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Egzemplarz bezpłatny

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu, aby wszystkie chwile
spędzone w rodzinnym gronie
były radosne i spokojne,
a każdy dzień Nowego Roku
był pełen szczęścia i nadziei.

Bożena Daszewska
Przewodnicząca Rady Gminy
wraz z Radnymi Gminy Cedry Wielkie

Janusz Goliński
Wójt Gminy Cedry Wielkie
wraz z Sołtysami i pracownikami
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I miejsce w XIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.
Gmina Cedry Wielkie odniosła znaczący sukces podczas XIII
edycji Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Nasza
Gmina zdobyła I miejsce wśród gmin wiejskich z terenu
całego kraju, jako Samorząd najlepiej wykorzystujący
Fundusze Unijne. Kapituła nagrodziła te miasta i gminy, które
uzyskały największe dochody z funduszy UE oraz podpisały
nowe umowy na dotacje z funduszy strukturalnych. To wielkie
wyróżnienie dla naszej gminy, bo to najważniejszy ranking
samorządowy, a kapituła przyznająca nagrody składa się z
wielu autorytetów m.in.. premiera Jerzego Buzka
(Przewodniczący), redaktora naczelnego dziennika
„Rzeczpospolita” Bogusława Chrabota, wiceminister
finansów Teresę Czerwińską, podsekretarza stanu w
Ministerstwie Rozwoju Adama Hamryszczaka, dyrektora
biura Związku Miast Polskich Andrzeja Porawskiego oraz
dyrektora biura Związku Gmin Wiejskich RP Pawła
Tomczaka. Uroczysta gala, na której zostały wręczone
nagrody odbyła się dnia 23 listopada br. w Centrum Kultury w
Jarocinie. Gminę Cedry Wielkie reprezentowali: Pani Magda
Woźniak - inspektor ds. funduszy unijnych oraz Pan Łukasz
Żarna - Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich. Nagrodę z rąk prof. Jerzego Buzka
odebrała Pani Magda Woźniak – inspektor ds. funduszy
Na zdjęciu: od lewej: Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny dziennika
unijnych w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich. Otrzymane „Rzeczpospolita”, Magda Woźniak – inspektor ds. Funduszy Unijnych Urzędu
wyróżnienie jest potwierdzeniem, że realizowana od lat przez Gminy Cedry Wielkie, prof. Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego
Gminę Cedry Wielkie strategia polegająca na maksymalnym
wykorzystywaniu w realizowanych projektach środków unijnych jest wzorowa. Gmina rokrocznie składa wnioski we wszystkich
konkursach, które umożliwiają wykonanie inwestycji niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniego poziomu życia naszym
mieszkańcom. Bez środków unijnych gro inwestycji infrastrukturalnych jak również projektów szkoleniowych dla dzieci, młodzieży
oraz osób starszych nie byłaby możliwa do zrealizowania. Wyróżnienie stanowi dla nas dodatkowy impuls do walki o kolejne środki
na zrealizowanie zaplanowanych przez naszą gminę działań inwestycyjnych.

Gmina Cedry Wielkie - laureatem konkursu Gmina na "6".
W historycznej sali BHP w dniu 8 grudnia odbyła się uroczysta gala zakończenia pierwszej edycji konkursu „Dziennika
Bałtyckiego” - Gmina na „6”. Patronat nad konkursem Gmina na „6” objęli marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk
oraz wojewoda pomorski, Dariusz Drelich. Poprzez nasz konkurs chcieliśmy wyłonić najlepsze na Pomorzu gminy - najbardziej
przyjazne mieszkańcom, turystom, inwestorom i środowisku. Zależało nam, żeby pokazać, umocnić i budować pozytywny
wizerunek gmin, które są w zasięgu działania „Dziennika Bałtyckiego powiedział redaktor naczelny Mariusz Szmidka. Jeszcze
przed odczytaniem werdyktu kapituły konkursowej, głos zabrał także wicemarszałek województwa pomorskiego, Krzysztof
Trawicki. Każda gmina w naszym województwie jest inna. Mamy Kaszuby, Kociewie, Żuławy. Rzadko się zdarza w naszym kraju,
aby jedno województwo miało i walory turystyczne i gospodarcze. My to mamy - zapewniał. Do udziału w pierwszej edycji konkursu
Gmina na „6” zgłosiło się 23 pomorskie gminy: Borzytuchom, Bytów, Cedry Wielkie, Chmielno, Gniewino, Kaliska, Karsin, Kartuzy,
Kępice, Kolbudy, Kościerzyna, Łeba, Malbork, Nowy Staw, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Rumia Somonino, Stara Kiszewa,
Szemud, Tczew, Tuchomie, Żukowo.
Spośród nich kapituła konkursowa, złożona z ekspertów od
infrastruktury, rozwoju turystycznego, rozwoju gospodarczego,
ochrony środowiska, Europejskiego Funduszu Społecznego, czy
rozwoju gospodarstw wiejskich wyłoniła zwycięzców w czterech
kategoriach. Tytuł gminy przyjaznej mieszkańcom otrzymała gmina
Cedry Wielkie, tytuł gminy przyjaznej inwestorom wywalczyła gmina
Rumia, tytuł gminy przyjaznej turystom przyznano gminie Malbork, a
tytuł gminy przyjaznej środowisku otrzymała gmina Tuchomie. Startowaliśmy we wszystkich kategoriach konkursu. Każda z nich
odnosi się bowiem do naszych mieszkańców. Skoro jesteśmy
przyjaźni środowisku np. poprzez budowę kanalizacji czy program
usuwania azbestu, to robimy to z myślą o mieszkańcach. Skoro
otwieramy się na turystów - tu warto wspomnieć o naszej marinie w
Błotniku, to przecież korzystają z niej także mieszkańcy. Przyjazny
mieszkańcom jest także Urząd – mówiła w trakcie odbierania nagrody
Elżbieta Prymaczek, sekretarz gminy Cedry Wielkie. Nagrodą dla
zwycięzców będzie nagranie przez ekipę „Dziennika Bałtyckiego”
filmu wideo 360, prezentującego atrakcyjność każdej z gmin.
Na zdjęciu: Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy Cedry Wielkie
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Na zdjęciu: Mieszkańcy Miłocina
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Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku.
Dnia 11 grudnia br. w Filharmonii Bałtyckiej Pan Wójt
Janusz Goliński podpisał z Zarządem Województwa
Pomorskiego umowę na realizację inwestycji pn.: „Pętla
Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Błotniku”. Koszt
inwestycji to blisko 2,7 mln złotych z czego 2 249 014,36 zł
stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności
walorów dziedzictwa przyrodniczego. W ramach projektu
zaplanowano rozbudowę przystani w Błotniku obejmującą
m.in... wykonanie 3 pomostów i stanowiska do obsługi
tramwaju wodnego w technologii pływającej, poszerzenie
istniejących dojść z gretingu drewnianego, zabezpieczenie
dalb, zamontowanie dwóch prefabrykowanych pochylni
prowadzących na pomosty pływające oraz wysunięcie
drabinek umożliwiających wejście z niższych pomostów na
wyższe, utwardzenie placu do zimowania jachtów wraz z Na zdjęciu: od lewej: Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Ryszard Świlski
oświetleniem, adaptację i zmianę sposobu użytkowania - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk - Marszałek
budynku przepompowni na funkcję usługową dla turystów Województwa Pomorskiego, Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek Województwa
wraz z rozbudową obiektu i wykonaniem oszklonego tarasu Pomorskiego
- ogrodu zimowego. Celem projektu jest zwiększenie
atrakcyjności turystycznej przystani w Błotniku oraz poszerzenie oferowanych przez nią usług. Zakończenie inwestycji z uwagi na
duży zakres przewidziano na październik 2019 roku.

Wiślana Trasa Rowerowa w naszej gminie.
11 grudnia br. w Filharmonii Bałtyckiej została
podpisana umowa o dofinansowanie partnerskiego
projektu pn.: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa
R-9. W związku z tą umową na terenie naszej Gminy
powstanie blisko 8 km ścieżek oraz dwa przystanki
rowerowe. Trasa została podzielona na dwa odcinki.
Pierwszy odcinek zostanie wybudowany na wałach
przeciwpowodziowych od miejscowości Giemlice
poprzez Leszkowy, Kiezmark (połączenie ze ścieżką
na starym moście), aż do przystani żeglarskiej w
Błotniku. Na tej trasie dodatkowo powstaną dwa
miejsca postojowe. Ten fragment zostanie połączony
ze szlakiem budowanym w ramach tego samego
projektu strategicznego przez Miasto Gdańsk i Gminę
Pruszcz Gdański. Dzięki temu rowerzyści będą mogli
bez przeszkód z terenu naszej gminy przejechać na
Wyspę Sobieszewską. Natomiast na terenie gminy
Pruszcz Gdański trasa będzie wiodła od Sobieszewa
aż do Przejazdowa. Drugi odcinek budowany przez
Gminę Cedry Wielkie rozpoczyna się od przystani
żeglarskiej w Błotniku, przez Cedry Małe i kończy na
ul. M. Płażyńskiego w Cedrach Wielkich. W ramach
tej części zostanie wybudowana kładka nad Kanałem
Śledziowym. Koszt projektu zaplanowanego w naszej
gminie to blisko 8 mln złotych, z czego
dofinansowanie wynosi 5 mln zł. Zakończenie
inwestycji z uwagi na duży zakres przewidziano na
październik 2019 roku. Liderem całego zadania jest
Gmina Pruszcz Gdański, a partnerami są Gmina
Cedry Wielkie oraz Miasto Pruszcz Gdański.

Na zdjęciu: Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Marta Chełkowska –
Dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
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Nowy oddział przedszkolny w gminie
Z początkiem września w budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Trutnowach zaczął funkcjonować oddział
zamiejscowy Przedszkola Samorządowego nr 2 w Cedrach
Małych. Do oddziału uczęszcza 25 dzieci w wieku od 3 do 5
lat. Od maja do końca sierpnia br. trwał remont obiektu mający
na celu dostosowanie pomieszczeń na parterze do warunków
jakie muszą spełniać placówki wychowania przedszkolnego.
Całkowity koszt remontu wyniósł blisko 400 tys. złotych. W
nowym przedszkolu powstała nowa kuchnia, dwie w pełni
wyposażone sale dydaktyczne, szatnia oraz dwie łazienki. Ze
środków unijnych zostało również zakupione za kwotę blisko
zdjęciu: Kamila Bzdzikot nauczyciel wychowania przedszkolnego. Anna
250 tys. złotych nowoczesne wyposażenie obejmujące: Na
Kijak pomoc nauczyciela i Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz
meble, pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne i sprzęt przedszkolaki.
multimedialny. W ramach projektu pn.: „Upowszechnianie i
podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie” oprócz remontu i doposażenia przedszkola w
Trutnowach zostały również doposażone przedszkola w Cedrach Małych oraz Koszwałach. Od października
nauczyciele z w/w placówek rozpoczną studia podyplomowe z zakresu języka angielskiego, logopedii, gimnastyki
korekcyjnej, itp. Ponadto w ramach projektu dzieci wezmą udział w różnego rodzaju zajęciach z robotyki, automatyki,
chemii, itp. oraz zostaną dla nich zorganizowane wycieczki edukacyjne. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzupełnieniem wykonanych prac remontowych w przedszkolu będzie
realizacja przez Gminę kolejnej inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i
budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, na którą w dniu 20 września br. został ogłoszony przetarg.
W ramach tego projektu w budynku przedszkola w Trutnowach zostaną wykonane następujące prace: wymiana stolarki
okiennej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana źródła ogrzewania, wykonanie nowej elewacji. Realizacja tych prac
przewidziana jest na lato 2018 roku.

Wybudujemy dwie przystanie kajakowe
11 grudnia br. została podpisana umowa o
dofinansowanie partnerskiego projektu pn.:
„Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i
Martwej Wisły”. W ramach w/w projektu na terenie
naszej Gminy powstaną dwie przystanie kajakowe.
Pierwsza przystań zostanie wybudowana przy
Marinie Błotnik i w jej skład wchodzić będzie: slip
(pochylnia betonowa), plac do rozładunku kajaków
(wykonany z płyt typu MEBA) oraz budynek sanitarny,
w którym znajdować się będzie zespół kuchenno –
sanitarny przeznaczony do obsługi ruchu
turystycznego. Wykonany zostanie również pomost
rekreacyjny do obsługi kajaków. Druga przystań
powstanie w miejscowości Trzcinisko i w jej skład
wchodzić będzie: slip (pochylnia betonowa), plac do
rozładunku kajaków (wykonany z płyt typu MEBA)
oraz ogrodzony plac zabaw. Wykonany zostanie
zdjęciu od lewej: Paweł Orłowski – Członek Zarządu Województwa
również pomost rekreacyjny do obsługi kajaków oraz Na
Pomorskiego, Janusz Goliński - Wójt Gminy, Marek Biernacki – Poseł na Sejm RP
teren wypoczynkowy dla turystów w tym: wiata, stojaki
na rowery, ławki, przybornik rowerowy.
W ramach projektu zostanie wykonane również oznakowanie według Koncepcji Oznakowania Szlaków Kajakowych
obejmujących znaki: wodny i tablicę promocyjno – informacyjną. Koszt projektu zaplanowanego do realizacji w naszej
gminie to 702 252,68 zł, z czego dofinansowanie wynosi 596 917,77 zł. Zakończenie inwestycji przewidziano na
grudzień 2018 roku. Liderem całego zadania jest Miasto Gdańsk, a partnerami są Gmina Cedry Wielkie, Gmina Pruszcz
Gdański oraz Miasto Gmina Suchy Dąb.
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Prace przygotowawcze oraz konserwatorskie przy kościołach w Cedrach Wielkich,
Kiezmarku, Trutnowach i Giemlicach
Rozpoczęły się prace przygotowawcze przy kościołach w Cedrach Wielkich oraz w
Trutnowach związane z realizacją partnerskiego projektu „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”. Generalny Wykonawca robót tj. Konsorcjum
w składzie: Ekoinbud Sp. z o.o. z Gdańska oraz Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o. z
Gdańska uzyskał pozytywną decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na realizację prac przy w/w obiektach. Wykonawca zakończył również
opracowywanie dokumentacji projektowych dotyczących realizacji prac remontowo konserwatorskich w kościołach w Cedrach Wielkich, Trutnowach oraz w Kiezmarku.
Dokumentacje zostały złożone w październiku br. w Starostwie Powiatowym w Pruszczu
Gdańskim w celu uzyskania pozwolenia na realizację robót budowlanych przy tych
obiektach. Po uzyskaniu pozwoleń na budowę Wykonawca przystąpi do realizacji
głównych prac budowlanych. Do chwili obecnej przy kościołach w Cedrach Wielkich oraz
w Trutnowach zostały wykonane prace izolacyjne, natomiast dla kościoła w Kiezmarku
ustalono zakres robót dodatkowych, które są niezbędne do zabezpieczenia kościoła
przed dalszymi uszkodzeniami oraz mają na celu zabezpieczenie witraży, które zostaną
poddane renowacji w ramach projektu.Realizacja prac przy wszystkich obiektach z uwagi
na konieczność wprowadzenia licznych poprawek do zakresu zaplanowanych prac oraz
doprojektowania dodatkowych rozwiązań ulegnie wydłużeniu. Zgodnie z ustaleniami z
Wykonawcą prace przy wszystkich obiektach zostaną zakończone do listopada 2018
roku.

Na zdjęciu: Kościół w Trutnowach

Na zdjęciu: Kościół w Trutnowach

Na zdjęciu: Kościół w Cedrach Wielkich

Na zdjęciu: Kościół w Kiezmarku

Na zdjęciu: Kościół w Giemlicach
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Wizyta Starosty na placu budowy hali sportowej w Cedrach Wielkich.
Przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich trwają prace związane z budową hali
sportowej. Postępy robót na tej gminnej inwestycji sprawdzał w dniu 16 grudnia br.
Starosta Powiatu Gdańskiego Pan Stefan Skonieczny. W budżecie Powiatu Gdańskiego
na rok 2018 zarezerwowano na ten cel dotację w wysokości 250 tys. zł. Dodatkowo
Wojewoda Pomorski zarezerwował środki w wysokości blisko 330 tyś w formie dotacji
celowej. Każde dodatkowe środki na pokrycie kosztów tego przedsięwzięcia są
niezwykle ważne biorąc pod uwagę fakt, że łączny koszt jej realizacji to ponad 10 mln zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wocławach.
W miejscowości Wocławy zakończone zostały intensywne prace przy budowie nowego boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Wykonawcą robót jest F.H.U. AUTO-SPORT
Ireneusz Konkel z Miechucina. Koszt inwestycji wynosi 300 tyś. zł, z czego ok 200 tyś.
dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowe boisko
wielofunkcyjne jest wyposażone m.in.: w boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki oraz w
boisko treningowe do koszykówki wraz z wyposażeniem.
W/w inwestycja jest ogólnodostępnym obiektem sportowo - rekreacyjnym zarówno dla uczniów z pobliskich szkół, jak i
mieszkańców Gminy Cedry Wielkie. Ponadto zachęci młodzież do prowadzenia aktywnego trybu życia.
W ramach rozwoju infrastruktury sportowej na terenie Gminy Cedry Wielkie zaplanowano w 2018 r. również budowę boiska
sportowego w Giemlicach oraz remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej w Cedrach Małych.

Nowe oświetlenie w miejscowości Koszwały
Wykonawca: ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda z siedzibą 84-242
Luzino, wybudowała na zlecenie Gminy Cedry Wielkie oświetlenie ul. Topolowej w
Koszwałach na odcinku od ronda w Koszwałach do skrzyżowania w kierunku firmy
Base. W ramach zadania wybudowano linie kablową elektroenergetyczną nn 0,4
kV oświetlenia wraz z urządzeniami - słupami - 11 kpl. wraz z energooszczędnymi
źródłami światła.

Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.
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Trwają prace przy budowie kanalizacji
W 4 miejscowościach naszej gminy trwają prace związane z
budową kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu pn.: „Budowa
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole,
Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”. Zgodnie z
zawartą umową inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe SOMBUD Mirosław Socha z
Somonina. Do dnia dzisiejszego zostały zrealizowane odcinki
kanalizacji tłocznej długości około 3360 mb na odcinku od
miejscowości Długie Pole do oczyszczalni ścieków w Cedrach
Wielkich. Metodą przewiertu sterowanego wykonano odcinki
kanalizacji tłocznej od miejscowości Długie Pole do miejscowości
Giemlice, a także odcinki w miejscowości Długie Pole oraz
odcinek kanalizacji tłocznej od miejscowości Długie Pole w
kierunku miejscowości Leszkowy.
Łącznie wykonano około 3350 mb sieci kanalizacji tłocznej.
Przystąpiono również do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w miejscowości Leszkowy, gdzie wykonano około
250mb sieci o średnicy 200mm wraz z montażem studzienek
kanalizacyjnych. Przepraszamy mieszkańców za wszelkie
utrudnienia związane z realizacją w/w inwestycji. Zakończenie
projektu przewidziane jest na I kwartał 2019 roku, a jego koszt to
blisko 12 milionów złotych.

"LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!" - remont sali komputerowej w Wocławach
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 został wykonany remont oraz przebudowa
sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Wocławach. W ramach przedmiotu zamówienia zrealizowane zostały prace
budowlane i elektryczne.
Wartość zrealizowanego zakresu obejmuje kwotę 60 639,00 zł i w całości pokryty jest ze środków z Unii Europejskiej.
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Kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
W dniu 23 listopada br. Gmina Cedry Wielkie złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wniosek o
dofinansowanie projektu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Gospodarka wodno ściekowa. Wniosek obejmuje budowę dwóch odcinków kanalizacji
sanitarnej na terenie naszej Gminy. W ramach pierwszego odcinka
zaplanowano wybudowanie kanalizacji sanitarnej na odcinku
Koszwały - Cedry Małe w celu podłączenia do sieci gminnej
mieszkańców z rejonów ulic: Brzozowej, Wspólnej i Długiej,
natomiast drugi odcinek obejmie budowę kanalizacji na ulicy
Ogrodowej w Cedrach Wielkich. Całkowity koszt inwestycji to blisko
2,7 mln zł, z czego dofinansowanie to kwota 1,85 mln zł.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec I kwartału 2018
roku. Jeżeli wniosek otrzyma pozytywną ocenę, w II kwartale
przyszłego roku zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Całość prac
zaplanowano na III i IV kwartał 2018 oraz na rok 2019. Po wykonaniu
tego projektu oraz aktualnie budowanej kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Giemlice, Długie Pole i Leszkowy aglomeracja Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie
Cedry Wielkie zostanie w 100% skanalizowana. W ten sposób Gmina
Cedry Wielkie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i uniknie płacenia wysokich kar finansowych określonych w Dyrektywie
Wodnej za brak kanalizacji w miejscowościach wpisanych do aglomeracji. Dopełnieniem zadań mających na celu
skanalizowanie całego obszaru naszej Gminy będzie budowa kanalizacji na ul. Serowej w Leszkowach oraz w miejscowości
Kiezmark. Są to rejony położone poza obszarem aglomeracji Cedry Wielkie. Gmina złożyła w 2017 roku wniosek o
dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie jednak z
uwagi na ograniczone środki w konkursie znalazł się na liście rezerwowej. Aktualnie czekamy na dodatkowe środki
pozwalające na podpisanie przez Zarząd Województwa Pomorskiego umów z kolejnymi Gminami.

Termomodernizacja budynków w Trutnowach i w Cedrach Wielkich.
W dniu 11.12.2017 r. w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich Pan Wójt
Janusz Goliński podpisał z Konsorcjum firm w składzie: Firma
Handlowa „DOKUMENT” Wojciech Stanisławski i TEKTONIKA Anna
Latowska umowę na termomodernizację dwóch budynków należących
do Gminy Cedry Wielkie. W ramach inwestycji zostanie wykonana
dokumentacja projektowa oraz roboty termomodernizacyjne w budynku
po byłej Szkole Podstawowej w Trutnowach oraz w komunalnym
budynku przy ul. M. Płażyńskiego 18 w Cedrach Wielkich. W
Trutnowach zakres prac obejmuje m.in..: - docieplenie ścian
zewnętrznych nadziemnych oraz ścian fundamentowych, docieplenie
ścian wewnętrznych na poddaszu, docieplenie dachu budynku,
wymianę stolarki okiennej drewnianej, wymianę stolarki okiennej PCV,
modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, modernizację systemu
grzewczego. W budynku komunalnym w Cedrach Wielkich zakres prac
obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych oraz ścian
fundamentowych, docieplenie stropodachu budynku, docieplenie
stropu piwnicznego, wymianę stolarki okiennej PCV (mieszkania),
wymianę stolarki okiennej drewnianej (mieszkania), wymianę stolarki Na zdjęciu: Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Wojciech
okiennej drewnianej (część wspólna), wymianę zewnętrznej stolarki Stanisławski, Anna Latowska
drzwiowej, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,
modernizację systemu grzewczego, modernizację instalacji oświetlenia
wewnętrznego. Zakończenie prac w Trutnowach zaplanowano na koniec sierpnia 2018 roku, natomiast w Cedrach Wielkich na
koniec września 2018 r. W/w zadania realizowane są w ramach projektu pt. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, który otrzymał dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 Działanie 10.1. Efektywność energetyczna - Mechanizm ZIT. Wartość zadań ogółem została zakontraktowana
na kwotę 801 506,32 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 342 901,75 zł.
W ramach ww. projektu zostanie również wykonana termomodernizacja Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich i Szkoły Podstawowej
w Giemlicach. Z uwagi na znaczne przekroczenie kwot w złożonych ofertach względem zaplanowanych środków w budżecie
Gminy istniała konieczność unieważnienia przetargu na te dwa zadania. Dodatkowo w chwili obecnej trwają końcowe prace nad
postępowaniem przetargowym dla termomodernizacji mieszkania komunalnego w Giemlicach.

Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.
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Budowa świetlicy wiejskiej w Cedrach Małych wraz z zapleczem sportowym.
Dnia 30 listopada br. Pan Wójt Janusz Goliński
podpisał z Zarządem Województwa Pomorskiego
umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa i
wyposażenie centrum kultury rybackiej w
miejscowości Cedry Małe”. Koszt inwestycji to blisko
730 tys. złotych z czego 300 tys. zł stanowi
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego. Zakończenie inwestycji
zgodnie z podpisaną umową przewidziano na 31
marca 2019 roku. W ramach zadania wybudowany
zostanie jednokondygnacyjny obiekt o powierzchni
251 m2, i wysokości 6,07 m. Inwestycja obejmuje
również wykonanie: wewnętrznych instalacji c.o. pompa cieplna powietrze-powietrze oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych w budynku.
Przy obiekcie powstanie 19 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych, w tym 2 dla osób
niepełnosprawnych. Przedmiotowy budynek będzie
się składał z głównej sali o powierzchni 112,2 m2, w
której na jednej ze ścian zostanie utworzona Na zdjęciu: Ryszard Świlski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Janusz
interaktywna wystawa poświęcona rybactwu Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie,
śródlądowemu oraz światu podwodnemu. Oprócz tej
sali w obiekcie powstaną: kuchnia, magazyn, kotłownia, szatnie oraz toalety. W ramach projektu zostanie również zakupione
wyposażenia do obiektu, a mianowicie: sprzęt AGD, krzesła, stoły, meble kuchenne oraz wyposażenie szatni. Po zakończeniu
wszystkich zaplanowanych prac przy obiekcie zostanie ustawiona łódź, która po wykonaniu remontu będzie swoistym
dopełnieniem powstałego centrum kultury rybackiej w naszej gminie. Celem projektu jest stworzenie obiektu dla turystów i
mieszkańców, w którym poznają bogatą historię rybactwa i terenu od niego zależnego

Dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
W dniu 4 grudnia 2017 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia
gabinetu profilaktyki zdrowotnej pomiędzy Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Pana Dariusza Drelicha
Wojewodę Pomorskiego, a Gminą Cedry Wielkie reprezentowaną przez Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry
Wielkie. Dotacja została udzielana w oparciu o
specustawę z dnia 15 września br. o
szczególnych rozwiązaniach zapewniających
poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej. Dokument ten pozwolił na
przeznaczenie ponad 130 mln zł na doposażenie
gabinetów w szkołach na terenie całego kraju.
Pieniądze mogą być przeznaczone tylko na
przedmioty wykorzystywane w gabinecie, np.
tablice, wagi i inne urządzenia pozwalające na
przeprowadzenie np. badań przesiewowych.
Nasza Gmina otrzymała dotację w wysokości
2.472 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki
zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Obrońców
Ziem Polskich w Wocławach między innymi w
apteczki przenośne z wyposażeniem. Szkolny
gabinet powinien spełniać bardzo ważną rolę, bo
to w tym miejscu można najszybciej
zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości w
rozwoju dziecka.

Na zdjęciu: Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Dariusz Drelich - Wojewoda
Pomorski
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Wypożyczalnia sprzętu wodnego na przystani żeglarskiej w Błotniku najwyżej
ocenionym projektem.
Dnia 11 grudnia 2017 r. w odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej
Grupie Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”, która oceniła wnioski
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego na działania związane z działalnością turystyczną i
około turystyczną wykorzystującą wodny potencjał obszaru. Z
terenu naszej gminy został złożony wniosek przygotowany
przez Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS” na
realizację operacji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału
obszaru, poprzez budowę obiektu całorocznego,
turystycznego przeznaczonego na wypożyczalnie sprzętu
wodnego w miejscowości Błotnik, gm. Cedry Wielkie”. W
wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej pod
kątem spełniania kryteriów zgodności i wyboru operacji
wniosek na inwestycję w Błotniku został oceniony najwyżej i
tym samym został rekomendowany do dofinansowania.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano BUDOWĘ
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO DO PRZECHOWYWANIA
JACHTÓW o wymiarach 12,53 m x 21,80 m, który będzie pełnił
rolę wypożyczalni sprzętu wodnego. Projektowany budynek
zostanie wykonany na działce sąsiadującej bezpośrednio z
Przystanią Żeglarską w Błotniku. Funkcja budynku obejmuje
pomieszczenie magazynowe o powierzchni użytkowej 215,62 m2, które zostanie przeznaczone do magazynowania
jachtów oraz innych jednostek pływających. W obiekcie znajdą się również pomieszczenia socjalne dla użytkowników
m.in: szatnia, WC, umywalnia oraz pomieszczenie gospodarcze i przedsionek.
Zlokalizowanie inwestycji w bezpośrednim otoczeniu przystani żeglarskiej przyczyni się do poszerzenia oferty w zakresie
wykorzystania potencjału wodnego zarówno Martwej Wisły, przy której funkcjonować będzie obiekt jak i całego obszaru
Pętli Żuławskiej w ramach której funkcjonuje przystań w Błotniku. Planowany koszt całkowity zadania to 538 166,78 złote,
z czego środki z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” stanowi
37,16%, czyli 200 000,00 zł. Pozostały koszt w wysokości 338 166,78 zł stanowi wkład własny GKM CEDRUS, który jako
operator przystani w Błotniku zabiega o jej dalszy rozwój i zwiększenie dostępności dla mieszkańców jak i turystów.
Realizację inwestycji zaplanowano na 2018 rok.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cedrach Małych.
Dobiega końca realizacja inwestycji
polegającej na modernizacji drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w
Cedrach Małych (ulica Łąkowa). W
ramach zadania wykonano
utwardzoną drogę o długości 516 m i
szerokości 3 m z płyt drogowych.
Wykonawcą robót była firma
Teleelektronika Bogusław Pszczoła z
Cieplewa. Koszt przedsięwzięcia to
246 687,33 zł., z czego 60 000,00 zł
stanowi dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego.
Po realizacji tego zadania rolnicy z
terenu naszej Gminy zyskali kolejny
odcinek drogi, po którym będą mogli się
przemieszczać wykorzystując ciężki
sprzęt rolniczy bez obaw o jego
uszkodzenie.

Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.
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Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Cedry Wielkie
Z dniem 30 listopada zakończona została realizacja
przedsięwzięcia pn.: „Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie
Cedry Wielkie” realizowana przez firmę STARMAX Pan Marek
Starczewski. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 148
431,48 tys. złotych z czego 94 446,95 zł stanowi
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W ramach zadania
zrealizowano 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. Budowa siłowni ma
na celu wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie
Gminy Cedry Wielkie oraz zachęcenie mieszkańców do
większej aktywności na świeżym powietrzu.

Utrzymanie rowów melioracyjnych jest obowiązkiem właściciela gruntu.
Brak stałej, systematycznej
konserwacji rowów
melioracyjnych i przydrożnych
oraz przepustów prowadzi przy
obfitych opadach deszczu do
lokalnych podtopień i zalewania
p o s e s j i o r a z b u d y n k ó w.
Zarośnięte i zamulone rowy nie
odprowadzają wód, przez co
wysoki poziom wód powoduje
podtapianie przyległych gruntów i
piwnic w budynkach
mieszkalnych. Problemem są nie
tylko zamulone i zarośnięte rowy
melioracyjne, ale również celowe
ich niszczenie, zasypywanie i
zaśmiecanie. Bieżące
utrzymanie, konserwacja,
renowacja i monitoring stanu
rowów melioracyjnych „należy do
zainteresowanych właścicieli
gruntów” (granice działek
najczęściej biegną przez środek
rowów).
Właściciel nieruchomości
powinien sam dbać o właściwy stan rowów, m. in. poprzez wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów, wybieranie
namułu z dna rowów, usuwanie wszelkich zatamowań, naprawę uszkodzonych skarp i dna rowów.
W odniesieniu do rowów melioracyjnych, znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma możliwości ich
utrzymywania ze środków budżetu gminy, gdyż z tego źródła nie można finansować obowiązków spoczywających na
właścicielach prywatnych nieruchomości (działanie takie stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
Utrzymanie przez pracowników Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich tych elementów infrastruktury melioracyjnej,
których właścicielem jest Gmina Cedry Wielkie nie da dostatecznych rezultatów wykonywanych prac, ponieważ
właścicielami większej części tej infrastruktury są prywatni właściciele działek.
Tylko wspólne zaangażowanie wszystkich właścicieli działek przyległych do rowów przyczyni się do skutecznego
rozwiązania problemu zalewania i zminimalizowania zagrożenia podtapianiami. Należy jednak pamiętać, że aby
dokonać jakichkolwiek prac w infrastrukturze melioracyjnej (zasypanie istniejącego rowu lub wykopanie nowego)
wymaga uzyskania odpowiedniego uzgodnienia, m.in. pozwolenia wodno-prawnego.
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"Czyste powietrze Pomorza" - umowa o dofinansowanie podpisana.
W dniu 31 października br. Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czyste powietrze
Pomorza Cedry Wielkie 2017”. Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 252 000,00 zł z czego 25 % tj. ok. 62 500,00 zł
pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, pozostała kwota natomiast z budżetu
gminy Cedry Wielkie oraz środków własnych mieszkańców. Zadanie polega na wymianie kotłów opalanych węglem lub koksem na
te opalane gazem, olejem opałowym, biomasą lub pompy ciepła.
Dotacja z WFOŚiGW w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi:
1. kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę : do 5 tys. zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę; w
przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny do 12,5 tys. zł;
2. pompa ciepła: do 10 tys. zł na jedno źródło ciepła.
Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza powodowanego tzw. „niską emisją". Jakość
powietrza którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego niezmiernie ważne jest poniesienie świadomości
społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko
sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji
kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.
Zachęcamy mieszkańców zainteresowanych wymianą źródeł ogrzewania na proekologiczne do kontaktu pod numerem telefonu
58 692-20-37 lub osobiście w pokoju nr 2 Urzędu Gminy.

Bezpłatne zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony środowiska i klimatu.
Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS”, działające m.in.. na
rzecz Gminy Cedry Wielkie, uzyskało maksymalną liczbę punktów w
ramach oceny wniosku na realizację zadania pn. „ORGANIZACJA
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA OSÓB ZE ZDEFINIOWANYCH GRUP
DEFAWORYZOWANYCH, UWZGLĘDNIAJĄCYCH ZAGADNIENIA W
ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU NA TERENIE
GMINY CEDRY WIELKIE”. Działanie realizowane za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” w ramach „Poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych
oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Przedsięwzięcie polegać będzie na organizacji 180 godzin bezpłatnych
zajęć edukacyjnych i obejmie zagadnienia z zakresu OCHRONY
ŚRODOWISKA I KLIMATU.
Całe przedsięwzięcie skierowane jest do grupy docelowej liczącej
przynajmniej 180 osób, a w szczególności do mieszkańców obszaru objętego LGD „Trzy Krajobrazy”, w tym mieszkańców Gminy
Cedry Wielkie. Wybór grupy docelowej zostanie dokonany na podstawie regulaminu rekrutacji i obejmować będzie beneficjentów
z następujących grup: dzieci i młodzież do 26 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby 50+.
Zajęcia odbywać się będą w 9 obiektach publicznych na terenie Gminy Cedry Wielkie, w tym: Przystań Żeglarska w Błotniku,
Świetlica Wiejska w Leszkowach, Świetlica Wiejska w Długim Polu, Świetlica Wiejska w Kiezmarku, Świetlica Wiejska w
Koszwałach, Świetlica Wiejska w Koszwałach „Ostatni Grosz”, Świetlica Wiejska w Miłocinie, Świetlica Wiejska w Stanisławowie,
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
Wyżej wymieniony projekt realizować będzie cel zgodny z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. „Samorealizująca się
aktywna lokalna społeczność, wykorzystująca lokalną bazę obiektów publicznych, poprzez uczestnictwo w zajęciach
edukacyjnych uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu”.
Termin realizacji zadania: maj - sierpień 2018 r.
Całkowity budżet zadania: 60 000,00 zł, w tym 100% środków pochodzących z Unii Europejskiej - PROW 2014-2020.

Na zdjęciu: Wręczenie nagród w licznych konkursach dla najmłodszych.

Na zdjęciu: Występ gwiazdy wieczóru zespół DE MONO

Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.
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Uroczysta Sesja Świąteczna Rady Gminy Cedry Wielkie
W dniu 15.12.2017 r. odbyła się sesja Rady
Gminy Cedry Wielkie, na której wśród wielu
punktów porządku obrad najważniejszy był ten
dotyczący przyszłorocznego budżetu Gminy.
Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik
głównych założeń Radni Gminy w głosowaniu
jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 r.
Część druga sesji miała charakter
przedświąteczny, na którą zaprosiła gości
Przewodnicząca Rady Gminy. Na uroczystość
przybyli m.in.: Pan Stefan Skonieczny –
Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Enoch
Witucki – Właściciel firmy ACTIV YACHT, Pan
Mirosław Klukowski – Dyrektor Oddziału
Banku Spółdzielczego w Cedrach Wielkich,
Księża, Radni, Sołtysi, a także dyrektorzy
jednostek oświatowych z terenu Gminie Cedry
Wielkie. Po przywitaniu wszystkich Gości
przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta
Gminy i Panią Bożenę Daszewską –
Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie,
zebrani mieli okazję wysłuchać prezentacji
kolęd i pastorałek przygotowanych przez
zespół Female Bande i solistów
prowadzonych przez Panią Bożenę Kozicką w
Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich.
W świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój
wprowadził wszystkich zgromadzonych
Ksiądz Dziekan Janusz Mathea, wygłaszając
krótką homilię nawiązującą do ewangelii, a
także Ksiądz dr Czesław Sołtys proboszcz
parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w
Kiezmarku składając wszystkim zebranym
świąteczne życzenia.
Życzliwa, wręcz rodzinna atmosfera
towarzyszyła gminnemu spotkaniu, w trakcie
którego po wspólnym odśpiewaniu kolędy
zebrani złożyli sobie nawzajem życzenia,
dzieląc się przy tym opłatkiem – symbolem
zgody i pojednania. Na zakończenie
uroczystości Wójt Gminy – Pan Janusz
Goliński i Pani Bożena Daszewska złożyli
wszystkim zgromadzonym podziękowania za
konstruktywną współpracę w minionym roku,
życząc jednocześnie, aby Nowy Rok 2018, był
udany i pomyślny w życiu zawodowym i
osobistym.
W ramach uroczystości dodatkowo zostały
wręczone nagrody Wójta Gminy Cedry Wielkie
za wybitne osiągnięcia w nauce i działalności
artystycznej, upowszechnianie i ochronę
kultury oraz promocję Gminy Cedry Wielkie.
Nagrodzeni w myśl uchwały Rady Gminy
Cedry Wielkie z dnia 29 listopada 2017 r.
zostali: Zespół Female Bande, Pan Andrzej
Brzyszcz, Pan Grzegorz Bogun i Pan Tomasz
Jażdżewski.
Na zdjęciu: Występ gwiazdy wieczóru zespół DE MONO

Na zdjęciu: Wręczenie nagród w licznych konkursach dla najmłodszych.
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XVII Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w Szachach
Po raz kolejny gmina Cedry Wielkie została gospodarzem
Mistrzostw Powiatu Gdańskiego w Szachach – tym razem XVII
edycji. Zawody odbyły się 16 grudnia 2017 r. w Szkole
Podstawowej w Cedrach Wielkich o godzinie 10.00. Za
szachownicami usiadło 28 zawodników w czterech
kategoriach wiekowych z pięciu gmin. Nad prawidłowym
przebiegiem mistrzostw czuwał sędzia główny Pan
Przemysław Symbor, który jest również trenerem zajęć
szachowych w ŻOKiS.
Zawody miały na celu popularyzację sportu szachowego oraz
zachęcenie ich do innej formy spędzania wolnego czasu.
Najlepsi uczestnicy zmagań otrzymali puchary ufundowane
przez Starostę Powiatu Gdańskiego. Ponad to Wójt Gminy
Cedry Wielkie ufundował nagrody rzeczowe dla zwycięzców
danej kategorii wiekowej oraz puchary dla ich gmin. Z naszej
gminy udział wzięło 4 zawodników, którzy również uplasowali
się na podium w 2 kategoriach.

Jeśli kochasz dzieci nie pal...odpadami.
Okres jesienno - zimowy to przede wszystkim sezon grzewczy. Od tego, czym
palimy i co trafia do pieców zależy w dużej mierze nasze zdrowie a nawet
życie. Spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności.
Płacimy zdrowiem ! Trujemy dzieci, skazując je na choroby górnych dróg
oddechowych, astmę i alergie. Co roku umiera na świecie 7 mln osób, a w
Polsce 45 tyś z powodu zanieczyszczonego powietrza (Raport Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej organizacji non-profit HEAL).
Podczas spalania w piecach śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek
siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany.
Substancje te zanieczyszczają nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i
ziemię. Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzamy chlorowodór, który w
połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny - kwaśne deszcze. Dlatego
spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce. Kiedy dzień jest
bezwietrzny, niebo zachmurzone a ciśnienie niskie powstaje SMOG.
W sezonie grzewczym zanieczyszczenie powietrza trującymi pyłami wyraźnie
wzrasta. Niestety, bardzo często jest to wina ludzkiej bezmyślności i
niedoinformowania. Wciąż nie brak osób, które do pieców oprócz opału
wrzucają odpady, takie jak odzież, butelki czy kawałki pomalowanego
drewna. Dlaczego ? Bo chcą zaoszczędzić lub zmniejszyć ilość
produkowanych śmieci. W efekcie do atmosfery trafiają toksyczne
substancje: metale ciężkie, dioksyny, furany, pyły. To one są przyczyną wielu
niebezpiecznych chorób, takich jak nowotwory, astma, nadciśnienie tętnicze,
a także powodują obniżenie odporności, zaburzenia hormonalne i osłabienie
zdolności rozrodczych.
Na zdjęciu:
Spalanie
zagrażawieczóru
zdrowiu
i życiu
Twojej rodziny, sąsiadów,
nas Wręczenie nagród w licznych konkursach dla najmłodszych.
Na zdjęciu:śmieci
Występ gwiazdy
zespół
DE MONO
wszystkich !
Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego
człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej
społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na
rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym
społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji
współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia
oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń
bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element
procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.
Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji
co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1. Informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2. Informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp..;
- realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
3. Informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia,
które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie uciążliwości związanych z budową drogi ekspresowej S7.
dniu 08 listopada 2017 r., z inicjatywy Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego, odbyło się spotkanie z
mieszkańcami Cedrów Małych i Kiezmarka w sprawie uciążliwości związanych z budową drogi ekspresowej S7. Na
spotkaniu byli obecni przedstawiciele Metrostav - Pan Igor Sedlacek i Mariusz Janczewski, GDDKiA - Pani Kinga
Gierlach, Nadzoru Inwestorskiego - Pan Michał Żużel i Urzędu Gminy - Pan Krzysztof Dziaduszewski. Podczas
spotkania mieszkańcy, Dyrektor Szkoły Pan Piotr
Bukowski i rolnicy uprawiający okoliczne pola
przedstawili szereg krytycznych uwag. Omówione
zostały problemy z bezpiecznym dojściem do szkoły w
Cedrach Małych. Notorycznie są parkowanie
samochody budowy nawet na chodnikach przyległych
do Szkoły. Oświetlenie uliczne na tym odcinku jest
niesprawne. Została przedłożona petycja podpisana
przez 63 mieszkańców Cedrów Małych Kolonii w
sprawie uciążliwości poruszania się po sfrezowanej
nawierzchni, pełnej luźnych kamieni i nieutwardzonego
tłucznia. Mieszkańcy skarżą się na poobijane auta,
wybite szyby od kamieni wylatujących z samochodów
ciężarowych obsługujących budowę. Samochody
Wykonawcy poruszają się z prędkością, znacznie
przekraczającą dopuszczalną. Mieszkańcy żądają
natychmiastowego położenia nowej bitumicznej
nawierzchni, tak jak jest w projekcie. Ponadto zgłaszają
problem z przejściem w wykonanym tunelu. Tunel jest
cały czas nieoświetlony i systematycznie
zanieczyszczany. Rozumiejąc, że poruszają się po
terenie budowy wymagają, by zostały wykonane prace
podnoszące bezpieczeństwo dojścia do przystanków
autobusowych. Mieszkańcy postulują o konieczność
pilnego wykonanie zadaszeń na przystankach
autobusowych, w szczególności w kierunku do
Gdańska. Zgłoszone zostały uwagi do sposobu
prowadzenia weryfikacji stanu technicznego obiektów
przyległych do budowy, prowadzonych na zlecenie
Metrostav. Ponadto Pani Anna Moritz przedstawiła
problem z właściwym odprowadzeniem wody z boiska
piłkarskiego w Cedrach Małych, które doprowadziło to
do zniszczenie murawy. Zaproszeni Przedstawiciele
realizujący budowę odpowiadali na bieżąco na pytania i Na zdjęciu: Uczestnicy spotkania mieszkańców z Januszem Golińskim – Wójtem
przedstawiali obszerne wyjaśnienia. Po szczegółowej Gminy Cedry Wielkie
analizie zgłaszanych uwag zaproponują terminy i zakres
podjęcia działań mających na celu zmniejszenie
uciążliwości budowy trasy ekspresowej.

W
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Program "Aktywna tablica" w gminnych szkołach podstawowych.
Gmina Cedry Wielkie zakwalifikowana została do Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". Całkowity koszt
zadania w roku 2017 wynosi 56.000 złotych , z czego kwota przyznanej dotacji to 44.800
złotych. Dotacja została udzielona przez Wojewodę Pomorskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania w szkołach podstawowych w Cedrach Wielkich, Cedrach Małych,
Wocławach i Giemlicach. Zostanie ona wykorzystana na zakup tablic interaktywnych z
projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośników. W ramach zadania szkoły
zobowiązane są do podjęcia działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie
nauczania polegających między innymi na: wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora,
uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i
szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, wykorzystaniu TIK na zajęciach
edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć
edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i
uruchomienia pomocy dydaktycznych.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018.
Na terenie gminy Cedry Wielkie mamy 4 rodzaje dróg publicznych:
1. Droga krajowa o dł. 8,663 km; S7 - 3,770 km , administrowana
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. Po ustaniu opadu
śniegu: śnieg luźny może zalegać do 4 godz., błoto pośniegowe
może występować do 6 godz. Odpowiedzialne za ZUD na odcinku
drogi ekspresowej S7 administrowanej przez Rejon w Gdańsku (OD
Matarnia tel. 58 342 68 29) jest przedsiębiorstwo: FBSerwis SA, ul.
Stawki 40, 01-040 Warszawa Kierownikiem Utrzymania jest p.
Kamila Hinc tel. 797-301-438 Koordynatorem ds. ZUD jest p.
Mateusz Łoś tel. 571-209-118
2. Droga wojewódzka - droga DW 227 Trutnowy - Cedry Małe dł. 9,1 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 zarządcę drogi, śnieg luźny może zalegać do 8 godz,
dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. Zimowe utrzymanie wykonuje „RR TRANS Sp. z o.o.” 83-000 Pruszcz
Gdański ul. Zastawna 32, tel.kom.602-237-240. Przedstawiciel Właściciela p. Radosław Golański tel.kom.664-163-247.
3. Drogi powiatowe - droga 2231G dł. 5,4 km Cedry Wielkie - Leszkowy, droga 2232G dł. 3,5 km km Koszwały - Trutnowy,
droga 2233 G dł. 5,5 km - Stanisławowo - Cedry Wielkie, droga 2248G dł. 5,5 km Wocławy - Trutnowy, droga 2235G dł. 3,5
km Cedry Małe - Świbno, droga 2236 G dł. 5,9 km Przejazdowo-Koszwały, droga 2238G dł. 9,4 km Wiślinka - Trzcinisko Błotnik, droga 2239G dł. 7,0 km Błotnik - Kiezmark - Leszkowy. 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 zarządcę
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 „B&U Usługi Ogólnobudowlane Bożena
Dzidkowska”.
4. Drogi gminne - których jest 427km w tym 16,8 km drogi ulepszone masą bitumiczną (asfalt), 97,2 km drogi utwardzone
masą betonową (płyty), 0,9 km drogi ulepszone brukowcem (bruk), 22,6 km drogi ulepszone żużlem i 308,2 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 52 km 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 tel. (58)
683-61-64.
Wykonawcami są: „PHU AGRO-SYSTEM Andrzej Brzozowski” - rejon I tj. Wocławy, Stanisławowo, Trutnowy, Miłocin,
Koszwały. Przedsiębiorstwo Usługowe Bogdan Gwizdała - rejon II tj. Cedry Małe, Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice.
„OLI - TRANS Łukasz Cydejko” - rejon III tj. Błotnik, Trzcinisko, Kiezmark, Leszkowy. „PPHU BE-KA Beata Pękala” - rejon IV
tj. Koszwały, Wocławy (stara E7).
Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.
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Gminne obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podobnie jak w całym kraju, również w
Gminie Cedry Wielkie odbyły się obchody
związane z 99 rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości. W 1918 r. po 123
latach niewoli, na gruzach państw
zaborczych odrodziła się Rzeczpospolita.
Z tej okazji w miniony piątek, w dniu 10
listopada 2017 r. o godz. 17.00 odbyła się
Msza Święta w kościele parafialnym pw.
Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich
koncelebrowana przez Ks. Proboszcza
Leszka Laskowskiego, Ks. Dziekana
Janusza Mathea i Ks. Zbigniewa Kerlin, z
udziałem Wójta Gminy Cedry Wielkie
Janusza Golińskiego, Przewodniczącej
Rady Gminy Bożeny Daszewskiej,
Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców.
Po zakończeniu uroczystości kościelnych
uczestnicy przeszli pod miejscowy obelisk
ofiar „Marszu Śmierci”, gdzie po
odśpiewaniu Hymnu Polski uroczyście
złożono wiązanki biało - czerwonych
kwiatów i zapalono znicze w obecności
sztandarów szkół i ochotniczych straży
pożarnych. Dalsza część obchodów
odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i
Sportu. Część patriotyczno - artystyczną
z a p r e z e n t o w a ł z e s p ó ł Z O YA . W
aranżacjach zespołu pojawiły się pieśni
patriotyczne z czasów I i II Wojny
Światowej, a także utwory współczesne
nawiązujące do Wolności. Dla wszystkich
uczestników przygotowane zostały
śpiewniki patriotyczne, dzięki którym
mieszkańcy aktywnie włączyli się we
wspólne śpiewanie.
Po części artystycznej rozstrzygnięty
został konkurs plastyczny pn.
„WOLNOŚĆ! NIEPODLEGŁOŚĆ!
ZJEDNOCZENIE!”, skierowany do
wszystkich szkół z terenu Gminy Cedry
Wielkie, a także prezentacja działalności
Fundacji Niezłomni, której dokonał jej
przedstawiciel i jednocześnie mieszkaniec
Gminy Cedry Wielkie Pan Arkadiusz
Ciszewski. Na koniec uczestnicy
obchodów zaproszeni zostali na słodki
poczęstunek.

Na zdjęciu: Laureaci konkursu plastycznego „ Wolność, Niepodległość, Zjednoczenie” wraz z
Panem Januszem Golińskim – Wójtem Gminy Cedry Wielkie i Panią Justyną Słowińską –
Zastępcą Przewodniczącej Rady Gminy.

Na zdjęciu od lewej: Ks. Kanonik Zbigniew Kerlin, Ks. Proboszcz Leszek Laskowski, Ks. Dziekan
Janusz Mathea

Na zdjęciu: Uroczyste złożenie kwiatów i zniczy przy obecności Sztandarów Szkół i Ochotniczych
Straży Pożarnych
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Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Wocławach.
10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Wocławach uczczono 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
nawiązując programem artystycznym do zacytowanych słów J. Piłsudskiego - „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
Uroczystość rozpoczęła Msza święta odprawiona w tutejszym kościele w intencji szkoły, która nosi zobowiązujące imię Obrońców
Ziem Polskich. We Mszy św. uczestniczyły władze samorządowe, nauczyciele, uczniowie szkoły, zaproszeni goście oraz rodzice.
Dalszy ciąg uroczystość odbył się w szkole, gdzie Pani Iwona Karlinski Dyrektor szkoły rozpoczynając uroczyste spotkanie
powitała zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Nasza droga do niepodległości była trudna, a historia bogata i
ciekawa, musimy dbać o naszą wolność powiedział Wójt Gminy Pan Janusz Goliński. Przedstawiony przez uczniów program
uroczystości był nie tylko interesujący ze względu na rys artystyczny, ale przede wszystkim wzruszający.
W trakcie trwania uroczystości odśpiewano
Hymn Polski i hymn Szkoły Podstawowej w
Wocławach, a uczennice klasy siódmej w
ekspresywny i sugestywny sposób
zaprezentowały piosenkę Chłopców z Placu
Broni „Wolność kocham i rozumiem…”, i „Dziś
idę walczyć Mamo...”. Zaprezentowanie
słynnej piosenki Jacka Kaczmarskiego „Mury”
i wykonanie utworu „Żeby Polska była Polską”
nadały uroczystości podniosłego charakteru.
Niezwykle ważnym momentem było
pasowanie uczniów klas pierwszych, które
rozpoczęło się polonezem. Pierwszoklasiści z
przejęciem recytowali słowa ślubowania na
Sztandar Szkoły, przyrzekając godnie ją
reprezentować i z dumą nosić jej Imię.
Pierwszaki otrzymały z rąk pani dyrektor Akty
Pasowania i legitymacje oraz upominki od
Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy. Za
rok spotkamy się na 70-leciu Szkoły
Podstawowej w Wocławach i setnej rocznicy
odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Zapraszamy !

Na zdjęciu: Udział Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie w uroczystości pasowania
uczniów klas pierwszych.

Spotkanie z Operą.
W roku szkolnym 2017/2018 Opera Bałtycka w Gdańsku objęła opieką między innymi Szkołę Podstawową im. Obrońców Ziem
Polskich w Wocławach. Patronat operowy - „Mo(r)że Opera?” to cykl spotkań organizowanych w szkołach z udziałem artystów i
współpracowników Opery. Uczestniczą w nim dzieci klas 0-IV. W czasie spotkań poznają świat opery, śpiewu, tańca, instrumentów
i teatru. Każda z audycji poświęcona będzie innemu zagadnieniu muzycznemu. Uroczysty finał spotkań zakończy się pokazem na
scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku.. W dniu 20 listopada 2017 roku odbyła się pierwsza audycja, która wzbudziła wielkie
zainteresowanie wśród uczestników. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie.

Na zdjęciu: uczniowie Szkoły Podstawowej w Wocławach wraz z artystami Opery Bałtyckiej
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Wernisaż w Domu Podcieniowym w Miłocinie.
W piątkowy wieczór 24 listopada 2017 r. w Domu
Podcieniowym w Miłocinie miało miejsce
wyjątkowe i pierwsze tego typu wydarzenie na
terenie Gminy Cedry Wielkie. W tym nowo
wyremontowanym obiekcie, powstałym w II poł.
XVIII wieku, odbyła się niezwykła prelekcja Pani
Aleksandry Paprot-Wielopolskiej pn.
„Niematerialne dziedzictwo kulturowe na
Żuławach” oraz wernisaż autorskich prac fotografii
Pani Ludwiki Jóźwiak pn. „Wielokulturowość
Żuław w kontekście obrzędowości”. Wspomniany
obiekt został wyremontowany dzięki owocnym
staraniom Gminy Cedry Wielkie i realizacji
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”.
Uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia byli
m.in..: Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry
Wielkie, Pani Bożena Daszewska –
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie,
Radni i Sołtysi, przedstawiciele placówek
szkolnych z terenu Gminy, a także mieszkańcy
oraz miłośnicy Żuław. Mieliśmy również
przyjemność gościć Ks. Janusza Mathea Dziekana
Dekanatu Żuławy Steblewskie, Ks. Kanonika
Zbigniewa Kerlin
Proboszcza Parafii w
Trutnowach oraz Ks. Leszka Laskowskiego
Proboszcza Parafii w Cedrach Wielkich.
Jako pierwsi zabrali głos przedstawiciele
samorządu naszej gminy – Pan Janusz Goliński
oraz Pani Bożena Daszewska, serdecznie witając
wszystkich gości oraz wspominając historię
obiektu i jego transformację w związku z
dokonanym remontem, wyrażając tym samym
zachwyt z dokonanych zmian oraz wdzięczność
wszystkim tym, którzy się do nich przyczynili.

Na zdjęciu: Mieszkańcy uczestniczący w wydarzeniu

Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Paprot – Wielopolska, Ludwika Jóźwiak, Bożena Daszewska
– Przewodnicząc Rady Gminy, Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie

Po powitaniu głos zabrał pierwszy prelegent – Pani
Aleksandra Paprot-Wielopolska, która
wprowadziła wszystkich uczestników w świat
niematerialnego dziedzictwa kulturowego na
Żuławach, zestawiając ze sobą historię i czasy
obecne. Prelekcja ta stanowiła również
wprowadzenie w tematykę wystawy prac
fotograficznych przygotowanych przez Panią
Ludwikę Jóźwiak.
W ramach wydarzenia można było również
obejrzeć wystawy stałe, przygotowane dzięki
współpracy Gminy Cedry Wielkie, z Nowym
Dworem Gdańskim. O wystawach tych
opowiedział w krótkiej prelekcji Pan Marek Opitz –
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Nowego
Dworu Gdańskiego – KLUB NOWODWORSKI. Na
zakończenie wydarzenia, wszyscy uczestnicy
zostali zaproszeni na poczęstunek specjalnie
przygotowany na tę okoliczność.

Na zdjęciu: Mieszkańcy uczestniczący w prelekcji
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XI Ogólnopolska Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych.
W dniu 2 grudnia 2017 r. w Nadarzynie koło Warszawy odbyła się XI
Ogólnopolska Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych podczas
Centralnych Targów Rolniczych w ramach poromocji polskiego folkloru i
ludowej tradycji. Województwo Pomorskie reprezentowało Koło Gospodyń
Wiejskich Leszkowy. Wydarzenie połączone było z obchodami 150-lecia
KGW na ziemiach Polskich. Leszkowianki zaprezentowały tradycyjny stół
żuławski pełen regionalnych świątecznych potraw. Zgodnie z dawną
żuławską tradycją na każdym z talerzy znalazły się drobne prezenty dla
wszystkich zasiadających do świątecznego stołu. Przy stole ustawiono snop
zboża, to nieco zapomniany obyczaj, który według dawnych wierzeń miał
zapewnić dostatek i urodzaj. Choinka wykonana z drewna w kształcie stożka
przystrojona w kolorowe łańcuchy, orzechy i wstążki to również jeden ze
świątecznych elementów pojawiających się w żuławskich domach w
minionych czasach.

Wystrój stoiska nawiązywał swym charakterem do
wystroju żuławskiego domu, gdzie między innymi
znalazły się stare okiennice, dawne krzesła
Na zdjęciu : Członkinie KGW Leszkowy promujące Gminę Cedry Wielkie
gdańskie oraz szereg elementów używanych w
dawnym gospopdarstwie domowym. Promocja
naszego regionu podczas tak prestiżowego wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów. Dzięki nim uszyto nowe
stroje żuławskie, powstała ścianka regionalna oraz bogato zastawiony stół. Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w
Leszkowach składa serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie finansowe. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa
jest realizacja naszych zamierzeń i celów oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Żuław. Serdecznie dziękujemy !

VII Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy.
W dniu 9 grudnia br. w auli im. Jana Pawła II w Szkole
Podstawowej w Trąbkach Wielkich odbyła się VII edycja
konkursu „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”.
Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdańskim, Gmina Trąbki Wielkie oraz Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Celem konkursu
jest integracja środowiska wiejskiego w powiecie gdańskim,
popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu, pobudzanie
aktywności wśród mieszkańców i kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowych. Gminę Cedry Wielkie reprezentowało
Koło Gospodyń Wiejskich Cedry Małe. W tym roku
rywalizowano w konkurencji estetyki, doboru dekoracji i
ogólnej prezentacji stołu, potrawie „ryba po grecku” oraz
wypieku tradycyjnego makowca.
W ogólnej ocenie KGW Cedry Małe zajęło II miejsce w
konkurencji wystroju stołu Bożonarodzeniowego. Wydarzenie
to było doskonałą okazją do zaprezentowania przez Panie z
KGW umiejętności kulinarnych.
Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.

Na zdjęciu : Członkinie KGW Cedry Małe promujące Gminę Cedry Wielkie
wraz z Ryszardem Świliskim - członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego
i Stefanem Skoniecznym - Starostą Gdańskim.
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"Rok Rzeki Wisły 2017 - zakończenie, a może Panta Rhei".
W piątek 8 grudnia w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta
Gdańska odbyła się konferencja „Rok Rzeki Wisły 2017 - zakończenie, a
może Panta Rhei”. Jej uczestnicy przyjęli specjalne memorandum.
Zaproszonych gości, m. in. przedstawicieli samorządów, uczelni i
organizacji pozarządowych, wśród których była również Gmina Cedry
Wielkie, reprezentowana przez Łukasza Żarna - Dyrektora ŻOKIS,
flisacy z Ulanowa, uczeni, muzealnicy, słowem wszyscy, którym bliski
jest los królowej polskich rzek, powitał prezes Ligi Morskiej i Rzecznej
kpt. ż. w. dr inż. Andrzej Królikowski. Celem konferencji było przybliżenie
istotnych aspektów dotyczących rozwoju Wisły, począwszy od
zagadnień turystyczno-kulturalnych, poprzez problematykę
odpowiedzialności za środowisko i społeczność lokalną, aż po ważne
kwestie gospodarcze. Podczas spotkania zaprezentowano wydarzenia
wiślane, które miały miejsce na obszarze całego biegu Wisły. Goście i
prelegenci dzielili się wrażeniami i przedstawiali szanse i możliwości Na zdjęciu : Organizatorzy wydarzenia
związane z wykorzystaniem tej rzeki. Obok flisu wiślanego, licznych
spływów, imprez regatowych, pikników, rejsu kontenerowcem
podkreślono inicjatywy, które organizowane były m.in.. przez Gminę Cedry Wielkie, w tym:
- Wodna Fiesta - Dni otwarte na portach i przystaniach Pętli Żuławskiej Rejs dziennikarski
– rejs załogi radiowej po Wiśle, w tym pobyt na Przystani żeglarskiej w Błotniku
- Udział KGW Cedry Małe w Pomorskim Święcie Produktu Tradycyjnego w Gdańsku Oliwa
- CYKL ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH „NASZA WISŁA” DLA KLAS „0”, W RAMACH ROKU RZEKI WISŁY, a także wydarzenia
towarzyszące nawiązujące do rzeki Wisły: Palinocka Żuławska, Impreza dla seniorów i powiatowy konkurs „Żuławy Nasza
Ojczyzna” organizowany przez Szkołę Podstawową w Cedrach Wielkich.
Przypomnijmy, że rok 2017 ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Rzeki Wisły. W ramach tej
szczególnej inicjatywy powstało szereg projektów kulturalno-historycznych, turystycznych, ekologicznych i artystycznych
związanych z Wisłą, realizowanych pod wspólnym patronatem. Z inicjatywy instytucji, organizacji i środowisk zrealizowano wiele
wydarzeń, które na nowo pozwoliły odkryć najpiękniejsze miejsca i największe nadwiślańskie atrakcje.

Sukcesy recytatorów ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.
30 listopada 2017 r. uczniowie klas 0-III Szkoły
Podstawowej w Cedrach Wielkich
uczestniczyli w finale 5. Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego Poezji dla Dzieci,
którego organizatorem była Szkoła
Podstawowa im. K. Pawłowskiej w Trąbkach
Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w
Trąbkach Wielkich. Konkurs miał na celu
rozbudzanie zainteresowania twórczością
polskich poetów oraz zachęcanie dzieci do
prezentacji swoich umiejętności i talentów. W
tegorocznej edycji konkursu zadaniem
uczestników było zaprezentowanie dowolnego
wiersza Michała Rusinka - literaturoznawcy,
tłumacza, pisarza, sekretarza nieżyjącej już
poetki Wisławy Szymborskiej.
Do zmagań konkursowych przystąpiło 44
uczniów (wybranych w wyniku wcześniej
przeprowadzonych eliminacji w konkursach
Na zdjęciu : Laureaci konkursu
klasowych) z 13 szkół powiatu gdańskiego.
Jury, powołane przez Organizatorów
konkursu, oceniało recytatorów w czterech kategoriach wiekowych (oddziały przedszkolne, klasy I, klasy II, klasy III)
według następujących kryteriów: przedstawienie autora i tytułu wiersza, opanowanie pamięciowe utworu, interpretacja
tekstu, strój rekwizyty oraz ogólne wrażenie artystyczne. Reprezentantami szkoły byli: Zuzanna Ciupik - oddział
przedszkolny, Oliwia Duchnowska - kl. I, Kajetan Kobierski – kl. II oraz Aleksandra Korytnicka z kl. III.
Recytatorzy wykazali się indywidualnym, twórczym podejściem do interpretacji wybranych wierszy oraz doskonałym
opanowaniem treści utworów. W swoich kategoriach wiekowych drugie miejsca zajęli: Zuzanna Ciupik za ciekawą
interpretację wiersza pt. „Okno” oraz Kajetan Kobierski, który popisał się recytacją utworu pt. „Łopata do śniegu”.
Trzecie miejsce zdobyła Aleksandra Korytnicka za prezentację wiersza pt. „Fotel”. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali drobne upominki, natomiast laureaci uhonorowani zostali nagrodami książkowymi oraz pamiątkowymi
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35 rocznica śmierci ks. biskupa Kazimierza Kluza.
Józef Kazimierz Kluz urodził się w 1925 r. w
Ołpinach. Od 1947 roku studiował w
seminarium duchownym w Tarnowie, od 1949
w Krakowie. 24 VI 1951 otrzymał święcenia
kapłańskie i rozpoczął służbę duszpasterską w
diecezji gdańskiej. W latach 1958-1972
proboszcz parafii i kościoła Chrystusa Króla w
Gdańsku. W 1972 roku otrzymał święcenia
biskupie z rąk kardynała Stefana
Wyszyńskiego, prymasa Polski. Został
biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej i
biskupem tytularnym Hilty. W styczniu 1981
uczestniczył w wizycie NSZZ „Solidarność” w
Rzymie i Watykanie. W czasie stanu
wojennego odwiedzał internowanych. 5
grudnia 1982 roku biskup Kluz, wracając z
wizytacji w parafii Trutnowy, zginął w wypadku
samochodowym. Został pochowany w krypcie
biskupów w kościele (archikatedrze) Trójcy
Świętej w Oliwie. W 35 rocznicę śmierci ks.
biskupa Kluza tj. 5 grudnia 2017 roku o
godzinie 11.00 odbyła się uroczysta msza
święta w kościele parafialnym pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach
koncelebrowana przez ks. dziekana Janusza
Mathea przy udziale księży z dekanatu oraz
byłego proboszcza księdza Jana
Gabańskiego. Po mszy świętej, głos w imieniu
samorządu zabrali Pan Janusz Goliński - Wójt
Gminy Cedry Wielkie i Pani Bożena
Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy
Cedry Wielkie, dziękując księżom za
odprawienie mszy świętej oraz słowo boże i
wspólną modlitwę. Na zakończenie,
uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty oraz
znicze pod tablicą upamiętniającą ks. biskupa
sufragana gdańskiego Kazimierza Kluza. W
uroczystości wzięli udział licznie zebrani
wierni, a także przedstawiciele placówek
oświatowych z terenu gminy wraz z pocztami
sztandarowymi, Radni, Sołtysi i zaproszeni
goście.

Na zdjęciu od lewej: Ks. Proboszcz Waldemar Naczk, Ks. Dziekan Janusz Mathea, Janusz
Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Ks. Krzysztof Zdrojewski, Ks. Proboszcz Adam Lejman, Ks.
Kanonik Zbigniew Kerlin.

Na zdjęciu uroczyste nabożeństwo w intencji ks. biskupa Kazimierza Kluza

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla Mai Bukowskiej,
Julii Szymańskiej oraz Joanny Golińskiej
Dnia 18 grudnia 2017 r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku
odbyła się Gala Stypendialna, podczas której Marszałek
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wręczył
zaświadczenia potwierdzające przyznanie stypendium w
ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej” na
rok szkolny 2017/2018. W tym roku stypendia otrzymały
uczennice klasy trzeciej Gimnazjum w Cedrach Małych: Maja
Bukowska i Julia Szymańska oraz tegoroczna absolwentka
gimnazjum Joanna Golińska, której sukcesy edukacyjne zostały
docenione już po raz drugi. Dodatkowo Joanna Golińska to
jedna wśród trzydziestu wyróżnionych stypendystów za rok
2016/2017. Na Gali Stypendialnej obecny był Wójt Gminy Cedry
Wielkie – pan Janusz Goliński oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cedrach Małych – pan Piotr Bukowski.
Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.

Strona 22

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Jubileusz Pożycia Małżeńskiego Państwa Alicji i Józefa Sokół
W dniu 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy, Państwo Alicja i Józef
Sokół otrzymali odznaki za 50-lecie Pożycia Małżeńskiego. W imieniu
Prezydenta RP wręczył je Wójt Gminy Pan Janusz Goliński. 09 grudnia
1967 r. roku Państwo Sokół z miejscowości Błotnik złożyli sobie
przysięgę małżeńską. Po 50 latach wspólnego życia, przyszedł czas na
chwilę refleksji nad wspólnie spędzonym czasem. Wzajemna miłość i
szacunek, jakim się darzą, są wzorem do naśladowania dla młodszych
pokoleń. Wójt Gminy wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego złożyli jubilatom serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia
oraz miłości. Gratulowali również wspaniałej i kochającej rodziny, która
czerpie wzorce z ich życiowych doświadczeń.
Następnie Wójt wręczył im medale za wieloletnie pożycie małżeńskie,
okolicznościowy list gratulacyjny oraz upominki. Później przyszedł czas
na kwiaty, toast i pamiątkowe zdjęcia. Tę wyjątkową uroczystość
wzbogacił występ muzyczny przygotowany przez członka rodziny.
Sympatyczni państwo Sokół cieszą się, pogodą ducha i radością życia.
Parze raz jeszcze składamy długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i
doczekania się kolejnych jubileuszy.

94 rocznica urodzin Pani Anieli Sulej
Pani Aniela Sulej mieszkanka Miłocina obchodziła 94 rocznicę
urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński
wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Cedrach Wielkich Panią Grażyną Bereza udała się do Jubilatki z
kwiatami oraz okolicznościowym prezentem składając
najserdeczniejsze życzenia.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze wynikającej z obecności
najbliższych członków rodziny jubilatki.

Spotkanie opłatkowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich
W dniu 16.12.2017 r. odbyło się przedświąteczne spotkanie
opłatkowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich, w której
uczestniczyli poza strażakami: Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy
Cedry Wielkie, Pani Elżbieta Prymaczek – Sekretarz Gminy, Pan
Edward Woźniak – Komendant Gminnego OSP w Cedrach Wielkich,
Pan Jan Wawer - Prezes Zarządu OSP w Cedrach Wielkich i Michał
Rychlicki Wiceprezes Zarządu OSP w Cedrach Wielkich, a także ks.
Leszek Laskowski - proboszcz parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w
Cedrach Wielkich. W świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój
wprowadził wszystkich zgromadzonych Ksiądz Leszek Laskowski,
wygłaszając krótką homilię nawiązującą do ewangelii, a także Pan
Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie składając wszystkim
zebranym świąteczne życzenia, podkreślając tym samym ogromną
wdzięczność i podziw za wykonywaną pracę.
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Literackie spotkanie autorskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cedrach Wielkich
z Panią Małgorzatą Strękowską-Zaremba
6 października 2017 r. odbyło się drugie planowane spotkanie autorskie kolejnej laureatki wielu prestiżowych nagród i wyróżnień
za twórczość literacką, znanej autorki książek dla dzieci i współautorki podręczników, Małgorzaty Strękowskiej-Zaremba. W
spotkaniu uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej z Cedrów Wielkich, a także przedstawiciele grona pedagogicznego.
Po krótkiej prezentacji pisarki przez Panią Dorotę Nawrocką – dyrektor biblioteki, Pani Małgorzata opowiedziała dzieciom w jakim
celu organizuje się spotkania autorskie, jak można zdobyć autograf oraz których pytań lepiej nie zadawać pisarkom. Następnie
autorka zadawała uczestnikom zagadki dotyczące
zwierząt, przedstawiła w postaci zdjęć
najniezwyklejsze z nich, a także opowiedziała o ich
nietypowym życiu oraz o ich nietypowych
sposobach na sen. Pisarka zaprezentowała
również swoje książki – poczynając od pierwszej,
aż po najnowsze, opowiedziała o pracy pisarza oraz
wyjaśniła skąd wzięły się pomysły i inspiracje na
bohaterów oraz na niezwykle zabawne fabuły. Pani
Małgorzata przeczytała również uczniom
najzabawniejsze fragmenty z serii o Filipku
Zaskrońcu, który co chwilę pakuje się w różne
tarapaty, a nawet… rapowała z uczestnikami utwór
PoS Antoni zupełnie jak bohater książek. Pod
koniec spotkania dzieci chętnie zadawały pytania
Pani Małgorzacie, od prywatnych po zawodowe.
Nasz gość cierpliwie i chętnie wysłuchiwał i
odpowiadał bez wyjątku na każde z nich.
Spotkanie było również okazją do zakupu książek
przybyłej autorki oraz otrzymania wpisu z
dedykacją co spowodowało duże zainteresowanie
wśród uczniów i przyczyniło się do powstania Na zdjęciu Małgorzata Strękowska – Zaręba
ogromnej kolejki po zakup książek oraz do
otrzymania autografu z dedykacją. W ramach
niespodzianki dzieci przygotowały pisarce ilustracje przedstawiające sceny z jej książek, którym autorka miała nadać tytuły.
Upominek wzbudził ogromną satysfakcję i pisarka zabrała je ze sobą na pamiątkę.

Międzynarodowy Dzień Pisania Listów – żywa lekcja historii dla pierwszoklasistów
9 października – to Światowy Dzień Poczty, Znaczka
Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania
Listów. Jest to kolejne z nietypowych świąt, które
znajduje się w kalendarzu. 9 października to dzień
otwierający cały korespondencyjny tydzień. Nie jest to
przypadkowa data, ponieważ dokładnie tego dnia w
1874 r. w Bernie, powołano jedną z najstarszych na
świecie organizacji międzynarodowych – Światowy
Związek Pocztowy. W Polsce Dzień Znaczka
obchodzony jest od 1956 r.
W ramach obchodów tego Święta, Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich zorganizowały żywą lekcję historii,
w której uczestniczyli uczniowie klas 1-ych ze Szkoły
Podstawowej z Wocław oraz Cedrów Wielkich. Panie
nie wtajemniczyły wcześniej dzieci w jakim celu udają
się do ŻOKiS, tak więc była to dla nich na miejscu
prawdziwa niespodzianka. Zanim rozpoczęły się
zajęcia uczniowie podziwiali klaser filatelistyczny
zawierający m.in.. znaczki pocztowe z lat 60-ych oraz
70-ych ubiegłego stulecia. Znaczki posiadały Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia wraz z dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej –
Dorotą Nawrocką
różnorodną tematykę, tj.: roślinną, zwierzęcą,
astronomiczną, przywódców państw, morską,
wojenną i bajkową. Po wprowadzeniu uczniów w tematykę i cel zajęć dzieciaki przygotowały własne znaczki okolicznościowe.
Każde zrobiony przez siebie znaczek mogło zabrać do domu. Następnie wspólnie stworzyliśmy duży znaczek, na którym znalazły
się życzenia dla Pracowników Poczty Polskiej. Ponieważ pierwszoklasiści nie potrafią jeszcze pisać, swój podpis na dużym
znaczku przypieczętowali odciskiem palca. Z gotowymi życzeniami udaliśmy się do Urzędu Pocztowego w Cedrach Wielkich, by
osobiście złożyć życzenia i przekazać upominek. Święto takie jak to, zachęca do refleksji nad tym odchodzącym w przeszłość
sposobem komunikowania. Dziś łatwiej jest wysłać sms-a lub e-maila niż kopertę z kolorowym znaczkiem i ręcznie zapisaną kartką
w środku. Na szczęście dzieci przyznały, że raz w roku piszą list – do Świętego Mikołaja
Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.
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Laureatka XIII Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „W Pałacu Słów”.
W dzisiejszych czasach, w dobie Internetu i cyfryzacji,
młodzież z niechęcią sięga po książkę. Często jedynymi
pozycjami, czytanymi przez młodych ludzi, są lektury
szkolne. Do tego, że literatura rozwija wyobraźnię,
poszerza horyzonty, nikogo nie trzeba przekonywać. Kto
czyta, ten wie, w jaką cudowną „podróż w nieznane” się
wybiera. Jeszcze większym wyzwaniem dla młodzieży
jest poezja. Trudny język, brak odniesienia do ich
rzeczywistości czy zwyczajnie niezrozumienie tematu,
stają się przeszkodą nie do pokonania. Dlatego odrzucają
czytanie poezji i tworzenie własnych utworów literackich.
Nie można jednak stosować tych kryteriów wobec
wszystkich. Są i tacy, dla których jest to wspaniała
przygoda i chętnie podejmują próby „zaprzyjaźnienia się”
z literaturą piękną na różne sposoby. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. J. Brzechwy w Giemlicach postanowili
sięgnąć po pióro, przelewając na papier swoje myśli i
uczucia. Pod czujnym okiem pani Karoliny Lidke powstały Na zdjęciu: Laureaci konkursu poetyckiego
wiersze, ukazujące wrażliwą naturę autorów, ich świeże
spojrzenie na życie codzienne pełne radości, ale i trosk,
oraz na otaczającą przyrodę. Powstałe utwory wzięły udział w 13. Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „W Pałacu
Słów”. Do konkursu zgłoszono prace 9 uczniów, w tym - 13 tekstów.
Dnia 16 listopada 2017 r. odbyło się końcowe posiedzenie jury 13. Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „W Pałacu
Słów”, na który nadesłano: 175 tekstów ze szkół podstawowych, 53 teksty ze szkół gimnazjalnych oraz 143 teksty ze
szkół ponadgimnazjalnych. Jury oceniło 371 utworów poetyckich.
Jury postanowiło przyznać 1. miejsce w kategorii : szkoły podstawowe Natalii Olechnowicz ze Szkoły Podstawowej im.
J. Brzechwy w Giemlicach. Dnia 24 listopada 2018 r. w Pałacu Młodzieży w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala 13.
Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „W Pałacu Słów’’. Nagrody laureatom wręczyła jurorka konkursu Pani Elżbieta
Porowska - dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Wiersze, wyświetlane na ekranie, zaprezentował drugi z jurorów
Pan Tomisław Ryczko - aktor, nauczyciel w PM. Przewodniczący jury Pan Stefan Szczygłowski - poeta i prozaik,
nauczyciel w PM skierował do nagrodzonych wiele ciepłych słów, pełnych podziwu dla twórczości młodych poetów.
Wszystkim młodym twórcom, wchodzącym na scenę, towarzyszyły głośne fanfary. Serdecznie gratulujemy laureatce.

„ Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze…” Wizyta Przedszkolaków i
Katechizm polskiego dziecka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cedrach Wielkich.
Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich chcąc upamiętnić
odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz podkreślić
niezłomność, patriotyzm i bohaterskie czyny rodaków w walce o
wolność dla polskiego narodu włączyła się w obchodzone uroczyście
w całym kraju Narodowe Święto Niepodległości. W ciągu Tygodnia
Patriotycznego przygotowano wystawę zbiorów związanych z
literaturą patriotyczną, w szczególności tematyką niepodległościową,
przedstawiającą najważniejsze fakty, wydarzenia oraz postaci,
związane z odrodzeniem się Polski i kształtowaniem II
Rzeczpospolitej. 10 listopada Gminna Biblioteka Publiczna w
Cedrach Wielkich we współpracy z ŻOKiS gościła dzieci z
Przedszkola Samorządowego w Cedrach Małych oraz grupę
Przedszkolaków z „Niepublicznego Zespołu Słonecznych Okienek
Przedszkolnych” z Cedrów Wielkich. Na zajęciach rozmawialiśmy o
wszystkich symbolach narodowych oraz o znaczeniu Święta
Niepodległości. Nie zabrakło również życiorysu Józefa Piłsudskiego Na zdjęciu: przedszkolaki ze Słonecznego Okienka wraz z Beatą
oraz ciekawostek z jego życia, a mianowicie faktu posiadania Kwiecień – Dyrektor NZ SOP w Cedrach Wielkich i Dorotą Nawrocką
„Kasztanki” i „Psa”- wiernych zwierzęcych przyjaciół. Uczestnicy Dyrektor GBP w Cedrach Wielkich
spotkania wysłuchali tekstów poezji niepodległościowej, fragmentów
utworów muzycznych, tj. najbardziej znaną pieśń Legionów Polskich
–„My, Pierwsza Brygada” Ignacego Jana Paderewskiego. W repertuarze pojawił się Mazurek Dąbrowskiego oraz inne pieśni i
wiersze patriotyczne. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne „Kolory naszej wolności”, aby w ten
sposób zachęcić dzieci do aktywnego włączenia się w obchody Święta Niepodległości. Podczas zajęć dzieci wykonywały flagi
narodowe, które zabrały ze sobą do domu, by je wykorzystać w dekoracji domu lub Marszu Niepodległości, ponieważ w tym dniu
większość z nas wywiesi flagę Polski przed domem, a na przemarsze i obchody weźmie ze sobą kotylion.
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MIKOŁAJKI 2017
Jak co roku Żuławski Ośrodek
Kultury i Sportu zorganizował
mikołajki dla dzieci z terenu gminy
Cedry Wielkie. W dniu 6 grudnia
2017 r. o godzinie 17.00 w Szkole
Podstawowej w Cedrach Wielkich
zebrali się uczestnicy
mikołajkowych wrażeń. Spotkanie
rozpoczęło się bardzo
humorystycznym przedstawieniem
teatralnym pt. „PSOTY
KŁOPOTY”, w wykonaniu
trójmiejskiego Teatru Maszoperia.
Przedstawienie rozbawiło zarówno
najmłodszych jak i ich opiekunów.
Dzieci czynnie brały udział w
przygotowanych przez Teatr
zabawach, a na koniec wspólnie
wykonały taniec bałwanka.
Najwięcej jednak emocji wzbudziła
wizyta Świętego Mikołaja. Ten
długo oczekiwany gość został
bardzo entuzjastycznie przyjęty.
Wszystkie dzieci chciały być
najbliżej gościa z Laponii, który
przybył na saniach zaprzężonych
w renifery. Każdy z uczestników
zabawy otrzymał paczkę od
Świętego Mikołaja. Znalazło się
również wielu odważnych, którzy
uprzednio zarecytowali wierszyk
lub zaśpiewali piosenkę. W trakcie
rozdawania prezentów były
robione pamiątkowe zdjęcia. To
wspaniałe spotkanie dostarczyło
wszystkim dzieciom wiele emocji,
uśmiechu i radości.

Na zdjęciu: Zabawa Mikołajkowa z udziałem Św. Mikołaja i przedstawieniem teatralnym
Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.
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Informacja dla osób bezrobotnych.
W 2017 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański wraz z Gdańskim Urzędem Pracy przystąpiła do realizacji projektu ,,Zintegrowana
Inwestycja w Talenty I” (ZIT-I), dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji na
rynku pracy (po 30 roku życia oraz z wykształceniem średnim lub niższym). W ramach podejmowanych działań utworzono
stanowisko doradcy ds. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Głównym zadaniem doradcy jest nawiązywanie
kontaktów i współpracy z pracodawcami w zakresie m.in. pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy. Przedstawia także
dostępne oferty zatrudnienia spełniającym kryteria osobom bezrobotnym.
ZIT-I jest korzystny dla przedsiębiorców ze względu na możliwość łączenia kilku dostępnych form dofinansowania jednocześnie.
Zakres działalności aktywizacyjnej obejmuje teren całego powiatu gdańskiego i Miasta Pruszcz Gdański. W Urzędzie Miasta
Pruszcz Gdański w każdy czwartek można skorzystać z porady doradcy zawodowego. Informacje o projekcie dostępne są na
stronie internetowej miasta Pruszcz Gdański oraz profilu Facebook.
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Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Dnia 18 października 2017 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie
powołanej na kolejną trzyletnią kadencję przez Wójta Gminy Cedry Wielkie. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Elżbieta Prymaczek Sekretarz 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 2018. 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.

Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.
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I ROK ECOL – UNICON NA TERENIE GMINY CEDRY WIELKIE
Niedługo minie rok odkąd Ecol – Unicon zajmuje się gospodarką wodociągowo – kanalizacyjną w gminie Cedry Wielkie.
Podsumowując nasze działania w 2017 roku chcielibyśmy podkreślić, że był to dla nas czas owocnej pracy z niewątpliwie trudnym
początkiem związanym z rozpoznaniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.
Z istotniejszych podejmowanych przez nas inicjatyw należy zwrócić uwagę na trwający ciągle proces inwentaryzacji, kontroli i
przywracania sprawności hydrantów przeciwpożarowych, który idzie w parze z inwentaryzacją sieci, jako istotnego elementu
ochrony p..poż. Aktywnie uczestniczyliśmy w działaniach inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw
wody, podniesienie jakości usług i zmniejszanie ilości azbestowo-cementowych odcinków wodociągów. Dzięki finansowaniu
gminy, zostały m.in. wymienione odcinki sieci w miejscowości Cerdy Małe i Miłocin czy usunięto problematyczne przejście sieci
wodociągowej pod dnem kanału w m. Wocławy.
W całym tym czasie staraliśmy się aktywnie wspierać lokalne inicjatywy i przekazać Państwu jak najwięcej informacji o naszej
działalności. Wsparliśmy m.in. organizację Dnia Seniora czy zorganizowaliśmy Dzień Eksploatatora, na którym wymieniliśmy
spostrzeżenia dotyczące działalności wod – kan z sąsiednimi gminami.
Gorąco zachęcamy do odwiedzania uruchomionej w tym roku naszej strony internetowej poświęconej eksploatacji
(https://ewk.ecol-unicon.com), na której możecie Państwo znaleźć niezbędne informacje w zakresie wod-kan. Jest to dodatkowe
miejsce, gdzie oprócz całodobowego pogotowia technicznego (58 683 91 96) możecie Państwo również zgłosić awarię lub inne
zauważone problemy związane z naszą działalnością.
Rok 2018 będzie dla naszej działalności rokiem zmian i wyzwań. Należy podkreślić, że realizacja przez Ecol-Unicon celów i zadań
wynikających z zawartego kontraktu będzie się odbywała w nowej rzeczywistości prawnej wynikającej z szerokiego wachlarzu
zmian w ustawodawstwie.
To przede wszystkim wprowadzenie nowego Prawa Wodnego i idąca za nią współpraca ze świeżo utworzoną instytucją Wody
Polskie, oraz wprowadzona w ostatnich dniach nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków. Obie te ustawy wnoszą znaczące, daleko idące zmiany w kluczowych aspektach naszej działalności.
Rok przyszły to również zmiany infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Państwa gminie. Należy podkreślić, że aktualnie
realizowana jest przez Urząd Gminy bardzo duża inwestycja rozbudowy systemu kanalizacyjnego w m. Leszkowy, Giemlice oraz
Długie Pole. To długotrwały, znacząco absorbujący nasze siły proces inwestycyjny, po którego zakończeniu gmina Cedry Wielkie
zostanie niemal w całości skanalizowana. Mamy nadzieję, iż kolejny rok będzie stał pod znakiem wspólnych sukcesów i rozwoju, w
którym będziemy mogli dla Państwa świadczyć usługi na możliwie najwyższym poziomie.
Dziękując Państwu serdecznie za dotychczasową współpracę, pragniemy złożyć Państwu świąteczne życzenia
radosnych, spokojnych, pełnych

Strona 29

Cedry Wielkie, grudzień 2017 r.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

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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