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PROGRAM “MOJA WODA”
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku ogłosił nabór wniosków  
o dofinansowanie dla zadań wpi-
sujących się w program prioryte-
towy „Moja Woda”, realizowany  
we współpracy z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.
Celem programu jest ochrona za-
sobów wody poprzez zwiększenie 
retencji na terenie posesji przy bu-
dynkach jednorodzinnych oraz wy-
korzystywanie zgromadzonej wody 
opadowej i roztopowej. Program 
realizowany będzie w latach 2020-
2024.
Termin naboru wniosków: nabór cią-
gły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 
31.05.2024 r. lub do czasu rozdys-
ponowania puli środków.
Sposób składania wniosków:
w celu złożenia wniosku o dofinan-
sowanie należy:
1. Założyć konto w Portalu bene-

ficjenta (nie dotyczy podmio-
tów posiadających już konto  
w portalu beneficjenta). Po ak-
tywacji konta będzie można się 
zalogować i korzystać z portalu. 
Dodatkowe informacje znajdą 
Państwo w Portalu beneficjenta 

w sekcji Pytania i odpowiedzi.
2. Pobrać, a następnie wypełnić 

aktywny formularz PDF wniosku 
o dofinansowanie. Wniosek do-
stępny jest po zalogowaniu w Por-
talu Beneficjenta po lewej stronie 
w Menu > Dedykowana oferta 
dla Beneficjenta> Programy 
i konkursy. Po zakończeniu wypeł-
niania należy sprawdzić popraw-
ność wpisanych danych.

3. Wysłać wypełniony formularz 
wniosku do Funduszu za pomo-

cą „SKRZYNKI PODAWCZEJ 
– PDF”– dostępnej w portalu be-
neficjenta.

4. Wydrukować wypełniony formu- 
larz wniosku, podpisać i dostar- 
czyć za pomocą poczty tradycyj-
nej wraz z załącznikami do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 
8, 80-861 Gdańsk.

5. Dopuszcza się złożenie wniosku 
jedynie w wersji elektronicznej 

pod warunkiem złożenia wnio-
sku poprzez ePUAP przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elek-
tronicznego lub podpisu potwier-
dzonego profilem zaufanym. 
W tym przypadku należy pobrać 
z Portalu beneficjenta aktywny 
pdf wniosku o dofinansowanie, 
a następnie wypełniony wniosek 
wysłać poprzez ePUAP

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej: https://wfos.
gdansk.pl/konkursy/moja-woda

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PRZY OŚRODKU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W CEWICACH

Punkt Interwencji Kryzysowej przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ce-
wicach zapewnia bezpłatną i profe-
sjonalną pomoc w sytuacjach kryzy-
sowych. 
Skontaktuj się z PIK jeśli:
• doświadczasz przemocy w rodzi-

nie,
• borykasz się z problemami uza-

leżnień,
• obawiasz się o zdrowie i życie 

swoje lub Twoich bliskich,
• przeżywasz konflikty w rodzinie, 

domu, szkole, miejscu pracy,
• straciłeś bliską osobę,
• nie widzisz sensu życia,
• czujesz się bezradny, zagubiony,
• nie możesz znaleźć rozwiązania 

na ważne życiowe problemy,
• potrzebujesz wsparcia i zrozumie-

nia,
• potrzebujesz informacji o różnych 

formach pomocy odpowiedniej 
dla Twojej sytuacji.

Telefonicznie: 

58 8611 467, 513 480 741 
– w godzinach pracy OPS Cewice 
Osobiście:

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)
ul. Osiedle Na Wzgórzu 35, 
84-312 Cewice (pomieszczenie 

w piwnicy Ośrodka Zdrowia, za re-
habilitacją)
– pon.  14.30 – 16.30
– śr.  10.00 – 12.00
Skierowanie nie jest wymagane. Po-
moc psychologiczna udzielana jest 
bezpłatnie i niezależnie od miejsca 
zamieszkania, dochodów czy faktu 
korzystania z innej formy pomocy 
w OPS Cewice.

PIK działa na podstawie:
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1507 ze zm.),
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218),
ustawy z dnia 26 października 1982 
roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Cewicach 
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WYCIECZKA DO LASU  
– JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Lasy Państwowe opracowały nie-
zbędnik bezpiecznego turysty. 
Specjalnie skonstruowane info-
grafiki pomogą odpowiednio się 
przygotować do leśnej wycieczki. 
Skąd pomysł na przygotowanie 
niezbędnika? 
Jak wynika z badania przepro-
wadzonego wśród turystów na 
zlecenie Polskiej Organizacji Tu-

rystycznej w tym roku większość 
Polaków planuje wyjazd krajowy. 
Urlop w kraju chce spędzić 87 proc. 
ankietowanych. Najczęściej de-
klarowanym kierunkiem podróży 
są góry – 34 proc., natomiast nad 
morze planuje się wybrać 27 proc. 
turystów. 
Niezbędnik został przygotowany 
w dwóch częściach „Wycieczka do 

lasu – jak się przygotować”, które 
ułatwią spakowanie plecaka i spra-
wią, że o niczym nie zapomnicie.  
W drugiej części „Wycieczka do  
lasu – jak spędzić tam czas?” za-
mieszczono podpowiedzi, dla tych 
którym brakuje pomysłów na spę-
dzenie czasu w lesie albo chcą  
dobrać rodzaj aktywności do swo-
ich zainteresowań lub aktualnego  

nastroju. 
Dostępna jest także wersja edyto-
walna, dla organizatorów wycie-
czek. Umożliwia ona zaznaczenie 
wybranego nadleśnictwa czy wpisa-
nie kontaktu do leśniczego i Straży 
Leśnej i wysłanie uczestnikom wy-
cieczki. 

Lasy Państwowe 
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POWSZECHNY SPIS  
ROLNY 2020

Gminne Biuro Spisowe w Cewicach 
informuje mieszkańców Gminy Cewi-
ce o Powszechnym Spisie Rolnym, za-
planowanym na okres 01.09.2020r. 
- 30.11.2020 r. Udział w spisie rolnym 
jest obowiązkowy, a użytkownicy go-
spodarstw rolnych są zobowiązani do 
udzielania dokładnych, wyczerpują-
cych i zgodnych z prawdą odpowie-
dzi. Krajową podstawą prawną reali-
zacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1728).
Spisem objęte są wszystkie go-

spodarstwa rolne w Polsce pro-
wadzone przez osoby fizyczne  
(w gospodarstwach indywidual-
nych) o powierzchni minimum 1 ha, 
bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, 
w tym nieposiadające użytków rol-
nych, prowadzące działy specjalne 
produkcji rolnej lub produkcję rolną 
o skali określonej progami, których 
wielkość jest określona w załączni-
ku nr 1 do ustawy, osoby prawne, 
jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej.
Dane zbierane w ramach spisu 
będą dotyczyć m.in. cech identy-

fikacyjno-adresowych użytkowni-
ka i jego gospodarstwa rolnego, 
sprzedaży i zużycia wytworzonych 
produktów rolnych, struktury do-
chodów, aktywności ekonomicznej, 
sposobu użytkowania gruntów, po-
wierzchni zasiewów, nawożenia, za-
stosowania środków ochrony roślin, 
pogłowia zwierząt gospodarskich, 
chowu i hodowli ryb, budynków 
gospodarskich, maszyn i urządzeń 
rolniczych.
Rolnicy będą mogli udzielić infor-
macji o gospodarstwach rolnych 
poprzez: 1. Samospis internetowy 

(przeprowadzony za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji, która będzie 
dostępna na stronie internetowej 
poświęconej spisowi); 2. odpowiedzi 
w wywiadzie telefonicznym prze-
prowadzanym przez rachmistrza 
telefonicznego; 3. odpowiedzi w wy-
wiadzie bezpośrednim przeprowa-
dzanym przez rachmistrza tereno-
wego, który odwiedzi gospodarstwo 
rolne.
Więcej informacji można również 
uzyskać na stronie http://spisrolny.
gov.pl oraz profilu Facebook Urzę-
du Statystycznego w Gdańsku.

http://spisrolny.gov.pl
http://spisrolny.gov.pl
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GMINA CEWICE OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE  
NA MODERNIZACJĘ DRÓG ROLNYCH

Gmina Cewice otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 91.860,00 zł z 
budżetu Województwa Pomorskiego 
na modernizację drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych. W ramach inwestycji 
zostanie przebudowana droga gmin-
na nr 149082G w Popowie o łącznej 
długości 0,5 km. Zakres inwestycji 
obejmować będzie utwardzenie na-
wierzchni drogi poprzez położenie płyt 
betonowych typu YOMB oraz  umoc-
nienie pobocza. W celu poprawienia 
odwodnienia drogi zostanie wykonane 
powierzchniowe odprowadzenie wód 
opadowych na przyległe pobocze 
gruntowe. Łączna wartość kosztoryso- 
wa w/w robót to 257. 404,07 zł brut-
to.

inWeSTYcje

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ DROGI ULICY SPACEROWEJ W CEWICACH
Od sierpnia mieszkańcy ulicy Spa-
cerowej w Cewicach mogą cieszyć 
się nową inwestycją drogową, zre-
alizowaną w ramach zadania pn. 
„Budowa drogi gminnej nr 149046G  
ul. Spacerowej w miejscowości Ce-
wice”.
Inwestycja obejmowała budowę dro-
gi dwukierunkowej o długości 505,0 
mb i szerokości 5,0 m z 3 progami 
zwalniającymi oraz oznakowaniem 
pionowym i poziomym. Nawierzch-
nia jezdni została wykonana z kostki 
brukowej betonowej. Przebudowano 
również skrzyżowanie drogi gminnej 
nr 149046G (ul. Spacerowa) z dro-
gą powiatową nr 1324G (ul. Zielo-

na). Z prawej strony drogi powstał 
chodnik o długości 18,0 m i szero-
kości 1,5 m, przylegający do jezdni.  

Z lewej strony drogi został natomiast 
wykonany chodnik o długości 514,0 
mb i szerokości 1,5 m, oddzielony od 

jezdni pasem zieleni o szerokości 1,0 
m. 
W pasie pomiędzy jezdnią  
a chodnikiem wykonano trawniki 
o powierzchni 505 m2 oraz nasa-
dzono drzewa liściaste w ilości 100 
szt. W ramach inwestycji zostało rów-
nież wykonanych 30 zjazdów z drogi 
oraz kanalizacja deszczowa o długo-
ści 588,55 mb. Zadanie obejmowało 
też wykonanie oświetlenia ulicznego 
- 11 słupów oświetleniowych. 
Na realizację zadania Gmina Cewi-
ce otrzymała dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych w wy-
sokości 539 845 zł. Koszt inwestycji 
wyniósł 1 079 691 zł.

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ DROGI NA OSIEDLU MŁODYCH 
I BUDOWĘ DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓRZU W CEWICACH

Zakończyły się prace związane 
z realizacją zadania pn. „Budo-
wa i przebudowa drogi gminnej nr 
149041G łączącej drogę powiato-
wą nr 1324G z drogą wojewódzką 
nr 212 w Cewicach”. Na Osiedlu 

Młodych od skrzyżowania z ulicą 
Zieloną do Osiedla Na Wzgórzu 
wykonano drogę z kostki brukowej 
o długości 706 m wraz z chodni-
kiem i kanalizacją deszczową. Nato-
miast droga na Osiedlu Na Wzgó-

rzu od zjazdu z drogi wojewódzkiej 
nr 212 do skrzyżowania przy placu 
zabaw zyskała nową nawierzchnię 
asfaltową. Koszt inwestycji wyniósł 
1.188.855 zł. Realizacja zadania 
stała się możliwa dzięki otrzyma-

nemu dofinansowaniu w wysokości 
594.427 zł z Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych  

i Promocji 
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II ETAP ZAKOŃCZONY 
– NOWA DROGA DO POPOWA

Ponad 2 mln zł kosztowało sfinali-
zowanie II etapu gruntownej prze-
budowy drogi do Popowa, będącej 
częścią tzw. „kaszubskiego skrótu” 
do Trójmiasta. Całość inwestycji 
wraz z I etapem kosztowała blisko 6 
mln zł i została sfinansowana wspól-
nymi siłami Powiatu Lęborskiego, 
Gminy Cewice, Gminy Linia, Miasta 
Lębork i Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.
To strategiczna inwestycja 
usprawniająca ruch kołowy mię-
dzy Lęborkiem i Trójmiastem.  
Z tego komunikacyjnego szlaku 
chętnie korzystają kierowcy dowo-
żący pasażerów do portu lotniczego 
w Gdańsku, ciężki transport towa-
rowy oraz wszyscy ci, którzy chcą 
uniknąć uciążliwości podróżowa-
nia drogą nr 6 wiodącą przez tzw. 
„małe Trójmiasto”, czyli Wejherowo, 
Redę i Rumię do Gdańska. Mniej-
sze natężenie ruchu poza dużymi 
ośrodkami miejskimi i brak spowal-
niającej sygnalizacji świetlnej, to 
niewątpliwe atuty tego drogowego 
połączenia. Do tej pory, stan tech-
niczny drogi, niedostosowana do 
współczesnych wymogów zniszczo-
na nawierzchnia, niewystarczający 
stan infrastruktury okołodrogowej  
w miejscowościach leżących na 
tej strasie, powodowały znacz-
ne zagrożenia i uciążliwość 
dla okolicznych mieszkańców. 
Pierwszy etap gruntownej prze-
budowy udało się zakończyć  
18 listopada ub. roku. Dzisiaj 
(16.07.2020) inwestycja została 
w pełni zakończona. – Cieszę się, że 
tę inwestycję udało nam się dzięki 
doskonałej współpracy z samo-
rządami i przy wsparciu środków 
z Funduszu Dróg Samorządowych, 
przyznanych przez wojewodę tak 
sprawnie zrealizować – mówiła Ali-
cja Zajączkowska, Starosta Lęborski 
– Mam nadzieję, że kolejne inwesty-
cje również spotkają się z przychyl-
nością władz wojewódzkich i pra-
cowników Urzędu Wojewódzkiego, 
z którymi świetnie współpracowało 
się przy realizacji tego zadania.  
Staroście wtórował senator RP Kazi-
mierz Kleina, wyrażając zadowole-
nie z zakończenia inwestycji czynią-
cej dojazd do stolicy województwa 
łatwiejszym i bezpieczniejszym oraz 
nadzieję na kontynuacje działań 

podjętych w celu realizacji budowy 
trasy S-6. W uroczystym przekaza-
niu drogi do użytku uczestniczyli: 
Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda 
Pomorski, Edmund Głombiewski 
– Wicestarosta Lęborski, Jerzy Bań-
ka – Wójt Gminy Cewice, członko-
wie Zarządu Powiatu Lęborskie-
go – Adam Nowak i Jacek Perłak, 
Marek Kuriata – Przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa, Transportu 
i Ochrony Środowiska Rady Powia-
tu Lęborskiego oraz Marcin Brodal-
ski, asystent posła Piotra Müllera, 
Rzecznika Rządu RP, który na ręce 
władz Powiatu Lęborskiego wręczył 
list gratulacyjny od posła P. Mülle-
ra, w którym Rzecznik Rządu, jako 
poseł na Sejm RP, reprezentujący 
Pomorze zapewnił o trosce w zakre-
sie stanu bezpieczeństwa drogowe-
go, rozwoju infrastruktury drogowej 
regionu i podejmowanych działa-
niach na rzecz poprawy komfortu 
życia mieszkańców. W uroczysto-
ści oddania drogi do eksploatacji 
uczestniczyli także przedstawiciele 
Drogomexu Sp. z o.o. – wykonawcy 
przedsięwzięcia.
Środki z funduszu centralnego, 
znajdujące się w zarządzie 

Wojewody Pomorskiego w formie 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
stanowiące blisko połowę wartości 
II etapu inwestycji umożliwiły 
jej zakończenie w pełnym 
zakresie przewidzianych zadań 
inwestycyjnych.
-„Przebudowa drogi powiatowej nr 
1336G odc. od km 4+000 do granicy 
Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz 
z przebudową skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1327G”, czyli w skrócie 
właśnie II etap przebudowy drogi do 
Popowa to zadanie o szerokim zakre-
sie robót drogowych – mówi Adrian 
Wenta, Dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Lęborku – Można po-
wiedzieć, że ten odcinek drogi został 
wykonany na nowo.  W zakresie in-
westycji znalazły się: roboty przygo-
towawcze, rozbiórkowe, ziemne, wy-
konanie podbudów i elementów ulic, 
wykonanie nawierzchni o parame-
trach wymaganych dla obciążenia 
100 kN, przebudowa skrzyżowania  
z drogą powiatową nr 1327G, 
wzmocnienie istniejącej jezdni bi-
tumicznej, wykonanie poszerzeń, 
przebudowie zjazdów i chodników, 
wykonanie oznakowania pionowego 
i poziomego, ustawienie barier i sta-

lowych poręczy ochronnych, wyzna-
czenie granic pasa drogowego wraz 
z montażem słupków betonowych 
„PAS DROGOWY” oraz czynności 
zabezpieczające w postaci ogrodzeń 
umożliwiających migrację zwierząt, 
a także zapewnienie bezpieczeń-
stwa podczas prac budowlanych 
i wykonanie stałego oznakowania 
poziomego i pionowego. Wstępnie 
planowane zakończenie budowy 
miało nastąpić z końcem lipca br., 
jednak ten termin udało się przy-
spieszyć o dwa tygodnie. Finalizacja 
obu etapów przebudowy w okresie 
niespełna roku od zawarcia wyma-
ganych umów i porozumień to zna-
czący sukces zarówno w wymiarze 
finansowym jak i pod względem 
umiejętności, a przede wszystkim 
dobrej woli współpracy samorzą-
dowców, którzy pomimo szczupłości 
posiadanych budżetów, zdecydowali 
się na przeprowadzenie inwestycji 
służącej poprawie warunków ko-
munikacyjnych w regionie poprzez 
odciążenie połączenia drogą nr 6 
i drogą 214 wiodącą przez tereny 
Gminy Cewice.

Starostwo Powiatowe  
w Lęborku 

inWeSTYcje
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PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W SIEMIROWICACH
Gmina Cewice zakończyła reali-
zację zadania pn. „Przebudowa 
odcinka drogi gminnej nr 149121G 
ulicy Szkolnej w miejscowości Siemi-
rowice”. Inwestycja obejmowała wy-
konanie na odcinku drogi o długości 
583 m nawierzchni z kostki bruko-
wej, budowę chodnika o długości 
około 320 m, kanalizacji deszczo-
wej o długości 620 mb oraz prze-
budowę wszystkich istniejących zjaz-
dów. Zadanie jest dofinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, poddziałanie „Wsparcie in-
westycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii”,  
typ operacji „Budowa lub moder-
nizacja dróg lokalnych”. Wysokość 
dofinansowania stanowić będzie 
63,63% kosztów kwalifikowanych 
operacji.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

TRWA REALIZACJA INWESTYCJI 
BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 
DLA MIEJSCOWOŚCI PIESKI

Trwa realizacja inwestycji pn. „Budo-
wa sieci wodociągowej dla miejsco-
wości Pieski, stacji uzdatniania wody 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”. 
W ramach zadania wykonano bu-
dowę sieci wodociągowej o łącznej 
długości 1016,8 m. 
Obecnie trwają prace związane 
z budową budynku stacji uzdat-
niania wody wraz z wyposażeniem 
technologicznym. Po zakończeniu 
robót budowlanych woda z wodo-

ciągu zostanie przebadana, a po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku 
badania wody uzdatnionej przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną będzie można przystą-
pić do odbioru inwestycji. 
Po zakończeniu inwestycji oraz 
uzyskaniu niezbędnych pozwoleń 
będzie można przystąpić do eksplo-
atacji sieci wodociągowej.
Całkowite koszty inwestycji wyniosą 
1.055.304,93 zł.

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ 
DROGI W BUKOWINIE

Zakończyły się prace związane 
z realizacją zadania pn. „Przebu-
dowa drogi gminnej nr 149113G 
w miejscowości Bukowina”, na 
które Gmina Cewice pozyskała 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. W ramach inwe-
stycji został przebudowany odcinek 
drogi o długości 403 m, prowa-
dzący od skrzyżowania przy boisku 
w Bukowinie w stronę Niepoczo-
łowic. Nawierzchnia drogi została 
wykonana z kostki brukowej. Aby 
spowolnić ruch pojazdów został 
wykonany spowalniacz o długości 

16 m w formie wyniesienia (progu 
zwalniającego) na całej szerokości 
jezdni. Zadanie obejmowało rów-
nież budowę chodnika po prawej 
stronie jezdni o długości 293 m 
oraz po lewej stronie jezdni o dłu-
gości 249 m. Ponadto została 
zbudowana sieć kanalizacji desz-
czowej o długości 454 m oraz za-
montowana jedna lampa uliczna. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
788 983,46 zł, a kwota dofinanso-
wania to 394 491,00 zł.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

inWeSTYcje
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AKCJA „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO  
NAD WODĄ”, W TYM ROKU ON-LINE

W związku z okresem wakacyjnym 
zorganizowano akcję informacyjno
-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą” tym razem w formie 
on-line. Celem akcji było zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa spędzania 
wolnego czasu przez dzieci, młodzież  
i dorosłych a także uświadomienie 
zagrożeń związanych z podróżą 
i wypoczynkiem oraz bezpieczeń-
stwem nad wodą. Inicjatorem spo-
tkania w sieci nad jeziorem w Sie-
mirowicach była Aleksandra Klein, 
dyrektor Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi im. Le-
śników Polskich w Przerytem. Do 
współpracy zaproszono drużynę 
Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego w Siemirowicach  
i Komendę Powiatową Policji z Lę-
borka.
- Rok szkolny dobiega końca 
i wakacje zbliżają się wielkimi 
krokami. To, że zamknięto nas  
w domach i od kilkunastu tygo-
dni towarzyszy nam kwarantanna, 
która nie pozwala spotkać się nam 
w szkole, nie oznacza, że nie poroz-
mawiamy o bezpiecznych waka-
cjach. Jak co roku pozwoliliśmy sobie 
zaprosić, tym razem przez szkla-
ne okienko, przedstawicieli policji  
z Lęborka, WOPR-u w Siemirowi-
cach i Urzędu Gminy - powiedziała 
na otwarcie wydarzenia dyrektor 
Aleksandra Klein.
Sierż. sztab. Marta Bąciaszek 
i sierż. sztab. Aleksandra Bolda 

z Zespołu ds. Profilaktyki Społecz-
nej, Nieletnich i Patologii z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lę-
borku, które łącząc się on-line ze 
społecznością szkoły w Przerytem 
przekazały uczniom najważniejsze 
zasady bezpieczeństwa obowiązu-
jące podczas letniego wypoczynku, 
przestrzegając przed zagrożeniami 
czyhającymi w Internecie, kontak-
tami z osobami nieznajomymi oraz 
używkami. Funkcjonariuszki przypo-
mniały uczniom także o obowiązu-
jących obostrzeniach dotyczących 
wirusa SarsCoV-2.
Następnie miał miejsce praktyczny 
pokaz ratownictwa wodnego, wy-
konany przez Mariana Gembela, 
Adama Buczyńskiego oraz adep-
tów Magdę, Małgorzatę, Agnieszkę 
i Laurę z drużyny WOPR Siemiro-

wice. 
- Jak co roku spotykamy się z dziećmi 
szkolnymi przed wakacjami. Przypo-
minamy, żeby dzieci same nad wodę 
nie przychodziły, szczególnie chodzi 
o młodsze dzieci. Kąpiemy się tylko  
w miejscach, gdzie są ratownicy, 
a woda oznakowana. Jest zakaz 
skoków do wody na głowę - przypo-
mniał Adam Buczyński. 
- W pokazie jest udzielanie pomocy 
z brzegu za pomocą koła ratunko-
wego i rzutki, ściąganie tonącego 
kajakiem ratowniczym, ściąganie to-
nącego przez ratownika, który wsko-
czy do wody i będzie ciągnąć toną-
cego do brzegu. Powiem o kulturze 
przebywania nad wodą. Rzucanie 
butelek, pobite szkło, zostawianie 
po sobie śmieci czy niszczenie sprzę-
tu jest niepotrzebne. To ma nam słu-

żyć. Apelujemy też o rozwagę nad 
wodą. Brawura szkodzi, wszystko 
z rozsądkiem, trzeba mieć respekt 
dla żywiołu, jakim jest woda
- podkreślił Marian Gembel.
Uczestników spotkania on-li-
ne poinformowano, jak powin-
ni zachowywać się nad wodą  
i przypomniano, aby wybierali ką-
pieliska strzeżone oraz zwracali 
uwagę na znaki postawione w ich 
obrębie.
Przebieg spotkania utrwalony został 
na nagraniu tak, aby przed waka-
cjami przypomnieć zasady bezpie-
czeństwa podczas wakacji wszyst-
kim uczniom placówek oświatowych 
w naszej gminie. Nagranie dostęp-
ne jest na stronie www.cewice.pl

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

DZIEŃ OJCA I MATKI W DOMU  
KULTURY W MASZEWIE LĘBORSKIM

Dzień Ojca i Dzień Matki to świę-
ta będące wyrazem szacunku dla 
rodziców. Co roku święto to obcho-
dzimy w Domu Kultury w Masze- 
wie. Ze względu na akcję ,,Zostań 
w domu’’ dzieci wraz z Panią Ka-
tarzyną Drywą przygotowały krótki 
filmik z życzeniami dedykowanymi 
rodzicom. 
Film został opublikowany na profi- 
lu Facebook Domu Kultury w Ma-
szewie Lęborskim – filia GCK Cewi-
ce. 
Rodzice w dniu ich święta otrzymali 
drewniane medale. 

Dom Kultury  
w Maszewie Lęborskim

PROGRAM OPERACYJNY  
POMOC ŻYWNOŚCIOWA  
2014-2020

W dniach 03-09.04.2020r. Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Ce-
wicach wraz ze strażakami OSP 
Łebunia dostarczył do poszcze-
gólnych miejscowości z terenu gmi- 
ny Cewice podopiecznym tutejsze-
go Ośrodka  artykuły żywnościowe 
w ramach „Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020”. 
Pomoc otrzymało 735 osób  
z 260 rodzin o łącznej wartości 
7,273 ton. 

OPS Cewice 

http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/galeria/953503,15-czerwca-wydarzenia-dnia-w-skrocie-zdjecia,id,t.html
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ROZSTRZYGNIĘCIE  
KONKURSU PLASTYCZNEGO  
PT. ”PORTRET JANA PAWŁA II”

16 maja 2020r. w Domu Kul-
tury w Maszewie  został roz-
strzygnięty konkurs plastyczny  
pt. „Portret Jana Pawła II”. Celem 
konkursu było uczczenie i wspólne 
świętowanie 100. rocznicy uro-
dzin Karola Wojtyły – Jana Pawła 
II. Zarówno technika jak i rozmiar 
wykonanej pracy były dowolne. 
W konkursie udział wzięli miesz-
kańcy z terenu Gminy Cewice. Lau-
reaci konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy. Wszystkim 

uczestnikom dziękujemy za udział 
w konkursie.
Laureatami konkursu zostali:
• Pani Katarzyna Woźniak z Cewic
• Lena Kwiatkowska z Maszewa 

Lęborskiego 
• Marta Kwiatkowska z Maszewa 

Lęborskiego
• Bartosz Lubiński z Cewic
• Błażej Lubiński z Cewic

Serdecznie gratulujemy !
Dom Kultury w Maszewie Lęborskim

Sołectwo Maszewo przekazało 
część funduszu sołeckiego na reno-
wację parkietu w sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej im. Polskich 

Olimpijczyków w Maszewie Lębor-
skim. 
Renowacja została wykonana w lip-
cu br.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  
W SZKOLE PODASTAWOWEJ W ŁEBUNI

Rok szkolny 2019/2020 z pew-
nością przejdzie do historii jako 
wyjątkowy. Od połowy marca edu-
kacja opierała się na zdalnym na-
uczaniu i lekcjach prowadzonych 
on-line. Uroczystość zakończenia 
roku szkolnego również była inna 
niż dotychczasowe. Ze względu na 
trwający w naszym kraju stan epi-
demii uczniowie zostali podzieleni 
na grupy, aby uniknąć większych 
skupisk osób. 
W tym dniu dzieci choć na chwilę 
mogły spotkać się z wychowawcami 
i dyrekcją szkoły.

Szkoła Podstawowa w Łebuni 

ZDALNA EDUKACJA  
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 
W ŁEBUNI

Edukacja zdalna w czasie pande-
mii wymusiła stosowanie nowych 
metod nauczania. Z perspektywy 
minionych dni wiemy, jak trudny był 
to okres dla uczniów, rodziców i na-
uczycieli.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
udało się zrealizować zamierzo-
ne cele. „Mistrzami Nauki Zdalnej” 
w Oddziale Przedszkolnym przy 
Szkole Podstawowej w Łebuni zostali: 

Milena Głodowska Wiktor Maszota 
i Nina Hopa, natomiast tytuł „Mi-
strza Logopedii” zdobyli: Bartłomiej 
Wos, Wiktoria Wenta, Julia Biernat, 
Szymon Wenta oraz Alicja Lidzbar-
ska. Katarzyna Cierocka serdecznie 
dziękuje rodzicom za pomoc i co-
dzienny trud włożony w proces zdalnej 
edukacji.

Katarzyna Cierocka
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KULTURA W TWOIM DOMU
12 marca została zawieszona dzia-
łalność wszystkich instytucji kultury 
na terenie naszego kraju. W prakty-
ce oznaczało to odwołanie imprez 
kulturalnych oraz czasowe zawie-
szenie zajęć, kół zainteresowań, 
warsztatów organizowanych przez 
ośrodki kultury. Brak możliwości re-
alizowania założonego programu 
działalności to dla wielu instytucji 
czas porządkowania spraw admi-
nistracyjnych, wykonywania remon-
tów i prac porządkowych, innymi 
słowy – nadrabiania wszelkich za-
ległości. 
Jednak przeciągający się stan 
zawieszenia spowodował roz-
poczęcie procesu przenoszenia 
swojej działalności do Internetu. 
W związku z tym bardzo szybko, 
bo już 4 dni po decyzji Ministra 
Kultury o zamknięciu instytucji, 
na portalu społecznościowym Fa-

cebook pojawiło się wydarzenie  
pn. „Nie damy się! Kultura w Two-
im domu”. Był to efekt porozu-
mienia różnych ośrodków kultury  
z powiatów: słupskiego, lęborskie-
go i wejherowskiego o stworzeniu 
platformy, na której podmioty 
zaangażowane w projekt publi-
kowały materiały zachęcające do 
aktywnego odbioru propozycji kul-
turalnych domów kultury. W akcję 
zaangażowały się m.in. Gminny 
Ośrodek Kultury w Luzinie, Gmin-
ne Centrum Kultury w Cewicach, 
Biblioteka i Centrum Kultury Gmi-
ny Wejherowo, Filharmonia Ka-
szubska – Wejherowskie Centrum 
Kultury, Gminny Dom Kultury 
w Linii, Gminna Instytucja Kultury  
i Biblioteka w Łęczycach oraz wiele 
innych partnerów indywidualnych 
oraz medialnych. 
Ostatecznie w ciągu całej akcji 

współpracę podjęło 39 partne-
rów, co doprowadziło do za-
mieszczenia 152 filmów o łącznej 
sumie przekraczającej 110 tys. 
wyświetleń. To ogromny sukces 
naszego wspólnego działania – 
podsumował Rafał Płotka, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Luzinie. Projekt „Kultura w Twoim 
domu” nie był tylko zwykłą ofer-
tą kulturalną w tym trudnym dla 
wszystkich czasie. Okazał się rów-
nież wspólną wymianą doświad-
czeń oraz okazją do nawiązania 
długotrwałej współpracy z innymi 
ośrodkami kultury – dodaje Ka- 
rol Płotka, dyrektor GCK w Cewi-
cach.
Na stronie wydarzenia można było 
znaleźć między innymi propozycje 
warsztatów: plastycznych, rękodziel-
niczych, fitness; materiały związane 
z kulturą kaszubską, czytanie bajek 

dla dzieci, a nawet spektakle te-
atralne. Cała akcja trwała prawie 
10 tygodni, w trakcie których insty-
tucje kultury prezentowały swoją 
ofertę kulturalną w przestrzeni in-
ternetowej oczekując upragnionego 
momentu zniesienia restrykcji i moż-
liwości spotkania się z widzem „na 
żywo”.
Wytworzone materiały możemy 
nadal znaleźć na wydarzeniu „Nie 
damy się! Kultura w Twoim domu!” 
na portalu społecznościowym Face-
book.

PLASTYCZNY KONKURS  
WIELKANOCNY 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
Gminne Centrum Kultury w Cewi-
cach zorganizowało konkurs na naj-
piękniejszą kratkę świąteczną. 

Napłynęły liczne prace, a komisja 
konkursowa nagrodziła następujące 
osoby:
1. Miejsce – Martyna Witowska
2. Miejsce – Bartłomiej Lubiński
3. Miejsce – Kinga Wenta

Serdecznie gratulujemy!
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WAKACJE Z GCK
Gminne Centrum Kultury przygo-
towało bogatą ofertę warsztatów, 
które zostaną zorganizowane pod-
czas trwających wakacji. W każdy 
wakacyjny piątek pracownicy GCK 
organizują Letnie Kino pod Gwiaz-
dami, gdzie licznie zgromadzona 
widownia przy popcornie i herba-
cie ogląda największe bajkowe hity 

kina animowanego. Dodatkowo 
w sierpniu ruszają zajęcia dla dzieci 
i młodzieży. Każdy sierpniowy ty-
dzień zapowiedziany jest pod innym 
hasłem. Robotyka, dzień ekspery-
mentów, warsztaty kulinarne to tyl-
ko niektóre z atrakcji, które czekają 
na milusińskich chcących spędzić 
czas wolny z GCK. 

V RODZINNY RAJD ROWEROWY
18 lipca 2020r. odbył się V Rodzin-
ny Rajd Rowerowy. Uczestnicy rajdu 
przejeżdżając przez piękne tereny 
leśnictw Jeziernik i Uniesin dotarli na 
punkt widokowy w Unieszynie, gdzie 
podziwiali malownicze krajobrazy. 
Gminne Centrum Kultury z tej okazji 
przygotowało dla wszystkich uczest-
ników grochówkę. 
Trasę liczącą 25 km pokonało w su-
mie 40 osób. W połowie sierpnia 
GCK zaprasza na kolejną edycję 
rowerowej przygody dla całych ro-
dzin, a na początku września zapo-
wiada nowość – rajd o charakterze 
bardziej wymagającym zarówno 
pod kątem długości trasy jak i eks-
pozycji terenu. 

Informacje dotyczące rajdów za-
mieszczane są na profilu Face-
book Gminnego Centrum Kultury  
w Cewicach.

DZIEŃ DZIECKA Z GCK
Dzień Dziecka w tym roku był zu-
pełnie inny niż zwykle. Najmłodsi 
w swoich domach wzięli do rąk kred-
ki, mazaki, farby, poruszyli swoje wy-
obraźnie i napisały bajki, opatrując 
je pięknymi ilustracjami.  Konkurs na 
najlepszą opowieść został rozstrzy-
gnięty w sposób następujący:
1. Miejsce – Weronika Wenta
2. Miejsce – Natalia Szymichowsk
3. Miejsce – Kinga Wenta
Zwycięska bajka została zekranizo-
wana przez pracowników Gminne-
go Centrum Kultury w Cewicach. 

Opowieść o „Pieskach i ogniu” do-
stępna jest na profilu Facebook 
GCK w Cewicach. 

W gminnYm cenTrum kulTurY

CEWICKI KLUB MORSA I BIEGACZA
Cewicki Klub Morsa i Biegacza 
wznowił swoją działalność, która 
została zawieszona ze względu 
na panujący stan epidemii w Pol-

sce. Wszystkich pasjonatów sportu 
serdecznie zapraszamy na trenin-
gi w każdy poniedziałek i piątek 
o godz. 19.00! 

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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DOFINANSOWANIE NA ZAKUP SPRZĘTU  
KOMPUTEROWEGO – ZDALNA SZKOŁA +

Gmina Cewice otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 104.999,77 zł 
w ramach projektu „Zdalna Szko- 
ła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa 
Polska na lata 2014-2020, I Oś 
Priorytetowa „Powszechny dostęp 

do szybkiego internetu”, Działanie 
1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do sze-
rokopasmowego internetu o wyso-
kich przepustowościach”.

Celem projektu jest zapewnienie 
dostępu do sprzętu umożliwia-
jącego realizację zdalnych lekcji 
uczniom wykluczonym cyfrowo. 

Dotacja jest przeznaczona na za-
kup 41 komputerów przenośnych  
i oprogramowania, które zostaną 
przekazane do szkół publicznych 
z terenu naszej gminy. Następnie 
sprzęt trafi do uczniów z Gminy 
Cewice, którzy nie mają warun-
ków technicznych do uczestnictwa 
w kształceniu zdalnym.
Dofinansowanie wynosi 100% kosz-

tów kwalifikowalnych projektu i po-
chodzi ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014 – 
2020.

Referat Zamówień Publicznych, Fun-
duszy Zewnętrznych i Promocji 

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP SPRZĘTU  
KOMPUTEROWEGO

Gmina Cewice zakupiła 20 lap-
topów wraz z oprogramowaniem 
systemowym i biurowym w ramach 
realizacji projektu „Zdalna Szko-
ła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa 
Polska na lata 2014-2020, I Oś 
Priorytetowa „Powszechny dostęp 
do szybkiego internetu”, Działanie 
1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wy-
sokich przepustowością”. Laptopy 
zostały przekazane 5 szkołom pu-
blicznym i 1 szkole niepublicznej z 
terenu gminy Cewice, które następ-
nie wypożyczyły sprzęt uczniom na 
potrzeby uczestniczenia w zdalnym 
nauczaniu. Koszt zakupu sprzętu 
wyniósł 60.000,00 zł i w całości 
będzie sfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

projekTY
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WÓJT GMINY CEWICE JERZY BAŃKA  
OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM

W dniu 18.06.2020 roku odbyła 
się XVIII sesja Rady Gminy Cewice 
będąca sesją absolutoryjną. Na po-
czątku sesji, w związku ze złożoną 
rezygnacją z funkcji Sołtysa Osowa 
Lęborskiego pana Antoniego Koro-
ścika, władze gminy złożyły podzię-
kowania panu Antoniemu za wie-
loletnią pracę na rzecz samorządu 
lokalnego. Wójt w imieniu własnym 
oraz wszystkich zgromadzonych 
złożył życzenia oraz wręczył bukiet 
kwiatów, a także podkreślił jak ważną 
rolę w społeczności lokalnej odgrywa 
Sołtys. Następnie zgodnie z pro-
gramem sesji rozpoczęła się debata 
nad Raportem o stanie gminy za rok 
2019, którą poprzedzało głosowanie 
nad udzieleniem wotum zaufania dla 
Wójta Gminy Cewice. Zanim doszło 
do głosowania Wójt gminy zapre-
zentował dane zawarte w Raporcie 
o stanie gminy za rok 2019. Raport 
obejmuje podsumowanie działal-

ności Wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii oraz uchwał 
Rady Gminy. Wójt dokonał także 
podsumowania zrealizowanych inwe-
stycji, podkreślając ich znaczenie dla 
mieszkańców. Po udzieleniu wotum 

zaufania i zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za rok 
2019 Rada Gminy Cewice udzieliła 
Wójtowi Gminy Cewice absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za rok 
2019. Po głosowaniu gratulacje Wój-

towi gminy w imieniu całej Rady Gmi-
ny oraz wszystkich Sołtysów złożył 
Przewodniczący Rady Gminy Cewice 
Wiesław Keller wraz z Wiceprzewod-
niczącą Marzeną Reclaf oraz Mario-
lą Szycą. Wójt podziękował wszyst-
kim Radnym i pracownikom urzędu 
za pracę nad wykonaniem ubiegło-
rocznego budżetu, za zaufanie oraz 
za dotychczasową owocną i wzo-
rową pracę na rzecz mieszkańców 
Gminy Cewice, po czym Rada Gminy 
Cewice przeszła do rozpatrywania 
kolejnych uchwał. Pełna emocji XVIII 
sesja Rady Gminy Cewice zakończyła 
się późnym popołudniem.
Raport o stanie Gminy Cewice za 
rok 2019 wersji elektronicznej, w for-
mie pliku PDF, dostępny do pobra-
nia jest na stronie http://bip.cewice.
pl/dokumenty/11358. 

 
Referat Zamówień Publicznych, Fun-

duszy Zewnętrznych i Promocji 

AKCJA SZYJEMY MASECZKI OCHRONNE 
Wójt Gminy Cewice składa ser-
deczne podziękowania wszyst- 
kim osobom, które dołączyły do 
wspólnej Akcji Szycia Maseczek 
w naszej gminie. Inicjatywa szycia 
maseczek podjęta została w trosce 
o wspólne dobro i bezpieczeństwo, 
w celu zapobiegania rozprzestrze-
niania się koronawirusa. 
Wyszyliśmy 110 mb tkaniny, 580 
mb gumki, 700 mb tasiemki, z cze- 
go uszytych zostało 2300 sztuk 
maseczek. Dziękujemy za Państwa 
spontaniczny odzew na apel o po-
moc w walce z epidemią. Każdy  
z Was zaangażował swój czas, 
energię, umiejętności i doświad- 
czenie. Wasza bezinteresowna po-
moc i dobroć budzą ogromny sza-
cunek i wdzięczność. 

W szczególności słowa podzięko-
wania kierujemy do p. Teresy Da-
widowskiej, p. Wiesławy Musiał, 
p. Agaty Dziwulskiej-Przybyła, p. 
Małgorzaty Lejk, p. Elżbiety Anto-
sik, p. Wandy Musiał, p. Katarzyny 
Drywy, p. Lidii Kwiatkowskiej, p. 
Agnieszki Czoch, p. Elwiry Doma-
ros, p. Marty Kolka, p. Grażyny 
Krawiec, p. Wioletty Cierockiej, 
p. Hanny Płotki, p. Brygidy Bronk 
za uszycie maseczek ochronnych 
a także dziękujemy p. Adamowi 
Bojanowskiego, który ufundował 
część materiału. 
Dziękujemy również Sołtysom za 
pomoc w przekazaniu maseczek.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

50 I 60 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO DZIEWIĘTNASTU PAR 
MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE GMINY CEWICE

W tym roku aż 19 par obchodzi swój 
jubileusz pożycia małżeńskiego: 15 
par świętuje jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego a 4 pary jubileusz 
60-lecia. Ze względu na zagrożenia 
związane z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa w tym roku zrezy-
gnowano z organizacji obchodów 

jubileuszy w postaci wspólnej uro-
czystości. Wójt Gminy Cewice Jerzy 
Bańka wraz z Kierownikiem Urzę-
du Stanu Cywilnego w Cewicach 
Emilią Błauciak osobiście odwiedził 
tegorocznych jubilatów. Pary ob-
chodzące Złote Gody otrzymały list 
gratulacyjny od Prezydenta RP oraz 

medale, który w imieniu prezydenta 
wręczył Wójt gminy. Wszyscy jubilaci 
otrzymali kwiaty, dyplomy uznania 
w formie ksiąg pamiątkowych oraz 
upominki, Jesteście Państwo wzorem 
i pięknym przykładem dla młodych 
pokoleń wstępujących w związek 
małżeński - mówił Wójt Gminy Ce-

wice Jerzy Bańka, jednocześnie 
składając wszystkim jubilatom naj-
serdeczniejsze życzenia, kolejnych 
dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia, 
radości, zdrowia i wzajemnego sza-
cunku. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

z życia gminy
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AKCJA  
POBORU  
KRWI  
– ŁĄCZNIE  
ODDANO  
11,25 LITRÓW 
KRWI

8 czerwca przed Urzędem Gmi-
ny w Cewicach odbyła się akcja  
pobierania krwi. Krew można było 
oddawać w godzinach 8:00 – 
12:00 w specjalnie do tego prze-
znaczonym mobilnym punkcie po-
boru krwi. 
Zarejestrowanych 25 dawców od-
dało łącznie 11,25 litrów krwi. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim osobom, 
które wzięły udział w akcji. Krwiobus 
ponownie stanie przed Urzędem 
Gminy w Cewicach 7 września 
2020 roku. 
Wszystkie osoby, które chcą i mo- 
gą podzielić się krwią zachęcamy 
do wzięcia udziału w akcji krwio-
dawstwa. Jednocześnie prosimy 
o zachowanie zasad bezpieczeń-
stwa w związku z epidemią korona-
wirusa.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji  

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W PRZERYTEM ROZPOCZNIE ZAJĘCIA 
W PROGRAMIE #SUPERKODERZY

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leśników Pol-
skich w Przerytem, jako jedna ze 
140 szkół, które zwyciężyły w te-
gorocznej rekrutacji do Programu 
Fundacji Orange, od nowego roku 
szkolnego rozpocznie zajęcia w Pro-
gramie #SuperKoderzy. Dotychczas  
z programu skorzystało 490 szkół 
w całej Polsce. #SuperKoderzy to 
10-miesięczny cykl zajęć dla klas 
4-8 szkół podstawowych. 
To nauka podstaw programowania, 
robotyki i wielka lekcja o tym, że 
nowe technologie to nie tylko roz-
rywka i gry, ale możliwość zdobywa-
nia kompetencji, które będą bardzo 
przydatne w przyszłości. Program 
rozwija kreatywność, umiejętność 

logicznego myślenia i pracy w ze-
spole. Dzieci uczą się kodowania 
nie tylko na informatyce, ale też 
na lekcjach matematyki, techniki, 
przyrody, historii, fizyki, muzyki, ję-
zyka polskiego, niemieckiego czy 
angielskiego. Jest też moduł dla 
szkół specjalnych i klas integracyj-
nych. Nowe kompetencje zyskują 
także nauczyciele, a szkoły grant 
na zakup sprzętów. O tym, jak ra-
dzą sobie #SuperKoderzy ze Szkoły 
w Przerytem, będziemy informować 
w nowym roku szkolnym.

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Leśników Polskich  
w Przerytem

z życia gminy
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MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK
Gminna Biblioteka Publiczna w Ce-
wicach i Filia GBP w Maszewie 
Lęborskim zakwalifikowały się do 
projektu realizowanego w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek”. Organiza-
torem projektu jest Instytut Książki. 
Akcja będzie realizowana od wrze-
śnia i jest skierowana do dzieci 
w wieku przedszkolnym. Jej głów-
nym celem jest zachęcenie rodziców 
do odwiedzania biblioteki i codzien-
nego czytania z dzieckiem. 
Za każdą wizytę w bibliote-
ce, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki  
z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uho-

norowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. 
Każdy przedszkolak, który przyj-
dzie do biblioteki otrzyma także 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę oraz Kartę Małego 
Czytelnika. W wyprawce znajdą coś 
dla siebie także rodzice. „Książką 
połączeni, czyli o roli czytania w ży-
ciu dziecka” to broszura informacyj-
na, przypominająca o korzyściach 
wynikających z czytania dzieciom 
oraz podpowiadająca, skąd czer-
pać nowe inspiracje czytelnicze. 
Dzięki akcji dziecko pozna waż-
ne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia 

kulturalnego. 
Już dziś zapraszamy rodziców do 
udziału w projekcie

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Cewicach i Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ce-
wicach otrzymała w 2020 roku 
dotację w wysokości 10.769 zł na 
realizację zadania „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicz-
nych” w ramach Programu Wielolet-
niego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”. Celem programu jest 
wzmocnienie aktywności czytelniczej 

w bibliotekach publicznych poprzez 
kreowanie wzrostu liczby wypoży-
czonych publikacji, wzrostu liczby 
czytelników, budowanie nawyków 
czytelniczych poprzez stały dopływ 
nowości wydawniczych, możliwość 
systematycznego ubytkowania 
(aktualizacja zasobów), a przede 
wszystkim zwiększenie oferty czytel-

niczej dla użytkowników bibliotek. 
Gminna Biblioteka Publiczna  

w Cewicach i Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

BiBlioTeka

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
W dniach 30 maja - 7 czerwca 
2020 odbył się  XIX Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom pod ha-
słem „Cała Polska czyta dzieciom 
o zwierzętach” po raz pierwszy zor-
ganizowany w przestrzeni wirtual-
nej. Do akcji zorganizowanej przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Ce-
wicach i jej filię w Maszewie Lębor-
skim przyłączyli się:
• Słowiński Park Narodowy,
• Nadleśnictwo Cewice,
• Marta Fotujma z Błękitnego Patro-

lu WWF(Błękitny Patrol - pełen skład)
• Marta Kraszewska z bloga czytel-

niczego Rudym Spojrzeniem oraz 
jej tata Pan Jacek Woronowicz - le-
karz weterynarii,

• Biblioteka Publiczna Gminy Nowa 
Wieś Lęborska oraz jej filie: Biblio-
teka Publiczna w Łebieniu i Biblio-
teka Publiczna W Pogorzelicach,

• Biblioteka Publiczna Gminy Wicko,
• Gminne Centrum Kultury w Cewi-

cach,
• Przedszkole Publiczne w Cewicach 

- Zespół Szkół w Cewicach,
• Czytelnicy Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Cewicach oraz jej filii 
w Maszewie Lęborskim,

• Pani Agnieszka Ostrowska z Dzie-
mian,

• Pani Aneta Cybula - nauczyciel- 
bibliotekarz ze Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Olimpijczyków 
w Maszewie Lęborskim,

• 21 Drużyna Harcerska „Buki” przy 
Zespole Szkół w Cewicach.

Na profilu Facebook Gminna Bi-

blioteka Publiczna Cewice oraz Filia 
Gminnej Biblioteki w Maszewie Lęb. 
znajdują się nagrania zaproszonych 
gości, którzy przyłączyli się do akcji 
wspólnego czytania. Celem wyda-
rzenia było zachęcenie rodziców 
i pozostałych członków rodziny do 
regularnego czytania dzieciom, 
a także zaprezentowanie wartościo-
wych książek dla dzieci i młodzieży 
wydanych w ostatnich latach, tak 

aby budować świadomość proeko-
logiczną dzieci i ich wrażliwość na 
potrzeby zwierząt. Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom to naj-
większe doroczne święto czytelnicze 
w ramach trwającej nieprzerwanie 
od 2001 r. kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”. 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Cewicach i Filia GBP w Maszewie 

Lęborskim
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nadchodzące wydarzenia

BiBlioTeka
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