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OSP Koszwa³y w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaœniczym.

P

o wielu latach starañ Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Koszwa³ach
dost¹pi³a zaszczytu funkcjonowania wœród najlepszych jednostek
w kraju. Dnia 06 lutego 2012 r. w œwietlicy wiejskiej, tu¿ przy
budynku remizy stra¿ackiej w Koszwa³ach odby³o siê uroczyste wrêczenie
aktu przyjêcia jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Koszwa³ach do
struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaœniczego. Nast¹pi³o to
moc¹ decyzji Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê z³o¿eniem meldunku przez jednostkê o
gotowoœci wst¹pienia do struktur KSRG, nastêpnie akt w³¹czenia na rêce
Prezesa OSP Koszwa³y Dariusza Wojewskiego przekaza³ Pomorski
Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr in¿. Andrzej Rószkowski. W
uroczystoœci uczestniczyli: Pose³ na Sejm RP Marek Biernacki,
Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej m³. bryg. mgr in¿.
Dariusz Œmiechowski,, Wicestarosta Gdañski Marian Cichon, zaproszeni
stra¿acy z OSP Wiœlinka oraz OSP Cedry Wielkie na czele z
Komendantem Janem Wawrem.
Z tej okazji obie jednostki gminne tj.OSP Koszwa³y i OSP Cedry
Wielkie otrzyma³y z r¹k Pana Wójta Janusza Goliñskiego medale w
podziêkowaniu za dotychczasow¹ s³u¿bê.
Fakt w³¹czenia do
KSRG jest potwierdzeniem wysokiego poziomu przygotowania
jednostki do realizacji pe³nego wachlarza dzia³añ ratowniczych i
ukoronowaniem wysi³ków stra¿aków OSP Koszwa³y oraz Gminy
Cedry Wielkie w zakresie spe³nienia rygorystycznych norm
wyposa¿enia sprzêtowego oraz wyszkolenia stra¿aków. Wpisanie do
krajowej sieci wi¹¿e siê z korzyœciami, czyli wsparciem finansowym na
zakup sprzêtu ratowniczego. Przynale¿noœæ nak³ada tak¿e szereg
obowi¹zków. Dziêki w³¹czeniu OSP Koszwa³y do KSRG jednostka
bêdzie mog³a skuteczniej podejmowaæ dzia³ania ratownicze,
zw³aszcza te zwi¹zane z udzielaniem pomocy poszkodowanym w
ewentualnych wypadkach na drodze krajowej nr E-7 oraz w
przysz³oœci na drodze szybkiego ruchu S-7, której budowa w³aœnie siê
odbywa. Dla poprawy bezpieczeñstwa Urz¹d Gminy planuje
rozbudowê miejscowej remizy dla potrzeb dwóch wozów bojowych.
Inwestycja zostanie rozpoczêta po otrzymaniu dotacji z Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Cedry Wielkie, kwiecieñ 2012 r
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Budowa przystani ¿eglarskiej na ukoñczeniu.

Widoczny postêp prac przy Oœrodku Zdrowia

T

rwaj¹ koñcowe prace przy budowie przystani
¿eglarskiej w B³otniku w ramach projektu "Pêtla
¯u³awska-rozwój Turystyki Wodnej. Etap I". Postêp
prac jest ju¿ widoczny "go³ym okiem". Zaawansowanie robót
siêga ponad 70%, a ca³kowita wartoœæ zdania to kwota 7 mln
z³otych. Obecnie prowadzone s¹ prace wykoñczeniowe w
budynku bosmanatu. Generalny Wykonawca - firma
Navimor Invest finalizuje równie¿ prace przy budowie
pomostów sta³ych oraz umacnianiu linii brzegowej
nabrze¿a. Oddanie do u¿ytku mariny planowane jest w
koñcu maju br. Budowa infrastruktury wodniackiej ma
przyci¹gn¹æ do Gminy Cedry Wielkie ¿eglarzy z Polski i z
zagranicy. Wed³ug za³o¿eñ projektantów Pêtli, w przysz³oœci
Delta Wis³y bêdzie mog³a pod k¹tem turystyki wodnej
konkurowaæ z tak atrakcyjnymi rejonami jak Mazury.

D

nia 23 marca 2012 r. zosta³ rozstrzygniêty przetarg
na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych przy
Oœrodku Zdrowia w Cedrach Wielkich. W wyniku
rozstrzygniêcia
przetargu nieograniczonego zosta³a
wy³oniona firma TYM – BUD Zak³ad Remontowo –
Budowlany Waldemar Tymoszewski z Pruszcza
Gdañskiego- Generalny Wykonawca dotychczasowych
prac, która zaoferowa³a najni¿sz¹ cenê za realizacjê tych
prac, 385 tysiêcy z³otych. Dotychczasowe prace
przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem. Wykonano ju¿,
nowe”skrzyd³o” obiektu z dodatkowymi pomieszczeniami na
gabinety , budynek gara¿u, kontynuowane s¹ prace
wewnêtrzne przy instalacji sanitarnej, elektrycznej i
centralnego ogrzewania .Zakoñczone zosta³y prace przy
sieciach zewnêtrznych tj.kanalizacji sanitarnej,
wodoci¹gowej i deszczowej. Aktualnie prowadzone s¹
równie¿ prace maj¹ce na celu utwardzenie terenu wokó³
budynku. Po okresie zimowym aktualnie pogoda sprzyja
wykonywaniu prac, których zakoñczenie zaplanowano na
koniec lipca 2012r. Realizacja inwestycji poprawi warunki
¿ycia mieszkañców poprzez wiêksz¹ dostêpnoœæ i
rozszerzenie oferty œwiadczonych us³ug medycznych.
Ponadto realizacja zadania wp³ynie na polepszenie dostêpu
do systemu ratownictwa medycznego. Zlokalizowanie przy
Oœrodku Zdrowia oddzia³u ratownictwa spowoduje, ¿e
reakcja na ró¿ne nieszczêœliwe zdarzenia i wypadki bêdzie w
znacz¹cy sposób przyspieszona, co w wielu przypadkach
oznacza uratowanie ¿ycia wielu osób.

U

zupe³nieniem tego projektu jest decyzja Marsza³ka
Województwa Pomorskiego Mieczys³awa Struk o
przyst¹pieniu do realizacji projektu p.n."PomoRskie
Dobry Kurs na edukacjê. Kszta³towanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukacjê morsk¹"
Do tego programu Gmina Cedry Wielkie zg³osi³a gimnazja w
Cedrach Wielkich i Cedrach Ma³ych oraz wszystkich szkó³
podstawowych. Przy budowanej przystani, kosztem prawie
2 mln z³otych (przy dofinansowaniu ze œrodków UE w
wysokoœci 85%) powstanie 23 metrowa (prawie na 8 piêter)
wie¿a widokowa "¯u³awskie Oko". Bêdzie mo¿na z niej
podziwiaæ m.in. ujœcie Wis³y, wa³y na rzece oraz pla¿e Zatoki
Gdañskiej. W ci¹gu najbli¿szych zapadnie ostateczna
decyzja o terminie rozpoczêcia inwestycji.
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Brak potrzeby przeprowadzania oceny
œrodowiskowej dla fabryki recyklingu

Umowa na modernizacjê ulicy Cisowej
w Koszwa³ach podpisana.

egionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Gdañsku
po przeanalizowaniu wniosku Gminy o wydanie
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiêwziêcia polegaj¹cego na „Budowie
fabryki recyklingu opon samochodowych i placu magazynu
sk³adowego otwartego w Cedrach Wielkich” wyrazi³ opiniê o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na
œrodowisko dla w/w przedsiêwziêcia. W uzasadnieniu
swojej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska
stwierdzi³, i¿ przetworzeniu ulegaæ bêdzie 100% produktu
wejœciowego i
nie bêd¹ powstawaæ ¿adne odpady
poprodukcyjne. Ca³y proces technologiczny jest procesem
mechanicznym, wymagaj¹cym do funkcjonowania jedynie
energii elektrycznej. Nie bêd¹ zu¿ywane ¿adne œrodki
chemiczne, w czasie produkcji nie bêd¹ wydzielane zwi¹zki
chemiczne, w tym zapachowe, nie powstan¹ te¿ œcieki
technologiczne. Na etapie budowy, zasiêg uci¹¿liwoœci
zwi¹zanych z emisj¹ zanieczyszczeñ do powietrza oraz
emisj¹ ha³asu, bêdzie ograniczony do terenu na którym
bêdzie zlokalizowana inwestycja. Ponadto uci¹¿liwoœci te
wystêpowaæ bêd¹ wy³¹cznie w porze dziennej. ród³em
ha³asu na poziomie ok. 73 dB bêdzie linia do recyklingu
opon, zlokalizowana w zamkniêtej hali produkcyjnej. W
ramach przedsiêwziêcia nie bêdzie mia³a miejsca wycinka
drzew, a wrêcz przeciwnie, planuje siê nowe nasadzania.
Ponadto z uwagi na po³o¿enie poza granicami obszarów
sieci Natura 2000 i znaczn¹ odleg³oœæ od nich realizacja
inwestycji nie spowoduje utraty naturalnych siedlisk
przyrodniczych i gatunków roœlin chronionych na obszarze
Natura 2000. Z tych to wzglêdów zdaniem Dyrektora RDOŒ
planowane przedsiêwziêcie nie bêdzie mieæ negatywnego
wp³ywu na ludzi i œrodowisko.

nia 27 lutego 2012 roku zosta³a podpisana przez
Wojewodê Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego i
Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza Goliñskiego
umowa na realizacjê inwestycji pn. "Modernizacja drogi
dojazdowej – ul. Cisowej do wêz³a Koszwa³y w ramach
budowanej Obwodnicy Po³udniowej Gdañska". Wniosek
Gminy Cedry Wielkie znalaz³ siê na wysokim ósmym miejscu
wœród gmin województwa pomorskiego, które ubiega³y siê o
dofinansowanie w ramach „Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo –
Dostêpnoœæ – Rozwój”. Gmina Cedry Wielkie otrzyma
dofinansowanie w kwocie 152 749,00 z³ co stanowi 30%
kosztów kwalifikowanych. Projekt ma na celu wykonanie
przebudowy ulicy Cisowej w miejscowoœci Koszwa³y z kostki
betonowej o d³. 277,38 m z jezdni¹ o szerokoœci 4,5 m oraz
wykonanie umocnienia poboczy drogi. Budowa nowej
nawierzchni poprawi dostêpnoœæ do posesji po³o¿onych w
obrêbie tej ulicy oraz przyczyni siê do polepszenia warunków
bezpieczeñstwa oraz zwiêkszenia p³ynnoœci ruchu, a przez
to zmniejszenie uci¹¿liwoœci dla œrodowiska.

R

D

Gmina bêdzie realizowa³a kolejne projekty.

W

miesi¹cu marcu br. podpisane zosta³y dwie
umowy o dofinansowanie zadañ w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Z³o¿one wczeœniej dwa projekty na zadania pn.
„Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice” oraz „Kolorowo i
sportowo – warsztaty plastyczne i zajêcia sportowe w
œwietlicy wiejskiej w Stanis³awowie”, uzyska³y
dofinansowanie. Pierwszy projekt dotyczy
zagospodarowania terenu we wsi Giemlice pod k¹tem
rekreacyjnym, tj. wykonania robót ziemnych wraz z
nawierzchni¹ trawiast¹ oraz z kostki betonowej, urz¹dzenie
boiska do gier, wyposa¿enie skweru w elementy ma³ej
infrastruktury oraz elementy fitness. Wartoœæ zadania
ogó³em to kwota 220 tys, z³, w tym dofinansowanie 140 tys.
z³. Budowa ogólnodostêpnego centrum sportowego i
skweru przyczyni siê do uatrakcyjnienia warunków ¿ycia
mieszkañców Giemlic. Drugie zadanie to tzw.
przedsiêwziêcie z zakresu „ma³ych projektów”, dotyczy ono
organizacji warsztatów sportowych i plastycznych w
œwietlicy wiejskiej w Stanis³awowie oraz w plenerze. Celem
tej operacji jest pobudzenie ¿ycia kulturalnego, wzrost
solidaryzmu wœród mieszkañców poprzez wspólne
spêdzanie czasu wolnego, wykszta³cenie nawyku
korzystania z dóbr kultury oraz wspomaganie lokalnych
inicjatyw spo³ecznych jak równie¿ poszerzenie oferty
spêdzania wolnego czasu i wiêkszego zaanga¿owania
lokalnej spo³ecznoœci w ¿ycie spo³eczne, rozwój zdolnoœci i
zainteresowañ wœród mieszkañców. Wartoœæ zadania
ogó³em to 27 000 z³, w tym dofinansowanie 16 800 z³.
Cedry Wielkie, kwiecieñ 2012 r
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Na zdjêciu: Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski i Wójt Gminy
Janusz Goliñski w trakcie podpisywania umowy.

Na zdjêciu: Marsza³ek Województwa Pomorskiego Ryszard Œwilski i
Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliñski, tu¿ po podpisaniu umów.
Na zdjêciu:
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Du¿a frekwencja na spotkaniu w sprawie fabryki recyklingu.

D

nia 23 marca 2012 roku w ¯u³awskim Oœrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odby³o siê spotkanie informacyjne w
sprawie planowanej budowy fabryki recyklingu w miejscowoœci Cedry Wielkie. Na spotkanie zostali zaproszeni mieszkañcy,
Radni Gminy Cedry Wielkie, eksperci z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Gdañsku oraz Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Pomorskiego. Spotkanie rozpocz¹³ Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliñski, który przywita³
zebranych mieszkañców i zaproszonych goœci. Poinformowa³ na wstêpie, i¿ celem spotkania jest wyjaœnienie wszelkich
w¹tpliwoœci zwi¹zanych z planowan¹ inwestycj¹.
Po przedstawieniu zaproszonych ekspertów Wójt Gminy poinformowa³ zebranych o aktualnym stanie przygotowañ w
postêpowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji. Podkreœli³, ¿e spotkanie zosta³o zorganizowane w
celu przekazania maksymalnej iloœci informacji
mieszkañcom i udzielenia wszelkich odpowiedzi na drêcz¹ce
pytania i w¹tpliwoœci. Nastêpnie g³os zabra³ przedstawiciel
inwestora, który poinformowa³, ¿e zanim fabryka zostanie
wybudowana w Cedrach Wielkich konieczne jest uzyskanie
wielu uzgodnieñ w tym zgody konserwatora zabytków oraz
zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego nale¿y wykonaæ badañ geologiczne.
Wyjaœni³ równie¿, ¿e lokalizacja inwestycji w naszej Gminie
nie jest jeszcze przes¹dzona z uwagi na fakt, i¿ G³ówny
Inwestor wybierze miejsce inwestycji spoœród czterech
mo¿liwoœci, które s¹ obecnie rozpatrywane (Cedry Wielkie,
Nowy Dwór Gdañski, Tczew, Rajkowy ko³o Pelplina).
Nastêpnie zaprezentowany zosta³ krótki film ukazuj¹cy jak w
przysz³oœci mia³aby wygl¹daæ fabryka i proces recyklingu
opon. Film przedstawia³ podobn¹ fabrykê, która funkcjonuje
obecnie w Hiszpanii. Pracownikiem fabryki bêdzie móg³
zostaæ ka¿dy kto bêdzie mia³ ochotê na zdobycie
dodatkowych kwalifikacji. Mieszkañców interesowa³o czy
inwestor po uzyskaniu wszelkich pozwoleñ i uruchomieniu
fabryki bêdzie móg³ zmieniæ liniê produkcyjn¹ Kahl na inn¹
oraz rozszerzyæ swoj¹ dzia³alnoœæ. W odpowiedzi zebrani
us³yszeli od przedstawiciela RDOŒ i Urzêdu
Marsza³kowskiego, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci, gdy¿ na
now¹ dzia³alnoœæ inwestor bêdzie musia³ uzyskaæ now¹
decyzjê œrodowiskow¹, gdy¿ ka¿da najmniejsza zmiana w
wydanej decyzji wymaga wszczêcia ca³kowicie nowej
procedury. Zapytano równie¿ czy istnieje ju¿ taka fabryk na
terenie Polski. W odpowiedzi zebrani us³yszeli, ¿e nie ma
jeszcze w Polsce takiej fabryki. S¹ podobne fabryki, np.
Spó³dzielnia Guma, która posiada tañsz¹ linie
technologiczn¹. Nabór pracowników bêdzie prowadzony
przy wspó³udziale Urzêdu Gminy. W³aœciciel terenu na
którym planowana jest inwestycja wyrazi³ swoje zdziwienie
wobec sprzeciwu mieszkañców odnoœnie usytuowania
inwestycji, gdy¿ od 2002 roku zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego jest to teren przeznaczony pod dzia³alnoœæ przemys³ow¹ i osoby, które wybudowa³y w
s¹siedztwie swoje domy jednorodzinne w ostatnich latach nie powinny teraz mieæ ¿adnych pretensji. W odpowiedzi na powy¿sze
jeden z mieszkañców stwierdzi³ i¿ szczegó³owe zainteresowanie inwestycj¹ nie oznacza sprzeciwu wobec jej realizacji a jedynie
chêæ uzyskania jak najwiêkszej iloœci informacji. Planowana fabryka z punktu widzenia Urzêdu Marsza³kowskiego jest bardzo
dobr¹ inwestycj¹ z uwagi na planowane zastosowanie w niej bardzo nowoczesnej technologii do przerabiania odpadów, które
obecnie zaœmiecaj¹ znaczn¹ czêœæ naszego regionu. Przedstawicielka Urzêdu Marsza³kowskiego uspokoi³a równie¿
mieszkañców, ¿e zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci ¿adna fabryka nie powstanie i nie uzyska zgody na
funkcjonowanie jeœli nie bêdzie spe³nia³a bardzo restrykcyjnych norm polskich i unijnych. Odnoœnie py³ów zosta³o wydane
stosowne rozporz¹dzenie, które zawiera wszelkie normy i wytyczne. Pomiarem wielkoœci py³ów zajmuje siê Inspekcja Sanitarna,
jeœli zostan¹ przekroczone normy to fabryka mo¿e zostaæ zamkniêta. W przedmiotowej inwestycji ha³as w fabryce wynosiæ mo¿e
maksymalnie 73 dB. Pylenie w tej inwestycji nie jest zagro¿eniem z uwagi na fakt, i¿ ca³a linia bêdzie ca³kowicie zamkniêta.
Dodatkowo maszyny bêd¹ wyposa¿one w specjalne filtry. Maszyny bêd¹ równie¿ wolnoobrotowe co wyklucza praktycznie
nadmierne pylenie.
Na zakoñczenie spotkania w podsumowaniu g³os zabrali: Przewodnicz¹ca Rady Gminy oraz Wójt Gminy, którzy stwierdzili, i¿
planowana fabryka stanowiæ bêdzie du¿¹ szansê w zmniejszeniu bezrobocia na terenie gminy zw³aszcza dla osób bez kwalifikacji.
Wójt Gminy Janusz Goliñski podziêkowa³ zaproszonym goœciom za szczegó³owe udzielenie wyjaœnieñ i odpowiedzi na nurtuj¹ce
dotychczas mieszkañców kwestie. Wyrazi³ przy tym nadziejê i¿ dojdzie do realizacji inwestycji na naszym terenie, która w
przysz³oœci przyniesie pozytywne zmiany dla Gminy.
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Awaria na ujêciu wody

W

dniach 23-24 marca br. wyst¹pi³a awaria na ujêciu
wody w Woc³awach (studnia nr II), wskutek czego
do sieci wodoci¹gowej w miejscowoœciach
Woc³awy, Stanis³awowo, Trutnowy i Koszwa³y dosta³y siê
du¿e iloœci siarkowodoru, powoduj¹c przykry zapach wody.
Prawdopodobnie przyczyna przykrego zapachu wody tkwi
w naturalnych cechach tego ujêcia ( studni nr II na ujêciu w
Woc³awach). Po wyst¹pieniu awarii studnia nr II na ujêciu w
Woc³awach zosta³a natychmiast zamkniêta i jednoczeœnie
w celu zabezpieczenia dostawy wody pitnej dla
mieszkañców, przekierowano dostawê z ujêcia B³otnik.
Pomimo tych dzia³añ mieszkañcy odczuli skutki przykrego
zapachu wody. Dla pe³nego wyjaœnienia przyczyn tej awarii
Wójt Gminy zleci³ firmie SAUR NEPTUN Gdañsk zbadanie
ca³ej sprawy i okolicznoœci wyst¹pienia tego przykrego
zdarzenia. Dzia³ania te maj¹ na celu zapobie¿enie
powtórzeniu siê tego zjawiska oraz zabezpieczenie tego
ujêcia na przysz³oœæ. Firma WEMA, która eksploatuje
gminne sieci wodoci¹gowe z tytu³u zlekcewa¿enia
zaistnia³ej awarii (brak og³oszeñ i podstawienia
beczkowozów) zosta³a ukarana kar¹ pieniê¿n¹ w wysokoœci
5000 z³. Dodatkowo Wójt Gminy podj¹³ decyzjê co do
przyspieszenia terminu og³oszenia przetargu na wybór
nowego eksploatatora sieci wodno-kanalizacyjnej.

KOMUNIKAT
dotycz¹cy zmiany rozk³adu jazdy autobusu linii 864

P

rzewoŸnik - firma PLUS - EXPRESS wprowadza z
dniem 10.04.2012r nowy rozk³ad jazdy autobusów
linii 864.

ROZK£AD JAZDY LINII 864

CEDRY WLK- WIŒLINKA – GDAÑSK
DNI POWSZEDNIE:
04:30*, 05:30*, 06:30*, 09:10, 11:10,
13:20, 15:10, 17:15, 19:15.
SOBOTY, NIEDZIELE I ŒWIÊTA
05:00*, 07:20*, 10:10, 15:10, 19:15.
GDAÑSK – WIŒLINKA – CEDRY WLK.
DNI POWSZEDNIE:
05:30, 06:45, 07:50, 10:10, 12:10,

Sytuacja ta mia³a bezpoœredni wp³yw na nie przyznanie
przez Radê Gminy na ostatniej sesji zaplanowanych przez
firmê WEMA podwy¿ek ceny wody i œcieków.

14:20, 16:10*, 18:10*, 20:10*.
SOBOTY, NIEDZIELE I ŒWIÊTA

Pomorska Gala ¯eglarska.

06:00, 09:00, 11:10, 16:10*, 20:10*

W

ROZK£AD WA¯NY OD 10.04.2012,

dniu 19 stycznia br. w Filharmonii Ba³tyckiej
odby³a siê Pomorska Gala ¯eglarska, w ramach
której w czêœci oficjalnej wrêczone zosta³y
nagrody przyznane przez Kapitu³ê. Organizatorami Gali byli:
Pomorski Okrêgowy Zwi¹zek ¯eglarski i MOSiR w
Gdañsku. W uroczystoœci wziê³o udzia³ ok. 800 osób
reprezentuj¹cych ca³e pomorskie œrodowisko ¿eglarskie a
wspó³prowadz¹cym by³ jeden z najlepszych na œwiecie
¿eglarzy Mateusz Kusznierewicz. Mi³ym akcentem
spotkania by³o wyró¿nienie Gminy Cedry Wielkie w
kategorii: „¯eglarskie Wydarzenie Spo³eczne Roku” za
zorganizowan¹ wspólnie z Polskim Klubem Morskim
imprezê pn. „Soboty pod ¯aglami w Cedrach Wielkich”.
Natomiast g³ówn¹ nagrodê Kapitu³a przyzna³a Gdañskiemu
Programowi Edukacji Morskiej, którego pomys³odawc¹ jest
Mateusz Kusznierewicz.

*- kurs Mi³ocin
Elektrownie wiatrowe w Gminie Cedry Wielkie

P

l a n o w a n e s ¹
elektrownie wiatrowe w
naszej gminie. Rada
Gminy uchwali³a studium
uwarunkowañ przestrzennych
i na tej podstawie mo¿na
z m i e n i æ
p l a n
zagospodarowania
przestrzennego gminy. Brane
s¹ pod uwagê trzy lokalizacje:
pola miêdzy Koszwa³ami i
Mi³ocinem, miêdzy
Koszwa³ami i Woc³awami oraz
na przestrzeni Cedry Wielkie L e s z k o w y. B ê d ¹ o n e
usytuowane wzd³u¿
po³udniowej strony drogi S7. Kilka wyspecjalizowanych firm
gotowe jest ju¿ rozpocz¹æ inwestycjê, ich przedstawiciele
rozmawiaj¹ z w³aœcicielami gruntów i deklaruj¹ na pocz¹tek
wsparcie gminnych inwestycji takich jak np. budowê hali
sportowej przy Zespole Szkó³ w Cedrach Wielkich.
Jakie bêd¹ korzyœci z tych inwestycji?
Rolnicy otrzymaj¹ od firm sta³e op³aty jakie wynegocjuj¹
natomiast gmina otrzyma wp³ywy do bud¿etu w formie
podatku, który zasili fundusz inwestycyjny. Podobne
inwestycje zrealizowane zosta³y ju¿ w Gminie Pruszcz
Gdañski a dok³adniej w miejscowoœci Bystra.

Cedry Wielkie, kwiecieñ 2012 r
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Nagroda Grand Prix dla Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Leszkowach

K

o³o Gospodyñ Wiejskich w Leszkowach zosta³o
laureatem Nagrody Grand Prix w III Powiatowym
Konkursie Kó³ Gospodyñ Wiejskich, który odby³ siê 17
marca br. w Grabinie Zameczek. W zwi¹zku z tym panie z
KGW Leszkowy bêd¹ reprezentowa³y Powiat Gdañski w
Turnieju Wojewódzkim w dniu 15 kwietnia 2012r. w
Starogardzie Gdañskim.
W III Powiatowym Turnieju Kó³ Gospodyñ Wiejskich bra³o
udzia³ 8 Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Powiatu Gdañskiego.
Gminê Cedry Wielkie reprezentowa³o KGW Leszkowy i
KGW Cedry Wielkie. Turniej obejmowa³ 6 konkurencji. Ko³a
zaprezentowa³y potrawê tradycyjn¹ z kapusty, scenkê
kabaretow¹ ,,W kolejce’’, odtañczy³y Mazura, a tak¿e
zaprezentowa³y tablicê pt: ,, Nasza wieœ na sportowo’’ ,
,,Moda sportowa na weso³o’’ oraz prezentacjê i dekoracjê
sto³u. KGW Cedry Wielkie zdoby³o I miejsce w konkurencji
potrawa z kapusty. Celem tej niezwykle popularnej w
województwie pomorskim imprezy jest pielêgnowanie i
popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
integracja œrodowiska wiejskiego w powiecie oraz Na zdjêciu: Reprezentantki KGW Leszkowy
pobudzanie aktywnoœci wœród mieszkañców, kultywowanie tradycji przez m³ode pokolenie.

Na zdjêciu: Panie z KGW Cedry Wielkie w trakcie wykonywania tañca.

Na zdjêciu: Gminni uczestnicy turnieju wraz z Wójtem Gminy Januszem Goliñskim i Radnym Powiatu Bogdanem Dombrowskim
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GroŸne wypalanie traw.

Otwarcie ofert na modernizacjê drogi Cisowej

D

nia 26 marca 2012 roku nast¹pi³o otwarcie ofert w
ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Modernizacja drogi dojazdowej – ul. Cisowej do
wêz³a Koszwa³y w ramach budowanej Obwodnicy
Po³udniowej Gdañska”. Zamówienie bêdzie realizowane z
udzia³em œrodków Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ –
Rozwój. W odpowiedzi na og³oszony przetarg wp³ynê³o 9
ofert, z których najkorzystniejsz¹ okaza³a siê oferta firmy
„EL-DRO” z Grudzi¹dza. Obecnie komisja przetargowa
sprawdza poprawnoœæ z³o¿onych ofert. Je¿eli wszystkie
formalnoœci zostan¹ dope³nione w po³owie kwietnia nast¹pi
podpisanie umowy na realizacjê w/w zadania. W
za³o¿eniach projektowych koszt realizacji inwestycji opiewa³
na kwotê 596 669,00 z³, natomiast firma z Grudzi¹dza
zaoferowa³a za realizacjê tej inwestycji kwotê 370 335,14 z³.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

M

i³ym akcentem tegorocznych obchodów œwiêta kobiet
by³ koncert pod tytu³em „ Wyj¹tkowy Dzieñ dla
Wyj¹tkowych Kobiet” , który odby³ siê 9 marca 2012
roku w sali ¯u³awskiego Oœrodka Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich. Panie wys³ucha³y utworów muzyki powa¿nej
wykonanych przez trio muzyczne. Pianista Marcin Dominik
G³uch, flecistka Agnieszka Karwowska i sopranistka
Magdalena Urbanowicz przenieœli s³uchaczy w œwiat magii
muzyki. Na wstêpie, przed koncertem ¿yczenia z³o¿y³ Wójt
Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliñski, który ¿yczy³ radoœci
i uœmiechu w codziennej pracy wszystkim kobietom, po czym
ka¿d¹ obdarowa³ kwiatkiem. Po koncercie Dyrektor oœrodka
Miros³awa Polanowska zaprosi³a wszystkich na s³odki
poczêstunek. Wieczór up³yn¹³ w niezwykle mi³ej i
sympatycznej atmosferze.

W

raz z nadejœciem ciep³ych dni w okresie
wczesnowiosennym dochodzi do powstawania
wielu po¿arów, które zwi¹zane s¹ z
bezmyœlnym wypalaniem traw. Jest to proceder prawnie
zabroniony. W myœl obowi¹zuj¹cych przepisów osoby,
które wypalaj¹ wierzchni¹ warstwê gleby lub pozosta³oœci
roœlinne podlegaj¹ karze grzywny lub aresztu (Art. 82
Kodeksu wykroczeñ). U¿ytkownicy gruntów rolnych
zobowi¹zani s¹ do utrzymania ziemi w dobrej kulturze
rolnej zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003
r. o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów. Naruszenie
zasad okreœlonych w akcie wykonawczym do ustawy tj.
"Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
7 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnych wymagañ
utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze" miêdzy
innymi wypalanie roœlinnoœci na gruntach rolnych
powodowaæ mo¿e cofniêcie lub ograniczenie przez
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dop³at bezpoœrednich. Wbrew obiegowym opiniom
wypalanie traw przynosi jedynie szkody dla œrodowiska
przyrodniczego jak i dla samego cz³owieka. Usuwanie
pozosta³oœci roœlinnych poprzez wypalanie wcale nie
poprawia ¿yznoœci gleby a wrêcz przeciwnie - powoduje
jej degradacjê. Zniszczeniu ulega wierzchnia warstwa
próchnicy a wraz z ni¹ œwiat mikroorganizmów
warunkuj¹cych w³aœciw¹ wegetacjê roœlin. Ponadto
niszczone s¹ miejsca lêgowe wielu gatunków ptaków
oraz innych zwierz¹t. Wypalanie traw i pozosta³oœci
roœlinnych jest zjawiskiem niebezpiecznym po¿arowo.
Czêsto prowadzi do rozprzestrzeniania siê ognia na
zabudowania gospodarcze i mieszkalne. Odnotowywane
s¹ równie¿ przypadki poparzeñ i wypadki œmiertelne z
udzia³em ludzi. Akcje gaœnicze z udzia³em jednostek
ochrony przeciwpo¿arowej wi¹¿¹ siê z du¿ymi kosztami.
Tak wiêc w trosce o dobro nas wszystkich oraz
œrodowiska przyrodniczego apelujemy o zachowanie
zdrowego rozs¹dku. Nie wypalajmy traw i pozosta³oœci
roœlinnych, gdy¿ w koñcowym rozrachunku te rzekome
korzyœci przynosz¹ jedynie nieodwracalne szkody.
Tylko w bie¿¹cym roku gminne jednostki OSP Koszwa³y i
Cedry Wielkie bra³y udzia³ w gaszeniu suchych traw 23
razy. Najczêœciej interwencje przeprowadzane by³y w
miejscowoœci Kiezmark, B³otnik i Trzcinisko, gdzie
podpalana by³a sucha roœlinnoœæ na miêdzywalu i
okolicach Wis³y.

Cedry Wielkie, kwiecieñ 2012 r
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"Dzieñ Seniora" w Cedrach Wielkich.

W

dniu 21.01.2012 r. po raz kolejny na
zaproszenie Wójta Gminy Janusza
Goliñskiego do Zespo³u Szkó³ w
Cedrach Wielkich na coroczny Dzieñ Seniora
przyby³o ok. 140 seniorów, aby uczestniczyæ w
specjalnie dla nich zorganizowanym przyjêciu.
G³ówna czêœæ spotkania poprzedzona zosta³a
odprawieniem uroczystej Mszy Œw. w Koœciele
Parafialnym w Cedrach Wielkich przez ksiê¿y
z gminnych parafii pod przewodnictwem Ks.
Pra³ata Franciszka Fecko. Na
zorganizowanym w sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ w Cedrach Wielkich spotkaniu,
goœci i seniorów powitali: Wójt Gminy Janusz
Goliñski, Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Bo¿ena Daszewska, Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego Ryszard Œwilski
oraz Wicestarosta Gdañski Marian Cichon.
Spotkanie uatrakcyjni³y wystêpy artystyczne
dzieci z zespo³u: "Têczowy Mix" z Zespo³u
Szkó³ z Cedrów Wielkich i "STARS" z Zespo³u
Szkó³ z Cedrów Ma³ych. Wœród menu by³y
gor¹ce dania, ciasto, owoce. Zadbano tak¿e o
sprawnoœæ ruchow¹ uczestników balu. W takt
melodii granych przez Micha³a Olejnika tak
sprawnie porusza³y siê rêce, nogi i tu³ów uczestników balu, ¿e a¿ trudno by³o dopatrzeæ siê oznak up³ywu czasu. Ruch, œmiech,
taniec i œpiew - to najlepsza forma terapii dla tych” bardzo doros³ych”, przez kogoœ niegdyœ nazwanych pokoleniem trzeciego
wieku. Do naszych drogich Seniorów, wci¹¿ m³odych duchem, kierujemy na Nowy Rok najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
pomyœlnoœci, szczêœcia w gronie najbli¿szych i jeszcze wielu udanych zabaw.
Do zobaczenia za rok.
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Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.

N

iezwyk³y jubileusz obchodzili w styczniu br. Pañstwo
Jadwiga i Józef POPIO£KOWIE z Cedrów Wielkich.
Minê³a w³aœnie 50 rocznica zawarcia ich zwi¹zku
ma³¿eñskiego. Na tê okolicznoœæ w domu Jubilatów odby³a
siê uroczystoœæ, na któr¹ zaproszeni zostali: Wójt Gminy Janusz Goliñski, Z-ca Kierownika USC - El¿bieta Mieszczak
oraz oczywiœcie bliscy cz³onkowie rodziny. Na wstêpie Wójt
Gminy uhonorowa³ Jubilatów medalami nadanymi przez
Prezydenta RP "Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie".
Gratuluj¹c Ma³¿onkom piêknego jubileuszu Wójt Gminy
wrêczy³ bukiet kwiatów i z³o¿y³ ¿yczenia d³ugich jeszcze lat
wspólnego ¿ycia w zdrowiu i pomyœlnoœci, wœród najbli¿szej
rodziny. Z r¹k z-cy kierownika USC El¿biety Mieszczak
Jubilaci otrzymali tak¿e okolicznoœciowy upominek.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê wspólnym poczêstunkiem, przy
lampce szampana i jubileuszowego tortu by³ czas na
wspomnienia i mi³¹ rozmowê. Raz jeszcze ¿yczymy
Jubilatom 100 lat.

Zespó³ ds.w przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.

P

rzemoc w rodzinie stanowi naruszenie podstawowych
praw cz³owieka i jest traktowana przez prawo jako
przestêpstwo. Zawsze powoduje szkody zwi¹zane z
cierpieniem ofiary. Wyró¿niamy przemoc fizyczn¹, psychiczn¹,
seksualn¹, ekonomiczn¹ i zaniedbanie. Kto stosuje przemoc
wobec osoby podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3. Ca³¹
odpowiedzialnoœæ za przemoc ponosi sprawca. Nikt nie
zas³uguje na to, by byæ bitym, poni¿anym i
wykorzystywanym.Masz prawo siê broniæ. Nigdy nie jest za
póŸno, by przerwaæ przemoc! W zwi¹zku z przepisami
wynikaj¹cymi z ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie
z dn. 29 lipca 2005r. (z póŸn.zm.) Zarz¹dzeniem Nr 84/2011 z
dnia 04-11-2011 r. powo³ano Gminny Zespó³ Interdyscyplinarny
d.s. Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cedry
Wielkie, którego celem jest powstrzymanie przemocy i
³agodzenie jej skutków. W sk³ad zespo³u wchodzi 14 osób, w tym
przedstawiciele Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
Policji, Oœwiaty, Oœrodka Zdrowia oraz Kurator s¹dowy.
Cz³onkowie Zespo³u Interdyscyplinarnego dzia³aja wspólnie i
realizuje zadania okreœlone w Gminnym Programie
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie. Podejmowanie interwencji odbywa siê w
oparciu o procedurê ,,Niebieskiej Karty” (Rozporz¹dzenie RM z
dnia 13 wrzeœnia 2011). ,,Niebiesk¹ Kartê” mo¿e za³o¿yæ
przedstawiciel Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oœwiaty i
S³u¿by Zdrowia. Rodzina otoczona jest kompleksow¹ pomoc¹
przedstawicieli ró¿nych instytucji pomocowych.Zespó³
Interdyscyplinarny diagnozuje sytuacjê w rodzinie, opracowuje
indywidualny program pomocy dla rodziny, udziela niezbêdnych
informacji i wsparcia osobom dotkniêtym przemoc¹ w rodzinie
oraz prowadzi dzia³anie skierowane wobec sprawców
przemocy.

Osoby dotkniête przemoc¹ lub osoby dzia³aj¹ce dla dobra
tych osób mog¹ zasiêgn¹æ wszelkich informacji w
Zespole Interdyscyplinarnym dzia³aj¹cym przy Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Cedrach Wielkich tel.: (58)
683-66-01.

Na zdjêciu: Pañstwo Jadwiga i Józef Popio³kowie

REWOLUCJA ŒMIECIOWA

W

dniu 1 stycznia 2012 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W ten sposób
Polska do³¹cza do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów komunalnych, czyli
tych powstaj¹cych w naszych gospodarstwach domowych.
NajpóŸniej od 1 lipca 2013 r. gminy przejm¹ odpowiedzialnoœæ za gospodarkê odpadami. To gmina
ustali stawkê op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tak¿e termin, czêstotliwoœæ i tryb jej
uiszczania. Odpady od mieszkañców odbieraæ bêdzie przedsiêbiorca wy³oniony przez gminê w drodze
przetargu. Natomiast op³atê mieszkañcy wnosiæ bêd¹ do gminy.
Ustawa wprowadzi³a obowi¹zek osi¹gniêcia okreœlonych poziomów odzysku. W zwi¹zku z powy¿szym
na terenie gminy koniecznoœci¹ jest wprowadzenie systemu zbiórki dualnej tzn. dwupojemnikowej
polegaj¹cej na segregacji odpadów mokrych i suchych do oddzielnych pojemników ju¿ na poziomie
gospodarstw domowych. Odpady mokre to odpady ulegaj¹ce biodegradacji (np..: resztki ¿ywnoœci,
zabrudzony papier, trawa, liœcie, roœliny). Odpady suche to pozosta³e odpady (np.: opakowania z
resztkami jedzenia, opakowania po kosmetykach, pampersy, odpady wielomateria³owe).
Dodatkowo bêdziemy mieli obowi¹zek seletywnego zbierania szk³a, makulatury i opakowañ z tworzyw
sztucznych. W tym celu poza punktami ju¿ istniej¹cymi utworzone bêd¹ kolejne punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby zapewniæ ³atwy dostêp do nich
wszystkich mieszkañcom Gminy. Dla tego, kto prawid³owo bêdzie segregowa³ odpady op³ata bêdzie
ni¿sza. Op³aca siê wiêc segregowaæ odpady. Nadzór nad prawid³owym zagospodarowaniem odpadów
przez odbieraj¹cego sprawowaæ bêdzie Gmina.
Cedry Wielkie, kwiecieñ 2012 r
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"Noc Biologów".

Program edukacyjny w ramach projektu "Omega 3 i Ty”

dniu 13 stycznia br. grupa 22 uczniów ze Szko³y
Podstawowej w Woc³awach oraz 18 uczniów ze
Szko³y Podstawowej w Giemlicach, uczestniczy³a
w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Gdañskiego pn.
,,Noc Biologów”. Zajêcia odbywa³y siê w salach
wyk³adowych UG - Wydzia³u Biologii w Gdañsku. Studenci,
doktoranci i pracownicy naukowi Wydzia³u Biologii UG
przygotowali ogólnodostêpne, sesje popularno-naukowe z
¿ycia zwierz¹t i ptaków, a tak¿e wiele doœwiadczeñ
chemicznych i obserwacji mikroskopowych. W
przygotowanych wystawach zaprezentowano dorobek
naukowy pracowników Wydzia³u oraz studenckich kó³
naukowych, a „otwarte drzwi” pracowni i laboratoriów
zachêca³y dzieci do zapoznania siê z warsztatem pracy
biologów. Uczniowie obu szkó³ z wielkim zainteresowaniem
obserwowali doœwiadczenia wykonywane przez studentów,
zadawali pytania i chêtnie dzielili siê swoj¹ wiedz¹ . By³a
równie¿ mo¿liwoœæ obejrzenia ciekawych filmów takich jak:
„Sowy Polski” oraz ,,Ptasie parki narodowe”. By³a to rzetelna
lekcja chemiczno-przyrodnicza, z mo¿liwoœci¹
uczestniczenia w empirycznych zajêciach laboratoryjnych z
udzia³em pracowników wy¿szej uczelni. Udzia³ uczniów w
tym naukowym przedsiêwziêciu odby³ siê w ramach
Certyfikacji Szkó³ Promuj¹cych Ruch Naukowy z racji
realizowanego przez obie Szko³y projektu "Z ma³ej Szko³y w
Wielki Œwiat"

nia 19 stycznia br. w Zespole Szkó³ w Cedrach
Wielkich odby³ siê program edukacyjny o tematyce
rybnej pt. „Twój kolega kwas Omega”. Jego realizacja
to czêœæ Kampanii promocyjnej zachêcaj¹cej do spo¿ywania
ryb i promuj¹cej produkty rybne w Gminie Cedry Wielkie pt.
„Omega 3 i Ty”. W programie uczestniczyli uczniowie ze
wszystkich szkó³ podstawowych naszej gminy, nauczyciele,
a tak¿e zaproszeni goœcie: Janusz Goliñski Wójt Gminy
Cedry Wielkie, Marian Cichon
Wicestarosta Powiatu
Gdañskiego, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (instytucji finansuj¹cej projekt) oraz
dyrektorzy placówek oœwiatowych z terenu gminy.
Zebranych serdecznie powita³ Pan Marek Uzarek - Dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Cedrach Wielkich, który inauguruj¹c
realizacjê programu pokrótce omówi³ na czym bêdzie on
polega³, a nastêpnie zaprosi³ na krótki wystêp muzyczny
przygotowany przez Zespó³ Têczowy Mix z Cedrów
Wielkich. Dziewczynki w brawurowy sposób wykona³y kilka
utworów o tematyce morskiej, wci¹gaj¹c do wspólnego
œpiewu wszystkich zebranych.
Nastêpnie Kierownik
Referatu Oœwiaty UG Maria Gierszewska przedstawi³a
wyniki
konkursu plastycznego o tematyce rybnej
og³oszonego wczeœniej we wszystkich szko³ach naszej
Gminy. £¹cznie do konkursu zg³oszono 209 prac
wykonanych za pomoc¹ ró¿nych technik plastycznych,
spoœród których jury wy³oni³o zwyciêzców w trzech
kategoriach. Uroczystego wrêczenia nagród wszystkim
laureatom dokona³ Wójt Gminy Janusz Goliñski wraz z
przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Zbigniewem Nagórskim.

W

Na zdjêciu: M³odzie¿ ze S.P. w Woc³awach i Giemlicach w sali laboratoryjnej

D

Po czêœci oficjalnej rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna, któr¹
poprowadzi³a grupa animatorów zatrudnionych przez firmê
„Struœ Malborski”. Uczniowie klas I-VI ze wszystkich
placówek oœwiatowych kolejno w trzech grupach
uczestniczyli w morskich zabawach. Ka¿da grupa
rozpoczyna³a udzia³ w programie artystycznym od z³o¿enia
przysiêgi prawdziwego pirata oraz przejœcia przez magiczny
tunel do krainy piratów. Gdy ju¿ wszystkie dzieci uzyska³y
rangê pirata mog³y wzi¹æ udzia³ w licznych, zabawnych
konkursach, m.in. przeci¹ganie cumy, poszukiwanie
wielkiego skarbu piratów, wyœcig w workach po kulach
armatnich czy burza na morzu. Dzieci z wielkim zapa³em
uczestniczy³y we wszystkich konkursach, a uœmiech nie
znika³ z ich twarzyczek. Oprócz konkursów dzieci mog³y
pomalowaæ twarz i rêce symbolami zwi¹zanymi z morskim
œwiatem. Na zakoñczenie ka¿de z dzieci otrzyma³o balonik z
nadrukowanymi rybkami. Uczniowie z uœmiechem
opuszczali sale gimnastyczn¹ w Cedrach Wielkich i nie kryli
radoœci, ¿e mogli uczestniczyæ w tak przedniej zabawie. By³
to kolejny radosny dzieñ w szkole dziêki funduszom
uzyskanym przez Gminê Cedry Wielkie z Europejskiego
Funduszu Rybackiego.

Na zdjêciu: Obserwacja zachodz¹cej reakcji
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"Jem owoce i warzywa, bo to dobrze na mnie wp³ywa"

K

onkurs plastyczny pod has³em ,,Jem owoce i warzywa bo to
dobrze na mnie wp³ywa” zosta³ og³oszony 02.11.2011 r.
Skierowany by³ do uczniów klas I - III Szkó³ Podstawowych
bior¹cych udzia³ w Unijnym Programie ,, Owoce w Szkole” . Celem
jego by³o propagowanie zdrowego od¿ywiania siê oraz
prowadzenia zdrowego trybu ¿ycia. By³o to jedno z dzia³añ
towarzysz¹cych zainicjowane przez Firmê ,,Salvit - Prima” o
bardzo szerokim zakresie terytorialnym. Konkurs zosta³ objêty
patronatem Prezesa Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. W
konkursie wziê³y udzia³ 53 szko³y podstawowe , ³¹cznie ok 10 000
uczniów z województwa pomorskiego ( etap I). Do II etapu trafi³o
ok. 500 prac plastycznych z czego wy³oniono zwyciêzców.
Zdobywc¹ I miejsca zosta³ Jakub Korsak z SP w Cedrach
Ma³ych .
Inauguracje konkursu, która odby³a siê 20 stycznia 2012 roku, w
Szkole Podstawowej nr 85 w Gdañsku otworzy³a Pani Natalia
Daszewska Koordynator Programu ,,Owoce w Szkole” witaj¹c
wszystkich zaproszonych goœci, uczestników konkursu,
dyrektorów szkó³ oraz sponsorów.
Imprezê uœwietni³y wystêpy artystyczne dzieci z SP nr 85 w
Gdañsku, które przywita³y wszystkich zgromadzonych
witaminow¹ piosenk¹, natomiast dzieci z SP w Cedrach Ma³ych
wykona³y bardzo energiczny taniec, który wywo³a³ wiele
pozytywnych emocji wœród uczestników. Ostatni wystêp - skecz
przygotowany przez uczniów SP nr 85 rozbawi³ goœci niemal¿e do
³ez. W tej przemi³ej atmosferze nast¹pi³o wrêczenie nagród
zwyciêzcom konkursu. Dzieci nie kry³y radoœci z otrzymanych
nagród rzeczowych ,którymi by³y m.in.. laptop ufundowany przez
Przedsiêbiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o z Pruszcza Gdañskiego
za zajêcie 1 miejsca, aparaty cyfrowe firmy KODAK, konsola do
gier PSP oraz Tablet multimedialny, zasponsorowanych przez
firmê ,,KOS” z Gdañska. Ogromne wsparcie konkursu firma
uzyska³a od ,,Invest Bank”, który ufundowa³ nagrody dla dzieci niepe³nosprawnych oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.
Du¿e wsparcie by³o ze strony Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich, firmy ,,Topex” oraz Deko Sp. z o.o.

Zajêcia dodatkowe w szko³ach na terenie Gminy.

O

d stycznia br. w szko³ach podstawowych na terenie naszej
Gminy realizowane s¹ zajêcia dodatkowe w ramach
projektu pn.: „Wiem, rozumiem, potrafiê – zajêcia
pozalekcyjne dla dzieci z klas I - III w Gminie Cedry Wielkie”. W
grudniu zosta³y zakupione pomoce dydaktyczne, dziêki, którym
dzieci w ciekawy i dostêpny sposób ucz¹ siê matematyki,
poprawnej wymowy czy rozwijaj¹ swoje zainteresowania
czytelnicze. W projekcie bierze udzia³ ³¹cznie 221 uczniów. W
ramach projektu realizowane s¹ nastêpuj¹ce zajêcia: zajêcia dla
dzieci ze specjalnymi trudnoœciami w czytaniu i pisaniu, zajêcia dla
dzieci z trudnoœciami w zdobywaniu umiejêtnoœci
matematycznych, zajêcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami
mowy, zajêcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji spo³ecznej, gimnastyka korekcyjna,
zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania uczniów wybitnie
uzdolnionych ze szczególnym uwzglêdnieniem nauk
matematyczno - przyrodniczych, zajêcia rozwijaj¹ce
zainteresowania czytelnicze. Projekt jest w 100% finansowany z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i jego realizacja
przewidziana jest do 22 czerwca 2012 roku.
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ATRAKCYJNE DZIA£KI MIESZKANIOWE W GMINIE CEDRY WIELKIE
W MIEJSCOWOŒCI CEDRY MA£E
25 minut od centrum Gdañska
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