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Trzecia kadencja Wójta Janusza Goliñskiego

Wybrano now¹ Radê Gminy Cedry Wielkie

W

tegorocznych wyborach samorz¹dowych, które
odby³y siê dnia 21 listopada 2010 r. jedynym
kandydatem na wójta gminy, by³ Janusz Goliñski,
dotychczasowy w³odarz gminy, sprawuj¹cy tê funkcjê
nieprzerwanie od 2002 r. W wyniku g³osowania, które mia³o
charakter referendum, uzyska³ wysoki wskaŸnik poparcia
wynosz¹cy 83,2%. Tak wiêc trwaj¹ca kadencja
samorz¹dowa 2010-2014, bêdzie trzeci¹, sprawowan¹
przez Wójta Janusza Goliñskiego.
Numer
obwodu

Frekwencja

Procent
poparcia

35,14

82,3

1

Granice obwodu
so³ectwa: B³otnik, Cedry
Ma³e, Kiezmark,
Koszwa³y, Trzcinisko

2

so³ectwa: Cedry Wielkie,
D³ugie Pole, Giemlice,
Leszkowy

36,51

84,7

3

so³ectwa: Mi³ocin,
Stanis³awowo,
Trutnowy, Woc³awy

52,78

73,9

W

celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy
Cedry Wielkie oraz Wójta Gminy utworzono na
terenie gminy dziewiêæ okrêgów wyborczych, w
których wybierano ³¹cznie 15 radnych. Ogó³em
uprawnionych do g³osowania by³o 4.990 mieszkañców, zaœ
w wyborach uczestniczy³o 1. 997 osób co stanowi 39,63%
uprawnionych, przy frekwencji wyborczej w Powiecie Gd.
wynosz¹cej 45,44%. Najwiêksz¹ liczbê g³osów w danym
okrêgu, otrzymali i tym samym wybrani zostali radnymi
gminy VI kadencji nastêpuj¹cy kandydaci:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bo¿ena Daszewska
pe³ni dy¿ury w biurze Rady w Urzêdzie Gminy
w ka¿d¹ œrodê w godzinach od 12.00 do 15.00

Imiê i Nazwisko
Maria Kubiak
Anna Moritz
Maria Pomirska
Adam Sala
Justyna S³owiñska
Jan Pa³kowski
Bart³omiej Ziêba
Miros³aw Zakrzewski
Gra¿yna Trojnar
Emilia Cyman
Bo¿ena Tarasiuk
Danuta Zakrzewska
Jaros³aw Karnat
Katarzyna Sikora
Bo¿ena Daszewska

G³osy wa¿ne
54
149
111
54
74
92
131
145
122
106
88
70
145
93
wybrana bez g³osowania

Na zdjêciu od lewej: Katarzyna Sikora, Danuta Zakrzewska, Anna Moritz, Bart³omiej Ziêba, Jaros³aw Karnat, Maria Kubiak, Bo¿ena Daszewska, Gra¿yna
Trojnar, Bo¿ena Tarasiuk, Jan Pa³kowski, Adam Sala, Wójt Janusz Goliñski, Maria Pomirska, Justyna S³owiñska, Miros³aw Zakrzewski, Emilia Cyman,
Krystyna Barczak - Obs³uga Rady Gminy.
Cedry Wielkie, grudzieñ 2010 r
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Sk³ady i zadania nowowybranych Komisji Rady
Gminy Cedry Wielkie

Nagroda od Marsza³ka Województwa w konkursie
"Przyjazna Wieœ".

KOMISJA ZDROWIA, OŒWIATY KULTURY I SPORTU

Przewodnicz¹cy Komisji: Anna Moritz
Cz³onkowie: Katarzyna Sikora, Maria Kubiak, Danuta
Zakrzewska, Bart³omiej Ziêba
Zakres zadañ komisji obejmuje w szczególnoœci zadania
dotycz¹ce: Kultury, oœwiaty i zdrowia, potrzeb gminy w
zakresie sportu i rekreacji, pracy szkó³, przedszkola, GOPS
oraz organizacji sportowych i kulturalnych.
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŒRODOWISKA

Przewodnicz¹cy Komisji: Adam Sala
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji: Gra¿yna Trojnar
Cz³onkowie: Jan Pa³kowski, Bo¿ena Tarasiuk, Jaros³aw
Karnat, Maria Kubiak
Zakres zadañ komisji obejmuje w szczególnoœci: wyra¿ania
opinii w sprawach wy³¹czenia gruntów z u¿ytkowania rolnego,
sprawy z zakresu melioracji i produkcji rolnej, dotycz¹cych
gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu
drogowego, wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania œcieków, utrzymania czystoœci,
wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w
energiê elektryczn¹, transportu lokalnego, komunikacji i
przewozu, obrotu ziemi¹ i nieruchomoœciami, wspó³pracy z
Izb¹ Rolnicz¹ i innymi instytucjami w zakresie rolnictwa i
ochrony œrodowiska opiniowania stawek podatku rolnego,
op³at za zu¿ycie wody oraz zrzut œcieków.

G

mina Cedry Wielkie zajê³a drugie miejsce w etapie
regionalnym konkursu „Przyjazna Wieœ”
na
najlepszy projekt w zakresie infrastruktury
spo³ecznej zrealizowany na obszarach wiejskich przy
wsparciu œrodków unijnych. Konkretnie doceniono nas za
projekt pn. „Zwiêkszenie oferty aktywnego wypoczynku
poprzez budowê Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w
D³ugim Polu”. Projekt zosta³ zrealizowany w 2008 r. za kwotê
blisko miliona z³otych przy dofinansowaniu z Sektorowego
Programu Operacyjnego w kwocie 450 tys. z³. Konkurs ten
by³ og³oszony przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego.
Nagrodzony projekt zyska³ uznanie komisji konkursowej ze
wzglêdu na jego pomys³owoœæ, innowacyjnoœæ,
funkcjonalnoœæ oraz przydatnoœæ w lokalnym œrodowisku.
Dyplom i nagrodê rzeczow¹ z r¹k Marsza³ka Województwa
Mieczys³awa Struka odebra³ Wójt Gminy Cedry Wielkie
podczas uroczystej konferencji podsumowuj¹cej wdra¿anie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie
Pomorskim w roku 2010, która odby³a siê w dniu 29 listopada
2010 roku.

KOMISJA BUD¯ETU I FINANSÓW

Przewodnicz¹cy Komisji: Jan Pa³kowski
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji: Justyna S³owiñska
Cz³onkowie: Miros³aw Zakrzewski, Adam Sala, Maria
Pomirska
Zakres zadañ komisji obejmuje w szczególnoœci zadania
dotycz¹ce: opiniowanie uchwa³ so³ectw, dotycz¹cych
wydatków bud¿etowych, opiniowania projektów uchwa³
bud¿etu, opiniowania wniosków maj¹cych skutki finansowe .
KOMISJA STRATEGII I ROZWOJU GMINY

Przewodnicz¹cy Komisji: Jaros³aw Karnat
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji: Katarzyna Sikora
Cz³onkowie: Emilia Cyman, Anna Moritz, Gra¿yna Trojnar,
Bart³omiej Ziêba
Zakres zadañ komisji obejmuje w szczególnoœci zadania
dotycz¹ce: strategii rozwoju gminy Cedry Wielkie, wieloletnich
planów inwestycyjnych, zagospodarowania przestrzennego
gminy, kierunków rozwoju gospodarczego gminy, promocji
gminy.
KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicz¹cy Komisji: Bo¿ena Tarasiuk
Cz³onkowie: Justyna S³owiñska. Maria Pomirska, Danuta
Zakrzewska
Zakres zadañ komisji obejmuje w szczególnoœci zadania
dotycz¹ce: wydawania opinii odnoœnie wykonania bud¿etu
gminy i wnioskowaniem do Rady Gminy w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wykonuje zadania
zlecone przez Radê Gminy w zakresie kontroli dzia³alnoœci
Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz so³ectw.
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Zimowe obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci

P

rzypominamy, ¿e zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku na terenie gminy, w³aœciciele nieruchomoœci maj¹
obowi¹zek usuwania œniegu i lodu z chodnika, który przylega
bezpoœrednio do granicy jego nieruchomoœci. Istnieje równie¿
obowi¹zek usuwania sopli i zwa³ów œniegu z dachu budynku
mieszkalnego i zabudowañ gospodarczych znajduj¹cych siê na
dzia³ce w³aœciciela.
Cedry Wielkie, grudzieñ 2010 r
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ODPOWIEDZIALNOŒÆ ZA STAN UTRZYMANIA DRÓG
NA TERENIE GMINY CEDRY WIELKIE

Droga krajowa

Droga wojewódzka

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Wykaz jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za prowadzenie zimowego utrzymania
dróg w sezonie zimowym 2010/2011

Droga krajowa E-7
Odpowiedzialny: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddzia³ w Gdañsku, ul. Subis³awa 5, tel.:58/511-24-49
Wykonawca: Obwód Drogowy nr II w Kiezmarku, tel. 58/692-62-44, Tel. kom. do dy¿urnego: 606-929-352

Droga wojewódzka
Odpowiedzialny: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdañsku, ul. Mostowa 11A, tel: 58/326-49-85
Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Handlowe „IKAR” Gdañsk, tel. : 58/303-42-92, Tel. kom: 501-506-903

Drogi powiatowe
Odpowiedzialny: Starosta Powiatu Gdañskiego, Koordynator: Jerzy Œwis - Naczelnik Wydzia³u Infrastruktury (tel. 58/773-12-23)
Wykonawca: Firma DGD - sp.j Roman Dudek, Rados³aw Golañski Pruszcz Gdañski

Drogi gminne
Odpowiedzialny: Wójt Gminy.
Wykonawcy: Firma AMADEX A.Piotrowski (so³ectwo: B³otnik, Trzcinisko, Kiezmark,
Leszkowy
Dariusz Wojewski i Andrzej Czuba (so³ectwa: Cedry Ma³e, Cedry Wielkie, Trutnowy,
Woc³awy, Koszwa³y, Stanis³awowo, D³ugie Pole, Giemlice, Mi³ocin)
Cedry Wielkie, grudzieñ 2010 r
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Otwarcie œwietlicy w Leszkowach.

C

zwartek 4 listopada 2010 roku by³ szczególnym dniem w ¿yciu mieszkañców Leszkowa. Po kilku latach starañ dokonano
otwarcia wyremontowanej œwietlicy wiejskiej. Fundusze na ten cel w wiêkszoœci pozyskano ze œrodków poza bud¿etowych
z PROW 2007-2013 w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”. Na uroczystoœæ przyby³y w³adze samorz¹dowe gminy na
czele z Wójtem, p. Januszem Goliñskim, Starost¹ Powiatu Gdañskiego Cezarym Bieniasz-Krzywiec, Pos³em na Sejm RP Piotrem
O³owskim oraz Zastêpc¹ Burmistrza Miasta Pruszcz Gdañski Ryszardem Œwilskim. Obecni byli radni, so³tysi i mieszkañcy
so³ectwa. Przeciêcia symbolicznej wstêgi dokonali: Pose³ na Sejm RP Piotr O³owski, Starosta Powiatu Gdañskiego Cezary
Bieniasz - Krzywiec, Wójt Gminy Janusz Goliñski oraz so³tys miejscowoœci Leszkowy Irena WoŸniak, po czym odby³a siê krótka
modlitwa oraz poœwiêcenie nowego budynku. W swoim przemówieniu, Wójt Gminy, Janusz Goliñski zauwa¿y³ du¿e
zaanga¿owanie Przewodnicz¹cej Rady Gminy, p. Bo¿eny Daszewskiej, która od wielu lat marzy³a o wybudowaniu œwietlicy. Z
pomoc¹ Urzêdu, przyjació³ i mieszkañców marzenie to uda³o siê spe³niæ. Mamy nadziejê, ¿e œwietlica stanie siê miejscem
codziennych spotkañ mieszkañców, jak równie¿ wielu ciekawych inicjatyw. Obowi¹zki gospodarzy pe³nili: so³tys miejscowoœci
Leszkowy Irena WoŸniak oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bo¿ena Daszewska. W swoim wyst¹pieniu Pani Bo¿ena Daszewska
przedstawi³a historiê powstania œwietlicy oraz serdecznie dziêkowa³a w³adzom gminy za zrealizowanie ca³ego projektu oraz
pracownikom Urzêdu za opracowanie wniosku, czuwanie nad jego prawid³owym przebiegiem oraz pomoc w organizacji
dzisiejszej uroczystoœci. Oczywiœcie nie oby³o siê bez zwyczajowych podarunków dla osób, które przyczyni³y siê do powstania
tego piêknego obiektu. O prezentach nie zapomnieli równie¿ przybyli na uroczystoœæ goœcie. Oficjalne uroczystoœci otwarcia
œwietlicy zakoñczy³y siê wystêpami uczniów z Zespo³u Szkó³ w Cedrach Ma³ych , którzy zaœpiewali, zatañczyli oraz przedstawili
program artystyczno-humorystyczny. Specjaln¹ piosenkê na temat zalet posiadania w³asnej œwietlicy wykona³y m³ode mieszkanki
miejscowoœci. Po hucznym wystêpie m³odzie¿y przyszed³ czas na wspóln¹ biesiadê, na której mo¿na by³o skosztowaæ
przepysznych dañ oraz smako³yków przygotowanych przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Leszkowa. Uroczyste otwarcie œwietlicy
zosta³o po³¹czone ze Œwiêtem Wa³ów podczas, którego przedstawiciele Klubu Nowodworskiego przedstawili tradycje ochrony
przeciwpowodziowej na ¯u³awach, zaprezentowany zosta³ film „Europejskie Poldery – 10 sposobów na ¿ycie poni¿ej poziomu
morza”. Jednak najwiêkszym zainteresowaniem wœród zebranych cieszy³a siê prezentacja nape³niania i uk³adania worków z
piaskiem. Ka¿dy chêtny móg³ spróbowaæ swoich si³ i przekonaæ siê jak mêcz¹ce i odpowiedzialne jest to zajêcie. Podczas ca³ego
dnia mo¿na by³o podziwiaæ w œwietlicy wystawê „Inspiracje Europejskimi Polderami”. By³ to niezapomniany dzieñ dla wszystkich
przyby³ych, a zw³aszcza dla mieszkañców, którzy wreszcie doczekali siê swojego ma³ego centrum ¿ycia kulturalnego.

Na zdjêciu: Starosta Gdañski Cezary Bieniasz Krzywiec w trakcie uroczytego Na zdjêciu: Nowo wybudowana œwietlica wiejska w Leszkowach
przeciêcia wstêgi. Obok Wójt Gminy Janusz Goliñski oraz Pose³ na Sejm Piotr
O³owski.

Na zdjêciu: Zespó³ taneczny dzieci ze Szko³y Podstawowej w Cedrach Ma³ych. Na zdjêciu: Od lewej So³tys wsi Leszkowy Irena WoŸniak, Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Bo¿ena Daszewska i Wójt Gminy Janusz Goliñski.
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Œwietlica w Stanis³awowie ju¿ funkcjonuje.

W

pogodny, sobotni poranek 27 listopada 2010r. so³tys wsi Stanis³awowo Pani Alicja Benedyk powita³a zaproszonych
goœci przyby³ych na uroczyste otwarcie œwietlicy wiejskiej, która powsta³a w wyniku modernizacji obiektu po by³ej zlewni
mleka. Pani So³tys podziêkowa³a Wójtowi Gminy Januszowi Goliñskiemu za starania oraz pozyskanie œrodków
finansowych na adaptacjê oraz wyposa¿enie obiektu w niezbêdny sprzêt. Fundusze na ten cel w wiêkszoœci pozyskano ze
œrodków pozabud¿etowych z PROW 2007-2013 w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”. Symbolicznego otwarcia obiektu
przez przeciêcie wstêgi dokonali: najstarsza mieszkanka Stanis³awowa Pani Janina Bartoszewicz, Pose³ na Sejm RP Piotr
O³owski, Wicestarosta Powiatu Gdañskiego Marian Cichon, Wójt Gminy Janusz Goliñski oraz so³tys miejscowoœci Stanis³awowo
Alicja Benedyk. Dope³nieniem ceremonii otwarcia by³o poœwiêcenie œwietlicy przez Ksiêdza Proboszcza Parafii Woc³awy. Po
zakoñczeniu oficjalnej czêœci, przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹ zaprezentowa³y siê dzieci z programem artystycznym ze
Szko³y Podstawowej w Woc³awach oraz najm³odsi mieszkañcy Stanis³awowa. Wójt Gminy Janusz Goliñski zosta³ obdarowany
przez najm³odszych mieszkañców Stanis³awowa w³asnorêcznie wykonanymi sercami, ukazuj¹cymi wielk¹ wdziêcznoœæ za
stworzenia miejsca, w którym bêd¹ mogli spêdzaæ po¿ytecznie czas i rozwijaæ swoje zainteresowania. Tak d³ugo wyczekiwane
wydarzenie rozbudzi³o w uczestnikach g³êbokie nadzieje na rozwój kulturalny w obiekcie, w którym w wolnym czasie bêd¹ mogli
wspólnie spotykaæ siê i integrowaæ.

Na zdjêciu: Seniorka Stanis³awowa - Janina Bartoszewicz podczas
uroczystego przeciêcia wstêgi.

Na zdjêciu: Nowo wybudowana œwietlica wiejska w Stanis³awowie.

Na zdjêciu: Uczestnicy uroczystoœci.

Na zdjêciu: Od lewej Przewodnicz¹cy R.G. Bo¿ena Daszewska, Radny Gminy
Jaros³aw Karnat, Pose³ na Sejm RP Piotr O³owski, Wicestarosta Gdañski Marian
Cichon, Radny Powiatu Andrzej Ziêba, Wójt Gminy Janusz Goliñski, So³tys
Stanis³awowa Alicja Benedyk.

S¹ fundusze na doposa¿enie œwietlic

W

dniu 29 listopada 2010 r. w Filharmonii Ba³tyckiej na O³owiance w Gdañsku odby³a siê uroczysta konferencja
podsumowuj¹ca wdra¿anie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim w roku 2010. W
trakcie spotkania Wójt Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliñski oraz Skarbnik Gminy, Eugenia Mirowska podpisali umowê
o dofinansowanie projektu pn. „Remont oraz kompleksowe 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”. Ca³kowita wartoœæ projektu opiewa na kwotê 130 tys z³., dofinansowanie wynosi 53 tys. z³ co stanowi 41%
kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przedmiotowa inwestycja sfinalizowana zostanie do koñca paŸdziernika przysz³ego roku.
Celem realizacji niniejszego przedsiêwziêcia jest poprawa standardu œwiadczonych us³ug kulturalnych w œwietlicach wiejskich
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
przedsiêwziêciach.
Cedry Wielkie, grudzieñ 2010 r
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Koœció³ w Kiezmarku odzyska³ dawny blask

D

obieg³ ju¿ koñca remont w koœciele p.w Matki
Boskiej Czêstochowskiej w Kiezmarku prowadzony
przez firmê Maxi Term – w³. Wies³aw Deneko z
siedzib¹ w Gdañsku. Inwestycja realizowana by³a od
czerwca do listopada br.
Wspó³finansowana by³a
nastêpuj¹co:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja
300 tys. z³ (49,07%)
- Gmina Cedry Wielkie – dotacja 240 tys. z³ (39,26%)
- œrodki w³asne Parafii - 71 340,45 (11,67%)

Na zdjêciu: Obiekt przed renowacj¹.

Prace przeprowadzone w œwi¹tyni by³y najwiêksze od
czasów miêdzywojennych. Wzmocniona zosta³a
konstrukcja obiektu, powsta³a nowa elewacja, wykonano
now¹ instalacjê elektryczn¹ wraz z oprzyrz¹dowaniem i
pomiarami, przeprowadzono równie¿ prace remontowe
kruchty zachodniej, dzwonnicy i bry³y korpusu nawowego,
odnowiony i uporz¹dkowany zosta³ równie¿ teren przy
Na zdjêciu: Koœció³ po renowacji.
koœciele.

Ciekawostk¹ jest niezwyk³e znalezisko, na które natrafiono w czasie remontu koœcio³a. Jest to niewielka drewniana szkatu³a,
zawieraj¹c¹ mensê o³tarzow¹. Skrzynia jest opieczêtowana. Na tylniej drewnianej œciance widnieje napis – „Rosentreter”. Wynika
z niego, ¿e biskup che³miñski poœwiêci³ o³tarz w katedrze w Pelplinie. Poœwiêci³ relikwie tego o³tarza. Jest te¿ data i rok 1901.
Relikwiarze w tamtym czasie zwyczajowo umieszczano w mensach o³tarzowych koœcio³a.
Obiekt w Kiezmarku z wielu wzglêdów jest wyj¹tkowy. To jeden z najpiêkniejszych i
najcenniejszych historycznie drewnianych koœcio³ów na
¯u³awach Gdañskich. Wzniesiono go w 1727 roku,
wykorzystuj¹c elementy istniej¹cej tam starszej
budowli. Koœció³ wybudowany zosta³ w konstrukcji
szkieletowej, z murem wype³niaj¹cym z cegie³ na które
na³o¿ono tynk. W czêœci zachodniej ponad murowan¹
podbudow¹ jest ustawiona dzwonnica równie¿ w
konstrukcji szkieletowej, wzniesiona na rzucie
kwadratu, z murem wype³niaj¹cym z cegie³. Œciana
wschodnia prezbiterium nawi¹zuje kszta³tem do
kasztelu nowo¿ytnego galeonu. Koœció³ ten ma równie¿
wyj¹tkowe i cenne, je¿eli chodzi o ¿u³awskie koœcio³y
Na zdjêciu: wnêtrze koœcio³a w trakcie remontu.
barokowe wyposa¿enie i wystrój wnêtrza. Na œcianie
po³udniowej dzwonnicy zachowa³y siê dwa zegary s³oneczne: kamienny z dat¹ „1653” i drewniany
z pocz. XIX w. Bez w¹tpienia, minione stulecia, a tak¿e specyficzne uwarunkowania klimatyczne,
geologiczne i hydrologiczne odcisnê³y na materialnej kondycji koœcio³a swój œlad. Cenny obiekt od
lat wymaga³ renowacji. Wskutek wieloletnich zaniedbañ grozi³a mu katastrofa budowlana. W 2005
r. pierwsze pozyskane œrodków umo¿liwi³y po wielu latach rozpoczêcie pierwszych prac Na zdjêciu: Nawa g³ówna koœcio³a.
ratuj¹cych ten zabytek. Zosta³o wykonane nowe pokrycie dachowe na wie¿y a nastêpnie na pozosta³ej czêœci obiektu. Parafie
wiejskie s¹ zbyt ma³e aby pokryæ koszty odbudowy tego typu budowli, przez co wielkiego uszczerbku doznaje w skali ca³ego kraju
szeroko pojête dziedzictwo narodowe. Pozyskane z wielkim trudem œrodki finansowe na remont obiektu pozwoli³y na
przywrócenie pierwotnego piêkna tej zabytkowej œwi¹tyni w Kiezmarku.

Kolejne projekty i inwestycje w Cedrach Wielkich

R

emont œwietlicy w Koszwa³ach oraz utwardzenie placu parkingowego za ¯u³awskim Oœrodkiem Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich to kolejne inwestycje na które Gmina Cedry Wielkie uzyska³a dofinansowanie.Uroczyste podpisanie umów na
dofinansowanie inwestycji odby³o siê 13 lipca 2010 r. w Sali Herbowej Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku. Swoje
podpisy na dokumentach z³o¿yli Janusz Goliñski, Wójt Gminy wraz z Marsza³kami Województwa, Mieczys³awem Struk i
Wies³awem Byczkowskim.Oba projekty z³o¿ono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego, osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura spo³eczna i inicjatywy obywatelskie, dzia³anie 9.3 Lokalne inicjatywy
obywatelskie wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Dofinansowanie w wysokoœci 50%
kosztów kwalifikowanych otrzyma³y: projekt pn. „Poprawa infrastruktury œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Koszwa³y” oraz projekt
pn. „Utwardzenie nawierzchni placu parkingowego oraz doposa¿enie placu zabaw wraz z organizacj¹ imprezy plenerowej w
Cedrach Wielkich”. Pierwszy projekt zak³ada modernizacjê budynku œwietlicy. Zakres prac to ocieplenie œcian budynku, wymiana
stolarki okiennej, monta¿ ogrodzenia œwietlicy, placu i boiska oraz utwardzenie terenu wokó³ sali. Ca³oœæ przedsiêwziêcia szacuje
siê na 150 tys z³. Drugi projekt to utwardzenie placu parkingowego za ¯u³awskim Oœrodkiem Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
oraz doposa¿enie istniej¹cego tam placu zabaw. Jego realizacja umo¿liwi organizacjê ró¿nego rodzaju imprez masowych i
usprawni pracê ¯OKiS-u. Koszt ca³kowity zadania to kwota 182 tys. z³. Pocz¹tek realizacji obu inwestycji zaplanowano na wiosnê
2011 roku.
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Dobiega koñca budowa kanalizacji.

Kanalizacja w Koszwa³ach w budowie.

udowa kanalizacji w miejscowoœciach: Mi³ocin,
Trutnowy, Cedry Wielkie”, dobiega koñca. W³aœnie
trwaj¹ koñcowe prace zwi¹zane z
budow¹
przepompowni oraz uporz¹dkowaniem terenu. Celem
inwestycji jest uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej w
trzech miejscowoœciach naszej Gminy. W wyniku realizacji
tego zadania zostanie wykonana sieæ kanalizacyjna o
³¹cznej d³ugoœci ponad 14 km. Wybudowanie kanalizacji
sanitarnej jest pozytywnym elementem oddzia³ywania na
œrodowisko poniewa¿ zostanie wyeliminowane
niekontrolowane odprowadzanie œcieków do œrodowiska
naturalnego. Powy¿sze zadanie wspó³finansowane jest ze
œrodków UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013, dzia³anie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony
œrodowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Ca³kowity
koszt realizacji zadania wyniesie oko³o 6,5 mln z³, z czego
ponad 50% to œrodki zewnêtrzne. Niestety obecna mroŸna
pogoda nie sprzyja realizacji tej inwestycji, która zakoñczy
siê z opóŸnieniem.

rwaj¹ prace budowlane przy budowie kanalizacji
sanitarnej w Koszwa³ach. Wykonawc¹ robót jest
Przedsiêbiorstwo Realizacji Inwestycji "DAK-BUD"
Ltd. sp. z o.o. ze Starogardu Gd., które w maju br. wy³onione
zosta³o w trybie przetargu nieograniczonego. Ca³kowity
koszt realizacji zadania opiewa na kwotê 4,3 mln z³ i jest
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w 75%
kosztów
kwalifikowanych tj ok. 2,6 mln z³. Przewiduje siê, ¿e
zakoñczenie ca³oœci inwestycji nast¹pi do koñca
paŸdziernika przysz³ego roku. Realizacja przedmiotowej
inwestycji sprawi, ¿e powiêkszy siê udzia³ gospodarstw
domowych, które bêd¹ mog³y skorzystaæ z kanalizacji, do
65% ogó³u obszaru gminy. Œcieki odprowadzane bêd¹ do
Gminnej Oczyszczalni Œcieków w Cedrach Wielkich.

B

Pierwsza edycja projektu pn. „B¹dŸ aktywny –
zmieñ swoje ¿ycie” dobieg³a koñca.

O

d sierpnia 2010 r. do listopada 2010 r. Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Cedrach Wielkich
realizowa³ projekt systemowy pn. „B¹dŸ aktywny –
zmieñ swoje ¿ycie”, w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spo³ecznej,
Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej, który by³
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W projekcie uczestniczy³o 27 osób, dla których
zorganizowane zosta³y nastêpuj¹ce kursy zawodowe:
- kurs prawa jazdy B – ukoñczy³o 9 osób
- kurs prawa jazdy C – ukoñczy³y 3 osoby
(z czego jedna zda³a ju¿ egzamin pañstwowy)
- kurs komputerowy – ukoñczy³o 10 osób
- kurs kosmetyczny – ukoñczy³y 4 osoby
Ponadto wszyscy uczestnicy projektu wziêli udzia³ w
poradnictwie zawodowym i szkoleniu zawodowym
pozwalaj¹cym na zmianê zawodu oraz podwy¿szenie
kwalifikacji.

Cedry Wielkie, grudzieñ 2010 r
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Warsztaty z malowania na szkle.

D

nia 15 paŸdziernika dobieg³y koñca warsztaty z
malowania na szkle realizowane w ramach projektu
pn. „Bogactwo barw i kultury – do¿ynki w gminie
Cedry Wielkie”. Warsztaty, w których uczestniczy³o 9 osób
trwa³y od sierpnia br.i odbywa³y siê ¯OKiS. W ich trakcie
uczestnicy pod instruktorskim okiem Pani Karoliny
Witkowskiej poznali techniki malowania na szkle oraz
sposoby dobierania kolorów i nak³adania farb. Wspólnie te¿
szukali inspiracji do stworzenia niepowtarzalnych wzorów.
W efekcie ró¿nych pomys³ów powsta³o wiele inspiruj¹cych
prac. Malowanie na szkle to nie tylko ciekawie spêdzony
czas i mo¿liwoœæ dekoracji domu, ale tak¿e odkrycie w sobie
pasji tworzenia i rozwijanie kreatywnoœci - tak uczestnicy
podsumowali zakoñczone warsztaty.

NOWINY ¯U£AWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Hala sportowa dla mieszkañców

Z

namy ju¿ koncepcjê rozbudowy szko³y w
Cedrach Wielkich o now¹ halê sportow¹.
Konsultacje spo³eczne, min. z kadr¹
pedagogiczn¹ zak³adaj¹ rozwój szko³y o salê do
rehabilitacji i hydromasa¿u dla osób doros³ych.
Planuje siê tak¿e dodatkowe pomieszczenie dla kadry
pedagogicznej. - Rozbudowa szko³y jest niezbêdna –
mówi Janusz Goliñski, Wójt Gminy Cedry Wielkie. - Co
roku w naszej Gminie przybywa co najmniej
kilkudziesiêciu mieszkañców. St¹d projekt budowy
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Chcemy by
Cedry Wielkie, w których osiedla siê coraz wiêcej
dotychczasowych mieszkañców Trójmiasta mog³y
zaoferowaæ nowoczesny i spe³niaj¹cy wszystkie
standardy poziom kszta³cenia i niezbêdn¹ ku temu
infrastrukturê. Nowy obiekt ma mieæ m.in. czêœæ
widowiskow¹ na ok 180 miejsc. Przy okazji budowy
hali szko³a otrzyma te¿ now¹ bibliotekê.

Wizualizacja komputerowa hali widowiskowo - sportowej

Budowa obiektu ma kosztowaæ ok. 6,5 mln z³otych (Koszt szacunkowy). Czêœæ œrodków ma pochodziæ m.in. z Urzêdu
Marsza³kowskiego oraz z Totalizatora Sportowego.

Lekcja przeciwpowodziowa w terenie.

Angelus ogranicza swoje us³ugi

U

czniowie Gimnazjum Cedry Wielkie i Cedry Ma³e w
dniach 23 i 29 wrzeœnia br. byli uczestnikami projektu
,,Zwi¹zki Wa³owe wracaj¹’’ realizowanego przez
Salwinia Ekoklub przy Stowarzyszeniu Mi³oœników Nowego
Dworu Gdañskiego Klub Nowodworski. Lekcja rozpoczê³a
siê w miejscowoœci Nowy Dwór Gdañski sk¹d uczestnicy
udali siê kolejk¹ do miejscowoœci Cyganek. W tym urokliwym
miejscu m³odzie¿ zwiedzi³a koœció³ grekokatolicki, dom
podcieniowy oraz zabytkowy cmentarz. Podczas tego
pobytu uczniowie zapoznali siê równie¿ z procedurami
przygotowania gospodarstwa na wypadek powodzi oraz
wys³uchali prelekcji na temat zwi¹zków wa³owych. Po
wizycie w Cyganku m³odzie¿ uda³a siê kolejk¹ do
miejscowoœci Tujsk. W tujskim gimnazjum przeszli szkolenie
w uk³adaniu wa³ów przeciwpowodziowych przy pomocy
maszyn ³aduj¹cych TRRIO. Ka¿dy z uczniów po
samodzielnej obs³udze urz¹dzeñ otrzyma³ certyfikat
uczestnictwa w szkoleniu. Uzupe³nieniem szkolenia by³
pokaz ratownictwa przedmedycznego przeprowadzony na
fantomach. Ostatnim punktem programu lekcji by³a prelekcja
o okolicznych polderach na stacji pomp w Rybinie. Na
zakoñczenie uczniowie i opiekunowie zostali poczêstowani
gor¹c¹ czekolad¹ i ciastkami domowego wypieku.

N

a pocz¹tku grudniu b.r. wp³ynê³o do Urzêdu Gminy
pismo od firmy Angelus, informuj¹ce o zawieszeniu
œwiadczenia us³ug komunikacyjnych na linii 864
Cedry Wielkie – B³otnik - Trzcinisko - Gdañsk. Powodem
takiej decyzji wed³ug firmy Angelus jest nieop³acalnoœæ
funkcjonowania tej linii z uwagi na du¿y spadek liczby
podró¿nych. Na proœbê Urzêdu Gminy dotychczasowy
przewoŸnik bêdzie œwiadczy³ us³ugi na tej linii do koñca
stycznia 2011 roku. Trudno pozbawiæ naszych mieszkañców
jakiegokolwiek dowozu czy to do szkó³ czy do miejsca pracy
w trójmieœcie. Jest to wyj¹tkowa sytuacja i brak przewoŸnika
na tej linii by³by dla naszej gminy i naszych mieszkañców
wyj¹tkowo tragiczny.
Po wstêpnych rozmowach z ewentualnymi nowymi
przewoŸnikami, niestety z uwagi na relatywnie niedu¿¹
liczbê korzystaj¹cych z tej linii, nie ma praktycznie ¿adnej
konkurencji. Jedyna firma która, udzieli³a wstêpnej zgody to
firma Plus Express z Elbl¹ga, przewoŸnik który obecnie
realizuje dowozy dzieci do naszych gminnych szkó³. Trwaj¹
przygotowania g³ównie w sferze biurokratycznej do
spe³nienia niezbêdnych wymagañ do œwiadczenia takich
us³ug. Tut. Urz¹d zadeklarowa³ daleko id¹c¹ pomoc tej
nowej firmie w tym by od lutego przysz³ego roku mog³a ona
œwiadczyæ publiczne us³ugi komunikacyjne. Zgodnie z
ustaleniami z firm¹ Plus Express , dotychczasowy rozk³ad
jazdy autobusów na tej linii nie uleg³by wiêkszym zmianom.
Utrzymane by³oby dotychczasowe 8 kursów. Miejmy
nadziejê ¿e nowy przewoŸnik sprosta wymaganiom .
¯yczymy jak najlepiej tej firmie dla dobra wszystkich naszych
mieszkañców.

GOPS zatrudni pracownika

G

minny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Cedrach
Wielkich prowadzi nabór na wolne stanowisko
pracy pracownika socjalnego. Nabór prowadzony
jest w trybie otwartego konkursu w terminie do 31.01.2011.
Szczegó³owe wymagania wobec kandydatów
ubiegaj¹cych siê na ww. stanowisku zawarte s¹ w
og³oszeniu na stronie internetowej Urzêdu Gminy pod
adresem www.cedry-wielkie.pl lub numerem telefonu do
GOPS 58 683-66-01

Na zdjêciu: Uczniowie gimnazjum w trakcie treningu.
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Wielki Fina³ Turnieju Orlika - Hala Torwaru.

W

dniach 20 - 23.10.2010 r. odby³ siê w Warszawie Fina³
Ogólnopolskiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda
Tuska. Nasz¹ Gminê w kategorii dziewcz¹t w wieku 12-13 lat
reprezentowa³a dru¿yna podwórkowa Omega Cedry Wielkie W
eliminacjach do turnieju wyst¹pi³o 10743 dru¿yny na 914 Orlikach.
Organizatorem Fina³u ogólnopolskiego „TURNIEJ ORLIKA” by³ Zarz¹d
G³ówny Szkolnego Zwi¹zku Sportowego na zlecenie Ministerstwa
Sportu i Turystyki. „TURNIEJ ORLIKA” by³ organizowany odrêbnie dla
dru¿yn dziewcz¹t i ch³opców. W finale ogólnopolskim wziê³y udzia³ 64
zespo³y, które zajê³y I miejsca w swoich kategoriach w fina³ach
wojewódzkich:
- w kategorii wiekowej 10-11 lat – 16 zespo³ów dziewcz¹t i 16 zespo³ów
ch³opców
- w kategorii wiekowej 12-13 lat – 16 zespo³ów dziewcz¹t i 16 zespo³ów
Na zdjêciu: Reprezentacja Gminy Cedry Wielkie.
ch³opców.
Zespo³y sk³ada³y siê maksymalnie z 10 zawodników + 2 osoby
towarzysz¹ce.
Fina³ na Torwarze zgromadzi³ na trybunach ponad 3 tysi¹ce kibiców,
dzieci i m³odzie¿ z ca³ego kraju, którzy od samego rana doje¿d¿ali
autokarami do Warszawy ¿eby dopingowaæ swoje dru¿yny w turnieju.
40-sto osobowa grupa kibiców z naszej gminy dotar³a na Torwar o godz.
12:15. Przy wejœciu obdarowano nas gad¿etami, które wykorzystaliœmy
do kibicowania dru¿ynom. Ka¿dy kibic otrzyma³ koszulkê z logo Orlika.
Goœciem Fina³u by³ Premier Donald Tusk. Premier witany gor¹cymi
brawami widzów zaj¹³ miejsce na trybunach wœród m³odzie¿y i z uwag¹
œledzi³ grê m³odych pi³karek i pi³karzy we wszystkich meczach
fina³owych. A emocji w meczach fina³owych nie brakowa³o. Podczas
trwania rozgrywek zadbano równie¿ o przyby³ych na fina³ kibiców,
którzy mogli spróbowaæ swoich si³ w kilku sportowych konkurencjach jeŸdzie na nartach zjazdowych, skokach narciarskich, w roli bramkarza
na meczu pi³karskim, w meczach tenisowych czy na torze kajakowym. Na zdjêciu: Boisko w hali Torwaru
Konkursy dla kibiców zosta³y zorganizowane na zapleczu trybun, gdzie
ustawiono 10 stanowisk z symulatorami sportowymi. Program prowadzi³ Pan Darek Szpakowski i DJ UCHO prezenter znany
m³odzie¿y z fina³ów wojewódzkich Turnieju Orlika. Jego rol¹ by³a organizacja dopingu kibiców, wprowadzenie nauki hase³ i
okrzyków. Ca³ej zabawie towarzyszy³a muzyka, która zachêca³a kibiców do jeszcze bardziej gor¹cego dopingu.
Specjalnymi goœæmi fina³u byli równie¿ medaliœci olimpijscy, którzy rozdawali autografy kibicom. Nasza m³odzie¿ bardzo
profesjonalnie do tego podesz³a i zdoby³a autografy znanych wszystkim sportowców. Medale i puchary dla najlepszych zespo³ów
Turnieju Orlika wrêcza³ Premier Donald Tusk oraz Minister Sportu Adam Giersz i prezesi PZU Andrzej Klesyk oraz PKN ORLEN
Jacek Krawiec. Zdobycie XII miejsca jest wielkim sukcesem naszych m³odych pi³karek, który zosta³ poprzedzony ciê¿k¹ prac¹ i
zaanga¿owaniem trenera i dziewcz¹t. Gratulujemy serdecznie i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Ruszy³ remont domu podcieniowego w Mi³ocinie.

T

o chyba najwiêkszy remont domu podcieniowego na Na zdjêciu: Dom podcieniowy w Mi³ocinie przed remontem
¯u³awach od co najmniej kilkunastu, jeœli nie nawet
kilkudziesiêciu lat. Kompleksowy remont zabytkowego
domu podcieniowego w Mi³ocinie ju¿ siê rozpocz¹³. By móc
wyremontowaæ cenny zabytek, Gmina z³o¿y³a wniosek do
Urzêdu Marsza³kowskiego wniosek w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego. Wartoœæ projektu
po przetargu opiewa na kwotê 1.112 tyœ z³. Plan zosta³
zaakceptowany i do Gminy trafi³a dotacja w wysokoœci 85
proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. 886 tyœ z³otych.
Reszta nak³adów pokryta zostanie z bud¿etu Gminy. Zakres
inwestycji obejmuje: naprawê œcian, fundamentów, rozbiurkê
i wykonanie nowego stropu oraz wymianê poszycia
dachowego. Wymienione zostan¹ równie¿ okna, drzwi, a
wokó³ budynku powstan¹ dodatkowe tereny zielone. Po
remoncie w jednym z pomieszczeñ domu pojawi siê miejsce
na galeriê. Docelowo dom podcieniowy ma pe³niæ wa¿n¹
funkcjê kulturotwórcz¹. Dziœ mieszka w nim jeszcze 11 rodzin.
Nastêpnym etapem projektu rewitalizacji domu w Mi³ocinie ma byæ zapewnienie mieszkañcom innych lokali. Dom ma staæ siê
obiektem zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ i przyci¹gaæ do gminy turystów.
Cedry Wielkie, grudzieñ 2010 r
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Andrzejki w Mi³ocinie.

W

sobotê 27 listopada, w œwietlicy wiejskiej w
Mi³ocinie odby³ siê „Artystyczny wieczór
andrzejkowy”. Uroczysty wieczór podzielony zosta³
na trzy czêœci: czêœæ artystyczn¹, wró¿by oraz zabawê
taneczn¹. Czeœæ artystyczn¹ punktualnie o godz. 17.00
rozpoczê³y dziewczynki uczêszczaj¹ce na warsztaty
muzyczno-taneczne organizowane w œwietlicy. Nastêpnie
scenê opanowa³y dzieci, które przez ostatni miesi¹c pod
okiem Kamili Bzdzikot uczy³y siê œpiewu znanych utworów
muzycznych oraz nowych uk³adów tanecznych. Du¿ym
aplauzem publicznoœci cieszy³ siê wystêp wokalno taneczny
do piosenki „Smoczek, smoczek”. W czasie krótkiej przerwy
mo¿na by³o dokonaæ degustacji domowych wypieków. Panie
opiekuj¹ce siê œwietlic¹ postara³y siê, aby na sto³ach nie
zabrak³o s³odkoœci. Gdy ju¿ wszyscy siê posilili rozpoczê³y
siê tradycyjne Andrzejkowe wró¿by, tj.: lanie wosku przez
dziurkê od klucza, wyœcig butów za próg, itp. Chêtnych do
udzia³u w zabawe nie brakowa³o. Nie brakowa³o równie¿
chêtnych do wspólnej zabawy tanecznej. By³ to kolejny
rozœpiewany i roztañczony wieczór w œwietlicy w Mi³ocinie.

REKLAMA W BIULETYNIE
TEL. 058 683-66-35
¯U£AWSKI OŒRODEK KULTURY I SPORTU W CEDRACH WIELKICH

Na zdjêciu: Uczestnicy Andrzejkowej imprezy w Mi³ocinie.

WÊGIEL ENERGETYCZNY - MIA£
- KRAJOWY
- KALORYCZNOŒÆ 24-25 MJ
- WÊGIEL DROBNY
- ATRAKCYJNA CENA
- TRANSPORT GRATIS

Kontakt: 0693-88-99-10

Witold Rychlicki
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Punkt przedszkolny
Zapraszamy Pañstwa pociechy do Punktu Przedszkolnego
dla dzieci 2,3,4,5-letnich
czesne 550 z³ obejmuje pe³ne wy¿ywienie
oraz
j. angielski- 2x w tygodniu
rytmika- 2x w tygodniu

www.bajkowo.edu.pl
Tel. 601-22-91 Cedry Wielkie ul. Ogrodowa 3

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.
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