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Rozpoczynamy remont Oœrodka!



Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r
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yæ mo¿e ju¿ pod koniec sierpnia rozpocznie siê d³ugo 
oczekiwany remont Gminnego Oœrodka Zdrowia. BPrace mia³y rozpocz¹æ siê du¿o wczeœniej lecz 

Gmina mia³a trudnoœci w pozyskaniu dofinansowania 
projektu, którego wartoœæ kosztorysow¹ oszacowano na 
nieco ponad 3 mln z³. Tak naprawdê w wyniku rozbudowy i 
modernizacji przychodnia zmieni siê ca³kowicie - przede 
wszystkim powiêkszy siê jej powierzchnia w wyniku 
dobudowania „skrzyd³a” do g³ównego budynku, 
przeprowadzony zostanie kapitalny remont pomieszczeñ i 
zakupiony zostanie nowy sprzêt medyczny. Wybudowany 
zostanie równie¿ gara¿ dla karetek pogotowia medycznego. 
Ponadto powstanie podejœcie dla osób niepe³nosprawnych. 
Na zaproszenie Wójta Gminy w lipcu przyby³ do gminy w celu 
dokonania wizj i  budynku GOZ Wicemarsza³ek 
Województwa Ryszard Œwilski praz Wicestarosta Powiatu 
Gdañskiego – Marian Cichon. Podzieli oni stanowisko Wójta 
Gminy co do tego, i¿ obiekt wymaga natychmiastowego 
remontu i zadeklarowali wszelk¹ pomoc, aby przyznane 
Gminie wczeœniej œrodki finansowe w kwocie 390 tys. z³ na 
dofinansowanie zadania uleg³y zwiêkszeniu. W trakcie 
remontu Oœrodek bêdzie ca³y czas funkcjonowa³, lecz 
wyst¹pi¹ utrudnienia, gdy¿ tylko czêœæ pomieszczeñ bêdzie 
dostêpna dla pacjentów. Prace budowlane prowadzone 
bêd¹ etapami. Mamy jednak¿e nadziejê, i¿ nie bêdzie a¿ tak 
du¿ych i uci¹¿liwych dla obu stron zak³óceñ. Liczymy na 
wyrozumia³oœæ pacjentów w tym wzglêdzie, musimy przejœæ 
ten trudny etap po to, by mieszkañcy gminy w  przysz³oœci w 
znacznie lepszych warunkach mogli byæ przyjmowani i 
leczeni w Oœrodku.Inwestycja zgodnie z harmonogramem 
powinna zostaæ zakoñczona do koñca sierpnia 2012r.

 dniem 06 czerwca br. 
f u n k c j ê  D y r e k t o r a  ZGminnego Oœrodka 

Zdrowia w Cedrach Wielkich 
Wójt Gminy powierzy³ lek. med. 
K a t a r z y n i e  P a s a l s k i e j -
N i e w ê g ³ o w s k i e j ,  k t ó r a  
s p e ³ n i a ³ a  w s z y s t k i e  
wymagania wynikaj¹ce z 
og³oszonego konkursu na 
obsadê tego stanowiska.
Dotychczasowa Pani Dyrektor 

– Ma³gorzata Paszkowicz przesta³a pe³niæ funkcjê Dyrektora 
GOZ z dniem 31.05. br. sk³adaj¹c w stosownym czasie 
wypowiedzenie umowy. Za 10-letni okres pracy w GOZ w 
Cedrach Wielkich p. Dyrektor Paszkowicz otrzyma³a od 
Wójta Gminy oraz Radnych podziêkowania podczas Sesji 
Rady Gminy w dn. 28.05.br.Natomiast Pani Katarzyna 
Pasalska-Niewêg³owska pracowa³a dotychczas jako lekarz 
– specjalista pediatrii w Niepublicznym Zak³adzie Opieki 
Zdrowotnej w Gdañsku. W naszym Oœrodku Pani doktor z 
racji swojej specjalizacji zawodowej równie¿ przyjmowaæ 
bêdzie „ma³ych pacjentów” oraz wykonywaæ zadania 
Dyrektora GOZ.

Remont Gminnego Oœrodka Zdrowia rozpocznie
siê pod koniec sierpnia br.

Oœrodek Zdrowia pod nowym kierownictwem

a zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie w dniu 29 
czerwca 2011 r. nasz¹ gminê odwiedzi³ Ryszard NŒwilski - Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego 

odpowiedzialny za realizacjê projektu „Pêtla ¯u³awska – 
rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Rozmowy dotyczy³y 
projektów inwestycyjnych, obecnie realizowanych oraz 
planowanych - zw³aszcza tych, które mog¹ uzyskaæ 
dofinansowane ze œrodków unijnych, gdy¿ wiêkszoœæ 
funduszy europejskich trafia do samorz¹dów w³aœnie za 
poœrednictwem w³adz samorz¹dowych.  Poruszono kwestie 
projektu polegaj¹cego na rozbudowie Gminnego Oœrodka 
Zdrowia w Cedrach Wielkich, na który Zarz¹d Województwa 
przeznaczy³ dotychczas niewielkie w stosunku do skali 
przedsiêwziêcia dofinansowanie w wysokoœci 15% kosztów 
kwalifikowanych. Ufamy, ¿e owocem tej wizyty bêd¹ 
dodatkowe fundusze na realizacjê tak wa¿nej dla naszej 
spo³ecznoœci inwestycji. Marsza³ek podkreœli³ znakomit¹ 
wspó³pracê pomiêdzy nasz¹ gmin¹ a samorz¹dem 
województwa doceniaj¹c dotychczasowe dzia³ania 
inwestycyjne gminy. Nastêpnie odwiedzi³ miejsce budowy 
przystani ¿eglarskiej w B³otniku realizowanej w ramach 
projektu "Pêtla ¯u³awska – rozwój turystyki wodnej. Etap I" 
gdzie zapozna³ siê ze stanem zaawansowania robót. Warto 
wspomnieæ, ¿e to w³aœnie z inicjatywy Samorz¹du 
Województwa Pomorskiego opracowano ten partnerski 
projekt, obejmuj¹cy obszar dwóch województw: 
pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego. Program jest 
kwintesencj¹ dzia³añ na rzecz rewitalizacji szlaków wodnych 
Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego w celu ich wykorzystania 
turystycznego. Projekt uzyska³ dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013.  Na zakoñczenie wizyty Wójt Gminy podziêkowa³ 
Panu Ryszardowi Œwilskiemu za wspieranie inwestycyjnych 
potrzeb gminy oraz zaanga¿owanie w rozwi¹zywaniu 
problemów naszych lokalnych spo³ecznoœci.

Wizyta Wicemarsza³ka Województwa Pomorskiego.

Wizualizacja obiektu od strony Urzêdu Gminy
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Rostrzygniêcie konkursu ofert na realizacjê zadañ
publicznych w 2011 r. 

ak co roku w bud¿ecie Gminy Cedry Wielkie 
przeznaczone s¹ œrodki na wspieranie dzia³alnoœci Jstowarzyszeñ, klubów i organizacji pozarz¹dowych z 

terenu gminy. W roku bie¿¹cym Gmina Cedry Wielkie 
zarezerwowa³a na ten cel œrodki w wysokoœci  52.000 z³. 

W wyniku rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert na 
realizacjê zadañ publicznych w 2011 roku dotacjê otrzyma³y 
nastêpuj¹ce podmioty:

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Wis³a D³ugie Pole na 
realizacjê zadania publicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania  kultury fizycznej i sportu, tytu³ zadania: 
,,Zajêcia z pi³ki no¿nej celem rozwoju kultury fizycznej 
m³odego cz³owieka’’ –  wysokoœæ udzielonej dotacji 
16.000z³. Przedmiotem dzia³añ jest prowadzenie zajêæ 
treningowych i rozgrywek z uczniami szkó³ podstawowych i 
gimnazjalnych z terenu gminy, oraz zaznajomienie uczniów 
z zasadami taktyki i techniki gry w pi³kê no¿n¹. Celem 
projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego, wy³onienie 
uzdolnionej sportowo m³odzie¿y i wprowadzenie do 
dalszego kszta³towania sportowych umiejêtnoœci w klubie.

2. Klub Sportowy Korona Cedry Ma³e na realizacjê zadania 
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu, tytu³ zadania ,,Wspó³zawodnictwo 
sportowe miar¹ wyszukiwania sportowych talentów’’ – 
wysokoœæ udzielonej dotacji 24.000z³. Przez okres trwania 
projektu dzieci i m³odzie¿ bêdzie bra³a udzia³ w regularnych 
treningach  z zakresu pi³ki no¿nej. Nale¿y zaznaczyæ ,¿e 
opiek¹ szkoleniow¹ objête zostan¹ dzieci i m³odzie¿ z rodzin 
ubogich , których rodziców nie staæ na finansowanie 
wsparcia uczestnictwa swoich pociech w treningach i 
zawodach.  W celu zapewnienia profesjonalnych treningów 
zostanie zatrudniona osoba posiadaj¹ca odpowiednie 
kwalifikacje, a  klub dokona zakupu sprzêtu sportowego.

3. Stowarzyszenie ,,Podaj rêkê’’, Mi³ocin  na realizacjê 
zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i 
m³odzie¿y , tytu³ zadania ,,Zachwyæ siê piêknem-poznaj 
piêkno w sobie’’ –wysokoœæ udzielonej dotacji 4.000z³. 
Zadanie bêdzie mia³o charakter cyklicznych spotkañ 
edukacyjnych i warsztatowych maj¹cych na celu takie 
poszerzenie oferty spêdzenia czasu wolnego przez dzieci i 
m³odzie¿, by odkrywanie i pomna¿anie swoich talentów, 
zdolnoœci czy zami³owañ  prowadzi³o do wytworzenia czy te¿ 
wypracowania w sobie pasji twórczej, odkrywczej i 
artystycznej.

4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giemlice na realizacjê 
zadania publicznego w zakresie oœwiata i wychowanie, tytu³ 
zadania ,, Giemlice po ̄ u³awach Gdañskich-dawniej i dziœ’’- 
wysokoœæ udzielonej dotacji 3.000z³.  Zadanie bêdzie 
polega³o na organizacji warsztatów malarskich, 
muzycznych, dziennikarskich oraz zajêæ w ramach ko³a 
regionalnego szlakiem domów podcieniowych.

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giemlice na realizacjê 
zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, tytu³ zadania ,,Wspólna historia-
kszta³towanie w mieszkañcach Giemlic poczucia 
przynale¿noœci do miejscowoœci, regionu i ojczyzny‘’- 
wysokoœæ udzielonej dotacji 3.000z³. Zadanie bêdzie 
polega³o na dokoñczeniu prac na placu pamiêci w 
miejscowoœci Giemlice. Zwieñczeniem projektu bêdzie 
festyn rodzinny podczas którego nast¹pi uroczyste 
ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej upamiêtniaj¹cej wszystkich 
mieszkañców Giemlic.

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r

czkolwiek zbo¿a s¹ jeszcze niedojrza³e i nie gotowe 
do zbioru Gmina przygotowuje siê ju¿ do Ategorocznego œwiêta plonów, zwanego potocznie 

Do¿ynkami.

W roku bie¿¹cym obchody Œwiêta Plonów odbêd¹ siê po 
raz pierwszy w m. Leszkowy, w sobotê dnia  03 
wrzeœnia, na placu przy œwietlicy wiejskiej. Tradycyjnie 
rozpoczêcie oficjalnej czêœci uroczystoœci nast¹pi poprzez 
odprawienie dziêkczynnej Mszy Œw. w miejscowym  
koœciele.

Zapraszamy wszystkie organizacje dzia³aj¹ce na terenie 
Gminy, tj. Ko³a Gospodyñ Wiejskich, Stowarzyszenia i 
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne do czynnego w³¹czenia siê w 
organizacjê imprezy. 

Do¿ynki Gminne 2011

Poprawa infrastruktury œwietlicy wiejskiej 
w miejscowoœci Koszwa³y

ozpocz¹³ siê remont œwietlicy w miejscowoœci 
Koszwa³y. Wy³oniona w drodze przetargu firma R„ELKOR – BUD” Sp. z o.o z siedzib¹ w Gdañsku 

wykona prace o wartoœci 183 tys. z³. Obejmuj¹ one m.in.: 
ocieplenie œcian budynku, wykonanie elewacji, pokrycie 
dachu pap¹, wyminê stolarki okiennej i drzwiowej, naprawê 
tynków wewnêtrznych,  remont instalacji oraz roboty 
malarskie.  Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie 
utwardzenie nawierzchni terenu z kostki betonowej oraz 
ogrodzenie budynku œwietlicy, placu zabaw i boiska 
sportowego. Prace przebiegaj¹ sprawnie, wykonawca 
deklaruje ukoñczenie zadania do koñca sierpnia br. 

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007 – 2013 w ramach Dzia³ania 9.3 Lokalne Inicjatywy 
Obywatelskie. Gmina otrzyma³a na ten cel œrodki w 
wysokoœci 75 000z³ tj. 50% kosztów kwalifikowanych 
zadania. 

Na zdjêciu: Widok budynku œwietlicy w Koszwa³ach w trakcie remontu.

³ówny Inspektor Pracy apeluje do rolników, aby 
podczas zbli¿aj¹cych siê prac ¿niwnych zapewniæ Gszczegó lne  bezp ieczeñs two dz iec iom 

pozostawionym niejednokrotnie w tym czasie bez opieki 
doros³ych. Niebezpieczeñstwa jakie wi¹¿¹ siê z prac¹ 
maszyn rolniczych stwarzaj¹ powa¿ne zagro¿enia, które 
mog¹ staæ siê przyczyn¹ tragedii. Nie lekcewa¿ tego 
zagro¿enia!!!

Apel G³ównego Inspektora Pracy do rolników
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rwaj¹ prace nad budow¹ przystani ¿eglarskiej w 
B³otniku. Ich zakoñczenie planowane jest na kwiecieñ T2012 roku. Przed przyst¹pieniem do robót palowych 

wykonawca inwestycji dokona³ sprawdzenia czystoœci dna 
rzeki Martwej Wis³y. Po oglêdzinach stwierdzono, ¿e 
koniecznym do przeprowadzenia tych robót jest 
oczyszczenie dna rzeki z zalegaj¹cych odpadów stalowych. 
W zwi¹zku z powy¿szym zawarto umowê ze specjalistyczn¹ 
firm¹ na wykonanie tych prac, które zakoñczono 28.04.2011 
r. Aktualnie firma Navimor Invest prowadzi dalsze roboty 
hydrotechniczne. Koñcowi dobiegaj¹ ju¿ prace kafarskie, 
palowanie pod budynek bosmanatu i pomostów ruchomych 
oraz tarasu widokowego. Wykonano œcianki szczelne 
(Larsena) - umocnienie nadbrze¿a. Rozpoczê³a siê te¿ ju¿ 
budowa stacji podciœnieniowej. Przystañ jest budowana w 
ramach projektu "Pêtla ¯u³awska - rozwój turystyki wodnej". 
Projekt zak³ada do koñca maja 2012 r. przystosowanie do 
potrzeb ¿eglarstwa kana³ów i dróg wodnych o ³¹cznej 
d³ugoœci prawie 300 km. Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry 
Wielkie w dniu 29 czerwca 2011 r. nasz¹ gminê odwiedzi³ 
Ryszard Œwilski - cz³onek Zarz¹du Województwa 
Pomorskiego odpowiedzialny za realizacjê projektu „Pêtla 
¯u³awska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Podczas wizyty 
Wicemarsza³ek odwiedzi³ miejsce budowy przystani 
¿eglarskiej w B³otniku gdzie zapozna³ siê ze stanem 
zaawansowania robót. Warto wspomnieæ, ¿e to w³aœnie z 
inicjatywy Samorz¹du Województwa Pomorskiego 
opracowano ten partnerski projekt, obejmuj¹cy obszar 
dwóch województw: pomorskiego i warmiñsko-
mazurskiego. Program jest kwintesencj¹ dzia³añ na rzecz 
rewitalizacji szlaków wodnych Delty Wis³y i Zalewu 
Wiœlanego w celu ich wykorzystania turystycznego. Projekt 
uzyska³ dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Przystañ w B³otniku Remont œwietlic: w Trzcinisku i Kiezmarku

nia 20 lipca br. zosta³ og³oszony przetarg na 
realizacjê inwestycji pn. „Remont oraz Dkompleksowe wyposa¿enie œwietlic wiejskich w 

miejscowoœci Trzcinisko i Kiezmark”. Projekt 
wspó³finansowany jest ze œrodków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina otrzyma na 
realizacjê tego zadania wsparcie w wysokoœci 50% 
kosztów kwalifikowanych. Przedmiotowa inwestycja 
sfinalizowana zostanie do koñca paŸdziernika 2011 roku. 
Celem realizacji niniejszego przedsiêwziêcia jest 
poprawa standardu œwiadczonych us³ug kulturalnych w 
œwietlicach poprzez stworzenie odpowiednich warunków 
dla wszystkich mieszkañców, którzy bêd¹ mogli aktywnie 
uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym i towarzyskim 
miejscowoœci oraz wspólne spêdzaæ czas podczas 
organizowanych warsztatów  i innych przedsiêwziêæ. 

Utrudnienia w budowie kanalizacji sanitarnej Koszwa³y

rwaj¹ prace przy realizacji inwestycji pn. 
„Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej poprzez Tbudowê kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci 

Koszwa³y”. W za³o¿eniach projektowych ca³oœæ inwestycji 
mia³a zostaæ zrealizowana do koñca paŸdziernika 2011 
roku. Z uwagi na szereg komplikacji w w/w terminie 
wykonany zostanie zaledwie I etap inwestycji bez odcinka 
do Koszwa³ Ostatniego Grosza. Ze wzglêdu na sprzeciwy 
niektórych mieszkañców oraz budowê Obwodnicy 
Po³udniowej Gdañska koniecznym jest dokonanie zmiany 
wczeœniej zaprojektowanej trasy sieci kanalizacyjnej.  
Sytuacje te zmusi³y gminê do zlecenia wykonania zmian 
technicznych w projekcie. Wszelkie zmiany projektu 
wymagaj¹ uzgodnieñ z w³aœciwymi urzêdami co znacznie 
wstrzyma realizacjê inwestycji. Wed³ug wstêpnych 
szacunków inwestycja zostanie zakoñczona w drugiej 
po³owie 2012 roku.

Przetargi na realizacjê kolejnych inwestycji og³oszone

 koñcem czerwca br. og³oszone zosta³y przetargi na 
realizacjê kolejnych gminnych projektów a Zmianowicie:  „Budowa skweru z miejscami 

postojowymi dla samochodów osobowych wraz z zatoczk¹ 
autobusow¹” oraz : „Stworzenie miejsca wypoczynku i 
rekreacji poprzez budowê placu zabaw i parku w centrum 
wsi”. Oba projekty dotycz¹ miejscowoœci Cedry Wielkie. 
Zosta³y wybrane do dofinansowania najpierw przez Lokaln¹ 
Grupê Dzia³ania „Trzy Krajobrazy” a nastêpnie przez  Zarz¹d 
Województwa.  Realizowane s¹ w ramach dzia³ania 
„Odnowa i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Wykonawców 
przedmiotowych inwestycji poznamy w drugiej po³owie lipca. 
Projektowany skwer i zatoczka autobusowa bêd¹ 
usytuowane przy koœciele parafialnym w Cedrach Wielkich. 
Wykonane one zostan¹ z  kratki drogowej polietylenowej. Z 
kolei zielony teren w centrum wsi pomiêdzy ulicami 
Osadników Wojskowych a Pionierów ¯u³aw zostanie 
zamieniony  w estetyczny park wyposa¿ony w ciekawe i 
bezpieczne elementy placu zabaw. Przewiduje siê, ¿e obie 
inwestycje powinny zostaæ wykonane do koñca paŸdziernika 
bie¿¹cego roku.

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r

Na zdjêciu: Pan Bogdan Borusewicz - Marsza³ek Senatu wraz z samorz¹dowcami
z ¯u³aw. Od lewej: J. Michalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór, J.Swat Wicewójt 
Stegny oraz J. Goliñski Wójt Gminy Cedry Wielkie 

Na zdjêciu: Pomost w trakcie budowy
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Rozbudowa systemu alarmowania
 Urzêdzie Gminy Pruszcz Gdañski podpisano 
umowê na „Budowê zintegrowanego systemu Wpowiadamiania i alarmowania ludnoœci oraz 

zintegrowanej ³¹cznoœci na potrzeby systemu 
ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdañski, Cedry Wielkie, 
Suchy D¹b i Stegna”. Projekt o wartoœci 3 173 498,34 z³ 
uzyska³ 50 proc. dofinansowanie unijne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. 
Zadanie to ma ogromne znaczenie dla naszego 
bezpieczeñstwa i jest kontynuacj¹ wczeœniej podjêtych 
dzia³añ, zapocz¹tkowanych w 2007 roku instalacj¹ syren 
ostrzegania alarmowego w miejscowoœciach: Giemlice, 
Cedry Wielkie OSP, Koszwa³y OSP. W ramach tego 
przedsiêwziêcia zainstalowanych zostanie osiem syren w 
pozosta³ych miejscowoœciach gminy. Ponadto w szko³ach 
oraz na budynku urzêdu gminy pojawi¹ siê tablice 
œwietlne dla informowania mieszkañców o bie¿¹cych 
sprawach. Zmodernizowana zostanie równie¿ centrala 
te lefoniczna w urzêdzie gminy dla potrzeb 
komunikowania siê z mieszkañcami poprzez wysy³anie 
SMS-ów.  Równ ie¿  d la  ce lów podn ies ien ia  
bezpieczeñstwa zakupiony zostanie samochód z 
instalacj¹ nag³aœniaj¹c¹ oraz quad do patrolowania wa³u 
wiœlanego. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia dotycz¹cy 
Gminy Cedry Wielkie to kwota ponad 1 milion z³otych z 
czego 50% pochodziæ bêdzie z Funduszy Unijnych. 
Zakoñczenie zadania wed³ug harmonogramu planowane 
jest na koniec wrzeœnia br. 

Na zdjæciu Wójt Gminy Cedry Wielkie – Janusz Goliñski oraz Dyrektor Agencji
Nieruchomoúci Rolnych O/T w Pruszczu Gd. – Wùodzimierz Olszewski przed 
wyremontowanym obiektem.

Remont mieszkañ przejêtych od ANR

 2010 roku Gmina Cedry Wielkie przejê³a od 
Agencji Nieruchomoœci Rolnych O/T w Pruszczu WGdañskim osiem samodzielnych lokali 

mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowoœciach: 
Trutnowy, Cedry Ma³e i B³otnik. Zamieszkuj¹ w nich byli 
pracownicy PGR wraz z rodzinami, którzy od d³u¿szego 
czasu oczekiwal i  od w³aœciciela,  czyl i  ANR 
przeprowadzenia remontu. Jednak¿e dostosowuj¹c siê 
do wymogów ustawodawcy, Agencja przekaza³a na rzecz 
samorz¹du bêd¹ce w jej zasobie lokale, zobowi¹zuj¹c siê 
jednoczeœnie do sfinansowania w 95% kosztów 
przeprowadzenia ich remontu. W zwi¹zku z tym w I 
pó³roczu 2011r. Gmina zorganizowa³a przetarg oraz 
wybra³a wykonawcê, który przeprowadzi³ zewnêtrzne 
prace remontowe, w rezultacie czego nast¹pi³a poprawa 
warunków mieszkalnych jak równie¿ estetyki wszystkich 
przejêtych obiektów.

Gmina Cedry Wielkie deklaruje przyst¹pienie do
Gdañskiego Obszaru Metropolitalnego

spólne, a wiêc ³atwiejsze pozyskiwanie œrodków 
z zewnêtrznych Ÿróde³,  przyci¹ganie Winwestorów, rozwój edukacji, kultury, turystyki 

itp. – to wizja wspó³pracy pomorskich samorz¹dów w 
ramach stowarzyszenia o nazwie Gdañski Obszar 
Metropolitalny. Inicjatorem powstania stowarzyszenia jest 
Prezydent Miasta Gdañska – Pawe³ Adamowicz.
Równie¿ i Gmina Cedry Wielkie zadeklarowa³a chêæ 
przyst¹pienia do tego stowarzyszenia, dostrzegaj¹c w tej 
inicjatywie wymierne korzyœci. Do koñca sierpnia 
wszystkie zainteresowane samorz¹dy musz¹ podj¹æ 
uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do GOM, zaœ w po³owie 
wrzeœnia odbêdzie siê spotkanie za³o¿ycielskie 
stowarzyszenia. Ostateczn¹ decyzjê o przyst¹pieniu 
gminy podejm¹ radni na najbli¿szej sesji, która 
zaplanowana jest na koniec sierpnia. Wolê przyst¹pienia 
do stowarzyszenia zadeklarowa³o dotychczas 46 
samorz¹dów z województwa pomorskiego.

Nowy wóz stra¿acki dla Gminy

mina wzbogaci³a siê o kolejny wóz stra¿acki. 
Samochód po¿arniczy typu Jelcz zosta³ Gprzekazany przez Szko³ê Aspirantów Po¿arnictwa 

w Poznaniu do OSP Cedry Wielkie decyzj¹ Komendanta 
G³ównego PSP. Samochód wyposa¿ony jest w zbiornik 
na wodê o pojemnoœci 5000 litrów oraz zbiornik na pianê o 
pojemnoœci 500 litrów. Po niewielkim przegl¹dzie i 
zewnêtrznym remoncie samochód wygl¹da jak nowy. 
Du¿¹ pomoc w sprowadzeniu pojazdu dla Gminy okaza³ 
m³. bryg. Dariusz Œmiechowski - Komendant Pañstwowej 
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Pruszczu Gdañskim.

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r

Na zdjæciu Prezes Zarz¹du Gminnego OSP Cedry Wielkie - Janusz Goliñski,
 - Edward WoŸniak oraz  

Prezes OSP w Cedrach Wielkich - Jan Wawer.
Komendant Gminny OSP w Cedrach Wielkich
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nia 09 lipca br.  na terenie ̄ u³awskiego Oœrodka Kultury i Sportu odby³a siê impreza pn. "Weso³e wakacje na wsi". Zosta³a 
ona  zorganizowana z okazji zakoñczenia inwestycji  i oddania do u¿ytku placu parkingowego oraz placu zabaw, Dzrealizowanych w ramach projektu pn. "Utwardzenie nawierzchni placu parkingowego oraz doposa¿enie placu zabaw wraz 

z organizacj¹ imprezy plenerowej w Cedrach Wielkich".  Projekt finansowany by³ w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W uroczystoœci otwarcia placu uczestniczyli: Wójt Gminy 
Cedry Wielkie Pan Janusz Goliñski, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Pani Bo¿ena Daszewska, Radny Powiatu Gdañskiego Pan 
Andrzej Ziêba, radni naszej gminy, so³tysi oraz mieszkañcy. Symbolicznego przeciêcia wstêgi dokonali:  Wójt Gminy Pan Janusz 
Goliñski, Radny Powiatu Gdañskiego Pan Andrzej Ziêba, Pani so³tys Cedrów Wielkich  Dorota Zwolak oraz najm³odsi mieszkañcy 
naszej gminy.  Nastêpnie odby³o siê poœwiêcenie nowego placu przez Ksiêdza Pra³ata Franciszka Fecko oraz krótka modlitwa.  
Pan Wójt wyrazi³ nadziejê, ¿e nowy plac parkingowy i plac zbaw  bêdzie dobrze s³u¿y³ wszystkim mieszkañcom a zw³aszcza 
dzieciom. Otwarciu placu towarzyszy³o wiele dodatkowych atrakcji. Do godzin wieczornych dla dzieci udostêpnione by³y: 
zje¿d¿alna, zamek do skakania, suchy basen z pi³eczkami oraz  trampolina. Jednoczeœnie na scenie odbywa³ siê specjalny blok 
konkursowo – zabawowy w wykonaniu cyrkowego duetu  "RUPHERT i RICO". Dzieci wspólnie z rodzicami œpiewa³y i tañczy³y. 
Clowni przeprowadzili wiele konkursów i zagadek a na dzieci czeka³y atrakcyjne, zakupione w ramach projektu prezenty. Wszyscy 
uczestnicy cyrkowej zabawy otrzymali czarodziejskie czapeczki,  czerwone noski i tr¹bki. Imprezê wzbogaca³ pokaz baniek 
mydlanych, konfetti oraz malowanie w³osów dla wszystkich chêtnych.   Kiedy zmêczone maluchy posz³y do domu , od godz. 20:00 
do póŸnych godzin nocnych przy akompaniamencie zespo³u RSR z Tczewa trwa³a  zabawa taneczna która zgromadzi³a mnóstwo  
doros³ych  mieszkañców naszej gminy. Podsumowuj¹c, mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e impreza by³a bardzo udana, goœcie dopisali, 
zabawa by³a przednia, a muzyka œwietna.  Celem imprezy by³a dobra zabawa - a tej na pewno nie brakowa³o !

"Weso³e wakacje na wsi" - impreza na zakoñczenie projektu.

nia 20 kwietnia br. Wójt Gminy podpisa³ z Wojewod¹ Pomorskim umowê na dofinansowanie w ramach rz¹dowego 
programu „Radosna Szko³a” budowy  trzech placów zabaw przy istniej¹cych szko³ach podstawowych.Program Dzak³ada wsparcie finansowe dla organów prowadz¹cych szko³y z tytu³u realizowanych zadañ inwestycyjnych, 

polegaj¹cych na urz¹dzeniu szkolnych placów zabaw. Nowe place zabaw powstan¹ przy Szko³ach Podstawowych w 
Woc³awach, Giemlicach i Trutnowach. Ca³kowita wielkoœæ przyznanej Gminie na ten cel dotacji wynosi 190.350,00 z³, zaœ 
pozosta³a czêœæ kosztów inwestycyjnych (50%) sfinansowana zostanie z bud¿etu gminy. Projekt ma byæ ostatecznie 
zakoñczony do koñca bie¿¹cego roku. W dniu 18.07. br. rozstrzygniêty zosta³ przetarg na realizacjê zadania 
polegaj¹cego na zaprojektowaniu i wykonawstwie 3 szkolnych placów zabaw, w ramach rz¹dowego programu „Radosna 
Szko³a”. Place zabaw powstan¹ przy Szkole Podstawowej w Trutnowych, Woc³awach i Giemlicach, Do przetargu o 
u d z i e l e n i e  z a m ó w i e n i a  
publicznego przyst¹pi³y dwie firmy, 
z których korzystniejsz¹ ofertê 
cenow¹ zaproponowa³a firma 
SATERNUS z Chorzowa, z kwot¹ 
brutto 325,6 tys. z³. Gmina otrzyma 
na ten cel dofinansowanie z 
bud¿etu pañstwa w wys. 50% 
kosztów. Rz¹dowy program 
„Radosna Szko³a” ma na celu 
u a t r a k c y j n i e n i e  t e r e n ó w  
przyszkolnych,  jak równie¿ 
zapewnienie dzieciom wiêcej ruchu 
i aktywnoœci fizycznej.

Bêd¹ nowe place zabaw

Na zdjêciu: mali uczestnicy zabawy na czele z clownem.Na zdjêciu: Uroczysty moment przeciêcia wstêgi

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r

Wizualizacja placu zabaw
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Remont domu w Mi³ocinie na ukoñczeniu
nia 30 czerwca zosta³y zakoñczone prace 
remontowe przy domu podcieniowym w Mi³ocinie. DObecnie realizowane s¹ prace dodatkowe, które 

zosta³y zalecone podczas marcowej wizyty Wojewódzkiego 
Pomorskiego Konserwatora Zabytków na miejscu 
inwestycji. Autor projektu, Konserwator zabytków, inspektor 
nadzoru, generalny wykonawca oraz przedstawiciel 
inwestora uznali za konieczne wykonanie dodatkowych 
prac. Wœród prac wskazano: obni¿enie nawierzchni wejœcia 
z bruku do budynku, rekonstrukcjê œciany frontowej z bali 
drewnianych, wymianê s³upów drewnianych podcienia oraz 
remont œciany szkieletowej. Ca³kowity koszt prac 
dodatkowych to kwota 79 711,73 z³ brutto. Bior¹c pod uwagê 
wysoki koszt ca³ej inwestycji Urz¹d Gminy zwróci³ siê z 
pismem do Marsza³ka Województwa Pomorskiego Pana 
Mieczys³awa Struk o zwiêkszenie dofinansowania 
przeznaczonego na to zadanie i zakwalifikowanie prac 
dodatkowych do kosztów kwalifikowanych. Zarz¹d 
Województwa Pomorskiego w dniu 28.06.2011 roku wyrazi³ 
zgodê na dofinansowanie w ramach projektu w/w prac 
dodatkowych oraz przyzna³ na ten cel dodatkow¹ kwotê 
67 754,99 z³. Wszystkie prace zostan¹ zakoñczone w 
po³owie wrzeœnia. Gdy budynek bêdzie w pe³ni 
wyremontowany zorganizowana zostanie oferta kulturalna 
w Domu Podcieniowym skierowana do turystów, studentów, 
organizacji pozarz¹dowych, uczniów i nauczycieli. Ponadto 
organizowane bêd¹ wystawy sta³e i cyklicznie zmieniaj¹ce 
siê. Domów podcieniowych tak charakterystycznych dla 
regionu ¯u³aw nie pozosta³o ju¿ zbyt wiele dlatego ten 
imponuj¹cy obiekt po remoncie ma szansê staæ siê du¿¹ 
atrakcj¹ turystyczn¹ oraz jednym z ³adniejszych zabytków 
naszej gminy. 

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r

o niezwyk³ego wydarzenia dosz³o dnia 25.07.2011, 
kiedy to przez teren Gminy w eskorcie wozów Dstra¿ackich z OSP Koszwa³y i OSP Cedry Wielkie 

przejecha³ Papamobile – historyczny pojazd, którym 
przemieszcza³ siê Papie¿ Jan Pawe³ II podczas swojej 
pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979r.. Po zakoñczeniu 
pielgrzymki pojazd zosta³ praktycznie zdemontowany a 
pozosta³e czêœci przekazano do dwóch PGR-ów 
zlokalizowanych ko³o S³upska. W 2005r przedsiêbiorca 
samochodowy z Kielc – M. Adamczak wraz z grup¹ 
entuzjastów rozpocz¹³ rekonstrukcjê legendarnego pojazdu 
w oparciu o czêœci, które by³y zamontowane w oryginalnym 
Papamobile.Rekonstrukcja pojazdu trwa³a 5 lat poprzez 
kompletowanie w pierwszej kolejnoœci zdjêæ archiwalnych, 
filmów, dokumentów a potem czêœci. 

Papamobile z 1979 roku by³o wynikiem po³¹czenia myœli 
konstruktorskiej specjalistów z Fabryki Samochodów 
Ciê¿arowych w Starachowicach i Pañstwowego Instytutu 
Motoryzacji w Warszawie. Zosta³o wykonane specjalnie na 
potrzeby pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski. Pojazd by³ 
osadzony na ramie wojskowego stara 660 M2, uk³ad 
napêdowy, przystosowany do wolnego biegu (od 7 km/h do 
60 km/h), na podwoziu zamontowano gondolê z miejscami 
dla pasa¿erów i papieskim tronem. W Starachowicach 
wykonano dwa typy podwozia, w razie gdyby jedno 
papamobile siê zepsu³o. Po zakoñczeniu wizyty Jana Paw³a 
II w Polsce gondola zosta³a zniszczona, a podwozia 
przebudowane i sprzedane do PGR na Pomorzu. Po œmierci 
Jana Paw³a II w 2005 roku na poszukiwania pozosta³oœci po 
papamobile wyruszy³y dwie niezale¿ne ekipy - z Muzeum 
Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz prywatna 
ekspedycja Marka Adamczaka. Œlady zaprowadzi³y ich do 
zlikwidowanych PGR w G³ówczycach i Stanomino w 
Z a c h o d n i o p o m o r s k i e m , g d z i e  o d k u p i l i  o d  
prywatnych w³aœcicieli dwie ramy i niektóre czêœci  
mechaniczne.

Do Trójmiasta pojazd przyjecha³ dziêki staraniom o. 
Kapucyna Piotra Nowaka na odpust w parafii œw. Jakuba w 
Gdañsku. To dziêki owocnej wspó³pracy Wójta Gminy 
Janusza Goliñskiego z Parafi¹ powsta³a mo¿liwoœæ 
przyjazdu Papamobile na kilka godzin, na teren naszej 
Gminy. Trasa przejazdu wiod³a przez wszystkie Parafie z 
terenu Gminy tj. od Koszwa³, poprzez Woc³awy, Mi³ocin, 
Trutnowy, Osice, Giemlice, D³ugie Pole, Leszkowy, 
Kiezmark, B³otnik, Cedry Ma³e a¿ do placu obok koœcio³a 
parafialnego w Cedrach Wielkich, gdzie by³a mo¿liwoœæ 
zobaczenia pojazdu z bliska i wykonania pami¹tkowego 
zdjêcia.

Przejazd Papamobile po Gminie Cedry Wielkie

Na zdjêciu: Papamobile w Cedrach Wielkich wraz z licznie zgromadzonymi 
mieszkañcami
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"LATO Z POLSK¥" w Gminie Cedry Wielkie.
 okresie od 10 do 22 czerwca br. na terenie Gminy 
Cedry Wielkie goúciùa 15-to osobowa grupa dzieci z WBiaùorusi w wieku od 10 do 15 lat. Akcja jest dzieùem úp. 

Macieja Pùaýyñskiego i najwiækszà akcjà Stowarzyszenia 
,,Wspólnota Polska’’. Jej celem jest umacnianie kontaktu dzieci 
polskich mieszkajàcych na Biaùorusi z polskà kulturà, poprawa 
znajomoúci jæzyka polskiego oraz utrwalanie wùasnej toýsamoúci 
narodowej podczas spædzonych w Polsce wakacji. Gùównym 
partnerem na Biaùorusi przeprowadzajàcym rekrutacjæ dzieci byù, 
tak jak w latach poprzednich Zwiàzek Polaków na Biaùorusi 
Andýeliki Borys, a takýe Polska Macierz Szkolna, polskie 
konsulaty oraz polskie parafie. W ramach akcji odbyùy siæ dwie 
wspólne wycieczki wszystkich dzieci z Biaùorusi, które w tych 
dniach przebywaùy na Pomorzu. Dzieci úwietnie bawiùy siæ w 
Aquaparku, zwiedziùy oceanarium w Gdyni, oraz okræt wojenny 
Bùyskawica. W dniu 20.06.2011 uczestniczyùy we wspólnym 
spotkaniu z wùadzami Pomorza przed Dworem Artusa, oraz 
odbyùy rejs katamaranem na Hel i do Gdyni. Na terenie gminy 
dzieci braùy udziaù w igrzyskach szkolnych w Zespole Szkól w 
Cedrach Maùych , gimnazjadzie w Cedrach Wielkich oraz 
festynie rodzinnym w Giemlicach. Grupa zwiedziùa szkoùy na 
terenie gminy, a najwiæksze wraýenie zrobiùa na nich szkoùa w 
Trutnowach, gdzie nauczyùy siæ polskiej piosenki którà 
zaprezentowaùy na uroczystym poýegnaniu. Duýà atrakcjà dla 
dzieci byùy zajæcia na tablicach interaktywnych w Szkole w 
Cedrach Maùych i Cedrach Wielkich oraz zabawa w Sùonecznych 
Okienkach Przedszkolnych. Dzieci zwiedziùy koúcioùy na terenie 
naszej Gminy oraz goúciùy w domu podcieniowym w Trutnowach 
na zaproszenie Stowarzyszenia Ýuùawy Gdañskie. 17 czerwca 
odbyùa siæ wspólna VII Dzieciæca Sesja Rady Gminy w 
Ýuùawskim Oúrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. 18 
czerwca caùy dzieñ dzieci spædziùy na obozie przetrwania w 
Garczynie, gdzie zmierzyùy siæ z licznymi przeszkodami m.in. 
,,maùpim gajem’’ i úciankà wspinaczkowà. Niesamowità atrakcjà 
byùo pùywanie pontonem gdzie na zmianæ dzieci odgrywaùy rolæ 
kapitana. Ogromnà frajdæ sprawiaùy dzieciom wycieczki 
rowerowe nad morze, które odbywaùy siæ praktycznie kaýdego 
wieczora. Po wycieczkach rowerowych odbywaùy siæ wspólne 
kolacje na úwieýym powietrzu, zabawy przy ognisku, dyskoteki 
oraz zostaùy zorganizowane urodziny jednej z dziewczynek o 
imieniu Masza. Kolejnà atrakcjà byù pobyt w Centrum 
Hewelianum, gdzie uczestnicy zwiedzili wystawæ interaktywnà 
pn:,, Niebo, Ziemia i Sùoñce’’. Jeszcze w tym samym dniu dzieci 
zwiedziùy zamek krzyýacki w Malborku. Dzieñ przed wyjazdem 
dzieci uczestniczyùy w lekcji pt: ,,Szlakiem Jana Pawùa II’’ w 
Szkole Podstawowej w Wocùawach . W tym dniu równieý odbyùo 
siæ uroczyste poýegnanie grupy w ÝOKiS. Dzieci z Biaùorusi 
podczas pobytu w Mikoszewie przygotowywaùy prace 
plastyczne z pobytu na naszym terenie, które przedstawiùy w 
formie albumu na uroczystym poýegnaniu. Album w ramach 
podziækowania za tak miùy i sympatyczny pobyt otrzymaù z ràk 
dzieci Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliñski, który równieý 
obdarowaù wszystkie dzieci oraz ich wychowawcæ upominkami. 
Dzieci otrzymaùy miædzy innymi zestawy farb i mazaków, 
kolorowe kredki, torby, plecaki, zeszyty, ksiàýki, parasolki, 
odzieý. Zostaù równieý przekazany prezent dla szkoùy w Grodnie 
w formie artykuùów papierniczych i malarskich oraz upominek dla 
Pani z Biaùorusi która organizowaùa przyjazd dzieci do Polski. 
"Zielona noc" w oúrodku w Mikoszewie trwaùa do godziny 4.30, a 
o godz. 5.00 dzieci odjechaùy autokarem do Kuênicy, gdzie 
przesiadùy siæ do pociàgu w kierunku Grodna. Wójt Gminy 
skùada serdeczne podziækowanie wszystkim sponsorom z 
terenu naszej Gminy, którzy swoj¹ hojnoœci¹ wsparli  
organizacjê  akcji "Lato z Polskà". 

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r
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 czerwca 2011 r. uczniowie Gimnazjum z Cedrów 
Maùych i Cedrów Wielkich brali udziaù w spotkaniu 7integracyjnym w Warzenku w oúrodku Caritasu. Dziæki 

fundacji "Pro Caritate Gedanensis" oraz firmie Spider 
Games, uczniowie ciekawie spædzili ten letni dzieñ. Podczas 
zabaw mogli nauczyã siæ pùywaã kajakiem, do którego 
wiækszoúã z nich wsiadùa pierwszy raz w ýyciu, wspinaã na 
úciankæ. Wspaniaùa, fachowa obsùuga dostarczaùa 
mùodzieýy wiele atrakcji, duýo wraýeñ, ciekawych zabaw, po 
których pozostanà miùe wspomnienia. Impreza zakoñczyùa 
siæ wspólnym posiùkiem i lodowym deserem.

Spotkanie integracyjne gimnazjalistów.

Na zdjêciu: 

XVII Rejs po Zatoce Gdañskiej. 

nia1 czerwca 2011 r. z okazji  Dnia Dziecka uczniowie 
szkó³ z Gminy Cedry Wielkie  uczestniczyli w XVII DRejsie po Zatoce Gdañskiej organizowanym przez 

Caritas Archidiecezji Gdañskiej oraz Gminê Cedry Wielkie. 
Pierwszym etapem spotkania by³o uczczenie pamiêci 
Marsza³ka RP Macieja P³a¿yñskiego, g³ównego inicjatora 
rejsów. Modlitwie przy Jego grobie w Bazylice Mariackiej 
oraz mszy œwiêtej przewodniczy³ abp. S. L. G³ódŸ. W 
nabo¿eñstwie uczestniczy³a równie¿ ma³¿onka tragicznie 
zmar³ego Marsza³ka. Po mszy dzieci pop³ynê³y 
katamaranem po Zatoce Gdañskiej. Na pok³adzie  
wolontariusze Caritasu przygotowali  dla dzieci konkursy i 
zabawy integracyjne.  Uczestnicy wycieczki otrzymali tak¿e 
s³odki poczêstunek. S³oneczna pogoda oraz liczne atrakcje 
sprawi³y, ¿e dzieci wróci³y do swoich domów radosne i pe³ne 
wra¿eñ.

eglarstwo -  sport dla ambitnych, otwartych na œwiat, 
pe³nych energii.

Ākcja ,,Soboty pod ¯aglami’’ organizowana przez Gminê 
Cedry Wielkie oraz Polski Klub Morski cieszy siê bardzo 
du¿ym powodzeniem. Ka¿dego ranka w sobotê przy 
buduj¹cej siê przystani wodnej w B³otniku bez wzglêdu na 
pogodê, deszcz, s³oñce czy wiatr zwarci i gotowi ruszamy w 
rejs po Martwej Wiœle, aby prze¿yæ wodn¹ przygodê. Jest to 
œwietna atrakcja, niesamowite prze¿ycie i weso³a zabawa. W 
zale¿noœci od liczby zg³oszonych osób Komandor na 
miejscu dokonuje podzia³u na grupy, a dla zachowania 
bezpieczeñstwa ka¿dy uczestnik rejsu otrzymuje do 
dyspozycji   kapok i instrukcjê o bezpiecznym zachowaniu 
siê na ¿aglówce. Podczas prawie 3 godzinnego rejsu po 
Martwej Wiœle ka¿dy z nas ma okazjê zobaczyæ ile ró¿nych 
czynnoœci musi wykonaæ sternik by rozwin¹æ ¿agle. Ka¿dy 
na zmianê pe³ni okreœlon¹ rolê na ¿aglówce, a sternik 
wyjaœnia fachowe pojêcia, których u¿ywa siê podczas 
¿aglowania. Uczymy siê zarz¹dzania jak podejmowaæ 
decyzjê, jak sprawnie kierowaæ zespo³em. Nie boimy siê 
odpowiedzialnoœci za ³ódŸ i za³ogê, uczymy siê umiejêtnoœci 
wspó³pracy w grupie.  Wszyscy mo¿emy te¿ sprawdziæ siê w 
sterowaniu ¿aglówk¹, cumowaniu, stawianiu ¿agli. 
Zapraszamy, do³¹czcie do za³ogi. Zapisy odbywaj¹ siê 
codziennie w ̄ u³awskim Oœrodku Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich , tel. 58/683-66-35.

Chcesz byæ jednym z nas ?  Zapraszamy.

„Soboty pod ¯aglami” w B³otniku.

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r
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VI Gminny Konkurs "¯u³awy Gdañskie - Nasza Ma³a Ojczyzna”
nia 13 maja 2011 r. ju¿ po raz szósty w Zespole Szkó³ Cedry Wielkie zorganizowano Gminny Konkurs "¯u³awy Gdañskie - 
Nasza Ma³a Ojczyzna". Uczestniczy³y w nim reprezentacje klas I-III wszystkich szkó³ podstawowych naszej gminy. Impreza Dta stanowi wa¿ne wydarzenie dla najm³odszych uczniów i nauczycieli gminy. Uczestnicy pracowali w czteroosobowych 

dru¿ynach. Ka¿da ze szkó³ przygotowa³a dla swojej dru¿yny ciekawe przebrania,  nawi¹zuj¹ce do walorów przyrodniczych 
regionu. By³a to jednoczeœnie jedna z punktowanych konkurencji. Najtrudniejszym zadaniem okaza³ siê  sprawdzian wiedzy o 
¯u³awach Gdañskich. Nale¿a³o rozpoznaæ z fotografii zabytki gminy i Gdañska. Du¿o emocji wzbudzi³y zespo³owe prace 
plastyczne polegaj¹ce na pokolorowaniu herbu gminy i objaœnieniu znaczenia poszczególnych jego elementów oraz na wspólnym 
wykonaniu obrazka o tematyce ¿u³awskiej. Ka¿de z zadañ by³o oceniane przez jurorów, a czas oczekiwania na werdykt wype³ni³y 
wystêpy szkolnego zespo³u "Têczowy Mix" i s³odki poczêstunek. Ostatecznie zwyciê¿y³ zespó³ z Cedrów Ma³ych jedynie jednym 
punktem pokonuj¹c dzieci z Cedrów Wielkich. Na III miejscu uplasowali siê uczniowie z Giemlic, IV miejsce zajê³y dzieci z Trutnów  
a V miejsc przypad³o reprezentacji szko³y w Woc³awach. Wszystkie dru¿yny i ka¿dy uczestnik indywidualnie otrzymali nagrody  
ufundowane przez Urz¹d Gminy w Cedrach Wielkich, LGD "Trzy Krajobrazy", Radê Rodziców ZS Cedry Wielkie oraz innych 
sponsorów.

I Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Gleba - Ÿród³o ¿ycia".

nia 13 maja 2011 roku w Zespole Szkó³ w Cedrach Ma³ych 
odby³ siê I Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod has³em „Gleba - DŸród³o ¿ycia”. Patronat nad  konkursem  obj¹³  Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 
organizatorem by³ Zespó³ Szkó³ w Cedrach Ma³ych wraz z Urzêdem 
Gminy w Cedrach Wielkich. Udzia³ w tym konkursie wzie³y cztery 
gimnazja: z Suchego D¹bu, Cedrów Ma³ych, Cedrów Wielkich, oraz z 
Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gdañskim. Konkurs mia³ na celu 
rozwijanie wra¿liwoœci na potrzeby œrodowiska naturalnego cz³owieka, 
tworzenie poczucia  odpowiedzialnoœci za œrodowisko, ³¹czenie  
ró¿nych dziedzin edukacji z uwzglêdnieniem treœci ekologicznych, 
pog³êbianie wiedzy ekologicznej oraz rozwijanie umiejêtnoœci 
wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczniowie rywalizowali 
w wielu konkurencjach, tak ja np.: test wiedzy ekologicznej, moda 
ekologiczna, wykonanie plakatu "Mikrokosmos pod twoimi stopami", 
napisanie utworu poetyckiego pt. "Degradacja gleby",  wykonanie 
makiety pt. "Ogród marzeñ" oraz rzeŸb pt. "Duszek Ziemi". Us³yszeæ mo¿na by³o tak¿e piosenki pt. „Chroñmy glebê...” ze s³owami 
napisanymi przez uczniów w ich autorskim wykonaniu. Wyró¿niaj¹cy siê uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe dziêki 
wsparciu nastêpuj¹cych sponsorów: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdañsku, Bank Spó³dzielczy w Pruszczu 
Gdañskim - Oddzia³ Cedry Wielkie, Rafineria Gdañska, Urz¹d Gminy w Cedrach Wielkich, Trójmiejski Park Krajobrazowy, 
ROLTOP, ROLKOM, Gdañskie Zak³ady Nawozów Fosforowych, Lokalna Grupa Dzia³ania "Trzy krajobrazy".

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r



NOWINY ¯U£AWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Strona 11

I Olimpiada PrzyjaŸni.

nia 14.05.2011 r. w Cedrach Wielkich na zespole obiektów sportowych ,,Orlik” odbyùa siæ impreza sportowa pod nazwà 
"IOlimpiada Przyjaêni". Organizatorem i pomysùodawcà imprezy byù Urzàd Gminy Cedry Wielkie i Oúrodek Rewalidacyjno - DWychowawczy "Ýuùawski Sùonecznik" w Giemlicach. Ideà przewodnià imprezy byùa integracja przez sport placówek 

edukacyjno - wychowawczych dla dzieci i mùodzieýy niepeùnosprawnych intelektualnie z Powiatu Gdañskiego. W olimpiadzie wziæli 
udziaù podopieczni: OREW Caritas Archidiecezji Gdañskiej w Tràbkach Wielkich, Zespóù Szkóù Specjalnych w Warczu i ORW w 
Giemlicach. Patronat Honorowy objàù Wójt Gminy Cedry Wielkie - Pan Janusz Goliñski, który ufundowaù wszystkim sportowcom 
zùote medale i puchary dla zwyciæskich placówek oraz Starostwo Powiatowe, które ufundowaùo nagrody indywidualne. Olimpiada 
rozpoczæùa siæ od przemarszu z transparentami i zniczem olimpijskim po murawie boiska. Nastæpnie podopieczni wziæli udziaù w 
licznych konkurencjach. Kaýdy musiaù wziàã udziaù w przy najmniej 10 zawodach, by móc otrzymaã nagrodæ. Radoúci i zdrowej 
rywalizacji nie zabrakùo podczas imprezy. Odbyùy siæ równieý mecze piùki noýnej. Dziæki pomocy i zaangaýowaniu trenera 
"Akademii Orlika" chùopcy z Warcza i Giemlic rozegrali profesjonalne mecze. W efekcie Warcz zdobyù I miejsce, Giemlice II, a 
Akademia Orlika III. Waýnym momentem byùo podsumowanie dnia i wræczenie nagród. Medale, puchary i nagrody wræczyli 
Przewodniczàcy Rady Gminy Cedry Wielkie Pani Boýena Daszewska, Wicestarosta Powiatu Gdañskiego Pan Marian Cichon i 
przedstawiciel Wydziaùu Oúwiaty przy Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdañskim - Pan Lech Wieczorkowski. Dziæki sponsorom 
prywatnym wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody niespodzianki, mieli takýe okazjæ na skosztowanie grillowanej kieùbaski i 
pysznych droýdýówek. I Olimpiada Przyjaêni nie mogùaby siæ odbyã, gdyby nie zaangaýowanie pracowników Urzêdu Gminy: Pani 
Marii Gierszewskiej i Ireny Budziaszek, a takýe wszystkich pracowników ORW Giemlice i wolontariuszy - przyjacióù ORW, którym to 
osobom bardzo dziækujemy. II Olimpiada Przyjaêni juý za rok.

 dniu 17 czerwca 2011 r. w ̄ u³awskim Oœrodku Kultury i Sportu 
w Cedrach Wielkich odby³a siê VII Dzieciêca Sesja  Rady WGminy Cedry Wielkie. Honorowymi  goœæmi sesji by³a grupa 

dzieci z Bia³orusi przebywaj¹ca na terenie gminy w ramach akcji "Lato z 
Polsk¹". Byli to uczniowie ze szko³y z Grodna. Piêtnastu uczniów  
wytypowanych z placówek szkolnych z terenu gminy reprezentowa³o 
gminê jako m³odzi radni na VII Sesji Dzieciêcej Rady Gminy Cedry 
Wielkie. W tym roku po raz pierwszy w sesji uczestniczy³ przedstawiciel 
Oœrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "¯u³awski S³onecznik" w 
Giemlicach. W pierwszej czêœci posiedzenia wszystkie placówki 
oœwiatowe z³o¿y³y  sprawozdanie z wykorzystania œrodków 
przyznanych w roku 2010. Nastêpnie dokonano wyboru  
Przewodnicz¹cego VII Sesji Dzieciêcej Rady Gminy. W wyniku tajnego 
g³osowania Przewodnicz¹c¹  zosta³a uczennica gimnazjum z Cedrów 
Wielkich  Anna Plitt. To jej symbol w³adzy samorz¹dowej – ³añcuch z 
herbem Gminy - przekaza³a Pani Bo¿ena Daszewska Przewodnicz¹ca 
Rady Gminy Cedry Wielkie. Od tej pory w³adzê w naszej gminie przejê³y dzieci, które wywi¹za³y siê ze swoich obowi¹zków 
znakomicie. Uczniowie poszczególnych placówek oœwiatowych zaprezentowali programy artystyczne, które spotka³y siê z 
du¿ym aplauzem zaproszonych goœci. Kolejnym punktem obrad by³o dokonanie podzia³u œrodków finansowych na rok 2011. 
Mimo burzliwej dyskusji miêdzy m³odymi radnymi uda³o siê zatwierdziæ podzia³ otrzymanych œrodków. Dzieciêca Rada Gminy 
dokona³a podzia³u w nastêpuj¹cy sposób: Zespo³y Szkó³ z Cedrów Wielkich i Cedrów Ma³ych otrzyma³y po 4.000 z³, Szko³a 
Podstawowa Woc³awy i Giemlice po 2.500 z³, Szko³a Podstawowa Trutnowy i Oœrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy po 
2.250 z³ oraz Przedszkole Samorz¹dowe 2.500 z³. Zdobyte œrodki zostan¹ g³ównie wykorzystane na sprzêt nag³aœniaj¹cy do 
placówek oœwiatowych. Na zakoñczenie sesji przedstawiciele gminy wrêczyli wszystkim dzieciom drobne upominki z okazji 
ich œwiêta.  Kolejne obrady ju¿ za rok.

VII Sesja Dzieciêca Rady Gminy Cedry Wielkie

Na zdjêciu: Przewodnicz¹ca Rady Gminy Bo¿ena Daszewska oraz
nowowybrana Przewodnicz¹ca Dzieciêcej Rady Gminy Anna Plitt

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r
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Z£OTY JUBILEUSZ MA£¯EÑSKICH PAR

iezwyk³y Jubileusz po¿ycia ma³¿eñskiego – Z£OTE GODY obchodzi³o w ostatnim czasie 5 par ma³¿eñskich z terenu 
Gminy, które wspólnie prze¿y³y ze sob¹ po 50 lat. Do tego niezwyk³ego grona nale¿¹ Pañstwo:  1. STEFANIA i NZYGMUNT PIÓRKOWSCY z Cedrów Ma³ych  2. IRENA i CZES£AW ABRAMCZYK z Cedrów Ma³ych  3. REGINA i 

TADEUSZ SULEWSCY z Cedrów Wielkich  4. URSZULA i JÓZEF KOSMALA z D³ugiego Pola, 5. MICHALINA i RYSZARD 
FRITZ z Cedrów Ma³ych. Z tej okazji Wójt Gminy Janusz Goliñski w towarzystwie Z-cy Kierownika USC El¿biety Mieszczak, 
w trakcie zorganizowanej w Sali USC Urzêdu Gminy uroczystoœci przekaza³ Jubilatom gratulacje i z³o¿y³ ¿yczenia zdrowia, 
pomyœlnoœci i szczêœcia na dalsze lata wspólnego po¿ycia.Ma³¿onkowie uhonorowani zostali medalami nadanymi od 
Prezydenta RP „ Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”, które wrêczy³ Jubilatom Wójt Gminy Janusz Goliñski. Oprócz 
odznaczeñ Wójt Gminy wrêczy³ równie¿ „Z³otym Jubilatom” wi¹zankê kwiatów oraz okolicznoœciowy prezent. Uroczyste 
spotkania przy symbolicznej lampce szampana maj¹ szczególny charakter, bowiem nacechowane s¹ melancholi¹ i 
wspomnieniami Jubilatów z czasów poznania i lat m³odoœci.

Pañstwo Irena i Czes³aw Abramczyk

Pañstwo Stefania i Zygmunt Piórkowscy

Pañstwo Regina i Tadeusz Sulewscy

Pañstwo Urszula i Józef Kosmala

Pañstwo Michalina i Ryszard Fritz

a podstawie porozumienia Pomorskiego 
Stowarzyszenia Gmin Wiejskich z Gdañsk¹ Wy¿sz¹ NSzko³¹ Humanistyczn¹ studenci wywodz¹cy siê z 

gmin stowarzyszonych w PSGW mog¹ ubiegaæ siê o 10% 
bonifikatê w op³acie za czesne przez ca³y okres studiów na 
tej uczelni. Aktualnie trwa rekrutacja studentów na 
poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 
2011/2012. Gmina Cedry Wielkie jest cz³onkiem 
Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, a zatem 
studenci bêd¹cy mieszkañcami Gminy mog¹ skorzystaæ z 
bonifikaty w op³acie za studia. Szczegó³owe informacje o 
ofercie edukacyjnej Gdañskiej Wy¿szej Szko³y 
Human i s t yczne j  zna jd¹  Pañs two  na  s t r on ie  
www.gwsh.gda.pl 

Komunikat dla przysz³ych studentów GWSH

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r



NOWINY ¯U£AWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Strona 13 Na zdjêciu: 

Bobry powoduj¹ coraz wiêcej szkód

a  s k u t e k  
wystêpowania Nlicznych siedlisk 

bobrów europejskich w 
w a ³ a c h  K a n a ³ u  
Œ l e d z i o w e g o  i  
Piaskowego, powsta³y 
ogromne dz iury  o  
g ³ ê b o k o œ c i  
dochodz¹cej niejednokrotnie do 1 metra. Sytuacja ta 
stwarza bardzo powa¿ne zagro¿enie powodziowe, bowiem 
uszkodzone przez bobry wa³y mog¹ nie powstrzymaæ 
naporu wody w razie jej przybrania. W zwi¹zku z tym Wójt 
Gminy Janusz Goliñski wyst¹pi³ z pismem do Wojewody 
Pomorskiego oraz Marsza³ka Województwa sugeruj¹c, aby 
osobniki bobra europejskiego wy³¹czyæ z listy zwierz¹t 
chronionych i zakwalifikowaæ do zwierzyny do odstrza³u.
Sprawa ta by³a równie¿ tematem spotkania przedstawicieli 
rolników i samorz¹dowców z Wiceministrem Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi p. Tadeuszem Nalewajk, jakie odby³o siê w 
koñcu lipca br. Jak na razie Ministerstwo Ochrony 
Œrodowiska nie zgadza siê na wy³¹czenie bobra spod 
ochrony i mo¿liwoœci ca³orocznego odstrza³u. 

Bobry na ¯u³awach zaczê³y osiedlaæ siê ok. 5 lat temu. 
Znalaz³y tu dobre warunki do rozwoju  - rzeki i kana³y oraz 
po¿ywienie. Zwierzêta nie maj¹ tu równie¿ naturalnych 
wrogów, w zwi¹zku z czym ich populacja szybko siê rozwija. 
W³aœnie w wa³ach przeciwpowodziowych znalaz³y sobie  
schronienie buduj¹c potê¿ne nory, przez co os³abiaj¹ 
strukturê ochronn¹  wa³ów.

 kwietniu br. rozpoczê³a siê realizacja gminnego 
projektu pn. „Troska o wspólne dobro szans¹ na Wprzysz³y rozwój – porz¹dkowanie cmentarza oraz 

poprawa funkcjonowania œwietlicy w miejscowoœci Mi³ocin 
poprzez organizacjê warsztatów i wydanie folderu oraz 
remont œwietlicy”. Realizowany jest on w ramach dzia³ania 
413 „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” objêtego 
PROW na lata 2007-2013. W ramach przedsiêwziêcia 
mieszkañcy Mi³ocina w dniu 30 kwietnia br. przeprowadzili 
prace porz¹dkowe na miejscowym cmentarzu. W pracach 
uczestniczyli równie¿ cz³onkowie Stowarzyszenia 
Mi³oœników Nowego Dworu Gdañskiego, którzy przybyli do 
Mi³ocina na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie. W 
miejsce wykarczowanych krzaków i chwastów zasadzone 
zostan¹ nowe drzewa, które zosta³y zakupione w ramach 
projektu. Po zakoñczeniu prac porz¹dkowych na terenie 
cmentarza zostanie ustawiony drewniany krzy¿. Na 
cmentarzu i w miejscu, gdzie dawniej usytuowany by³ koœció³ 
ustawione zostan¹ tablice pami¹tkowe. Obecnie trwa 
remont miejscowej œwietlicy wiejskiej. Wykonawc¹ robót jest 
firma EXPERT Sp. z .o o z Gdañska. Remont obejmuje 
nastêpuj¹ce prace: wymianê konstrukcji stropu 
podwieszanego w pomieszczeniach œwietlicy wraz z 
ociepleniem i zabudow¹ z p³yt gipsowo – kartonowych, 
wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeñ, 
wykonanie opaski wokó³ budynku z p³yt chodnikowych, 
remont wejœcia – schodów do œwietlicy oraz malowanie 
pomieszczeñ. Po zakoñczeniu tych prac do œwietlicy 
zostanie przekazany zakupiony ju¿ sprzêt komputerowy i 

.

multimedialny, dziêki któremu mieszkañcy stworz¹ 
publikacjê o historii, zabytkach i atrakcjach miejscowoœci. 
Zwieñczeniem projektu bêdzie uroczystoœæ zorganizowana 
przez mieszkañców w œwietlicy w Mi³ocinie, podczas której 
zostanie zaprezentowany folder

Prace porz¹dkowe na cmentarzu oraz remont 
œwietlicy w Mi³ocinie

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r

Na zdjêciu: Wójt Gminy Janusz Goliñski wraz z Dyrektorem Wydzia³u
Zarz¹dzania Kryzysowego Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w 
trakcie ogl¹dania nor w wa³ach zrobionych przez bobry.
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zorem poprzednich lat równie¿ w te wakacje zaplanowano wycieczki dla dzieci pozostaj¹cych w swoich 
miejscowoœciach. Tym razem odwiedziliœmy Mega – Park czyli Kansas City Miasteczko Westernowe w WGrudzi¹dzu-Rudnikach. Przywitali nas z³oczyñcy, którzy napadli na nasz autokar i chcieli ograbiæ. Na 

szczêœcie dzielny szeryf aresztowa³ bandê i mogliœmy swobodnie wejœæ na teren miasteczka westernowego. Tutaj 
czeka³o na nas szereg atrakcji. Uczestnicy mogli wzi¹æ czynny udzia³ w wielu ciekawych konkurencjach, 
zainspirowanych ¿yciem dzikiego zachodu. By³y popisy jazdy kaskaderskiej i d¿igitowej, skoki koni przez ogieñ,  
tresura koni, jazda w stylu western, wioska indiañska, pe³ne humoru niepowtarzalne scenki z ¿ycia kowbojów, pe³na 
dobrego smaku kowbojska kuchnia. Du¿e wra¿enie zrobi³y przygody bandy braci Daltonów i Lucky Lucka a tak¿e fina³ 
amerykañskiej wojny pó³noc – po³udnie i uroczysta parada zjednoczonych wojsk. M³odsze dzieci odkopywa³y szkielet 
dinozaura. W kopalni z³ota uda³o siê wszystkim znaleŸæ grudki tego cennego kruszcu. W Jurajskiej Krainie 
Dinozaurów mogliœmy podziwiaæ dinozaury, które poruszaj¹ siê, oddychaj¹ i wydaj¹ dŸwiêki. Œcie¿ka koñczy siê 
wejœciem do Krainy Baœni, Bajek i Legend. Po przejœciu kolorowych domków postaci z bajek i legend zakoñczyliœmy 
ten pe³en wra¿eñ wyjazd.

Wycieczka do MEGA – PARKU w Grudzi¹dzu – Rudnikach.

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r

odobnie jak w latach ubieg³ych równie¿ w roku bie¿¹cym Gmina 
przeprowadzi³a remont kolejnych dróg gminnych wg harmonogramu Psporz¹dzonego w oparciu o zg³oszenia mieszkañców dokonane 

podczas zebrañ wiejskich w marcu br. z udzia³em Wójta Gminy. Potrzeby w 
tym zakresie s¹ bardzo du¿e a ich realizacja nastêpuje stopniowo w miarê 
posiadanych w bud¿ecie œrodków. W bie¿¹cym roku wyremontowanych 
dotychczas zosta³o 10 dróg gminnych o ³¹cznej d³ugoœci 1516 mb. 
Nawierzchnie tych dróg pokryte zosta³y utwardzonym destruktem 
asfaltowym lub p³ytami YOMB, niejednokrotnie zosta³y poszerzone i tym 
samym sta³y siê bardziej dogodne w u¿ytkowaniu. Wykonane zosta³y w br. 
remonty dróg w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: B³otnik, Stanis³awowo, 
Cedry Ma³e, Leszkowy, Woc³awy, Trutnowy. Wykonawcami wiêkszoœci dróg 
by³y wy³onione w drodze przetargu firmy: Teleelektronika - Bogus³aw 
Pszczo³a z Cieplewa oraz Expert - Jaros³aw Ciesielski z Gdañska.

Dalsze remonty dróg gminnych

Na zdjêciu: Wyremontowana droga w miejscowoœci Trutnowy



d maja br. roku Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Cedrach Wielkich rozpocz¹³ realizacjê drugiego etapu 
projektu systemowego pn. „B¹dŸ aktywny – zmieñ swoje ¿ycie 2”,  w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ OLudzki, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Po 

przeprowadzeniu rekrutacji do projektu zakwalifikowano 23 uczestników, z którymi zosta³y podpisane kontrakty socjalne.  
W ramach projektu przeprowadzonych zostanie szereg kursów zawodowych oraz szkoleñ z zakresu aktywnego 
poszukiwania pracy. Dnia 22 czerwca odby³o siê spotkanie informacyjne dla uczestników projektu, podczas którego zostali 
zapoznani z wstêpnym harmonogramem szkoleñ, ich zakresem tematycznym oraz konsekwencjami zwi¹zanych z 
rezygnacj¹ z udzia³u w projekcie b¹dŸ z nieregularnym uczestnictwem w poszczególnych warsztatach. W trakcie spotkania 
beneficjenci otrzymali komplet gad¿etów promocyjnych tj. teczkê, notatnik oraz zestaw piœmienniczy, który przydatny 
bêdzie podczas uczestnictwa w kursach. Uczestnicy projektu wype³nili tak¿e ankiety, które zostan¹ wykorzystane 
na potrzeby analiz i ewaluacji. Obecnie  rozpoczê³y siê ju¿ zajêcia teoretyczne w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz 
kat. C, które prowadzone s¹ w salach ¯u³awskiego Oœrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Kurs prawa jazdy kat. B 
prowadzi firma „CARUSEK” – Szkolenie Kierowców Piotr D¹browski z siedzib¹ w Gdañsku, która w odpowiedzi na nasze 
zapytanie ofertowe z³o¿y³a najkorzystniejsz¹ ofertê. Z kolei kurs prawa jazdy kat. C prowadzony jest przez Oœrodek 
Szkolenia Kierowców „Rydwan” z Pruszcza Gdañskiego. Kolejno 
po zdaniu egzaminów teoretycznych wewnêtrznych kursanci bêd¹ 
umawiaæ siê na lekcje praktycznej jazdy samochodem. Znamy ju¿ 
równie¿ wykonawcê szkoleñ psychologicznych, komputerowych 
oraz ksiêgowoœci. Jest ni¹  Fundacja Gospodarcza Pro Europa z 
Gdañska. Kurs kosmetyczny dla 4 uczestniczek z kolei 
poprowadzi podobnie jak w roku ubieg³ym Salon Fryzjersko – 
Kosmetyczny BELLA Europejskie Centrum Kszta³cenia. Obecnie 
trwaj¹ uzgodnienia harmonogramów zajêæ z wykonawcami.    
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Projekt „B¹dŸ aktywny – zmieñ swoje ¿ycie 2”  w gminie Cedry Wielkie
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a zakoñczenie roku szkolnego 2010/2011 w dniu 22 czerwca 
br. dziewiêciu absolwentów szkó³ z terenu Gminy otrzyma³o NNagrody Wójta. Nagrody w wysokoœci 400 z³. dla absolwenta 

szko³y podstawowej i 600z³. dla absolwenta gimnazjum 
przyznawane s¹ tym uczniom, którzy osi¹gnêli nie tylko wysokie 
wyniki w nauce ale równie¿ byli nagradzani w ró¿nego rodzaju 
konkursach, turniejach itp. Najlepszymi absolwentami okazali siê: 
1. Natalia Puhaczewska - Szko³a Podstawowa Woc³awy
2. Dominika Ciach - Szko³a Podstawowa Giemlice
3. Aleksandra Gugniewicz - Szko³a Podstawowa Cedry Wielkie
4. Marta Pozorska - Szko³a Podstawowa Cedry Wielkie
5. Oliwia Banaœ - Szko³a Podstawowa Cedry Ma³e
6. Joanna Lewkowicz - Szko³a Podstawowa Cedry Ma³e
7. Roksana Kwiatkowska - Szko³a Podstawowa Cedry Ma³e
8. Pawe³ Solarz - Gimnazjum Cedry Ma³e
9. Anna Plitt - Gimnazjum Cedry Wielkie

GRATULUJEMY

Nagrody Wójta Gminy dla najlepszych absolwentów



Urz¹d Gminy Cedry Wielkie

Tel. (58) 683-61-64
 Fax. (58) 683-61-66

e-mail: urzad@cedry-wielkie.pl
http://www.cedry-wielkie.pl

83-020 Cedry Wielkie
ul.Krasickiego 16

Biuletyn “Nowiny ¯u³awskie” WYDAWCA:

¯u³awski Oœrodek Kultury i Sportu
w Cedrach Wielkich

Nr. konta bankowego
dla reklamodawców: 

02 8335 0003 0201 8557 2000 0001

Nak³ad: 1000 egzemplarzy

REDAKCJA: 
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TANIE NOCLEGI ZA MIASTEM
dla pracowników firm

ul. Lipowa 10, Koszwa³y
10 minut od Gdañska

602-264-863

e-mail: hana.woznica@onet.eu
www.noclegidlafirm.prv.pl

Pokoje 2 i 3 osobowe, ³azienka, kuchnia
taras, parking na auta

Bezp³atny dostêp do internetu
dla lokatorów

Wystawiamy  rachunek za nocleg.

Cedry Wielkie, sierpieñ 2011 r






