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INWESTYCJE
NA KANALIZACJĘ WYDANO OK. 60 MILIONÓW
W Długim Polu odbyła się niecodzienna uroczystość. Z udziałem
wielu gości świętowano zakończenie jednej z najważniejszych
inwestycji, która w ostatnich latach realizowana była na terenie
naszej gminy. Chodzi oczywiście o budowę kanalizacji sanitarnej
w trzech miejscowościach – Giemlicach, Leszkowach i Długim
Polu oraz na ulicy Ogrodowej w Cedrach Wielkich.
Zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie
naszej gminy realizowane są od ponad 15 lat. Na ten cel wydano
ok. 60 mln zł, z czego połowę tych środków udało się pozyskać z
funduszy unijnych. Tylko ostatnia inwestycji kosztowała ok. 12
mln zł, a wsparcie unijne wyniosło 85%.
– Trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie przychylność zarządu
województwa pomorskiego, gros tych zadań nie udałoby się tak
szybko zrealizować. Można powiedzieć, że prawie wszyscy
mieszkańcy tzw. aglomeracji ściekowej mogą korzystać z kanalizacji. Lada dzień ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę budowy kanalizacji w Cedrach Małych Kolonii. Nie zapominamy również o Kiezmarku, który znalazł się poza aglomeracją ściekową, ale i tam będziemy już niebawem budować –
zapewnia Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Obecny na uroczystości w Długim Polu senator Ryszard Świlski,
który jeszcze do niedawna był wicemarszałkiem województwa
pomorskiego, zapewniał, że nie zapomni o naszej gminie.
– Znamy się tak długo, że chyba nie muszę składać gwarancji, że
nie zapomnę o gminie Cedry Wielkie. Cieszę się, że mogę
uczestniczyć w zwieńczeniu kolejnego dużego projektu, w
którym swój skromny udział miał także samorząd województwa
pomorskiego – mówi senator Ryszard Świlski.

Na zdjęciu: Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Na zdjęciu: Poświecenie inwestycji przez Ks. Dziekana
dek. Żuławy Steblewskie Janusza Mathea - proboszcza parafii w Giemlicach

Budowa sieci kanalizacyjnej w naszej gminie otrzymała również
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
– Gmina Cedry Wielkie jest godna naśladowania, a zarówno
wójt, rada gminy i urzędnicy wyjątkowo dbają o środowisko. To
między innymi dzięki nim Pomorze ma najwyższym w kraju
wskaźnik skanalizowania województwa. Gmina Cedry Wielkie
ma też wielki wkład w tym, że nasze wody w rzekach, czy jeziorach są coraz czystsze – podkreślał w Długim Polu Maciej
Kazienko, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Mirosław Socha, prezes firmy Sombud, która zajmowała się
budową sieci kanalizacyjnej, podziękował zaś za znakomitą
współpracę z urzędnikami oraz mieszkańcami.

Na zdjęciu: Wręczenie gratulacji dla Pana Ryszarda Świlskiego przez
Wójta Gminy Cedry Wielkie - Pana Janusza Golińskiego i Przewodniczącą
Rady Gminy – Justynę Słowińską, w związku z nominacją na Senatora RP

– Projekt był duży i trudny. Mimo to dzięki współpracy z gminą, a
także z powiatem, udało się wykonać powierzone nam zadanie.
Korzystając z okazji, przepraszamy za wszystkie niedogodności i
dziękujemy za wyrozumiałość – mówił Mirosław Socha.
Przy okazji raz jeszcze przypomnijmy, że mieszkańcy mają możliwość włączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
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Na zdjęciu: Wręczenie podziękowania dla Pana Macieja Kazienko
– Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku za wsparcie inwestycji

CEDRY WIELKIE „SPORTOWĄ GMINĄ”
Podczas uroczystej Gali Sportowa Polska 2019 „XX lat
Budownictwa Sportowego i Rekreacyjnego w Polsce”
wyróżnienie w kategorii „Sportowa Gmina” odebrał
Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie. Gala Sportowa Polska odbyła się w siedzibie Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie, a wyróżnienia wręczali olimpijczycy Anita Włodarczyk, Jacek Wszoła i Andrzej
Supron. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach.
Nasza gmina została doceniona za całokształt działań na
rzecz sportu.
– Zauważono nasze inwestycje, które zrealizowaliśmy w
ostatnich latach. We wrześniu oddaliśmy do użytku halę
w Cedrach Wielkich, ale przecież wybudowaliśmy marinę
w Błotniku, przy której działa szkółka żeglarska. Jej
uczestnicy jeżdżą na południe Europy, gdzie szlifują swoje
żeglarskie umiejętności. Pamiętajmy też o sieci ścieżek
Na zdjęciu: oficjalne wręczenie wyróżnienia dla Pana Janusza Golińskiego
rowerowych, które powstają w naszej gminie, ale i o
– Wójta Gminy Cedry Wielkie
trójstronnym porozumieniu z Przywidzem i Trąbkami
Wielkimi, dzięki czemu uczniowie uczą się narciarstwa, golfa czy żeglarstwa – mówi Janusz Goliński.
Warto jeszcze przypomnieć, że przy każdej szkole jest boisko sportowe. Miłośnicy zdrowego stylu życia mogą też korzystać
z siłowni na świeżym powietrzu.
Dodajmy, że tytuł „Sportowa Gmina” przyznawany jest samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Jak informują organizatorzy konkursu, przy ocenie
kandydatów brane są pod uwagę nie tylko nakłady gminy na infrastrukturę sportową, ale również zaangażowanie przedstawicieli samorządowych w promocję sportu i rekreacji.

MARSZAŁEK OGLĄDA PRZYSTANIE
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego,
odwiedził naszą gminę. Wizyta nie była przypadkowa.
Marszałek obejrzał bowiem postęp prac na dwóch budowach, gdzie powstają przystanie kajakowe.
Przystanie są już niemal gotowe. Przypomnijmy, że powstały w Trzcinisku i Błotniku. Obie realizowane są ramach
projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i
Martwej Wisły”. W Trzcinisku wybudowano 12-metrowy
pomost pływający wraz z rampą i trapem. W Błotniku także
wybudowano pomost pływający, rampę z trapem, ale też
budynek z zapleczem sanitarnym. Poza tym będzie tu
również miejsce do suszenia kajaków.
– Jestem pod wrażeniem przedsięwzięć realizowanych na
terenie gminy Cedry Wielkie. Mam tu na myśli budowę nie
tylko przystani dla kajakarzy, ale i ścieżek rowerowych.
Marina w Błotniku już niczym nie odbiega od tych, które
możemy spotkać na wielkich jeziorach mazurskich. Cieszę
się, że gmina umiejętnie sięga po każde możliwe środki,
dzięki czemu realizowane są kolejne inwestycje. Jestem
przekonany, że turyści coraz chętniej zaglądać będą w ten
jakże urokliwy zakątek naszego Pomorza – mówi Mieczysław Struk.

Na zdjęciu: Przystań kajakowa w Błotniku
Na zdjęciu od lewej: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkiei Mieczysław Struk
– Marszałek Województwa Pomorskiego
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WIŚLANA TRASA ROWEROWA W NASZEJ GMINIE – PIERWSZE ODBIORY
W grudniu rozpoczęły się pierwsze częściowe odbiory
inwestycji polegającej na budowie ścieżek
i przystanków rowerowych na terenie Gminy Cedry Wielkie. Zadanie realizowane w ramach 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 powstaje
blisko 8 km ścieżek oraz dwa przystanki rowerowe. Trasa
została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy odcinek
zlokalizowany jest 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
Na zdjęciu: nowo wybudowana infrastruktura rowerowa
Gdański i obejmować będzie odcinek Błotnik – Przegalina - Świbno. Dzięki temu rowerzyści będą mogli bez
przeszkód z terenu naszej gminy przejechać do centrum Gdańska przez Wyspę Sobieszewską.
Natomiast na terenie gminy Pruszcz Gdański trasa będzie wiodła od Sobieszewa aż do Przejaz-dowa. Drugi odcinek budowany przez Gminę Cedry Wielkie rozpoczyna się od przystani żeglar-skiej w Błotniku, przez Cedry Małe i kończy na ul. M.
Płażyńskiego w Cedrach Wielkich. W ra-mach tej zaplanowano budowę kładki nad Kanałem Śledziowym.
Koszt projektu zaplanowanego w naszej gminie to blisko 8 mln złotych, z czego dofinansowanie wynosi 5 mln zł. Liderem
całego zadania jest Gmina Pruszcz Gdański, a partnerami są Gmina Cedry Wielkie oraz Miasto Pruszcz Gdański.

3 MILIONY NA GMINNE DROGI
W październiku Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski i
Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie na specjalnie
zorganizowanej uroczystości w Starostwie Powiatowym w
Tczewie podpisali umowę, dzięki której nasz samorząd
otrzymał 3 mln zł. Środki te będą przeznaczone na inwestycje drogowe:
1.
Modernizacja ulicy Ogrodowej w miejscowości
Cedry Wielkie
2.
Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na
odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej (nowa
droga wraz z podziemną infrastrukturą i wiodąca
do planowanego przedszkola w Cedrach Wiel
kich)
3.
Przebudowa ul. Łokietka i części ul. Ziemiańskiej
w Trutnowach Pierwszych

Na zdjęciu od lewej: Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski, Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Kazimierz Smoliński
– Poseł na Sejm RP

Dzięki pieniądzom pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych drogowcy będą mogli działać w trzech miejscach. Szacunkowy koszt inwestycji wynieść może nawet 6 mln zł.
Na pierwsze zadanie w dniu 29 11. 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach przetargu. Łącznie wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A na kwotę 1 338 762,75 zł.
Na pozostałe dwa zadania drogowe zaplanowane w Cedrach Wielkich i Trutnowach przetarg zostanie ogłoszony już na
początku stycznia 2020 r. W bieżącym roku zakończyła się przebudowa ulicy Kolorowej w Cedrach Małych
Dodatkowo nasz samorząd złożył już aplikacje o kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Ich koszt może wynieść
kolejne 5-6 mln zł, ale połowę tych kosztów może pokryć dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski dotyczą
remontu dróg w Długim Polu, Kiezmarku, Trutnowach oraz Miłocinie.
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ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS !!!
Urząd Gminy Cedry zyskał nowy wygląd podczas termomodernizacji! Ta długo oczekiwana inwestycja stały się
faktem!
Dzięki realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, który
otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego możliwy był remont
siedziby Urzędu Gminy Cedry Wielkie, który nadszarpnięty
zębem czasu wymagał modernizacji.
W ramach projektu dokonano szeregu prac, w tym m.in.
docieplenie obiektu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej, a także instalacje
grzewcze, wodne i oświetleniowe. Dodatkowo odświeżono
wszystkie pomieszczenia urzędu i przystosowano je do
lepszej pracy urzędników i obsługi mieszkańców.

Na zdjęciu: Ogólny widok na Urząd Gminy Cedry
Na zdjęciu:

Mając na uwadze wiele potrzeb inwestycyjnych i społecznych remont Urzędu nie był priorytetem dla włodarzy
Gminy, jednak z uwagi na możliwość sfinansowania działania za pośrednictwem środków z UE, które dedykowane
były wyłącznie termomodernizacji podjęto decyzje o
poprawie jakość funkcjonowania urzędu, który bez wątpienia wpływa na zwiększenie poziomu satysfakcji z obsługi.

Na zdjęciu: Wyremontowane Archiwum Urząd Gminy

ZAKOŃCZENIE BUDOWY
NA KOLOROWEJ
Zakończyła się przebudowa ulicy Kolorowej w Cedrach
Małych. Przy Kolorowej zainstalowano oświetlenie. Jezdnia
i chodnik zostały wyłożone kostką brukową. Wartość
umowy opiewała na 249 689 złotych, a inwestycja w 70
procentach dofinansowana jest w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Z uwagi na ograniczone parametry drogi,
ulica ma charakter ciągu pieszo jezdnego, który w znacznym stopniu przyczyni się do spowolnienia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa.
Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z mieszkańcami

HONOROWY TYTUŁ DLA JANUSZA GOLIŃSKIEGO
WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE
Za nami uroczystość, podczas której świętowano 20-lecie
powiatu gdańskiego. Była to doskonała okazja do wspomnień i podsumowań. Podczas uroczystości Bogdan Dombrowski – Przewodniczący Rady Powiatu, oraz Stefan
Skonieczny – Starosta Gdański, wręczali „Honorowe Tytuły
za Zasługi dla Powiatu Gdańskiego”.
W gronie wyróżnionych osób znalazł się również Janusz
Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie. Tytuł przyznany został
za niestrudzoną działalność na rzecz powiatu, gminy i jego
mieszkańców.
Na zdjęciu od lewej: Stefan Skonieczny – Starosta Gdański, Bogdan Dombrowski
– Przewodniczący Rady Powiatu i Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie
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BEZPIECZNIEJ W STANISŁAWOWIE
Zakończył się pierwszy etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej w Stanisławowie. Jak zapowiada
Stefan Skonieczny, Starosta Gdański, budowany będzie
również dalszy fragment ścieżki – aż do skrzyżowania z
drogą wojewódzką w miejscowości Trutnowy.
Przypomnijmy, że prace trwały stosunkowo długo, ponieważ
drogowcy musieli wykonać – przed wylaniem asfaltu –
podbudowę ciągu pieszo-rowerowego. Dzięki temu będzie
ona znacznie wytrzymalsza.
– Jeździłem tą drogą wielokrotnie i doskonale wiem, jak
trudne było tu mijanie innego pojazdu. Teraz, dzięki tej
inwestycji, będzie to znacznie łatwiejsze. Mieszkańcy mogą
w końcu bezpiecznie spacerować. W planach mamy
budowę dalszego ciągu aż do drogi wojewódzkiej – zapewnia Stefan Skonieczny.
Warto jeszcze nadmienić, że najmłodsi mieszkańcy przygotowali dla osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji
specjalne podziękowania, w których wyrażają wdzięczność
za realizację inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo na
drodze w Stanisławowie.
Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie, zwraca uwagę,
że przy okazji budowy ciągu pieszo-rowerowego aż do
skrzyżowania z drogą wojewódzką Zarząd Dróg Wojewódzkich mógłby zająć się przebudową złą sławą owianej krzyżówki.
– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak niebezpieczne jest to
miejsce. Mam nadzieję, że Zarząd Dróg Wojewódzkich
zdecyduje się zrealizować jakże ważną dla nas inwestycję –
dodaje Janusz Goliński.

Na zdjęciu od lewej: Stefan Skonieczny – Starosta Gdański, przedstawiciele
wykonawcy, Alicja Benedyk – Radna Gminy Cedry Wielkie, Andrzej Bożyk
– Zastępca Wójta Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński – Wójt Gminy

Na zdjęciu: Uczestnictwo Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wocławach
wraz z uczniami na odbiorze inwestycji

Wójt naszej gminy deklaruje, że gmina pokryje wszelkie
koszty związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej. Decyzję w tej sprawie podjąć jednak musi
zarządca drogi, Zarząd Dróg Wojewódzkich. Do tematu
zapewne wrócimy jeszcze niejeden raz.

GMINA WSPIERA POWIAT
Najważniejsze drogowe zadania zaplanowane na ten rok
zostały wykonane. Mimo to w różnych częściach naszej
gminy spotkać można jeszcze „walczących” drogowców. W
ostatnim czasie pracowali oni na drodze powiatowej Leszkowy-Kiezmark-Błotnik-Trzcinisko.
– Droga wielokrotnie, w razie jakiegoś zdarzenia na ekspresówce, wykorzystywana jest jako objazd. Szczególnie było to
zauważalne w czasie budowy siódemki. Korzystają z niej
również kierowcy dużych, ciężkich składów ciężarowych,
które niszczyły pobocza. Taka sytuacja zaistniała na trasie
między wsią Leszkowy a Kiezmarkiem, gdzie swoimi siłami
naprawialiśmy zniszczone pobocza. Z kolei między Błotnikiem a Trzciniskiem ścięto pobocza, aby piesi mogli
bezpiecznie chodzić. Natomiast na odcinku Kiezmark-BłotNa zdjęciu: Trwające prace drogowe
nik zaplanowana jest przebudowa drogi. Pierwszym jej
elementem jest przygotowanie poboczy pod dalsze prace budowlane – informuje Jerzy Świs, naczelnik Wydziału Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.
Działania powiatu wspiera również nasz samorząd i nie jest to pierwsze zadanie, które dofinansowane jest środkami z jego budżetu.
– Drogi są powiatowe, ale przecież kiedy jeździmy po nich, nie zwracamy na to uwagi. Ulica musi być bezpieczna i komfortowa.
Wiadomo, że powiat nie jest w stanie sfinansować wszystkich zadań drogowych, dlatego nasz samorząd wspiera działania realizowane na terenie gminy Cedry Wielkie – przyznaje Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Na przyszły rok zaplanowany został remont drogi Błotnik – Trzcinisko.
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NIEBAWEM RUSZA BUDOWA KOMISARIATU
W przyszłym roku ma ruszyć budowa Komisariatu Policji
w Cedrach Wielkich. Obecne warunki, w jakich pracują
funkcjonariusze, nie należą do najlepszych. Od jakiegoś
czasu nasz samorząd czyni starania, które mają pomóc w
budowie nowej siedziby cedrowskiej Policji.
O budowie nowego komisariatu w Cedrach Wielkich
mówi się od kilku lat. Rada Gminy podjęła już decyzję o
kupnie i przekazaniu Policji odpowiedniego terenu pod
inwestycję. Nasza gmina pomogła także przy opracowaniu dokumentacji technicznej.
– Mam nadzieję, że podjęte przez nas kroki przyspieszą
decyzję w sprawie realizacji tej jakże potrzebnej inwestycji. Chcemy pomóc, gdyż chyba wszystkim zależy, aby
nasi policjanci jak najszybciej mogli pracować w lepszych
warunkach – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry
Wielkie.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie,
insp. Robert Sudenis - Za-stępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
insp. Radosław Pietrzak – Komedant Komendy Powiatowej Policjiw Pruszczu Gdańskim

Dokumentację potrzebną do realizacji budowy przekazano już insp. Radosławowi Pietrzakowi - Komendantowi Komendy
Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, a odpowiednie porozumienie w tej sprawie podpisali insp. Robert Sudenis Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie.
– Niezbędną do rozpoczęcia inwestycji dokumentację przesłaliśmy do Komendy Głównej Policji, która ma wydać zgodę na
wszczęcie postępowania przetargowego. Pieniądze na realizację przedsięwzięcia są zabezpieczone. Wierzymy, że przetarg
uda się ogłosić jeszcze w tym roku, aby jak najszybciej rozpocząć inwestycję – informuje nas st. sierż. Karol Kościuk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

KOLEJNA DROGA DLA ROLNIKÓW JUŻ GOTOWA
Zakończyła się budowa kolejnej drogi transportu rolnego. Tym razem była to droga łącząca Cedry Wielkie z Cedrami
Małymi.
– Na budowę tej drogi otrzymaliśmy pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego a dokładnie z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, który w największym stopniu, z racji występowania gleb o bardzo wysokim urodzaju wypracowywany jest przez
gminy z terenu Żuław. Inwestycja kosztowała ok. 250 tys. zł, a dofinansowanie wyniosło nieco ponad 80 tys. zł. Od kilku lat
postanowiliśmy budować drogi stawiając przede wszystkim na trwałość, więc droga zbudowana jest z płyt betonowych, a
nie tradycyjnych yomb. Rolnicy korzystają z maszyn i sprzętu, który jest coraz nowocześniejszy, większy, a tym samym i
cięższy, dlatego też musimy dostosować drogi transportu rolnego do ich potrzeb – koszt budowy takiej drogi jest do 30 %
większy niż budowanej z płyt yomb – podkreśla Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Dodajmy, że przedmiotem dofinansowania był odcinek trasy, który tak naprawdę budowany jest od 3 lat, a prowadzi od
domu nauczyciela w Cedrach Małych aż do drogi powiatowej Miłocin – Cedry Wielkie. Łącznie nasz samorząd wydał na
całą drogę blisko 1 mln zł.
Dróg transportu rolnego w naszej gminie jest sporo i, jak zapewnia Janusz Goliński, nowe będą systematycznie budowane
– oczywiście w miarę posiadanych środków finansowych. Trwają prace przy modernizacji dróg rolnych i osiedlowych w
miejscowościach: Cedry Wielkie, Koszwały, Leszkowy, Trutnowy, Giemlice, Wocławy i Trzcińsko.

Na zdjęciach: Trwające prace drogowe
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„AQUA CEDRY” - NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA
Na dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cedry
Wielkie podjęto decyzję o utworzeniu spółki „Aqua
Cedry”. Nowy podmiot, który w 100 procentach należeć
będzie do gminy, zajmował się będzie przede wszystkim
sprawami wodno-kanalizacyjnymi.
Nowa spółka to nie wymysł chwili, ale dyskutowany od
wielu lat pomysł, który zostaje w końcu realizowany. Zależy nam, aby gospodarka wodna i ściekowa była na
jak najwyższym poziomie. Stąd też pomysł utworzenia
gminnej spółki, która swoją działalność rozpocznie 2
stycznia 2020 roku – mówi Andrzej Bożyk, który ma być
prezesem spółki „Aqua Cedry”. – Chcemy dbać o nasz
wspólny majątek jak najlepiej, dlatego też plan powołania gminnej spółki. Jestem przekonany, że „Aqua Cedry”
będzie doskonałym gospodarzem.

Na zdjęciu: Andrzej Bożyk prezes spółki „Aqua Cedry” na sesji
Rady Gminy Cedry Wielkie

100 proc. udziałów należeć będzie do gminy Cedry Wielkie. Spółka na początku będzie zajmować się gospodarką wodno-ściekową, ale docelowo ma poszerzać swoją działalność – m.in. o całoroczne utrzymanie dróg i chodników. Wachlarz
działań spółki ma być szeroki, o czym niebawem oczywiście poinformujemy.
Dodajmy, że radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialności „Aqua Cedry”.

UPORZĄDKOWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
- STAWU WRAZ Z POMOSTEM PRZY ŻUŁAWSKIM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W CEDRACH WIELKICH

W listopadzie 2019 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybacka - Rybacka Brać Mierzei - na którym
dokonano oceny wniosków złożonych o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.
W ramach rozstrzygniętego naboru Gmina Cedry Wielkie za pośrednictwem Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich złożyła wniosek pn. Zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez uporządkowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - stawu wraz z pomostem, związanej z działalnością rybacką.
Komisja po dokonaniu szczegółowej oceny operacji przyznała maksymalną ilość punktów i wybrała do dofinansowania.
W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonanie następujące działania:
I.

II.
III.

UPORZĄDKOWANIE STAWU I REMONT POMOSTU. Planuje się oczyszczenie stawu, naprawę pomostu, poprawę
ciągów pieszych przy stawie, montaż małej infrastruktury i uporządkowania terenu przyległego, który będzie pełnił
rolę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej należącej do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich.
DZIAŁANIA INFORMACYJNE PROMUJĄCE OBSZAR LGR I INFORMUJĄCE O PRZYZNANIU WSPARCIA PRZEZ LGR W
RAMACH LSR ,
ORGANIZACJA FESTYNU PROMUJĄCEGO OBSZAR LGR. W ramach tego wydarzenia zorganizowany zostanie cykl
przedsięwzięć w tym: warsztaty z plecenia sieci nawiązujące do historycznego i tradycyjnego rzemiosła rybackiego.
W ramach podsumowania zostanie przygotowany poczęstunek oparty na potrawach tradycyjnych bazujących na
rybach. Dodatkowo przy stawie umieszczona zostanie tablica z gatunkiem ryb występujących na terenie Gminy
Cedry Wielkie.

Całkowita wartość zadania: 133 997,83 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 100 000,00 zł. Planowany termin zakończenia
zadania sierpień 2021 r.
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KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W CEDRACH WIELKICH
Małe sale, niewielki plac zabaw i... ogromne zainteresowanie. Tak w skrócie można opisać obecne całodzienne przedszkole w Cedrach Małych. Potrzeby w tym zakresie są tak duże, że gmina widzi potrzebę budowy nowej placówki.
Na terenie Gminy Cedry Wielkie funkcjonuje przedszkole samorządowe w Cedrach Małych i odziały przedszkolne w
Koszwałach i Trutnowach. Obiekty te nie zaspakaja w całości potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej, które z uwagi na
intensywny rozwój gminy są ogromne.
Włodarze doskonale zdają sobie sprawę z problemu i wychodząc jemu naprzeciw podjęli decyzję o przygotowaniu
koncepcji, a następnie dokumentacji technicznej i nowego przedszkola, w którym mieścić się będzie również żłobek.
Dokumenty te usprawnią możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne jeżeli się tylko pojawi taka możliwość.
W ostatnim czasie Wójt Gminy Cedry Wielkie – Janusz Goliński wystąpił do Starosty Gdańskiego o pozwolenie na budowę
planowanej inwestycji.

Na zdjęciu: Na zdjęciach: Wizualizacja przedszkola w Cedrach Wielkich
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FOTOGALERIA INWESTYCJE

Wiślana trasa rowerowa w naszej Gminie

Cedry Wielkie „Sportową Gminą”

Zmieniamy sie dla Was
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KULTURA I OŚWIATA

ŚWIĘTOWALIŚMY ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
Rzadko zdarza się, aby jedno wydarzenie łączyło tak wielu Polaków w tak różnym wieku. Rocznicę – w tym roku 101. – odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano również w Cedrach Wielkich. Niepodległościowe uroczystości rozpoczęły się od
mszy w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich. Dalsza część obchodów odbyła się w Parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz w hali.
– Teraz możemy cieszyć się wolnością. Nie możemy jednak zapomnieć o osobach, które na przestrzeni tych wielu lat budowały naszą ojczyznę, czy też walczyli o nią w okresie II wojny światowej, kiedy znów chciano nam ją zabrać. Niektóre z tych osób
jeszcze żyją i też warto o nich pamiętać i je wspominać. Pamiętajmy szczególnie tych, którzy po zakończeniu wojny sprowadzili
się na tereny Żuław i budowali naszą małą ojczyznę. Pomnik, który stoi w tym parku, ma być symbolem odrodzonej Polski –
mówił podczas uroczystości Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Mniej oficjalna część obchodów 101. rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się w nowej hali widowiskowo-sportowej. Tu
odbyły się mecze piłkarskie pomiędzy młodymi adeptami futbolu z Cedrów Małych (UKS Korona) i Nowego Dworu Gdańskiego (UKS Żuławy). Grali także seniorzy. Uroczystości uświetnili również nasi uczniowie, którzy zaprezentowali krótki program
artystyczny. Poza atrakcjami dla ducha było też coś dla ciała – rogale świętomarcińskie, które rozeszły się w mgnieniu oka.
Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i wspólne świętowanie 101 rocznicy odzyskania niepodległości.

Na zdjęciu: Uroczysty pochód ul. Osadników Wojskowych

Na zdjęciu: Uroczystość w Parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości

DLA OJCZYZNY I DLA NAS
8 listopada Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich obchodziła Święto Szkoły oraz Święto Niepodległości. Uroczystość rozpoczęto od mszy świętej celebrowanej przez ks. Waldemara Naczk. Następnie w murach szkoły, wraz z zaproszonymi gośćmi - przedstawicielami władz samorządowych Gminy Cedry Wielkie, emerytowanymi nauczycielami, przyjaciółmi
szkoły, rodzicami i szkolną gromadą, poznano rys historyczny odzyskania niepodległości przez Polskę.
Rozbrzmiewały patriotyczne piosenki, wiersze... Pierwszoklasiści otrzymali szkolne legitymacje. Punktem programu poza
ciekawymi występami artystycznymi uczniów był taniec pierwszaków z flagą. O godz.11:11 wszyscy uczestnicy wydarzenia
wspólnie odśpiewali 4 zwrotki hymnu w ramach akcji „Szkoła dla hymnu”.

Na zdjęciach: Uroczystość w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach
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TREFL GDAŃSK I INDYKPOL AZS OLSZTYN NA HALI SPORTOWEJ
W CEDRACH WIELKICH
W dniach 17 i 18 października w Hali Sportowej w Cedrach Wielkich, komplet publiczności oglądał i znakomicie dopingował
zawodników Trefla Gdańska i Indykpol AZS Olsztyn, którzy w naszej hali rozegrali pierwsze mecze sparingowe. Pierwszy raz
w naszej gminie zagrali jedni z najlepszych polskich siatkarzy.
– Warunki do gry i doping były super. Cieszę się, że mamy takich wspaniałych kibiców – powiedział po meczu Michał Winiarski, szkoleniowiec gdańskiego Trefla. – W ostatnim czasie popularyzujemy siatkówkę w mniejszych miejscowościach –
właśnie takich jak Cedry Wielkie. Odbywa się to przede wszystkim przed sezonem, kiedy drużyna przygotowuje się do
nowych rozgrywek
.
Po pierwszym meczu kibice gdańskiej drużyny na pewno czuli niedosyt wynikiem Trefl Gdańsk – Indykpol AZS Olsztyn 1:3.
Drugi sparing rozegrany w Cedrach Wielkich – podobnie jak w czwartek – zgromadził na trybunach tłumy fanów siatkówki.
Tym razem gdańscy siatkarze nie zawiedli swoich fanów i pokonali olsztynian 3:1.
– Mogliśmy oglądać w akcji siatkarzy, a przypomnę, że specjalnie dla naszych uczniów zajęcia prowadzili też koszykarze
Trefla. Młodzież mogła za darmo kibicować drużynom Trefla w rozgrywkach ligowych. Mam nadzieję, że te wszystkie działania
spowodują, że dzieci i młodzież dostrzegą walory uprawiania sportu. Nie oczekujemy, że jak grzyby po deszczu pojawiać się
będą zawodowi siatkarze czy koszykarze. Warto organizować takie przedsięwzięcie, by oderwać młodzież od komputera i
nakłonić do różnego rodzaju ćwiczeń ruchowych – mówi Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Dwa mecze rozegrane w Cedrach Wielkich były doskonałą promocją siatkówki. Oba spotkania pokazały, że nasi mieszkańcy
„głodni są” sportowych emocji na wysokim poziomie. Była to też doskonała okazja do zdobycia autografów, albo zrobienia
sobie zdjęcia z zawodnikami.

Na zdjęciu: Zawodnicy Trefla Gdańska

Na zdjęciu: Rozgrywki sparingowe

Na zdjęciu: Przywitanie drużyn

Na zdjęciu: Zawodnicy Indykpol AZS Olsztyn
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KONGRES INTEGROWAŁ KGW NA ŻUŁAWACH
Za nami I Żuławski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, który w minioną sobotę odbył się w Cedrach Wielkich. Jego uczestnicy
doszli do wniosku, że takie spotkania są potrzebne, ponieważ można się na nich dowiedzieć o wielu instrumentach, które
pomogą w działalności organizacji.
– Głównym celem tego kongresu była integracja Kół Gospodyń Wiejskich, które działają po lewej i prawej stronie Wisły.
Chcemy też przypominać wszystkim, że na mapie Pomorza – poza Kociewiem i Kaszubami – są jeszcze Żuławy. Cieszę się,
że na zaproszenie odpowiedziały organizacje, które pomagają w działalność KGW. Sądzę, że istnieje potrzeba zdobycia
wiedzy merytorycznej – mówił Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Z kolei Jacek Michalski, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, który jest również prezesem Stowarzyszenia Żuławy (główny
organizator kongresu) zaznacza, że to właśnie integracja społeczności żuławskiej jest najważniejszym celem spotkania.
– Mam tu na myśli nie tylko Żuławy Gdańskie i Żuławy Wielkie, ale również Żuławy Elbląskie. Znaczna część działań naszego
stowarzyszenia kierowana jest właśnie do Kół Gospodyń Wiejskich. To właśnie w was tkwi wielki potencjał i chęć działania.
Dlatego serce rośnie, kiedy widzimy, jak bierzecie udział we wszelkich uroczystościach organizowanych przez samorządy –
zwrócił się do przedstawicieli KGW Jacek Michalski.
Wśród wielu gości obecnych na kongresie był poseł Kazimierz Smoliński.
– Jest tu nie tylko urodzajna ziemia, przynosząca wysokie plony, ale również kulturę – o czym mieszkający po sąsiedzku
Kaszubi albo Kociewiacy nie mają pojęcia. Takie spotkania są potrzebne, ponieważ nie wszyscy wiedzą, że jest wiele instrumentów, które pomagają w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, a wśród nich i Kół Gospodyń Wiejskich. Korzystając
z okazji zachęcam wszystkie KGW do formalizowania swojej działalność, dzięki czemu będzie istnieć szansa pozyskania środków finansowych na swoją działalność – zachęcał poseł Smoliński.
Podczas kongresu omawiano tematy, które z całą pewnością przyczynią się do jeszcze lepszego funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich. Swoją działalność zaprezentowały też niektóre KGW – w tym również KGW Leszkowy i KGW Cedry Małe.
Zwieńczeniem kongresu była degustacja potraw przygotowanych przez panie z naszych kół.

Na zdjęciu: Uczestnicy kongresu

Na zdjęciu: Uczestnicy kongresu

Na zdjęciu: Debata nt. KGW z udziałem m.in. Janusza Golińskiego
– Wójta Gminy Cedry Wielkie i Jacka Michalskiego
– Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Na zdjęciu: Otwarcie wydarzenia przez organizatorów:
Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie i Jacka Michalskiego
– Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
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WIECZÓR MAGII
Nikt chyba nie żałuje spędzenia sobotniego wieczoru w cedrowskiej hali, gdzie wszystkich widzów iluzją czarował Mago Bartosz
Szubert. Swoim magicznym występem oczarowali nas również
artyści ze Szkoły Tańca SoSalsa. Sobotnia impreza pokazała, że
warto organizować imprezy kulturalne – nawet jeśli są one
biletowane.
– Nie było problemów ze sprzedażą wejściówek na sobotnią
imprezę. Dlatego jesteśmy pełni optymizmu i wierzymy, że
mieszkańcy naszej gminy staną się stałymi bywalcami kolejnych
wydarzeń, które odbywać się będą w Cedrach Wielkich – mówi
Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich.
Dodajmy jeszcze tylko, że gwiazda sobotniego Magic Show to
uczestnik programu „Mam talent” Bartosz Szubert. Sztukę iluzji
podpatrywał u swoich rodziców, którzy w latach 90. na arenach
międzynarodowych występowali jako duet Duo Batrix.

Na zdjęciu: Iluzjonista Mago Bartosz Szubert.

ŻUŁAWSKI PING-PONG
Za nami kolejna impreza, która zakończyła się organizacyjnym sukcesem. W minioną sobotę w hali w
Cedrach Wielkich rozegrano I Żuławski Turniej Tenisa Stołowego. W imprezie wystartowało 40 miłośników ping-ponga. Żuławskie
zawody tenisowe rozegrano w trzech kategoriach.
Wśród juniorek bezkonkurencyjna okazała się Rozalia Hinz z Koźlin. Martyna Magiera również z Koźlin wywalczyła srebrny medal,
a na najniższym stopniu podium stanęła Wiktoria Chechła z Długiego Pola.
Oliwier Gardyniuk z Gdańska okazał się najlepszym pingpongistą wśród juniorów. Gdańszczanin pozostawił w pokonanym polu
Oskara Malec z Cedrów Wielkich i Jakuba Spenst z Koźlin.
W najstarszej kategorii wiekowej „amator” zwycięzcą turnieju został Witold Miklaszewski. Tytuł wicemistrzowski przypadł w udziale
Mieczysławowi Turzyńskiemu z Pruszcza Gdańskiego. Trzecim miejscem musiał zadowolić się Dariusz Matyjas z Cedrów Wielkich.
– Cieszymy się, że na pierwszych zawodach stawiło się aż 40 amatorów tenisa stołowego. Jestem przekonany, że turniej na stałe
wpisze się w kalendarz imprez organizowanych w Cedrach Wielkich, a z każdym rokiem zwiększać się będzie liczba zawodników
biorących udział w turnieju – mówi Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Na zdjęciach : Uczestnicy I Żuławskiego Turnieju Tenisa Stołowego
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SZACHIŚCI Z TRZEMA SREBRAMI
Cedry Wielkie stają się powoli sportową stolicą naszego powiatu. Niedawno informowaliśmy o turnieju tenisa stołowego. Tym razem
spieszymy z wynikami szachowymi.
W miniony weekend cedrowska hala była miejscem rozgrywek w ramach XIX Mistrzostw Powiatu Gdańskiego w Szachach. Rywalizacja toczyła się w ośmiu kategoriach. Nasi reprezentanci wywalczyli trzy srebrne medale.
Niemal wszystkie kategorie zdominowali szachiści reprezentujący gminę Kolbudy. Swoje grupy wygrali: Julia Jurkiewicz i Dominik
Czarnogorcew (rocznik 2007 i młodsi), Zofia Markowska i Cyprian Obrycki (rocznik 2003 i młodsi), Joanna i Krzysztof Jurkiewicz
(kategoria open) oraz Dawid Błaszkowski (kategoria 2001 i młodsi). Mistrzynią powiatu gdańskiego w tej grupie wiekowej została
natomiast Magdalena Paszkowska z Pruszcza Gdańskiego.
Nasi szachiści najlepiej wypadli w kategorii najmłodszej, gdzie wicemistrzowski tytuł wywalczyli: Camilla Kawala oraz Stanisław Seredyński. Z kolei Zofia Seredyńska musiała zadowolić się 2. miejscem w grupie szachistów rocznika 2003 i młodsze.
Na koniec dodajmy, że już w grudniu czekają nas kolejne emocje sportowe, o których nie omieszkamy oczywiście niebawem poinformować.

Na zdjęciu: Justyna Słowińska – Przewodnicząca Rady Gminy
Cedry Wielkie wraz z reprezentacją Gminy Cedry

Na zdjęciu: Zawodnicy turnieju szachowego

PROJEKT „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITEREATURY”
Czytanie książek jest bardzo ważne aby w przyszłości być dobrym uczniem i mieć bogaty zasób słów. Przedszkolaki ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach również o tym wiedzą i bardzo lubią słuchać pięknych bajek i baśni, dlatego w tym
roku szkolnym wzięły udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
W związku z tym zaprosiły do siebie wyjątkowego gościa. Jest to niezwykły Miś o imieniu Bruno, który bardzo lubi słuchać opowiadań
i bajek. Przedszkolaki zadbały o to aby w ich przedszkolu było mu miło i razem z nim odkrywają piękny świat literatury. Dzieci zabierają go także do swoich domów i razem z rodzicami czytają mu swoje ulubione bajki. Maluchy nie mogą się już doczekać aż będą
mogły się nim osobiście zaopiekować.
Mamy nadzieję, że nowy kolega - Miś zapoczątkuje u dzieci wspaniały nawyk czytania i słuchania bajek, co zdecydowanie pomoże
im w ciągłym zdobywaniu umiejętności na kolejnych etapach edukacji.

Na zdjęciu: Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Giemlicach

Na zdjęciu: Mis o imieniu Bruno
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I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA „ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY”
W hali sportowej w Cedrach Wielkich odbyła się kolejna impreza, która odbiła się szerokim echem w województwie pomorskim. Miniony weekend zdominowany został przez miłośników tańca. W I Mikołajkowych Ogólnopolskich Mistrzostwach w
Tańcu Nowoczesnym pn. „ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY” wzięło udział ok. 700 zawodników.
Mieszkańcy naszej gminy po raz pierwszy mieli przyjemność oglądania w akcji zawodowców tańca nowoczesnego. Uczestnicy
występowali w zróżnicowanych kategoriach solo, w duetach lub w mini formacjach. Style taneczne, które można było zobaczyć
to m.in.: taniec współczesny, show dance, jazz dance, taniec klasyczny, hip-hop, disco, dancehall, popping. W ciągu dwóch dni
odbyły się półfinały oraz finały. Zawodników oceniali profesjonalni sędziowie, którzy w każdej kategorii wyłonili i nagrodzili
najlepszych. Wydarzeniu towarzyszyła niezwykła atmosfera, do której przyczynili się przede wszystkim zawodnicy prezentujący
swój talent oraz muzyka, która niemal przez cały weekend była nieodzownym elementem wydarzenia.
Organizatorami wydarzenia byli: Agencja Artystyczna Bravo, Gmina Cedry Wielkie oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich.

Na zdjęciu: Kibice I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca

Na zdjęciu:
zdjęciu: Pokaz taneczny w kategorii soliści
Na

GMINNE MIKOŁAJKI
Rekordowa frekwencja na tegorocznych Mikołajkach przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów wydarzenia. W piątek 6
grudnia o godzinie 17.00 w nowo wybudowanej Hali Sportowej w Cedrach Wielkich zebrali się uczestnicy mikołajkowych
wrażeń, a sam Mikołaj obdarował upominkiem prawie 200 dzieci! Zanim to jednak nastąpiło, mikołajkowymi gośćmi zajął się
zespół animatorów w odsłonie elfów – najbliższych pomocników Mikołaja. Tańcom i wesołym zabawom nie było końca. Dzieci
chętnie brały w nich udział a nawet angażowały rodziców i opiekunów.
Po tych aktywnościach do chatki zawitał długo wyczekiwany Święty Mikołaj, który od samego wejścia wzbudził ogromne
emocje wśród najmłodszych. Przybysz z Laponii najpierw przeczytał bajkę, gdy uczestnicy już nieco oswoili się z nietypowym
gościem nadszedł czas na główną atrakcję – wręczanie paczek mikołajkowych przez samego Świętego. Wszyscy z nieukrywaną niecierpliwością czekali na swoją kolej.
W trakcie rozdawania prezentów były robione pamiątkowe zdjęcia. To niezwykłe spotkanie dostarczyło wszystkim dzieciom
wiele emocji, uśmiechu, radości i wspaniałych wspomnień.

Na zdjęciu: Św. Mikołaj wręczający paczki

Na zdjęciu: Dzieci uczestniczące w zabawie
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REPREZENTACJA ALGIERII NA HALI SPORTOWEJ W CEDRACH WIELKICH
W dniu 13.12.2019 na Hali Sportowej w Cedrach Wielkich rozpoczęła treningi reprezentacja Algierii w piłce ręcznej mężczyzn.
Podopieczni trenera Sofiane Hiouaniego do 22 grudnia przebywają na zgrupowaniu w Gdańsku i wybrali właśnie naszą Halę
Sportową w Cedrach Wielkich do przeprowadzenia swoich treningów. Na Hali Sportowej w Cedrach Wielkich odbyło się
łącznie 0 treningów Algierczyków. Część z nich została otwarta, tak aby mogła je obserwować młodzież ze szkoły podstawowej
w Cedrach Wielkich.
Podsumowaniem wizyty reprezentacji był mecz sparingowy z drużyną Torus Wybrzeże Gdańsk, czyli zespołem występującym
w PGNiG Superlidze – najwyższej klasie rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce. W czasie meczu na kibiców czekały atrakcje, takie jak konkursy, zabawa ze spikerem prowadzącym wydarzenie oraz występ dwóch maskotek klubowych

Na zdjęciach: Trening reprezentacji Algierii

I OGÓLNOPOLSKI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE
Przez dwa dni Cedry Wielkie opanowali najlepsi piłkarze
Pomorza rocznika 2010, którzy wzięli udział w ogólnopolskim
turnieju Base Group Cup 2019. Główną stawką zmagań był
puchar wójta gminy Cedry Wielkie.
Do zmagań przystąpiło aż 18 zespołów z Pomorza, Warmii i
Mazura oraz Kujaw. W sobotę w trzech grupach rozgrywano
eliminacje. Dwie najlepsze z każdej grupy awansowały do Ligi
Mistrzów, dwie kolejne do Ligi Europy, a pozostałe do Pucharu
Polski.
W ostatecznej rozgrywce bezkonkurencyjna okazała się druga
ekipa gdańskiej Lechii, która wywalczyła tym samym puchar
wójta gminy Cedry Wielkie. Miejsca na podium zajęły jeszcze
zespoły Akademii Piłkarskiej Malbork oraz Lechii I. Najlepszym
bramkarzem turnieju wybrany został Mateusz Kuś (Lechia),
najlepszym zawodnikiem – Zofia Wąsik (AP Malbork). Natomiast królem strzelców turnieju został Szymon Maliszewski
(Lechia II).

Na zdjęciu: Otwarcie wydarzenia przez pana Janusza Golińskiego
Wójta Gminy Cedry Wielkie i pana Adama Kozłowskiego

– Trudno o lepsze warunki do przeprowadzenia turnieju od
tych, jakie mieliśmy w Cedrach Wielkich. Korzystając z okazji,
bardzo serdecznie dziękują władzom gminy oraz pracownikom Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu za ogromną
pomoc w przygotowaniu zawodów – mówi nam Wojciech
Kozłowski z klubu Osiczanki Osice, która była głównym organizatorem piłkarskich potyczek. – Wracając zaś do samych
emocji sportowych, to muszę przyznać, że zawody stały na
wysokim i – co ważne – wyrównanym poziomie. O wyższym
miejscu w końcowej klasyfikacji decydowały czasami tylko
bramki.
Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Świętowaliśmy odzyskanie Niepodległości

Trefl Gdańsk i Indykpol AZS Olsztyn na Hali Sportowej w Cedrach Wielkich
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Wieczór magii

Turniej tańca nowoczesnogo „Roztańczone Żuławy”
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SPRAWY SPOŁECZNE
MIESZKAŃCY DBAJĄ O SWOJĄ WIEŚ
Najmłodsi mieszkańcy Koszwał i okolic z wytęsknieniem wyczekiwali 13 grudnia. Tego dnia odbyła się w wiejskiej świetlicy
impreza, podczas której rozdawane były słodkie upominki. Potem wszyscy uczestniczyli w odpaleniu światełek na świątecznej
choince, która stanęła w centralnej części wsi. Dużą pomocą przy strojeniu choinki wykazali się członkowie miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej.
– Na imprezie nie zabrakło słodkich upominków przygotowanych m.in. przez Base Group. Po imprezie ze wszystkimi mieszkańcami przeszliśmy pod choinkę, aby odpalić światełka na świątecznym drzewku. Asystowali nam najbardziej aktywni
społecznicy z miejscowej jednostki straży pożarnej, którzy zawsze chętnie służą nam pomocą – podkreśla Justyna Słowińska,
która dodaje, że dzięki pieniądzom otrzymanym w konkursie „Piękna wieś pomorska” i środkom pozyskanym od sponsorów
udało się przygotować świąteczną iluminację Koszwał.
Warto wiedzieć, że każda wieś dysponuje funduszem sołeckim. Wydatkowany jest on różnie. W Koszwałach większość środków z funduszu sołeckiego przeznaczana jest na upiększanie wsi.
– Kiedy przechadzam się po Koszwałach, niektórzy uciekają na mój widok, bo myślą, że chcę ich znów zaciągnąć do pracy –
żartuje Justyna Słowińska, sołtys Koszwał.
Działania mieszkańców to nie tylko upiększanie wsi. Od niedawna z zupełnie odmienionego przystanku autobusowego
cieszyć się mogą dzieci, które czekają na pojazd na osiedlu Ostatni Grosz. Przystanek został odnowiony i… wyposażony w
różne gry – również edukacyjne, które mają uprzyjemnić dzieciom oczekiwanie na szkolny autobus. Warto w tym miejscu
kilka słów pochwały skierować do mieszkańców osiedla, którzy donoszą kolejne gry i dbają o porządek na przystanku. To nie
wszystko, ponieważ w sąsiedztwie przystanku zagospodarowywany jest teren, gdzie będzie można aktywnie, ale również
leniwie spędzić wolny czas chociażby na leżakach.
Efekty wspólnej pracy mieszkańców Koszwał dostrzec można również w samym centrum wsi. Tu zarybiono staw, zainstalowano fontannę.
Faktem jest jednak, że gdyby nie aktywności Justyny Słowińskiej, która potrafi zmobilizować do działania mieszkańców, to
Koszwały byłyby jedną z wielu nierzucających się w oczy miejscowości na Pomorzu.
– Mamy swój profil na Facebooku, gdzie mieszkańcy piszą, co ich boli. Sama nie potrafiłabym wiele zdziałać. To dzięki wspólnej pracy udaje się wykonać tak wiele. Są osoby, które nigdy nie odmówiły mi pomocy, nie oczekiwały też wynagrodzenia za
wykonaną pracę. Dzięki temu możemy zdziałać tak wiele – podkreśla sołtys Koszwał.

Na zdjęciu: Zagospodarowany staw w Koszwałach

Na zdjęciu: Nowo wybudowana fontanna
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W TRZCINISKU CHCĄ OCALIĆ WSPOMNIENIA
W dobie pędu cywilizacyjnego, w wirze codziennych obowiązków zawodowych i domowych często zapominamy o miejscach,
z których się wywodzimy albo w których mieszkamy. Mieszkańcy Trzciniska chcą ocalić od zapomnienia historię swojej miejscowości. Zorganizowali międzypokoleniowe spotkanie „Ocalić wspomnienia”.
– Wszystko zaczęło się jednak znacznie wcześniej. Za pomocą naszego facebookowego profilu szukaliśmy archiwalnych
zdjęć związanych oczywiście z Trzciniskiem. Fotografie zaczęli nam dostarczać obecni, ale i byli mieszkańcy czy też osoby,
które uczyły się w dawnej szkole w Trzcinisku. Kiedy mieliśmy już sporo zdjęć, zaczęliśmy szperać w historii, aby znaleźć jakieś
wiadomości o naszej wsi. Skontaktowaliśmy się Dariuszem Dolatowskim, który jest pasjonatem historii regionalnej – szczególnie tej do 1945 roku. To on podpowiedział nam, gdzie mamy szukać interesujących nas wiadomości. Wtedy też doszliśmy
do wniosku, że nie pielęgnujemy naszej historii i zapominamy o osobach, które mają bogatą wiedzę na ten temat, a mieszkają przecież obok nas – mówi nam Dorota Balcerzak, sołtys Trzciniska.
Stąd też zrodził się pomysł organizacji spotkania „Ocalić wspomnienia”, na które przybyło kilkadziesiąt osób. Wśród gości
znalazł się również pasjonat historii i Żuław Arkadiusz Ciszewski, który podzielił się swoją wiedzą na temat źródeł, w których
znaleźć można informacje m.in. o Trzcinisku.
– Na nasze zaproszenie odpowiedziały nie tylko osoby starsze, ale również młodzi. Wiem, że wiele osób chciało uczestniczyć
w naszym spotkaniu, ale z różnych powodów nie mogło przybyć. Mam nadzieję, że okazja ku temu się nadarzy. Być może
jesienne spotkania „Ocalić wspomnienia” na stałe zapiszą się w kalendarzu imprez naszej gminy, gdyż jest jeszcze wiele osób,
które mają bardzo dużo do powiedzenia na temat naszej małej ojczyzny, jaką jest Trzcinisko – dodaje Dorota Balcerzak.

Na zdjęciu: Sołtys sołectwa Trzcinisko – Dorota Balcerzak

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia

CENTRUM KULTURY RYBACKIEJ JUŻ OTWARTE
Centrum Kultury Rybackiej w Cedrach Małych? Dlaczego nie.
W październiku z udziałem władz samorządowych województwa pomorskiego, powiatowego i naszej gminy odbyło się
uroczyste otwarcie nowego miejsca na mapie naszej gminy,
które ma integrować mieszkańców.
Centrum Kultury Rybackiej jest miejscem do organizacji
zebrań sołeckich w Cedrach Małych. Będzie to doskonałe
miejsce na organizację lokalnych imprez. Ma również posłużyć sportowcom za zaplecze sanitarno-socjalne. Nazwa obiektu też nie jest wzięta z kosmosu. Centrum Kultury Rybackiej
będzie miejscem, w którym dzieci i młodzież będą mogły
dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących rybactwa śródlądowego. Pomóc ma w tym m.in. tablica interaktywna, która znajduje się w głównej sali.
– Liczę, że miejsce to będzie nie tylko chętnie odwiedzane
przez mieszkańców naszej gminy, ale również przez turystów,
którzy będą mogli tu zaczerpnąć świeżego powietrza przed
dalszą podróżą, a przy okazji dowiedzieć się czegoś o rybołówstwie – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Przypomnijmy na sam koniec, że całkowity koszt wraz z wyposażeniem obiektu wyniósł 904 810 zł, a 300 tys. zł nasza gmina
pozyskała z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa.
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Na zdjęciu: Uroczyste otwarcie Centrum Kultury Rybackiej

POMORSKI POTENTAT W GMINIE CEDRY WIELKIE
Żuławy to nie tylko sielskie klimaty i rolnicze tereny. To też miejsce, które coraz chętniej dostrzegane jest przez inwestorów i
to pomorskich potentatów. Dobitnym tego przykładem jest spółka Gillmet, która na granicy Koszwał i Wocław wybudowała
zakład produkcji elementów stalowych i ocynkownię ogniową.
Żuławy od dawien dawna postrzegane były jako doskonałe miejsce dla rolników. Jednak grzechem byłoby nie inwestować
na terenach, które bezpośrednio sąsiadują z jedną z najważniejszych polskich dróg ekspresowych S7. Zachęca do tego
również bliskość portów morskich czy lotniska.
Takiego miejsca szukał właśnie zarząd starogardzkiej spółki Gillmet.
– Braliśmy pod uwagę kilka lokalizacji. Zdecydowaliśmy się na gminę Cedry Wielkie i tego nie żałujemy. Od początku zauważaliśmy przychylność władz gminy i pracowników urzędu. Można powiedzieć, że czuliśmy się tu jak w domu – mówi Andrzej
Wojtysiak, prezes spółki Gillmet.
– Cieszymy się, że kolejna firma zainwestowała na naszym terenie. Jesteśmy otwarci na nowe inwestycje. Staramy się wspierać i rozwiązywać problemy, które napotkają przedsiębiorcy działający w naszej gminie – podkreśla Janusz Goliński, Wójt
Gminy Cedry Wielkie.
Ocynkownia to zakład przemysłowy, gdzie szczególną uwagę zwracać trzeba na ochronę środowiska.
– Przed rozpoczęciem inwestycji gmina – mimo że nie miała takiego obowiązku – przeprowadziła konsultacje społeczne.
Poinformowaliśmy mieszkańców o naszych zamierzeniach i zabezpieczeniach, które będziemy wprowadzać. Można powiedzieć, że zrealizowaliśmy 110 procent zaplanowanych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska – dodaje prezes
Wojtysiak.
Ocynkownia Północ wyposażona jest w najnowocześniejsze systemy oczyszczania powietrza zgodnie z najnowszymi dyrektywami Unii Europejskiej. Zakład nie składuje również żadnych szkodliwych odpadów, ponieważ nieczystości płynne odbieraną
są przez specjalistyczną firmę, a odpady cynkowe są sprzedawane.
– Od początku naszej, trwającej już pięć pokoleń, działalności na pierwszym miejscu stawiamy ekologię. Wprowadziliśmy
wszelkie możliwe rozwiązania, aby nasz nowy zakład był bezpieczny dla środowiska i otoczenia, w którym działamy. To nie
wszystko, ponieważ z myślą o uczniach będziemy organizować lekcje chemii i mam nadzieję, że będą one ciekawą formą
poszerzania wiedzy – dodaje Błażej Gilla, właściciel spółki Gillmet.
Dodajmy, że spółka Gillmet w ciągu dwóch najbliższych lat zatrudni ok. 100 pracowników. Dzięki tej inwestycji wybudowano
gazociąg (firma sfinansowała przygotowała projekt), do którego mogli podłączyć się mieszkańcy Koszwał. Warto też pamiętać, że każdego roku do gminnej kasy wpływać będą niemałe środki z tytułu podatku.
Źródło zdjęć: Magazyn Express Biznesu, autor - Piotr Żagiel

na zdjęciu od lewej: Andrzej Wojtysiak, prezes spółki Gillmet
oraz Błażej Gilla właściciel spółki Gillmet

na zdjęciu od lewej: Grzegorz Borzyszkowski – Prezes Starogardzkiego
Kluby Biznesu, Ryszard Świlski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego,
Kazimierz Smoliński – poseł na Sejm RP, Jerzy Czuczman – Prezes Polskiego
Forum Technologii Morskich oraz Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie
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ZŁOTE GODY PAŃSTWA HALINY I WITOLDA KRASOWSKICH
W dniu 31 października 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Haliny i Witolda Krasowskich.
Jubilaci otoczeni rodziną ze wzruszeniem przyjęli medale
za długoletnie pożycie małżeńskie nadane im przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako dowód uznania
i szacunku za trwałe oraz szczęśliwe małżeństwo.
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz
Goliński, życząc małżonkom pomyślności, radości oraz
zdrowia na następne lata wspólnego życia. Szanownym
Jubilatom wręczono również list gratulacyjny, upominek
oraz kwiaty.
Tak długoletnie związki stanowią piękny wzór do naśladowania dla młodych pokoleń. Szczycimy i cieszymy się
faktem, iż Pary obchodzące tak doniosły Jubileusz są
mieszkańcami naszej gminy.

ZŁOTE GODY PAŃSTWA HALINY I JERZEGO ŚWIĄTKOWSKICH
„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 Państwo Halina i Jerzy Świątkowscy, mieszkający w
miejscowości Cedry Małe.
Uroczystość miała miejsce w dniu 15 listopada 2019 r. w
Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich z udziałem najbliższych członków rodziny Jubilatów, Wójta
Gminy Janusza Golińskiego oraz Pani Sekretarz Elżbiety
Prymaczek.
Z racji wspólnego przeżycia w związku małżeńskim 50 lat,
Jubilaci uhonorowani zostali medalami za "Długoletnie
Pożycie Małżeńskie" nadanymi przez Prezydenta RP, które wręczone zostały przez Wójta Gminy. Małżonkowie otrzymali
również legitymacje, upominek oraz bukiet kwiatów.
Po oficjalnej części uroczystości, wzniesiony został toast za pomyślność Jubilatów oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie.
Państwu Świątkowskim raz jeszcze gratulujemy wspaniałego Jubileuszu oraz życzymy dużo zdrowia i długich lat życia w
radości i pomyślności.

50 LAT RAZEM - JUBILEUSZ PAŃSTWA IRENY I GÜNTERA SUCHOWSKICH
W dniu 22 listopada 2019 r. Złoty Jubileusz Małżeński
obchodzili Państwo Irena i Günter Suchowscy z Cedrów
Małych. Odkąd w 1969 roku, w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Tolkmicku zawarli związek małżeński minęło dokładnie
pół wieku. Tej wyjątkowej rocznicy gratulował im Wójt
Gminy Cedry Wielkie – Janusz Goliński, który w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył dostojnych Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
Poza medalami były kwiaty, drobny upominek i gratulacje.
Życzenia złożyła również najbliższa rodzina, która przygotowała dla Jubilatów wyjątkowy prezent w postaci obrączek.
Po części oficjalnej przy kawie i torcie rozmawiano i wspominano te długie i piękne lata wspólnego życia.
Szanownym Jubilatom składamy najserdeczniejsze
gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i
szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.
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NIEZWYKŁY JUBILEUSZ! 70 LAT RAZEM!
W dniu 12 listopada 2019 r. Państwo Helena i Stanisław
Maliszczakowie z Trutnowych obchodzili Jubileusz 70-lecia Zawarcia Związku Małżeńskiego. Z tej okazji Wójt
Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński oraz Zastępca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Ewelina Paracka
udali się do Dostojnych Jubilatów z życzeniami, upominkiem oraz kwiatami.
Tak wyjątkowego Jubileuszu tzw. Kamiennych Godów nie
odnotowały jeszcze kroniki Gminy Cedry Wielkie.
Państwo Maliszczakowie przysięgę małżeńską złożyli 12
listopada 1949 roku w ówczesnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Suchym Dębie.
70 lat wspólnego pożycia małżeńskiego to dar od losu,
którego doczekują nieliczne pary. 70 wspólnych lat razem
to symbol miłości i wiary, szacunku i prawdziwej przyjaźni,
dowód wzajemnego zrozumienia oraz istoty związku małżeńskiego. Na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie Państwo
Helena i Stanisław Maliszczakowie wspierają się od wielu lat. Jubileusz 70-lecia Pożycia Małżeńskiego, to niezwykła chwila
dla wszystkich.
Serdecznie gratulujemy Państwu takiej miłości, która potrafiła związać ze sobą i trwać w przysiędze małżeńskiej wiele lat.
To wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

MIKOŁAJ ODWIEDZA SENIORÓW
Święty Mikołaj odwiedza w tym roku nie tylko grzeczne dzieci, ale również najstarszych mieszkańców naszej gminy.
Niecodzienny gość wszystkie wizyty ma już za sobą.
– W naszej gminie mieszkają 24 osoby powyżej 90. roku życia. Ze skromną paczką świąteczną chcę odwiedzić wszystkich
– mówi nam św. Mikołaj. – 6 grudnia pamiętamy o najmłodszych, ale w niepamięci pozostają niestety osoby starsze, a
szczególnie te, które mieszkają samotnie. Do prawie wszystkich udało mi się dotrzeć, poza seniorami, którzy z różnych
przyczyn byli nieobecni i widziałem, że moja wizyta była dla nich niesamowitą niespodzianką, która wywoływała nawet łzy
wzruszenia. Dla nich mój przyjazd był ogromnym zaskoczeniem. Niektórzy są złaknieni spotkań i rozmowy, dlatego część
wizyt znacznie się przedłużała.
Mikołaj w ostatnich dniach odwiedził mieszkańców, ale jak się dowiedzieliśmy, „święty” już na stałe wpisał sobie do kalendarza spotkania z seniorami mieszkającymi w gminie Cedry Wielkie i będzie ich odwiedzał każdego roku.

Na zdjęciach: Janusz Goliski Wójt Gminy Cedry Wielkie odwiedza seniorów
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POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W środę 6 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Cedry Wielkie powołanej na trzyletnią kadencję przez Wójta
Gminy Cedry Wielkie. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Gminy Pani Elżbieta
Prymaczek oraz członkowie powołanej RDPP reprezentujący Urząd Gminy, Radę
Gminy oraz organizacje pozarządowe. Spotkaniu przewodniczyła Przewodnicząca - Pani Elżbieta Skirmuntt-Kufel Prezes Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”.
Głównym tematem spotkania były konsultacje projektu programu współpracy
Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Ponadto
podjęto dyskusję na temat proekologicznych działań Gminy w zakresie edukacji
ekologicznej.
Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO! ZAMÓW POWIADOMIENIA O WYWOZIE ŚMIECI
Urząd Gminy w Cedrach Wielkich w aplikacji BLISKO uruchomił nowy
moduł: „GOSPODARKA ODPADAMI”, który umożliwia w wygodny sposób
wyszukać swój harmonogram odbioru odpadów, a nawet zamówić przypomnienia o nadchodzących terminach wywozu śmieci czy płatnościach.
System jest bezpłatny, mieszkańcy mają do niego dostęp na stronie www.cedry-wielkie.pl w aplikacji mobilnej „BLISKO” dostępnej na Android i iOS.
Obie opcje udostępniają takie same informacje, podstawowa różnica jest w
systemie powiadomień: na stronie internetowej możemy zamówić powiadomienia na skrzynkę e-mail, natomiast dzięki aplikacji będziemy otrzymywać przypomnienia na telefon i dodatkowo wszystkie informację będą
zawsze pod ręką.
Korzystanie z e-Usługi w wersji mobilnej ma jeszcze jedną zaletę. Aplikacja BLISKO poza Gospodarką Odpadami w
Gminie Cedry Wielkie udostępnia subskrypcję wiadomości od innych lokalnych nadawców np. „Planowane wyłączenia
prądu” lub „Policja”.
PRZYDATNE FUNKCJONALNOŚCI
Aplikacja daje mieszkańcom wiele korzyści:
o
o
o
o
o

Udostępni aktualny harmonogram z podziałem na wszystkie kategorie opadów. Dla osób tradycyjnych harmono
gram można wydrukować.
Pozwali zamówić powiadomienia wg wskazanego tematu np. przypomnienie o wywozie wybranej kategorii odpad
ów, przypomnienia o płatnościach i inne aktualności związane z gospodarką komunalną.
Powiadomienia i harmonogram będą odnosić się do konkretnego adresu, który wskaże użytkownik.
Mapa z punktami zbiórek różnych nietypowych odpadów poprowadzi nas do najbliższego miejsca, w którym
oddamy odpad nienadający się do zwykłej przydomowej segregacji (PSZOK).
Mieszkańcy będą mogli ocenić prace firmy wywożącej, zgłosić nielegalne wysypisko lub inną nieprawidłowość
związaną z czystością naszego otoczenia. Informacje zostaną przekierowane do właściwej jednostki, a użytkownik
zostanie powiadomiony o statusie sprawy.

WARTO WIEDZIEĆ
W dbałości o nasze środowisko pojawiają się coraz to nowe przepisy, które wymagają właściwej segregacji. Od 1 stycznia
2020 r. za źle posortowane śmieci grozi wielokrotne podniesienie opłat. Dlatego warto mieć pod ręką aplikację - w razie
wątpliwości ułatwi nam w prawidłową segregację. Pomoże nam w tym wyszukiwarka „gdzie wyrzucić” oraz kompendium
wiedzy „warto wiedzieć”, w którym znajdziemy naprawdę wiele ciekawych informacji.
Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości!!!
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UDZIAŁ GMINY CEDRY WIELKIE NA POLSKO – ROSYJSKIEJ KONFERENCJI
W dniu 22.11.2019 odbyła się w Elblągu konferencja polskich i rosyjskich samorządów organizowana przez Stowarzyszenie
Gmin RP Euroregion Bałtyk przy współpracy i udziale Wydziału ds. rozwoju samorządow Administracji Obwodu Kaliningradzkiego oraz Urzędu Miasta Elbląg w ramach projektu "Dyplomacja publiczna - wiedza o polskich doświadczeniach w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Jednym z elementów wydarzenia była prezentacja Gminy Cedry Wielkie w kontekście polskich doświadczeń w budowaniu
społeczeństwa demokratycznego (współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi i seniorami) oraz sposoby
tworzenia przez lokalne władze przestrzeni dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Gminę Cedry Wielkie reprezentowali: Łukasz Żarna – Dyrektor ŻOKiS i Paulina Kiełczykowska – Główny Specjalista ŻOKiS,
którzy przedstawili działania społeczne i kulturowe realizowane na terenie Gminy w zakresie aktywizacji społeczeństwa
obywatelskiego.

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji

Na zdjęciu: Żarna – Dyrektor ŻOKiS - prezentujący Gminę Cedry Wielkie

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOCŁAWACH LAUREATEM KONKURSU
#OSE WYZWANIE
W dniu 21 października 2019 r. zostały ogłoszone wyniki
konkursu #OSE Wyzwanie.
OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej
dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i
bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany
przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Do konkursu przystąpiło 1606 szkół z całej Polski, wśród
nich 60 z województwa pomorskiego. Lista laureatów
obejmuje 764 szkoły, w tym 3 z powiatu gdańskiego,
które otrzymają w roku szkolnym 2019/2020 mobilną
pracownię komputerową.
Wśród laureatów znajduje się Szkoła Podstawowa im.
Obrońców Ziem Polskich w Wocławach. Gratulujemy
zaangażowanym uczniom i dyrekcji Szkoły !

Na zdjęciu: Laureatki konkursu
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CEDRACH WIELKICH PRZYJAZNA OSOBOM
NIEWIDOMYM
W listopadzie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Cedrach Wielkich wzięli udział w szóstej
edycji kampanii społecznej „Ja nie widzę ciebie, Ty
zobacz mnie!” organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski na rzecz integracji osób, u których
występują problemy wzrokowe, ze środowiskiem ludzi
widzących. Patronat honorowy nad kampanią objął,
między innymi, Minister Edukacji Narodowej, Instytut
Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko – Pomorski.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Białej
Laski we wszystkich klasach odbyły się zajęcia dotyczące
możliwości, potrzeb i sposobów funkcjonowania osób z
dysfunkcją wzroku. Prowadzący zwracali uczniom uwagę
Na zdjęciu: Laureatki konkursu
na tolerancję, otwartość i empatię wobec osób niewidomych i słabo widzących oraz na pomoc im. Zwieńczeniem zajęć była zabawa w zapachy, kształty oraz pisanie własnych
imion alfabetem Braille'a.
Na lekcjach języka polskiego uczniowie klas V – VIII napisali listy do symbolicznego przedstawiciela niewidomego rówieśnika Adama. Wszystkie listy zostały wysłane do Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy.
Zwieńczeniem kampanii był udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym na wykonanie plakatu dotykowego pt. „Symbole mojego regionu”. Uczniowie biorący udział w konkursie zaprojektowali wypukłe plakaty, które umożliwią poznanie
osobom niewidomym symboli charakterystycznych dla Żuław przy pomocy dotyku.
W podziękowaniu za zaangażowanie w realizację zadań związanych z kampanią społeczną „Ja nie widzę ciebie, Ty zobacz
mnie!”, wsparcie akcji i propagowanie jej celów społeczność szkolna otrzymała CERTYFIKAT SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM
NIEWIDOMYM.

UDZIAŁ W PROJEKCIE
„MŁODZIEŻOWY COLLEGE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI”
Uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej im. Obrońców
Ziem Polskich w Wocławach w ramach współpracy z
Sopocką Szkołą Wyższą oraz z Fundacją Mikroakademia
od października realizują projekt „Młodzieżowy College
Kreatywności i Innowacyjności”.
W pierwszym etapie uczestnictwa w projekcie odbyła się
indywidualna rozmowa wstępna z uczniami prowadzona
przez doradcę zawodowego, który na podstawie testów
diagnostycznych oraz wywiadu pogłębionego przeprowadził badanie predyspozycji osobowych i zawodowych.
Analiza wyników umożliwiła opracowanie programu
kształcenia dostosowanego do poziomu i wymagań
uczestników. Uczniowie podzieleni na dwie grupy w
ramach zajęć, będą podnosić kompetencje w obszarze
architektury i designu , a także kompetencje ekonomiczne.
9 grudnia odbyły się pierwsze całodniowe warsztaty w
Wyższej Szkole. Uczniowie - studenci zgłębiali tajniki
wiedzy pod czujnym okiem wykładowców.
Na zdjęciu: Uczestnicy projektu
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DZIEJE SIĘ W BIBLIOTECE
Panie Bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w
Cedrach Wielkich i ze Szkoły Podstawowej doskonale
wiedzą jak rozwinąć u dzieci i młodzieży zamiłowanie do
czytelnictwa. Poprzez organizowanie różnorodnych akcji,
spotkań autorskich czy konkursów uczniowie mają okazję
rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych, integracji z
rówieśnikami oraz wymianę refleksji i wrażeń na temat
przeczytanych książek.
Miesiąc październik w szkole upłynął pod hasłem obchodzonego na całym świecie wydarzenia pn. Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu
szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży.
W ramach wydarzenia uczniowie wzięli udział w akcji
promującej czytelnictwo pt. "Z książką na walizkach", realizowanej w ramach Pomorskich Spotkań Pisarzy z Młodymi
Czytelnikami. W tegorocznej edycji odbyły się spotkania
autorskie z Anną Czerwińską-Rydel oraz Katarzyną Ziemnicką. Trzeciego października gościem gminnej i szkolnej
biblioteki była Anna Czerwińska-Rydel, autorka licznych
książek dla dzieci i młodzieży, m.in. "Moje prawa, ważna
sprawa", "Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej",
"Wszystko gra", czy "Sekretnik Matyldy". Pisarka opowiedziała o swojej pisarskiej pasji oraz o tym, co stanowi dla niej
źródło inspiracji. Odpowiadała również na wiele pytań zadawanych przez uczniów, wyjaśniając m.in. na czym polega
praca pisarza. Dzień później, uczniowie klasy 4 spotkali się z
Katarzyną Ziemnicką, dziennikarką, redaktorką, autorką
książek dla dzieci, m.in. "Jagodowe niebo", "Hipacy chce się
zakochać". Pani Katarzyna jest również współautorką książki
pt. "Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku" i to
temu wybitnemu astronomowi poświęciła swoje spotkanie z
uczniami.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia pn. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Na zdjęciu: Uczestnicy akcji promującej czytelnictwo pt. "Z książka na walizkach"

SZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ W CEDRACH MAŁYCH
Dnia 29 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. J. Kraziewicza w Cedrach Małych odbył się III Szkolny Konkurs Piosenki
Patriotycznej pod nazwą „Młody Patriota”. Do konkursu zgłosiło się 19 uczniów, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach:
klasy 0-III oraz klasy IV-VIII.
Występy oceniało jury w składzie: Renata Golińska – wicedyrektor, Agata Monika Sokalska-Malak – nauczyciel muzyki oraz
Joanna Trojnar – pedagog szkolny. Wszyscy uczestnicy Konkursu podeszli do wyzwania bardzo poważnie i zaprezentowali
się doskonale. Udowodnili, że słowo "Ojczyzna" nie jest im obce, a wybrane przez nich teksty utworów zachęcały do refleksji
nad historią naszego kraju.
Nagrodzeni uczniowie w kategorii klas 0–III :
o
I miejsce – Aleksandra Jerchewicz z kl. II
o
II miejsce – Tatiana Plotke z kl. II
o
III miejsce – Helena Kraska z kl. I
o
Wyróżnienie – Paweł Wójcik z kl. III
Nagrody w kategorii klas IV–VIII zdobyły:
o
I miejsce – Amelia Anioł z kl. VIII
o
II miejsce – Agata Anioł z kl. IV
o
III miejsce – Karolina Korsak z kl. VI
o
Wyróżnienie – Zofia Seredyńska z kl. VI
Na zdjęciu: : Uczestnicy III Szkolnego Konkursu Piosenki w Szkole Podstawowej
im. J. Kraziewicza w Cedrach Małych

Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców, a organizatorami konkursu była Pani Wioletta Stępień i Pani Agata
Monika Sokalska-Malak.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
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MIESZKAŃCY STANISŁAWOWA W PAŁACU PREZYDENCKIM
Mieszkańcy Stanisławowa Halina i Bogusław Kamińscy wraz z
synami Mariuszem i Krzysztofem uczestniczyli w spotkaniu z
parą prezydencką w Warszawie. Była to nagroda za zwycięstwo
w etapie wojewódzkim konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne”.
Konkurs odbywał się już 17. raz. Jest on organizowany w dwóch
kategoriach: zakładów rolnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz gospodarstw indywidualnych przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jak podają organizatorzy, w dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad tysiąc
zakładów rolnych zatrudniających ponad 11 tys. pracowników
oraz ponad 19 tys. gospodarstw indywidualnych. W tym roku w
kategorii gospodarstw indywidualnych bezkonkurencyjni
okazali się Kamińscy ze Stanisławowa.
– Czynimy wiele starań, aby nasze gospodarstwo było
bezpieczne. Wszystkie działania trudno opisać w kilku zdań.
Wszelkie urządzenia, maszyny czy narzędzia zabezpieczone są
odpowiednimi osłonami. Odpowiednio zaznaczone są nawet
progi we wiatach. To tylko namiastka tego, co zrobiliśmy dla
poprawy bezpieczeństwa w naszym gospodarstwie – mówi nam
Bogusław Kamiński.
Ogłoszenie laureatów i uroczyste podsumowanie XVII edycji
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” odbyło się
podczas targów Agro Show w Bednarach. Wcześniej 16 laureatów finałów wojewódzkich spotkało się w Pałacu Prezydenckim.
– Była to naprawdę rodzinna atmosfera. Na spotkaniu poza
parą prezydencką obecny był minister rolnictwa i europoseł
Janusz Wojciechowski, z którymi mogliśmy porozmawiać o
aktualnych bolączkach polskiego rolnika – dodaje Bogusław
Kamiński.
Mieszkańcom Stanisławowa gratulujemy, a przy okazji życzymy
dalszych sukcesów nie tylko w konkursach, ale przede wszystkim w codziennym trudzie pracy na roli.

PIĄTKA ZA SEGREGACJĘ
„Piątka za segregację” – pod tym hasłem kryje się kampania
informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Środowiska mająca
na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej
segregacji odpadów komunalnych. Kampania edukacyjna
skierowana jest do właścicieli gospodarstw domowych oraz
dodatkowo wspiera program edukacyjny dla dzieci.
Program zakłada podniesienie poziomu świadomości
społecznej, że segregowane odpady to potencjał i cenne
surowce wykorzystywane w recyklingu.
Wsparcie dla nowelizacji
Motywację do segregowania odpadów ma zwiększyć nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z
dn. 6 września. Wprowadza one nowe zasady różnicowania
stawek za odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny. Osoby, które segregują odpady zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwukrotnie mniej niż te, które nie
realizują tego obowiązku.
Barwy kampanii
„Piątce” patronuje pięciu bohaterów: Wyszkłolony, Papa Pier,
Plastika Metalika, El Bio i Zmieszko.
Każdy z nich jest przypisany do innego rodzaju odpadów oraz
kolorystyki pojemników: Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła, Papa Pier – edukuje na temat segregacji papieru,
Plastika Metalika – tłumaczy, jak segregować tworzywa
sztuczne i metale, El Bio – nawiązuje do segregacji odpadów
BIO, Zmieszko – wskazuje, jakie odpady, powinny trafiać do
pojemników z napisem „zmieszane”.
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Na zdjęciu: Mieszkańcy Stanisławowa Halina i Bogusław Kamińscy
wraz z synami Mariuszem i Krzysztofem w towarzystwie Prezydenta RP
– Andrzeja Dudy

Na zdjęciu: Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Mieszkańcy dbają o swoją wieś

Pomorski potentat w Gminie Cedry Wielkie
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Kompleksowe usługi
remontowo – wykończeniowe wnętrz

USŁUGI
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
PIOTR RUSEK
GEODETA UPRAWNIONY
tel. kom. 602-227-105
tel. (58) 683-63-69
Cedry Wielkie
ul.Leśna 14/5

od A do Z






Szeroki zakres usług związanych z remontami
oraz pracami wykończeniowymi,
Instalacje elektryczne, montaż nagłośnienia itp.,
Transport oraz pomoc przy wyborze i zakupie
materiałów,
Utylizacja poremontowego gruzu, materiałów.

507-899-942,
e-mail: remont.odadoz@wp.pl

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

USŁUGI GRAFICZNE DARIUSZ TYMOSZUK
PROJEKTY GRAFICZNE

- DRUK - REKLAMA

TEL. 507 248 696
d.tymoszuk@gmail.com

