Marek Prądzinski – Tenis stołowy
Awans do rozgrywek Superligi w se-
zonie 2019/2020.
TRENER KLUBU KARATE SHO-
TOKAN W LĘBORKU 
Piotr Pobłocki – Karate WKF
ZAWODNICY KLUB KARATE 
SHOTOKAN W LĘBORKU 
Natasza Olkowska– Karate WKF 

Mistrzostwa Polskiej Unii Karate 
Juniorów Młodszych, Juniorów 
i Młodzieżowców w Karate 
WKF (20 – 21.09.2019 r. Środa 
Wielkopolska) 
I miejsce.
Aleksandra Klimik – Karate WKF
Mistrzostwa Polskiej Unii Kara-
te Juniorów Młodszych, Juniorów 
i Młodzieżowców w Karate WKF (20 
– 21.09.2019 r. Środa Wielkopolska) 
– II miejsce.
Filip Maszota- Karate WKF
X Edycja – Ligowe Zawody Karate 
o Puchar Wójta Gminy Wejherowo 
(19.10.2019 r. Gowino) – I miejsce.
Dagmara Linsztedt – Karate WKF
International Wrocław Open karate 
Adidas Cup (01.11.2019 r. Wrocław) 
– I miejsce.
Weronika Reclaf – Karate WKF
International Wrocław Open karate 
Adidas Cup (01.11.2019 r. Wrocław) 
– II miejsce.
Nina Wójtowicz – Karate WKF
VIII Ogólnopolski Turniej Karate 
WKF YAMABUSHI CUP 2019 
(28.09.2019 r. Świecie) – I  miejsce
Szymon Sołtys – Karate WKF
Karate WKF „Ronin Copernicus Cup” 
( 09.03.2019 r. Toruń) – I miejsce
Hanna Rutecka – Karate WKF
VIII Ogólnopolski Turniej Karate 
WKF YAMABUSHI CUP 2019 
(28.09.2019 r. Świecie) – I miejsce
Piotr Szczegielniak – Karate WKF
Karate WKF „Ronin Copernicus Cup” 
( 09.03.2019 r. Toruń) – I miejsce

Kornel Łazorczyk 
Karate WKF „Ronin Copernicus Cup” 
( 09.03.2019 r. Toruń) – I miejsce.
Agnieszka Gumienna – Karate WKF
X Edycja – Ligowe Zawody Karate 
o Puchar Wójta Gminy Wejherowo 
(19.10.2019 r. Gowino) – I miejsce
Konrad Gumienny – Karate WKF
Karate WKF „Ronin Copernicus Cup” 
( 09.03.2019 r. Toruń) – I miejsce
Aleksandra Janczak – Karate WKF
Karate WKF „Ronin Copernicus Cup” 
( 09.03.2019 r. Toruń) – I miejsce. 
Joanna Drzeżdżon – Karate WKF
Karate WKF „Ronin Copernicus Cup” 
( 09.03.2019 r. Toruń) – I miejsce. 
Igor Zagożdżan – Karate WKF
Karate WKF „Ronin Copernicus Cup” 
( 09.03.2019 r. Toruń) – I miejsce.
Paweł Bielka – Karate WKF
VIII Ogólnopolski Turniej Karate 
WKF YAMABUSHI CUP 2019 
(28.09.2019 r. Świecie) – I miejsce
TRENER KLUBU STRZELECKIE-
GO  LOK  LIDER – AMICUS LĘ-
BORK 
Robert Biczkowski – Strzelectwo
ZAWODNICY KLUBU  STRZE-
LECKIEGO  LOK  „LIDER – AMI-
CUS” LĘBORK 
Jakub Kozłowski - Strzelectwo
Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych (14.06.2019 r. 
Wrocław) 
– I miejsce. 
Paula Wrońska - Strzelectwo
Mistrzostwa Polski Kobiet i Męż-
czyzn (01 - 04.08.2019 r. Wrocław) 
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– I miejsce.
Julia Okuniewska - Strzelectwo
Mistrzostwa Polski Kobiet i Męż-
czyzn (01 - 04.08.2019 r. Wrocław) 
– I miejsce.
Magdalena Pełka - Strzelectwo
Mistrzostwa Polski Kobiet i Męż-
czyzn (01 - 04.08.2019 r. Wrocław) 
– I miejsce.
Maria Baranowski – Strzelectwo
Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików (21.09.2019 r. Ustka) 
– I miejsce.
TRENER KLUBU  KOLARSKIE-
GO  LEW  LĘBORK 
Paweł Strzelecki - Kolarstwo
ZAWODNICY KLUBU KOLAR-
SKIEGO  LEW LĘBORK 
Piotr Rzeszutek - Kolarstwo
Mistrzostwa Polski w kolarstwie  (12 
– 13.01.2019 r. Strzelce Krajeńskie) 
– III miejsce.
Arkadiusz Petka - Kolarstwo
Mistrzostwa Polski w kolarstwie 
(23.06.2019 r. Starachowice) – III 
miejsce.
Tomasz Rzeszutek – Kolarstwo 
Mistrzostwa Polski w kolarstwie  (12 
– 13.01.2019 r. Strzelce Krajeńskie) – 
XII miejsce.
Agnieszka Pieper – Kolarstwo
Lang Team Maraton (11.05.2019 r. 
Kraków) – I miejsce.
TRENER UCZNIOWSKIEGO 
KLUBU SPORTOWEGO „JEDYN-
KA”  MEYN - SOLEX LĘBORK  
Dariusz Gromulski - Pływanie
ZAWODNICZKA UCZNIOW-
SKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 
„JEDYNKA” MEYN - SOLEX LĘ-
BORK  
Weronika Klejna - Pływanie
Mistrzostwa Polski Juniorów (6 – 
8.12.2019 r. Ostrowiec Świętokrzyski) 
– I miejsce.
ZAWODNIK UCZNIOWSKIEGO 
KLUBU SPORTOWEGO „EKO-
NOMIK – MARATOŃCZYK” LĘ-
BORK
Piotr Pobłocki - Lekkoatletyka
8. World Masters Athletics Cham-
pionships Indoor – lekkoatletyka bieg 
na 10 km i 50 km ( 24 – 30.03.2019 
r. Toruń) – I miejsce.
ZAWODNICZKA AZS WARSZA-
WA 
Weronika Hallmann - Pływanie
Główne Letnie Mistrzostwa Polski 
Seniorów i Młodzieżowców (15 – 
19.05.2019 r. Olsztyn) – I miejsce.
TRENER AGOGA GYM LĘBORK 
Karol Kruzel - Kicboxing
ZAWODNIK AGOGA GYM LĘ-
BORK 
Krzysztof Kruzel - Kickboxing
Mistrzostwa Świata K1 Global (29.11 
– 01.12.2019 r.  Włochy) – III miejsce.

ZAWODNICZKA BASKET TEAM 
LĘBORK
Katarzyna Nitecka - Koszykówka
XV Mistrzostwa Świata FIMBA ( 
25.07 – 04.08. 2019 r. Espoo - Fin-
landia) – II miejsce
TRENER STOWARZYSZENIA 
PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI LĘ-
BORK 
Jarosław Pruski - Siatkówka
ZAWODNICY TRENER STOWA-
RZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SIAT-
KÓWKI LĘBORK 
Wiktor Cybula - Siatkówka
Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódz-
kich – Nadzieje Olimpijskie (24-
26.05.2019 Spała) – I miejsce.
Jakub Stencel - Siatkówka
Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódz-
kich – Nadzieje Olimpijskie  (24-
26.05.2019 Spała) – I miejsce. 
 Sportowe Laury Powiatu Lęborskie-
go 2019
kategoria nr 1 – Sportowiec młodzik
Statuetki otrzymali:
Mateusz Buśko-Uczniowski Klub 
Sportowy,,Ekoludek” Szczenurze
Damian Abczyński-Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Start” Lębork
Dyplomy otrzymali:
Jakub Wojnicz-Fighter Lębork
Igor Zagożdżan-Klub Karate Shoto-
kan w Lęborku
Filip Maszota- Klub Karate Shoto-
kan w Lęborku
Szymon Sołtys- Klub Karate Shoto-
kan w Lęborku
Bartosz Sołtys- Klub Karate Shoto-
kan w Lęborku
Kornel Łazorczyk- Klub Karate Sho-
tokan w Lęborku

Piotr Szczegielniak- Klub Karate 
Shotokan w Lęborku
Paweł Bielka - Klub Karate Shotokan 
w Lęborku
Piotr Krefft –Lęborski Klub Sportowy 
,,Pogoń”
kategoria nr 2 – Sportowiec  
młodziczka
Statuetki otrzymały:
Weronika Klejna-Uczniowski Klub 
Sportowy ,,jedynka” MEYN-Solex 
Lębork
Oliwia Jackowska-Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Start” Lębork
Dyplomy otrzymały: 
Dagmara Linsztedt- Klub Karate 
Shotokan w Lęborku
Joanna Drzeżdżon- Klub Karate 
Shotokan w Lęborku
Nina Wójtowicz- Klub Karate Shoto-
kan w Lęborku
Aleksandra Janczak- Klub Karate 
Shotokan w Lęborku
Hanna Rutecka- Klub Karate Shoto-
kan w Lęborku
Weronika Reclaf- Klub Karate Sho-
tokan w Lęborku
Kategoria nr 3 - Sportowiec junior 
Statuetkę otrzymał:
Jakub Kozłowski-Klub Strzelecki 
LOK ,,Lider-Amicus”
Wyróżnienie otrzymał:
Arkadiusz Okrój-Lęborski Klub Spor-
towy ,,Pogoń”
Dyplom otrzymał:
Igor Zagożdżan- Klub Karate Shoto-
kan w Lęborku
Kategoria nr 4 - Sportowiec 
juniorka 
Statuetki otrzymały:
Aleksandra Klimik-Klub Karate Sho-

tokan w Lęborku
Magdalena Szymańska-Uczniowski 
Klub Sportowy ,,Start” Lębork
Maria Baranowski-Klub Strzelecki  
LOK ,,Lider-Amicus”
Dyplomy otrzymały:
Wiktoria Naczk-Lęborski Klub Bie-
gacza im. ,,Braci Petk”
Oliwia Gołąbowicz- Lęborski Klub 
Biegacza im. ,,Braci Petk”
Marta Bednarz- Jeździecki Klub 
Sportowy ,,Senny”
kategoria nr 5 - Sportowiec senior 
Statuetkę otrzymała:
Natasza Olkowska- Klub Karate 
Shotokan w Lęborku
Wyróżnienie otrzymał:
Bartosz Janczak- Klub Karate Shoto-
kan w Lęborku
Dyplomy otrzymali:
Magdalena Pełka- Klub Strzelecki  
LOK ,,Lider-Amicus”
Julia Okuniewska- Klub Strzelecki  
LOK ,,Lider-Amicus”
Paula Wrońska- Klub Strzelecki  LOK 
,,Lider-Amicus”
Magdalena Maszota- Klub Karate 
Shotokan w Lęborku
Katarzyna Pobłocka-Głogowska- 
Uczniowski Klub Sportowy ,,Ekono-
mik-Maratończyk”
Piotr Pobłocki- Uczniowski Klub 
Sportowy ,, Ekonomik-Maratończyk”
Leonard Naczk- Lęborski Klub Bie-
gacza im. ,,Braci Petk”
Tadeusz Zblewski- Lęborski Klub Bie-
gacza im. ,,Braci Petk”
Kategoria nr 6 – Drużyna,  
zespół roku – młodzik
Wyróżnienia otrzymały:
Klub Karate Shotokan w Lęborku: 
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Joanna Drzeżdżon, Dagmara Linsz-
tedt, Hanna Rutecka
Klub Karate Shotokan w Lęborku: 
Szymon Sołtys, Filip Maszota, Kor-
nel Łazorczyk
Klub Karate Shotokan w Lęborku: 
Kornel Łazorczyk, Bartosz Sołtys, 
Adrian Jaskółka
Lęborski Klub Sportowy ,,Pogoń” – 
Junior C1 SKO 2019/2020
Kategoria nr 7 - Drużyna,  
zespół roku – junior
Wyróżnienie otrzymał:
Lęborski Klub Sportowy ,,Pogoń”- Ju-
nior B1
kategoria 8 Drużyna, zespół  
roku – senior
Statuetki otrzymały:
Klub Strzelecki LOK ,,Lider-Amicus”- 
Paula Wrońska, Julia Okuniewska, 
Magdalena Pełka
Lęborski Klub Sportowy „Pogoń” 
- Poltarex ,,Pogoń” Lębork: Marek 
Prądzinski, Adam Dosz, Bogusław 
Koszyk, Tomasz Sposób
Dyplomy otrzymały:
Uczniowski Klub Sportowy ,,Ekono-
mik – Maratończyk”: Kaja Pobłocka, 
Kamila Pobłocka-Dobrowolska, Piotr 
Pobłocki
Lęborski Klub Biegacza im. ,, Braci 
Petk” : Tadeusz Zblewski, Łukasz Mu-
szak, Radosław Stankiewicz, Klaudia 
Brzózka, Tomasz Gniba, Łukasz Wir-
kus
kategoria nr 9 - Sportowe  
Odkrycie roku
Statuetki otrzymali:
Weronika Klejna- Uczniowski Klub 

Sportowy ,,jedynka” MEYN-Solex 
Lębork
Wiktor Cybula- Stowarzyszenie Przy-
jaciół Siatkówki Lębork
Dyplomy otrzymali:
Igor Zagożdżan- Klub Karate Shoto-
kan w Lęborku
Martyna Lodzińska- Uczniowski Klub 
Sportowy,,Ekoludek” Szczenurze
Wiktor Miotk- Lęborski Klub Sporto-
wy ,,Pogoń”
Robert Czerniak- Uczniowski Klub 
Sportowy ,, Ekonomik-Maratończyk”
kategoria nr 10 - Trener
Statuetkę otrzymali:
Robert Biczkowski - Klub Strzelecki 
LOK ,,Lider-Amicus”
Dariusz Gromulski - Uczniowski Klub 
Sportowy ,,jedynka” MEYN-Solex 
Lębork
Piotr Pobłocki- Klub Karate Shoto-
kan w Lęborku
Dyplom otrzymał:
Piotr Pobłocki – Uczniowski Klub 
Sportowy „Ekonomik – Maratończyk”
kategoria nr 11 – Trener Gier  
Zespołowych
Statuetkę otrzymali:
Jarosław Pruski – Stowarzyszenie 
Przyjaciół Siatkówki Lębork
Wojciech Potrykus- Lęborski Klub 
Sportowy „Pogoń” - Poltarex Pogoń 
Lębork
Dyplom otrzymał:
Wojciech Musuła - Lęborski Klub 
Sportowy ,,Pogoń”
kategoria nr 12  
Działacz Ostatniego Ćwierćwiecza 
Powiatu Lęborskiego Statuetki w Ple-

biscycie Sportowe Laury Powiatu Lę-
borskiego 2019 w kategorii działacz 
ostatniego ćwierćwiecza Powiatu Lę-
borskiego decyzją Powiatowej Rady 
Sportu w Lęborku otrzymują:
Mariusz Tkaczyk, Joanna Bieniek, 
Witold Krużucki, Waldemar Juszczak, 
Dariusz Górny, Janusz Szymankie-
wicz.
kategoria nr 13 – Sportowe  
wydarzenie roku
ENERGA Cyklo CUP Lębork 2019
Międzynarodowa Gala K1 – MMA 
– BOKS z okazji 100 lecia Niepod-
ległości
Baltic CUP 2019 międzynarodowe 
Zawody w strzelaniach pneuma-
tycznych
XXXVII Ogólnopolski Otwarty Bieg 
Przełajowy o ,, Puchar Leśny ” pamię-
ci Tomasza Hopfera
XXI Międzynarodowy Maraton Piłki 
Siatkowej Łeba 2019
Mistrzostwa Polski Oldbojów i Old-
bojek Łeba 2019
VI Grand Prix International  
karate WkF
XIX Bieg Uliczny św. Jakuba
Kategoria nr 14 – Sponsor roku
Marcin Bańka – Kaufland Wejhero-
wo
PPU Robex  Sp.z.o.o -Evert Vervelde
Meblert – Robert Gaffka
Nadleśniczy Liziński Krzysztof – 
Nadleśnictwo Cewice
Nadleśniczy Jan Dominiecki – Nad-
leśnictwo Lębork
Dariusz Karaś- Meyn Polska SP.z.o.o.
Nagórski Mirosław – Usługi leśne 

Mirosław Nagórski
Tadeusz Pobrucki – Zakład Usług 
Leśnych
Jacek Wawrzyniak
Zdrowotel Łeba – Wojciech Pietru-
szewski
Spółdzielcza Grupa Bankowa – 
Bank Spółdzielczy Łeba
Poltarex – Marek Kubiak
Ranczo Marcinkowo Szczenurze
KTJ – Kolor Konrad Jakubowski
KNK s.c. Krzysztof  Krawczyk, Gra-
żyna Krawczyk
Nagroda Burmistrzów i Wójtów 
Powiatu Lęborskiego dla trenerów 
i zawodników, którzy w 2019 roku 
osiągnięli wysokie wyniki sportowe. 
Nagrodę Burmistrza Miasta Lę-
borka Pana Witolda Namyślaka 
otrzymały: Paula Wrońska, Julia 
Okuniewska, Magdalena Pełka - 
Klub Strzelecki LOK Lider Amicus 
Lębork
Nagrodę Burmistrza Miasta Łeby 
Pana Andrzeja Strzechmińskiego 
otrzymał Szymon Sołtys – Klub Ka-
rate Shotokan w Lęborku
Nagrodę Wójta Gminy  
Nowa Wieś Lęborska  
Pana Ryszarda Wittke otrzymał
Maciej Bieniasz – Krzywiec.
Nagrodę Wójta Gminy Wicko Pana 
Dariusza Waleśkiewicza otrzymał 
Krzysztof Kruzel – Agoga GYM
Nagrodę Wójta Gminy Cewice 
Pana Jerzego Bańki otrzymała 
Natasza Olkowska – klub kara-
te Shotokan w Lęborku.
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XXII MIĘDZYNARODOWY MARATON PIŁKI SIATKOWEJ  
MŁODZIEŻY 2020 – KADETKA, KADET

Dobiegła końca pierwsza część 
maratonu piłki siatkowej młodzieży  
w Łebie. Przez trzy dni Łeba, Cewi-
ce i Wicko gościły drużyny kadetów 

z kraju i zagranicy. W rozgrywkach 
wzięło udział 12 zespołów kadetów 
oraz 14 zespołów kadetek. Inau-
guracją turnieju był mecz pokazo-

wy międzypaństwowy pomiędzy 
Szkołą Mistrzostwa Sportowego  
z Kaliningradu (Rosja), a zespołem 
Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego 
w Cewicach. Mecz zakończył się 
wynikiem nietypowym jak dla siat-
kówki bo remisem 1:1. Od piątku 
21.02 drużyny rozgrywały mecze 
grupowe w halach Szkoły Podsta-
wowej w Łebie i Wicku , następnie 
odbywały się mecze tzw. krzyże, 
a potem o miejsca. Zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe statuetki,  
a wszystkie zespoły statuetki i pu-
chary ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Łeby, Lęborka oraz Wójtów 
Gminy Wicko i Cewice. Wszyscy za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe ko-
szulki ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Lęborku. Maraton 
rozgrywany jest pod patronatem 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 
oraz Burmistrza Miasta Łeby. Or-
ganizacja maratonu nie byłaby 
możliwa bez sponsorów i udziału 
władz samorządowych Miasta 
Łeby i Lęborka, Starostwa Lębor-
skiego, Wójtów Gmin Cewice i Wic-
ko. Dużym wsparciem dla turnieju 
była pomoc Dyrektora Firmy KRU-
GER pana Piotra Zająca, dzięki, 

któremu młodzież mogła dokonać 
degustacji czekolady oraz napoi 
regenerujących. Pomoc swą okazali 
również Dyrektor Firmy Kaufland 
Wejherowo Pan Marcin Bańka, 
Hurtownia AGAWA Lębork, Fun-
dacja Polska Siatkówka, Polski 
Związek Piłki Siatkowej, Pomorski  
Wojewódzki Związek Piłki Siatko-
wej, Kluby Sportowe SPS Lębork, 
Iryda Cewice. 
Nad całością zakwaterowania, wy-
żywienia i imprez towarzyszących 
czuwali właściciela ZDROWOTE-
LU Łeba, którzy zadbali również  
o obsługę sędziowską i medyczną. 
Głównym gościem maratonu był 
Dyrektor Projektu Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych, były trener 
Kadry Narodowej Pan Waldemar 
Wspaniały oraz Pan Mariusz Szysz-
ko – Menedżer ds. mediów Repre-
zentacji Polski .
Głównymi organizatorami mara-
tonu są Joanna Bieniek i Jarosław 
Pruski , którzy dziękują Dyrektorom 
Szkół w Łebie i Wicku , mediom lo-
kalnym oraz wszystkim , którzy przy-
czynili się do sprawnego przebiegu 
maratonu. 

Jarosław Pruski
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Wszystkim Mieszkańcom Gminy Cewice 
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Niech te Święta będą dla Państwa czasem wyjątkowym, 
który przyniesie wytchnienie i zapomnienie trudów dnia

codziennego, czasem odnalezienia spokoju wewnętrznego 
i optymizmu.

 
Życzymy aby świąteczne dni upłyneły 

w zdrowiu, w serdecznej rodzinnej atmosferze, 
pełnej wiary, nadziei i miłości.

Przewodniczący
 Rady Gminy Cewice 

wraz z Radnymi

Wiesław Keller

Wójt Gminy Cewice 
wraz z Pracownikami

Jerzy Bańka
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