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Egzemplarz bezpłatny

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom Gminy Cedry Wielkie
składamy najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie dla
wszystkich czasem refleksji, wyciszenia, wypoczynku
oraz prawdziwej radości wśród najbliższych.
Przewodnicząca Rady Gminy

Wójt Gminy Cedry Wielkie

Bożena Daszewska

Janusz Goliński

oraz Radni Gminy Cedry Wielkie

Sołtysi oraz pracownicy UG
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Pożegnanie Pani Aleksandry Czarny Sekretarz Gminy
Cedry Wielkie w związku z przejściem na emeryturę.
Pani Aleksandra
C z a r n y
przepracowała
w Urzędzie
Gminy Cedry
Wielkie 14 lat.
Zawsze służyła
radą i dała się
poznać jako
osoba bardzo
ż y c z l i w a ,
pomocna i
zaangażowana
w życie Gminy i
urzędu. Z chęcią
dzieliła się
s w o i m
doświadczeniem zawodowym podpartym długoletnim
stażem pracy zarówno na tym stanowisku jak i na
wcześniejszych. Oficjalne pożegnanie
Sekretarz Gminy Cedry Wielkie - Aleksandry Czarny w
związku z przejściem na emeryturę miało miejsce 29 marca
br. podczas XXVIII sesji Rady Gminy Cedry Wielkie w sali
konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich. Za rzetelne wykonywanie obowiązków
oraz działania podejmowane na rzecz lokalnej
społeczności podziękowania złożyli: Wójt Gminy Cedry
Wielkie - Janusz Goliński wraz z Radnymi Gminy Cedry
Wielkie, kierownictwo jednostek podległych oraz
pracownicy Urzędu Gminy Cedry Wielkie. Pan Janusz
Goliński dziękując za wieloletnią współpracę podkreślił, że
zakończenie pełnienia służby publicznej na stanowisku
Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy Cedry Wielkie jest
istotną decyzją, której podjęcie stanowi zarazem, stosowny
moment do spojrzenia wstecz i zatrzymania się w wirze
codzienności. W imieniu własnym jak i pracowników
dziękując za wieloletni wysiłek podejmowany dla dobra
lokalnej społeczności, za wspieranie działań, za
okazywaną pomoc i życzliwość, złożył życzenia pogody
ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do
realizowania swoich planów i zamierzeń, a nade wszystko
dobrego zdrowia. Pan Wójt podkreślił, że przez te 14 lat
Pani Sekretarz sprawnie organizowała pracę w zakresie
spraw organizacyjnych i administracyjnych, a jako urzędnik
rzetelnie wypełniała powierzone obowiązki, wspierając
merytorycznie działania Gminy.
Podczas uroczystości Pani Sekretarz skierowała słowa
wdzięczności do wszystkich, z którymi współpracowała dziękując Panu Wójtowi, Radnym Gminy, dyrektorom i
kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom
urzędu za wspólną pracę w procesie funkcjonowania i
rozwoju Gminy Cedry Wielkie.

Umowa na budowę wielofunkcyjnego boiska
w Wocławach podpisana.

D

nia 20 marca br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan
Janusz Goliński podpisał umowę na realizację
projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego,
ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości
Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”. Całkowity koszt
przedsięwzięcia to kwota 303 tys. złotych z czego 192
tyś.zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”. Inwestycja zostanie zrealizowana
w roku bieżącym. W ramach projektu boisko trawiaste
przy Szkole Podstawowej w Wocławach zostanie
przebudowane na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej wodoprzepuszczalnej. Boisko będzie
miało powierzchnię 819 m2 oraz zostanie wykonane
wokół niego ogrodzenie o wysokości 4 metrów. W
obrębie boiska zostaną wykonane ciągi piesze i pieszojezdne z kostki oraz ustawione będą 2 ławki i kosz na
śmieci. Na boisku zostaną wytyczone następujące
rodzaje boisk: boisko uniwersalne do piłki ręcznej,
boisko do siatkówki, boisko treningowe do koszykówki.
W ramach projektu zostanie zakupione również
niezbędne wyposażenie boiska w postaci: bramek do
piłki ręcznej, konstrukcji wsporczych koszy do
koszykówki wraz z wyposażeniem oraz słupki z siatką
do siatkówki i tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem.
Boisko stanie się dla mieszkańców Gminy miejscem, w
którym będą mogli spędzać czas, wspólnie
organizować sportowe rozgrywki, jak również inne
spotkania.
ołożenie obiektu umożliwi również udział w
zajęciach sportowych oraz spotkaniach osobom
niepełnosprawnym. Projekt jest kolejnym
etapem realizacji zamierzeń władz gminy, aby przy
każdej ze szkół znajdowało się profesjonalne boisko
sportowe. Takie obiekty powstały już w miejscowości
Cedry Wielkie, Cedry Małe i Koszwały. W ramach tego
projektu boisko powstanie we Wocławach, a w
najbliższym czasie zostanie wykonana dokumentacja
projektowa na boiska w m. Giemlice i Trutnowy.

P

Od lewej: Ryszard Świliski, Janusz Goliński

Na zdjęciu: Pracownicy UG Cedry Wielkie.
Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.
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Umowa z Marszałkiem na dofinansowanie
remontu przedszkola w Trutnowach - podpisana.
Dnia 13 lutego br. Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy
Cedry Wielkie podpisał z Marszałkiem Województwa
Pomorskiego - Panem Mieczysławem Struk umowę o
dofinansowanie projektu pn. „Upowszechnianie i
podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie
Cedry Wielkie”, który będzie współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w
ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.1
Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. W ramach projektu zostanie
przeprowadzony remont budynku po byłej szkole
podstawowej w Trutnowach mający na celu
dostosowanie budynku do wymogów stawianych
placówkom wychowania przedszkolnego. Przedszkole
zacznie funkcjonować od września 2017 r. po
wykonaniu prac remontowych oraz zakupieniu
niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu
przewidziano również doposażenie placówek
przedszkolnych w Cedrach Małych oraz w Koszwałach
w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, itp.
Partnerzy wybrani przez Gminę w ramach otwartego
konkursu będą odpowiedzialni ze realizację zajęć
dodatkowych dla przedszkolaków oraz szkoleń i
studiów podyplomowych dla nauczycieli. Fundacja
EduFun będzie realizowała w przedszkolu w Cedrach
Małych oraz w oddziałach w Koszwałach i Trutnowach
zajęcia dodatkowe dla dzieci z zakresu: matematyki,
biologii, chemii, fizyki, robotyki itp. Partner zrealizuje
również dwukrotnie w trakcie projektu festyny
kreatywności oraz dni z nauką, w których będą mogły
uczestniczyć rodziny dzieci uczęszczających do
przedszkoli objętych projektem. Fundacja Nova będzie
natomiast odpowiedzialna za przeprowadzenie kursów i
szkoleń dla nauczycieli oraz zorganizowanie studiów
podyplomowych.
· Całkowita wartość projektu: 1 611 276,00 zł.
· Kwota dofinansowania UE: 1 369 584,60 zł.
· Niefinansowy wkład własny: 241 691,40 zł,
· Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy
do grudnia 2018 r.
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Ostatnie pożegnanie śp. ks. Prałata Franciszka Fecko.

W dniu 17 stycznia w
Kościele pw. św.
Jana Chrzciciela w
G i e m l i c a c h
pożegnaliśmy śp.
k s . P r a ł a t a
Franciszka Fecko,
długoletniego
proboszcza i
dziekana Dekanatu
Żuławy Steblewskie.
Mszę świętą
pogrzebową
poprowadził JE ks.
Abp Metropolita
Gdański Sławoj Leszek Głódź i Bp Wiesław Szlachetka
w obecności blisko 80 kapłanów z całej diecezji,
najbliższej rodziny, parafian, samorządowców,
nauczycieli, strażaków, mieszkańców i znajomych.
Śp. ks. Franciszek urodził się w 1938 roku na ziemi
sądeckiej w miejscowości Chomranice. W 1960 roku
podjął decyzję wstąpienia do Seminarium Duchownego
w Gdańsku - Oliwie. Po 6 latach studiów przyjął
święcenia kapłańskie. Pracę kapłańską rozpoczął jako
wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku Emaus, następnie w Sopocie, Stegnie Gdańskiej oraz w
Nowym Stawie. Od dnia 1.08.1974 roku został
proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w
Giemlicach, gdzie posługę duszpasterską prowadził
przez 38 lat i 1 miesiąc. W dniu 1.09.2012 roku
przeszedł na emeryturę. Ks. Franciszek Fecko otrzymał
w dniu 22.01.2003 roku tytuł Prałata Rzymskiego
przyznany przez Jana Pawła II, a w 1996 roku od śp.
Abpa Tadeusza Gocłowskiego honorowy tytuł
„Patriarchy Żuław”. Jego ogromne zasługi, jakie
dokonał szczególnie w obszarze ochrony dziedzictwa
kulturowego, sprawiły, iż był to zasłużony człowieka dla
Kościoła i dla całych Żuław.
„Dobry pasterz zna swoje owce i one go znają”
(Ewangelia św. Jana). Takim pasterzem był śp. ks.
Franciszek. Służąc swoją pracą duszpasterską był
prawdziwym
„ojcem”, pełnym
głębokiej wiary,
ale też i surowych
zasad.
Dziękujemy dziś
Panu Bogu za dar
życia i Jego
obecność na
naszej Żuławskiej
Z i e m i , ż e
mogliśmy się
poznać i razem
pracować dla
dobra naszych
mieszkańców.
Niech odpoczywa
w pokoju
Cedry Wielkie, kwiecień 2016 r.
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Rok Rzeki Wisły.

Wizyta Studyjna - Współpraca Polsko - Włoska.

R

W dniach 08.02.201712.02.2017 roku z
inicjatywy Włoskiej
Gminy Ragusa odbyła
się kolejna wizyta
studyjna w regionie
Ragusa (Sycylia). Było to
j u ż
k o l e j n e
potwierdzenie chęci
współpracy opartej na doświadczeniach, dobrych
praktykach obu regionów.
W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński i Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu
Morskiego „CEDRUS” - Łukasz Żarna oraz reprezentanci
strony włoskiej. Wizyta zagraniczna miała na celu
omówienie szczegółów współpracy w zakresie wymiany
dzieci z Włoch i Polski w ramach 10- dniowych obozów
żeglarskich, w których udział wezmą pretendenci do
żeglarstwa - dzieci i młodzież w wieku 7 - 13 lat z terenu
Gminy Cedry Wielkie.
W czasie wizyty studyjnej zostały wymienione informację
nt. strategii rozwoju edukacji i żeglarstwa w regionach
Polski i Włoch, a także zaprezentowane najważniejsze
punkty i obiekty związane z tą dyscypliną sportu. Bardzo
ważnym elementem wizyty było podpisanie listu
intencyjnego pomiędzy Gminą Cedry Wielkie - Marina
Błotnik a Marina di Ragusa. Marina di Ragusa
Podsumowaniem pobytu była wymiana doświadczeń oraz
nawiązanie kontaktu z lokalnym szkółkami żeglarskimi, a
także przedsiębiorcami działającymi na płaszczyźnie
turystycznej. Wizyta Polskiej Delegacji również miała
znaczący oddźwięk w prasie sycylijskiej.

ok Rzeki Wisły
będziemy obchodzić
decyzją Sejmu RP.
Wisła - Królowa Polskich
Rzek, będąca symbolem
polskości i patriotyzmu - to
nasze naturalne oraz
historyczno-kulturowe
dziedzictwo - czytamy w przyjętej w sierpniu 2016
przez posłów uchwale. Dlatego też w odpowiedzi na
tak ważne obchody, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, w dniu 2 lutego 2017 r.
zorganizował pierwsze spotkanie dotyczące
włączenia się podmiotów z terenu Województwa
Pomorskiego do wspólnego tworzenia i uczestnictwa
w wydarzeniach w ramach Roku Rzeki Wisły.
Organizatorami inauguracji i jednocześnie
prelegentami byli przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego - Departamentu Turystki i
P r o m o c j i , D e p a r t a m e n t u I n f r a s t r u k t u r y,
Departamentu Środowiska i Rolnictwa,
Departamentu Edukacji i Sportu, a także
D e p a r t a m e n t u K u l t u r y. N a p i e r w s z y m
inauguracyjnym spotkaniu, w którym uczestniczyli
przedstawiciele sektora samorządowego i
społecznego nie mogło zabraknąć również
przedstawicieli Gminy Cedry Wielkie, z Panem
Januszem Golińskim - Wójtem Gminy Cedry Wielkie
na czele. Po przedstawieniu propozycji społeczno kulturalnych działań planowanych przez Samorząd
Województwa jak i partnerów zaproszonych do
wspólnego tworzenia wydarzeń, Gmina Cedry
Wielkie wyraziła chęć współpracy i włączenia się w
planowane działania. Już na etapie inauguracji
wydarzenia Gmina Cedry Wielkie zapewniła o
uczestnictwie przynajmniej w następujących
imprezach: Konferencja samorządowo-naukowa,
Wodna Fiesta, Rejs dziennikarski, Flis Wiślany,
Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego, a także
Konkurs Piękna Wieś Pomorska. Szczegółowe
informacje dotyczące imprez w ramach Roku Rzeki
Wisły na bieżąco pojawiać się będą na stronie
internetowej Gminy Cedry Wielkie www.cedrywielkie.pl jak i Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu
www.zokis.eu

Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.

Na zdjęciu: Przedstawiciele regionu Ragusa
Na zdjęciu: Janusz Goliński, Federico Piccitto Burmistrz Ragusa
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Starania Gminy o sfinansowanie kanalizacji
w m. Leszkowy i Kiezmark.

Budowa hali sportowej w Cedrach Wielkich.

29 marca br. Gmina
Cedry Wielkie ogłosiła
przetarg na budowę
hali sportowej przy
Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. Zamówienie
obejmuje budowę pełnowymiarowej hali sportowej z
boiskiem o wymiarach 20 x 40 m do piłki ręcznej,
siatkówki oraz koszykówki wraz z przyległymi
pomieszczeniami (szatniami, salą rehabilitacji,
salami lekcyjnymi, itp.). Budowa obiektu wiąże się
także z zagospodarowaniem terenu umożliwiającym
jego funkcjonowanie poprzez budowę: parkingu,
ścieżek i chodników oraz wykonanie
zagospodarowania zieleni. Wykonawca, który złoży
najkorzystniejszą ofertę będzie również
odpowiedzialny za dostawę i montaż kompletnego
wyposażenia obiektu tj.: sprzętu sportowego,
wyposażenia szatni, nagłośnienia, ścianki
wspinaczkowej, itp. Termin składania ofert
wyznaczono na dzień 13 kwietnia br. na godzinę
11:00. Zakończenie inwestycji przewidziano na 31
października 2018 roku. Wszystko wskazuje więc na
to, że na koniec 2018 roku powinna w Cedrach
Wielkich zostać oddana do użytku nowa
ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców hala
sportowa z prawdziwego zdarzenia.

24 lutego br. Gmina Cedry Wielkie złożyła w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Leszkowy do miejscowości
Kiezmark wraz z przyłączami kanalizacyjnymi.
Całkowity koszt inwestycji to blisko 5 mln złotych z
czego dotacja z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 może stanowić ok. 2 mln
złotych. W miejscowościach Kiezmark - Leszkowy,
przewidywana długość projektowanej sieci
kanalizacyjnej, grawitacyjno-tłocznej wynosić będzie
około 7 km i przewiduje się 90 przyłączy
kanalizacyjnych. Ścieki z wybudowanej kanalizacji
będą odprowadzane do mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie.
Gmina posiada pełną dokumentację i wszelkie decyzje
niezbędne do realizacji inwestycji, jednak z uwagi na
kryteria przyznawania punktów w ramach konkursu
uzyskanie dofinansowania będzie bardzo trudne.
Główne kryteria określone w ramach konkursu to m.in.:
podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest
planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1
mieszkańca, bezrobocie w powiecie, wskaźnik
skanalizowania i liczba mieszkańców obszaru objętego
wsparciem. Z uwagi na tak określone kryteria w
konkursie promowane są biedne gminy o niskim
poziomie skanalizowania i zwodociągowania. W
przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania,
realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się na przełomie
III i IV kwartału br. i potrwa około 18 miesięcy.

Urząd Gminy w liczbach - rok 2016.
Koniec roku skłania do podsumowań, w związku z tym
publikujemy określone w liczbach podstawowe
informacje.
3Liczba mieszkańców Gminy Cedry Wielkie na koniec
2016 r. wyniosła - 6647 osób
3Urodziło się 85 dzieci, w tym 44 chłopców i 41
dziewczynek
3Związek małżeński zawarło 88 par, z czego 7 par
wybrało zamiast sali USC miejsce w plenerze.
3W minionym roku zmarły 52 osoby, ale wobec dużo
większej liczby urodzeń utrzymuje się w Gminie
dodatni przyrost naturalny.
3 W wiek dorosłości tj. 18 lat weszło 84 osoby.
3W Gminie zamieszkuje Pani, która ukończyła 104 lata.
3Na terenie Gminy zameldowało się na pobyt stały 194
osoby, a na pobyt czasowy 54. Z pobytu stałego
wymeldowało się 127 osób.
3W 2016 r. Urząd Gminy pozyskał środki z Unii
Europejskiej i Budżetu Państwa o łącznej wysokości
22,15 mln zł, z których finansowane są następujące
zadania inwestycyjne:
3kanalizacja Cedry Małe, Leszkowy, Giemlice - 10 mln zł.
3projekt „Zabytki żuławskie” - 5,6 mln zł.
3projekt dot. oświaty - 2,6 mln zł.
3przedszkole - 1,3 mln zł.
3hala sportowa - 2,5 mln zł.
3drogi rolnicze - 0,15 mln zł.
Na zdjęciu: Wizualizacja hali sportowej
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Zakończenie kapitalnego remontu mostu
w Cedrach Małych.

Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Cedry
Wielkie - kolejny projekt otrzymał dofinansowanie.

Po przeprowadzeniu w dniu 06.03.2017 r. wizji lokalnej
mostu w Cedrach Małych nad Kanałem Śledziowym
stwierdzono, iż nie nadawał się on do dalszej
eksploatacji, co uniemożliwiało przejazd pojazdów
rolniczych do 12 ton. W związku z powyższym
przystąpiono w dniu 13.03,2017 r. do kapitalnego
remontu, gdzie wymieniono w całości konstrukcję
drewnianą oraz wzmocniono barierki. Wyremontowanie
mostu pozwoli mieszkańcom na dojazd do posesji, a
rolnikom do pól uprawnych. Prace remontowe
przeprowadziła firma „TELEELEKTRONIKA” Bogusław Pszczoła z Cieplewa, która zakończyła prace
w dniu 29.03.2017 r.

Dnia 27 marca br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz
Goliński podpisał umowę na realizację projektu pn.:
„Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Cedry Wielkie”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 157 878,96 tys.
złotych z czego 100 467,00 zł stanowi dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”. Inwestycja zostanie
zrealizowana w roku bieżącym. Projekt obejmuje budowę
13 ogólnodostępnych siłowni w 11 miejscowościach
Gminy Cedry Wielkie tj. w: Koszwałach, Wocławach,
Trutnowach (dwie lokalizacje), Miłocinie, Cedrach
Wielkich, Cedrach Małych, Błotniku (dwie lokalizacje),
Długim Polu, Kiezmarku, Leszkowach, Trzcinisku, które
wzbogacą ofertę sportowo-rekreacyjną na terenie Gminy
Cedry Wielkie.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnego i
bezpiecznego miejsca do amatorskiego uprawiania
ćwiczeń sportowych, siłowych i zręcznościowych. W
ramach inwestycji w zależności od miejscowości zostaną
ustawione urządzenia rekreacyjno-gimnastyczne, które
doskonale wpisują się w prozdrowotne trendy i zalecenia
do bardziej aktywnego spędzania wolnego czasu.
Siłownie będą bezpłatne i ogólnodostępne zarówno dla
mieszkańców gminy jak i turystów.

Kolejna umowa z firmą transportową podpisana
Wzrost dochodów
podatkowych to efekt
k o n s e k w e n t n i e
realizowanej polityki,
sprzyjającej rozwojowi
przedsiębiorczości, w tym
s z c z e g ó l n i e
przedsiębiorczości
transportowej na terenie
gminy Cedry Wielkie,
dlatego w dniu 30.03.2017
r. Gmina Cedry Wielkie
podpisała kolejną już
umowę z firmą transportową, tym razem z ING LEASE
(POLSKA) Sp. z o.o.
Podpisaniu umowy konsekwentnie sprzyjała podjęta
przez Radę Gminy Cedry Wielkie Uchwała o obniżeniu
stawek podatku od środków transportowych, co pozwala
zachęcić firmy transportowe do rejestracji swojej
działalności na naszym terenie i dokonywania wpłat
podatku do budżetu gminy.
Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.

24. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017.
Rozpoczyna się już 24. edycja Konkursu
Piękna Wieś Pomorska 2017.
Tegoroczne zmagania odbędą się w
dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w
trzech etapach - gminnym, powiatowym i
wojewódzkim. Główną ideą konkursu jest
ochrona i poprawa wartości krajobrazu
przyrodniczego oraz kulturowego
pomorskich wsi i jakości życia na wsi.
Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017
jest Województwo Pomorskie. Partnerami są urzędy gmin
i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.
Konkurs ma promować udział społeczności wiejskich w
rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz
przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do
przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich. Karty zgłoszeń należy składać do 12
maja 2017 r.
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Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017.
W dniu 20 lutego 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym
na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Do konkursu przystąpiło osiem organizacji pozarządowych działających
na terenie Gminy Cedry Wielkie. Organizacje pozarządowe złożyły łącznie 11 ofert konkursowych na następujące
zadania: „Turystyka i krajoznawstwo „ - 1 oferta, „Oświata i Wychowanie” - 2 oferty, „Wypoczynek dzieci i młodzieży” - 1
oferta, „Ekologia” - 1 oferta, „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - 1 oferta, „Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej” - 5 ofert. Po ocenie formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert przez Komisję
konkursową, Wójt Gminy Cedry Wielkie Zarządzeniem nr 19/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. rozstrzygnął niniejszy
konkurs przyznając dotację w łącznej kwocie 77.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych następującym
organizacjom pozarządowym wymienionym w poniższym zestawieniu:
Lp.
1.
3.

Nazwa oferenta
Stowarzyszenie ŻUŁAWY
GDAŃSKIE
Stowarzyszenie ŻUŁAWY
GDAŃSKIE

3.

Klub Orlika Cedry Wielkie

4.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długie
Pole

5.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Giemlice

7.

Stowarzyszenie ŻUŁAWY
GDAŃSKIE

8.

Klub Sportowy WISŁA DŁUGIE
POLE

9.

Klub Orlika Cedry Wielkie

10

Klub Sportowy KORONA CEDRY
MAŁE

11

Stowarzyszenie Grom Trutnowy

12

Stowarzyszenie Aktywne Wocławy

Nazwa zadania
Turystyka i krajoznawstwo

Tytuł oferty
Zielona szkoła – Poznaj pokochaj żuławską krainę.

Środki w
konkursie
5.000,00

Nasza kuchnia – posmakuj Żuław
Oświata i wychowanie

Wypoczynek dzieci i młodzieży
Ekologia

Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego

Cykl zajęć pozalekcyjnych „Nasza Wisła” dla klas
„0” w ramach obchodów roku Wisły.
Wakacje w siodle – organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży z miejscowości Długie Pole

5.000,00

5.000,00
Nie przyznano
dotacji
5.000,00

5.000,00

5.000,00

Pielęgnacja terenu placu 700-lecia w miejscowości
Giemlice

3.000,00

3.000,00

Jubileusz XV-lecia Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie

5.000,00

5.000,00

Piłka sposobem na nudę, aktywne życie, sport i
zabawę

19.000,00

Piłka ręczna – sport dla każdego
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Przyznana
kwota dotacji

Stawiamy na sport – zajęcia sportowe dzieci i
młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich
przez Klub Sportowy Korona Cedry Małe
Aktywne Trutnowy
Piłka nożna na wesoło

4.000,00
54.000,00

23.000,00
4.000,00
4.000,00

Przyznana kwota dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2017 w łącznej
wysokości 77.000 zł jest o 4.000 zł wyższa od kwoty przyznanej w ubiegłorocznym konkursie.

Zaawansowane prace renowacyjne i remontowe zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie.
Trwają zaawansowane prace przy realizacji inwestycji polegającej na
wykonaniu prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu
podcieniowego w Miłocinie. Wykonawcą robót jest Spółka EKOINBUD
RENOWACJE z Gdańska. W trakcie pierwszego miesiąca udało się
wykonać następujący
zakres robót: zbito tynki
wewnętrzne, wykonano
wewnętrzną instalację
oświetleniową w sieni
oraz oświetlenie ciągów
komunikacyjnych.
Nowa instalacja jest energooszczędna. Po zakończeniu
prac rachunki za oświetlenie tych miejsc będzie ponosiła
Gmina Cedry Wielkie. Wymieniono instalację elektryczną
wewnętrzną w mieszkaniach i dokonano odkrywki stropu
na strychu.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i powinny
zostać zakończone zgodnie z podpisaną umową do 30
września br.
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XII Gminny Konkurs Recytatorski.

PIKNIK WĘDKARSKI
- Spławikowe zawody dla dorosłych.

W piątek 17 marca br. w Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Giemlicach już po raz dwunasty odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski. Hasłem przewodnim i
tematem konkursu były „Cztery pory roku”. Uczniowie
ze szkół podstawowych i przedszkola samorządowego
z terenu gminy Cedry Wielkie „bawiąc się żywym
słowem” przedstawiali barwne opisy pór roku, najwięcej
utworów dotyczyło wiosny i jesieni. Wśród barwnej
dekoracji wykonanej z ekologicznych materiałów przez
panią Dorotę Gawrońską, dyrektor Szkoły Tomasz
Szlak dokonał oficjalnego otwarcia. Tradycyjnie
imprezę prowadzili uczniowie, w tym roku byli to: Julia
Przybylska i Mikołaj Szaniawski. Na początku wystąpili
najmłodsi uczniowie z klas 0 - III, a po przerwie
recytowali najstarsi przedstawiciele z klas IV-VI, którzy
musieli wykazać się znakomitą znajomością dwóch
utworów literackich - obowiązkowego pt. „Cztery pory
roku” oraz dowolnego. Nad przebiegiem konkursu
czuwało jury w składzie : Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pan
Łukasz Żarna - Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich oraz Pani Emilia Grzyb Prezes Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”.
Zadanie komisji nie było łatwe, gdyż wszyscy
uczestnicy dokładali wszelkich starań, aby wypaść jak
najlepiej. Jednak członkom jury udało się wyłonić
najlepszych mówców. Gratulujemy wszystkim
nagrodzonym i wyróżnionym.

W słoneczną niedzielę 26 marca 2017 r. na przystani
żeglarskiej w Błotniku odbyły się zawody spławikowe
dla dorosłych o puchar Wójta Gminy Cedry Wielkie,
zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie, Żuławski
Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz Koło
PZW nr 127 Żuławy. Udział w konkursie wzięło 30 osób
z różnych okolicznych kół wędkarskich z terenu
zarówno gminy jak i spoza niej. Po uprzednim
wylosowaniu stanowisk przez każdego uczestnika,
zawodnicy rozpoczęli połów o godzinie 9.00, a
zakończyli o godzinie 13.00. Po zakończeniu połowu
przedstawiciele organizatorów konkursu dokonywali
ważenia złowionych ryb. W oczekiwaniu na wyniki Koło
Gospodyń Wiejskich w Cedrach Wielkich przygotowało
regionalny poczęstunek dla wszystkich uczestników
oraz gości na Marinie w Błotniku. Od samego początku
zawodów, aż do ich zakończenia dopisywała nie tylko
pogoda, ale również dobre humory uczestników, które
udzieliły się przybyłym gościom. O godzinie 14.00
odbyło się ogłoszenie wyników i wyłonienie
zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród
rzeczowych i pucharów ufundowanych przez Pana
Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie.
Kryterium oceny była łączna waga złowionych ryb.
Wszyscy uczestnicy ogółem złowili ryby o łącznej
wadze ok. 92 kilogramów ! Oprócz standardowych
trzech pierwszych miejsc na podium, przyznano
również wyróżnienie za najcięższą rybę.

Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.

Strona 8

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie Cedry Wielkie.
uż po raz kolejny Gmina Cedry Wielkie poprzez środowisko
uczniowskie i pracowników Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich
włączyła się do spontanicznego grania w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W bieżącym roku, po raz 25,
Orkiestra zagrała dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom. Dla naszej lokalnej Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy był to również jubileuszowy Finał, gdyż po raz
10 we wszystkich sołectwach Gminy Cedry Wielkie pojawili się
wolontariusze z kolorowymi puszkami i czerwonymi serduszkami.
Od rana 15 stycznia 2017 r. 30 wolontariuszy zbierało datki we
wszystkich sołectwach, a o godzinie 14.00 w Sztabie w Zespole
Szkół w Cedrach Wielkich rozpoczęła się przepełniona licznymi
atrakcjami zabawa dla mieszkańców, trwająca do wieczora.

J

N

a niedzielną Orkiestrę przygotowany został bogaty program
artystyczny, na który złożyły się m.in. występy uczniów i
absolwentów szkół z terenu naszej Gminy, przedstawienie
teatralne rodziców przedszkolaków z Samorządowego
Przedszkola nr 2 w Cedrach Małych, występy formacji i zespołów
działających przy ŻOKiS, pokaz psów przygotowany przez firmę
GOOD TEAM. Poza głównym miejscem koncertów - salą
gimnastyczną Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich - w szkole działo
się również bardzo wiele. Przez cały czas trwania imprezy można
było skorzystać z takich atrakcji, jak kawiarenka, loteria fantowa,
szpital pluszowego misia, fotobudka, stoisko wystawiennicze
Przystani żeglarskiej w Błotniku, Punkt medyczny, Stoisko Base
Group z helem „do gadania”, kraina bajki dla najmłodszych, w tym
maratony bajeczne, malowanie twarzy, warsztaty malarskie, gry i
zabawy, warsztaty rękodzielnicze), stoisko wystawiennicze KGW z
terenu Gminy Cedry Wielkie. W trakcie całodziennych atrakcji nie
zabrakło również aukcji – licytacji cennych przedmiotów
zgromadzonych dzięki darczyńcom. W trakcie Finałowego Dnia
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyły się trzy wejścia
aukcyjne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem hojnie
licytujących mieszkańców Gminy Cedry Wielkie. Wylicytowano
m.in. tort od Koła Gospodyń Wiejskich Leszkowy (160 zł), dwa torty
ufundowane przez właściciela Cedrowego Dworku (każdy tort po
210 zł). Dużym zainteresowaniem cieszyły się przedmioty
przesłane przez WOŚP. Pan Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry
Wielkie, wylicytował koszulkę 25 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy za niemałą kwotę 250 zł.

Z

licytacji przedmiotów uzyskano kwotę 3375,10 zł.
Zwieńczeniem imprezy był występ gwiazd wieczoru. W tym
dniu były to aż dwie gwiazdy: dobrze znany lokalnej
społeczności zespół rockowy Midnight i zespół - Formacja LECIMY,
który rozbrzmiewał muzyką disco, gromadząc liczną publiczność.
W tym dniu nie mogło zabraknąć tradycyjnego „ŚWIATEŁKA DO
NIEBA”, które rozbłyskiwało nad głowami tłumnie zebranych
mieszkańców. Wszystkie pieniądze zebrane podczas finału,
zostały skrupulatnie przeliczone przez sztabowy bank, dając
ostateczną kwotę w wysokości 18 225,27 zł Organizatorzy
„Orkiestry” - Zespół Szkół w Cedrach Wielkich, Gmina Cedry
Wielkie oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
- składają gorące podziękowania sponsorom, dzięki którym WOŚP
mogła ponownie zagrać w Gminie Cedry Wielkie. Również Wójt
Gminy, Pan Janusz Goliński, składa podziękowania tym wszystkim
osobom, organizacjom i sponsorom, którzy w aktywny sposób
przyłączyli się do akcji i tym samym przyczynili się do osiągniętego
sukcesu. W szczególny sposób dziękujemy mieszkańcom gminy
Cedry Wielkie za hojność i wsparcie 25 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Szefem Sztabu WOŚP była Dyrektor Zespołu
Szkół w Cedrach Wielkich Pani Joanna Stępień.
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Gmina Cedry Wielkie "bogaci się" w rankingu Ministerstwa Finansów.
Ministerstwo Finansów co roku publikuje dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, będący swoistym
rankingiem bogactwa gmin. Gmina Cedry Wielkie systematycznie od kilku lat „bogaci się” pod względem dochodów
własnych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca. W ostatnim zestawieniu ze stycznia 2017 roku, w klasyfikacji ogólnej,
wpływ z podatków w Gminie Cedry Wielkie wyniósł 2245 zł na osobę, a nasza gmina znalazła się na 116 pozycji na
2478 gmin w Polsce. Dochód podatkowy, czyli tzw. wskaźnik G wyliczany i prezentowany przez Ministerstwo Finansów
jest podstawą do wyliczenia subwencji rządowych (rekompensującej, wyrównawczej) dla gmin biedniejszych kosztem
oczywiście gmin zamożniejszych. W roku ubiegłym w tej samej klasyfikacji gmina z dochodem w wysokości 1800,72 zł
zajmowała 246 miejsce, a w 2014 roku z kwotą 1127,26 zł było to 846 miejsce w Polsce.
Wzrost dochodów podatkowych to efekt konsekwentnie realizowanej polityki, sprzyjającej rozwojowi
przedsiębiorczości, w tym szczególnie przedsiębiorczości transportowej. Przyjęta przez Radę Gminy w 2013 roku
Strategia Rozwoju Gminy, ukierunkowała działania na ożywienie i rozwój przedsiębiorczości na terenach położonych
wzdłuż drogi krajowej E7. Ponadto działania podjęte w zakresie wydobywania kruszywa z dna rzeki Wisły i z Martwej
Wisły, wybudowanej stoczni jachtowej oraz trwających prac budowlanych na drodze ekspresowej przez firmę
Metrostav sprawiają, że systematycznie wzrasta dochód podatkowy gminy. Należy również dodać, że pomimo
znacznego wzrostu dochodu na mieszkańca, udało się od dwóch lat utrzymać podatek od nieruchomości na tym
samym poziomie, a nawet obniżyć w przypadku podatku rolniczego dla naszych rolników. Dzięki systematycznemu
wzrostowi dochodów podatkowych do budżetu gminy, gmina może aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu środków z
funduszy Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom mamy większe możliwości pokrycia wkładu własnego dla
pozyskanych dotacji z zewnątrz. Plany inwestycyjne na najbliższy okres finansowania z UE (w latach 2014-2020) to
zbiór inwestycji gminnych z obszaru edukacji, modernizacji dróg, ochrony środowiska, sportu i bezpieczeństwa na
blisko 64 mln zł.
W Polsce, Europie i na świecie nie ma gminy bogatej, żyjącej tylko i wyłącznie z rolnictwa. Należy szukać innych źródeł
pozyskiwania funduszy do budżetu. Doskonałe położenie naszej gminy, dostępność komunikacyjna poprzez
Południową Obwodnicę Gdańska S7 z A1, S6, wybudowany w ubiegłym roku tunel pod Martwą Wisłą, doskonałe
połączenie z portem lotniczym i terminalem oraz budowana obecnie droga ekspresowa do Elbląga i dalej do Warszawy,
to bezwzględny atut, który może naszą gminę wynieść do grona gmin bogatych. Przy utrzymującej się na rynku dobrej
koniunkturze transportowej oraz przy dalszym pozyskiwaniu inwestorów, głównie wzdłuż drogi krajowej E7 i drogi
ekspresowej S7, jest duża szansa, że Gmina Cedry Wielkie będzie umacniała swoją pozycję, a nasi mieszkańcy
wyraźnie odczują wzrost jakości życia.

KONSORCJUM FIRM ECOL-UNICON SP. Z O.O. I ZUK WEMA SP. Z O.O. NOWYM DOSTAWCĄ
WODY I ODBIORCĄ ŚCIEKÓW
Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. nowym podmiotem
świadczącym usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry
Wielkie jest Konsorcjum firm ECOL-UNICON Sp. z o. o. ul. Równa
2, 80-067 Gdańsk oraz ZUK WEMA Sp. z o.o. ul. Tczewska 31, 83032 Kolnik. Wyłonienie nowego operatora sieci nastąpiło w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego z dnia
15.11.2016 r. w którym to postępowaniu ww. Konsorcjum złożyło
najkorzystniejszą ofertę na usługę kompleksowej eksploatacji sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie naszej gminy w 3 letnim okresie
obowiązywania kontraktu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybierana jest oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans minimum dwóch kryteriów Na zdjęciu: Przedstawiciele Konsorcjum i UG
oceny. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano kryterium cena (znaczenie - 60%) oraz drugie kryterium:
wysokość opłaty za korzystanie z infrastruktury wodno – kanalizacyjnej (znaczenie - 40%). Konsorcjum zaoferowało
maksymalną comiesięczną opłatę w wysokości 18 000,00 zł brutto, za co otrzymało maksymalną liczbę pkt. w ramach
kryterium. Podczas 3 letniego okresu obowiązywania podpisanej umowy do budżetu Gminy wpłynie z tego tytułu
łącznie 526 829,27 zł netto.
W najbliższym czasie przedstawiciele eksploatatora będą odwiedzać gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa na
terenie gminy w celu: zawarcia nowych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, przedstawienia
Regulaminu świadczenia usług wod-kan., odczytu aktualnych stanów wodomierzy, plombowania i zakładania nowych
wodomierzy oraz wypełnienia ankiety. Przedstawiciele będą posiadali widoczne identyfikatory wraz ze stosownym
pełnomocnictwem do pośrednictwa w zawarciu umowy. Uprzejmie prosimy o współpracę i pomoc w sprawnym
przejęciu usług przez nowego Eksploatatora sieci.
Więcej informacji można uzyskać w pod numerem telefonu: 58 683-91-96 lub w Firmie ECOL-UNICON Sp. z o. o. pod
nr telefonu: 58 300-14-18. Różnego rodzaju awarie należy zgłaszać do nowego zarządcy pod numerem telefonu: 58
683-91-96 (telefon całodobowy).
Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.
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I GMINNY KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II
„Szukałem Was … Teraz Wy mnie znaleźliście” – to jeden z drogowskazów
Świętego Jana Pawła II kierowany do młodzieży, to także temat przewodni I
Gminnego konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Ojca Świętego.
2 kwietnia br. minęła 12 rocznica śmierci Papieża Polaka – wyjątkowego
człowieka, który zreformował Stolicę Piotrową stając się obywatelem świata i
ukochanym Ojcem zarówno Polaków jak i ludzi na całym świecie. Właśnie z tej
okazji w dn. 5 kwietnia w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu zorganizowany
został konkurs wiedzy dla laureatów konkursów szkolnych ze szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.
Uczestnicy biorący udział w konkursie mieli okazję pogłębić wiedzę i umocnić
chrześcijańską i patriotyczną postawę oraz przeanalizować drogę Jana Pawła
II do świętości.
W konkursie wzięło udział ośmioro uczniów ze szkół podstawowych i czworo
gimnazjalistów z terenu gminy. Konkurs otworzył Pan Łukasz Żarna Dyrektor
ŻOKIS i Pani Dorota Nawrocka Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej ,
witając uczestników konkursu, opiekunów, katechetów jak również przybyłych
gości , wśród których swoją obecnością zaszczycił Pan Janusz Goliński Wójt
Gminy Cedry Wielkie, Ksiądz Proboszcz Leszek Laskowski i Pani Emilia
Cyman Radna Gminy Cedry Wielkie. Uczestników oceniało Jury w składzie: Ks. Leszek Laskowski – przewodniczący,
Pan Janusz Goliński Wójt Gminy oraz Pani Emilia Cyman Radna
Gminy. Uczniowie otrzymali testy z 30 pytaniami i zadaniami do
rozwiązania. Wszyscy solidnie pracowali pod czujnym okiem
komisji.
Zwieńczeniem obchodów Dnia Papieskiego było także
ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pn. „Portret Jana
Pawła II”, ogłoszonego dla przedszkoli i klas „O”, klas I-III oraz
ORW. W konkursie udział wzięło 105 prac plastycznych.
Na zakończenie, zwycięzcom wręczono nagrody i dyplomy
ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy
Cedry Wielkie, który wraz z pozostałymi członkami komisji,
odniósł się bardzo ciepło do organizacji wydarzenia i tym samym
pochwalił duży poziom wiedzę i zaangażowanie uczniów, a także
ich opiekunów w przygotowaniach do konkursu.
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XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
- etap gminny.

Trójstronne porozumienie - ferie w Przywidzu.
W ramach trójstronnego porozumienia gmin: Cedry
Wielkie, Trąbki Wielkie oraz Przywidz w dniach od 16
stycznia do 20 stycznia br. uczniowie Zespołu Szkół w
Cedrach Wielkich oraz Zespołu Szkół w Cedrach
Małych uczestniczyli w zimowisku zorganizowanym
przez Zespół Szkół w Przywidzu i Gminę Przywidz. W
ramach zimowiska przygotowano dla młodzieży wiele
atrakcji. Młodzież została podzielana na dwie grupy,
powstała grupa snowboardowa i grupa narciarska.
Uczestnicy pod czujnym okiem instruktora zapoznali
się z technikami zjazdów na nartach i snowboardzie. W
ramach zajęć sportowych na stoku, młodzi adepci
narciarstwa do późnych godzin nocnych doskonalili
jazdę na snowboardzie i nartach. Grupa skorzystała z
wyjazdu do Aquaparku w Sopocie, Centrum Nauki
Experyment w Gdyni, gdzie obejrzała interaktywną
wystawę techniczno-biologiczną. Pod czujnym okiem
opiekunów uczestnicy mogli do woli korzystać z
basenów wewnętrznych i zewnętrznych, zjeżdżalni
wodnych „dzikiej rzeki”, czy też jacuzzi. Każdy dzień
kończył się zajęciami i zabawami sportowymi w
nowoczesnej hali sportowej. Niestety, czas szybko
biegnie i nadszedł czas powrotu. Po śniadaniu odbyło
się uroczyste pożegnanie, podczas którego Pani
Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu podsumowała
organizację i pobyt młodzieży na zimowisku. Wszyscy
uczestnicy zgodnie zadeklarowali, iż w przyszłym roku
również przyjadą do Przywidza, aby wspólnie z
kolegami i koleżankami z Zespołu Szkół w Trąbkach
Wielkich i Zespołu Szkół w Przywidzu spędzić czas na
stoku narciarskim.

Dnia 7 marca 2017 roku w Żuławskim Ośrodku
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się
gminne eliminacje do XL Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pn. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM”. Były to już ósme eliminacje
organizowane na terenie gminy Cedry Wielkie. W
konkursie licznie wzięły udział dzieci i młodzież ze
wszystkich szkół: Giemlic, Wocław, Cedrów Małych i
Cedrów Wielkich. Na uczestników czekały medale,
dyplomy, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe, które
zostały ufundowane przez Pana Janusza
Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie. Celem
konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i
młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, wiedzy na temat technik
pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej
oraz historii i tradycji samej straży pożarnej.
W etapie gminnym wzięły udział dwie grupy wiekowe:
I grupa - szkoły podstawowe, II grupa - szkoły
gimnazjalne. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z
trzech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów z
terenu gminy Cedry Wielkie. Uczestnicy mieli za
zadnie rozwiązać test sprawdzający ich wiedzę z
zakresu pożarnictwa. Uczniowie z najlepszymi
wynikami wzięli udział w dogrywce o najlepsze
miejsca, która polegała na ustnej odpowiedzi przed
komisją konkursową.

Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.
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Jubileusze mieszkańców Gminy Cedry Wielkie
Jubileusz 91 urodzin Pani Ireny.

Jubileusz 91 urodzin Pani Iren Kruk

Jubileusz 91 urodzin Pani Amandy Sałek

Jubileusz 91 urodzin Pani Wandy Piotrowskiej

Jubileusz 92 urodzin Pani Emilii Richert.

Jubileusz 92 urodzin Pani Mieczysławy Kowalskiej

Jubileusz 91 urodzin Pani Henryki Cydejko
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Partnerski projekt w dziedzinie ochrony
zabytków - pierwsza umowa już podpisana.
Dnia 1 lutego br. w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie
odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania
polegającego na wykonaniu prac renowacyjnych i
remontowych zabytkowego domu podcieniowego w
Miłocinie. Umowę w imieniu Gminy Cedry Wielkie
podpisał Pan Wójt Janusz Goliński oraz reprezentujący
Wykonawcę EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o. Prezes Zarządu Pan Tomasz Balcerowski.
Realizacja w/w robót zgodnie z podpisaną umową
nastąpi do dnia 30 września br. Koszt wykonania
zamówienia to kwota 723 240,00 zł brutto, z czego 60%
stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego
P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o d l a Wo j e w ó d z t w a
Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zabytkowy dom podcieniowy w Miłocinie jest
pierwszym z zadań, które realizowane będzie w ramach
podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn.:
„Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław
poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i
konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach
położonych na terenach objętych ochroną
konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie
spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość
Żuław”.

Na zdjęciu: Przedstawiciele EKOINBUD RENOWACJE i UG Cedry Wielkie

Obchody 72 Rocznicy "Marszu Śmierci".
Dnia 25 stycznia 2017 r. odbyły się Uroczyste Obchody
72 rocznicy „Marszu Śmierci” Więźniów Stutthof.
Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele
Parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach
Wielkich, odprawionym przez Ks. Kanonika Zbigniewa
Kerlina - Proboszcza Parafii pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Trutnowach. Po nabożeństwie, pod
obeliskiem pamiątkowym poświęconym pamięci
poległych więźniów przy ulicy Osadników Wojskowych
złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Na
zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza
Golińskiego w uroczystościach udział wzięli: w imieniu
Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha - Ireneusz
Szweda Doradca Wojewody, z ramienia Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim - Małgorzata
Kaczorowska, Kierownik Działu Oświatowego Muzeum
Stutthof - Marcin Owsiński wraz z pracownikami, księża,
radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Przybyły także poczty
sztandarowe ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie oraz
poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z
Cedrów Wielkich i Koszwał. Dalsza część uroczystości
odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie
zaprezentowana została wystawa ze zbiorów w Muzeum
Obozu w Stutthofie pn. „Historia i jej świadkowie”. Pan
Marcin Owsiński - Kierownik Działu Oświatowego
Muzeum Stutthof przedstawił prelekcję nt. Marszu
Śmierci. W ramach obchodów odbyło się również
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jak czczę
pamięć o Marszu Śmierci” zorganizowanego przez
ŻOKIS w styczniu tego roku dla uczniów klas
podstawowych i gimnazjalnych ze szkół z terenu Gminy
Cedry Wielkie. Konkurs miał na celu Pielęgnowanie
pamięci o wydarzeniach związanych z „Marszem
Śmierci”, a także rozbudzanie refleksji młodzieży
inspirowanych w formie artystyczno - plastycznej.
Uroczystość w ŻOKiS została zakończona
podziękowaniami Pana Wójta dla osób zaproszonych
oraz zaangażowanych w upamiętnienie tak ważnego
wydarzenia, a także słodkim poczęstunkiem
przygotowanym specjalnie na tę okoliczność. Na dalsze
obchody uroczyści do Gdańska OLIWY wyruszył poczet
sztandarowy Szkoły Podstawowej w Wocławach
reprezentujący Gminę Cedry Wielkie. Na miejscu odbyła
się msza święta w Katedrze Oliwskiej w intencji ofiar KL
Stutthof i spotkanie opłatkowe.

Senior w cyfrowym świecie
Dnia 16 marca 2017 r. Gmina Cedry Wielkie w wyniku
współpracy ze Związkiem Gmin Pomorskich (ZGP) oraz
Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP (ZG ZOSP RP) przyłączyła do udziału w
projekcie pn. Senior w cyfrowym świecie – akademia
kompetencji cyfrowych seniorów z województwa
pomorskiego, którego liderem jest Krajowa Izba
Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, zaś ZGP i ZG
ZOSP RP Partnerami.
Celem Projektu jest podniesienie kompetencji korzystania
z usług cyfrowych przez mieszkańców gmin, ze
szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na IV
kwartał 2017 r., a okres realizacji obejmie 36 miesięcy.
Na zdjęciu: Uroczyste złożenie kwiatów
Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.
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Karnawałowy Bal Seniora w Gminie Cedry Wielkie.

PROJEKT: POMORSCY PARTNERZY e-ROZWOJU.

Po raz kolejny w Gminie Cedry Wielkie świętowaliśmy
Karnawałowy Bal Seniora, który miał miejsce 28 stycznia
2017 r. Zaproszenie na Bal przyjęło przeszło 150
Seniorów w wieku od 70 roku życia. Tradycyjnie spotkanie
rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele
Parafialnym p.w Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich
odprawioną przez ks. Dziekana Janusza Mathea, ks.
Leszka Laskowskiego, ks. kanonika Zbigniewa Kerlin, ks.
dr Czesława Sołtysa oraz ks. Waldemara Naczk.
Uroczysty obiad oraz pozostała część karnawałowego
spotkania odbyła się w restauracji „Cedrowy Dworek”.
Seniorów powitał Wójt Gminy Cedry Wielkie i
Przewodnicząca Rady wraz z przedstawicielami
samorządu powiatowego i księżmi z terenu gminy.
Tegoroczną zabawę taneczną prowadzoną przez zespół
„Usatysfakcjonowani” z Suchego Dębu, rozpoczął Pan
Wójt Janusz Goliński wraz z zeszłoroczną Królową Balu
Panią Janiną Sporek z Błotnika. Po spożyciu ciepłego
posiłku, seniorzy podziwiali występy dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Wocławach. Uroczystość wzbogaciły
konkursy, wybór Króla i Królowej Balu (Henryk Marciniak z
Trzciniska oraz Genowefa Budzyń z Cedrów Małych).
Bardzo miłym akcentem był występ 91-letniej mieszkanki
Cedrów Małych Pani Genowefy Budzyń, która
zaprezentowała wiersze własnego autorstwa, oraz występ
Pani Wandy Ogórek z Długiego Pola, która przygotowała
program artystyczny. Na zakończenie spotkania, każdy z
przybyłych gości otrzymał drobny upominek zakupiony
dzięki hojności naszych sponsorów: Ecol-Unicon Sp. z
o.o. Wojciech Falkowski, „Teleelektronika” Bogusław
Pszczoła, „Metrostav” Igor Sedlacek.

Gmina Cedry Wielkie informuje, iż
realizuje Projekt Pomorscy
Partnerzy e-Rozwoju,
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Oś
priorytetowa: II Efektywne polityki
p u b l i c z n e d l a r y n k u p r a c y,
gospodarki i edukacji, Działanie:
2.18 Wysokiej jakości usługi
administracyjne.
Celem projektu jest wzrost jakości i
dostępności usług administracyjnych istotnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej w 15 partnerskich
JST oraz monit procesu ich świadczenia przez wdrażanie
w JST rozwiązań poprawiających efektywność
zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu
nieruchomościami.
Partnerzy Projektu: Gmina Czarna Woda, Gmina Trąbki
Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Pszczółki,
Gmina Przodkowo, Gmina Karsin, Gmina Lipusz, Gmina
Liniewo, Gmina Nowa Karczma, Gmina Kaliska, Gmina
Cedry Wielkie, Gmina Dziemiany, Gmina Kolbudy, Gmina
Przywidz, Gmina Kościerzyna.
Termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 28.02.2018 r.
Wartość projektu: 2 951 000,00 zł.

Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Dnia 1 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w
Wiślince odbył się VIII Powiatowy Turniej KGW.
Gospodynie zaprezentowały się m.in. w konkurencjach:
wokalna - piosenka kabaretowa z inscenizacją pt. "Jak nie
my to kto" i taneczna - "Z bajki", w których uczestniczyło 7
KGW. Gminę Cedry Wielkie reprezentowały Panie z KGW
Cedry Małe.
Organizatorami turnieju byli: Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdańskim, Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu oraz Gmina Pruszcz Gdański, jako
zwycięzca VII Powiatowego Turnieju KGW z roku 2016.
Gran Prix zdobyło KGW w Żelisławkach (gm. Pszczółki)
natomiast Panie z KGW Cedry Małe zajęły I miejsce w
kategorii: piosenka kabaretowa, prezentując montaż
słowno-muzyczny nawiązujący do obszaru i tradycji
Żuław.

Na zdjęciu: Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu z Paniami z KGW Cedry Małe
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GDDKiA, Metrostav dla zminimalizowania utrudnień
podczas realizacji drogi ekspresowej S7

Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej Koszwały –
Elbląg, które to na zlecenie GDDKiA w Gdańsku prowadzi
czeska firma Metrostav.
Utrudnienia z tym związane mocno dokuczają
mieszkańcom miejscowości Cedry Małe, Cedry Małe –
Kolonia czego wyraz dali mieszkańcy w liście
protestacyjnym do inwestora i wykonawcy.
Główne uwagi dotyczyły braku oświetlenia, choćby
prowizorycznego, dojścia mieszkańców Koloni do wsi
Cedry Małe oraz utrudnień i braku możliwości dojazdu
rolników do swoich pól uprawnych. Mieszkańcy mimo
świadomości przejściowości sytuacji, która ostatecznie
wpłynie na polepszenie warunków komunikacyjnych
oczekują jednak większego zaangażowania inwestora i
wykonawcy w zmniejszanie uciążliwości.
Po kilkukrotnych spotkaniach Wójta Gminy Janusza
Golińskiego z przedstawicielami GDDKiA oraz wykonawcy
udało się częściowo zminimalizować powstałe podczas
budowy utrudnienia. Część z tych spotkań odbyło się
również z udziałem rolników. W wyniku uzgodnień Wójt
Gminy podjął się pilnego remontu mostku na Kanale
Śledziowym, a firma Metrostav zdecydowała się utwardzić
drogę rolniczą, by ułatwić dojazd rolników do pól
uprawnych. Przywrócono częściowo oświetlenie
odcinków, głównie dochodzących do szkoły.
Większość tych prac ma charakter doraźny. Nowe
oświetlenie będzie wykonywane w ostatniej fazie budowy i
jak udało się uzgodnić będzie to oświetlenie LED.
Dodatkowo trwają również rozmowy by wspólnie z
GDDKiA oraz firmą Metrostav wybudować ścieżkę pieszorowerową Koszwały – Cedry Małe.

Konsultacje społeczne dot. zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Cedry Wielkie
W styczniu i w lutym w Żuławskim Ośrodku Kultury i
Sportu odbyły się spotkania otwarte i warsztaty
konsultacyjne będące pierwszym etapem pogłębionych
konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Cedry Wielkie.
Spotkanie otworzył Wójt Gminy - Janusz Goliński, który
poinformował, że rozpoczęły się prace nad zmianą
studium, które będą nastawione na możliwie szerokie
angażowanie mieszkańców w budowanie tego
dokumentu. Wójt Gminy podkreślił, że kładzie bardzo
duży nacisk na uspołecznienie procesu zmiany Studium i
możliwie pełne angażowanie mieszkańców w jego
przebieg. Wyrazem tego będzie szereg elementów
partycypacji społecznej: spotkanie otwarte, warsztaty,
punkt konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne,
zaplanowane w trakcie prac nad zmianą studium.

Trwające obecnie prace na drodze S7
wchodzą w
kulminacyjny punkt stąd można się spodziewać sporych
utrudnień głównie spotęgowanych w okresie letniego
sezonu. Podczas ostatnich spotkań,
w których
uczestniczyli z ramienia inwestora Pan Chejmanowski zca dyr. GDDKIA, a z ramienia wykonawcy Pan Mariusz
Janczewski kierownik projektu z ramienia firmy
Metrostav oraz Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy,
ustalono konieczność systematycznych spotkań by
niwelować uciążliwości jakie występują i będą
występować podczas tak ogromnej budowy .

Na zdjęciu:
W. Chejmanowski zca dyr. GDDKIA, M. Janczewski
- kierownik projektu Metrostav oraz J. Goliński - Wójt Gminy
Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.

Strona 16

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach otrzymała prestiżowy tytuł "Szkoły Uczącej Się".

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w
Giemlicach otrzymała certyfikat jakości
nauczania i uczenia się uczniów
przyznawany szkołom przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Polsko Amerykańską Fundację Wolności za
pogłębianie rozumienia oceniania
kształtującego poprzez pracę ze strategiami
dobrego nauczania i wprowadzanie praktyk
profesjonalnej pracy nauczycieli. Certyfikat
jakości nauczania został wręczony w dniu
23 lutego 2017 r
W 2012 roku szkoła przystąpiła do
programu „Szkoła Ucząca się - Rozwijanie
Uczenia się i Nauczania”. Realizacja
programu przebiegała w dwóch etapach: na
poziomie podstawowym „Ocenianie kształtujące w szkole uczącej się” i na poziomie zaawansowanym „Rozwijanie
uczenia się i nauczania”. Na poziomie pierwszym szkoła poznawała i wprowadzała do swojej codziennej pracy z
uczniami podstawowe elementy oceniania kształtującego. Poziom zaawansowany koncentrował działania na
pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego. Nauczyciele
uczestniczyli w szkoleniach, kursach internetowych, warsztatach regionalnych oraz wymieniali się doświadczeniami
na platformie edukacyjnej.
W celu podsumowania efektów czteroletniego wdrażania strategii oceniania kształtującego w pracy z uczniami szkoła
otworzyła po raz kolejny swoje drzwi dla innych, by pokazać sposób na „dobre uczenie”. W trakcie „Panelu
koleżeńskiego” zaproszeni goście (dyrektorzy szkół i nauczyciele Szkół Uczących Się) poznawali dobre praktyki
szkoły oraz brali udział w dyskusji na temat dobrego uczenia się i nauczania. Lekcje, w których uczniowie uczestniczyli,
potwierdziły, że szkoła, pracując strategiami oceniania kształtującego i wykorzystując nowe technologie, buduje
atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Dzięki wprowadzanym elementom oceniania kształtującego szkoła od lat
utrzymuje stały, wysoki poziom nauczania i uczenia się, a źródłem sukcesów w realizacji wyznaczonych celów jest
zgrany zespół i skuteczna współpraca z organem prowadzącym oraz rodzicami.
KONCERT KOLUMBIJSKIEGO TENORA JUANA FELIPE ALVARADO – PONOWNIE ZACHWYCIŁ PUBLICZNOŚĆ

W czwartkowy wieczór 30 marca 2017 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbył się kolejny
już koncert kolumbijskiego tenora JUANA FELIPE ALVARADO - absolwenta wydziału muzyki Uniwersytetu EAFIT w
Medellin w Kolumbii. Tam w 2002 roku rozpoczął kształcenie wokalne pod kierunkiem profesor Danaili Hristovy z
Bułgarii, a następnie profesora Detlefa Scholza z Niemiec. W listopadzie 2006 roku był jednym z laureatów IX
Festiwalu „Ópera y Zarzuela al Parque” w Bogocie. W grudniu 2011 i styczniu 2012 roku został zaproszony przez Chór
Mundus Cantat do interpretacji partii solowej utworu „Navidad Nuestra” argentyńskiego kompozytora Ariela Ramireza
w Sopocie i w Gdańsku. Przez pięć lat był dyrygentem chóru Cantabile w Medellin, z którym w 2013 roku wziął udział w
Festiwalu Chóralnym Mundus Cantat w Sopocie. Założył znaną w Kolumbii grupę muzyczną Montecarlo
Producciones, gdzie pracował jako dyrektor muzyczny do grudnia 2015 roku, z którą miał średnio 150 występów
rocznie. Koncert zorganizowany w ŻOKiS był już kolejnym koncertem na terenie Gminy Cedry Wielkie tego artysty i po
raz kolejny ukazał wachlarz utworów, które przekraczają granice i nie przemijają z czasem.
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"LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!" - Pierwsza umowa podpisana.

W dniu 2 marca 2017 r. Zastępca Wójta Gminy Cedry Wielkie Pani
Aleksandra Czarny podpisała umowę z niepubliczną placówką oświatowo wychowawczą Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju z siedzibą w
Poznaniu, reprezentowaną przez Agnieszkę Lubczyńską na realizację
zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „LEPSZY START MŁODEGO
ŻUŁAWIAKA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2
Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty Wielkopolska Akademia Nauki i
Rozwoju w okresie do czerwca 2018 r. prowadzić będzie we wszystkich placówkach szkolnych na terenie Gminy Cedry
następujące zajęcia dodatkowe:
3zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem ICT - matematyka;
3zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem narzędzi ICT - język angielski;
3zajęcia oparte na metodzie eksperymentu, organizacji kółek zainteresowań, warsztatów, itp. z wykorzystaniem
narzędzi ICT;
3wsparcie na rzecz ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami lub
zaburzeniami rozwoju oraz uczniem młodszym - Logopeda;
3doradztwo edukacyjno - zawodowe z wykorzystaniem ICT dla uczniów zagrożonych wcześniejszym zakończeniem
edukacji.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu jakości edukacji ogólnej na terenie Gminy Cedry Wielkie w zakresie
kompetencji niezbędnych na rynku pracy u minimum 630 uczniów oraz minimum 70 nauczycieli. Cel ten będzie realizowany
poprzez organizację zajęć podnoszących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, językowe, kompetencje społeczne
nastawiane na pracę twórczą, eksperyment, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych pomocy i
sprzętu medialnego oraz wsparcie logopedyczne i psychologiczne uczestników projektu. Ponadto realizowane będą
pozaszkolne formy rozwijania kompetencji poprzez wycieczki edukacyjne i obozy. Wsparciem doskonalenia zawodowego
objęci zostaną także nauczyciele w zakresie TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), udoskonalającego nauczanie
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technik motywowania ucznia oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach.
W ramach projektu odbędzie się również wyposażenie 6 szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie w nowoczesne pomoce
dydaktyczne i narzędzia TIK, w tym: doposażenie czterech sal w szkołach podstawowych do prowadzenia zajęć z logopedii,
zakup Zestawów Interaktywnych oraz wyposażenie pracowni przyrodniczych, Wyposażenie czterech pracowni
matematycznych w szkołach podstawowych i 2 językowych w gimnazjach, oraz wykonanie adaptacji sali komputerowej w
Szkole Podstawowej w Wocławach oraz montaż drzwi wyciszających do gabinetu logopedycznego w Szkole Podstawowej
w Giemlicach.
3Całkowita wartość projektu: 2 658 381,24 zł
3Kwota dofinansowania UE: 2 525 462,18 zł
3Wkład własny: 132 919,06 zł, w tym niefinansowy 132 500,00 zł,

Wymiana sieci wodociągowej z azbestu w Miłocinie.
W ramach opracowanego programu likwidacji sieci wodociągowej
wykonanej z azbestu Urząd Gminy w Cedrach Wielkich prowadzi, w miarę
posiadanych środków finansowych prace remontowe w naszej gminie.
Obecnie rozpoczęto takie prace na kilkuset metrowym odcinku w
Miłocinie. Sieć wodociągowa wykonana z tego tworzywa powstała w
latach 70 ubiegłego wieku głównie budowano ją w byłych PGR. W
ostatnich kilku latach w celu uporządkowania gospodarki wodnościekowej, gmina dokonała wymiany takiej sieci w Długim Polu, Na zdjęciu: Mieszkańcy Miłocina
Trutnowach i w Cedrach Małych. W przypadku tej ostatniej miejscowości
tj w Cedrach Małych pozostał jeszcze jeden odcinek, który również planowany jest do wymiany jeszcze w tym roku. Prace
polegające na wymianie sieci w Miłocinie poprzedzone zostały spotkaniem konsultacyjnym z mieszkańcami. Z racji tego, że
sieć wodociągowa w b. PGR Miłocin nie została wówczas zinwentaryzowana można z dużym prawdopodobieństwem
przewidzieć, że podczas tych prac, wykonawca napotka duże trudności. Taka sytuacja może bezsprzecznie doprowadzić do
niespodziewanych awarii i uszkodzeń wodociągu co mocno odczuliby mieszkańcy tej miejscowości. Wykonanie tych prac,
które planujemy na koniec miesiąca, z pewnością zaowocują poprawą jakości dostarczanej wody. Roboty remontowe
prowadzi firma Ecol Unicon/Wema. Za utrudnienia z góry przepraszamy naszych mieszkańców.
Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.
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XIX Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Księdza Proboszcza Parafii Wocławy.

Dnia 05.02.2017 r. odbył się w Szkole Podstawowej w
Wocławach tradycyjnie już turniej tenisa stołowego.
Powitania uczestników dokonała Dyrektor Szkoły Anna
Kołatek oraz ks. Proboszcz Waldemar Naczk. Rozgrywki
przebiegały przy 5 stołach tenisowych, w 7 kategoriach
wiekowych. Do rozgrywek w poszczególnych grupach
przystąpiło 75 zawodników. Partnerami zawodów byli Wójt
Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Żuławski Ośrodek
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz ksiądz Waldemar
Naczk - Proboszcz Parafii Wocławy. W wyniku rozgrywek
puchary i nagrody otrzymały 21 osoby zaś najmłodsi
uczestnicy turnieju otrzymali nagrody specjalne.
Dziękujemy partnerom i sponsorom. Gratulujemy
wszystkim zwycięzcom ! Kolejny, tradycyjny turniej
odbędzie się za rok.

Dzień Kobiet w ŻOKiS.
Dnia 8 marca 2017 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się okolicznościowa
impreza z okazji Dnia Kobiet.
Na to wyjątkowe wydarzenie licznie przybyły Panie z
terenu całej gminy. Swoją obecnością zaszczycił
również Pan Wójt - Janusz Goliński, który wraz z
Dyrektorem ŻOKiS - Łukaszem Żarna złożyli
Wszystkim Paniom życzenia z okazji ich święta i
wręczyli po symbolicznym tulipanie. Uroczystość
uświetnił występ kabaretu EWG, który w swojej ponad
10 - letniej karierze z lokalnego kabaretu stał się
bywalcem ogólnopolskiej sceny, dając ponad 500
koncertów w całym kraju.
Ze swoimi autorskimi programami mieli przyjemność
występować z takimi tuzami polskiego kabaretu jak:
Marcin Daniec, Jerzy Kryszak, czy KABARET pod
WYRWIGROSZEM. EWG znany był już części
publiczności z wcześniejszego występu podczas
dożynek. Oczywiście i tym razem rozbawił do łez
wszystkich uczestników imprezy.
Po występie odbył się poczęstunek, podczas którego
Panie mogły świętować w miłym towarzystwie przy
kawie i smacznym ciastku.

"Złote Gody" Państwa Damianów.
„Złote Gody” czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego to piękny
Jubileusz nie tylko dla małżonków ale również dla ich
rodzin oraz przyjaciół. Ten wspaniały Jubileusz obchodzili
właśnie 11.02.2017 r. Państwo Anna i Władysław Damian,
mieszkający w miejscowości Długie Pole.
Uroczystość miała miejsce w dniu 16.02.2017 r. w Sali
Urzędu Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich z udziałem
najbliższych członków rodziny Jubilatów oraz Wójta
Gminy Janusza Golińskiego, który złożył Jubilatom
gratulacje oraz uhonorował medalami przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”.
Małżonkom wręczone również zostały pamiątkowe
legitymacje, upominek i bukiet kwiatów.

Jubileusz 97-lecia urodzin Pani Władysławy Wojdyr
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Kampania "Rowerowy Maj" w Gminie Cedry Wielkie
Gmina Cedry Wielkie, jako
propagator zdrowego trybu życia, w
styczniu 2017 r. przystąpiła do
wspólnej kampanii „Rowerowy Maj”
- kampanii promującej aktywne
sposoby dotarcia do szkoły. W
imieniu Gminy Cedry Wielkie
organizatorem „Rowerowego Maja”
jest Żuławski Ośrodek Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich. Pomysłodawcą kampanii „Rowerowy
Maj” jest miasto Gdańsk, a sama kampania ma charakter
ogólnopolski. Zasady są bardzo proste: każdy uczeń i nauczyciel,
który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzyma naklejkę i
zaznaczoną obecność w dzienniku. Dla najaktywniejszych Wójt
Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński przewidział atrakcyjne
nagrody. Rywalizacja toczy się na kilku poziomach: indywidualnym,
klasowym i szkolnym. Do kampanii przystąpiły Szkoły Podstawowe z
Giemlic i Cedrów Małych.
Udział Gminy Cedry Wielkie w akcji został podkreślony na oficjalnej
inauguracji. Na konferencji prasowej podczas tegorocznego Bike
Festiwalu w dniu 1 kwietnia 2017 r. o godzinie 13.00 w AmberExpo
odbyła się oficjalna inauguracja akcji Rowerowy Maj. W tym roku w 21
miastach i gminach łącznie udział weźmie 397 szkół i przedszkoli, 153
tysiące potencjalnych uczestników. Kampanię realizować będą:
Gdańsk, Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Gdynia, Rybnik, Tychy,
Elbląg, Płock, Zamość, Tczew, Sopot, Skawina, Żukowo, Wadowice,
Włodawa, Puck, Kalety, Nowy Dwór Gdański oraz Cedry Wielkie.
Udział Gminy Cedry Wielkie w tej kampanii jest znaczący, gdyż pierwszy raz od początku realizacji akcji w towarzystwie
dużych miast występuje gmina wiejska.
Wspólnie z delegacjami większości miast realizujących tegoroczną edycję kampanii również Gmina Cedry Wielkie
promowała Rowerowy Maj wśród licznie obecnych miłośników rowerów i aktywnego wypoczynku a także wystawców z
branży rowerowej i turystycznej.Działania związane z bezpieczeństwem w ruchu rowerowym coraz bardziej wpisują
się w politykę rowerową Gminy Cedry Wielkie, która nie tylko może pochwalić się istniejącymi trasami rowerowymi
(Szlak Menonitów i Szlak domów podcieniowych) jak i planowanymi do realizacji (Wiślane Trasy Rowerowe), ale
również specjalistyczną infrastrukturą do nauki przepisów - Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich.
Dopełnieniem do działań związanych z propagowaniem polityki rowerowej na terenie Gminy Cedry Wielkie, było
uzyskanie Certyfikatu Polityki Rowerowej BYPAD Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.
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Ocena jakości wody w Gminie Cedry Wielkie.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pruszczu Gdańskim
przekazuje wyniki oceny jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez
ludzi na podstawie pobranych próbek
w o d y z w o d o c i ą g ó w
wyszczególnionych poniżej.
1.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w
wodę w m. Kiezmark gm. Cedry
Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kiezmark,
Leszkowy, Długie Pole, Giemlice
2.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Wocławy
gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości:
Wocławy, Stanisławowo, Trutnowy, Miłocin, część m.
Koszwały, część m. Cedry Wielkie
3.Wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w m. Błotnik
gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości:
Błotnik, Trzcinisko, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Koszwały
Więcej informacji na temat jakości wody na stronie
www.psse.gdanski.pl

Zebrania sprawozdawcze OSP.
W dniu 24.03.2017 roku odbyły się roczne zebrania
sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej Cedry Wielkie oraz OSP Koszwały.
W spotkaniach uczestniczyli: Prezes Zarządu Gminnego
OSP RP - Janusz Goliński, Wiceprezes Zarządu
Gminnego OSP RP - Jan Wawer, Wiceprezes Zarządu
Gminnego OSP RP - Dariusz Wojewski, Komendant
Zarządu Gminnego OSP RP - Edward Woźniak, Sekretarz
Zarządu Gminnego OSP RP - Jan Borowiec, przyjmujący
obowiązki Sekretarza Zarządu Gminnego OSP RP - Marek
Morzyński, Oficer PSP w Pruszczu Gdańskim - st. kpt.
Dawid Raczek.
W czasie zebrań omówiono tematy związane z zakupem
brakującego sprzętu i wymianą zużytego oraz współpracą
z Państwową Strażą Pożarną w Pruszczu Gdańskim.
Druhowie OSP Cedry Wielkie poruszyli sprawę
nagminnego łamania znaku wjazdu na parking znajdujący
się przy remizie strażackiej. Ponadto omówiono temat
konieczności rozbudowy remizy strażackiej oraz
pozyskanie nowego średniego samochodu pożarniczego
dla tej jednostki. W 2016 roku strażacy uczestniczyli
łącznie w 175 akcjach ratowniczych i gaśniczych. Na
zebraniu Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz oficer z PSP w
Pruszczu Gdańskim podziękowali strażakom za włożony
trud w akcje ratownicze.

METROSTAV - partnerem jubileuszowego
X Żuławskiego Rajdu Rowerowego.
Od początku tego roku coraz intensywniej trwają
prace nad organizacją jubileuszowego X
Żuławskiego Rajdu Rowerowego, który tym razem
przypadnie na 29 lipca 2017 r. Żuławski Rajd
Rowerowy jest stałym elementem wakacyjnego
programu Gminnej Instytucji Kultury - Żuławskiego
Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich i od
10 lat obejmuje swoim zasięgiem obszar
niejednokrotnie wykraczający poza obszar
województwa. Celem rajdu jest promowanie
turystyki rowerowej oraz poznawanie zabytków i
ciekawych, mało znanych miejsc na Żuławach,
obszarze Powiatu Gdańskiego i Trójmiasta. W
rajdzie co roku bierze udział około kilkaset osób
dorosłych, dzieci i młodzieży, ceniących turystykę
rowerową i propagujących zdrowy styl życia. W
tym roku, z uwagi na jubileuszowy charakter
wydarzenia, organizatorzy: Gmina Cedry Wielkie i
Żuławski Ośrodek Kultury w Cedrach Wielkich
przygotowują szereg atrakcji w ramach przejazdu
dlatego też do współtworzenia zaprosili wiele
podmiotów, które coraz chętniej przystępują do
inicjatywy. Pierwszym z nich jest firma
METROSTAV, z którą w dniu 8 marca 2017 r.
została podpisana umowa dot. wsparcia
finansowego wydarzenia.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018.
Gmina Cedry Wielkie informuje, że
rozpoczyna rekrutację na rok szkolny
2017/2018 do publicznych przedszkoli i
odziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Cedry Wielkie.
więcej informacji na www.cedry-wielkie.pl
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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
Cedry Wielkie, kwiecień 2017 r.
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