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

zdrowia, nadziei i wszelkiej życzliwości.   
Niech te święta będą czasem wyjątkowym, który przyniesie wytchnienie  

i zapomnienie trudów dnia codziennego,   
czasem odnalezienia spokoju i optymizmu. 

  
                                              Życzymy, aby świąteczne dni upłynęły  

                                           w atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych  
                                         i w duchu polskiej tradycji. 

  
                                                    Przewodniczący            Wójt Gminy Cewice 
                                                             Rady Gminy Cewice       wraz z Pracownikami 
                                                               wraz z Radnymi               Jerzy Bańka                   
                                                                Wiesław Keller 
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DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY 
ROWEROWEJ

15 lutego w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Pomorskiego 
Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka 
podpisał umowy o dofinansowanie 
dwóch zadań pn.: „Budowa systemu 
tras rowerowych na terenie Gminy 
Cewice – etap II – budowa chod-
nika i wymiana nawierzchni pasa 
przeciwpożarowego między miej-
scowościami Cewice – Kamieniec 
na potrzeby ruchu rowerowego” i 
„Budowa systemu tras rowerowych 
na terenie Gminy Cewice – etap 
III – budowa pierwszego odcinka 
ścieżki rowerowej na trasie Cewice – 
Maszewo Lęborskie w miejscowości 
Cewice”.
W ramach pierwszego zadania do 
końca czerwca 2022 r. między miej-
scowościami Cewice i Kamieniec 
powstanie infrastruktura przezna-
czona dla ruchu rowerowego o dłu-
gości 1 816,59 m. Na działkach nr 
185, 111, 147 i 216/1-L obręb Cewice 
powstanie chodnik z kostki bruko-
wej, o długości ok. 1524 m i szero-
kości 3,00 m na jego początkowym 
odcinku, a na pozostałej długości 
szerokość będzie wynosić 2,5 m. Na 
działach nr 216/3-L obręb Cewice i 
21/1 obręb Oskowo zostanie wymie-
niona nawierzchnia pasa przeciw-
pożarowego o długości 292,59 m, 

szerokości 2,0 m i nawierzchni żwi-
rowo – gliniastej na terenach leśnych 
oraz z kostki betonowej niefazowa-
nej na działce drogi powiatowej nr 
1328P. Celem operacji jest poprawa 
warunków życia mieszkańców i roz-
wój infrastruktury rekreacyjnej pod-
noszącej atrakcyjność osiedleńczą 
gminy oraz stwarzającej warunki do 
dbania o kondycję fizyczną poprzez 
budowę chodnika i wymianę na-
wierzchni pasa przeciwpożarowego 
między miejscowościami Cewice i 

Kamieniec na potrzeby ruchu ro-
werowego. Koszt inwestycji wyniesie 
817 080,94 zł, a wysokość dofinan-
sowania 300 000,00 zł.
Celem operacji drugiego z zadań 
jest zmniejszenie presji człowieka na 
środowisko poprzez budowę ścieżki 
rowerowej w miejscowości Cewi-
ce, regulującej ruch turystyczny na 
Obszarze Chronionego Krajobrazu 
“Fragment Pradoliny Łeby i Wzgó-
rza Morenowe na Południe od Lę-
borka”.  Polegać ono będzie na bu-

dowie ciągu pieszo – rowerowego w 
Cewicach wzdłuż drogi powiatowej 
nr 1324G (ulica Zielona) o długości 
800 m i szerokości od 2,00 do 2,5 
m, oddalonego od krawędzi jezdni 
o minimum 2,5 m.  Nawierzchnia 
ciągu pieszo – rowerowego zostanie 
wykonana z betonu asfaltowego. 
Zostaną również wykonane zjazdy 
indywidualne o nawierzchni z beto-
nowej kostki brukowej. Wody opa-
dowe z powierzchni ciągu pieszo 
– rowerowego odprowadzane będą 
w sposób powierzchniowy na pobo-
cze gruntowe oraz do istniejących 
rowów. Realizacja inwestycji zakoń-
czy się w 2021 r. Planowany koszt 
przedsięwzięcia wynosi 412 479,22 
zł, natomiast kwota dofinansowania 
to 197 811,00 zł.
Dofinansowanie obu zadań po-
chodzi z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybac-
two i Morze” na lata 2014-2020, 
działanie „Realizacja lokalnych 
strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność” w ramach Priorytetu 4 
“Zwiększenie zatrudnienia i spójno-
ści terytorialnej”.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ ULICY KRÓTKIEJ  
I SŁONECZNEJ W CEWICACH

23 grudnia w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Pomorskiego 
Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka 
podpisał umowę o dofinansowanie 
zadania pn. „Budowa ulicy Krótkiej 
i Słonecznej w miejscowości Cewi-

ce”. Dofinansowanie pochodzi z 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, poddziałanie „Wsparcie in-

westycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii”.
Planowany koszt przedsięwzię-

cia wynosi 357.548,91 zł, nato-
miast kwota dofinansowania to 
227.508,00 zł.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

INWESTYCJE
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INFORMACJE

AKCJA POBIERANIA 
KRWI

W 2021 roku Gmina Cewice także 
organizuje akcje pobierania krwi dla 
mieszkańców, którzy chcą podzielić 
się krwią.  W roku 2021 krwiobus 
zawita do Gminy Cewice w nastę-
pujących terminach: 7 czerwca, 6 
września oraz 13 grudnia.
Wszystkie osoby, które chcą i mogą 
podzielić się krwią zachęcamy do 

wzięcia udziału w akcji krwiodaw-
stwa. Twoja krew ratuje życie ! Jed-
nocześnie prosimy o zachowanie 
zasad bezpieczeństwa w związku z 
epidemią koronawirusa.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych 

 i Promocji 

NARODOWY SPIS  
POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Trwają prace organizacyjne i przy-
gotowawcze do Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021, który będzie przeprowadzony 
od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 
2021r.
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań będzie w pełni realizowany przy 
użyciu interaktywnego formularza 
spisowego dostępnego na stro-
nie GUS. Obowiązkiem spisowym 
będą objęte:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i 
czasowo przebywające w mieszka-
niach, budynkach i innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach niebędą-
cych mieszkaniami na terenie Polski, 
osoby fizyczne niemające miejsca 
zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami.

Jak można się spisać ?
Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań w 2021 r. będzie reali-
zowany następującymi metodami:
• obowiązkowo:
o metodą samospisu internetowego,
• uzupełniająco:
o metodą wywiadu telefonicznego,
o metodą wywiadu bezpośredniego. 
Po raz pierwszy w historii polskiej 
statystyki publicznej samospis inter-
netowy będzie obowiązkowy. Oczy-
wiście jeśli ktoś (np. ze względu na 
zaawansowany wiek, stan zdrowia 
czy niepełnosprawność) nie będzie 
się w stanie samospisać, pomogą 
mu w tym rachmistrze – bezpośred-
nio i telefonicznie.
Zgodnie z ustawą o statystyce pu-
blicznej udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy. 

Referat Spraw Obywatelskich

ROZLICZ PIT W GMINIE CEWICE
Zachęcamy osoby, które mieszkają 
w naszej gminie, a nie są tu zamel-
dowane, do rozliczania podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym w Lęborku, 
właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania. 
Ustawa o PIT (ustawa z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym, 
art. 45 ust. 1b) określa, że urzędem 
skarbowym właściwym do składa¬-
nia rocznych zeznań podatkowych 
jest urząd stosowny według miej-
sca zamieszkania podatnika. Rów-
no¬znaczne jest to z tym, że dla 
organu podatkowego adres zamel-
dowania nie ma żadnego znaczenia. 
Obecnie w Gminie Cewice zamel-
dowanych jest 7 470 osób, a w rze-
czywistości mieszka znacznie więcej. 
Udział gminy w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych jest głów-

nym 
z dochodów naszej gminy i stanowi 
38,16%. Co zrobić, aby tu rozliczać 
podatek? Wystarczy złożyć zezna-
nie podatkowe w Urzędzie Skarbo-
wym w Lęborku i wpisać Gminę Ce-
wice jako miejsce zamieszkania. To 

tylko dwie rubryki do wypełnienia, 
a zmienić mogą wiele. Dzięki temu 
część Państwa podatku dochodo-
wego zostanie przeznaczona na 
działania realizowane bezpośrednio 
przez naszą gminę. Im więcej osób 
mieszkających na terenie gminy 

będzie wskazywało w PIT swoje 
faktyczne miejsce zamieszkania, 
tym gmina będzie miała większe 
możliwości finansowe na realizację  
swoich zadań, a tym samym po- 
prawę warunków życia mieszkań-
ców.
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SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE,  
TO DOBRY ZWYCZAJ

Odpowiedzialny właściciel wie, że 
sprzątanie po swoim psie to nie tylko 
dobra wola, ale wręcz obowiązek. 
Jego niewykonywanie podlega ka-
rze w postaci mandatu. Psia kupa 
nie tylko brzydko wygląda i pachnie, 
ale też może być siedliskiem paso-
żytów.
Podczas, gdy wielu właścicieli psów 
sprząta odchody po swoich pupi-
lach, inni im się dziwią, a jeszcze 
inni w ogóle nie zdają sobie sprawy 
z takiego obowiązku lub po prostu 
go ignorują. 
Dlaczego powinniśmy sprzątać  
po swoich pupilach i jaka grozi  
nam kara za nieposprzątanie psiej 
kupy ?

Czy muszę sprzątać po swoim psie – 
po co sprzątać (nawet we własnym 
ogrodzie)?
Prócz oczywistych przesłanek takich 
jak czystość, fetor czy walory este-
tyczne, pozostawione psie odchody 
niosą ze sobą ryzyko chorób. Znaj-
dujące się w psim kale bakterie i pa-
sożyty wywołują groźne dla zdrowia 
choroby, takie jak toksoplazmoza 
czy toksokaroza, a kwaśny ich od-
czyn jest szkodliwy dla roślin.

Obowiązek sprzątania po pupilu 
nakłada regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Cewice, który mówi, że osoby 
utrzymujące zwierzęta domowe są 
zobowiązane do usuwania zanie-
czyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta.
Poza tym wszystkim mieszkańcom 
zależy na tym, aby żyć w czystej i 
zadbanej przestrzeni oraz troszczyć 
się o środowisko.

Co grozi za niesprzątnięcie psiej 
kupy?
Za niedostosowanie się do wymie-
nionego nakazu grozi kara w posta-
ci mandatu sięgającego do 500 zł.
W jaki sposób sprzątnąć psią kupę ?
Możemy skorzystać z woreczków 
foliowych dostępnych w każdym 
sklepie zoologicznym czy marke-
cie. W przypadku, gdy nie chcemy 
zbierać odchodów bezpośrednio 
lub chcemy sobie to ułatwić, może-
my zastosować papierowe torebki z 
jednorazową tekturową łopatką lub 
plastikowy zbieracz (tzw. chwytak 
higieniczny). Obecnie dostępne są 
różne udogodnienia np. doczepiane 
do smyczy etui na worki czy latarka, 

która ułatwi sprzątnięcie kupy na 
wieczornym spacerze.

Gdzie można wyrzucić psią kupę?
Woreczki z odchodami można wy-
rzucić do zwykłego kosza na śmieci 

lub do pojemnika na odpady zmie-
szane.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych 

 i Promocji 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ce-
wicach poszukuje  rodzin, które bez-
interesownie chciałyby pomóc innym 
rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań 
trudnych sytuacji.
Osoby chętne do pełnienia funkcji 
rodziny wspierającej mogą zgłaszać 
swoją kandydaturę do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Cewicach. Po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Kierow-
nika Ośrodka (na podstawie wywia-
du środowiskowego przeprowadzo-
nego przez pracownika socjalnego), z 
rodziną wspierającą podpisywane są 
umowy, na podstawie których rodziny 
wspierające uprawnione są do zwrotu 
kosztów związanych z udzielaniem 
wsparcia.
Problemy opiekuńczo-wychowawcze 
najczęściej związane są z brakiem 
odpowiednich wzorców wśród naj-
bliższych. Dzięki współpracy z rodziną 
wspierającą osoby takie mają możli-
wość poznania innego, pozytywnego 
sposobu funkcjonowania i wyjścia z 

izolacji społecznej. 
Współpraca między rodzinami daje 
niepowtarzalną możliwość dzielenia 
się doświadczeniami i ukazywania 
praktycznych metod rozwiązywania 
problemów.
Zadaniem rodziny wspierającej nie 
jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc 
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
w rodzinie wspieranej. Pomoc może 
dotyczyć doradztwa w stosowaniu 
określonych metod wychowywania 

dzieci, organizacji czasu rodziny, ra-
cjonalnego gospodarowania posia-
danymi środkami itp. Pełnienie funkcji 
rodziny wspierającej może stać się 
źródłem satysfakcji dla osób, które 
zechcą poświęcić swój czas i ener-
gię w celu poprawy sytuacji życiowej 
osób, które tego potrzebują.
Czym zajmuje się rodzina wspierają-
ca?
• szeroko rozumianą pomocą rodzi-
nie, która przeżywa trudności. Pomoc 

ta może dotyczyć różnych aspektów 
życia, takich jak wypracowanie na-
wyku właściwego spędzania czasu 
przez członków rodziny, wskazówek 
dotyczące wychowania dzieci m.in 
ukazywanie sposobów komunikacji 
bez krzyku i przemocy.
• rodzina wspierająca przenosi swoje 
wzorce i pokazuje prawidłowy model 
funkcjonowania rodziny. Formy po-
mocy uzależnione są od współpracy 
między zainteresowanymi rodzinami 
(np. zabieranie dzieci na wycieczki, 
wyjścia do kina, zajęcia sportowe, 
pomoc w nauce, nauka gotowania, 
sprzątania, utrzymania higieny oso-
bistej czy racjonalnego prowadzenia 
budżetu domowego). 
Więcej informacji można uzyskać:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewi-
cach, Osiedle na Wzgórzu 35
Tel.: 59 8 611 467

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Cewicach

INFORMACJE
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PUNKT SZCZEPIEŃ  
W GMINIE CEWICE

Trwają szczepienia przeciwko CO-
VID-19. Na terenie naszej gminy 
punkt szczepień zlokalizowany jest 
w Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Małgorzata Cebella-
-Wieczorek, Osiedle Na Wzgórzu 35 
w Cewicach. Osoby chętne do za-
szczepienia powinny zarejestrować 
się pod numerem telefonu 59 861 
14 18, w terminach zgodnie z naro-
dowym harmonogramem. Ponadto 
informujemy, iż w Urzędzie Gminy w 
Cewicach został utworzony punkt in-
formacji, w którym udzielane są pod-
stawowe informacje o szczepieniach 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
i organizacji szczepień na terenie 
gminy Cewice. Informacji można 
zasięgać pod numerem telefonu: od 
poniedziałku do czwartku  (059) 861 

34 98, w piątki (059) 861 34 82, w 
godzinach otwarcia urzędu. Osoby 
posiadające aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub 
odpowiednio I grupę z w/w schorze-
niami oraz osoby mające obiektyw-
nie i niemożliwe do przezwyciężenia 
we własnym zakresie trudności w 
samodzielnym dotarciu do najbliż-
szego miejsca zamieszkania punktu 
szczepień, będą mogły skorzystać 
ze specjalnie zorganizowanego 
przez gminę transportu. 
Chęć skorzystania z bezpłatnego 
dowozu, na terenie gminy, należy 
zgłosić przy rejestracji na szczepie-
nie.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPA-
DAMI KOMUNALNYMI

W związku z wejściem w życie 
Uchwały Nr XXIIU213/2021 Rady 
Gminy Cewice z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opła-
ty. Wójt Gminy Cewice informuje, że 
ustala się stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 26,00 zł miesięcznie 
od mieszkańca. Ustala się stawkę 
opłaty podwyższonej, jeżeli wła-
ściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów ko-
munalnych w sposób selektywny, w 

wysokości 52,00 zł miesięcznie od 
mieszkańca. Zwalnia się w części 
z opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi kompostujących bioodpady, 
stanowiące odpady komunalne, w 
kompostowniku w wysokości 2,00 
zł za mieszkańca zamieszkującego 
taką nieruchomość.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  
1 marca 2021r.

Referat Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej 

SPRZĄTANIE CHODNIKÓW PRZY WŁASNYCH  
POSESJACH

W zawiązku z przystąpieniem do 
wiosennych prac porządkowych 
Wójt Gminy Cewice przypomina 
właścicielom nieruchomości o obo-
wiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości zabudowanych. Zgod-
nie z ustawą z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020, 
poz. 1439 ze zm.) oraz uchwałą Nr 

XIV/127/2019 Rady Gminy Cewi-
ce z dnia 30.12.2019r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Cewice obowiązkiem właścicie-
la nieruchomości jest zapewnienie 
utrzymania czystości i porządku na 
chodnikach położonych wzdłuż nie-
ruchomości zabudowanych. 

Referat Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM „PROMYK”

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Promyk” infor-
muje, że zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie uzyskało dofinanso-
wanie z Urzędu Gminy w Cewicach 
oraz Starostwa Powiatowego w 
Lęborku, na realizację zadania pu-
blicznego pod nazwą: „Trzydniowy 
pobyt rehabilitacyjno-integracyjny 
w HOTEL LAMBERT MEDICAL 

SPA w Ustroniu Morskim”.
„Promyk” od wielu lat przy wsparciu 
władz gminnych i powiatowych or-
ganizuje dla osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów projekty ma-
jące na celu poprawę jakości ich 
życia, upowszechnianie aktywnego 
trybu życia i wypoczynku a także 
współuczestnictwa osób niepełno-
sprawnych w życiu społecznym.

Zarząd  
SPON PROMYK

INFORMACJE
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CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM
„Czytamy przedszkolakom” to cało-
roczna akcja promująca czytelnic-
two, którą prowadzi Filia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Maszewie 
Lęborskim. Akcja ma na celu za-
chęcenie dzieci do czytania książek i 
odwiedzania biblioteki. Ze względu 
na trwającą pandemię, bibliotekar-
ka odwiedza dzieci w przedszkolu. 
Zawsze zabiera ze sobą książkę.
W ostatnim czasie, hitem stały się 
bajki, które można czytać za pomo-
cą smartfona albo tabletu.
Są to książki z rozszerzoną rzeczy-

wistością, czyli takie, w których ele-
menty wirtualne łączą się 
z otoczeniem. Umożliwiają one zo-
baczenie, usłyszenie, a także wcho-
dzenie w interakcje z modelami 3D. 
Można w nich znaleźć różnego ro-
dzaju gry i zadania do wykonania.
Dzięki temu  młodzi czytelnicy nie 
tylko zdobywają wiedzę, ale także 
świetnie się bawią.

Beata Czaja – Filia Gminnej  
Biblioteki Publicznej  

w Maszewie Lęborskim

GMINA CEWICE NA STARYCH KLISZACH
W bibliotece w Maszewie Lębor-
skim powstaje wystawa „Gmina Ce-
wice na starych kliszach”. Pierwszą 
kliszę fotograficzną na wystawę po-
darowało bibliotece Stowarzyszenie 
na 102 z Lęborka. Na kliszy znaj-
dują się zdjęcia z Cewic, Maszewa 
Lęborskiego, Karwicy i Krępkowic. 
Ale to dopiero początek, ponieważ 
wystawa będzie sukcesywnie uzu-
pełniana.
Więcej zdjęć z Gminy Cewice za-
mieszczonych jest w Społecznym 
Archiwum Ziemi Lęborskiej.
Na stronie archiwumlebork.pl moż-
na obejrzeć około 140 fotografii po-
chodzących z albumów rodzinnych 
mieszkańców gminy oraz kronik 
szkolnych: Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Maszewie 
Lęborskim i Zespołu Szkół w Cewi-
cach.
Zdjęcia można też oglądać na por-
talach społecznościowych bibliotek.

Zapraszamy mieszkańców gminy 
do dzielenia się z nami rodzinnymi 
fotografiami. Stwórzmy razem kro-

nikę fotograficzną, „aby ci, którzy 
po nas przyjdą zobaczyli, jak to 
dawniej było”.

Beata Czaja – Filia Gminnej 
Biblioteki Publicznej  

w Maszewie Lęborskim

KODOWANIE W BIBLIOTECE
Biblioteka w Cewicach i jej filia w 
Maszewie Lęborskim rozszerzyły 
ofertę dla dzieci o zajęcia z kodo-
wania. W tym celu biblioteki zakupi-
ły roboty edukacyjne: Ślimaki Qobo 
i  Photona.
Qobo to roboty edukacyjne STE-
AM do nauki kodowania i interak-
tywnej rozrywki dla dzieci w wieku 
3-8 lat. Ślimaki mówią, śpiewają, 
śmieją się i poruszają, a ich muszle 
zmieniają kolory. Ale to nie wszyst-
ko. Można do nich dodawać klocki 
LEGO i tworzyć własne spersonali-
zowane wersje ślimaka - robota.
Natomiast Photon to narzędzie dy-

daktyczne przeznaczone dla dzieci 
w każdym wieku.  Za pomocą tego 
robota dzieci uczą się podstaw pro-
gramowania, logicznego myślenia 
oraz pracy w grupie.
Mamy nadzieję, że dzięki tej ofercie 
biblioteki staną się miejscem, w któ-
rym nie tylko wypożycza się książki, 
ale także miejscem gdzie można 
nauczyć się czegoś nowego i miło 
spędzić czas.

Wioletta Wilkosz – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cewicach

Beata Czaja – Filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA
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WYZWANIE CZYTELNICZE 
WYPOŻYCZONE 2021

Gminne biblioteki w Cewicach i Ma-
szewie Lęborskim zapraszają Czy-
telników do udziału
w V edycji wyzwania czytelniczego 
WyPożyczone 2021, które jest reali-
zowane we współpracy z blogiem 
czytelniczym „Rudym Spojrzeniem” 
Marty Kraszewskiej.
Wyzwanie ma na celu promowanie 
czytelnictwa i można  je podjąć w 
każdej chwili.
Wystarczy przeczytać książkę lub 
e-booka, posłuchać audiobooka, 
a następnie napisać kilka zdań na 
temat przeczytanej lub wysłuchanej 
lektury i umieścić je na swoim porta-
lu społecznościowym.
Co można zyskać biorąc udział 
w wyzwaniu? Przede wszystkim 
ogromną przyjemność z samego 

czytania oraz kontaktu z biblioteką. 
Oprócz tego dla najaktywniejszych 
Czytelników przewidziane są upo-
minki przygotowane przez Martę i 
partnerów wyzwania.
Zachęcamy do udziału. Zwłaszcza 
teraz, w tym trudnym dla wszystkich 
czasie, bo „...książka i możliwość 
czytania to jeden z największych 
cudów ludzkiej cywilizacji” (Maria 
Dąbrowska).
Więcej informacji na temat wyzwa-
nia można znaleźć na stronie:
http://www.rudymspojrzeniem.
pl/2020/12/wyzwanie-czytelnicze-
-wypozyczone-2021.html

Wioletta Wilkosz – dyrektor  
GBP w Cewicach

Beata Czaja – filia GBP w Maszewie 
Lęborskim

E-BOOKI  
W BIBLIOTEKACH

Od stycznia 2021 roku czytelnicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ce-
wicach i jej filii w Maszewie Lębo-
rskim mają możliwość bezpłatnego 
korzystania z 60 000  książek elek-
tronicznych.
Jest to nowa oferta gminnych biblio-
tek, które przyłączyły się do Pomor-
skiego Konsorcjum LEGIMI.
LEGIMI to największy serwis oferu-
jący nowości i bestsellery w formie 
e-booków. Można tam znaleźć li-
teraturę popularną i literaturę faktu 
– romanse i powieści obyczajowe, 
kryminały, fantastykę,  biografie 
i reportaże, a także bajki i lektury 
szkolne.
Książki można  czytać na tabletach, 

smartfonach, komputerach i e-czyt-
nikach.
Żeby wypożyczyć e-booka, należy 
być czytelnikiem biblioteki w Cewi-
cach lub Maszewie Lęborskim oraz 
pobrać od bibliotekarza bezpłatny 
kod do platformy, który ważny jest 
przez okres 30 dni.
Zapraszamy i zachęcamy do korzy-
stania, bo warto chociaż spróbować 
tej formy czytania.
Więcej szczegółów na stronie: www.
bibliotekacewice.pl oraz fanpa-
ge’ach bibliotek.

Wioletta Wilkosz – dyrektor GBP  
w Cewicach

Beata Czaja – filia GBP  
w Maszewie Lęborskim

PIERWSZE CZYTANKI DLA...
W bibliotekach w Cewicach i Ma-
szewie Lęborskim trwa projekt 
„Mała książka – wielki człowiek”.
Jest on skierowany do przedszkola-
ków z roczników 2014 – 2017, a bi-
blioteki realizują  go we współpracy 
z Instytutem Książki.
Każdy przedszkolak, który roczni-
kowo kwalifikuje się do projektu i 
przyjdzie do biblioteki w Cewicach 
i Maszewie Lęborskim,  otrzymuje 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą.
Wyprawka zawiera książkę „Pierw-
sze czytanki dla…”, Kartę Małego 
Czytelnika oraz broszurę informa-
cyjną dla rodziców „Książką połą-
czeni, czyli przedszkolak idzie do 

biblioteki”.
Za każdą wizytę w bibliotece oraz 
wypożyczenie minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, 
a po zebraniu 10 zostaje uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zaintere-
sowania.
Projekt rozpoczął się we wrześniu, a 
do marca swoje wyprawki odebra-
ło około 40 przedszkolaków. Tym 
samym biblioteki pozyskały nowych 
czytelników. Mamy nadzieję, że zo-
staną z nami na dłużej, również po 
zakończeniu kampanii.
W bibliotekach czekają jeszcze wy-

prawki. Zachęcamy rodziców, aby 
przyszli z dzieckiem do biblioteki i je 
odebrali.

Wioletta Wilkosz – dyrektor  
GBP w Cewicach; Beata Czaja  

– Filia GBP w Maszewie Lęborskim

BIBLIOTEKA
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W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W MASZEWIE LĘBORSKIM

CZYTAMY 
PRZEDSZKOLAKOM 
„Czytamy przedszkolakom” to cykl 
spotkań organizowanych przez pa-
nią Beatę Czaję - bibliotekarkę z 
Maszewa Lęborskiego, mających 
za zadanie zachęcić najmłodsze 
dzieci do odwiedzania biblioteki i 
sięgania po książki. Pierwsze spo-
tkanie  z przedszkolakami i zerówką 
odbyło się 22 października 2020 r. 
i jest cyklicznie prowadzone przez 
panią bibliotekarkę raz w miesiącu 
w naszej szkole.

SZKOŁA PAMIĘTA 
30 października uczniowie naszej 
szkoły uczcili pamięć Olimpijczyków 
Polskich, którzy zginęli podczas II 
wojny światowej  - zapalając sym-
boliczne znicze pod pomnikiem 
szkolnym. 
Dzieci trzymały w rękach flagi bia-
ło-czerwone wyrażając dumę z by-
cia Polakiem i okazując szacunek 

tym, którzy w trakcie wojny ginęli w 
obronie naszego kraju.

PROJEKT POCZTÓWKA 
Nasza szkoła wzięła udział w kon-
kursie „Projekt pocztówka” organizo-
wanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Lęborku. Dzieci pięknie 
wykonały kartki świąteczne techniką 
dowolną. 

KIERMASZ DLA LAURY
2 marca w naszej szkole odbył się 
kiermasz babeczek i loteria fanto-
wa. Zebrane pieniądze zostały 
przekazane na pomoc dla Laury 
Paczuły. Dzieci chętnie pomagały 
kupując babeczki i biorąc udział w 
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loterii fantowej. W związku z dużym 
zainteresowaniem akcją charyta-
tywną wśród dzieci, przedłużyliśmy 
ją i w środę 3 marca także była 
możliwość zakupu babeczek oraz 
losów. Zebraliśmy 1.393,57 zł.

TYDZIEŃ SUPER MOCY
Pod koniec października 2020 r. w 
naszej szkole organizowany był #Ty-
dzieńSuperMocy. 
Celem akcji było lepsze poznanie 
siebie, uświadomienie uczniom ich 
mocnych stron, zaprezentowanie 

uczniowskich talentów, budowanie 
poczucia własnej wartości, wzmac-
nianie własnego pozytywnego wize-
runku a także integracja grupy/kla-
sy. Na tablicach szkolnych 
i korytarzu były rozmieszczone pla-
katy i hasła motywacyjne. Każdy z 
uczniów miał możliwość zapisania i 
zaprezentowania na specjalnej ta-
blicy swoich pozytywnych mocy, a 
także stworzenia własnych inspirują-
cych myśli lub cytatów. Każde dziec-
ko w szkole pokolorowało także piór-
ko według własnego pomysłu, co 
miało głębsze przesłanie, a miano-

wicie, że każdy 
z nas jest wyjątkowy, niepowtarzal-
ny, jedyny w swoim rodzaju! 

Aneta Cybula - pomysłodawca  
i koordynator akcji

CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI 
SPOD CHMURKI
Szkoła Podstawowa w Maszewie 
Lęborskim zrealizowała pierwszy 
moduł międzynarodowego projektu 
edukacyjnego wspierającego rozwój 
czytelnictwa wśród uczniów klas  I-III 
„Czytam z klasą lekturki spod 

chmurki”. 
Do projektu przystąpiły klasy I-III z 
naszej szkoły. Uczniowie z klasy I wy-
konali następujące zadania: 
• przeczytali „Rozchmurzone opo-
wiadanie na powitanie”. 
• wspólnie wykonali „Czytusie” z pla-
steliny. 
• przeczytali lekturę M. Terlikowskiej 
„Drzewo do samego nieba” .
•  wypełnili swoje lekturniki.
• wspólnie stworzyli klasowe drzewo 
czytelnicze.
Klasowe drzewo czytelnicze zostało 
wykonane z szarego papieru i 
umieszczone w kąciku czytelniczym. 
Dzieci, które przeczytały jakiś tekst, 
przynosiły papierowy liść. Każdy liść 
przyozdabiał drzewo, dzięki czemu 
nabrało ono pięknych, jesiennych 
barw. Poznaliśmy sposób powsta-
wania papieru, a także uświadomili-
śmy sobie wartość jego recyklingu. 

Klasa II również z powodzeniem za-
kończyła realizację I modułu Mię-
dzynarodowego Projektu Edukacyj-
nego wspierającego rozwój 
czytelnictwa. Celem projektu było : 
• rozbudzanie u uczniów ciekawości 
literackiej, 
• rozwijanie aktywności czytelniczej, 
• doskonalenie czytania ze zrozu-
mieniem oraz aktywnego słuchania, 
• integracja zespołu klasowego, 
• współpraca placówek oświato-
wych z terenu całego kraju i zagra-
nicznych szkół polonijnych, 
• wzmacnianie więzi ze środowi-
skiem przyrodniczym - rozwijanie 
poczucia troski i odpowiedzialności 
za bliższe i dalsze otoczenie. 

Natomiast klasa III w pierwszym 
module projektu poznała ciekawy 
świat drzew, a w tej podróży towa-
rzyszyli dziecom bohaterowie książki  
pt.: „ Drzewo do samego nieba”. 
W naszej klasie powstało drzewo 
czytelnicze. Nauczyliśmy się też jak 
liczyć wiek drzewa
 i czym są okółki. Najbardziej od-
ważni mierzyli obwód drzewa, któ-
re spogląda do naszej klasy przez 
okno. Ciekawe, czy pamiętacie jak 
się ono nazywa? Niektórzy wykazali 
się wybitną ciekawością i zaintereso-
waniem a lupy pomogły rozwikłać 
niejedną zagadkę. Przed nami re-
alizacja drugiego modułu projektu i 
zimowe klimaty !  Wybieramy się na 
wyprawę – tym razem Grenlandia.

Aleksandra Dettlaf  
- wychowawca klasy I

Dorota Greniuk - wychowawca klasy II
Agata Piotrowska  

- wychowawca klasy III 

9

RELACJA
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29. FINAŁ WOŚP

31 stycznia 2021 r. w Zespole Szkół 
w Cewicach odbył się 29. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Po raz kolejny niemożliwe stało się 
możliwe! Pomimo trudności zwią-
zanych z pandemią osiągnęliśmy 
wspólnie niebywały wynik, który z 
pewnością przejdzie do historii. To 
był najtrudniejszy finał ze względu 
na techniczne wyzwania, z jakimi 
przyszło zmierzyć się sztabowi w 
tym roku. Pandemia spowodowa-
ła, że trzeba było przeprowadzić 
WOŚP w sposób zdalny – występy 

zostały przygotowane wcześniej, zaś 
wydarzenie, jak i licytacje odbyły się 
podczas transmisji prowadzonych 
na żywo poprzez platformę Face-
book i Google Meet. Mimo braku 
bezpośrednich spotkań wszyscy 
stanęli na wysokości zadania. Licy-
tacje, dzięki hojności ludzi, przebie-
gały w niesamowitym tempie, a ich 
echo niosło się nawet w telewizji – na 
pasku „Szkła kontaktowego”, który 
informował, że worek ziemniaków 
wylicytowano za 260 zł! Najwyższa 
kwota, jaka padła podczas 29. Fi-

nału WOŚP w Cewicach dotyczyła 
serca wykonanego techniką metalo-
plastyki – darczyńca podarował za 
nie 4.000 zł! 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie 
każdemu, kto przyczynił się do tego 
wyniku: wolontariuszom, sponso-
rom, darczyńcom, licytującym, arty-
stom, naszym przyjaciołom: 
Gminnemu Centrum Kultury w Ce-
wicach, mieszkańcom Gminy Cewi-
ce, szkole w Maszewie Lęborskim, 
Siemirowicach i Przerytem, gościom, 
każdemu - nie sposób wymienić 

wszystkich z imienia i nazwiska, ale 
jeśli właśnie to czytacie, to możecie 
być z siebie dumni. Jesteście wielcy! 
Razem możemy wszystko, „bo jak 
nie my, to kto?!”. Dom Kultury w 
Maszewie Lęborskim wraz ze Szko-
łą Podstawową w Maszewie zebrał 
kwotę 5.335,71 zł! 
Oficjalna kwota, potwierdzona po 
rozliczeniu przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy to 83.734,81 
zł! Do zobaczenia w przyszłym roku! 

Zespół Szkół w Cewicach 

ZMAGANIA UCZNIÓW Z ZAPOMNIANĄ KALIGRAFIĄ 
Po raz pierwszy uczniowie Zes- 
połu Szkolno-Przedszkolnego w 
Bukowinie wzięli udział w IV Ogól-
nopolskim Konkursie Kaligraficz-
nym, którego organizatorem jest 
Szkoła Podstawowa nr 140 im. Ka-
zimierza Jeżewskiego w Warszawie 
wraz z Warszawskim Domem Kali-
grafii.
Zarówno uczniowie, jak i nauczy-
cielki języka polskiego podeszli do 
zadania jako doskonałej zabawy i 
urozmaicenia czasu wolnego w do-
bie pandemicznych obostrzeń. Choć 
nie wierzyliśmy w sukces w ogólno-
polskim rankingu znakomitych kali-
grafów, to jednak  udało się…., ale o 
tym za chwilę….
Jednym z  głównych celów konkursu 
jest zwrócenie uwagi na czytelność i 
płynność pisma oraz kształt liter, bo-

wiem współczesna młodzież obcują-
ca na co dzień z kulturą obrazkową 
i żyjąca w pośpiechu, zapomniała o 
czytelnym i kształtnym pisaniu, co 
jest zmorą dla sprawdzających pra-
ce polonistów. 
Ponadto zadaniem konkursu jest 
uwrażliwienie na piękno pisma 
odręcznego ksiąg ręcznie ilumino-
wanych i rozwijanie wrażliwości na 
piękno języka ojczystego.
W listopadzie 2020 roku przepro-
wadzono etap szkolny w poszcze-
gólnych kategoriach :
• uczniowie klas IV-VI szkół podsta-
wowych: 
Gągolewska Ida, kl. IV
Koszałka Kinga, kl. V
Klein Oliwia, kl.VI
Szymichowska Marika, kl.VI
• uczniowie klas VII – VIII

Kobiella Paulina, kl. VII
Schmydke Nikola, kl. VII
Pipka Paulina, kl. VIII
Treder Damian, kl. VIII
Starosta Maria, kl. VIII
Wymienione osoby awansowały do 
etapu  wojewódzkiego, przeprowa-
dzonego w lutym.
I tu najważniejsza informacja….  
Uczennice :
Kinga Koszałka ,kl. V
Marika Szymichowska, kl.VI
Paulina Pipka, kl. VIII
Maria Starosta, kl. VIII
zakwalifikowały się do  etapu ogól-
nopolskiego, który będzie przepro-
wadzony z Warszawy dn. 16 kwiet-
nia 2021r. w trybie online.  
No cóż, trzeba będzie stawić czo-
ła wyzwaniu! Przed uczestniczkami 
teraz czas intensywnych ćwiczeń w 

kaligrafii i zdobieniu tekstu.
I jeszcze informacja dla zaintereso-
wanych przyszłorocznym udziałem 
w kolejnej edycji konkursu.
Zadanie konkursowe polegało na 
pięknym przepisaniu zadanego tek-
stu oraz ozdobieniu go iluminacja-
mi, inicjałem lub bordiurą.
• w etapie szkolnym: Wczoraj do 
ciebie nie należy. Jutro niepewne... 
Tylko dziś jest
twoje (Jan Paweł II)
• w etapie wojewódzkim: Nie ma 
dobrej odpowiedzi na źle postawio-
ne pytanie
(Stanisław Lem)
• w etapie ogólnopolskim: „Człowiek 
żyje tak długo, jak długo trwa pa-
mięć o nim”.

 Beata Starosz,  
Danuta Wesołowska
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RELACJA

CZYTAMY DLA LAURY 

Wójt Gminy Cewice wraz z pra-
cownikami urzędu wziął udział w 
wyzwaniu „Laura, leć!”. Wyzwanie 
polegało na przeczytaniu książecz-
ki pod tym samym tytułem, autor-
stwa Alicji Paczuły. „Laura, leć!”  
to bajka, w której Laura rodzi się 
wróżką bez skrzydełek, ale dzięki 
mocy swego serduszka i licznym 

przygodom poznaje wartości, któ-
rymi każdy z nas powinien kierować 
się w życiu. Podczas czytania zosta-
ła zorganizowana zbiórka pienię-
dzy, a cała kwota została wpłacona 
na pomoc małej Laurce.  

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

GRA MIEJSKA
20 lutego 2021 r. 21. Drużyna Har-
cerska „BUKI” uczestniczyła w grze 
miejskiej organizowanej przez Lot 
Ziemia Lęborska-Łeba. Podziele-
ni na trzy patrole ruszyli na pod-
bój pobliskiego miasta - Lęborka. 
Zadaniem było odpowiedzenie na 
pytania z otrzymanej kartki, oraz 
znalezienie kilku małych szczegółów 
miasta. Grupa dowiedziała się np. ile 
metrów miała dawna miara - pręt 
chełmiński, jaki przydatny przedmiot 
zdobi północne mury miasta oraz kto 
zwany „Ojcem Telewizji” urodził się w 
Lęborku. Kilka tajemnic znalazło się 
obok Hufca ZHP Lębork im. Polskich 
Olimpijczyków. Korzystając z odro-
biny czasu Drużyna wstąpiła też do 
odrestaurowanej Wieży Ciśnień w 
Parku Chrobrego, w którym można 
było „zaszaleć” przy okazji na zimo-
wych górkach. 
Na wieży można podziwiać piękne 
widoki, zobaczyć jakich sprzętów 
używali pracownicy wieży oraz jak te-
raz woda transportowana jest na te-
ren całego miasta. Na koniec „BUKI” 
wróciły na Plac Pokoju, gdzie otrzy-
mały nagrody za dobrze wykonane 
zadania i odpoczęły po wędrówce. 

DZIEŃ KOBIET W ZESPOLE 
SZKÓŁ W CEWICACH

„Dla kobiet, które znamy moc ży-
czeń mamy, dużo szczęścia i miło-
ści oraz kwiatów i radości. Niechaj 
się to niesie na cały kraj, dla Pań 
wszystko NAJ NAJ NAJ!”
8 marca w Zespole Szkół w Cewi-
cach upłynął w bardzo miłej at-
mosferze. Chłopcy z klasy I a i b 
obdarowali wszystkie Panie pięk-
nymi kwiatami. O dziewczynkach 

pamiętali również koledzy z pozo-
stałych klas. Dorośli przedstawiciele 
płci męskiej również nie zapomnieli 
o swoich koleżankach z pracy. Od-
wiedzili nas także dżentelmeni z 
Gminnego Centrum Kultury w Ce-
wicach ze wspaniałymi podarunka-
mi. Można było skorzystać także ze 
specjalnie przygotowanej FotoBudki 
i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
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RELACJA

POGROMCY BYKÓW 

2 marca odbyło się organizowane 
przez bibliotekę klubu 44 Bazy Lot-
nictwa Morskiego 

w Siemiroicach dyktando na wesoło 
„Pogromcy Byków”. To juz 10 edycja 
tego konkursu ortograficznego. Tym 

razem wzięli w nim udział ucznio-
wie klas 2-3 ZSP w Siemirowicach. 
Mistrzem Ortografii została Nikola 

Wałdoch kl.3. Gratulujemy!
 

Elżbieta Nieszporska

ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ
Szkoła Podstawowa w Łebuni dołą-
czyła do ogólnopolskiego projektu 
pt.: „Zaproś mnie na swoją lek-
cję”, który polega na tym, że jedni 
nauczyciele zapraszają na swoje 
zajęcia innych pedagogów. Projekt 
zrzesza nauczycieli z całego kraju. 
W naszej szkole uczniowie klas 0-3 
wzięli udział już w trzech takich za-
jęciach.
W pierwszym spotkaniu uczestniczył 
p. Bartosz Chyś - znakomity na-
uczyciel pochodzący z Poznania, a 
obecnie pracujący w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym  Nr 6 w Gdańsku. 
Pan Bartosz przeprowadził zajęcia 
zdalne z  zakresu bezpieczeństwa 
w Internecie i wspólnie z uczniami 
stworzył „dekalog” , którego należy 
przestrzegać w wirtualnym świecie.
Kolejną osobą, która gościła w na-
szej szkole, była p. dr Justyna Liguz 
- pasjonatka i kierownik Zamku w 
Kwidzynie oddziału  Muzeum Zam-
kowego w Malborku, która przeka-
zała naszym wychowankom wiele 
interesujących informacji dotyczą-
cych zamkowej codzienności.
Następne spotkanie poprowadził p. 
Sebastian Kierzka - specjalista  od  
programowania, który na co dzień 

pracuje w  Szkole Podstawowej nr 19 
w Gdańsku oraz Zespole Szkolno 
Przedszkolnym Nr 8 w Gdańsku. 
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli 
się, gdzie szukać pomocy przy na-
uce programowania oraz jak cieka-
wie spędzić czas przy komputerze.  

Pan Sebastian prowadzi blog 
scratch, który ma prawie milion od-
słon oraz poradniki  dot. scratcha 
na kanale YouTube. W sieci można 
go odszukać pod pseudonimem Ti-
gersoft.
W imieniu całej społeczności Szkoły 

Podstawowej w Łebuni dziękujemy 
zaproszonym gościom za poświęco-
ny czas i chęć spotkania z naszymi 
uczniami.

Małgorzata Bizewska  
- szkolny  koordynator projektu
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CZERWONE SERCE PRZED URZĘDEM GMINY 
W CEWICACH

Czerwony pojemnik w kształcie ser-
ca, przeznaczony do zbierania pla-
stikowych nakrętek, stanął na po-
czątku roku przed Urzędem Gminy 
w Cewicach.
Drodzy Mieszkańcy, wielkie serce 
czeka na Wasze nakrętki! Jest to 
nie tylko proekologiczne przedsię-
wzięcie, ale przede wszystkim w ten 
sposób możemy uzbierać pieniądze 
na cel charytatywny. Niepozorne 
nakrętki przemieniają się w coś, co 
może uratować życie, czy ułatwić 
powrót do zdrowia. Kilogram nakrę-
tek lub korków z tworzyw sztucznych 
to równowartość około 70 groszy, 
czasami 1 złotego za kilogram. Kwe-
stia zbierania plastikowych nakrę-
tek, choć może rodzić pytania, jest 
prostsza, niż mogłoby się wydawać. 
Zebrane nakrętki można sprzedać 
w punktach skupu surowców wtór-
nych. Te z kolei sprzedają je firmom, 
które ponownie je wykorzystują. Pla-
stik z korków od butelek, po zmiele-
niu, przerabia się na granulat, który 
można ponownie wykorzystać w 
procesie produkcji. Zbieranie i recy-
kling nakrętek są bardziej opłacalne 
niż zbieranie plastikowych butelek i 

sprzedawanie ich do skupów. Samo 
zbieranie nakrętek jest korzystne 
jeszcze z kilku innych powodów. Nie 
można tutaj pominąć względów 
ekologicznych. W końcu, zamiast 
trafić na wysypiska, przerabiane są 
one na surowiec wtórny. Warto tak-
że zwrócić uwagę na to, że to wła-
śnie dzięki tej akcji naprawdę dużo 

osób nie wyrzuca do pojemnika 
ze śmieciami zakręconych butelek. 
Butelki bez nakrętek zaś nie tylko 
zajmują mniej miejsca, ale i mogą 
zostać bez problemu sprasowane 
w sortowniach.
Zapraszamy naszych Mieszkańców 
do zapełniania serca nakrętka-
mi. Można tam wrzucać wszelkie 

plastikowe nakrętki, bez względu 
na kształt, czy kolor. Mogą to być 
nakrętki, np. po napojach, kawie, 
mleku, czy jogurtach. W pojemniku 
zostawić możemy również zakrętki 
po chemii gospodarczej, po pły-
nach do zmywania, szamponach i 
płynach do płukania. Ważne, by nie 
dorzucać do nakrętek innych przed-
miotów.
Na dzień dzisiejszy serce zostało 
opróżnione dwa razy a tym samym 
12 dużych worków nakrętek zostało 
przekazanych na zbiórkę dla Laury 
Paczuły. 
Dziękujemy wszystkim, którzy anga-
żują się w akcję zbierania plastiko-
wych nakrętek. 
Jednocześnie przypominamy, że do 
serca wrzucamy wyłącznie plastiko-
we nakrętki! Niestety w czerwonym 
pojemniku znaleźliśmy także ba-
terie. Zużyte baterie można wrzu-
cać do specjalnie przygotowanego 
pojemnika, który znajduje się na 
parterze budynku Urzędu Gminy w 
Cewicach.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

NOWA TABLICA TURYSTYCZNA 
– CMENTARZYSKO KURHANOWE

Z inicjatywy Nadleśnictwa Cewice 
oraz Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej “Ziemia Lęborska – Łeba” 
na terenie siemirowickich kurha- 
nów powstała nowa tablica tury-
styczna. Informator umieszczono w 
miejscu poprzedniego (uszkodzo-
nego), przy leśnej drodze łączącej 
Siemirowice z Oskowem – dawnym 
niebieskim szlaku turystycznym 
PTTK. W opisie zamieszczonym na 
tablicy zawarto szczegóły budowy 
grobów oraz pokrótce historię pro-
wadzonych na obszarze cmenta-
rzyska prac archeologicznych. Tekst 
wzbogacony został o rysunek prze-
kroju poprzecznego przykładowego 
kurhanu, a także cenną fotografię z 
1976 roku, autorstwa pana Ryszar-
da Kapusty, wieloletniego badacza 
dawnych miejsc pochówku na tere-
nie Pomorza, członka Stowarzysze-
nia Badań Kamiennych Kręgów z 
Gdyni.

Informator, w zamierzeniach po-
mysłodawców, ma stanowić jeden 
z elementów popularyzujących sie-
mirowickie kurhany – ważną atrak-
cję turystyczną regionu, jak dotąd 
szerzej nieznaną nawet wśród 

okolicznych mieszkańców. Po zła-
godzeniu obostrzeń związanych 
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 planowana jest orga-
nizacja cyklu rekreacyjnych rajdów 
pieszo-rowerowych, których istot-

nym punktem będzie możliwość 
zapoznania uczestników z niezwy-
kłą i bogatą historią cmentarzyska, 
liczącą blisko 3 000 lat.

LOT „Ziemia Lęborska-Łeba” 

Z ŻYCIA GMINY
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DOTACJE NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH  
DO BIBLIOTEK SZKOLNYCH W RAMACH  
“NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”

Na podstawie §13 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 26 listopada 
2019 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, form i trybu realizacji 
Priorytetu 3 “Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa”, doty-
czącego wspierania  w latach 2016-
2020 organów prowadzących 
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne 
w zakresie rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promocję i wspieranie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w 
tym zakup nowości wydawniczych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2324) infor-

mujemy, że w 2020 roku dofinan-
sowanie w wysokości 6.480,00 zło-
tych otrzymały następujące szkoły:
• Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Olimpijczyków w Maszewie Lębor-
skim – kwota dotacji 4.000,00 zł, 
wkład własny 1.000,00 zł,
• Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leśników Pol-
skich w Przerytem – kwota dotacji 
2.480,00 zł, wkład własny 620,00 
zł.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

NOWY, EKOLOGICZNY PIEC  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W PRZERYTEM

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leśników Pol-
skich w Przerytem otrzymała nowy 
piec na pellet. 
Jest to pierwszy ekologiczny piec w 
placówce oświatowej w Gminie Ce-

wice. Piec  został sfinansowany z 
budżetu Gminy Cewice a jego koszt 
wyniósł 31 647,90 zł.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

Z WIZYTĄ U PRAWIE  
103 LETNIEGO MIESZKAŃCA 
GMINY CEWICE

Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka 
wraz z Kierownikiem USC Katarzy-
ną Bazylewicz odwiedził Pana Mi-
chała Łapczuka z Dziechna, który 
w sierpniu tego roku skończy 103 
lata! Wójt wręczył Panu Michałowi 
kosz pełen słodkości i złożył życzenia 

zdrowia, pogody ducha, pomyślno-
ści i jeszcze długich lat życia w szczę-
ściu i w otoczeniu najbliższych.
Wszystkiego najlepszego dla Pana 
Michała !

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

Z ŻYCIA GMINY

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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STRAŻACY INFORMUJĄ O SZCZEPIENIACH
Strażacy z OSP Cewice, Pieski 
oraz Łebunia odebrali z Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lęborku plakaty i ulotki 
informacyjne dotyczące rejestracji 

na sczepienie przeciw COVID-19. 
Plakaty systematycznie przeka-
zywane są seniorom z terenu na-
szej gminy. Na wydrukowanych 
ulotkach znajdują się informacje o 

tym, jak przebiega samo szczepie-
nie, jak się na nie zapisać a także 
podany jest numer telefonu, pod 
którym można uzyskać informację 
dotyczącą skorzystania z transpor-

tu do punktu szczepień na terenie 
Gminy Cewice.

Referat Zamówień Publicznych,  
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

Z ŻYCIA GMINY

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



Marzec Nr 75/2021BIULETYN URZĘDU GMINY W CEWICACH16

DOBRO WRACA

Pracownicy Gminnego Centrum 
Kultury w Cewicach stworzyli kukieł-
kowy mini serial pt. „Dobro wraca” 
na podstawie książki Alicji Paczuły 
pt. „Laura, leć!”. Serial przedstawiał 
historie tytułowej bohaterki książki - 
Laurki. Historie Laurki przekazują 
wiele pięknych wartości zarówno 
dla małego jak i dużego czytelnika. 
Stworzona została muzyka, scena-

riusz oraz scenografia. Książka zo-
stała napisana, aby wesprzeć zbiór-
kę dla Laury Paczuły chorującej na 
SMA. Lek dla tej małej istotki to 
koszt 9 milinów złotych. Kukiełkowy 
mini serial można obejrzeć na ka-
nale GCK na YT lub na fanpage’u 
GCK na Facebook’u. 

Gminne Centrum Kultury  
w Cewicach 

DZIEŃ KOBIET 

W tym roku Panowie z Gminnego 
Centrum Kultury w Cewicach obda-
rowali Panie z Gminy Cewice ręko-
dzielniczymi bransoletkami. Pamię-
tajmy, że dzień kobiet nie trwa tylko 
jeden dzień, ale cały rok. Natomiast 

Dom Kultury w Maszewie-filia GCK 
Cewice przygotował konkurs pt ,,Po-
każ nam swoją torebkę”. Spośród 
nadesłanych zdjęć jury wyłoniło 
czterech zwycięzców. Jury brało pod 
uwagę pomysłowość, oryginalność 

oraz ilość rzeczy znajdujących się w 
torebce. 1 miejsce zajęła Pani Elżbie-
ta Synowicz z Maszewa, 2 miejsce 
Pani Małgorzata Lewińska z Ma-
szewa, 3 miejsce Pani Marta Krupa 
z Maszewa,4 miejsce Pani Anna 

Sobocińska-Witowska z Siemirowic. 
Gratulujemy!

Gminne Centrum Kultury w Cewicach 
Dom Kultury w Maszewie-filia  

GCK Cewice

15. BIEG POLICZ SIĘ  
Z CUKRZYCĄ 

Z okazji 29. Finału WOŚP Gminne 
Centrum Kultury w Cewicach zor-
ganizowało 15. Bieg – „Policz się z 
cukrzycą”. Bieg odbył się w formule 
wirtualnej. Każdy uczestnik biegu 
zrealizował dystans 5 km. Wszyscy 

otrzymali zestaw gadżetów z logiem 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy oraz pamiątkowe medale. W 
biegu wzięło udział 60 uczestników. 

Gminne Centrum Kultury  
w Cewicach 

W GMINNYM CENTRUM KULTURY
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WALENTYNKI

14 lutego w Gminnym Centrum Kul-
tury odbył się kiermasz walentyn-
kowy dla Laury Paczuły. Podczas 
kiermaszu można było zakupić do-
mowe przetwory takie jak smalec 
czy owocowe dżemy a także domo-
we wypieki: ciasta, babeczki, roga-
liki a do tego ciepła herbata, kawa 
i kakao. GCK wraz z harcerzami z 
21 Drużyny Harcerskiej “Buki” przy-
gotowali stoisko ze sprzedażą ręko-
dzieła. Został zorganizowany także 

konkurs pt. „Miłość jak za dawnych 
lat…”. Zadaniem uczestników kon-
kursu było wysłanie dwóch zdjęć 
- jednego sprzed lat, drugiego ak-
tualnego. Gratulujemy szczęśliwym 
zwycięzcom! Podczas wydarzenia 
zebrano 4.589,07 zł ! Cała kwota 
została przekazana na zbiórkę dla 
Laury.

Gminne Centrum Kultury 
w Cewicach

FERIE Z GCK 
Ferie z Gminnym Centrum Kultury w 
Cewicach w tym roku były zupełnie 
inne niż zwykle. Ze względu na stan 
epidemiologiczny w Polsce zajęcia 
z naszymi instruktorami odbywały 
się zdalnie.  Tematem przewodnim 
ferii w Gminnym Centrum Kultury 
w Cewicach była ekologia. Uczest-
nicy zajęć mogli wykonać m.in. eko 
– zabawkę lub wziąć udział w eko-
logicznym pokazie mody. Pracow-
nicy GCK w Cewicach przygotowali 
eko – spektakl, w którym uświada-
miali nas, jak ważne jest dbanie o 
środowisko. Podsumowaniem ferii z 
GCK był konkurs na eko – kostium 
dla bajkowej postaci. Dzieci mogły 
także skorzystać z przygotowanych 
atrakcji w Domu Kultury w Masze-
wie Lęborskim - fili GCK Cewice. 
Animatorzy z Domu Kultury w Ma-
szewie przygotowali różnego rodza-

ju warsztaty rękodzieła, podczas 
których dzieci wykonywały papiero-
we lizaki, pudełka na biżuterię, opa-
ski do włosów czy filcowe okładki na 
zeszyt. Ze względu na pandemię 
pakiety do wykonania rękodzieła 
odbierali rodzice a dzieci wykony-

wały pracę w domu a następnie 
przesyłały nam zdjęcia swoich prac. 

Gminne Centrum Kultury 
 w Cewicach 

Dom Kultury w Maszewie 
Lęborskim–filia GCK Cewice

W GMINNYM CENTRUM KULTURY

ZBIÓRKA ZŁOMU 
Na początku lutego w Gminie Ce-
wice odbyła się zbiórka złomu dla 
Laury Paczuły. Zorganizowany 
„złomowóz” zagościł na drogach 
miejscowości należących do gminy. 
Zwieziony złom został sprzedany, a 
środki zebrane podczas tej akcji za-

siliły konto Laury Paczuły. W sumie 
udało się zebrać 8.030,00 zł! Dzię-
kujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do zbiórki dla małej Laury. 

Gminne Centrum Kultury  
w Cewicach
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE  
WKF CENTRAL EUROPE OPEN

W dniach 6-7 marca w Bydgosz- 
czy odbyła się XX Edycja Mię-
dzynarodowego Turnieju Karate  
WKF Central Europe Open. 
W turnieju wzięło udział około  
700 zawodników z 67 klubów z 
Polski, Czech, Azerbejdżanu, Nor-
wegii oraz Niemiec. Klub Karate 
Shotokan reprezentowało 13-stu 
zawodników z sekcji Nowowiej-
skiej, Cewickiej, Łebskiej i Lę-
borskiej. Klub zdobył łącznie 15  
medali i tym samym uplasował  
się na bardzo wysokim II miejs- 
cu w klasyfikacji medalowej za-
wodów. Z sekcji Cewice klub re- 
prezentowała Aleksandra Jan-
czak, Natasza Baranowska i Nina  
Wójtowicz. Ola zdobyło złoto  
w kata indywidualnie oraz złoto  
w kumite, Natasza srebro w kata 
indywidualnie oraz srebro w kumite 
a Nina brąz w kata indywidualnie 
oraz złoto w kumite. 

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

PODZIĘKOWANIA DLA RATOWNIKÓW  
WOPR SIEMIROWICE

29 grudnia Wójt Gminy Cewice 
wręczył podziękowania i upominki 
ratownikom z drużyny WOPR Sie-
mirowice. 
Jak podkreślił wójt „od sprawności 
i szybkości działania ratownika, a 
także jego kompetencji w zakre- 
sie udzielania pierwszej pomo- 
cy, często zależy zdrowie i życie 
ludzkie”. 
Dlatego bardzo serdecznie dzięku-
jemy naszym ratownikom za zaan-
gażowanie w zadania związane z 
ratownictwem wodnym na terenie 
Gminy Cewice oraz za współpracę 
przy organizacji akcji edukacyjno-
-informacyjnych dla mieszkańców 
gminy.
Życzymy dalszej wytrwałości w do-
tychczasowych działaniach.

Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 
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XXIII MIĘDZYNARODOWY MARATON PIŁKI 
SIATKOWEJ MŁODZIEŻY ŁEBA 2021

W trudnych pandemicznych warun-
kach rozegrana została pierwsza 
część XXIII Międzynarodowego 
Maratonu Piłki Siatkowej Młodzie-
ży - Łeba 2021 w kategorii kadetka, 
kadet. Początkowo do udziału w 
turnieju zgłosiło się dziesięć zespo-
łów kadetek i dwanaście zespołów 
kadetów. Warunki pandemii panu-
jące w Województwie Pomorskim i 
Powiecie Lęborskim powstrzymały 
wiele drużyn przed przyjazdem do 
Łeby. 
Ostatecznie w Maratonie wystarto-
wało pięć zespołów dziewcząt oraz 
siedem zespołów chłopców. Kadetki 
grały mecze każdy z każdym, a na-
stępnie mecze rewanżowe. 
Kadeci rozegrali mecze każdy z każ-
dym. 
Organizatorami turnieju byli Joan-
na Bieniek i Jarosław Pruski. Mecze 
rozgrywane były dzięki uprzejmości 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Łebie Pana Macieja Barańskiego. 
Turniej od ubiegłego roku rozgry-
wany jest pod Patronatem Fundacji 
ORLEN oraz tak, jak od początku 
jego trwania, pod patronatem Bur-
mistrza Miasta Łeby. Fundatorami 
nagród, pucharów, statuetek, pa-
miątkowych koszulek są Fundacja 
ORLEN, Burmistrz Miasta Łeby, 
Starostwo Powiatowe w Lęborku, 
Burmistrz Miasta Lęborka, Wójt 
Gminy Cewice, Polski Związek Piłki 
Siatkowej, Pomorski Wojewódzki 
Związek Piłki Siatkowej, Minister-
stwo Sportu, Firma KRÜGER Spół-
ka z o.o. - Dyrektor Pan Piotr Zając, 
Kaufland Wejherowo – Dyrektor 
Pan Marcin Bańka. 
Patronat medialny nad imprezą ob-
jęła TV Regionalna Gdańsk, Dzien-
nik Bałtycki, Głos Pomorza oraz Pan 
Zbigniew Junik, który zabezpieczał 
imprezę pod względem fotogra-
ficznym i multimedialnym. Turniej 
odbywał się również dzięki współor-
ganizatorom – UKS IRYDA Cewice, 
SPS Lębork i OSiR w Lęborku. 
Wszystkie startujące zespoły otrzy-
mały pamiątkowe puchary.
Wyniki I części maratonu przedsta-
wiają się następująco: 
- w kategorii KADETKA:
I miejsce - ENERGA CZARNI 
Słupsk
II miejsce - GOLDEN ORZEŁ 
Malbork
III miejsce - KaEmKa Starogard 

Gdański
IV miejsce - MUKS SPATRAKUS 
Lniano
V miejsce - AKADEMIA SIAT-
KÓWKI TREFL Gdańsk
- w kategorii KADET:
I miejsce - OLIMP Ostrołęka
II miejsce - OLIMPIJCZYK-
-JURAND Pruszcz Gdański
III miejsce - SKRA Bełchatów
IV miejsce - KPS Siedlce
V miejsce - SPS IRYDA Lębork - 
Cewice
VI miejsce - MKS KORAB Puck
VII miejsce - STOCZNIOWIEC 
Gdańsk
Podczas Maratonu trenerzy i sędzio-
wie wyróżnili najlepsze zawodniczki i 
najlepszych zawodników w poszcze-
gólnych zespołach. Otrzymali oni 
pamiątkowe statuetki.
Najlepsze zawodniczki w zespołach:
- ENERGA CZARNI Słupsk - Zu-
zanna Lipa

- GOLDEN ORZEŁ Malbork - 
Martyna Wiśniewska
- KaEmKa Starogard Gdański – 
Paulina Gnatowska
- MUKS SPATRAKUS Lniano - 
Maja Klimczak
- AKADEMIA SIATKÓWKI TRE-
FL Gdańsk - Sylwia Stando;
Najlepsi zawodnicy w zespołach :
- OLIMP Ostrołęka – Krystian Bia-
łobrzewski
- OLIMPIJCZYK - JURAND 
Pruszcz Gdański - Dominik Dąbrow-
ski
- SKRA Bełchatów - Adam Horosz-
kiewicz
- KPS Siedlce - Jakub Kładź
- SPS IRYDA Lębork-Cewice – Łu-
kasz Romaniuk
- MKS KORAB Puck – Mateusz 
Klimczuk
- STOCZNIOWIEC Gdańsk – Ma-
ciej Janowitz.
Wybrano również najlepszą zawod-

niczkę MVP Maratonu i Najlepsze-
go zawodnika MVP.
Najlepsza zawodniczka MVP – 
Kinga Borzyszkowska -ENERGA 
CZARNI Słupsk
Najlepszy zawodnik MVP – Maciej  
Kułas – OLIMP Ostrołęka.
Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzy-
mali pamiątkowe koszulki.
Turniej rozgrywany był w reżimie 
sanitarnym i według zasad panują-
cych podczas pandemii. 
Następna część maratonu od-
będzie się w dniach od 15.04. do 
18.04.2021r.
Udział w drugiej części zgłosiło 20 
drużyn młodziczek i 16 drużyn mło-
dzików. 
Mamy nadzieję, że druga część 
odbędzie się bez komplikacji oraz 
w lepszych warunkach pandemicz-
nych.

Jarosław Pruski
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DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Cewice otrzymała dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na budowę 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompowniami 
w Cewicach. Inwestycja będzie po-
legać na budowie:
• sieci wodociągowej rozdzielczej o 

długości około 1090 m, łączącej 
istniejącą hydrofornię przy ul. Wę-
grzynowicza z siecią wodociągo-
wą w ul. Wichrowej,

• sieci kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej o łącznej długości około 
2106 m,

• kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
o długości około 14 m,

• 2 pompowni ścieków.
Koszt zadania wyniesie 1.645.481,36 
zł, w tym 1.000.000,00 zł stanowi 
dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.
Referat Zamówień Publicznych, 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

INWESTYCJE
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