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Egzemplarz bezpłatny

W ten niepowtarzalny i wyjątkowy czas
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu
dużo zdrowia, radości
w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
a w Nowym Roku 2016 wszystkiego co najlepsze,
samych sukcesów oraz szczęścia osobistego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bożena Daszewska

Wójt Gminy Cedry Wielkie
Janusz Goliński
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Uroczyste przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków.

Z

akończone zostały prace budowlane przy
realizacji największej gminnej inwestycji pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Błotnik, Cedry Małe, Koszwały,
Wocławy wraz z rozbudową i modernizacją
Oczyszczalni Ścieków w msc. Cedry Wielkie”.
W związku z tym dnia 17.12.2015 r. odbyło się
uroczyste przekazanie inwestycji do eksploatacji.
Na wstępie Wójt Gminy przywitał wszystkich
zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli:
Starosta Powiatu Gdańskiego – Stefan Skonieczny,
Prezes Spółki Markopol – Piotr Siedlecki – główny
wykonawca inwestycji, Władysław Girsztowt –
administrator gminnej sieci wodno – kanalizacyjnej,
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Maciej
Kazienko oraz radni i sołtysi. Nadzór budowlany nad
inwestycją sprawował pracownik firmy SAURNEPTUN.
Po uroczystym, symbolicznym przecięciu wstęgi,
uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego
zapoznania się z wdrożoną technologią
oczyszczania jak również z całym wyposażeniem
Oczyszczalni. Dalsza część uroczystości odbyła
się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie
pracownik Urzędu Gminy przedstawił etapy
realizacji inwestycji. Również przedstawiciel
p o d w y k o n a w c y, s p ó ł k i E c o l – U n i c o n
zaprezentował szczegółowo technologię, jaką
wdrożono w procesie oczyszczania ścieków.
Następnie Wójt Gminy Janusz Goliński złożył
podziękowania tym wszystkim osobom i
podmiotom, które w realny sposób przyczyniły się
do sprawnego i terminowego zakończenia
inwestycji oraz podjęły decyzję o dofinansowaniu
przedsięwzięcia.

M

odernizację oczyszczalni ścieków
przeprowadziła wyłoniona w drodze
przetargu firma „MARKOPOL” z
Włocławka. Konieczność rozbudowy oczyszczalni
podyktowana była koniecznością zwiększenia
mocy przerobowych, w związku z dokonaną
rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w wyżej
wymienionych miejscowościach. Po rozbudowie
średnia dobowa przepustowość oczyszczalni
zwiększy się o 100% (z Qśr= 600m3/doba do 1200
m3/ doba). W wyniku zrealizowanego projektu
inwestycyjnego 647 osób z terenu Gminy zostanie
podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej,
zwiększy się wskaźnik skanalizowania Gminy oraz
osiągnięty zostanie znaczny efekt ekologiczny
poprzez eliminację zanieczyszczeń
wprowadzonych do wód i ziemi. Cała inwestycja
realizowana była w okresie od października 2012 r.
do listopada 2015 r. Całkowita wartość zadania
opiewa na kwotę 9.663.635,- zł ( w tym
oczyszczalnia ścieków 3,5mln zł) przy znacznym
dofinansowaniu projektu w Ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla województwa
pomorskiego na lata 2007-2013.
Cedry Wielkie, grudzień 2015 r
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Kolejna wizyta Ministra Biernackiego w Gminie.

Nowa stacja uzdatniania wody w Wocławach.

N

dniu 06 października br. podpisana została umowa
z wykonawcą na realizację zadania pn.
„Modernizacja technologii stacji uzdatniania wody
w miejscowości Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”. W
wyniku rozstrzygnięcia przetargu do realizacji inwestycji
spośród złożonych ofert, wybrana została oferta złożona
przez firmę - Zakłady Produkcyjno - Usługowe „Aqua-Tech”
Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Przedmiotowe
zadanie polega na wykonaniu robót budowlano montażowych związanych z budową zbiornika
wyrównawczego na wodę pitną o poj. V=100m3 i
wykonaniem rurociągów technologicznych w taki sposób by
istniejący zbiornik jak również nowo wybudowany były
napełniane z istniejącego zestawu hydroforowego.
Całkowity koszt wykonania prac wynosi 125 459 zł brutto, z
czego 120 000 zł to umarzalna w 30% pożyczka z WFOŚiGW
w Gdańsku. Prace zakończone zostały w połowie grudnia br.
Zrealizowane zadanie wpłynie na poprawę jakości wody
pitnej w naszej gminie.

W

a początku października Gminę Cedry Wielkie
odwiedził Pan Marek Biernacki, Sekretarz Stanu w
Kancelarii Premiera, Minister ds. Służb Specjalnych
oraz Pan Jan Szymański Dyrektor Departamentu
Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w
Gdańsku. To już kolejna wizyta Pana Ministra, który żywo
interesuje się sprawami Żuław, zapewnieniem
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców czy
ochroną zabytków. Pan Minister interesował się również
stopniem zaawansowania prac przy planowanej budowie
drogi ekspresowej S-7 Koszwały-Elbląg i związanych z tym
utrudnień dla mieszkańców i turystów. Tak ogromna
inwestycja, która zrewolucjonizuje transport i dostępność
komunikacyjną na całej trasie Gdańsk- Elbląg, będzie
stwarzała w trakcie realizacji liczne problemy i utrudnienia,
dlatego też istotnym jest jej właściwe przygotowanie. Pan
Minister wspólnie z dyrektorem Janem Szymańskim
zwizytował również trwającą rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Cedrach Wielkich.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Janusz Goliński, Minister d.s.Służb
Specjalnych Marek Biernacki oraz Dyrektor Departamentu
Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
Jan Szymański.

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego
na temat rozwoju Żuław.
nia 09 grudnia br. w Żuławskim Parku Historycznym w
Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie
przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji z
Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem
Struk oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w
Gdańsku. Podczas spotkania omówiono podejmowane już
działania, uczestnictwo w Pętli Żuławskiej, przedstawiano
plany nowych połączeń komunikacyjnych, rozwoju turystyki,
Żuławskiej Kolei Dojazdowej oraz dyskutowano nad nowymi
ścieżkami rowerowymi. Burmistrz Nowego Dworu
Gdańskiego Jacek Michalski podsumował podejmowane
działania w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego,
w skład którego wchodzi Gmina Cedry Wielkie. Swoje
sugestie i plany dot. rozwoju Żuław przedstawił również
Marszałek Województwa Mieczysław Struk oraz
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego..

D

Spotkanie z Marszałkiem Wiesławem Byczkowskim.
n i a 0 4 g r u d n i a b r. w b u d y n k u U r z ę d u
Marszałkowskiego w Gdańsku, Wójt Gminy Cedry
Wielkie Janusz Goliński wspólnie z Burmistrzem
Nowego Dworu Gdańskiego Jackiem Michalskim i
Burmistrzem Nowego Stawu Jerzym Szałachem przedłożyli
Marszałkowi Wiesławowi Byczkowskiemu stanowisko
negocjacyjne 17 samorządów wchodzących w skład
Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Otwiera ono drogę
do negocjacji z Urzędem Marszałkowskim na temat zadań,
które będzie można realizować na terenie Żuław przy
zewnętrznym wsparciu finansowym.

D
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Rozpoczęła się realizacja największej na Pomorzu oraz
w naszej Gminie inwestycji drogowej.
ozpoczęte zostały prace związane z budową dwóch
odcinków drogi ekspresowej S-7 łączącej Południową
Obwodnicę Gdańska z Elblągiem. Wykonawcą
inwestycji jest wybrana w drodze przetargu czeska firma
METROSTAV S. A.
Pierwszy z nich o długości 20,4 km to odcinek drogi Koszwały
– Nowy Dwór Gdański, który przebiega przez teren Gminy
Cedry Wielkie. Na tym odcinku powstaną m. in. dwa nowe
węzły drogowe „Cedry Małe” i „Dworek”, drogi o znaczeniu
lokalnym i wojewódzkim o łącznej długości ok. 25 km, ponad
18 km dróg dojazdowych, 18 obiektów mostowych, w tym dwa
nowe mosty przez Wisłę
w Kiezmarku. Obecnie
funkcjonujący most będzie służył do obsługi ruchu lokalnego.
Wykonawca nie przewiduje organizacji objazdów trasy E-7.
Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę na tymczasową
siedzibę firmy Metrostav w msc. Cedry Wielkie. Na początku
nowego roku planowane jest spotkanie firmy Metrostav z
mieszkańcami gminy, w sprawie zminimalizowania utrudnień
w ruchu.
Realizacja całej inwestycji ma trwać 3 lata i jak zapewnia
GDDKiA, pierwsze samochody nowo wybudowaną trasą
pojadą w październiku 2018 r. Droga ekspresowa S -7 ma
przebiegać w śladzie lub obok istniejącej drogi krajowej nr 7,
natomiast istniejące odcinki obecnej „siódemki”,
niewykorzystane bezpośrednio na potrzeby drogi
ekspresowej, zostaną dostosowane do potrzeb ruchu
lokalnego.

R

I Kongres Żuławski.

W

stolicy Żuław w Nowym Dworze Gdańskim I
Kongres Żuławski. Inicjatorem tej imprezy jakże
ważnej z punktu widzenia budowania tożsamości,
integracji i rozwoju Żuław, było Stowarzyszenie Miłośników
Nowego Dworu - Klub Nowodworski, Miasto i Gmina Nowy
Dwór oraz MiG Nowy Staw. Wśród wielu organizatorów tego
kongresu była również Gmina Cedry Wielkie oraz restauracja
Cedrowy Dworek. W trakcie konferencji prelekcje wygłosili dr
Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof, prof. dr hab. Cezary
Obracht Prondzyński oraz Łukasz Kępski. Tematami
wystąpień były m.in.. Żuławy po II wojnie światowej i
tożsamość Żuławska. Wśród zaproszonych gości udział
wzięli: Pani Hanna Zych Cisoń Wice Marszałek województwa
pomorskiego, Senator RP Leszek Czarnobaj, konsul
Honorowa Królestwa Niderlandów Magdalena Pramfelt, Pani Na zdjęciu: Uczestnicy kongresu
Maria Pawłowska radna Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele samorządów żuławskich w tym Pan Janusz
Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie. Imprezie, która odbyła się na terenie Żuławskiego Parku Historycznego towarzyszyła grupa
rekonstrukcyjna SGO Pomorze, która przygotowała inscenizacje zakwaterowania pierwszych osadników na Żuławach.
Cedry Wielkie, grudzień 2015 r
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Budowa i remonty dróg gminnych w IV kw. 2015r.

Minister Środowiska z wizytą w Gminie.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Cedry
Wielkie to jeden z priorytetowych zadań realizowanych przez
władze gminy. Takie działania przyczyniają się do poprawy
komfortu jazdy, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz
podnoszą rozwój gospodarczy gminy. Obecnie utwardzane
są następujące drogi gminne: ul. Obrońców Poczty
Gdańskiej w Cedrach Wielkich, droga dojazdowa do boiska
przy Zespole Szkół w Cedrach Małych, ul. Kwiatowa w
Kiezmarku oraz droga w Trzcinisku przy stawie. Wykonawcą
robót jest firma Teleelektronika, Bogusław Pszczoła z
Cieplewa, która za wykonanie robót otrzyma wynagrodzenie
w wysokości 69 tyś.zł. Prace zostały zakończone zgodnie z
umową do końca października br.

połowie października br roboczą wizytę w gminie
Cedry Wielkie złożył Pan Maciej H.Grabowski
Minister Środowiska. Panu Ministrowi towarzyszył
Pan Maciej Kazienko V-ce Prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Rolę
gospodarza pełnił Wójt Gminy Pan Janusz Goliński. Wizyta
odbyła się w związku z zakończeniem realizacji programu
pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Żuław etap I, który został sfinansowany przez Unię
Europejską i Budżet Państwa. Minister miał możliwość
zapoznania się z zakończonymi pracami polegającymi
m.in. na uszczelnieniu wału Wiślanego, odwiedził
przepompownie i śluzy chroniące Gminę przed
zagrożeniem powodzią. Pan Minister z zainteresowaniem
wysłuchał informacji nt. dokonanego w 1895 r. Przekopu
Wisły w miejscowości Błotnik, które to wydarzenie
upamiętnione zostało usytuowaniem w tym miejscu
pamiątkowego okolicznościowego kamienia. W trakcie
objazdu po gminie, Pan Minister zwizytował również
oczyszczalnię ścieków w Cedrach Wielkich oraz zapoznał
się z prowadzonymi tam pracami modernizacyjnymi
polegającymi na jej rozbudowie m.in. na zwiększeniu
możliwości oczyszczania ścieków komunalnych z 600 m3
do 1200 m3 na dobę. Zadanie to realizowane jest ze
środków Unii Europejskiej- RPO, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i budżetu Gminy. Na
zakończenie Pan Minister odwiedził marinę w Błotniku,
gdzie spotkał się z zarządem GKM "Cedrus", zapoznał się z
projektem Pętla Żuławska, organizacją i funkcjonowaniem
samej przystani oraz szkółki żeglarskiej. Marina wywarła
ogromne wrażenie na Panu Ministrze oraz osobach
towarzyszących.

W

Kolejną realizowaną inwestycją jest „Modernizacja drogi
transportu rolnego w Miłocinie”, która na podstawie
podpisanej dnia 2 października br. została wykonana w
terminie do 6 listopada br. Całkowity koszt zadania to 286 tyś
zł.Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest firma
Teleelektronika - Bogusław Pszczoła Zakres robót obejmuje:
wytyczenie drogi w terenie, roboty ziemne z wywozem,
wykonanie podbudowy, podsypki piaskowej, nawierzchni z
płyt żelbetonowych pełnych, poboczy oraz zagęszczenie
nasypów. Na realizację w/w zadania gmina otrzymała
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego.
Podpisano również umowę z Firmą Budowlano - Drogową
TAR-BUD Przemysław Taraszkiewicz z Gdańska na
wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Utwardzenie
nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błotnik wraz z
rozbudową placu manewrowego przeznaczonego do
zimowania jachtów przy przystani żeglarskiej w Błotniku”.
Inwestycja obejmuje: rozbudowę placu utwardzonego do
zimowego przechowywania jachtów polegającą na
przygotowaniu podłoża i ułożeniu nowych płyt drogowych na
działce 251/1 w miejscowości Błotnik oraz utwardzenie
nawierzchni drogi gminnej polegającej na ułożeniu płyt
betonowych drogowych na działkach nr: 251/4: 251/5; 57/7.
Zadanie zostało wykonane w terminie a całkowity koszt w/w
robót to 286 tyś zł. Gmina na realizację inwestycji otrzymała
dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdańskim w kwocie 150 tyś zł.
W ostatnim czasie została również utwardzona droga w
Koszwałach oraz droga w Wocławach. Płyty JOMBO oraz
niezbędny materiał sfinansowała Gmina Cedry Wielkie,
natomiast drogę we własnym zakresie wykonali mieszkańcy.
Tegoroczne inwestycje Gminy w infrastrukturę drogową oraz
place stanowią wartość ponad 600 tys. złotych,
współfinansowane z różnych źródeł w tym w dużej mierze ze
środków zewnętrznych.

Na zdjęciu: Wyremontowana droga w Wocławach
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Wojewódzka konferencja szkoleniowa w Cedrach Wielkich.

W

dniach 1-4 grudnia 2015 roku w Hotelu Cedrowy
Dworek w Cedrach Wielkich została przeprowadzona
Wojewódzka konferencja szkoleniowa dla osób
zajmujących się sprawami obronnymi w urzędach gmin, miast,
starostw, miast na prawach powiatu i w jednostkach
administracji zespolonej województwa pomorskiego. W
zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego Planie
Szkolenia, w dniach 2 i 3 grudnia 2015 r. zaplanowano

prezentację wyposażenia Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Cedrach Wielkich. W
związku z tym zapoznano uczestników szkolenia z
posiadanym sprzętem w obiekcie GCZK z
systemem do alarmowania i powiadamiania
ludności o mogących nastąpić zdarzeniach
kryzysowych. Prezentację funkcjonowania
systemu przeciwpowodziowego na terenie Żuław
Gdańskich przedstawił inspektor ds. zarządzania
kryzysowego Urzędu Gminy Jan Borowiec.
Uczestnicy szkolenia z uznaniem wyrażali się o
stopniu przygotowania Gminy Cedry Wielkie do
ewentualnej sytuacji kryzysowej.

Wizyta węgierskich kolegów w Szkole Podstawowej
w Wocławach.
W październiku Szkołę Podstawową w Wocławach odwiedzili
goście z Węgier. Byli to uczniowie ze szkoły w Debreczynie.
Węgierscy uczniowie spotkali się ze społecznością szkoły
Podstawowej w Wocławach. Podczas konwersacji prowadzonej w
języku angielskim nawiązały się pierwsze znajomości. Węgierscy
goście obserwowali zajęcia prowadzone w klasach. Zachwycili się
pracami dzieci nagrodzonymi w Konkursie „Ekolud”. Następnie
węgierscy goście zwiedzili Żuławy. Uczestnicy wycieczki poznali
żuławskie obyczaje i obejrzeli stroje zgromadzone w siedzibie
Stowarzyszenia „Trzy Krajobrazy” w Lędowie. Zwiedzili też dom
podcieniowy w Trutnowach - siedzibę Stowarzyszenia „Żuławy
Gdańskie” oraz dom podcieniowy w Krzywym Kole, gdzie odbywają
się warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Caritas. Bardzo
podobały się im zabytkowe Kościoły we Wróblewie i w Krzywym
Kole.
Nieodpłatna pomoc prawna od stycznia 2016 r.
Od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat uchwalonej
dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawy, na mocy której dostęp do nieodpłatnej pomocy świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego w
lokalu Urzędu Gminy otrzymają:
- osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Biuro Radcy Prawnego czynne będzie trzy razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, piątek) w godzinach od 9.00 do 13.00
Cedry Wielkie, grudzień 2015 r
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Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W czwartek, dnia 1 października 2015 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy
Cedry Wielkie powołanej na kolejną dwuletnią kadencję przez Wójta Gminy Cedry Wielkie. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Janusz
Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy oraz wszyscy członkowie powołanej
RDPP reprezentujący Urząd Gminy, Radę Gminy oraz organizacje pozarządowe. Podczas spotkania został dokonany wybór
przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego RDPP Gminy Cedry Wielkie. Przewodniczącą Rady została Pani Elżbieta
Skirmuntt-Kufel ze Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”, natomiast wiceprzewodniczącym Pan Marek Olechnowicz ze
Stowarzyszenia „Podaj rękę”. Głównym tematem spotkania były konsultacje projektu programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z
organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Poruszone zostały również sprawy dotyczące zasad współpracy organów
administracji państwowej z organizacjami pozarządowymi na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, jak również możliwości
finansowania projektów realizowanych przez organizacje trzeciego
sektora.
Skład powołanej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1. Przedstawiciele Wójta Gminy Cedry Wielkie:
Pani Maria Gierszewska
Pani Ewa Jurek
2. Przedstawiciele Rady Gminy Cedry Wielkie:
Pani Emilia Cyman
Pani Bożena Tarasiuk
3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Pani Elżbieta Skirmuntt-Kufel – Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”
Pan Marek Olechnowicz – Stowarzyszenie „Podaj Rękę”
Pani Sylwia Wronkiewicz – Fundacja Akademia Trzeciego Sektora
Pan Rafał Furtyk – Klub Sportowy Wisła Długie Pole

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w 2015 r.
Lp.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Nazwa oferenta
Klub Orlika Cedry
Wielkie

Stowarzyszenie
ŻUŁAWY GDAŃSKIE

Nazwa zadania

Tytuł oferty

Turystyka i
krajoznawstwo

Upowszechnianie turystyki
wodnej w tym promocja przystani
żeglarskiej w Błotniku poprzez
organizację regat wodnych Teatr na stole!

Oświata i
wychowanie

Stowarzyszenie
Wypoczynek dzieci i Wakacje w siodle – organizacja
Rozwoju Wsi Giemlice
młodzieży
wypoczynku dzieci i młodzieży w
miejscowości Giemlice.
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Giemlice
Stowarzyszenie
ŻUŁAWY GDAŃSKIE

Klub Sportowy WISŁA
DŁUGIE POLE
Klub Orlika Cedry
Klub Sportowy
KORONA CEDRY
MAŁE

Ekologia

Młody ekolog – oszczędza,
odzyskuje i śmieci segreguje.

Kultura, sztuka, DOM Z DUSZĄ – Plener
ochrona dóbr
fotograficzny połączony z
kultury i dziedzictwa warsztatami dla młodzieży
narodowego
zakończony wydaniem publikacji o
domu podcieniowym w Trutnowach.
Wspieranie i
Szkolenie dzieci i młodzieży oraz
upowszechnianie współzawodnictwo sportowe w
kultury fizycznej piłce nożnej.
Sport moją pasją.
Spełniamy sportowe marzenia
dzieci i młodzieży – organizacja
treningów i rozgrywek sportowych
przez Klub Sportowy Korona
Cedry Małe.
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Środki
Przyznana kwota
przeznaczone w
dotacji

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4 500,00

4 500,00

3 000,00

3 000,00

5 000,00

5 000,00

20 500,00
47 000,00

4 500,00
22 000,00

Cedry Wielkie, grudzień 2015 r
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Wykonanie w 2015 r. oraz plan dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r.

Rodzaj zadania z zakresu

Kwota dotacji udzielona w 2015r.

Proponowana kwota dotacji w 2016r.

turystyki i krajoznawstwa
2) oświata i wychowanie
3) wypoczynku dzieci i młodzieży:
4) ekologii
5) kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
RAZEM

5.000,00
5.000,00
4.500,00
3.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00

5.000,00
47.000,00
69.500,00

5.000,00
50.000,00
73.000,00

Przebudowa drogi w Stanisławowie.

Najpiękniejsza zagroda w Powiecie Gdańskim.

S

tarostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
zakończyło inwestycję polegającą na przebudowie
drogi powiatowej nr 2248G Trutnowy - Wocławy o
długości 2.3 km na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką nr
227 a msc. Stanisławowo. W ramach zadania wykonany
został remont nawierzchni na odcinku 1300 mb tj.
poszerzenie z kostki kamiennej szer. 0.5 m. Zadanie to było
jednym z działań projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na
drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg
położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r”,
dofinansowywanego z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój”. Wykonawcą robót, w wyniku rozstrzygniętego
postępowania przetargowego, została Firma Budowlano Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni. Koszt realizacji
zadania zamknął się w kwocie 689 608 zł, z czego Gmina
Cedry Wielkie przekazała Powiatowi ze swojego budżetu
dotację celową w wysokości 277 155 zł.

W

październiku rozstrzygnięty został tegoroczny
konkurs pn. „Piękna Wieś Pomorska”, mający na
celu propagowanie estetyki i porządku na terenie
zagród wiejskich. Główną ideą konkursu jest podniesienie
atrakcyjności obszarów wiejskich oraz aktywizacja i
integracja społeczności lokalnej. Z tym większą satysfakcją
pragniemy poinformować, iż laureatami w kategorii „Najpiękniejsza zagroda w Powiecie Gdańskim” zostali
mieszkańcy naszej Gminy ze wsi Stanisławowo Państwo
Halina i Bogusław Kamińscy. Nagrody laureatom wręczono
podczas uroczystej gali jaka odbyła się 30 października
2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.
Zwycięzcą osobiście pogratulowali Marszałkowie
Mieczysław Struk oraz Krzysztof Trawicki podczas
uroczystej galii. Serdecznie gratulujemy.

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gminie.

G

mina Cedry Wielkie i Spółka PGNiG Obrót Detaliczny podpisały Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy jakości
powietrza atmosferycznego na terenie Gminy. Poprawa jakości powietrza - nadrzędny cel Porozumienia - zostanie
osiągnięty poprzez eliminację nie ekologicznych palenisk opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich urządzeniami
wykorzystującymi paliwo gazowe. Strony Porozumienia będą współpracować w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych
oraz wsparcia merytorycznego i ekonomicznego na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Klienci, którzy zrealizują zmianę
systemu ogrzewania na gaz ziemny, będą mogli skorzystać z nagród motywacyjnych w wysokości do 500,00 zł. Jest to forma
refundacji zakupu urządzeń grzewczych w ramach Akcji Promocyjnej związanej z ograniczaniem niskiej emisji. Cedry Wielkie
to kolejny z przedstawicieli samorządu terytorialnego współpracujących z PGNiG Obrót Detaliczny na rzecz poprawy jakości
powietrza. Dotychczas Spółka zawarła podobne porozumienia z miastami i gminami: Kraków, Poznań, Jasło, Wałbrzych,
Ostróda, Kościerzyna, Sopot, Gdynia, Chojnice, Kalisz, Leszno i Nowy Targ. Kooperacja z jednostkami samorządu
terytorialnego wpisuje się w długofalowe działania Spółki na rzecz propagowania ekologicznych źródeł energii.
Cedry Wielkie, grudzień 2015 r
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Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie
Cedry Wielkie.

Spotkanie z rolnikami w sprawie budowy
drogi krajowej S7.

G

Dnia 9 września 2015 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Rolniczej
w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli: Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry
Wielkie, Pan Zenon Bistram - Prezes Zarządu Pomorskiej
Izby Rolniczej, Przedstawiciele Wojewody Pomorskiego i
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Panowie
Maciej Należny i Jarosław Sobolewski, oraz rolnicy z terenu
Gminy Cedry Wielkie. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadali na różne pytania
związane z procedurą wywłaszczenia nieruchomości na
potrzeby budowy drogi krajowej S7. Zostały poruszone takie
tematy jak, wytyczenie granic terenów przeznaczonych pod
budowę drogi, procedura ustalenia odszkodowań za
wywłaszczone nieruchomości oraz za nieruchomości
czasowo zajęte. Poruszono również ważne kwestie
związane z odszkodowaniami powstałymi w wyniku prac
geologicznych, jak również odszkodowań za ewentualne
szkody poczynione przez wykonawcę budowy drogi w trakcie
prac. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad oświadczyli, iż zostały już wszczęte procedury
związane zarówno z wyceną wywłaszczanych
nieruchomości jak również z wytyczeniem granic nowego
pasa drogi krajowe ale w naszej ocenie procedura ta trwa
zbyt długo.

mina Cedry Wielkie w ramach uzyskania
dodatkowych środków finansowych na
projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie” do końca
grudnia obejmie dodatkowo 10 gospodarstw
domowych i 4 jednostki podległe (świetlica wiejska
w Leszkowach, Kiezmarku, Koszwałach oraz
Przystań Żeglarska w Błotniku) dostępem do
nowoczesnego sprzętu komputerowego (20
komputerów) i Internetu, w okresie realizacji
projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. Środki
finansowe na dodatkowy zakres projektu wynoszą:
121 239,90 zł. Realizowany zakres jest częścią
całego projektu, który jest kontynuowany od lipca
2014 r. w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie.
W tym okresie Gmina Cedry Wielkie zrealizowała
szereg zadań z zakresu zwiększenia dostępu
przez mieszkańców do nowoczesnych technologii
informatycznych. W ramach projektu zakupiono
sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu
łącznie dla 40 gospodarstw domowych i 11
jednostek podległych Gminie Cedry Wielkie, a
także przeprowadzono dla beneficjentów projektu
szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera.
Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 701
199,08 PLN, w tym dofinansowanie stanowi 679
599,08 PLN. Projekt realizowany na podstawie
umowy nr POIG.083.0-2-106/13-04 z Władzą
Wdrażającą Programy Europejskie, jest
współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo
Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności
Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu.

Możliwości pozyskania gruntu pod inwestycję
w celu budowy farm fotowoltanicznych.
F i r m a D U O N
Dystrybucja S.A. jest
zainteresowana
pozyskaniem gruntów
pod inwestycje w
farmy fotowoltaniczne
(elektrownie
słoneczne) na terenie
gminy Cedry Wielkie.
Zlokalizowanie takiej
inwestycji będzie
przynosić wymierne
korzyści zarówno dla gminy jak i właścicieli gruntów.
Zlokalizowanie farmy fotowoltanicznej sprawi, że gmina
będzie postrzegana jako innowacyjna oraz przyjazna
środowisku. Jest to idealna alternatywa na
zagospodarowanie gruntów o najniższych klasach
przydatności rolniczej. Osobą do kontaktu jest Przedstawiciel
firmy Pan Michał Zierhoffer - tel. 607-660-811, e-mail:
michal.zierhoffer@duon.pl

Na zdjęciu: Sala komputerowa w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich
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Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016.

Realizacja programu „Mały Mistrz”

Na terenie gminy Cedry Wielkie mamy 4 rodzaje
dróg publicznych:

Od września 2014r przez okres roku szkolnego w klasach
pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy
realizowany jest program „Mały Mistrz”. Ideą tego programu
jest rozbudzanie zainteresowania różnorodną aktywnością
sportową poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć z
wychowania fizycznego. Celem projektu jest zbadanie stanu
zdrowia i sprawności fizycznej uczniów, zaproponowanie
nowych rozwiązań zajęć wychowania fizycznego zgodnych z
nową podstawą programową,. Formuła Małego Mistrza
opiera się na sześciu blokach sportowych, a jedną godzinę
zajęć dodatkowych w tygodniu z wychowania fizycznego
nauczyciele realizują w ramach godzin karcianych zgodnie z
art. 42 Karty Nauczyciela.. Każda ze szkół uczestnicząca w
programie otrzymała grant rzeczowy w postaci sprzętu
sportowego o wartości 1.500zł, a nauczyciele zostali
wyposażeni w podręcznik projektu Mały Mistrz, który zawiera
informacje i szczegółowe instrukcje dotyczące prowadzenia
zajęć z dziećmi. Uczniowie otrzymali legitymacje do których
będą wklejać naklejki potwierdzające zdobyte sprawności.
Odbyły się już pierwsze zajęcia sprawnościowe
w
Miasteczku Ruchu Drogowego, uczniowie klasy IA z Cedrów
Wielkich zdobywali sprawność rowerzysta- turysta. Kolejne
sprawności do zdobycia to: gimnastyk-tancerz, narciarzłyżwiarz, piłkarz, lekkoatleta i pływak-wodniak. Cały projekt
trwa 3 lata i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego oraz jest objęty patronatem Kuratorium
Oświaty w Gdańsku. Koordynatorem projektu jest Federacja
Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku.

1.) Drogi krajowe - S-7,/12,3 km/ administrowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Gdańsku, Gdańsk Oliwa ul. Subisława 5, tel. 511-24-49,
511-24-14. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na tych
drogach odbywa się wg I standardu czyli: jezdnia
odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej
szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni
nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu, śnieg
luźny może zalegać do 4 godz, błoto pośniegowe może
występować do 6 godz; Odpowiedzialny: kierownik,
obwodu drogowego Nr II w Kiezmarku tel. 58 692 62-44
2.) Drogi wojewódzkie - droga 227 Pruszcz Gdański Trutnowy - Cedry Małe /9,165 km/, administrowana przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Zimowe
utrzymanie drogi odbywa się wg IV standardu czyli: jezdnia
odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd
drogi, śnieg luźny może zalegać do 8 godz, dopuszcza się
przerwy w komunikacji do 8 godz. Zimowe utrzymanie
wykonuje DGD
Mieczysław Dudek 83-000 Pruszcz
Gdański; tel. 58 682 36 65;
3.) Drogi powiatowe - droga 2231G Cedry Wielkie Leszkowy, 2232G Koszwały - Trutnowy, 2233 G
Stanisławowo - Cedry Wielkie, /bez numeru/ Wocławy Trutnowy, 2235G Cedry Małe - Świbno, 2236 G
Przejazdowo-Koszwały,2238G Wiślinka - Trzcinisko Błotnik, 2239G Błotnik - Kiezmark - Leszkowy /51,0 km/,
administrowane przez Starostwo Powiatowe, odśnieżanie i
usuwanie gołoledzi odbywa się wg V standardu czyli:
jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co
najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek i
posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu,
ustalonych przez zarząd drogi, śnieg luźny może zalegać
do 16 godz, zaspy mogą występować do 24 godz. Osobą
odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych
jest Jerzy Świs Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa
Powiatowego tel. 58 773-12-23 a koordynatorem prac Dariusz Parzymies tel. 58 773-12-24. Wykonawca DGD
Mieczysław Dudek, 83-00 Pruszcz Gdański;
4.) Drogi gminne - których jest 426,1 km w tym 14,7 km
drogi ulepszone masą bitumiczną /asfalt/, 53,9 km drogi
utwardzone masą betonową / płyty/, 0,9 km drogi ulepszone
brukowcem /bruk/, 15,1 km drogi ulepszone żużlem i 341,5
km drogi gruntowe, administrowane przez Urząd Gminy.
Odśnieżanie odbywa się wg VI standardu czyli: „jezdnia
zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w
zależności od potrzeb, dopuszcza się przerwy w
komunikacji do 24 godzin „Odśnieżaniem objęte jest 74 km
dróg gminnych w tym 52km są to drogi , które mają status
drogi gminnej oraz 22 km drogi wewnętrzne i osiedlowe.
Odpowiedzialny Wójt Gminy, koordynatorem akcji
odśnieżania jest insp. Jan Borowiec, wykonawcami są:
Przedsiębiorstwo Usługowe, Bogdan Gwizdała, ul. rejon II
tj. Cedry Małe, Cedry Wielkie, Giemlice, Długie Pole; OLI
TRANS Łukasz Cydejko, - rejon III tj. Błotnik, Trzcinisko,
Kiezmark, Leszkowy; PHU AGRO-SYSTEM, Andrzej
Brzozowski, zam. Koszwały, - rejon I tj. Wocławy,
Cedry Wielkie, grudzień 2015 r
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Mistrzowski Dzień Rodzinny.

92 rocznica urodzin Pani Anieli Sulej.

N

dniu 08.11.2015 r. Pani Aniela Sulej zamieszkała w
miejscowości Miłocin świętowała 92 rocznicę
urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan
Janusz Goliński wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej odwiedził Dostojną Jubilatkę i w imieniu
własnym oraz mieszkańców Gminy złożył najserdeczniejsze
życzenia. Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej wspomnień
atmosferze. Z okazji 92 rocznicy urodzin Szanownej
Jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia,
szczęścia oraz pomyślności.

W

a kompleksie boisk Orlik 2012 przy Zespole Szkół w
Cedrach Wielkich w dniu 22.09.2015 r. od rana było
kolorowo i słonecznie. Na boisku zjawiły się drużyny
Małego Mistrza wraz z opiekunami, aby przyłączyć się do III
edycji akcji „Pomoc Mierzona Kilometrami. Na „Mistrzowski
Dzień Rodzinny” zaproszono całe rodziny, aby wspólnie
spędzić czas i wybiegać jak najwięcej kilometrów. Akcja
została rozpoczęta wspólną rozgrzewką przy muzyce, aby
wystartować w zmaganiach biegu sztafetowego z telefonem,
który w aplikacji endomondo mierzył przebiegnięty dystans.
Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje. W strefie gier i
zabaw można było sprawdzić swoją sprawność fizyczną, a w
galerii prac plastycznych zobaczyć, w jaki sposób aktywnie
można spędzać wolny czas z całą rodziną. Każdy uczestnik
został nagrodzony pamiątkowym medalem, dyplomem i
licznymi nagrodami. Nie zabrakło też pysznych jabłek i
orzeźwiającej wody, które pomogły osiągnąć zamierzony cel.
Uczniowie klas I i II szkoły podstawowej wraz z rodzinami
wybiegali 27 kilometrów i z niecierpliwością czekają na IV
edycję programu „Pomoc Mierzona Kilometrami”.

Podsumowanie akcji "Białe Soboty".

W

soboty dnia 21 listopada i 28 listopada 2015 r.
mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z
bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich w
ramach akcji „Biała sobota”, której organizatorami byli
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED oraz
Wójt Gminy Cedry Wielkie. Badania odbywały się w Ośrodku
Zdrowia w Cedrach Wielkich. Pacjenci mogli skorzystać z
bezpłatnych porad lekarzy specjalistów: kardiologa, urologa,
reumatologa oraz wykonać badania laboratoryjne. Łącznie
udzielono około 200 świadczeń zdrowotnych w tym lekarze
specjaliści udzielili około 100 świadczeń. Pozostałe
świadczenia stanowiły: badania laboratoryjne, ekg, pomiar
ciśnienia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Fakt ten ogromnie cieszy, bo jak wiadomo
profilaktyka jest podstawą zdrowego społeczeństwa.

Literackie spotkanie ze Zbigniewem Kołba

D

nia 20 października 2015 r. w poniedziałkowe
popołudnie Gminna Biblioteka Publiczna
w Cedrach Wielkich zaprosiła osoby zainteresowane
krioterapią na wykład Zbigniewa Kołby, fizjoterapeuty i autora
książki „Krioterapia – to warto wiedzieć”. Podczas niezwykle
interesującego spotkania Zbigniew Kołba mówił o
leczniczym działaniu niskich temperatur, metodach leczenia
bezsenności, a także o najbardziej uciążliwych problemach
zdrowotnych oraz przydatnych technikach relaksacyjnych.
Wyjaśnił jak można sobie pomagać najprostszymi ,
dostępnymi dla każdego metodami. Omówił sposoby
leczenia bezsenności oraz uświadomił nam, jak bardzo
niebezpieczne jest przemęczenie psychiczne. Usłyszeliśmy
o korzyściach, jakie niosą ze sobą zabiegi krioterapii
miejscowej w leczeniu, np. kolan czy kręgosłupa. Poruszona
była tematyka hartowania organizmu oraz praktyczne uwagi
np. jak leczyć zimne stopy i dłonie. Padły również cenne
wskazówki z zakresu medycyny chińskiej związane z
oddychaniem, które są doskonałym sposobem na wyjście z
bezsenności. Uczestnicy spotkania mieli możliwość
usłyszeć wiele cennych informacji na temat minerałów,
witamin oraz przyswajania ich przez organizm. Autor książki
uświadomił nam jak sami możemy sobie pomóc – bez
uciekania się do farmakologii.

Dla osób, które nie zostały zarejestrowane z powodu braku
miejsca mamy dobrą wiadomość. Już na początku
przyszłego roku planowane jest powtórzenie akcji
bezpłatnych badań wśród mieszkańców Gminy,
prowadzonej przez lekarzy NZOZ "ETER-MED”
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Turniej tenisa stołowego

Gminne obchody 97 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

W

Zespole Szkół w Cedrach Małych w dniu 29
listopada 2015r.
odbyły się XV Mistrzostwa
Powiatu Gdańskiego w tenisie stołowym.
Organizatorami mistrzostw było Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdańskim, Gmina Cedry Wielkie i Powiatowa
Rada ds. Sportu i Rekreacji. W tegorocznych rozgrywkach
wzięło udział 6 gmin: Trąbki Wielkie, Cedry Wielkie, Kolbudy,
Pszczółki, Suchy Dąb, oraz Gmina Pruszcz Gdański.
Łącznie w siedmiu kategoriach wiekowych rywalizowało 53
zawodników. Tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych
dyscyplin sportowych na świecie, biorąc pod uwagę liczbę
zawodników uprawiających ten sport. Grą w tenisa
stołowego można w krótkim czasie poprawić koordynacje
ruchową, wyrobić refleks oraz poprawić wydolność
organizmu.
Uroczystego podsumowania mistrzostw
dokonał Pan Stefan Skonieczny Starosta Powiatu
Gdańskiego oraz Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry

Cedry Wielkie, grudzień 2015 r

Podobnie jak w całym kraju, również w Gminie Cedry Wielkie
odbyły się obchody związane z 97 rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości. W 1918 r. po 123 latach niewoli,
na gruzach państw zaborczych odrodziła się
Rzeczpospolita. Z tej okazji w minioną środę, w dniu 11
listopada 2015 r. o godz. 17.00 odprawiona została w
kościele parafialnym w Cedrach Wielkich koncelebrowana
Msza św. z udziałem Wójta Gminy Janusza Golińskiego,
Przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Daszewskiej oraz
mieszkańców. Po zakończeniu uroczystości kościelnych
uczestnicy przeszli pod miejscowy obelisk ofiar „Marszu
Śmierci”, gdzie uroczyście złożono wiązanki biało czerwonych kwiatów i znicze. Dalsza cześć obchodów
odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu. Część
patriotyczno - artystyczną zaprezentował zespół Female
Band, prowadzony przez Panią Bożenę Kozicką, działający
przy ŻOKiS. W nowych aranżacjach zespołu pojawiły się
pieśni patriotyczne z czasów I i II Wojny Światowej, a także
utwory współczesne nawiązujące do Wolności.
Przygotowany montaż słowno - muzyczny, a także wystrój
sali wprowadził wszystkich uczestników w wyjątkowy nastrój.
Na koniec uczestnicy obchodów zaproszeni zostali na słodki
poczęstunek.
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„Bal u Świętego Mikołaja”

Konkurs „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy - 2015''

J

restauracji ,,Moja Weranda'' w Gołebiewie
Średnim dnia 12 grudnia 2015r
odbyła się V
edycja konkursu
pn. ,, Powiatowy Stół
Bożonarodzeniowy''. Organizatorami konkursu było
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Gmina Trąbki
Wielkie, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Gdańsku, Restauracja ,,Moja Weranda '' w w Gołebiewie
Średnim oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Trąbkach Wielkich. Udział w konkursie wzięło 6 Kół
Gospodyń Wiejskich oraz 2 oddziały zrzeszeń kaszubskopomorskich działających na terenie powiatu. Komisja oceniła
w tym roku potrawy ze śledzia, piernikowe wypieki oraz
dekoracje i wygląd poszczgólnych stołów. Gmine Cedry
Wielkie w tym roku reprezentowało KGW z Cedry Wielkich,
które za potrawę ze śledzia zdobyło I miejsce. Podczas
imprezy goście mogli skorzystać najróżniejszych potraw, a
także wysłuchać najpiekniejszych kolęd śpiewanych przez
chór Santo Bartolomeo, czy obejrzeć występ kabaretu , Pod
Napięciem''.

W

ak co roku Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu
zorganizował mikołajki dla dzieci z terenu gminy. Tym
razem dnia 4 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół w
Cedrach Wielkich został przedstawiony interaktywny
program pt. „Bal u Świętego Mikołaja”, przygotowany przez
profesjonalny zespół z Gdyni. Miłym zaskoczeniem dla
rodziców i dzieci było witanie ich u progu przez szczudlarzy.
Wodzirej Renifer i Elf przez 2 godziny bawili się z dziećmi i
przeprowadzali konkursy takie jak: gorące krzesełka i latanie
na miotle w których, uczestniczyli rodzice ze swoimi
pociechami. Przy osobnym stanowisku Śnieżynka malowała
dzieciom twarze. Ogromne emocje wzbudziło
przedstawienie magika, który przeniósł wszystkie dzieci, a
także dorosłych w niesamowity świat magii. Wszystkie
przedstawione sztuczki były bardzo spektakularne, jednakże
najwspanialszą magiczną sztuczką okazało się
wyczarowanie królika – żywego królika. Dzieci były zdumione
tą sztuczką. Najwięcej jednak emocji wzbudziła wizyta
Świętego Mikołaja. Ten długo oczekiwany gość został bardzo
entuzjastycznie przyjęty. Każdy z uczestników zabawy
otrzymał paczkę od niezwykłego gościa.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
obejmujących część obrębu geodezyjnego Koszwały w gminie Cedry Wielkie
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część
obrębu geodezyjnego Koszwały w gminie Cedry Wielkie w terminie od 18.12.2015 r. do 22.01.2016 r., w siedzibie Urzędu
Gminy Cedry Wielkie przy ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie. (pok. nr 16) od poniedziałku do piątku w godz. od
10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.01.2016 r. o godz.
15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie przy ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie (pok. nr 2).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Cedry Wielkie z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2016 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich ul.
M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie lub e-mail: urzad@cedry-wielkie.pl
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Uczniowie w studio Radia Gdańsk

Reprezentacja gminy w finale wojewódzkim.

U

nia 30 września 2015 r. w Tczewie odbył się II etap
eliminacji wojewódzkich VI Turnieju Orlika o Puchar
Premiera RP. Naszą Gminę reprezentowała drużyna
uczniów z Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich. Drużyna po
rozegraniu trzech bardzo ciężkich, a zarazem wyrównanych
meczy zajęła pierwsze miejsce w turnieju awansując tym
samym do finału wojewódzkiego. Finał wojewódzki odbył się
7 października 2015 r. na Stadionie Miejskim im. Kazimierza
Deyny w Starogardzie Gdańskim. Składamy serdeczne
podziękowania i gratulacje zawodnikom i opiekunom za
reprezentowanie gminy w rozgrywkach sportowych i
jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w
upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.

D

czniowie klasy III szkoły podstawowej Zespołu
Szkół w Cedrach Wielkich brali udział w
projekcie Gdańskiej Fundacji Terapii i
Rozwoju: „ Piszę, więc jestem”. W zeszłym roku
szkolnym dzieci napisały książkę pt.: ,,Stefan i
Kryształowa Iskra”. Książka ta została wyróżniona
spośród wielu innych, a w ramach nagrody klasa
nagrała słuchowisko radiowe. Przygotowania do
niego trwały kilka tygodni. Uczniowie sami tworzyli
scenariusz słuchowiska, napisali dialogi i po
dogłębnej analizie postaci i treści, wcielili się w role
wybranych zwierząt. Była to ciężka, ale bardzo
pasjonująca praca pod okiem pani Aliny Wiśniewskiej
i Leny Lewalskiej, którym dziękujemy za ciekawe
zajęcia. 2 grudnia uczniowie pojechali do studia Radia
Gdańsk, gdzie operator dźwięku nagrał słuchowisko.
W profesjonalnym studiu dzieci nagrały swoje dialogi i
wspólne kwestie, głosem wyraziły emocje. Były
naprawdę świetne. Wizyta w Radiu Gdańsk
dostarczyła uczniom niezapomnianych wrażeń.
Dziękujemy pracownikom Radia za miłe przyjęcie i
prezenty. Ten bardzo kreatywny i nietuzinkowy projekt
dał uczniom szansę na wspólne, efektywne działanie,
wydobył tkwiące w nich możliwości, dostarczył dobrej
zabawy i z całą pewnością na długo pozostanie w
pamięci uczniów klasy III.

Mikołaje na motorach

D

nia 5 grudnia 2015r grupa Mikołajów na motorach
odwiedziła wychowawnków Ośrodka RewalidacyjnoWychowawczego w Giemlicach. Mikołaje ze
Stowarzyszenia Lotor dotrzymali słowa i w tym roku również
przybili z wizytą obdarowując wszystkie dzieci prezentami.
W podziękowaniu za wizytę uczniowie zaśpiewali kolędę i
wręczyli własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe.

Cedry Wielkie, grudzień 2015 r
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Liderzy w Gminie Cedry Wielkie coraz bardziej aktywni.
środę, 18 listopada 2015 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich odbyło się spotkanie na temat
zakładania sformalizowanych grup i możliwości pozyskania
środków na działania na rzecz społeczności lokalnej z Unii
Europejskiej, zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie przy
współpracy z ŻOKiS, KGW Cedry Wielkie, KGW Leszkowy oraz KGW
Kiezmark. W spotkaniu uczestniczył Pan Janusz Goliński - Wójt
Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska - Przewodnicząca
Rady Gminy Cedry Wielkie, Pan Piotr Hałuszczak - Prezes
Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,
Pani Emilia Grzyb - Prezes Lokalnej Grupy Działania „Trzy
Krajobrazy", Pani Barbara Burczy – Kierownik Biura Lokalnej Grupy
Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”, a także zaproszeni goście:
przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni i sołtysi z terenu
gminy. Warsztaty i panele dyskusyjne poprowadzili: Pan Piotr Hałuszczak, Pani Emilia Grzyb, Pani Barbara Burczy, a także Pani
Bożena Daszewska. Zostały poruszone takie tematy jak: możliwość finansowania zadań społecznych w nowej perspektywie
finansowej ze środków UE, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy" i Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybacka
Brać Mierzei”. Dodatkowo omówiono możliwości sformalizowania działalności organizacji z terenu Gminy Cedry Wielkie,
umożliwiające pozyskiwanie środków z UE. Końcowym
tematem paneli dyskusyjnych była wzorcowa współpraca
Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi.
Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska
wspólnie z Wójtem Gminy Cedry Wielkie Januszem
Golińskim wręczyli podziękowania wszystkim tym, którzy
przyczynili się do organizacji spotkania i działają na rzecz
społeczności lokalnej Gminy Cedry Wielkie.
Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród
uczestników. Po ciekawej prelekcji wszyscy zebrani wzięli
udział w dyskusji przy poczęstunku przygotowanym przez
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Cedry Wielkie.

W

Eliminacje do Pucharu Orange.
nia 19 listopada 2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Cedrach
Małych przeprowadzone zostały eliminacje przez koordynatorów do Pucharu
ORANGE. Uczniowie musieli wykonać 6 zadań, które na bieżąco ocenianie
były przez gości. Zanim rozpoczęto realizację zadań- uczniowie wzięli udział
w rozgrzewce przeprowadzonej przez Panią koordynator z ORANGE, która
wykorzystała sprzęt przekazany szkole w ramach programu. W pierwszym zadaniu
sprawdzana była celność- była to konkurencja, która sprawiła naszym zawodnikom
najwięcej trudności. Stres wyraźnie przeszkadzał w wykonywaniu zadania. W
kolejnych wyzwaniach poszło uczniom już zdecydowanie lepiej. Drugim zadaniem
były odbicia siatkarskie z jednoczesnym przytrzymaniem „fasolki”. Do tego
wyznaczone były 3 pary, które kolejno po sobie startowały. Każda z par miała 1
minutę na wykonanie jak największej ilości odbić. Średnio pary wymieniały miedzą sobą ok. 40 podań. Trzecie w naszym odczuciu
najłatwiejsze zadanie wykonane zostało bezbłędnie przez wyznaczone 5 osób, które w określony regulaminem sposób
przekazywało prawidłowym podaniem piłki do siatkówki, koszykówki, do piłki nożnej i ręcznej, zmieniając pozycje w określony
sposób. Kolejne wyzwanie dla piłkarzy również nie sprawiło problemu naszym zawodnikom. Dwie pary zawodników musiały
podawać podeszwą 10 podań jednocześnie 3 piłkami - najpierw w prawo, potem w lewo 10 podań. Zadanie zostało wykonane bez
problemu. Jako piąte zadanie - na wcześniejszych próbach stwarzające nam wiele trudności były podania kozłem piłki do koszówki
jednocześnie stojąc na „trickboardzie”. Utrzymanie równowagi nie jest prostą sprawą - ale znalazły się w naszej szkole 2
uczennice, które bardzo dobrze wykonały to zadanie. Ostatniego zadania podjęły się dziewczęta wraz z trenerem p. Joanną
Trojnar i zgodnie z regulaminem musiały jednocześnie stanąć na „gumowych fasolkach” i utrzymać się jak najdłużej. Udało się
utrzymać równowagę prawię przez minutę. Było to naprawdę trudne wyzwanie. Łącznie zawodnicy zdobyli 357 pkt. Drużyna była
bardzo zadowolona ze swojego wyniku, gdyż niektóre zadania były naprawdę trudne.

D

REDAKCJA:
Urząd Gminy Cedry Wielkie
83-020 Cedry Wielkie
ul. M.Płażyńskiego 16
Tel. (58) 683-61-64
Tel. (58) 692-20-32
Fax. (58) 683-61-66

Biuletyn “Nowiny Żuławskie”

Nakład: 1000 egzemplarzy

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

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu
w Cedrach Wielkich
Nr. konta bankowego
dla reklamodawców:
02 8335 0003 0201 8557 2000 0001
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USŁUGI GEODEZYJNO
- KARTOGRAFICZNE
PIOTR RUSEK
GEODETA UPRAWNIONY
tel. kom. 602-227-105
tel. (58) 683-63-69
Cedry Wielkie
ul.Leśna 14/5

- podziały
- rozgraniczenia
- wznowienie granic
- pomiary powykonawcze
- pomiary realizazyjne
- mapy do celów projektowych
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