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Biuletyn informacyjny Gminy Cedry Wielkie
Egzemplarz bezp³atny

Uroczyste wprowadzenie relikwii B³. Jana Paw³a II do koœcio³a
parafialnego pw. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Kiezmarku z
udzia³em Arcybiskupa Gdañskiego S³awoja Leszka G³ódŸ,
Arcybiskupa Lwowskiego Mieczys³awa Mokrzyckiego oraz ks.Pra³ata,
Dziekana Dekanatu ¯u³awy Steblewskie Franciszka Fecko.
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Wprowadzenie Relikwii B³. Jana Paw³a II do Koœcio³a w Kiezmarku

D

nia 4 listopada 2011r. w Kiezmarku odby³a siê
niezwyk³a uroczystoœæ wprowadzenia relikwii B³.
Jana Paw³a II do Koœcio³a parafialnego pw. Matki
Boskiej Czêstochowskiej. Uroczystoœci przewodniczyli:
Metropolita Gdañski Abp. S³awoj Leszek G³ódŸ , Metropolita
Lwowski Abp. Mieczys³aw Mokrzycki oraz Dziekan ks. Pra³at
Franciszek Fecko. W imieniu parafian relikwie krwi B³. Jana
Paw³a II w progu œwi¹tyni przej¹³ ks. Proboszcz parafii w
Kiezmarku – Jan Œwistowicz. W uroczystoœci uczestniczyli
licznie ksiê¿a z okolicznych parafii, zaproszeni goœcie,
wœród nich Pose³ RP Marek Biernacki, Wójt Gminy Janusz
Goliñski, Radni, So³tysi oraz mieszkañcy Gminy. Relikwie
w koœciele w Kiezmarku pozostan¹ na zawsze „by odbieraæ
czeœæ i chwa³ê, by wstawiaæ siê za nami wszystkimi” – jak
powiedzia³ Abp. S.L. G³ódŸ w swojej homilii.

Ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy przez Pos³a Marka Biernackiego i
Wójta Gminy Janusza Goliñskiego.
Cedry Wielkie, listopad 2011 r
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Trwaj¹ prace przy remoncie Oúrodka Zdrowia.

Kolejna utwardzona droga.

Z

akoñczone zostaùy prace zwiàzane z remontem drogi
osiedlowej w Bùotniku o dù. 350 mb i pow.1400 m2.
Wykonawcà remontu byùo wyùonione w drodze
przetargu Przedsiæbiorstwo Produkcyjno-Usùugowe
„TUGA” Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdañskiego.
Przedmiotowa droga przejæta zostaùa na podstawie
porozumienia od Agencji Nieruchomoúci Rolnych, która
zobowiàzaùa siæ do sfinansowania w 70% kosztów remontu,
zaú pozostaùa czæúã kosztów pokryta zostaùa z budýetu
gminy. Caùkowita wartoúã robót wyniosùa 146 tys. zù.

Na zdjêciu: Wyremontowany odcinek drogi w B³otniku

Jest szansa na przebudowê kolejnej drogi

G

mina Cedry Wielkie znalaz³a siê na wstêpnej liœcie
rankingowej wniosków o dofinansowanie zadañ w
ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój
II” na 2012 r. Wœród 30 gmin uplasowaliœmy siê na wysokim
8 miejscu i istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
czêœciowo za pieni¹dze pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa uda
siê przebudowaæ ulicê Cisow¹ w Koszwa³ach. Projekt
dotyczy przebudowy odcinka o d³. 277,38 m maj¹cy na celu
poprawienie poziomu bezpieczeñstwa ruchu poprzez
wypoziomowanie geometrii drogi oraz skrzy¿owania i
zjazdów. Ca³oœæ zadania opiewa na kwotê 580 tyœ z³.
Ostateczny termin zatwierdzenia list zakwalifikowanych
wniosków przez Ministra w³aœciwego ds. Administracji
Publicznej to 20 grudnia 2011 roku. Wtedy dowiemy siê czy
przedmiotowa inwestycja bêdzie realizowana w przysz³ym
roku.

W

trakcie realizacji jest remont Oúrodka Zdrowia w
Cedrach Wielkich. Prace miaùy byæ rozpoczête
duýo wczeúniej, ale wniosek o dofinansowanie
zostaù wpisany na listæ projektów rezerwowych.
Oszczædnoúci w Budýecie Województwa oraz usilne
starania Wójta Gminy pozwoliùy na przekazanie tych
úrodków na realizacjæ inwestycji i na rozpoczæcie
modernizacji w czerwcu br. W ramach przetargu
nieograniczonego zostaùa wyùoniona firma TYM-BUD
Zakùad Remontowo - Budowlany Waldemar Tymoszewski
z Pruszcza Gdañskiego, która zaoferowaù najniýszà cenæ
za realizacjæ tej inwestycji - nieca³e 2 miliony zùotych.
Oúrodek przejdzie kapitalny remont, co bædzie wiàzaùo siæ
z pewnymi utrudnieniami, gdyý tylko czæúã pomieszczeñ
bædzie dostæpna dla pacjentów - zostanie wydzielona
jedna czæúã pod remont. Po zakoñczeniu prac, remont
prowadzony bædzie w drugiej czæúci oúrodka. Pogoda jak
na razie sprzyja wykonywaniu prac, których zakoñczenie
zaplanowano na sierpieñ 2012 r. Projekt obejmuje
przebudowæ pomieszczeñ budynku oraz jego rozbudowæ
o nowe pomieszczenia, zmieniajàc dotychczasowy ukùad
funkcjonalny oúrodka. Ponadto zostanie wybudowany
budynek garaýowy dla karetek pogotowia ratownictwa
medycznego oraz pochylnia dla osób
niepeùnosprawnych, ocieplenie budynku wraz z wymianà
stolarki okiennej i drzwiowej jak równieý utwardzenie
terenu wokóù oúrodka zdrowia z wyodræbnieniem placu
manewrowego dla pojazdów. Planowana inwestycja
poprawi warunki medycznej obs³ugi mieszkañców
poprzez wiêksz¹ dostæpnoúæ us³ug i rozszerzenie oferty.
Ponadto zakoñczenie inwestycji wpùynie na polepszenie
dostæpu do systemu ratownictwa medycznego.
Zlokalizowanie na terenie gminy Cedry Wielkie oddziaùu
ratownictwa spowoduje, ¿e reakcja na róýne
nieszczæúliwe zdarzenia i wypadki bædzie w znaczàcy
sposób przyspieszona, co w wielu przypadkach oznacza
uratowanie ýycia poszkodowanych osób. Zadanie zosta³o
dofinansowane w wysokoœci 390 000 z³ z funduszy UE.

Kontrola funkcjonowania funduszy so³eckich

W

okresie od 1 wrzeœnia do 7 paŸdziernika
Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a
w Urzêdzie Gminy szczegó³ow¹ kontrolê
prawid³owoœci funkcjonowania funduszy so³eckich,
pocz¹wszy od jego wdro¿enia w 2009 r. Zakres kontroli by³
bardzo szeroki i obejmowa³ ca³okszta³t zadañ, pocz¹wszy
od podjêcia Uchwa³y przez Radê Gminy, poprawnoœæ
naliczenia wysokoœci funduszy dla poszczególnych so³ectw
o r a z p o p r a w n o œ æ w y d a t k o w a n i a œ r o d k ó w.
Przeprowadzaj¹cy kontrolê inspektor NIK sprawdzi³ faktury,
czy sfinansowane z funduszu wydatki zgodne by³y pod
wzglêdem rodzaju i wysokoœci kwot z podjêtymi Uchwa³ami
Zebrania Wiejskiego ka¿dego z so³ectw. Dokona³ równie¿
konfrontacji wydatków w terenie, odwiedzaj¹c so³ectwo
L e s z k o w y, K o s z w a ³ y, K i e z m a r k i Tr z c i n i s k o .
W ostatecznym podsumowaniu wyniki kontroli by³y
pozytywne, ale równie¿ pouczaj¹ce, gdy¿ wskaza³y jak
nale¿y poprawnie weryfikowaæ wydatki z funduszu
so³eckiego.
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Na zdjêciu: Etap przygotowania zbrojenia terenu pod nowe skrzyd³o
Oœrodka Zdrowia

Cedry Wielkie, listopad 2011 r
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Gmina z³o¿y³a kolejne wnioski

D

nia 30 sierpnia 2011 r. Gmina Cedry Wielkie z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach B³otnik i Cedry Ma³e” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Przedmiotem projektu jest budowa 3 970,3 m
kanalizacji sanitarnej oraz monta¿ 6 pompowni w m. B³otnik i Cedry Ma³e w Gminie Cedry Wielkie. W wyniku realizacji projektu 331 osób
pod³¹czonych zostanie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zwiêkszy sie skanalizowanie gminy oraz osi¹gniêty zostanie znaczny efekt
ekologiczny poprzez eliminacje zanieczyszczeñ wprowadzanych do wód i do ziemi. Celem inwestycji jest wzmocnienie potencja³u
rozwojowego gminy, zmniejszenie dysproporcji w zakresie infrastruktury œciekowej oraz ochrona œrodowiska. Aktualnie wniosek o
dofinansowanie w/w inwestycji otrzyma³ pozytywn¹ ocenê na etapie formalnym i jest w trakcie oceny merytorycznej przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Pomorskiego.
Gmina Cedry Wielkie z³o¿y³a tak¿e wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój
sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013”. Zadanie to pn. „Wykonanie remontów i gruntownej konserwacji
zbiorników wodnych na terenie Gminy Cedry Wielkie” ma na celu oczyszczenie i gruntown¹ konserwacjê 9 zbiorników wodnych oraz
stworzenie przy nich miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkañców Gminy oraz turystów. W zakres prac przewidzianych do
wykonania przy gruntownej konserwacji zbiorników wchodz¹: a) uporz¹dkowanie terenu wokó³ zbiornika, b) odmulenie dna i skarp
zbiornika, c) remont umocnieñ stopy skarpy i skarp zbiornika, d) zagospodarowanie terenu wokó³ zbiorników.
Po wykonaniu gruntownego oczyszczenia i zabezpieczenia zbiorników zostan¹ przy nich wybudowane pomosty. Pomosty bêd¹ mia³y na
celu umo¿liwienie korzystania z uroków stawów mieszkañcom i turystom. Zadanie to swoim zasiêgiem obejmie nastêpuj¹ce
miejscowoœci tj. Trzcinisko, D³ugie Pole, Mi³ocin, Koszwa³y, Giemlice, Cedry Ma³e, Cedry Wielkie. Przewidywany ca³kowity koszt
operacji to 1 107 000,00 z³, z tego 900 000,00 z³ stanowi dofinansowanie.
Kolejn¹ aplikacj¹, któr¹ gmina ostatnio z³o¿y³a do dofinansowania, tym razem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka,
Oœ Priorytetowa 8: Spo³eczeñstwo informacyjne – zwiêkszenie innowacyjnoœci gospodarki” jest projekt pn.
„Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie”. Jego celem jest udostêpnienie i dostarczenie Internetu oraz nauka
– poprzez szkolenia-pos³ugiwania siê narzêdziami systemowymi osobom zagro¿onym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub
niepe³nosprawnoœci. W projekcie wezm¹ udzia³ cz³onkowie gospodarstw domowych z terenu Gminy Cedry Wielkie. Dzia³ania zwi¹zane
z dostarczeniem Internetu do wybranych gospodarstw domowych zagro¿onych wykluczeniem cyfrowym, poprzedzone bêd¹
szkoleniami z obs³ugi komputera i Internetu dla wszystkich uczestników projektu. Realizacja projektu umo¿liwi mieszkañcom
korzystanie z zasobów Internetu, a co za tym idzie zdobywanie informacji dotycz¹cych m.in. edukacji, kszta³cenia zawodowego
czy za³atwiania formalnoœci urzêdowych. Du¿e znaczenie i u³atwienia w tym zakresie odczuj¹ zw³aszcza osoby niepe³nosprawne, które
bêd¹ mog³y zarówno zrobiæ zakupy jak te¿ za³atwiæ wiêkszoœæ formalnoœci administracyjnych i urzêdowych (jak np. korzystanie z
internetowego konta bankowego czy op³ata rachunków) bez wychodzenia z domu. Uczestnicy projektu zdobêd¹ nowe umiejêtnoœci,
dziêki czemu podnios¹ siê ich kompetencje, bêd¹ mogli komunikowaæ siê drog¹ elektroniczn¹, zarówno z urzêdnikami, jak i w
przysz³oœci z pozosta³ymi mieszkañcami, a tak¿e potencjalnymi pracodawcami. Bêd¹ umieli wyszukiwaæ i korzystaæ z informacji
dostêpnych w sieci, dziêki czemu bêd¹ mogli wykorzystywaæ swój potencja³ i nabyt¹ wiedzê do podniesienia poziomu ¿ycia oraz
obni¿enia kosztów utrzymania. Projekt w za³o¿eniach trwaæ ma 3 lata. Ca³kowita jego wartoœæ to 1 826 030,00 z³ z czego 1 552 000,00z³
stanowi kwota dofinansowania.

Nowa wiata w Kiezmarku.
ieszkañcy Kiezmarka nie zmoknà oczekujàc na
przyjazd autobusu poniewaý na przystanku przy ul.
Kwiatowej stanæùa nowa wiata. Wykonana zostaùa z
trwaùego, betonowego materiaùu w zwiàzku z czym bædzie mniej
naraýona na stùuczenie czy inne uszkodzenia. W szczególnoúci
z wiaty cieszà siæ dzieci i mùodzieý dojeýdýajàca codziennie
gimbusem na zajæcia szkolne, mogàca siæ teraz schroniã przed
niesprzyjajàcymi warunkami atmosferycznymi. Úrodki na zakup
wiaty pochodziùy z budýetu gminy natomiast koszty
przygotowania betonowej wylewki poniosùo soùectwo. Wiata
zostaùa ustawiona przy wydatnej pomocy mieszkañców
Kiezmarka, którzy cieszà siæ, iý ich postulat zostaù
zrealizowany.

M

Nowa zatoczka autobusowa w Giemlicach

W

dniu 09.09.2011 r. oddano do uýytku nowà zatoczkæ
autobusowà w miejscowoúci Giemlice. W obecnoúci
Wicestarosty Powiatu - Mariana Cichon , Wójta
Gminy Cedry Wielkie - Janusza Goliñskiego oraz
mieszkañców wsi, przedstawiciel wykonawcy przekazaù do
uýytkowania wyremontowanà z funduszy Powiatu
Gdañskiego zatoczkæ autobusowà. W trakcie spotkania
uzgodniono, ýe w ciàgu najbliýszych tygodni zostanie równieý
wykonany chodnik pomiædzy nowà zatoczkà autobusowà a
chodnikiem koñczàcym pobliskie przejúcie dla pieszych.

Na zdjêciu: Symboliczne przeciêcie wstêgi .
Cedry Wielkie, listopad 2011 r
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Kampania promocyjna zachêcaj¹ca do spo¿ywania ryb

System ostrzegania i alarmowania

mina Cedry Wielkie rozpoczê³a realizacjê kolejnego
programu przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej.
Kampania promocyjna zachêcaj¹ca do spo¿ywania
ryb i promuj¹ca produkty rybne pt. „Omega 3 i ty” to
przedsiêwziêcie o charakterze edukacyjno – kulturalnym,
które dofinansowane jest œrodków Programu Operacyjnego
„Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych
obszarów rybackich” w ramach Œrodka 3.4. „Rozwój nowych
rynków i kampanie promocyjne”. Projekt realizowany bêdzie w
formie ró¿nych dzia³añ, ukierunkowanych na zachêcanie do
spo¿ywania ryb i reklamowanie produktów rybnych,
obejmuj¹cych swym zasiêgiem wszystkie zak¹tki naszej
gminy „Projekt „Omega 3 i ty” to przedsiêwziêcie podzielone
na dwa etapy. Od po³owy listopada br. rozpocznie siê
kampania promocyjna we wszystkich szko³ach podstawowych
na terenie naszej gminy. Specjalista – dietetyk poprowadzi
zajêcia lekcyjne przekonuj¹c najm³odszych do spo¿ywania
ryb. W celu zwiêkszenia efektu promocyjnego w ci¹gu 15
tygodni, co pi¹tek w szko³ach podstawowych odbywaæ siê
bêdzie degustacja ryb. Wspólnie z dietetykiem bêdziemy
wypracowywaæ u najm³odszych podstawy zdrowych nawyków
¿ywieniowych. Kampania w szko³ach to tak¿e
rozpropagowanie specjalnie przygotowywanej na tê okazjê
ksi¹¿eczki edukacyjnej dla dzieci o tematyce rybnej, konkursy
edukacyjne z nagrodami oraz program edukacyjny „Twój
kolega kwas Omega”. Drugi etap projektu polegaæ bêdzie na
zorganizowaniu festynu rybnego, który odbêdzie siê dnia
08.09.2012 r. przy przystani ¿eglarskiej w B³otniku. Bêdzie to
ogromna akcja promocyjna zachêcaj¹ca do konsumpcji
produktów rybo³ówstwa i akwakultury. Tematem przewodnim
imprezy bêdzie oczywiœcie ryba. Dla uczestników imprezy
przygotowanych zostanie szereg potraw rybnych do
degustacji oraz inne atrakcje. Taki podzia³ na etapy kampanii
promocyjnej pozwoli na bezpoœrednie dotarcie do szerokiej
rzeszy mieszkañców, zarówno tych najm³odszych, jak i
doros³ych – potencjalnych konsumentów posi³ków rybnych.
Koszt realizacji inwestycji po rozstrzygniêciu postêpowania
przetargowego to kwota 164124,00 z³

obieg³ koñca kolejny projekt
dofinansowany z Unii
Europejskiej, pn. „Budowa
zintegrowanego systemu
powiadamiania i alarmowania
ludnoœci oraz zintegrowanej
³¹cznoœci na potrzeby systemu
ratownictwa w gminach: Pruszcz
Gdañski, Cedry Wielkie, Suchy D¹b
i Stegna”. Wykonawca
przedsiêwziêcia firma Platan,
Syrena alarmowa
dostarczy³a naszej gminie ³ódŸ do
ewakuacji, stacje pogodowe do
monitorowania stanu wód, namiot dla centrum zarz¹dzania
kryzysowego oraz œwietlne tablice informacyjne. Stacja
bazowa zosta³a zainstalowana w budynku Urzêdu Gminy w
Cedrach Wielkich, natomiast 12 stacji obiektowych
usytuowano w miejscach u¿ytecznoœci publicznej w
pozosta³ych dwunastu so³ectwach. Ponadto do dyspozycji
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego
zosta³ przekazany terenowy pojazd
nag³aœniaj¹cy, quad, megafony, oraz agregat pr¹dotwórczy.
Wartoœæ ca³ego przedsiêwziêcia w odniesieniu do naszej
gminy wynosi 1. 066.932,14 z³., z czego 50 proc. to
dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

G

D

Informacja dotyczàca zmiany sposobu
poùàczeñ telefonicznych z Urzædem.

W

wyniku realizacji projektu pn” Budowa
zintegrowanego systemu powiadamiania i
alarmowania ludnoœci oraz zintegrowanej
³¹cznoœci na potrzeby systemu ratownictwa” z
dofinansowaniem ze œrodków UE m.in. nast¹pi³a
wymiana centrali telefonicznej w Urzædzie Gminy.
Skutkiem tego jest inny sposób uzyskiwania po³¹czeñ z
pracownikami. Nadal aktualne sà dotychczasowe
numery do Urzædu takie jak: (58)683-61-64, (58)683-6104 po czym tonowo naleýy wybraã odpowiedni numer
wewnætrzny aby uzyskaã poùàczenie z konkretnym
pracownikiem. Jednoczeúnie do spisu telefonów
wprowadzony zostaù nowy numer: (58)692-20-32
umoýliwiajàcy bezpoúrednie poùàczenie z sekretariatem
bàdê konkretnym stanowiskiem pracy, bez informacji
podawanej przez centralæ telefonicznà po wybraniu, w
miejsce ostatniego czùonu cyfr: (32) numeru
wewnætrznego. Wykaz telefonów do poszczególnych
pracowników zamieszczony jest na stronie internetowej
Urzædu w zakùadkach "Urzàd Gminy" oraz "Dane
Teleadresowe".
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Oœwietlenie cmentarza w msc. Trutnowy

Jubileusz 720-lecia Giemlic

F

irma Masters Sp. z o.o ze Straszyna na zlecenie gminy
zainstalowa³a na cmentarzu w miejscowoœci Trutnowy
dwie lampy solarne wyposa¿one w oprawê modu³ow¹
LED, posiadaj¹ce turbinê wiatrow¹. Lampy solarne zasilane
energi¹ s³oneczn¹ umo¿liwiaj¹ oœwietlenie obszarów
oddalonych od infrastruktury, do których nieop³acalne jest
doprowadzenie energii elektrycznej. Tak w³aœnie by³o w tym
przypadku.
Zastosowanie lamp LED pozwala na
zaoszczêdzenie do 70% energii zu¿ywanej przez oœwietlenie
(w odniesieniu do lamp sodowych) i zachowaniu wysokiej
¿ywotnoœci lampy LED (do 50 000 h). Generator wiatrowy
pozwala na dodatkowe ³adownie akumulatorów w czasie
wietrznych dni, co dodatkowo podnosi skutecznoœæ ca³ego
systemu. Instalacja dwóch lamp kosztowa³a 24 600 z³.i zosta³a
sfinansowana w ca³oœci z bud¿etu gminy.

Na zdjêciu: Lampy solarne na cmentarzu w Trutnowie

Remont œwietlic w Trzcinisku i Kiezmarku

U

roczyœcie i dostojnie, ale te¿ rodzinnie oraz radoœnie
by³o podczas obchodów 720-lecia wsi Giemlice.
Urodziny wsi rozpoczê³y siê na tzw. placu pamiêci w
centrum wsi.
Uroczystego ods³oniêcia tablicy
upamiêtniaj¹cej wszystkich mieszkañców Giemlic dokonali:
Wójt Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliñski, so³tys Giemlic
Pani Barbara W³odarczyk, Wicestarosta Marian Cichoñ,
Prezes oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju wsi
Giemlice: Pani Wanda Misztal oraz Pan Tomasz Szlak.
Nastêpnie Ksi¹dz Pra³at poœwiêci³ tablicê 720-lecia.
Wszyscy zebrani podkreœlali jak wiele in plus zmieni³o siê w
Giemlicach na przestrzeni kilku ostatnich lat. Jest to
niew¹tpliwie zas³uga prê¿nie dzia³aj¹cych przedstawicieli tej
wsi oraz Stowarzyszenia, które ubiega siê o wszelkie
mo¿liwe œrodki na dalszy rozwój tej piêknej miejscowoœci. Po
tej wznios³ej uroczystoœci dokonano symbolicznego
otwarcia zatoczki autobusowej zbudowanej dziêki œrodkom
ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdañskim.
Nastêpnie Radna Wsi Giemlice Pani Bo¿ena Tarasiuk
zaprosi³a wszystkich zebranych do pobliskiej szko³y
podstawowej na poczêstunek oraz wystêp artystyczny
przygotowany przez najmniejszych mieszkañców wsi. W
szkole czeka³y na przyby³ych goœci oraz zebranych goœci
suto zastawione sto³y oraz wystêp muzyczny zespo³u
muzycznego. W szkole zosta³y równie¿ rozstawione prace
plastyczne przygotowane przez dzieci, ukazuj¹ce
najpiêkniejsze zak¹tki wsi. Wszyscy otrzymali równie¿ folder
poœwiêcony miejscowoœci Giemlice i wydany ze œrodków
uzyskanych z Gminy Cedry Wielkie na realizacjê zadania
publicznego pn. Wspólna historia – kszta³towanie w
mieszkañcach Giemlic poczucia przynale¿noœci do
miejscowoœci, regionu i ojczyzny. By³o to niezapomniane
popo³udnie i wieczór w Giemlicach. Ju¿ za 30 lat równie
hucznie bêdziemy œwiêtowaæ 720-lecie tej piêknej
¿u³awskiej wsi.

O

d koñca sierpnia br. wy³oniona w wyniku przetargu
firma CEWAR Przedsiêbiorstwo Budowlane z Elbl¹ga
prowadzi prace budowlane w ramach projektu pn.
„Remont oraz kompleksowe wyposa¿enie œwietlic wiejskich w
miejscowoœci Trzcinisko i Kiezmark”. Prace s¹ daleko
zaawansowane, a efekty mieszkañcy bêd¹ mogli oceniæ ju¿ w
nied³ugim czasie. Przypominamy, ze w zakres remontu
wchodz¹: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty
malarskie, odnowienie elewacji, remont dachu, wymiana
pod³óg, ocieplenie stropu i œcian, wymiana instalacji
elektrycznej i aparatury sanitarnej. Ponadto do œwietlic
zostanie zakupione niezbêdne wyposa¿enie meblowe oraz
sprzêt multimedialny. Zakoñczenie robót zaplanowano na
koniec listopada br. Ca³oœæ robót wraz z zakupem sprzêtu
opiewa na kwotê blisko 155 tys. z³. z czego 53 tys. to pomoc
przyznana w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Komunikat Gminnego Oúrodka Zdrowia.
Gminny Oœrodek Zdrowia w Cedrach Wielkich uprzejmie
informuje, ze istnieje mo¿liwoœæ zaszczepienia siê
przeciwko grypie szczepionk¹ "Vaxigrip". Cena
szczepionki wynosi 30z³.
Natomiast Poradnia Ginekologiczna zaprasza Panie do
wykonania bezp³atnych badañ cytologicznych.
Konieczna uprzednia rejestracja telefoniczna pod
numerem telefonu: (58) 683-61-10.
Cedry Wielkie, listopad 2011 r
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Wizyta Parlamentarzystów w Gminie Cedry Wielkie.

W

dniu 7 wrzeœnia na terenie gminy przebywali pos³owie Pan Marek Biernacki - Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz Pan
Pawe³ Or³owski - Przewodnicz¹cy
Sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. usuwania
skutków powodzi. To jest ju¿ kolejna wizyta w
naszej gminie Pana pos³a M. Biernackiego,
mocno zainteresowanego sprawami i
problemami ¯u³aw. Tym razem tematem
wiod¹cym wizyty naszych pos³ów by³a sprawa
bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego gminy,
zapoznanie siê z aktualnie prowadzonymi
przedsiêwziêciami podnosz¹cymi poziom
bezpieczeñstwa oraz kierunkami pomocy dla
¯u³aw w ramach realizowanego przez RZGW
kompleksowego Programu Zabezpieczenia
Przeciwpowodziowego ca³ych ¯u³aw na lata
2007-2015. Wójt Gminy Janusz Goliñski
zapozna³ goœci z prowadzonymi systematycznie
od 3 lat pracami w zakresie poprawy
bezpieczeñstwa, m.in. poprzez instalowanie
syren alarmowych we wszystkich
miejscowoœciach gminy (pierwsze syreny
zainstalowano 3 lata temu w OSP Cedry Wielkie
i OSP Koszwa³y oraz w Giemlicach), tablic
informacyjnych we wszystkich szko³ach i na
budynku urzêdu gminy, kamer internetowych w Na zdjêciu: Pose³ RP M.Biernacki, Proboszcz parafii w Kiezmarku - J.Œwistowicz,
Leszkowych i Kiezmarku oraz rozbudowy Wójt Gminy J.Goliñski, pose³ P.Or³owski, So³tys wsi Kiezmark J. Babul, Radny A.Sala,
centrali telefonicznej w urzêdzie gminy Pracownik Urzêdu Gminy J. Borowiec, przedstawiciel Rady So³eckiej S. ¯urek.
pozwalaj¹cej na informowanie poprzez SMS-y mieszkañców o bie¿¹cej sytuacji pozwalaj¹cej lepiej przygotowaæ siê przed
ewentualnym kataklizmem. Poruszona zosta³a równie¿ sprawa bobrów niszcz¹cych nasze wa³y przeciwpowodziowe na Wiœle.
Populacja ich w ostatnim okresie gwa³townie wzros³a i zagra¿a bezpieczeñstwu mieszkañców. Bobry, które s¹ gatunkiem
chronionym powinny zostaæ od³owione i przeniesione na inne bezpieczne œrodowiskowo tereny. Pos³owie zgodzili siê z tym
stanowiskiem i zaoferowali w tej materii pomoc. Spotkali siê równie¿ z ochotnikami z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Cedrach
Wielkich i Koszwa³. Rozmowa ze stra¿akami dotyczy³a bie¿¹cej sytuacji w po¿arnictwie, trudnoœciach oraz ograniczonych
œrodkach finansowych przeznaczonych dla jednostek OSP. Stra¿acy podziêkowali pos³om, ¿e po raz pierwszy od wielu lat
zwiêkszono pomoc finansow¹ dla jednostek OSP bêd¹cych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym (KRSG). W naszym
przypadku do KSRG nale¿y tylko OSP Cedry Wielkie, która otrzyma³a w b.r. 15 000 z³ dotacji . Dziêki ogromnej pomocy Pana
pos³a Marka Biernackiego gmina wzbogaci³a siê równie¿ o wóz stra¿acki pozyskany ze Szko³y Aspirantów Po¿arnictwa w
Poznaniu. Ponadto Wójt Gminy zg³osi³
akces przyst¹pienia do tego systemu
drugiej jednostki OSP Koszwa³y.
Pos³owie - Marek Biernacki oraz Pawe³
Or³owski zadeklarowali pomoc w tej
sprawie, podkreœlaj¹c lokalizacjê tej
jednostki blisko wêz³a komunikacyjnego
buduj¹cej siê Obwodnicy Po³udniowej
Gdañska. Pos³owie odwiedzili te¿
Zespó³ Szkó³ w Cedrach Wielkich i
zapoznali siê z planami jej rozbudowy
oraz odwiedzili Gminny Oœrodek
Zdrowia, gdzie rozpoczê³a siê jego
d³ugo oczekiwana rozbudowa. Ponadto
odwiedzili przystañ w B³otniku, buduj¹c¹
siê w ramach Pêtli ¯u³aw. Na koniec
odby³o siê spotkanie z ks. Janem
Œwistowiczem oraz z so³tysem Janem
Babul i Rad¹ So³eck¹
w
odremontowanym koœciele w
Kiezmarku. Dziêki osobistemu
zaanga¿owaniu
Pana pos³a M.
Biernackiego w ubieg³ym roku Parafia
Kiezmark otrzyma³a pomoc finansow¹ w
wys. 300 000 z³ z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Na zdjêciu: Stra¿acy z OSP Cedry Wielkie wraz z Parlamentarzystami oraz Wójtem Gminy Cedry Wielkie
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Œwiêto Niepodleg³oœci - 11 listopada w Szkole
Podstawowej w Woc³awach

„Dla ka¿dego coœ fajnego - warsztaty muzyczne,
witra¿u oraz Nordic walking”

przeddzieñ oficjalnego Œwiêta, dniu 10 listopada w
SP w Woc³awach zorganizowano. jak co roku
uroczyste obchody
Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci po³¹czone ze Œwiêtem Szko³y. Uroczystoœci
rozpoczê³y siê Msz¹ Œw. w koœciele p.w. œw Antoniego w
Woc³awach celebrowan¹ przez ksiêdza Proboszcza
Waldemara Naczka po czym zaproszeni goœcie, uczniowie,
nauczyciele, rodzice i dziadkowie udali siê do szko³y. W
murach szko³y odby³ siê uroczysty apel, którego celem by³o
przypomnienie uczniom wa¿niejszych faktów historycznych
okresu 123-letniej niewoli Polski oraz uœwiadomienie
znaczenia takich wartoœci jak: wolnoœæ i suwerennoœæ. Wœród
zaproszonych na uroczystoœæ goœci by³ Wójt Gminy Cedry
Wielkie Janusz Goliñski oraz Wicestarosta
Powiatu
Gdanskiego Marian Cichon.Uczniowie w przygotowanym
programie artystycznym przedstawili swoim kolegom
i kole¿ankom treœci patriotyczne, recytowali wiersze i œpiewali
piosenki o tematyce patriotycznej, a najm³odsi uczniowie
zaprezentowali poloneza. Ostatnim punktem uroczystoœci
by³o wrêczenie uczniom klasy I legitymacji szkolnych.Dzieñ
ten zakoñczy³ siê poczêstunkiem dla wszystkich uczniów
przygotowanym przez rodziców uczniów klasy I.

u³awski Oœrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
realizuje projekt pn. „Warsztaty muzyczne, witra¿u oraz
Nordic walking w ¯u³awskim Oœrodku Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich”. Na wszystkie rodzaje zajêæ nabór zosta³
ju¿ zakoñczony. 25 osobowa grupa sk³adaj¹ca siê z dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych rozpoczê³a naukê i doskonalenie gry
na instrumentach znajduj¹cych siê na wyposa¿eniu
oœrodka. Te instrumenty to: pianino, keyboard, gitary, flety,
bêbenki, trójk¹ty i tamburyna. Nowym nabytkiem
wynikaj¹cym z projektu jest perkusja. Na naukê gry na tym
instrumencie zg³osi³o siê kilka osób. W ka¿dy wtorek i pi¹tek
w godzinach popo³udniowych jedna z sal têtni muzyk¹.
Warsztaty prowadzi instruktor muzyki Daniel Ejnik. Pierwszy
koncert odbêdzie siê pod koniec grudnia 2011 r., a kolejny
na zakoñczenie tej czêœci projektu. W tym samym czasie,
ale raz w tygodniu uczestniczki warsztatów Nordic walking
trenuj¹ pod okiem instruktorki Pani Doroty Czernis.
Mieszkañcy gminy mog¹ spotkaæ panie zaopatrzone w kijki
przemierzaj¹ce œcie¿ki pieszo – rowerowe i chodniki ró¿nych
miejscowoœci naszego terenu. Dla uczestników zakupiono
12 kompletów kijków. Ta czêœæ projektu zakoñczy siê rajdem
wyznaczon¹ tras¹ oraz wspólnym posi³kiem.
Kolejnym rodzajem zajêæ prowadzonych w ramach
projektu bêd¹ warsztaty witra¿u. Grupa liczyæ bêdzie 8
osób. Z uwagi na specyfikê wykonania warsztaty
przeznaczone s¹ dla m³odzie¿y od 13 lat i osób doros³ych.
Uczestnicy poznaj¹ tajniki ³¹czenia szk³a z metalem, by
utworzyæ niepowtarzalne wzory. Zajêcia rozpoczn¹ siê w
grudniu i trwaæ bêd¹ do koñca marca 2012 r. Zwieñczeniem
warsztatów bêdzie wernisa¿ wykonanych prac.

W

¯

Na zdjêciu: Uczestnicy zajêæ muzycznych w ¯OKiS

Konkurs fotograficzny dla m³odzie¿y.

L

okalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Pruszczu Gdañskim zaprasza dzieci i m³odzie¿ do
udzia³u w konkursie fotograficznym: „Rozwój
regionu dziêki Unii Europejskiej” na najlepsze zdjêcie.
Termin sk³adania prac up³ywa 25.11.2011 r. Szczegó³owe
informacje na temat konkursu znajduj¹ siê w regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej urzêdu gminy:
www.cedry-wielkie.pl Osoby zainteresowane udzia³em w
konkursie proszone s¹ o kontakt z Punktem pod numerem
telefonu: (58)773-02-45.
Cedry Wielkie, listopad 2011 r

Na zdjêciu: Uczestniczki zajêæ Nordic walking
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Zmodernizowany budynek œwietlicy w Koszwa³ach

D

nia 16 wrzeúnia br. w úwietlicy wiejskiej w Koszwaùach odbyùa
siæ impreza integracyjna z okazji zakoñczenia projektu pn.
"Poprawa infrastruktury w úwietlicy wiejskiej w Koszwaùach".
Projekt finansowany byù
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
dla Województwa
Pomorskiego na lata
2007 – 2013. Wartoœæ
ca³ego przedsiêwziêcia
to koszt w wysokosci 188
862.93z³ w tym 75 000 z³
stanowi³a dotacja z
Urzêdu Wojewódzkiego.
W uroczystoúci otwarcia
Na zdjêciu: Dzieci ze S.P. Woc³awy w trakcie
odnowionej
úwietlicy
artystycznego wystêpu.
uczestniczyli: Wójt
Gminy Cedry Wielkie, ksiàdz Waldemar Naczk, radni naszej gminy,
soùtysi, sponsorzy oraz mieszkañcy. Na wstæpie Wójt Gminy
przywitaù wszystkich przybyùych z tej okazji. Ýyczyù mieszkañcom
aby úwietlica sùuýyùa, jak najlepiej, aby wyzwalaùa w mieszkañcach
mnóstwo inicjatyw i pomysùów do wspólnego dziaùania. Nastæpnie
dokonano symbolicznego przeciæcia wstægi i poúwiæcenia
odnowionego obiektu. W programie uroczystoúci byùy wystæpy
artystyczne dzieci ze szkoùy podstawowej w Wocùawach oraz wystæp
wokalny w wykonaniu mieszkanki Koszwaù Klaudii Kozickiej.
Otwarciu towarzyszyùo wiele dodatkowych atrakcji. Dzieci mogùy
skorzystaã z darmowej zjeýdýalni, pomalowaã twarz czy skosztowaã
pysznej waty cukrowej i lodów. W úwietlicy odbyùy siæ konkursy dla
dzieci, które otrzymaùy atrakcyjne zakupione w ramach projektu
nagrody. Na wszystkich czekaù
poczæstunek w postaci
wypieków przygotowany przez
mieszkanki Koszwaù. Ponadto Na zdjêciu: Wójt Gminy Janusz Goliñski w trakcie wrêczania
k a ý d y m ó g ù k u p i ã l o s i podziêkowania wykonawcy remontu œwietlicy
wylosowaã fajne upominki w
loterii fantowej. Wieczorem odbyùo siæ karaoke przygotowane przez dj’a, którego muzyka
towarzyszyùa caùej uroczystoúci. Od godz. 20:00 gdy zmæczone maluchy poszùy juý do domu
rozpoczæùa siæ zabawa taneczna dla dorosùych, która trwaùa do póênych godzin. Serdecznie
dziækujemy wszystkim osobom za zaangaýowanie i pomoc w organizacjæ imprezy a
mieszkañcom za liczne przybycie. Szczególne podziækowania zaú kierujemy dla Szkoùy
Podstawowej w Wocùawach za przygotowanie piæknego
wystæpu artystycznego.

Budowa zatoczki i parkingu

T

rwaj¹ prace przy projekcie pn. „Budowa skweru z miejscami
postojowymi dla samochodów osobowych wraz z zatoczk¹
autobusow¹, który otrzyma³ dofinansowanie w ramach
dzia³ania 4.1/413 „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” w
ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Budowa skweru
usytuowanego przy koœciele parafialnym w Cedrach Wielkich
u³atwi mieszkañcom Cedrów ale i okolicznych miejscowoœci
bezpieczne zaparkowanie pojazdu na czas za³atwienia spraw w
ró¿nych instytucjach b¹dŸ te¿ na czas udzia³u we mszy œw. Skwer
bêdzie równie¿ przed³u¿eniem istniej¹cego ju¿ parku i doda uroku
ca³ej miejscowoœci. Zamiana grz¹skiego nierównego terenu w
piêkny skwer na którym bêdzie mo¿na zaparkowaæ bezpiecznie
samochód oraz czekaæ w bezpiecznym miejscu na autobus
(zatoczka autobusowa) zwiêkszy atrakcyjnoœæ turystyczn¹
miejscowoœci. Zakoñczenie projektu zaplanowano na koniec
listopada br. Koszt realizacji tej inwestycji to kwota 375 910,00 z³,z
czego 226 800,00 z³ stanowi dotacja z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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Do¿ynki Gminne 2011

W

tym roku zaszczytne miano gospodarza tegorocznych Doýynek Gminnych,
które odbyùy siæ dnia 3 wrzeúnia przypadùo Soùectwu Leszkowy. Uroczystoúã
rozpoczæùa siæ odprawieniem koncelebrowanej dziækczynnej Mszy Úw. w
miejscowym koúciele pod przewodnictwem Ks. Praùata Franciszka Fecko, który dokonaù
poúwiæcenia wykonanych przez poszczególne soùectwa wieñców ýniwnych oraz
przyniesionego przez Starostów Doýynek bochna chleba. Starostami tegorocznych
doýynek byli rolnicy: Pani Kazimiera Kasjaniuk z Kiezmarka oraz Henryk Leszkowski z
Leszkowych, którzy tradycyjnie przekazali Wójtowi Gminy Januszowi Goliñskiemu
bochen chleba upieczony z màki z tegorocznych zbiorów. Po Mszy Úw. orszak
uformowany z osób niosàcych wieñce i zaproszonych goúci oraz mieszkañców gminy
przybyùych na uroczystoúci przemaszerowaù w towarzystwie Orkiestry Dætej na gùówne
miejsce obchodów tj. na plac w parku wiejskim w Leszkowach. Wszystkich
zgromadzonych przywitaù Wójt Gminy Janusz Goliñski, który w swoim wystàpieniu
zwróciù uwagæ na trud i ciæýkà pracæ rolnika. Nastæpnie 3-osobowe jury w ramach
konkursu „Turniej Soùectw” oceniùo i wybraùo najpiækniejsze wieñce doýynkowe,
przygotowane stoiska, prezentacje na scenie mody ekologicznej oraz wykonanie
piosenki o tematyce Ýuùaw – przygotowanych i wykonanych przez przedstawicieli
poszczególnych soùectw. W wyniku oceny jury nagrodæ finansowà ufundowanà przez
Wójta Gminy otrzymaùy: I miejsce - soùectwo Leszkowy, II miejsce - Wocùawy, zaú III soùectwo Miùocin. Pozostaùe soùectwa uczestniczàce w turnieju otrzymaùy wyróýnienia.
Nastæpnie rozpoczæùa siæ czæúã artystyczna uroczystoúci doýynkowych , w trakcie której
na scenie zaprezentowaùy siæ dzieci jak i doroúli mieszkañcy. Wieczornà zabawæ
uatrakcyjniù pokaz latajàcych lampionów. Dziæki sùonecznej pogodzie i zaangaýowaniu wielu osób, gùównie mieszkañców wsi
Leszkowy uroczystoúci doýynkowe przebiegùy w miùej atmosferze, co potwierdzajà zaùàczone zdjæcia. Wszystkim osobom, które w
jakikolwiek sposób przyczyniùy siæ do uúwietnienia doýynkowych uroczystoúci – skùadamy serdeczne podziækowanie.

Na zdjêciu od prawej: Wójt Gminy Janusz Goliñski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bo¿ena
Daszewska, Wicestarosta Marian Cichon, Marsza³ek Województwa Pomorskiego Ryszard
Œwilski oraz Prezes LGD ¯u³awy i Mierzeja Grzegorz Gola.
Cedry Wielkie, listopad 2011 r
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Otwarcie domu podcieniowego w Mi³ocinie

P

oniedzia³ek 7 listopada 2011 roku by³ szczególnym dniem w Gminie Cedry Wielkie. Po kilku latach starañ dokonano
otwarcia wyremontowanego domu podcieniowego w Mi³ocinie. Fundusze na ten cel w wiêkszoœci pozyskano ze
œrodków pozabud¿etowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013. Na uroczystoœæ przyby³y w³adze samorz¹dowe gminy
na czele z Wójtem, p. Januszem Goliñskim, radnymi i
so³tysami oraz licznie zaproszeni goœcie: Starosta Powiatu
Gdañskiego Cezary Bieniasz-Krzywiec, Wicemarsza³ek
Ryszard Œwilski, Prezes Agencji Nieruchomoœci Rolnych
W³odzimierz Olszewski, Dyrektor Departamentu Programów
Regionalnych Jan Szymañski,
Dyrektor Departamentu
Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego W³adys³aw Zawistowski,
Pan Jaros³aw Baciñski – pracownik Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Pani Barbara Kamiñska - wójt
Gminy Suchy D¹b oraz Pani Hanna Brejwo – wójt Gminy
Pszczó³ki. Uroczystoœæ zgromadzi³a równie¿ liczn¹ czêœæ
mieszkañców Mi³ocina. Przeciêcia symbolicznej wstêgi
dokonali: Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego Pan
Ryszard Œwilski, mieszkanka domu podcieniowego Pani
Jadwiga Sulej, Starosta Powiatu Gdañskiego Pan Cezary
Bieniasz-Krzywiec, Prezes Agencji Nieruchomoœci Rolnych
Pan W³odzimierz Olszewski oraz Wójt Gminy Pan Janusz
Goliñski. Po uroczystym przeciêciu wstêgi Wójt Gminy Pan
Janusz Goliñski zaprosi³ wszystkich do wnêtrza domu na
krótk¹ prelekcjê poœwiêcon¹ historii domów podcieniowych na ¯u³awach. Po wejœciu do sieni odremontowanego domu wójt
oficjalnie przywita³ przyby³ych goœci oraz mieszkañców,a nastêpnie wyrazi³
wielk¹ radoœæ, ¿e projekt, który zosta³ zapocz¹tkowany w 2005 roku
wreszcie doczeka³ siê realizacji. Nastêpnie g³os zabra³ dr Dariusz Piasek,
który przedstawi³ prezentacjê poœwiecon¹ historii domów podcieniowych.
Nastêpnie g³os zabra³a Pani Magda WoŸniak – inspektor ds. funduszy
unijnych z Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich, która zaprezentowa³a
g³ówne za³o¿enia projektu oraz jego zakres, jak równie¿ przedstawi³a
plany Gminy Cedry Wielkie zwi¹zane z domem podcieniowym. Po
wyst¹pieniach g³os ponownie zabra³ wójt Gminy Pan Janusz Goliñski,
który wrêczy³ podziêkowania oraz upominki w formie albumu ukazuj¹cego
ca³oœæ przedsiêwziêcia osobom bez pomocy, których realizacja tego
projektu by³aby niemo¿liwa. Nastêpnie g³os zabra³y wójtowe z s¹siednich
gmin: Pani Barbara Kamiñska - wójt Gminy Suchy D¹b oraz Pani Hanna
Brejwo – wójt Gminy Pszczó³ki, które pogratulowa³y tak piêknego
przedsiêwziêcia oraz wrêczy³y wójtowi symboliczne upominki. Nastêpnie
Pani El¿bieta Prymaczek – pe³ni¹ca funkcjê moderatora ca³ej uroczystoœci
zaprosi³a zebranych na pobliski cmentarz, gdzie zosta³ ustawiony w
ramach projektu pn. „Troska o wspólne dobro szans¹ na przysz³y rozwój porz¹dkowanie cmentarza oraz
poprawa funkcjonowania œwietlicy w
miejscowoœci Mi³ocin poprzez
organizacjê warsztatów i wydanie
folderu oraz remont œwietlicy”
pami¹tkowy krzy¿ oraz tablice
upamiêtniaj¹ce to miejsce oraz miejsce,
gdzie do roku 1954 sta³ piêkny
szachulcowy koœció³ek. Proboszcz
Parafii Trutnowy ks. Tadeusz Losiak
dokona³ uroczystego poœwiecenia
krzy¿a i zwróci³ uwagê, i¿ nale¿y dbaæ o
takie miejsca by nigdy nie zosta³y
zapomniane. Nastêpnie Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprosi³ zebranych goœci do pobliskiej
œwietlicy wiejskiej na wystêp artystyczny przygotowany przez dzieci z okolicznych szkó³ oraz
poczêstunek zasponsorowany przez Wykonawcê Inwestycji firmê ELKOR-BUD. Po
przepiêknych wystêpach dzieci Wójt jeszcze raz podziêkowa³ wszystkim za przybycie i
zaprosi³ zebranych na ciep³y poczêstunek. By³ to niezapomniany dzieñ dla wszystkich
przyby³ych, a zw³aszcza dla mieszkañców,
którzy wreszcie doczekali siê
odremontowania piêknego zabytkowego
domu, który stanie siê swoist¹ pere³k¹ w
skali ca³ej Gminy.
Cedry Wielkie, listopad 2011 r
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Nowy rok szkolny w ORW ,,¯u³awski S³onecznik”
Nowy rok szkolny w ,,¯u³awskim S³oneczniku” rozpocz¹³ siê
bardzo interesuj¹co i aktywnie – wycieczkami. Pierwsza
wycieczka odby³a siê 16.09.2011 r do Oceanarium i Jacht
Klubu w Gdyni. Wszystkie dzieci mog³y wejœæ na pok³ad
jachtów, pobawiæ siê w ,,Wilków Morskich”, a nawet stan¹æ za
sterem. Dope³nieniem ,,morskich opowieœci” by³o zwiedzanie
Oceanarium.Tydzieñ póŸniej uczniowie ORW zwiedzali
Oliwskie ZOO, które ogl¹dali z perspektywy szybkiej
kolejki.Kolejnym bardzo aktywnym dniem by³o powitanie
jesieni i Œwiêto Pieczonego Ziemniaka. W tym dniu
wychowankowie wraz z nauczycielami i opiekunami
przygotowywali ró¿ne potrawy z ziemniaków: od frytek,
sa³atek ziemniaczanych po babkê ziemniaczan¹.Odby³o siê
równie¿ szereg zajêæ edukacyjnych: w PiMBP w Pruszczu
Gdañskim, na Faktorii, czy w Powiatowym
Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego, gdzie wychowankowie zapoznali
siê z procedurami, specjalistycznym wyposa¿eniem
znajduj¹cym siê w Centrum.04 listopada wychowankowie
ORW ogl¹dali spektakl ,,Œmieciotek” w OKSiR w Cieplewie.

Turniej o Puchar Donalda Tuska w Gminie Cedry Wielkie.
dniach 10-13.09.2011 r. na boisku Orlik w Cedrach
Wielkich odbyù siæ gminny etap turnieju o Puchar
Premiera Donalda Tuska. Wystartowaùo 16 druýyn w
dwóch kategoriach wiekowych chùopców i dziewczàt. W
kategorii chùopców starszych do dalszych rozgrywek
awansowaùa druýyna Paraboli Cedry Maùe, w kategorii
chùopcy mùodsi awansowaùa druýyna FC Cedry Wielkie, w
kategorii dziewczynki starsze druýyna z Cedrów Maùych a w
kategorii dziewczynki mùodsze druýyna FC Cedry Wielkie.
12.09.2011 r. w Elblàgu druýyna Klubu Orlika (7-8 latki)
uczestniczyùa w regionalnym Turnieju o Puchar Donalda
Tuska. W fazie grupowej nasza druýyna zmierzyùa siæ z
Wocùawkiem (zwyciæzca turnieju) przegraliúmy 4-1, w drugim
meczu graliúmy z druýynà z Gronowa Górnego, wygraliúmy 81, w ostatnim meczu graliúmy z druýynà z Eùku remisujàc 1-1.
Za udziaù w turnieju druýyna otrzymaùa piækne sportowe stroje.

W

Od wrzeœnia wszyscy wychowankowie korzystaj¹ z zajêæ
rehabilitacyjnych na basenie w Jantarze i z zajêæ hipoterapii w
Leszkowych.

Zajêcia pozalekcyjne dla dzieci klas I-III szkó³
podstawowych z terenu gminy

W

wrzeœniu br. Gmina Cedry Wielkie podpisa³a umowê
o dofinansowanie projektu: „Wiem, rozumiem,
potrafiê – zajêcia pozalekcyjne dla dzieci z klas I-III w
Gminie Cedry Wielkie” w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt realizowany
jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykszta³cenia i
kompetencji w regionach”, Poddzia³anie 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do
edukacji oraz zmniejszenie ró¿nic w jakoœci us³ug
edukacyjnych”. Okres realizacji projektu: od 01.09.2011r. do
22.06.2012 r. Projekt w 100% jest finansowany ze œrodków
unijnych. W projekcie bierze udzia³ 233 dzieci z klas I-III z 5
szkó³ podstawowych w Gminie Cedrach Wielkich.
Zaplanowano zrealizowanie szeregu godzin zajêæ
dydaktycznych, w tym: zajêcia dla uczniów ze specyficznymi
trudnoœciami w czytaniu i pisaniu, zajêcia dla dzieci z
trudnoœciami w zdobywaniu umiejêtnoœci matematycznych,
zajêcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajêcia
socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
spo³ecznej, zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania uczniów
szczególnie zdolnych. W ramach projektu zakupione zostan¹
pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajêæ. Na og³oszony
przetarg wp³ynê³a jedna oferta Wielkopolskiej Akademii Nauk i
Rozwoju z Poznania. Obecnie trwa jej weryfikacja.
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Bezp³atne szkolenie dotycz¹ce œrodków na rozpoczêcie
i rozwój dzia³alnoœci gospodarczej.

L

okalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
zaprasza na bezp³atne szkolenie dotycz¹ce
Inicjatywy JEREMIE – jednej z mo¿liwoœci
uzyskania wsparcia ze œrodków unijnych na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej oraz rozwój przedsiêbiorstwa.
Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla istniej¹cych
firm, jak i osób, które dopiero planuj¹ rozpoczêcie
dzia³alnoœci. Szkolenie odbêdzie siê 01.12.2011r. w
godz. 12:00-14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu
Informacyjnego w Pruszczu Gdañskim, przy ul.
Mickiewicza 1 (II piêtro). Chêæ wziêcia udzia³u w
szkoleniu nale¿y zg³aszaæ drog¹ elektroniczn¹ na adres:
pruszczgdanski@pomorskaizba.com.pl
lub
telefonicznie od numerem telefonu (58) 773 02 45.
Zapraszamy serdecznie. Miejsce spotkania: Lokalny
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul.
Mickiewicza 1 83-000 Pruszcz Gdañski
Cedry Wielkie, listopad 2011 r
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Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Cedry Wielkie

Najciekawszy sposób prezentacji wùasnego
regionu - Lubañ 2011.

W

dniach 17 i 18 wrzeúnia br. w Lubaniu na
terenie Pomorskiego Oúrodka Doradztwa
Rolniczego odbyùy siæ Samorzàdowo Diecezjalne Doýynki Województwa Pomorskiego.
Na licznych stoiskach prezentowali siæ ogrodnicy,
sadownicy, producenci zbóý, przedstawiciele firm
nasiennych i przetwórcy.Wœród uczestników
do¿ynek byli równie¿ wytwórcy wiejskich
przysmaków - wêdlin, zdrowego pieczywa czy
miodu. Nie zabrak³o te¿ ludowej sztuki i rêkodzie³a.
Zaprezentowano osiàgniæcia rolnicze powiatów,
odbyùy siæ liczne konkursy, a wœród nich dotycz¹cy
potraw regionalnych i na najciekawszy sposób
prezentacji wùasnego regionu. Równie¿ i nasza
Gmina by³a reprezentowana na do¿ynkach i wed³ug
oceny jury zaprezentowa³a w najciekawszy sposób
¿u³awski region. W zwi¹zku z tym zosta³a
nagrodzona pucharem ufundowanym przez
Marsza³ka Województwa Pomorskiego.
Na zdjêciu: Reprezentantki Gminy: od lewej Irena Budziaszek,
Bo¿ena Daszewska i Maria Gierszewska >>
Cedry Wielkie, listopad 2011 r
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Na zdjêciu:
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Dzieñ Edukacji Narodowej w Giemlicach

PROJEKT ,,Z MA£EJ SZKO£Y W WIELKI ŒWIAT”

nia 14 paŸdziernika 2011 r. w Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Giemlicach obchodziliœmy
podwójne œwiêto – Dzieñ Edukacji Narodowej oraz
Pasowanie Pierwszoklasistów na uczniów. Na uroczystoœæ
przyby³o wielu goœci: Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz
Goliñski, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Pani Bo¿ena
Daszewska, Ksi¹dz Pra³at Franciszek Fecko oraz Rodzice.
Imprezê rozpocz¹³ Dyrektor Szko³y Pan Tomasz Szlak, który
z³o¿y³ wszystkim pracownikom szko³y serdeczne ¿yczenia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystoœci Pan
Wójt wrêczy³ akty mianowania dwóm nauczycielkom Pani
Dorocie Gawroñskiej i Pani Ewie Nogal, które z³o¿y³y
uroczyste œlubowanie. Nastêpnie przyszli uczniowie klasy I
przedstawili swój program artystyczny, potwierdzaj¹cy, i¿
mog¹ ju¿ staæ siê uczniami. Potem Pierwszaki przyjê³y z r¹k
Dyrektora Szko³y akty pasowania na ucznia. Na
zakoñczenie Samorz¹d Uczniowski pokaza³ „Œmieszne
scenki z ¿ycia Szko³y”.

owy rok szkolny jest drugim rokiem, w którym
uczniowie Szko³y Podstawowej im. Obroñców Ziem
Polskich w Woc³awach, realizuj¹ zajêcia
p o z a l e k c y j n e m e t o d ¹ p r o j e k t ó w. Z g o d n i e z
harmonogramem odby³y siê ju¿ 4 projekty z zakresu
poszczególnych kompetencji matematycznoprzyrodniczych oraz spo³eczno-obywatelskich. Uczniowie
klas 4-6 zapoznali siê z recyklingiem odpadów, efektem
czego by³y nagrane przez uczniów spoty reklamowe na
temat ,,Nie pozwolimy aby zasypa³y nas odpady”. W drugim
projekcie poznawa³y siebie w globalnym œwiecie. Uczniowie
dostrzegli zale¿noœæ wp³ywu dzia³alnoœci ludzkiej w Ma³ej
OjczyŸnie na zmiany w globalnym œwiecie. Równie¿
uczniowie klas1-3 rozwi¹zywali nie³atwe zadania ,,odwiedzili
s¹siadów” oraz odkrywali ,,o czym szumi¹ drzewa?”.
Projekty ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem wœród
m³odzie¿y szkolnej, a ciekawe, niekonwencjonalne zadania
wzbudzaj¹ motywacjê do dalszego twórczego dzia³ania.

D

N

Na zdjêciu: Uczniowie S.P. Woc³awy w trakcie prezentacji projektu.

Artyœci w Przedszkolu w Cedrach Ma³ych

Konkurs ekologiczny „EKOLUD” w Woc³awach

J

ak co roku równie¿ jesieni¹ bie¿¹cego roku we wrzeœniu
S.P. w Woc³awach zorganizowa³a konkurs ekologiczny,
który cieszy³ siê ogromn¹ popularnoœci¹ wœród uczniów
klas O – III. Pora roku dostarcza ,, m³odym twórcom .. bogactwa
materia³ów z których wyczarowuj¹ wiele pomys³owych prac. W
tym roku do konkursu zg³oszono 18 prac. Wszyscy uczestnicy
konkursu zostali nagrodzeni , a wœród zg³oszonych prac by³a
miêdzy innymi Kareta Kopciuszka, Kukurydziana Panienka,
Ogórkowa Pani. Na poni¿szym zdjêciu - jedna z nagrodzonych
prac.
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C

o miesi¹c do Przedszkola Samorz¹dowego
przyje¿d¿aj¹ artyœci, którzy przybli¿aj¹ dzieciom teatr
i pracê aktora. W paŸdzierniku „Teatr Qfer” z Gdañska
przedstawi³ przedszkolakom spektakl pt.: „Ma³a Syrenka.”
Dzieci z wielkim zainteresowaniem ogl¹da³y przedstawienie.
Jak to w bajkach bywa wszystko dobrze siê skoñczy³o.
Natomiast dnia 5 paŸdziernika odby³y siê warsztaty
plastyczne na temat „ Jesienne drzewa.” Rodzice wraz ze
swoimi pociechami wykonywali pracê plastyczn¹ dowoln¹
technik¹. Jesienne, kolorowe drzewa s¹ teraz ozdob¹ szatni.
Bardzo dziêkujemy rodzicom za udzia³ w warsztatach i
wzorowe zaanga¿owanie.

Cedry Wielkie, listopad 2011 r
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Œlubowanie pierwszoklasistów ze Szko³y Podstawowej im. Obroñców Ziem Polskich w Woc³awach
na Westerplatte

T

radycyjnie na Westerplatte w miesi¹cu wrzeœniu, ca³a Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej im. Obroñców Ziem Polskich w
Woc³awach uczestniczy³a w uroczystym œlubowaniu i pasowaniu uczniów klasy I. Wspania³a atmosfera i pogoda
dostarczy³a wszystkim niezapomnianych prze¿yæ , zarówno uczniom jak i rodzicom , którzy dziêkowali za niezapomniane ,
wzruszaj¹ce chwile wspólnie prze¿yte ze swymi dzieæmi. Na Westerplatte obecni byli: Przewodnicz¹ca Rady Gminy Bo¿ena
Daszewska z Kierownik Referatu Oœwiaty Maria Gierszewska, Radna Danuta Zakrzewska, So³tys Stanis³awowa Alicja Benedyk,
Ks. Waldemar Naczk, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Woc³awach Anna Ko³atek, nauczyciele , uczniowie i ich rodzice.
Uroczystoœæ prowadzili przedstawiciele samorz¹du uczniowskiego. 22 uczniów klasy pierwszej z³o¿y³o uroczyste œlubowanie na
sztandar szko³y. Nastêpnie pod Pomnikiem Bohaterów Westerplatte zosta³y z³o¿one kwiaty oraz zapalone znicze. Od 2005 roku
oddelegowani uczniowie i nauczyciele wraz z Dyrektorem Ann¹ Ko³atek, ka¿dego roku 1 wrzeœnia, w rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej sk³adaj¹ ho³d poleg³ym w walce o wolnoœæ na Westerplatte, ucz¹c w ten sposób dzieci i m³odzie¿ patriotyzmu.

Powo³anie i pierwsze posiedzenie Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego

W

ójt Gminy Zarz¹dzeniem z dnia 26 wrzeœnia 2011r. powo³a³
Radê Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego w Gminie Cedry
Wielkie. Zgodnie z zapisami ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie Rada jest organem opiniodawczym i
konsultacyjnym w zakresie wspó³pracy samorz¹du gminnego z
organizacjami pozarz¹dowymi. W sk³ad powo³anej Rady wchodz¹:

- El¿bieta Skirmuntt – Kufel – Stowarzyszenie „¯u³awy
Gdañskie”;

1.Przedstawiciele Wójta Gminy:

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady w
powy¿szym sk³adzie odby³o siê 24 paŸdziernika br., w
trakcie którego dokonano wyboru w³adz. W wyniku
g³osowania Przewodnicz¹c¹ Rady DPP Gminy Cedry
Wielkie wybrana zosta³a p. El¿bieta Skirmuntt – Kufel,
natomiast Wiceprzewodnicz¹cym – p. Marek
Olechnowicz.

- Ewelina Paracka; Maria Gierszewska;
2. Przedstawiciele Rady Gminy:
- Emilia Cyman; Katarzyna Sikora;
3. Przedstawiciele Organizacji Pozarz¹dowych:
- Justyna Korytnicka – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trutnowy;
Cedry Wielkie, listopad 2011 r
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- Krzysztof Rakowski – Gminne
Sportowe Cedry Wielkie;

Towarzystwo

- Marek Olechnowicz – Stowarzyszenie „Podaj Rêkê”.

Kadencja Rady trwaæ bêdzie 2 lata.
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Dotacja dla mieszkañców na instalacjê kolektorów s³onecznych

Z

myœl¹ o mieszkañcach naszej Gminy
firma Energa Obrót S.A. we wspó³pracy z
Gmin¹ Cedry Wielkie oraz Bankiem
Ochrony Œrodowiska przygotowa³a
kompleksow¹ ofertê obejmuj¹c¹ zarówno
zestawy kolektorów p³askich, jak i pró¿niowych
wraz z wszystkimi materia³ami instalacyjnymi,
stela¿em na dach i monta¿em instalacji.
Powy¿sza propozycja obejmuje wizytê doradcy,
dobór optymalnego rozwi¹zania, pomoc przy
wype³nianiu dokumentów niezbêdnych do
uzyskania kredytu z dotacj¹, monta¿ instalacji
przez wyspecjalizowan¹ kadrê oraz wieloletni¹
gwarancjê. Dziêki wykorzystaniu energii
promieniowania s³onecznego do podgrzewania
Ciep³ej Wody U¿ytkowej (CWU), mo¿na poczyniæ du¿e oszczêdnoœci w bud¿ecie
gospodarstwa domowego. Warto to zrobiæ szczególnie teraz, gdy Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi³ dotacjê do kredytu na zakup i monta¿
instalacji kolektorów s³onecznych. Dotacja ta wynosi maksymalnie 45% kapita³u kredytu
wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsiêwziêcia. Inwestycja w
kolektory s³oneczne zapewni nawet 60% oszczêdnoœci w rocznych rachunkach za
podgrzanie CWU, a zwrot nak³adów z inwestycji mo¿e nast¹piæ ju¿ nawet po 5 latach!
Wójt Gminy zaprasza wszystkich mieszkañców Gminy Cedry Wielkie
zainteresowanych pozyskaniem dotacji na instalacjê kolektorów s³onecznych na
spotkanie, które odbêdzie siê 2 grudnia br. o godz. 17.00 w ¯u³awskim Oœrodku
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
DORADCY Energa – Obrót S.A. : Sebastian Patyna tel. 785-868-877 e-mail:
sebastian.patyna@energa.pl; Rafa³ Si³uch tel. 785-873-739 e-mail: rafal.siluch@energa.pl

ATRAKCYJNE DZIA£KI MIESZKANIOWE W GMINIE CEDRY WIELKIE
W MIEJSCOWOŒCI CEDRY MA£E
25 minut od centrum Gdañska
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NOWINY ¯U£AWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

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.

REDAKCJA:
Urz¹d Gminy Cedry Wielkie
83-020 Cedry Wielkie
ul.Krasickiego 16
Tel. (58) 683-61-64
Fax. (58) 683-61-66

Cedry Wielkie, listopad 2011 r

Biuletyn “Nowiny ¯u³awskie”
Nak³ad: 1000 egzemplarzy

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

¯u³awski Oœrodek Kultury i Sportu
w Cedrach Wielkich
Nr. konta bankowego
dla reklamodawców:
02 8335 0003 0201 8557 2000 0001

