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Biuletyn informacyjny Gminy Cedry Wielkie
Egzemplarz bezp³atny

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych
najserdeczniejsze ¿yczenia, du¿o zdrowia, radoœci, wiosennego
optymizmu oraz samych sukcesów
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Podpisanie umowy na budowê przystani ¿eglarskiej
w B³otniku.

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Trutnowy,
Mi³ocin, Cedry Wielkie i Koszwa³y.

lutego 2011 roku w
Urzêdzie Gminy w
Cedrach Wielkich zosta³a
podpisana umowa na realizacjê
inwestycji pn. „Budowa
przystani ¿eglarskiej w
B³otniku” realizowanego w
ramach projektu „Pêtla
¯u³awska – Rozwój Turystyki
Wodnej. Etap I”. Firm¹, która wygra³a przetarg jest Spó³ka
NAVIMOR – INVEST z Gdañska, która za kwotê 6,8mln
z³otych zrealizuje przedmiotow¹ inwestycjê. W ramach
projektu zostanie wykonane nabrze¿e sta³e i p³ywaj¹ce,
budynek bosmañski, slip do wyci¹gania jachtów oraz
instalacja sanitarna ze zbiornikami wraz z
zagospodarowaniem terenu wokó³. Termin zakoñczenia
prac przewidziano na 30 kwietnia 2012 roku. Projekt zak³ada
stworzenie miejsc do cumowania dla 40 jachtów. Marina
usytuowana bêdzie przy drodze z Cedrów Ma³ych do
Przegaliny. Z czasem powstan¹ w pobli¿u hangary do
zimowania jachtów i budynek klubowy. ¯eglarze
odwiedzaj¹cy B³otnik bêd¹ mieli st¹d blisko do Wis³y i dalej,
Szkarpaw¹, do Zalewu Wiœlanego. W drug¹ stronê bêd¹
mogli p³yn¹æ do Zatoki Gdañskiej. Obiekt bêdzie s³u¿y³
¿eglarzom p³yn¹cym z Gdañska na Zalew Wiœlany, Kana³
Elbl¹ski oraz jeziora mazurskie. Przystañ ulokowana w
B³otniku to szansa dla amatorów sportów wodnych nie tylko
z Trójmiasta i okolic, ale równie¿ dalszych regionów Polski.
Zadanie zosta³o dofinansowane ze œrodków UE i Urzêdu
Marsza³kowskiego w wysokoœci 70% kosztów. Aktualnie
NAVIMOR prowadzi prace polegaj¹ce na wbijaniu
stalowych pali w dno Martwej Wis³y.

omimo pogody i trudnoœci od nas niezale¿nych,
ka¿dy dzieñ przybli¿a nas do fina³u budowy
kanalizacji sanitarnej w Mi³ocinie, Trutnowie i
Cedrach Wielkich. Dziêki nadejœciu wiosny mamy
nadziejê, ¿e prace bêd¹ przebiega³y o wiele ³atwiej
i sprawniej, czego niestety nie mo¿na by³o powiedzieæ
o okresie zimowym i przedwioœniu. D³ugo utrzymuj¹ce siê
mrozy, które doskwiera³y tej zimy, powodowa³y, ¿e ze
wzglêdów technicznych nie mo¿liwym by³o prowadzenie
robót ziemnych a tym samym uk³adanie ruroci¹gów
kanalizacji i koniecznym okaza³o siê wstrzymanie prac.
Najwiêksze utrudnienia w trakcie realizacji projektu to
jednak mimo wszystko
koniecznoœæ ci¹g³ego
odwadniania wykopów ze wzglêdu na du¿y nap³yw wód
gruntowych co jest specyfik¹ terenów ¯u³aw. Wykonawca
robót mia³ ogromne trudnoœci z posadowieniem
przepompowni, niezbêdnym okaza³o siê nawet
zatrudnienie profesjonalnego nurka, który po³¹czy³ sieæ
kanalizacyjn¹ z przepompowni¹. Zakoñczenie projektu
przewidziane jest na koniec maja. Kolejny krok nale¿eæ
bêdzie ju¿ do mieszkañców , którzy
zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem
bêd¹ mieli obowi¹zek
pod³¹czyæ swoje posesje do wybudowanej sieci
kanalizacji. Bez tego bowiem osi¹gniêcie rezultatu i celu
projektu oraz skuteczna ochrona œrodowiska naturalnego
naszej gminy nie bêdzie mo¿liwa.
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Z kolei przy budowie kanalizacji sanitarnej w
Koszwa³ach to nie natura jest przeszkod¹, a niektórzy
w³aœciciele dzia³ek, którzy teraz nie chc¹ siê zgodziæ na
przeprowadzenie ruroci¹gów przez ich dzia³ki mimo, ¿e
na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej i
uzyskania pozwolenia na budowê wyrazili na to zgodê.
Równie¿ budowana Obwodnica Po³udniowa Gdañska
wymusi³a zmianê wczeœniej zaprojektowanej trasy sieci
kanalizacyjnej. Sytuacje te zmusi³y gminê do zmian
technicznych projektu i
kolejnych uzgodnieñ z
w³aœciwymi urzêdami. Budowê sieci kanalizacyjnej
wstrzymuje ponadto zamkniêcie drogi na odcinku
Koszwa³ i uruchomiony objazd. Wszystkie zaistnia³e
okolicznoœci spowoduj¹ wyd³u¿enie realizacji inwestycji.
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Podsumowanie wyborów So³tysów i Rad So³eckich.

Aktualny wykaz So³tysów i sk³ady Rad So³eckich

D

nia 30 marca zakoñczy³y siê na terenie Gminy Cedry
Wielkie wybory So³tysów i Rad So³eckich na kolejn¹
czteroletni¹ kadencjê, podczas których odnotowano
wyj¹tkowo wysok¹ frekwencjê. W wyniku
przeprowadzonych wyborów w 8 so³ectwach So³tysami po
raz kolejny wybrano osoby, które dotychczas pe³ni³y t¹
funkcjê natomiast w pozosta³ych 5 nast¹pi³y zmiany.
Najwy¿sz¹ frekwencjê odnotowano w nastêpuj¹cych
so³ectwach:

So³ectwo

So³tys

1 B³otnik

KaŸmierczyk Czes³aw

2 Cedry Ma³e

Gwizda³a Alicja

3 Cedry Wielkie

Zwolak Dorota

4 D³ugie Pole

Glier Leszek

5 Giemlice

W³odarczyk Barbara

6 Kiezmark

Babul Jan

7 Koszwa³y

S³owiñska Justyna

8 Leszkowy

St¹siek Miros³awa

9 Mi³ocin

Olechnowicz Renata

1.So³ectwo Mi³ocin - 65,17 %
2.So³ectwo Kiezmark - 29,22 %
3.So³ectwo B³otnik - 23,22 %
4.So³ectwo Woc³awy - 21,67 %
5.So³ectwo Trzcinisko - 20,71 %
Obs³ug¹ techniczn¹ wyborów zajmowali siê pracownicy
Urzêdu Gminy. W ka¿dym zebraniu uczestniczy³ Wójt Gminy
oraz przedstawiciele Rady Gminy. Na spotkaniach
wyborczych poruszano wiele tematów zwi¹zanych z dan¹
miejscowoœci¹, mieszkañcy zg³aszali wnioski dotycz¹ce
spraw so³ectwa. Rozmawiano o wykonanych i planowanych
inwestycjach, poruszano tematy zwi¹zane z modernizacj¹ i
budow¹ oœwietlenia ulicznego, remontami dróg czy
rozbudow¹ kanalizacji.
Dotychczasowym w³adzom so³eckim dziêkujemy za 4 letni
wk³ad pracy i zaanga¿owanie w rozwój miejscowoœci.
Jednoczeœnie sk³adamy serdeczne gratulacje wszystkim
nowowybranym So³tysom oraz Radom So³eckim i ¿yczymy
owocnej wspó³pracy dla dobra naszej gminy.

Przetarg na sprzeda¿ dzia³ek budowlanych

D

nia 17 maja (wtorek) 2011 roku odbêdzie siê kolejny ustny
przetarg nieograniczony na sprzeda¿ niezabudowanych,
uzbrojonych dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczaln¹ funkcj¹ zabudowy
us³ugowej z zakresu handlu, gastronomii, obs³ugi rekreacji, kultury i
s³u¿by zdrowia. W ofercie znajduje siê 14 dzia³ek o powierzchni od
766 m2 do 1218 m2 zlokalizowanych w centrum miejscowoœci
Cedry Ma³e. Dzia³ki uzbrojone s¹ w przy³¹cza sieci wodoci¹gowej,
kanalizacji sanitarnej oraz energetycznej. Dojazd do dzia³ek
zapewnia utwardzona droga. Pe³na treœæ og³oszenia zawieraj¹ca
min. cenê wywo³awcz¹ poszczególnych dzia³ek oraz warunki
przyst¹pienia do przetargu znajduje siê na stronie internetowej
Urzêdu Gminy www.cedry-wielkie.pl w zak³adce przetargi.Na
portalu spo³ecznoœciowym Facebook zamieszczony jest film
prezentuj¹cy przedmiotowe dzia³ki oraz okolice Cedrów Ma³ych.
Warunkiem wziêcia udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w
wysokoœci 10% ceny wywo³awczej. Poni¿ej prezentujemy wykaz
dzia³ek do sprzeda¿y wraz z cen¹ wywo³awcz¹ (netto).
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Po³o¿enie
dzia³ki
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e
Cedry Ma³e

Nr dz.
155/1
155/2
155/3
155/9
155/10
155/11
155/12
155/13
155/14
155/15
155/16
155/17
155/20
155/21

Pow. m²
790
834
859
1155
1056
776
1023
1088
975
1218
1017
924
932
969

10 Stanis³awowo

Benedyk Alicja

11 Trutnowy

Zonek Aneta

12 Trzcinisko

Cydejko Krystyna

13 Woc³awy

Sporek Zenona

Nr KW
45284
45284
45284
45284
45284
45284
45284
45284
45284
45284
45284
45284
45284
45284
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Cena wywo³awcza
w z³otych
63 500,00 z³
67 000,00 z³
69 000,00 z³
91 000,00 z³
83 000,00 z³
62 500,00 z³
80 500,00 z³
85 500,00 z³
77 000,00 z³
96 000,00 z³
80 000,00 z³
72 500,00 z³
73 500,00 z³
76 000,00 z³

Rada So³ecka
Piotrowski Adam
Grabarczyk Andrzej
Wojtak Piotr
Kubiak Maria
Kwiatkowski Zbigniew
Solarz Piotr
Sulka Jan
Walecki Stanis³aw
Gra¿yna Trojnar
Dariusz Matyjas
St Stanis³aw Suska
Katarzyna Dykowska
Iwona Ku³aga
Jolanta Koseda
Andrzej Brzyszcz
Jan Szaniawski
Dariusz W³odarczyk
Regina Kuba
Adrianna Gojke
Zenon ¯urek
Wanda Bogoñska
Monika B³aszczyk
Jadwiga Groblewska
Andrzej Brzozowski
Marianna S³owiñska
Ryszard Lelakowski
Krzysztof Orpik
Irena WoŸniak
Gra¿yna Janus
Andrzej Dêbski
¯aneta Jakimczyk
Ma³gorzata £opatowska
Grzegorz Nec
Marek Olechnowicz
Iwona Ko³odziejewska
Jacek Bartoszewicz
Barbara Rowiñska
Adrianna Puhaczewska
Tomasz Szparniak
Sabina Kozyra
Katarzyna Sikora
Tomasz Kozyra
Bogdan Sikorski
Enerlich Ireneusz
Schleichert Wioletta
Cydejko Aleksandra
Ka³ek Ewelina
Zdzis³aw Kie³bratowski
Lidia Jacyno
Dariusz £ania
Magdalena Lech
Wadium 10% ceny
wywo³awczej w
z³otych
6 350,00 z³
6 700,00 z³
6 900,00 z³
9 100,00 z³
8 300,00 z³
6 250,00 z³
8 050,00 z³
8 550,00 z³
7 700,00 z³
9 600,00 z³
8 000,00 z³
7 250,00 z³
7 350,00 z³
7 600,00 z³
Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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Remont domu podcieniowego trwa.

Mamy kolejne projekty unijne!

d paŸdziernika 2010 roku trwaj¹ intensywne prace
remontowe przy domu podcieniowym w Mi³ocinie. W
ramach projektu zostan¹ przeprowadzone prace
konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym domu
podcieniowym w Mi³ocinie wraz z zakupem wyposa¿enia.
Zakres prac przewiduje: wykonanie dodatkowych
fundamentów pod obrysem ca³ej bry³y budynku wraz z
wykonaniem ich izolacji poziomych i pionowych, wykonanie
napraw zewnêtrznych œcian noœnych, rozbiórkê i wykonanie
nowego stropu nad I piêtrem budynku, etapow¹ rozbiórkê
oraz wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z
odeskowaniem szczytów, wykonanie pozosta³ych prac
zwi¹zanych z remontem obiektu – wymiana instalacji,
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski z kamienia
polnego wokó³ budynku oraz terenów zielonych. Firma
„ELKOR-BUD”, która wygra³a przetarg na realizacjê projektu
„Wielokulturowe dziedzictwo ¯u³aw poprzez modernizacjê
domu podcieniowego w Mi³ocinie, w gminie Cedry Wielkie”
przyst¹pi³a w³aœnie do najtrudniejszego etapu inwestycji, a
mianowicie wymiany poszycia dachowego. W wyniku
realizacji przedsiêwziêcia dla turystów i mieszkañców
zaproponowana zostanie bogata oferta turystyczna m.in.:
lekcje historii prowadzone przez wykwalifikowanych i
doœwiadczonych mi³oœników historii ¯u³aw i architektury
¿u³awskiej. Lekcje bêd¹ dotyczy³y architektury ¿u³awskiej,
ryglowej i architektury koœcio³ów gotyckich, historii
wiatraków, pierwszych œladów osadnictwa na ¯u³awach,
historii i tradycji menonitów, historii regionu. Ponadto
organizowane bêd¹ wystawy sta³e i cyklicznie zmieniaj¹ce
siê. Realizacja projektu doprowadzi do zachowania obiektu
dziedzictwa kulturowego dla przysz³ych pokoleñ oraz do
nadania mu nowych funkcji u¿ytkowych (kulturowoturystycznych).

ostatnim czasie Wójt Gminy Cedry Wielkie
podpisa³ cztery umowy o dofinansowanie
inwestycji, w tym trzy wybrane do realizacji przez
Lokaln¹ Grupa Dzia³ania Trzy Krajobrazy oraz jedn¹ umowê
objêt¹ konkursem og³oszonym przez Urz¹d Marsza³kowski.
Wszystkie projekty dofinansowywane s¹ z dzia³ania
„Odnowa i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

O

W

Pierwszy projekt to „Budowa skweru z miejscami
postojowymi dla samochodów osobowych wraz z zatoczk¹
autobusow¹”. Planowany skwer bêdzie usytuowany przy
koœciele parafialnym w Cedrach Wielkich. Dodatkowe
miejsca u³atwi¹ mieszkañcom Cedrów ale i okolicznych
miejscowoœci bezpieczne zaparkowanie pojazdu na czas
za³atwienia spraw w ró¿nych instytucjach b¹dŸ te¿ na czas
udzia³u we mszy œwiêtej. Skwer bêdzie tak¿e przed³u¿eniem
istniej¹cego ju¿ parku i doda uroku ca³ej miejscowoœci.
Zamiana grz¹skiego nierównego terenu w piêkny skwer
zwiêkszy atrakcyjnoœæ turystyczn¹ centrum miejscowoœci.
Kolejny projekt to „Stworzenie miejsca wypoczynku i
rekreacji poprzez budowê placu zabaw i parku w centrum
wsi”. Zachwaszczony i niedostêpny dla mieszkañców teren
nieopodal Urzêdu Gminy le¿¹cy pomiêdzy ulicami
Osadników Wojskowych a wyremontowan¹ ulic¹ Pionierów
¯u³aw zostanie zamieniony w park wyposa¿ony w ciekawe i
bezpieczne elementy placu zabaw. Z uroków parku i placu
zabaw bêd¹ korzystali nie tylko mieszkañcy gminy ale
równie¿ turyœci. Tym samym zmieni siê w zasadniczy sposób
wizerunek miejscowoœci na bardziej estetyczny i atrakcyjny.
Tr z e c i m p r o j e k t e m , k t ó r e m u p r z y z n a n o
dofinansowanie jest „Kompleksowe wyposa¿enie Centrum
Sportowo Rekreacyjnego w D³ugim Polu oraz œwietlicy
wiejskiej w miejscowoœci Koszwa³y – Ostatni Grosz”.
Œwietlice zostan¹ doposa¿one w brakuj¹ce meble i sprzêty
multimedialne.
Ostatnim z projektów, na który gmina otrzyma³a
dofinansowanie jest przedsiêwziêcie pn. „Remont oraz
kompleksowe wyposa¿enie œwietlic wiejskich w
miejscowoœci Trzcinisko i Kiezmark”. W ramach projektu
przewidziane s¹ m.in. roboty remontowe zewnêtrzne,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja
instalacji, a tak¿e wyposa¿enie œwietlic w sprzêt
multimedialny oraz meble. £¹czna kwota realizacji
wspomnianych wy¿ej projektów to blisko 1 300 000 z³ z
czego Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokoœci
553 000z³.

Nowe stawki op³at za dostawê wody pitnej i
odprowadzanie œcieków.
Gmina na Facebook-u

G

mina Cedry Wielkie
do³¹czy³a do grona
u¿ytkowników portalu
spo³ecznoœciowego Facebook.
Te r a z p u b l i k u j e m y b i e ¿ ¹ c e
informacje zarówno na gminnej stronie internetowej
www.cedry-wielkie.pl jak równie¿ na portalu Facebook.
Zalet¹ tego portalu jest mo¿liwoœæ przegl¹dania
prezentowanych tam obszernych materia³ów wideo.
Zapraszamy do odwiedzania nas na portalu Facebook i
ewentualnego zamieszczania komentarzy.
Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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a posiedzeniu w dniu 16 lutego 2011 r., Rada Gminy
Cedry Wielkie podjê³a Uchwa³y zatwierdzaj¹ce nowe
stawki op³at za dostawê mieszkañcom gminy wody
pitnej urz¹dzeniami sieci wodoci¹gowej oraz za
odprowadzanie œcieków.
Zmienione stawki obowi¹zuj¹ od 01 marca 2011 r. w
nastêpuj¹cej wysokoœci:
Op³ata za pobór wody pitnej
Op³ata sta³a

- 2,65 z³ / m3 wody

- 2,93 z³ /1 odbiorcê za miesi¹c

Odprowadzenie œcieków kanalizacj¹ gminn¹ - 4,08 z³ / m3
Op³ata za przywóz œcieków do oczyszczalni
beczkowozem

- 3 z³ / m3
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Akcja „WYSTAWKA”

Spotkanie dotycz¹ce Biogazowni.

ÓJT GMINY CEDRY WIELKIE INFORMUJE,
I¯ W DNIACH 28-29 KWIETNIA 2011r (czwartek –
pi¹tek) NA TERENIE GMINY ODBÊDZIE SIÊ
AKCJA „WYSTAWKA”

nia 2 lutego 2011 roku w Szkole Podstawowej w
Trutnowach odby³o siê spotkanie informacyjne w
sprawie planowanej budowy biogazowi rolniczej.
Mieszkañcy wsi, w³adze samorz¹dowe, inwestor jak i si³a
opiniodawcza w osobach Kierownika Referatu Planowania
Energetycznego Urzêdu Marsza³kowskiego Pana Tadeusza
¯urka oraz jego wspó³pracownika Pana Jaros³awa
Kumiêgana spotkaniu konsultacyjnym z mieszkañcami w
celu wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiêwziêcia zaprojektowanego i planowanego
do realizacji przez Spó³kê BP Energy polegaj¹cego na
budowie biogazowni rolniczej. Spotkanie rozpocz¹³ Wójt
Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliñski, który przedstawi³
przyby³ych na spotkanie goœci oraz podziêkowa³
mieszkañcom za liczne przybycie. Nastêpnie g³os zabra³
Pan Krzysztof Skulski – przedstawiciel Inwestora, który
zaprezentowa³ zasady funkcjonowania biogazowni oraz
odpowiada³ na liczne pytania mieszkañców, którzy nie kryli
niezadowolenia z usytuowania planowanej biogazowni w
niewielkiej odleg³oœci od ich domów. Mieszkañcy pytali o to
jakie odpady bêd¹ przetwarzane w biogazowni, jak bêd¹
transportowane i magazynowane oraz o bezpieczeñstwo i
uci¹¿liwoœæ funkcjonowania tej instalacji. Najwiêksze obawy
mieszkañców budzi³ zapach towarzysz¹cy przetwarzaniu i
sk³adowaniu odpadów. Przedstawiciel Spó³ki BP Energy
uzasadnia³ lokalizacjê biogazowni na dzia³ce nr 240 w
miejscowoœci Trutnowy bliskoœci¹ g³ównych surowców
kiszonki kukurydzy i traw pochodz¹cych w wiêkszej czêœci
od w³aœciciela przedmiotowej dzia³ki. Przekonywa³
zebranych o bezpieczeñstwie instalacji i wysokich
standardach ekologicznych. Nastêpnie g³os zabra³ Pan
Tadeusz ¯urek, który przedstawi³ za³o¿enia wed³ug, których
w Polsce musi powstaæ wiele biogazowni rolniczych oraz
zaprezentowa³ mieszkañcom zdjêcia ukazuj¹ce
biogazownie rolnicze funkcjonuj¹ce w krajach Europy
Zachodniej. Spotkanie trwa³o blisko trzy godziny.
Podsumowaniem spotkania by³y s³owa Wójta Gminy Pana
Janusza Goliñskiego, który stwierdzi³, ¿e temat budowy
biogazowni nie jest ³atwy. Gdyby jednak uda³o siê
wybudowaæ biogazownie w Gminie Cedry Wielkie by³oby to z
korzyœci¹ dla œrodowiska naturalnego, bud¿etu gminy i
szans¹ dla rolników. Chwalebne by³oby, gdyby w gminie
mog³a powstaæ biogazownia, ale temat pod wieloma
aspektami musi byæ rozwa¿ony. Dziœ potrzebna jest
odpowiedŸ na pytanie o lokalizacjê takiej inwestycji.

W

Przedmioty takie jak: stare, zu¿yte meble, lodówki, pralki,
telewizory, wszelkiego rodzaju opony
i inny
wielkogabarytowy sprzêt bêdzie bezp³atnie wywo¿ony przez
Przedsiêbiorstwo Robót Sanitarno-Porz¹dkowych S.A. W
tym celu Urz¹d Gminy w Cedrach Wielkich zorganizowa³
akcjê pn. „wystawka”, Wszystko po to, aby mieszkañcy
prywatnych posesji mogli bez wiêkszego k³opotu pozbyæ siê
niepotrzebnych przedmiotów. Zbêdne przedmioty nale¿y
wystawiæ na chodnik wzd³u¿ ulicy zgodnie z kierunkiem
przejazdu samochodu. Szczegó³owy harmonogram zbiórki
przedstawiony jest w poni¿szych za³¹cznikach. W celu
uzyskania szerszej informacji zapraszamy do kontaktu z
podisnpektor ds. ochrony œrodowiska - p. Ew¹ Czarnul pod
nr tel. 58 683 61 64 w. 37.
28 kwietnia 2011r (Czwartek)
8:00 – 8:20 Giemlice droga g³ówna
8:25 – 8:50 Giemlice droga p³ytowa
9:00 – 9:20 D³ugie Pole Spó³dzielnia „PIONIER”
9:25 – 9:45 D³ugie Pole droga g³ówna
9:50 – 10:10 D³ugie Pole osiedle po by³ym Gospodarstwie Rolnym
10:15 – 10:40 Leszkowy droga g³ówna
10:45 – 11:00 Leszkowy droga p³ytowa przy parku
11:10 – 11:30 Leszkowy Serowo/ Kiezmark ul. Serowa
11:40 – 12:00 Kiezmark g³ówna droga do E7 (ul. Wiœlana)
12:05 – 12:50 Kiezmark droga w kierunku na B³otnik ( wjazd w ul.
Osiedlow¹, ul. Podwale, ul. Brzozow¹ oraz ul. Kwiatow¹)
13:00 – 13:20 B³otnik osiedle po by³ym Gospodarstwie Rolnym
13:25 – 13:50 B³otnik droga g³ówna w kierunku Trzciniska
14:00 – 15:00 Trzcinisko przystanek autobusowy
29 kwietnia 2011r (Pi¹tek)
8:00 – 8:20 Koszwa³y Ostatni Grosz (wzd³u¿ ul. Modrzewiowej)
8:25 – 8:50 Koszwa³y (ulica Lipowa i Œwierkowa)
8:55 – 9:15 Koszwa³y (ulica Spacerowa)
9:20 – 9:40 Cedry Ma³e (ulica Wspólna, D³uga)
9:45 – 10:15 Cedry Ma³e (ulica Nowa, Wiœlana)
10:20 – 11:00 Cedry Ma³e (ulica ¯u³awska)

D

11:05 – 11:30 Cedry Wielkie (ulica Leœna, droga p³ytowa przy blokach)
11:35 – 12:00 Cedry Wielkie (ulica Pionierów ¯u³aw)
12:05 – 12:20 Cedry Wielkie (ulica Krasickiego w kierunku do
Leszkowy)
12:25 – 12:50 Cedry Wielkie (ul. Obroñców Poczty Gdañskiej)
12:55 – 13:30 Cedry Wielkie (ul. Osadników Wojskowych)
13:35 – 14:00 Mi³ocin (droga g³ówna)
14:05 – 14:25 Trutnowy wieœ (Aleja Lip)
14:30 – 14:50 Trutnowy (ul. Wschodnia)
14:55 – 15:10 Trutnowy (domki w kierunku cmentarza -Al. 700-lecia, ul.
Kasztelañska)
15:15 – 15:45 Trutnowy ( ul. W³adys³awa £okietka, ul. Podkomorzego)
15:50 – 16:10 Stanis³awowo (droga g³ówna)
16:15 – 16:30 Stanis³awowo (droga w kierunku so³tysa)
16:35 – 17:00 Woc³awy (droga g³ówna)
17:05 – 17:20 Woc³awy (przy parkingu)
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Na zdjêciu:

Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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Objazd drogi krajowej E-7

W

zwi¹zku z realizacj¹ Po³udniowej
Obwodnicy Gdañska zosta³a
wprowadzona od dnia 18
kwietnia br. na drodze krajowej E-7 zmiana
organizacji ruchu polegaj¹ca na
zamkniêciu odcinka trasy od Przejazdowa
do Koszwa³, na okres oko³o 12 miesiêcy.
Wprowadzono w zwi¹zku z tym objazd
zamkniêtego odcinka, który odbywa siê
drog¹ powiatow¹ Przejazdowo - Bogatka Koszwa³y. Natomiast dla autobusów
komunikacji publicznej i posiadaczy
identyfikatorów (okolicznych
mieszkañców) wprowadzono w
Przejazdowie lokalny objazd poprzez
wjazd w ul. Jesionow¹ a nastêpnie drog¹
wojewódzk¹ nr 226. Odcinek „starej
siódemki” od Koszwa³ poprzez Woc³awy,
Bystr¹ do Przejazdowa bêdzie otwarty ale
dla ruchu lokalnego jedynie przez
Przejazdowo w kierunku Gdañska tylko za
okazaniem specjalnych identyfikatorów.
Objazd ten o d³ugoœci ok 3 km bêdzie
prowadzi³ drog¹ rolnicz¹ (z p³yt YOMB)
oraz ul. Jesionow¹. Za powsta³e
utrudnienia w imieniu GDDKiA oraz
wykonawcy inwestycji tj. firmy Bilfinger
Berger Budownictwo S.A. wszystkich
mieszkañców Gminy przepraszamy.

Na mapie: Trasy objazdu drogi krajowej nr7 oraz dojazdy do dróg wojewódzkich 226 i 227

Projekt „B¹dŸ aktywny – zmieñ swoje ¿ycie 2” w gminie Cedry Wielkie

O

d maja br. roku Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Cedrach Wielkich rozpoczyna realizacjê drugiego etapu projektu
systemowego pn. „B¹dŸ aktywny – zmieñ swoje ¿ycie 2”, 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 jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Celem realizowanego przedsiêwziêcia jest u³atwienie dostêpu do rynku pracy
osobom pozostaj¹cym bez zatrudnienia, korzystaj¹cym z pomocy spo³ecznej oraz zwiêkszenie aktywnoœci zawodowej i
spo³ecznej tych osób. W ramach projektu realizowane bêd¹ zadania obejmuj¹ce swoim zakresem aktywn¹ integracjê, pracê
socjaln¹ oraz wsparcie dochodowe. Przeprowadzone zostan¹ m.in: szkolenie z zakresu obs³ugi komputera, kurs prawa jazdy
kategorii B, kurs prawa jazdy kategorii C, kurs kosmetyczny, kurs - podstawy ksiêgowoœci, kurs kadry i p³ace, kurs obs³ugi kasy
fiskalnej , kurs j. angielskiego oraz cykl szkoleñ z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i inne. Projekt adresowany jest po
przeprowadzeniu rekrutacji do 23 osób niepracuj¹cych i bêd¹cych w wieku aktywnoœci zawodowej, w szczególnoœci d³ugotrwale
bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych, korzystaj¹cych z pomocy GOPS-u w Cedrach Wielkich. Z uczestnikami
projektu zostan¹ podpisane kontrakty socjalne, które bêd¹ okreœla³y zakres zadañ do wykonania oraz zasady wspó³dzia³ania z
beneficjentami projektu. Przez ca³y okres uczestnictwa w projekcie œwiadczona bêdzie praca socjalna oraz poradnictwo socjalne.
Projekt w swoich za³o¿eniach ma siê przyczyniæ do zaktywizowania podopiecznych pomocy spo³ecznej oraz zwiêkszenia ich
szans na otwartym rynku pracy. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mog¹ zg³aszaæ siê do Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Cedrach Wielkich (tel. 58 683 66 01) w terminie do 11 maja br.

Powstanie utwardzony parking

D

nia 12 kwietnia br. zosta³a podpisana umowa na realizacjê
inwestycji pn. „Utwardzenie nawierzchni placu parkingowego
oraz doposa¿enie placu zabaw wraz z organizacj¹ imprezy
plenerowej w Cedrach Wielkich”. Wykonawc¹ robót jest firma
TELEELEKTRONIKA – Bogus³aw Pszczo³a z siedzib¹ w Cieplewie,
która z³o¿y³a najtañsz¹ ofertê i wy³oniona zosta³a w trybie przetargu
nieograniczonego. Ca³kowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotê
blisko 100 tys. z³ i jest finansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w
wysokoœci 50% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 50 tys. z³. Projekt
polega na utwardzeniu placu parkingowego za ¯u³awskim Oœrodkiem
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz doposa¿enie w sprzêt
istniej¹cego tam placu zabaw. Jego realizacja umo¿liwi organizacjê
ró¿nego rodzaju imprez masowych i usprawni pracê ¯OKiS-u.
Przewiduje siê, ¿e zakoñczenie prac budowlanych nast¹pi do po³owy
czerwca br. Zwieñczeniem projektu bêdzie impreza plenerowa z okazji
rozpoczêcia lata.
Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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Wyniki
wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

D

nia 3 kwietnia 2011r odby³y siê w gminie wybory do
Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w
Powiecie Gdañskim. Uprawnionych do g³osowania
by³o 809 rolników (maj¹cych powy¿ej 1ha gruntów rolnych),
przy czym frekwencja by³a nieznaczna i wynios³a zaledwie
5%. Najwiêcej wa¿nych g³osów otrzymali:
- Piotr Solarz - 41
- Eugeniusz G¹siorowski - 40
i tym samym zostali wybrani do Rady Powiatowej Pomorskiej
Izby z terenu gminy Cedry Wielkie.
Gratulujemy i ¿yczymy owocnych dzia³añ na rzecz poprawy
Na zdjêciu:
warunków pracy naszych rolników.
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II Powiatowy Turniej Kó³ Gospodyñ Wiejskich.

D

nia 05 marca br. w Pszczó³kach odby³ siê II Powiatowy
Turniej Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Organizatorami
turnieju by³o Starostwo Powiatowe w Pruszczu
Gdañskim, Urzêdy Gmin terenu Powiatu Gdañskiego,
Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Gdañsku oraz
Wojewódzki Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
w Gdañsku. Celem turnieju by³a integracja œrodowiska
wiejskiego w powiecie gdañskim, popularyzowanie
dziedzictwa kulturowego regionu oraz kultywowanie tradycji.
Turniej Kó³ Gospodyñ Wiejskich to tak¿e zachowanie tradycji,
folkloru, obrzêdów i zwyczajów ludowych i przekazywanie ich
m³odym pokoleniom. Do turnieju przyst¹pi³o 9 Kó³ Gospodyñ
Wiejskich. Gminê Cedry Wielkie reprezentowa³y KGW z
Kiezmarka i Leszkowa. Panie z brawur¹ i ogromnym
zaanga¿owaniem zaprezentowa³y scenki kabaretowe
"Szukam pracy" oraz widowisko taneczne "Kankan".
Opracowa³y i wykona³y strój "Moda XXII wieku", który zosta³
przedstawiony w rytm muzyki zapewnionej przez
organizatorów. Ocenie podlega³o równie¿ wykonanie planszy
pn. "So³tys naszej wsi". Jury ocenia³o równie¿ przygotowanie
najsmaczniejszych i najefektowniej wykonanych potraw z
ziemniaka. Widzom bardzo podoba³y siê scenki kabaretowe
oraz prezentacje strojów. Najwiêcej uœmiechu wœród zebranej
widowni wywo³a³y widowiska taneczne, w których Panie w
piêknych kolorowych strojach z ogromnym zapa³em i energi¹
zatañczy³y kankana . Za udzia³ w turnieju Ko³a otrzyma³y
nagrody od organizatorów i sponsorów. Dodatkowo nagrody
dla KGW z terenu Gminy tj. z Kiezmarka i Leszkowa ufundowa³
Wójt Gminy wrêczaj¹c je na tegorocznej piêknej imprezie.
Zmagania wygra³a reprezentacja Skowarcza, która
awansowa³a tym samym do Powiatowego Turnieju Kó³
Gospodyñ Wiejskich, który odbêdzie siê w kwietniu w ¯ukowie.
Nastêpny turniej odbêdzie sie za rok na który ju¿ dziœ
wszystkich serdecznie zapraszamy.

Konkurs plastyczny - "PowódŸ, po¿ar, dniem czy
noc¹ - stra¿ przychodzi ci z pomoc¹".

D

nia 03 marca 2011 r. w ¯u³awskim Oœrodku Kultury i Sportu
odby³a siê XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci i m³odzie¿y pod has³em: "PowódŸ, po¿ar, dniem czy
noc¹ - stra¿ przychodzi ci z pomoc¹". Organizatorem konkursu jest
Komendant G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we wspó³pracy z
Wydzia³ami Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdów
Wojewódzkich. Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie
uczestników z przyczynami wystêpowania niebezpiecznych zdarzeñ
oraz wyrobienie mo¿liwie skutecznych umiejêtnoœci zachowania
podczas ich wyst¹pienia. Jury powo³ane przez komitet organizacyjny
eliminacji gminnych dokona³o oceny prac pod wzglêdem plastycznym
oraz zgodnoœci z tematyk¹ konkursu. W ramach konkursu przekazano
127 prac, a udzia³ w konkursie wziê³y wszystkie placówki oœwiatowe
terenu Gminy oraz dzieci z Oœrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego
w Giemlicach. Zgodnie z regulaminem konkursu dokonano wyboru
prac fina³owych (po 5 z ka¿dej z 4 grup). Prace zosta³y przekazane do
Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdañskim, gdzie zostan¹ przeprowadzone
eliminacje powiatowe.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym - nabór wniosków

I

nformujemy, i¿ w okresie od 18 kwietnia do 13 maja 2011r .
mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Gminy wnioski o przyznanie
pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc finansowa w
formie stypendium przys³uguje uczniom z terenu gminy
uczêszczaj¹cym do szkó³ publicznych i niepublicznych.
Kryterium uprawniaj¹cym do ubiegania siê o stypendium
jest dochód na jednego cz³onka rodziny nie przekraczaj¹cy
kwoty 351,00 z³ netto (w m-cu poprzedzaj¹cym m-c z³o¿enia
wniosku). Stypendium szkolne mo¿e byæ przeznaczone
m.in. na:

,,Lepszy Start M³odego ¯u³awiaka’’

W

dniu 29 marca 2011r Gmina Cedry Wielkie z³o¿y³a
dokumentacjê aplikacyjn¹ w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki- Wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug
edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty. Projekt
bêdzie realizowany w okresie od 01.08.2011 do 31.08.2013 we
wszystkich szko³ach podstawowych klas I-VI. £¹czna kwota
projektu 1.986.690z³. Bud¿et projektu obejmuje miêdzy innymi
warsztaty wzmacniaj¹ce kompetencje naukowo-techniczne,
zajêcia wyrównawcze z matematyki, jêzyka angielskiego,
warsztaty z jêzyka niemieckiego i przedsiêbiorczoœci.
Uczniowie zostan¹ objêci terapi¹ pedagogiczn¹, logopedyczn¹
i psychologiczn¹. W ramach projektu zaplanowano równie¿
zajêcia w instytucjach kulturalnych. Aktualnie czekamy na
og³oszenie wyników konkursu.
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- pokrycie kosztów udzia³u w korepetycjach i dodatkowych
zajêciach edukacyjnych,
- zakup podrêczników, lektur, materia³ów papierniczych i
piœmienniczych,
- zakup biurka, fotela, krzes³a do biurka, okularów
koryguj¹cych wzrok,
- zakup plecaków, tornistrów, obuwia i stroju sportowego.
Uprawnionymi do z³o¿enia wniosku s¹ rodzice lub prawni
opiekunowie niepe³noletniego ucznia jak równie¿ pe³noletni
uczniowie. Wnioski odbieraæ mo¿na w sekretariatach
wszystkich szkó³ le¿¹cych na terenie Gminy Cedry Wielkie
oraz w Urzêdzie Gminy pok. nr 14. Wiêcej informacji nt.
warunków przyznania stypendium znajduje siê na stronie
internetowej urzêdu: www.cedry-wielkie.pl.
Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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VI Gminny Konkurs Recytatorski.

Droga transportu rolnego

W

koñcu 2010 roku wykonano budowê drogi transportu
rolnego w miejscowoœci Woc³awy, w kierunku do
Wróblewa o d³ugoœci 800 mb i szerokoœci 3 m.
Nawierzchniê drogi stanowi¹ dwa rzêdy p³yt typu YOMB, o
wymiarach 100 x 75 x 12,5 i dopuszczalnym obci¹¿eniu P:50
KN. Przestrzeñ miêdzy p³ytami wype³niono kruszywem
³amanym i ustabilizowano mechanicznie. Na trasie budowy
drogi rolniczej wybudowano 2 miejsca do mijania siê pojazdów.
Koszt budowy drogi w 50 % zosta³ sfinansowany z Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) Urzêdu
Marsza³kowskiego, a w 50 % z bud¿etu Gminy. Zadanie
zrealizowa³a firma KORCZAK z Pszczó³ek, ponadto wykonano
równie¿ drogê rolnicz¹ w B³otniku z dofinansowaniem ze
œrodków ANR.

Zapisy na kursy ¿eglarskie

P

olski Klub Morski zaprasza wszystkich zainteresowanych
powy¿ej 13 roku ¿ycia do zapisów na kursy: ¿eglarza
jachtowego, sternika jachtowego oraz sternika
motorowodnego. Planuje siê, ¿e wyk³ady prowadzone bêd¹ w
Zespole Szkó³ w Cedrach Ma³ych a zajêcia praktyczne na
podstawionych jachtach przy budowanej przystani ¿eglarskiej w
B³otniku.
Za³o¿eniem jest przeprowadzenie pierwszego
egzaminu do 6 czerwca br. tak aby kursanci otrzymali ju¿ patenty
na sezon. Pierwsze spotkanie informacyjne odbêdzie siê 28
kwietnia o godz. 17.00 w ¯u³awskim Oœrodku Kultury i Sportu.
Zainteresowani uczestnictwem w kursach proszeni s¹ aby
wysy³aæ swoje zg³oszenia na adres mailowy biuro@pkm.gda.pl
Wiêcej informacji odnoœnie kursów udziela komandor Polskiego
Klubu Morskiego p. Piotr Mroczek pod nr tel. 602 249 490

Wizyta w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Bibliotece
Publicznej w Pruszczu Gdañskim.

U

czniowie Oœrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w
Giemlicach rozpoczêli cykl zajêæ biblioterapii
prowadzonych przez Powiatow¹ i Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w Pruszczu Gdañskim. Na pocz¹tek by³o wzajemne
zapoznanie oraz zwiedzanie zabytkowego budynku biblioteki.
Nastêpnie pani Ania – specjalista biblioterapii – poprowadzi³a
ciekawe zajêcia dotycz¹ce tematu „STRA¯ PO¯ARNA” w celu
przygotowania uczniów do udzia³u w konkursie plastycznym
„PowódŸ, po¿ar dniem czy noc¹ stra¿ przychodzi ci z pomoc¹”.
Uczniowie Oœrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w
Giemlicach odwiedzili Jednostkê Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Pruszczu Gdañskim. To by³a wspania³a lekcja. Prawie
wszystko mo¿na by³o obejrzeæ i dotkn¹æ. Tak¹ lekcjê siê
pamiêta. Teraz uczniowie w oparciu o zdobyte doœwiadczenia
przygotowuj¹ prace na konkurs.

Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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P

o raz szósty w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Giemlicach 17 lutego 2011 r. odby³ siê Gminny Konkurs
Recytatorski, pod has³em „Wiersze, ¿e a¿ strach!”. W
klimacie duchów, strachów i straszyde³ uczniowie Szkó³
Podstawowych i Przedszkola Samorz¹dowego z terenu Gminy
Cedry Wielkie ubiegali siê o tytu³ najlepszych recytatorów.
Atmosferê „grozy i napiêcia” dope³nia³a g³oœna muzyka,
dekoracja pe³na nietoperzy, paj¹ków i duchów oraz nauczycielki
ucharakteryzowane na czarownice. Jury w sk³adzie: Pani Iwona
Morawska-Dyrektor SP w Grabinie Zameczku, Pani Emilia
Grzyb-Prezes Lokalnej Grupy Dzia³ania „Trzy Krajobrazy” i Pani
Bo¿ena Daszewska-Przewodnicz¹ca Rady Gminy Cedry
Wielkie mia³o niezwykle trudne zadanie, gdy¿ poziom
tegorocznego konkursu by³ bardzo wysoki.
Pomimo
„strasznych wierszy i dekoracji” ca³a impreza przebieg³a w
atmosferze spokojnej i weso³ej zabawy.
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Dzieñ Kobiet w ¯OKiS

Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 2011.

W

dniu 8 marca 2011 r. w ¯OKiS odby³o siê trzecie ju¿
spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla pañ z terenu gminy.
W tym roku goœci³a wœród nas znana warszawska
aktorka Jolanta ¯ó³kowska, która przedstawi³a monodram pt.
„Lifting” Alice Burt w re¿yserii Andrzeja Jakimca. Monodram
przeplata³y liryczne piosenki Ewy Zelenay – Grabny z muzyk¹
Piotra Golli. Panie ogl¹da³y spektakl z ciekawoœci¹ i
przyjemnoœci¹. ¯ywe sceny z ¿ycia bohaterki wywo³ywa³y salwy
œmiechu i oklaski. W realistycznych scenach mo¿na by³o
odnaleŸæ kawa³ek ¿ycia, co przyznawa³y niektóre panie.
Profesjonalizm i kunszt aktorski Jolanty ¯ó³kowskiej podziwia³o
ponad 80 kobiet. W roli gospodarza wyst¹pi³ Wójt Gminy Janusz
Goliñski, który po przedstawieniu wrêcza³ paniom w dniu ich
œwiêta symboliczne tulipany. Na koniec panie zaproszono na
poczêstunek z³o¿ony z palety ciast, kawy i herbaty. Ten wieczór
szczególnie ciekawy by³ dla osób bior¹cych udzia³ w imprezie po
raz pierwszy.

,,Radosna Szko³a’’

W

kwietniu Wojewoda Pomorski zatwierdzi³ listê
szkó³, które w 2011r otrzmaj¹ dofinansowania w
ramach rz¹dowego programu „Radosna Szko³a”, w
œród których znalaz³y siê równie¿ trzy szko³y podstawowe z
terenu Gminy Cedry Wielkie. S¹ to: Szko³a Podstawowa w
Giemlicach, Woc³awach, Trutnowach. Œrodki finansowe z
tego programu zostan¹ wykorzystane na utworzenie
szkolnych placów zabaw. Koszt ca³ego projektu wynosi
380.700z³ w tym œrodki otrzymane w ramach projektu to
kwota 190.350z³ Projekt ma byæ zrealizowany do koñca
bie¿¹cego roku zaœ pozosta³a czêœæ sfinansowana zostanie
z bud¿etu gminy. Celem programu jest zapewnienie
najm³odszym uczniom w³aœciwego rozwoju
psychofizycznego i warunków do aktywnoœci ruchowej
porównywalnej ze standardami wychowania
przedszkolnego.
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W

dniach od 1 kwietnia do 30,
przeprowadzany jest
N a r o d o w y S p i s
Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ
( N S P 2 0 11 ) n a t e r y t o r i u m
Rzeczpospolitej Polskiej, wed³ug
stanu na dzieñ 31 marca 2011 r.
Spis realizowany jest na podstawie
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w
2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporz¹dzeñ
wykonawczych i aktów unijnych. W dniach od 1 do 17 marca
2011 r. w ramach prac przygotowawczych zosta³
przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód
p r z e d s p i s o w y. D o p r z e p r o w a d z e n i a o b c h o d u
przedspisowego jak równie¿ wywiadów spisowych w terenie
upowa¿nia rachmistrza identyfikator zawieraj¹cy jego
zdjêcie, imiê i nazwisko, pieczêæ urzêdu statystycznego oraz
piecz¹tkê imienn¹ i podpis dyrektora urzêdu statystycznego,
który wyda³ identyfikator. Natomiast wywiady w terenie
rachmistrzowie bêd¹ przeprowadzaæ od 8 kwietnia do 30
czerwca 2011 r. W trakcie obchodu przedspisowego praca
rachmistrza polegaæ bêdzie na dok³adnym zaznajomieniu
siê z ca³ym przydzielonym mu obwodem oraz weryfikacji
wykazów adresów zamieszkanych budynków
przygotowanych wczeœniej przez s³u¿by statystyki
publicznej oraz urzêdy gmin. Rachmistrz bêdzie siê
pos³ugiwa³ map¹ obwodu, na której zaznaczono budynki do
weryfikacji - sprawdzi aktualnoœæ i poprawnoœæ adresów
oraz dopisze adresy budynków istniej¹cych, których brak
jest w wykazie i na mapie, ewentualnie usunie nieistniej¹ce
budynki. Wykazy adresów budynków oraz mapa bêd¹
zaimplementowane na przenoœnym urz¹dzeniu
elektronicznym. Wszyscy rachmistrzowie spisowi maj¹
obowi¹zek przeprowadzenia obchodu przedspisowego.
Spis zrealizuj¹ w obwodzie, który przydzielono im do
weryfikacji podczas obchodu przedspisowego, nie mo¿e byæ
to jednak obwód, w którym zamieszkuj¹. W trakcie spisu
rachmistrzowie udadz¹ siê do osób, które nie skorzysta³y z
mo¿liwoœci przekazania danych w drodze samospisu
internetowego. Ju¿ od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1
kwietnia 2011 r. formularze elektroniczne przeznaczone do
samospisu internetowego zostan¹ udostêpnione na
stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis
internetowy trwa do 16 czerwca 2011 r. To jest naprawdê
proste !. Rachmistrzowie uczestnicz¹c w obchodzie
przedspisowym i spisie nie mog¹ anga¿owaæ siê w prace i
dzia³ania
inne ni¿ spisowe (np. roznoszenie ulotek
reklamowych), wykorzystuj¹c w tym celu dla
uwiarygodnienia identyfikator rachmistrza spisowego.
Wszelkie pytania dotycz¹ce NSP 2011 prosimy kierowaæ do
Gminnego Biura Spisowego w budynku Urzêdu Gminy w
Cedrach Wielkich ul.Krasickiego 16 w pokoju Nr 5 do lidera P. Izabeli Klawa lub telefonicznie pod numerem telefonu:
(58)683-61-64 w 44.
Sk³ad Biura Spisowego:
Lider - Izabela Klawa
Rachmistrze spisowi:
- Kornelia Ku³aga zam. D³ugie Pole
- Magdalena £yszcz zam. Giemlice
- Anna Zieliñska zam. Cedry Wielkie
Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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Uroczysty, Gminny "Dzieñ Seniora".
nia 05.02.2011, tradycyjnie ju¿ po raz
kolejny na pocz¹tku nowego roku
spotkali siê najstarsi mieszkañcy Gminy,
by uroczyœcie œwiêtowaæ swój "Dzieñ Seniora".
Zaproszenie na tê uroczystoœæ przyjê³o ok 130
seniorów z terenu Gminy, którzy ukoñczyli 70 rok
¿ycia. Spotkanie rozpoczê³o siê Msz¹ Œw. w
koœciele parafialnym w Cedrach Wielkich
koncelebrowan¹ przez Ks. Pra³ata Franciszka
Fecko. Po Mszy Œw. zaproszeni goœcie spotkali
siê w sali Zespo³u Szkó³ w Cedrach Wielkich,
gdzie przywitani zostali przez Wójta GminyJanusza Goliñskiego, Przewodnicz¹c¹ Rady
Gminy-Bo¿enê Daszewsk¹, Kierownika GOPSGra¿ynê Bereza oraz Dyrektora Zespo³u Szkó³
w Cedrach Wielkich-Marka Uzarek. Po
oficjalnym przywitaniu zaproszonych goœci i
z³o¿onych ¿yczeniach nadszed³ czas na
poczêstunek i wzajemne rozmowy z osobami, z
którymi uczestnicy uroczystoœci niejednokrotnie
nie widzieli siê od d³u¿szego czasu. Oprawê
artystyczn¹ spotkania przygotowali uczniowie z
Zespo³u Szkó³ w Cedrach Ma³ych oraz
m³odzie¿owy chór z Zespo³u Szkó³ w Cedrach
Wielkich. Nad ca³oœci¹ artystyczn¹ uroczystoœci nadzór sprawowa³ Micha³ Olejnik, który wybiera³ dla seniorów odpowiednie
melodie do tañca. Wielu seniorów w³¹czy³o siê tak¿e czynnie do organizowanych konkursów i zaprezentowa³o swoje zdolnoœci i
umiejêtnoœci wokalne.

D

Miniony "Dzieñ Seniora" na d³ugo pozostanie w pamiêci uczestników. Wspania³a atmosfera towarzysz¹ca spotkaniu by³a okazj¹
do mi³ego spêdzenia czasu, bli¿szego poznania siê a przede wszystkim rozmowy z dawno nie widzianymi rówieœnikami.

Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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„Z³ote Gody”

Nadanie medali za zas³ugi dla obronnoœci Kraju

W

dniu 08.02.2011r. w siedzibie Urzêdu Gminy Cedry
Wielkie Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w Gdañsku
pp³k Jacek WIERCIOCH w obecnoœci Wójta Gminy Pana
Janusza Stefana GOLIÑSKIEGO oraz przy wspó³udziale
przedstawicieli wydzia³u rekrutacji Wojskowej Komendy
Uzupe³nieñ Pani Iwony PODBIELSKIEJ i kpt. Jaros³awa
M¥DRECKIEGO wrêczy³ srebrne medale „ZA ZAS£UGI DLA
OBRONNOŒCI KRAJU” rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci
na wzorowych ¿o³nierzy. Medale dla rodziców – Pañstwa Cecylii i
Kazimierza SUMA, których synowie Artur, Daniel i Wojciech odbyli
zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ przyznane zosta³y Decyzj¹ Nr
1463/KADR Ministra Obrony Narodowej, w uznaniu zas³ug
po³o¿onych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronnoœci
Rzeczypospolitej Polskiej. Szanownym Pañstwu Cecylii i
Kazimierzowi SUMA jeszcze raz sk³adamy gratulacje ¿ycz¹c du¿o
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym, zaœ ich synom –
¿eby brali przyk³ad ze swoich rodziców, którzy w pe³ni mog¹ byæ
dumni ze swoich sukcesów wychowawczych. Panu Wójtowi Gminy
Cedry Wielkie, za osobiste zaanga¿owanie oraz przygotowanie
dzisiejszej uroczystoœci sk³adamy serdeczne podziêkowania.

D

nia 25.03.2011 swój Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
obchodzili Pañstwo Bronis³awa i Brunon FORDON z
miejscowoœci Cedry Wielkie. Z tej okazji Wójt Gminy Janusz
Goliñski wrêczy³ Szanownym Jubilatom w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej medal „Za d³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie”
sk³adaj¹c gratulacje i serdeczne ¿yczenia. Uroczystoœæ odby³a siê w
Urzêdzie Stanu Cywilnego, podczas której po czêœci oficjalnej odby³o
siê przyjêcie, gdzie przy kawie i s³odkim poczêstunku Jubilaci dzielili siê
wspomnieniami z lat swojej m³odoœci. Po przyjêciu gratulacji i ¿yczeñ,
Jubilaci obdarowani zostali przez Wójta Gminy Janusza Goliñskiego
oraz z-cê Kierownika USC El¿bietê Mieszczak bukietem kwiatów oraz
okolicznoœciowym prezentem.

Udzia³ Gminy w kieleckich targach

W

Udzia³ Gminy w Targach Turystycznych

W

dniach 15-17 kwietnia 2011 r. przedstawiciele gmin Gminy
Cedry Wielkie oraz Nowy Staw, które s¹ partnerami projektu
pn. „Kampania Promocyjna ¯u³aw’ wziêli udzia³ w Gdañskich
Targach Turystycznych. Udzia³ w targach zosta³ wspó³finansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WP
2007-2013. Celem targów by³o przybli¿enie mieszkañcom innych
regionów Polski walorów turystycznych, krajoznawczych i
przyrodniczych ¯u³aw Wiœlanych oraz zachêcenie ich do spêdzania
wolnego czasu w ¿u³awskich gminach. Goœcie odwiedzaj¹cy stoisko
zainteresowani byli przede wszystkim turystyk¹ rowerow¹ i wodn¹,
mo¿liwoœciami aktywnego wypoczynku oraz baz¹ noclegow¹.
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dniach 15-17 kwietnia 2011r w hali Targów Kielce po raz trzeci
odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki AGROTRAVEL. Na targach swoj¹ ofertê po raz
pierwszy zaprezentowa³y wszystkie regiony Polski. W jednym miejscu
spotka³o siê blisko stu wystawców miêdzy innymi z Hiszpanii, Bu³agarii,
Wêgier, Litwy i Polski. Odby³ siê jarmark rêkodzie³a, wyrobów
artystycznych i kulinarnych , mo¿na by³o spróbowaæ mnóstwo
aromatycznych potraw, miodów, win i nalewek. Na stoisku
Województwa Pomorskiego, które reprezentowane by³o min. przez
nasz¹ Gminê mo¿na by³o posmakowaæ chleb w³asnego wypieku z
ziarnami zbó¿. Wyrób cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem
zwiedzaj¹cych. Imprezie towarzyszy³y wystêpy kapel ludowych i
pokazy rzemios³a artystycznego. Przechodz¹c miêdzy stoiskami
mo¿na by³o w jednej chwili znaleŸæ siê w góralskiej karczmie, potem
trafiæ do hiszpañskiej tawerny i przenieœæ siê do czeskiego pubu.
Organizatorami tej imprezy by³o: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Œwiêtokrzyskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa
Œwiêtokrzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna oraz Targi Kielce.

Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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Uhonorowanie najstarszych mieszkañców Gminy

T

radycj¹ sta³y siê odwiedziny najstarszych mieszkañców
przez Wójta Gminy Janusza Goliñskiego oraz kierownika
GOPS Gra¿yny Beraza. Jubilaci, którzy skoñczyli 90-lat i
wiêcej otrzymali z okazji urodzin okolicznoœciowe ¿yczenia oraz
bukiet kwiatów. W ostatnim czasie swoje urodziny obchodzili:
1. Pani Ania Szczeœniak zam. Cedry Ma³e - 93 urodziny
2. Pani Marianna Marciñska zam. Cedry Ma³e - 92 urodziny
3. Pani Maria Ka³kucka zam. Leszkowy - 90 urodziny
4. Pan Micha³ Szajner zam. Stanis³awo - 91 urodziny
5. Pani Józefa W³ostowska zam. Cedry Ma³e - 96 urodziny
6. Pani W³adys³awa Wojdyr zam. Trutnowy - 91 urodziny
Na terenie Gminy mieszkaj¹ 22 osoby, które przekroczy³y 90-ty rok
¿ycia. Wszystkim Szanownym Jubilatom ¿yczymy d³ugich lat
¿ycia w zdrowiu i pomyœlnoœci.

XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
- Etap Gminny

D

nia 15 marca 2011r w ¯u³awskim Oœrodku Kultury i Sportu
w Cedrach Wielkich odby³ siê Turniej Wiedzy Po¿arniczej
pod has³em ,,M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom’’. Wiod¹cym
organizatorem by³ Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Cedrach Wielkich. W
eliminacjach gminnych bra³o udzia³ 23 zawodników. W kategorii
gimnazjum gminê reprezentowali uczniowie z gimnazjum w
Cedrach Wielkich , a w kategorii szko³y podstawowe
reprezentantami by³a szko³a Cedry Wielkie, Cedry Ma³e, Woc³awy i
Giemlice. Po wype³nieniu kart zg³oszeniowych zawodnicy
przyst¹pili do rozwi¹zywania testu. Po dokonaniu przez jury oceny
prac w kategorii gimnazjum zwyciê¿y³ Tomasz Tatarowicz uczeñ
Szko³y Podstawowej w Woc³aw, II miejsce zaj¹³ Micha³ Dykowski z
Giemlic, III miejsce Oliwia Banaœ z Cedrów Ma³ych. W kategorii
gimnazjum I miejsce £ukasz Bielecki, II miejsce Rafa³ Cieszyñski,
III miejsce Patryk Gañski uczniowie gimnazjum w Cedrach
Wielkich. Laureaci turnieju otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe.
Pozostali zawodnicy otrzymali pami¹tkowe statuetki za udzia³ w
turnieju. W eliminacjach powiatowych III miejsce zaj¹³ Tomasz
Tatarowicz uczeñ Szko³y Podstawowej w Woc³awach.

Na zdjêciu: Najstarsze ma³¿eñstwo z terenu Gminy - Pan W³adys³aw (lat 93) i Pani
Maria Ka³kuccy (lat 90) z Leszkowa.

Dzieñ Techniki Rolniczej

W

dniu 6 maja 2011r. (Pi¹tek) o godz. 11.00 w siedzibie
firmy ROLTOP w Cedrach Ma³ych odbêdzie siê X
¯u³awski Dzieñ Europejskiej Techniki Rolniczej.
Program imprezy przewiduje min. polowy pokaz prac maszyn
rolniczych, konsultacje tematyczne oraz program artystyczny.
Wszystkich zainteresowanych rolników serdecznie
zapraszamy.

Konkurs „PIÊKNA WIEŒ 2011”

W

ójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza w³aœcicieli posesji
do wziêcia udzia³u w tegorocznej edycji Konkursu
,,Piêkna Wieœ”, który organizowany jest w czterech
kategoriach:
- zagroda rolnicza,
- zagroda nierolnicza,
- ogródek przydomowy,
- wieœ.
Konkurs w kategoriach wieœ i zagroda rolnicza przeprowadzony
jest w 3 etapach:
- gminnym,
- powiatowym,
- wojewódzkim.
W kategorii „zagroda nierolnicza” oraz „ogródek przydomowy”
konkurs przeprowadzony zostanie jedynie na etapie gminnym.
W konkursie mog¹ braæ udzia³ wsie, zagrody rolnicze i
nierolnicze z wy³¹czeniem gospodarstw agroturystycznych i
kwater turystyki wiejskiej oraz laureatów I miejsc zdobytych w
poprzednich edycjach. Warunkiem przyst¹pienia do konkursu
jest z³o¿enie deklaracji w terminie do 30 kwietnia 2011 r. do
Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich. Komisja powo³ana przez
Wójta Gminy Cedry Wielkie dokona oceny zg³oszonych zagród i
wsi w terminie do 15 czerwca po czym zg³osi laureatów I miejsc
w kategorii wieœ i zagroda rolnicza do eliminacji powiatowych. W
poszczególnych kategoriach konkursu na szczeblu gminnym
przewiduje siê nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III miejsc.
Deklaracjê zg³oszenia do konkursu mo¿na pobraæ w Urzêdzie
Gminy pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Urzêdu:
www.cedry-wielkie.pl.

Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r

Strona 12

NOWINY ¯U£AWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Projekt „Twórcza gmina” – warsztaty muzyczne i
fotograficzne w ¯OKiS

W

dniu 22 grudnia odby³ siê uroczysty koncert
koñcz¹cy warsztaty projektu „Twórcza gmina –
warsztaty muzyczne i fotograficzne w ¯u³awskim
Oœrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”. Przejêci
rodzice, którzy wraz z rodzinami przybyli na koncert s³uchali
utworów, wœród których przewa¿a³y kolêdy. Muzyka i
wspólny œpiew zaproszonych goœci wprowadzi³ wszystkich w
nastrój œwi¹teczny. „Twórcza gmina – warsztaty muzyczne i
fotograficzne w ¯u³awskim Oœrodku Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich” by³ to projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Oœ 4 Leader i PROW 2007 -2013,
DZIA£ANIE 413 pt. „Wdra¿anie lokalnych strategii Rozwoju”.
25 osobowa grupa dzieci, m³odzie¿y i doros³ych od 20
wrzeœnia 2010 r. uczy³a siê gry na ró¿nych instrumentach.
Dwa razy w tygodniu oœrodek têtni³ muzyk¹. Warsztaty
prowadzi³a nauczycielka muzyki Pani Bo¿ena Kozicka.
Grupa uczestników tego projektu ma ju¿ dalsze propozycje
koncertowe i plany zwi¹zane z doskonaleniem warsztatu
muzycznego.Równolegle pod okiem instruktora fotografa
Mariusza DroŸdzika odbywa³y siê warsztaty fotograficzne.
12 m³odych osób przemierza³o miejscowoœci naszej gminy
fotografuj¹c koœcio³y, zabytki i inne ciekawe obiekty, by
potem w zaciszu pracowni komputerowej obrabiaæ i
drukowaæ najciekawsze zdjêcia. Warsztaty zakoñczy³y siê
wystaw¹, któr¹ mo¿na obejrzeæ w ¯OKiS.

Narodowe Si³y Rezerwowe.

N

arodowe Si³y
Rezerwowe
t w o r z ¹
¿o³nierze rezerwy,
którzy ochotniczo
zawarli kontrakt na
pe³nienie s³u¿by
wojskowej w
rezerwie i pozostaj¹ w dyspozycji do wykonywania zadañ w
przypadku realnych zagro¿eñ militarnych i niemilitarnych,
zarówno w kraju, jak i poza granicami pañstwa. Jest to
wyselekcjonowany, ochotniczy zasób ¿o³nierzy rezerwy,
posiadaj¹cych przydzia³y kryzysowe na okreœlone stanowiska
s³u¿bowe w jednostkach wojskowych.
Aby zostaæ ¿o³nierzem NSR nale¿y zg³osiæ siê do w³aœciwej ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania wojskowej komendy
uzupe³nieñ, gdzie udzielona zostanie szczegó³owa informacja
dotycz¹ca trybu przyjêcia do s³u¿by wojskowej w ramach
Narodowych Si³ Rezerwowych oraz zasad pe³nienia tej s³u¿by.
W przypadku z³o¿enia przez ¿o³nierza rezerwy wniosku o
zawarcie kontraktu, rozpocznie siê jednoczeœnie procedura
kwalifikacyjna.
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Konkurs plastyczny - "Unia Europejska moich marzeñ".
czennica kl. I Szko³y
Podstawowej im.
Jana Brzechwy w
Giemlicach - Sandra
Walenczykowska zajê³a I
miejsce w konkursie
plastycznym „ Unia
Europejska moich marzeñ”
organizowany przez
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w
Pruszczu Gdañskim.
Uczennicê przygotowa³a
Pani Dorota Gawroñska nauczyciel nauczania
zintegrowanego SP w
Giemlicach.

U

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji
nauczania

W

dniu 13.04.2011 Gmina Cedry Wielkie dokona³a
zg³oszenia 5 szkó³ do projektu systemowego w
zakresie indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkó³ podstawowych. Projekt
w zakresie indywidualizacji oznacza wsparcie dzia³añ szko³y
na wa¿nym pierwszym etapie edukacyjnym w realizacji
treœci i wymagañ okreœlonych w nowej podstawie
programowej. Projekt bêdzie realizowany w roku szkolnym
2011/2012 na ³¹czna kwotê 154.000z³. W ramach projektu
systemowego zostan¹ przeprowadzone zajêcia dla dzieci ze
specyficznymi trudnoœciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak¿e
zagro¿onych ryzykiem dyslekcji, zajêcia dla dzieci z
trudnoœciami w zdobywaniu umiejêtnoœci matematycznych,
zajêcia logopedyczne 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 i psychoedukacyjne dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji spo³ecznej, zajêcia rozwijaj¹ce
zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze
szczególnym uwzglêdnieniem nauk matematycznoprzyrodniczych. Projekt obejmuje równie¿ zakup pomocy
dydaktycznych.

Zapisy na koloniê letni¹

U

rz¹d Gminy w Cedrach Wielkich przyjmuje
zapisy na koloniê letni¹ w Rytro w Beskidzie
S¹deckim nad Popradem dla dzieci w wieku
od 7 do 13 lat, która odbêdzie siê w terminie od
04.07.2011 r. do 17.07.2011 r. Koszt uczestnictwa w
kolonii wynosi: 700,00 z³ /osobê. Zg³oszenia dzieci
dokonaæ mo¿na telefonicznie pod nr tel.: (58)68361-64
wew.40 (u Pani Ireny Bogun) lub
bezpoœrednio w pokoju nr 10 Urzêdu Gminy. Wp³aty
nale¿y dokonaæ w kasie w godzinach pracy Urzêdu
Gminy. Ostateczny termin zg³oszeñ oraz wp³at za
koloniê up³ywa 28-go maja 2011 r. Szczegó³owe
informacje nt. warunków zakwaterowania oraz
programu kolonii zawarte s¹ na stronie
internetowej urzêdu: www.cedry-wielkie.pl
Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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„Z Ma³ej Szko³y w Wielki Œwiat”

T

rwa realizacja zadañ z
poszczególnych kompetencji
w zakresie projektu ,,Z
MA£EJ SZKO£Y W WIELKI ŒWIAT"
w Szkole Podstawowej w
Woc³awach i Giemlicach. W
ramach tego projektu realizowane
s¹ zajêcia w 2 grupach wiekowych
: klas I-III i IV-VI w dwóch
kompetencjach: spo³ecznoobywatelskiej i matematycznoprzyrodniczej. Wszystkie
zrealizowane projekty
by³y
ciekawe, wzbogaca³y wiedzê i
umiejêtnoœci uczniów. Ka¿dy
znalaz³ dla siebie ciekawe zadanie
np. szycie mundurków, rysowanie
portretów, poznanie zabaw ze
œwiata, wykonanie instrumentów,
debata spo³eczna, magiczny
pojazd, media w szkole, woda na
wagê z³ota przygotowanie potraw
regionalnych czy kampania
wyborcza do Samorz¹du
Uczniowskiego. Pog³êbili wiedzê o
pogodzie, wodzie, skarbach
przyrody oraz wykonali magiczny
pojazd, szkolna gazetkê i przeprowadzili debatê wyborcz¹. Zrealizowane zadania nauczy³y dzieci pracy w grupie,
odpowiedzialnoœci za siebie i innych oraz wzajemnej pomocy.

Wszystkie projekty koñcz¹ siê prezentacj¹ w szkole, któr¹ ogl¹daj¹ rodzice i zaproszeni goœcie. W ramach projektu szko³y
otrzyma³y pomoce dydaktyczne : lupy, lornetki, aparat cyfrowy, kamerê cyfrow¹, chustê do zabaw, dyktafony, ksi¹¿ki.
Otrzymuj¹ równie¿ potrzebne do zajêæ materia³y biurowe. W czasie wakacji wyznaczeni uczniowie wyjad¹ na Letnie Obozy
Naukowe do Warszawy oraz do Ojcowa. Pozostali uczniowie wezm¹ udzia³ w tygodniowej Letniej Szkole Odkrywców na
terenie ka¿dej ze szkó³, której zajêcia bêd¹ prowadziæ nauczyciele oraz studenci. Projekt zaplanowany jest na lata 20102013. Liderem jest Federacja Inicjatyw Oœwiatowych w Warszawie.

Konkurs drogowy

D

nia 31 marca br. w Zespole Szkó³ odby³ siê Ogólnopolski Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym-etap gminny.
W wyniku eliminacji
szkolnych do turnieju
przyst¹pi³y trzyosobowe
dru¿yny z ka¿dej
szko³y.
U c z n i o w i e s z k ó ³
podstawowych i gimnazjów
stanowi³y oddzielne dru¿yny z
odrêbn¹ klasyfikacj¹. Ka¿dy
uczestnik eliminacji
rozwi¹zywa³ test i wykonywa³
zadanie praktyczne-jazda
rowerem po torze przeszkód,
a jeden wylosowany uczestnik
z ka¿dej dru¿yny wykonywa³
zadanie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej. Do
eliminacji powiatowych
zakwalifikowa³y siê dru¿yny z
Cedrów Ma³ych. Gratulujemy!

Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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Wszystkim mieszkañcom Gminy Cedry Wielkie
Zdrowych, Pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ w gronie rodziny
i wœród przyjació³ oraz weso³ego "Alleluja”
¯yczy firma

e-mail: wema@home.pl

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

www.wema.home.pl

Tel (58) 683-91-96

Biuletyn “Nowiny ¯u³awskie”
Nak³ad: 1000 egzemplarzy

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

Kom. 501-672-993

WYDAWCA:

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

ROLTOP
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maszyny rolnicze i komunalne
www.roltop.pl

Pogody ducha, zdrowia i radoœci
oraz wszelkiego dobra z okazji
Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczy:
Zarz¹d i pracownicy firmy ROLTOP.

ROLTOP - solidnym partnerem ka¿dego gospodarstwa.
Cedry Wielkie, kwiecieñ 2011 r
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