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Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018.
Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2017/2018 w dniu 4
września rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana w Kościele pw.
Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich , której przewodniczył
Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka. Po przemarszu
prowadzonym przez orkiestrę i poczty sztandarowe szkół, część
oficjalna odbyła się przy obiekcie Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Cedrach Wielkich. Na uroczystość poza
gospodarzami: Panem Januszem Golińskim - Wójtem Gminy
Cedry Wielkie, Panią Bożeną Daszewską Przewodniczącą Rady
Gminy Cedry Wielkie i Panią Joanną Stępień Dyrektorem Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich, przybyli
między innym: Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka, Pan
Kazimierz Smoliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa, Pan Dariusz Drelich - Wojewoda
Pomorski, Pan Ryszard Świlski - Członek Zarządu Województwa Na zdjęciu: Pan Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski
Pomorskiego, Pan Marek Biernacki - Poseł RP, Antoni
Szymański - Senator RP, Pan Stefan Skonieczny - Starosta
Powiatu Gdańskiego, Pani Monika Kończyk - Pomorski Kurator
Oświaty, Pan Przemysław Banasik - Prezes Sądu Okręgowego w
Gdańsku, Pan Sławomir Mąkosa - Dowódca 49 Bazy Lotniczej i
Jarosław Rzymkowski - Komendant Wojewódzki Policji w
Gdańsku.
Po przywitaniu wszystkich gości przez Pana Janusza
Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie głos zabrali: Pan
Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski, który poza odczytaniem
listu od Pani Beaty Szydło Premiera RP, która zaznaczyła, że
reformę edukacji wprowadzamy po to, by polska szkoła była
szkołą ambitną i otwartą, życzył uczniom, żeby zapamiętali
szkołę, jako udaną i ciekawą przygodę.
Pani Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty odczytała list
Pani Anny Zalewskiej - Ministra Edukacji Narodowej, życząc
nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a uczniom dużo Na zdjęciu: Wręczenie podziękowania przez Wójta Gminy Janusza
sukcesów i rozwijania własnych talentów. W ramach oficjalnej Golińskiego i Przewodniczącą Rady Bożenę Daszewską.
części, głos zabrał również Pan Ryszard Świlski - Członek
Zarządu Województwa Pomorskiego.
Pan Janusz Goliński dziękując za możliwość organizacji
wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 na terenie
Gminy Cedry Wielkie podkreślił, że z wprowadzoną reformą
oświaty jest niewiele problemów, bo istniały dwa Zespoły Szkół,
które przekształcone zostały w Szkoły Podstawowe. Istotnym
elementem wystąpienia Pana Wójta również było wyrażenie
wdzięczności za otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki
środki finansowe w wysokości 2,5 mln zł dotacji na budowę hali
sportowej i 2,7 mln zł z funduszy europejskich na dofinansowanie
zajęć dodatkowych w szkołach i zakup nowoczesnych pomocy
naukowych.
Na zdjęciu: Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie
W wystąpieniach głos zabrała również Pani Joanna Stępień Infrastruktury i Budownictwa, Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka, Janusz
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cedrach
Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie i Bożena Daszewska - Przewodnicząca
Wielkich, która podkreśliła wagę rozbudowy szkoły, w tym hali Rady Gminy Cedry Wielkie.
sportowej. W imieniu Prezesa Okręgu Pomorskiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego Pani Elżbiety Markowskiej list z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego odczytała Pani Katarzyna Ejnik
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cedrach
Wielkich. W ramach wydarzenia z okazji Wojewódzkiej
Inauguracji Roku Szkolnego zostały wręczone dyrektorom
placówek oświatowych z terenu Gminy Cedry Wielkie,
pamiątkowe tarcze, a pierwszoklasistom rozpoczynającym naukę
szkolną pamiątkowe znaczki „Jestem uczniem klasy pierwszej w
roku szkolnym 2017/2018''. Na zakończenie zebrani goście
obejrzeli występy artystyczne uczniów wszystkich szkół Gminy
Cedry Wielkie, wystawę zdjęć poświęconych 70-leciu szkoły i
dokonali pamiątkowego wpisu do kroniki szkoły. Po części
oficjalnej został przygotowany tradycyjny, żuławski poczęstunek
w lokalnej restauracji Cedrowy Dworek.
Cedry Wielkie, październik 2017 r.

Cedry Wielkie, październik 2017 r.
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Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich
poprzez budowę hali sportowej .

W obecności Władz Państwowych Rzeczypospolitej
Polskiej, Władz Samorządowych Województwa
Pomorskiego, przedstawicieli kościoła, Władz Gminy,
Radnych i Sołtysów Gminy Cedry Wielkie, dyrektorów
placówek oświatowych, nauczycieli, uczniów i
mieszkańców w dniu 4 września 2017r odbyło się uroczyste
wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach
Wielkich, w tym budowę hali sportowej. Akt erekcyjny
upamiętniający wmurowanie kamienia węgielnego
Na zdjęciu: Osoby podpisujące akt erekcyjny
odczytała Nicol Jabłońska przewodnicząca samorządu
uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w
Cedrach Wielkich.
Uroczystego podpisania aktu dokonali: Ksiądz
Biskup Wiesław Szlachetka, Pan Kazimierz Smoliński
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i
Budownictwa, Pan Marek Biernacki poseł RP, Pan Dariusz
Drelich Wojewoda Pomorski, Pan Ryszard Świlski Członek
Zarządu Województwa Pomorskiego, Pani Monika Kończyk
Pomorski Kurator Oświaty, Pan Stefan Skonieczny Starosta
Powiatu Gdańskiego, Pan Janusz Goliński Wójt Gminy
Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca
Rady Gminy Cedry Wielkie, Ksiądz Leszek Laskowski
proboszcz parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach
Wielkich, Pani Joanna Stępień Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Cedrach Wielkich,
Nocol Jabłońska przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego i Pan Bartłomiej Biedrzycki inspektor
nadzoru Firmy Tym-Bud z Pruszcza Gdańskiego. W imieniu
Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka Na zdjęciu: Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.
Głódzia ceremonii poświęcenia aktu erekcyjnego dokonał
Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka.
Aktualnie budowany obiekt będzie dwupiętrowy z
antresolą, w którym znajdzie się wielofunkcyjne boisko
sportowe. Hala będzie posiadała widownię i dodatkowe
rozsuwane trybuny oraz nowoczesne zaplecze techniczne i
sanitarne z szatniami dla sportowców, trenerów, pokój
lekarski i salę rehabilitacyjną. Przewidziano również
budowę wyspecjalizowanej sali do edukacji przyszłych
adeptów żeglarskich. Wykonawcą jest firma Tym Bud
Waldemar Tymoszewski. Łączny koszt budowy hali wynosi
10.239.118,09 zł a planowane zakończenie inwestycji to
koniec października 2018 r.
Istotnym elementem całego przedsięwzięcia będzie
w kolejnych latach, zaplanowana w ramach drugiego etapu
rozbudowa szkoły o część dydaktyczną stanowiącą łącznik
z hali do istniejącej szkoły. W łączniku szkoły zaplanowano
budowę 7 sal lekcyjnych, w tym 2 specjalistycznych do nauki
języków obcych i sali komputerowej oraz dwupoziomową
bibliotekę z czytelnią, gabinet pedagoga i pokój
nauczycielski. Chcemy, aby rozbudowa Szkoły Na zdjęciu: Wizualizacja hali sportowej w Cedrach Wielkich.
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich, w tym budowa hali sportowej służyła dobrze wszystkim naszym
uczniom, mieszkańcom z terenu całej gminy i przyniosła możliwości osiągania jeszcze większych sukcesów oraz odkrycia wielu
sportowych talentów. Niech stanie się to widocznym znakiem na przyszłość, że na pewno można i warto w nas inwestować.
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Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką.
W poniedziałek 12 czerwca br. uczniowie klas trzecich szkoły
podstawowej w Cedrach Małych z Panem Januszem Golińskim
Wójtem Gminy Cedry Wielkie i Panem Piotrem Bukowskim
dyrektorem szkoły, spotkali się w ogrodach Pałacu
Prezydenckiego z Prezydentem RP wraz z Pierwszą Damą
Agatą Kornhauser-Dudą w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje
z Parą Prezydencką”. Wydarzenie współorganizowane było
przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz służby i
społeczne organizacje ratownicze. Prezydent Andrzej Duda
podczas spotkania „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”
życzył dzieciom udanych i bezpiecznych wakacji. Zapowiedział
też zgłoszenie projektu nowelizacji kodeksu wykroczeń, który
wyeliminuje nieuzasadnione blokowanie numerów
ratunkowych. Dzieci uczestniczyły w zajęciach przygotowanych
przez służby i formacje ratownicze oraz zapoznały się z
zasadami bezpiecznego zachowania i reagowania w
sytuacjach zagrożenia. Przedstawiciele instytucji oraz służby
ratownicze zaprezentowali m.in.. sposoby udzielania pierwszej
pomocy, postępowania ze zwierzętami, czy reagowania
przeciwpożarowego. Odbył się
także pokaz tresury psów
Żandarmerii Wojskowej.
Spotkanie to było kontynuacją
akcji zapoczątkowanej przez
Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i Marię
Kaczyńską, którzy w 2008 r.
zorganizowali „Bezpieczny
Dzień Dziecka z Parą
Prezydencką”, a w 2009 r.
„Bezpieczne Wakacje z Parą
Prezydencką”. W ramach
podziękowania za zaproszenie
na „Bezpieczne Wakacje z Parą
Prezydencką” Pan Janusz
Goliński i Pan Piotr Bukowski
wraz z grupą uczniów wręczyli
upominki dla Pary
Prezydenckiej, składając
jednocześnie życzenia i
pozdrowienia z regionu Żuław.
Na zdjęciu: Delegacja Gminy Cedry Wielkie wraz z uczniami i Parą Prezydencką.

Delegacja przedstawicieli niemieckiej Gminy Uehlfeld.
W dniu 4 lipca 2017 r. na zaproszenie Wójta Pana Janusza
Golińskiego gościła delegacja z niemieckiej Gminy Uehlfeld
(Środkowa Frankonia), która miała okazję poznać Gminę Cedry
Wielkie z perspektywy rozwoju turystycznego, edukacyjnego i
społecznego. Wizyta 20 osobowej delegacji jest efektem bliskiej
współpracy samorządów: Gminy Cedry Wielkie i Gminy Trąbki
Wielkie, która to z kolei jest partnerem Gminy z Bawarii.
Delegacja z burmistrzem Gminy Uehlfeld - Warnerem
Stöckerem została oficjalnie powitana przez Pana Janusza
Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie, który w formie
multimedialnej zaprezentował główne kierunki rozwoju Gminy
oraz przedstawił najważniejsze i najciekawsze informacje. W
ramach pobytu na terenie gminy Cedry Wielkie delegacja miała
możliwość odwiedzić Ośrodek Zdrowia w Cedrach Wielkich, w
którym lek. med. Magdalena Janas omówiła organizację i
funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Dodatkowo
zaprezentowany został kościół p..w. Świętych Aniołów Stróżów
w Cedrach Wielkich, Przystań Żeglarska w Błotniku i Dom
Podcieniowy w Trutnowach.
Cedry Wielkie, październik 2017 r.

Na zdjęciu: Spotkanie przedstawicieli Gminy Uehlfeld z Wójtem Gminy Cedry
Wielkie na przystani żeglarskiej w Błotniku.
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Gmina pozyskała kolejne środki na poprawę
bezpieczeństwa Żuław.

Zakończenie prac budowlanych w zabytkowym
domu podcieniowym w Miłocinie
W ubiegłym tygodniu Wykonawca tj. EKOINBUD
RENOWACJE Sp. z o.o. zgodnie z umową zgłosił
zakończenie wykonywania robot budowlanych pn.
,,Renowacja zabytkowego Domu Podcieniowego w
Miłocinie’’ dofinansowanego z funduszy unijnych.
W ramach projektu wykonano prace związane z
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu poprzez:
zamontowanie pięciu lamp energooszczędnych –
opraw ziemnych podświetlających, budowę studzienki
do poboru wody z istniejącego zbiornika dla celów
ppoż., wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni
brukowej, odtworzenie nawierzchni kamiennej.
Wykonane zostały prace remontowe pomieszczeń
zabytkowego domu poprzez: renowację ścian, sufitów i
posadzki na części wspólnej, wymianę instalacji
elektrycznej w całym budynku, remont wraz ze zmianą
przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 na funkcję izby
pamięci, zmianę przeznaczenia strychu na funkcję sali
ekspozycji.
Po dokonaniu czynności odbiorowych przedsięwzięcia,
Gmina Cedry Wielkie ogłosi przetarg na dostawę
wyposażania do domu podcieniowego w Miłocinie. W
ramach zamówienia publicznego zakupione zostaną
meble, urządzenia multimedialne, głośniki, sprzęt
nagłaśniający i sprzęt dźwiękowy.

W piątek 18 sierpnia br. marszałkowie Mieczysław Struk,
Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski oraz Stefan
Skonieczny Starosta Powiatu Gdańskiego podpisali umowę
o dofinansowanie Projektu ,,Bezpieczne Żuławy podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego
Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i
powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego
wyposażania ratowniczego” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
Jest to projekt partnerski, który swym zasięgiem obejmuje
kilka samorządów: Powiat Gdański - lider projektu, Gmina
Stegna, Gmina Miasta Nowy Dwór Gdański, Gmina Suchy
Dąb, Gmina Nowy Staw, Gmina Ostaszewo, Gmina Cedry
Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański.
Całkowity koszt projektu wynosi 3 723 008,21 zł z czego
zadanie samej Gminy Cedry Wielkie wyniesie 1 318 059,48
zł. Dzięki otrzymaniu wysokiego poziomu dofinansowania w
wysokości 1 100 000, będziemy mogli w ramach projektu
wyposażyć nasze jednostki w odpowiedni sprzęt ratowniczy.
W 2018 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach
Wielkich i w Koszwałach oraz na stanowisko Gminnego
Centrum Reagowania Kryzysowego zakupiony zostanie
sprzęt min.:
kamery termomodernizacyjne, 10 sztuk wału
przeciwpowodziowego o długości 20 m. każdy, podręczny
sprzęt burzący oraz hydrauliczny dla ratownictwa
technicznego przeznaczony do akcji ratowniczych w czasie
powodzi i pożarów., dron z kamerą przeznaczony do
monitorowania wałów i cieków wodnych oraz miejsc trudno
dostępnych, kamery obrotowe pozwalające monitorować
stan wód, 6 sztuk syren elektronicznych, niezbędne do
alarmowania, powiadamiania mieszkańców i 4 agregaty
prądotwórcze, 2 motopompy pożarnicze, radiotelefony
celem utrzymania łączności z siłami biorącymi udział w
sytuacjach kryzysowych.
Inwestycje ujęte w projekcie dotyczą rozbudowy
infrastruktury koniecznej do wzmocnienia ochrony
mieszkańców przed skutkami groźnych zmian
klimatycznych, głównie powodzi, zakupu sprzętu dla służb
ratowniczych oraz rozbudowy systemów monitorowania i
ostrzegania. Wyposażenie gmin w nowoczesną aparaturę
alarmową pozwoli na szybkie i sprawne informowanie
mieszkańców o zbliżającym się niebezpieczeństwie i akcjach
planowanych przez jednostki służb ratowniczych. Inwestycje
te znacząco wpłyną na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców
w sytuacji zagrożenia, przyczynią się do minimalizowania i
łagodzenia skutków klęsk żywiołowych.
Na zdjęciu: Samorządowcy Gmin Partnerskich wraz z Marszałkami:
Mieczysławem Struk, Wiesławem Byczkowskim i Ryszardem Świliskim.
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Oficjalne podpisanie umów na prace remontowe w obiektach sakralnych.
W dniu 16 maja 2017 r. w Trutnowach gm. Cedry Wielkie odbyło
się oficjalne podpisanie umów na prace remontowe w
obiektach sakralnych na terenie Gminy Cedry Wielkie w
ramach projektu „Zachowanie Wielokulturowego Dziedzictwa
Żuław”.
W spotkaniu tym na zaproszenie Pana Janusza
Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie uczestniczyło wielu
znamienitych gości, w tym: przede wszystkim Pan Mieczysław
Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Stefan
Skonieczny - Starosta Gdański, Pani Katarzyna Kozyra i Pan
Jarosław Baciński - Przedstawiciele Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Burmistrzowie partnerskiego
projektu: Pan Jacek Michalski - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy
Dwór Gdański, Pan Jerzy Szałach - Burmistrz Miasta i Gminy
Nowy Staw, Księża z terenu Gminy: Ks. Dziekan Janusza
Mathea Dziekan Dekanatu Żuławy Steblewskie, Ks. Kanonik
Zbigniew Kerlin Proboszcz Parafii w Trutnowach, Ks. dr
Czesław Sołtys Proboszcz Parafii w Kiezmarku, Ks. Leszek
Laskowski Proboszcz Parafii w Cedrach Wielkich, a także
przedstawiciele Firmy Ekoinbud: Pan Tomasz Balcerowski Prezes Zarządu i Pan Bartosz Rozenberg - Członek Zarządu.
Podpisane umowy obejmują realizację dwóch
inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pn.: Renowacja
budynku kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich
oraz Renowacja elementów budowlanych w kościele pw. Św.
Piotra i Pawła w Trutnowach.
W ramach pierwszej umowy zostaną wykonane m.in..
następujące roboty: izolacja obiektu, remont i renowacja
dachu, elewacji wraz z wieżą, fundamenty oraz odtworzenie
chóru nad nawą główną. Inwestycja obejmuje również
uporządkowanie terenu wokół kościoła wraz z wymianą opaski
przepuszczającej wilgoć z gruntu wokół ścian zewnętrznych
budynku. Koszt tych prac zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym wynosił 2 152 480,71 zł brutto, natomiast firma,
która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę wykona zadanie za
kwotę 2 148 810,00 zł brutto. Głównym zadaniem w ramach
drugiej umowy będzie powrót do przedwojennej plastyki bryły
kościoła, czyli rekonstrukcja drewnianej części wieży, która
została zburzona pod koniec II wojny światowej. Z zadań
technicznych ważne będzie odcięcie murów masywu wieży od
podciągania kapilarnego, naprawa systemu odprowadzenia
deszczówki, zabezpieczenia cokołu muru. W dalszej kolejności
konieczne będzie usunięcie współczesnych, cementowych
zapraw zewnętrznych, niedyfuzyjnych wewnętrznych oraz
fałszywej patyny destrukcyjnie wpływających na stan elewacji
masywu. Koszt tych prac zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym wynosił 1 251 924,42 zł brutto, natomiast firma,
która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę wykona zadanie za
kwotę 1 225 080,00 zł brutto. Wykonawcą obu zadań będzie
Konsorcjum „Ekoinbud Sp. z o.o. - Ekoinbud Renowacje Sp. z
o.o.”, ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk. Termin wykonania
zadań w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z ofertą
wykonawcy upływa dnia 28 lutego 2018 roku i obejmuje
kościoły w miejscowościach Trutnowy, Cedry Wielkie, Giemlice
i Kiezmark.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie i Mieczysław
Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Na zdjęciu: Oficjalni Goście zaproszeni na podpisanie umów.

Na zdjęciu: Od lewej: Mieczysław Struk - Marszałek Województwa
Pomorskiego, Ksiądz Leszek Laskowski oraz Przedstawiciele firmy
Ekoinbud.

Na zdjęciu: Od lewej: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie,
Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, ksiądz
Kanonik Zbigniew Kerlin oraz przedstawiciele firmy Ekoinbud.
Cedry Wielkie, październik 2017 r.
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Dożynki Gminne 2017.
Tegoroczne Święto Plonów - Dożynki Gminne odbyły się 9 września
2017 r. w Cedrach Wielkich. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w
kościele parafialnym pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich
koncelebrowaną przez Ks. Proboszcza Leszka Laskowskiego, Ks.
Dziekana Janusza Mathea, Ks. Waldemara Naczk, Ks. Czesława
Sołtys. Podczas ceremonii nabożeństwa poświęcone zostały wieńce
dożynkowe i chleb. Starostowie tegorocznych dożynek Pani Justyna
Słowińska i Pan Wojciech Mańkiewicz, przekazali Wójtowi Gminy
Panu Januszowi Golińskiemu chleb wypieczony z tegorocznych
zbiorów zbóż z prośbą o sprawiedliwy podział tak, aby nikomu go nie
zabrakło. Po zakończeniu koncelebry, dożynkowy korowód
prowadzony przez orkiestrę promenadową i sztandary OSP udał się
na główne miejsce świętowania przy Szkole Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Cedrach Wielkich. Wójt Gminy Janusz Goliński Na zdjęciu: Starostowie Dożynek Justyna Słowińska i Wojciech
powitał w imieniu własnym oraz rolników przybyłych na uroczystość Mańkiewicz
gości i zgromadzonych mieszkańców Gminy.
W uroczystościach uczestniczyli m.in.. Członek Zarządu
Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, Starosta Gdański
Stefan Skonieczny wraz z delegacją z Białorusi, wójtowie
samorządów gminnych z terenu Powiatu Gdańskiego, policja, księża,
dyrektorzy szkół z terenu gminy, a także radni i sołtysi Gminy Cedry
Wielkie. Jednym z ważniejszych punktów obchodów dożynkowych
było wręczenie przez Wójta Gminy Pana Janusza Golińskiego oraz
Przewodniczącą Rady Gminy Panią Bożeną Daszewską wyróżnień w
ramach konkursów: „Piękna Wieś Pomorska 2017”. Następnie głos
zabrali zaproszeni goście, w tym Pan Ryszard Świlski Członek
Zarządu Województwa Pomorskiego, który między innymi podkreślił
wagę organizacji święta plonów przez lokalny samorząd gminny, Na zdjęciu: Laureaci Konkursu Piękna Wieś Pomorska
wyrazy uznania przekazał również Pan Stefan Skonieczny Starosta
Powiatu Gdańskiego. W bloku imprez artystycznych na scenie
prezentowały swoje umiejętności dzieci i młodzież z gminnych szkół,
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar. Odbył się
koncert lokalnego zespołu rockowego Midnight, piosenki biesiadnej
oraz najbardziej wyczekiwany moment imprezy - występ gwiazdy
wieczoru - Krystyny Giżowskiej, a także zabawa taneczna z zespołem
Dwa plus Dwa. Sołtysi i dorośli zmagali się w konkurencjach: t.j. rzut
ziemniakiem do kalosza, wbijanie ćwieka, szacowanie wartości słoika
z groszówkami, przeciąganie liny, a dzieci korzystały z parku zabaw,
gdzie brały udział w zabawach konkursowych przygotowanych przez
panie z Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Giemlicach.
Tradycyjnie już od wielu lat swoje stoisko z tradycyjnym miodem
żuławskim wystawił Pan Andrzej Brzyszcz. W tym roku sołectwa Na zdjęciu: Sołtysi Gminy Cedry Wielkie
Cedry Wielkie, Cedry Małe, Giemlice, Kiezmark, Trutnowy, Wocławy,
Długie Pole, Trzcinisko, Leszkowy i Koszwały rywalizowały o statuetkę
"złotego", „srebrnego” i „brązowego kłosa” w 4 konkurencjach
turniejowych: na najsmaczniejszy tradycyjny sernik, pokaz mody
inspirowany tematyką jesienną, żuławską szkatułkę oraz konkurs
fotograficzny „Żuławy w obiektywie”. Dodatkowo oceniane były stoiska
przygotowane przez sołectwa: Cedry Wielkie, Cedry Małe, Trutnowy,
Kiezmark, Giemlice, Wocławy, a także wieniec dożynkowy, który
przygotowały sołectwa Cedry Wielkie, Cedry Małe, Giemlice,
Kiezmark, Trutnowy, Wocławy, Długie Pole, Trzcinisko, Leszkowy,
Koszwały, Stanisławowo. Sołectwa w ramach konkurencji otrzymały
nagrody pieniężne, a także liczne nagrody rzeczowe. Przez cały dzień
można było oglądać wystawy fotograficzne przygotowane przez
ŻOKiS o tematyce nawiązującej do dawnych Żuław, a także inne
związane z realizowanymi przez Ośrodek Kultury projektami. Na zdjęciu: Tegoroczne Wieńce Dożynkowe
Uczestnicy dożynek mieli okazję do degustacji regionalnych potraw tradycyjnych serwowanych przez sołectwa.Wójt Gminy
Janusz Goliński składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy organizacyjnie, bądź finansowo przyczynili
się do uatrakcyjnienia programu tegorocznego Święta Plonów w Gminie Cedry Wielkie. Szczególne podziękowania
skierowane są również do mieszkańców poszczególnych sołectw, którzy poświęcili czas na przygotowanie wieńców
dożynkowych, konkurencji turniejowych i stoisk wystawienniczych.
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Dzięki unijnemu dofinansowaniu zmodernizujemy
budynki na terenie Gminy Cedry Wielkie.

Dnia 27 kwietnia br., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wójt Gminy
Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński podpisał umowę o
dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”.
To już kolejny wniosek przygotowany przez Gminę, który otrzymał
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. W ramach podpisanej umowy wykonane zostaną
prace termomodernizacyjne w następujących obiektach
użyteczności publicznej: Urząd Gminy w Cedrach Wielkich,
Na zdjęciu: Oficjalne podpisanie umowy
Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Szkoła Podstawowa w
Trutnowach oraz w obiektach komunalnych w Cedrach Wielkich i w Giemlicach. Planowana całkowita wartość tego
projektu wynosi 2 805 727,33 zł, a dofinansowanie to kwota 1 357 297,00 zł.
W ramach projektu we wszystkich obiektach zostaną wykonane następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych
nadziemnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę energooszczędną, docieplenie stropodachów,
modernizacja oświetlenia wewnętrznego. W budynku komunalnym w Giemlicach i w Cedrach Wielkich oraz w budynku
Urzędu Gminy i w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Trutnowach z uwagi na zły stan techniczny wymienione zostaną
pokrycia dachowe na całej połaci. Wymianie ulegną również źródła ciepła we wszystkich obiektach. Urząd Gminy, budynek
komunalny w Cedrach Wielkich oraz budynek po byłej Szkole w Trutnowach przyłączone zostaną do sieci gazowej,
natomiast w budynku komunalnym i w Szkole Podstawowej w Giemlicach projektuje się montaż kotłowni gazowej zasilanej
gazem płynnym. Z uwagi na zły stan techniczny podłogi w Szkole Podstawowej w Giemlicach planuje się wykonanie
docieplenia podłogi oraz położenie nowej posadzki. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Cedry Wielkie. Poprawa stanu instalacji grzewczej
umożliwi sprawne funkcjonowanie całego systemu cieplnego oraz zwiększy jego sprawność regulacyjną, co niewątpliwie
wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji poszczególnych budynków. Zmiana źródeł ciepła przyczyni się do
ograniczenia wysokiej emisji wynikającej ze spalania węgla kamiennego. Oszczędności energetyczne będą również
możliwe do uzyskania dzięki dociepleniu i zwiększeniu izolacyjności przegród zewnętrznych, dachów, stropodachów i
podłogi na gruncie. Tym samym zmniejszy się energochłonność budynków i ograniczone zostaną straty ciepła generowane
dotychczas z uwagi na ich zły stan techniczny, w szczególności w zakresie infrastruktury cieplnej. Wymiana oświetlenia
wewnętrznego przyczyni się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. W 2017 roku zaplanowano wykonanie
dokumentacji projektowej natomiast prace budowlane przewidziane są na 2018 rok.

Pożegnanie Pana Jana Borowca w związku z przejściem na emeryturę.
Po 42 latach pracy w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich odszedł na emeryturę Pan Jan Borowiec. W imieniu swoim oraz
wszystkich pracowników podziękował za wieloletnią pracę Pan Wójt Janusz Goliński. Podziękowania w imieniu Radnych i
Sołtysów złożyła również Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska. Chwile takie jak ta powodują zwykle, że staramy się
dokonać bilansu, podsumowania. Podsumowując Pana karierę, chcemy aby wziął Pan pod uwagę, że oprócz ciężkiej pracy,
jubileuszy, awansów, chwil radosnych i smutnych wystąpiły również inne czynniki. Jednym z nich jest wdzięczność wszystkich
tych, którym pomagał Pan służąc swoją wiedzą i doświadczeniem przez cztery dekady swojej pracy. Przeżył Pan wspólnie z
naszym Urzędem wiele różnych momentów i zawirowań. Mamy za sobą wspaniałe czasy i trudne momenty. Zmieniały się
strategie, koncepcje i cele. Dla Pana,
niezależnie od tego co działo się dookoła,
zawsze najważniejsza była podstawowa
zasada, a mianowicie uczciwość w pracy.
Drogi Panie Janku. Dziękujemy za te piękne
lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud
włożony w pracę w naszej Gminie. Wyrażamy
także nadzieję, że nie zapomni Pan o nas i
podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze
wspominać spędzone tutaj chwile. Chcemy
zapewnić Pana, że będzie Pan u nas zawsze
mile widzianym gościem.
Życząc samych pogodnych i radosnych chwil,
pozostajemy z wyrazami szacunku.
Na zdjęciu: Pracownicy Urzędu Gminy Cedry Wielkie
Cedry Wielkie, październik 2017 r.
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Wymiana POLSKO-WŁOSKA projektu: Północ/Południe: Jedno Morze.
10 osobowa grupa dzieci w wieku 9-10 lat z terenu Gminy Cedry Wielkie wzięła udział w projekcie: Północ / Południe: Jedno
Morze (Nord/Sud: un Mare) w ramach, którego w dniach 03 –
14.09.2017 r. przebywała we Włoszech na Sycylii – Marina Di
Ragusa.
Dzieci z terenu naszej gminy i 10 dzieci z gminy Ragusa
uczestniczyły wspólnie w całodziennych zajęciach żeglarskich,
animacyjnych, kulturowych, językowych i sportowych pod
okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej zarówno polskiej
jak i włoskiej. Pobyt na Sycylii uczestników wyjazdu
zagranicznego, mimo intensywności działań żeglarskich i
szerokiego wachlarza atrakcji mijał w bezpiecznej i miłej
atmosferze. Grupa dzieci jak i opiekunów bardzo szybko się
zintegrowała, co pozwoliło opracować szczegółowy plan
działań na wszystkie dni pobytu. Współpraca pomiędzy
polskimi i włoskimi dziećmi zarówno na płaszczyźnie zajęć
sportowych jak i w czasie wolnym sprzyjała na pokonywaniu
przez nich barier językowych i kulturowych, a co najważniejsze
dostarczała uczestnikom doznań emocjonalnych. Po 11 dniach Na zdjęciu: Uczestnicy wymiany Polsko - Włoskiej
pobytu przyszedł czas na pożegnanie, które było bardzo trudne, ponieważ zawiązały się prawdziwe przyjaźnie między
dziećmi i żal było się rozstawać. Uściskom oraz łzom nie było końca. Dzieci wróciły opalone, szczęśliwe i zadowolone do
Polski. Wizyta polskich dzieci również miała znaczący oddźwięk w prasie sycylijskiej, która w dniu 13 września 2017 r. na
łamach LA SICILIA opublikowała artykuł wraz ze zdjęciem nt. projektu i podjętych działań w zakresie jego realizacji, a także
prężnej współpracy pomiędzy regionami.

Na zdjęciu: Uczestnicy wymiany Polsko - Włoskiej i Burmistrz Gminy Ragusa
Federico Piccitto

Samorząd Gminy Cedry Wielkie wraz z mieszkańcami wspiera gminę Lipusz.
We wrześniu została podpisana umowa pomiędzy Panem Januszem Golińskim - Wójtem Gminy Cedry Wielkie a Panem
Mirosławem Ebertowskim - Wójtem Gminy Lipusz, na mocy której
została przekazana dotacja celowa w wysokości 20 tys zł z
przeznaczeniem na odtworzenie dróg gminnych zniszczonych w
trakcie nawałnicy na terenie gm. Lipusz. Umowa ta jest konsekwencją
podjętej przez Radnych Gminy Cedry Wielkie w dniu 24 sierpnia 2017 r.
Uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gmin, które ucierpiały w
wyniku nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia br. Nie jest to jedyne
wsparcie płynące na rzecz poszkodowanych gmin. W odpowiedzi na
prośbę pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie o
wsparcie finansowe i rzeczowe ofiar nawałnic, które nawiedziły w
miesiącu sierpniu województwo pomorskie, mieszkańcy Gminy Cedry
Wielkie stanęli na wysokości zadania i ofiarowali wsparcie w postaci
środków czystości, plandeki a także przekazali środki finansowe na
zakup piły mechanicznej. Wszystkie te artykuły w dniu 11 września
zostały przekazane przy okazji podpisania umowy. W czasie spotkania
Wójt Gminy Lipusz - Mirosław Ebertowski wyraził ogromną
wdzięczność za tak znaczące wsparcie na rzecz jego Gminy.
Dodatkowo Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielki nie krył słów
uznania dla zaangażowania mieszkańców Gminy Cedry Wielkie w Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie i Mirosław
Ebertowski Wójt Gminy Lipusz.
niesienie pomocy i ich ofiarności.
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Remont jachtu pułkownika Ryszarda Kuklińskiego - „Strażnik Poranka”.
W dniu 29 września 2017 r. na Przystani żeglarskiej w Błotniku odbyło się oficjalne przeniesienie jachtu pułkownika Ryszarda
Kuklińskiego - „Strażnik Poranka” do siedziby firmy Activ Yachts w Błotniku, która zdecydowała się na jego renowację. Podjęcie
decyzji o pomocy przy remoncie jednostki związane jest ze współpracą nawiązaną pomiędzy Gminą Cedry Wielkie, firmą Activ
Yachts a Chrześcijańską Szkołą pod Żaglami, która otrzymała jacht
jako prezent od pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Jacht został
zbudowany w 1965 r. przez Stocznię Jachtową im. Josepha Conrada
w Gdańsku jako pierwsza jednostka serii „Opal”. Początkowo nosił
nazwę „Opal”. W listopadzie 1980 roku jednostkę kupił od Marynarki
pułkownik Kukliński. Po jego ucieczce do USA jacht został
skonfiskowany wyrokiem z 1984 roku i przekazany Centralnemu
Muzeum Morskiemu.
W 1998 roku, w czasie wizyty pułkownika w Polsce, jacht
został zwrócony właścicielowi. Jednostkę pobłogosławił ks. infułat
Stanisław Bogdanowicz, nadając jej imię „Opal II”. Pułkownik
Kukliński nie zabrał jachtu do USA, przekazał go w drodze notarialnej
darowizny Chrześcijańskiej Szkole pod Żaglami. Nowy armator
zmienił w 2002 roku nazwę jednostki
na „Strażnik Poranka” i umiejscowił ją jako stacjonującą na
Na zdjęciu od lewej: Enoch Witucki właściciel firmy Activ Yachts,
chorwackiej wyspie Iż, gdzie prowadzono szkolenia dla młodzieży.
ks. Andrzej Jaskóła, Łukasz Ścibor Prezes Active Yacht, Janusz Goliński
Przed planowanym remontem w firmie Activ Yachts
Wojt Gminy Cedry Wielkie oraz Mirosława Kubicka
jacht trafił w lipcu tego roku na Przystań żeglarską w Błotniku.
Umiejscowienie tej jednostki na przystani w Błotniku nie jest
przypadkowe, a wynika z zawiązanej współpracy pomiędzy gminą
Cedry Wielkie a Chrześcijańską Szkołą Pod Żaglami, którą
reprezentuje ks. prałat Andrzej Jaskuła. Współpraca ta została
potwierdzona na oficjalnym spotkaniu, które odbyło się właśnie w
Błotniku. W spotkaniu wzięli udział: Janusz Goliński, Wójt Gminy
Cedry Wielkie, ks. Andrzej Jaskuła z Chrześcijańskiej Szkoły Pod
Żaglami, ks. Artur Kołodziejczyk – członek zarządu stowarzyszenia
oraz ks. Arkadiusz Ćwikliński – dyrektor Collegium Marianum,
Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie. Członkowie
spotkania jednomyślnie ustalili konieczność realizacji działań
partnerskich, które służyć mają rozwojowi wielopłaszczyznowych,
wzajemnych i korzystnych stosunków w dziedzinie kultury, turystyki i
promocji, a także – co bardzo ważne – tworzeniu więzi
międzyludzkich pomiędzy partnerami, ze szczególnym
uwzględnieniem tradycyjnych wartości chrześcijańskich. Pierwszym
krokiem w ramach podjętej współpracy było podpisanie listu
intencyjnego świadczącego o partnerstwie.

Obchody 25-lecia firmy ROLTOP.
Firma Roltop istnieje na rynku zajmującym się sprzedażą ciągników,
kombajnów, maszyn i urządzeń rolniczych od 1992 roku. W 1993
roku uzyskała status Generalnego Przedstawiciela niemieckiego
koncernu DEUTZ-FAHR w Polsce i jako pierwsi wprowadzili na nasz
rynek maszyny tego koncernu, sprzedając ponad tysiąc kombajnów
zbożowych i ciągników rolniczych. Firma ROLTOP od wielu lat
organizuje dzień otwarty dla swoich klientów i zaprzyjaźnionych
instytucji okołorolniczych. W tym roku 14 maja odbył się Dzień
Otwarty Dealera DEUTZ-FAHR połączony z obchodami jubileuszu
25-lecia istnienia firmy Roltop. Od godz. 10.00 można było zwiedzać
park maszynowy, a oficjalne otwarcie imprezy nastąpiło o godz.
11.00. Wzorem lat ubiegłych firma przygotowała wiele atrakcji
zarówno dla dorosłych i dzieci, wyśmienitą zabawę, emocje,
niezapomniane wrażenia i dobrą kuchnię. Program wydarzeń
obejmował Strefy Technika i Pracy oraz część „ARGO ROLTOP”
Relaks i Wypoczynek. W ramach części oficjalnej Pan Marek Kunce
Prezes Zarządu ROLTOP Sp. z o.o. zaprezentował osiągnięcia firmy
i dwudziestopięcioletni proces jej tworzenia. Wśród zaproszonych
gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, w tym Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie, który
wyrażając słowa uznania i życzenia dalszych sukcesów wręczył podziękowanie za dotychczasową współpracę. Podczas
uroczystości nie zabrakło również stoiska wystawienniczego przygotowanego przez Gminę Cedry Wielkie, gdzie zaprezentowana
została oferta kulturowo - sportowa, a także propozycja turystyczno - rekreacyjna Gminy, uświetniona obecnością delegacji
przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Cedrach Małych wraz z Panią Dyrektor Mirosławą Matyjas.
Cedry Wielkie, październik 2017 r.

Strona 10

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Przedszkole w Trutnowach otwarte
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 250 tys. złotych nowoczesne wyposażenie obejmujące: meble,
pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne i sprzęt multimedialny. W
ramach projektu pn.: „Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji
przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie” oprócz remontu i doposażenia Na zdjęciu:Kamila Bzdzikot nauczyciel wychowania
przedszkolnego, Anna Kijak pomoc nauczyciela i Janusz Goliński
przedszkola w Trutnowach zostały również doposażone przedszkola w
Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz przedszkolaki.
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
S p o ł e c z n e g o .
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.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wocławach.
W miejscowości Wocławy trwają obecnie 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 będzie
wyposażone m.in.: w boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki
oraz w boisko treningowe do koszykówki wraz z dostawą
wyposażenia. Do chwili obecnej wykonano już: wycinkę drzew,
koryto pod boisko powierzchni poliuretanowej, warstwy
odsączające, częściowo wykonano chodniki oraz instalację
elektryczną oświetlenia boiska. Przy tak zaawansowanych pracach,
zakończenie inwestycji nastąpi w planowanym terminie. W/w
inwestycja będzie 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 kolejnych latach planowana
jest budowa tego typu obiektów w miejscowości Giemlice oraz
Trutnowy. Projekty techniczne wraz z pozwoleniem na budowę
Gmina już uzyskała, planowana jest aplikacja do Unii Europejskiej
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki o środki finansowe.

Strona 11

Cedry Wielkie, październik 2017 r.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Nowy wóz strażacki dla OSP w Cedrach Wielkich.
W dniu 15 października 2017 r. odbyło się uroczyste przekazanie
i poświęcenie samochodu ratowniczo - gaśniczego (GBA 2,5 24) marki Renault Midlum, dotychczas eksploatowanego w
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu
Gdańskim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich.
W obecności Wojewody Pomorskiego p. Dariusza Drelicha,
Komendanta Powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim - st. kpt.
Jana Chodukiewicza, Wójta Gminy Cedry Wielkie - Prezesa
Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Cedrach Wielkich - Janusza Golińskiego,
Komendanta Gminnego OSP w Cedrach Wielkich - Edwarda
Woźniaka oraz licznie zebranych mieszkańców, przekazania
samochodu dokonał Komendant Wojewódzki PSP st. bryg.
Tomasz Komoszyński na ręce Prezesa Zarządu OSP w Cedrach
Wielkich - Jana Wawra oraz druhów z OSP w Cedrach Wielkich.
Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii pw. Aniołów Stróżów w
Cedrach Wielkich ks. Leszek Laskowski, który podczas homilii
podkreślił jak ciężka i odpowiedzialna jest praca strażaków. Na zdjęciu: Druhowie OSP Cedry Wielkie
Wyjazdy na akcje gaśnicze niejednokrotnie odbywają się w porze nocnej a druhowie-ochotnicy rano muszą pójść do pracy a
nadmienić należy, że jednostka z OSP w Cedrach Wielkich, wyjeżdża średnio około 120 razy w ciągu roku, narażając własne życie
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia. Pozyskanie ww. samochodu pozwoli na sprawniejsze
wykonywanie zadań ratowniczo - gaśniczych i zarazem zabezpieczenie operacyjnego terenu działania.

Pamiątkowe Zdjęcie Grupowe z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelich,
Komendantem Wojewodzkim PSP st. bryg. Tomaszem Komoszyńskim i
Wójtem Gminy Cedry Wielie Januszem Golińskim

Na zdjęciu: Poświęcenie przekazanego wozu przez ks. Leszka Laskowskiego

Gmina Cedry Wielkie na VII Samorządowych Regatach Województwa Pomorskiego o Puchar
Marszałka Mieczysława Struka
W piątek, tj. 9 czerwca miały miejsce Samorządowe
Regaty Województwa Pomorskiego o puchar
Marszałka Mieczysława Struka. W wydarzeniu wzięło
udział 13 załóg reprezentujących 10 samorządów z
województwa pomorskiego. Organizatorem regat był
Harcerski Ośrodek Morski w Pucku,
współorganizatorami Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Polskie Stowarzyszenie
Klasy Puck i Pomorski Związek Żeglarski.
Naszą Gminę Cedry Wielkie reprezentowała
czteroosobowa załoga ze szkółki żeglarskiej z Mariny
w Błotniku, w tym: sternik – Dariusz Olędzki oraz
żeglarze: Daniel Miedwiediuk, Igor Kowalski i
Mateusz Klimek. Nasi żeglarze już po raz kolejny
uczestniczyli w tego typu regatach i dzielnie walczyli o
miejsce dla Gminy. Dla młodych adeptów żeglarstwa
to kolejna, trudna lekcja zmagań i nowych wyzwań ,
zwłaszcza pogodowych.
Gratulujemy naszym
Żeglarzom i życzymy ciepłych wiatrów i bajkowych
rejsów.
Cedry Wielkie, październik 2017 r.

Na zdjęciu: Załoga Szkółki Żeglarskiej w Błotniku
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Tablety dla najaktywniejszych uczniów.
W dniu 9 września 2017 r. w ramach obchodów
Dożynek Gminnych Pan Janusz Goliński - Wójt
Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Bożeną
Daszewską - Przewodniczącą Rady Gminy
Cedry uhonorowali blisko 50 uczniów
specjalnymi nagrodami - tabletami. Tablety te
były wyróżnieniem za szczególną aktywność i
udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w
ramach projektu „LEPSZY START MŁODEGO
ŻUŁAWIAKA!” realizowanego przez Gminę
Cedry Wielkie w roku szkolnym 2016/2017.
Projekt ten realizowany jest dzięki podpisanej w
dniu 15 listopada 2016 r. z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
umowie o dofinansowanie ze środków unijnych.
Głównym celem projektu jest
podniesienie poziomu jakości edukacji ogólnej
na terenie Gminy Cedry Wielkie w zakresie
kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Cel ten Na zdjęciu: Oficjalne przekazanie tabletów
jest realizowany poprzez organizację różnego rodzaju zajęć m.in..: matematyczno-przyrodniczych, językowych i
eksperymentalnych, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych pomocy i sprzętu medialnego. Projekt
obejmuje również wsparcie logopedyczne i psychologiczne uczestników projektu.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia realizowane będą wycieczki edukacyjne i obozy żeglarskie. Wsparciem objęci
zostaną także nauczyciele dla których zaplanowano cykl szkoleń podnoszących kompetencje w nauczaniu. W ramach projektu
wyposażono również wszystkie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia multimedialne i dokonano niezbędnych prac
remontowych w szkołach w Wocławach i w Giemlicach.
Aby projekt zakończył się sukcesem konieczne jest włączenie się w jego realizację nauczycieli, uczniów, ale również
rodziców, którzy dostrzegą w nim szansę na podniesienie poziomu wiedzy swoich dzieci. Dlatego też Pan Janusz Goliński - Wójt
Gminy Cedry Wielkie ufundował i przekazał dla uczniów wyróżniających się szczególną aktywnością i udziałem w dodatkowych
zajęciach edukacyjnych, jako elementu wyróżniającego obecną aktywność i tym samym stanowiącego zachętę dla innych,
dotychczas mniej zaangażowanych w projekt uczniów. Na zakończenie kolejna grupa uczniów otrzyma również tablety za aktywny
udział w projekcie.

Spotkanie Zespołu MDWE 70 na Pętli Żuławskiej, w tym wizyta na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.
W dniach 28 - 29 sierpnia br. obradował Zespół roboczy MDWE 70. W
spotkaniu uczestniczyli m.in.. Jerzy Wcisła - senator RP, Krzysztof
Grabowski - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Sławomir
Kopyść - członek zarządu województwa kujawsko - pomorskiego,
Ryszard Świlski - członek zarządu województwa pomorskiego, Krzysztof
Roman - zastępca dyrektora RZGW w Gdańsku, Marian Kidaj - Dyrektor
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Zbigniew Ptak - starosta
nowodworski oraz przedstawiciele ministerstwa Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej, Akademii Morskiej w Szczecinie, sygnatariuszy
województw, Ministerstwa ds. Rozwoju Samorządu Terytorialnego
Obwodu Kaliningradzkiego FR.
Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in.. o możliwościach wdrożenia
Systemu Informacji Rzecznej RIS na Wiśle, który został zaprezentowany
przez Piotra Durajczyka z Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w
kontekście zrealizowanego pilotażu wdrożenia ww. systemu na Odrze. Na zdjęciu: Spotkanie na przystani Żeglarskiej w Błotniku
Rozmawiano również o planach realizacji wspólnego projektu, którego
pomysł i założenia zostały przedstawione przez Galinę Maksimchuk, eksperta ds. Koordynacji Międzynarodowych Projektów
Komunalnych z Rządu Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie, Ministerstwa Rozwoju Terytorialnego i Współdziałania z Gminami.
W drugim dniu spotkania tj. 29 sierpnia odbyły się warsztaty terenowe, które przybliżyły uczestnikom funkcjonowanie
szlaków wodnych w delcie Wisły i wybudowanej infrastruktury w ramach projektu Pętli Żuławskiej. W pierwszej kolejności goście
odwiedzili największy port jachtowy na Zalewie Wiślanym - marinę w Krynicy Morskiej. Następnie eksperci i przedstawiciele
sygnatariuszy województw odwiedzili port jachtowy w Kątach Rybackich oraz przystań żeglarską w Błotniku. Ten ostatni obiekt jak
uznali wszyscy jest „perełką Pętli Żuławskiej”, ponieważ powstał od podstaw na resztkach bazy przeładunkowej dawnych barek z
popiołem na samym końcu ślepego (od wybudowania Przekopu w Świbnie - ponad 100 lat temu) ramienia Martwej Wisły.
Zdaniem Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie, miejsce to stanowi duży potencjał dla rozwoju lokalnej
społeczności. Przystań cieszy się dużym zainteresowaniem wśród żeglarzy, zwłaszcza miejsca postojowe, których obecnie już
brakuje. Obok mariny powstała stocznia produkująca barki turystyczne, funkcjonuje szkółka żeglarska, organizowane są imprezy
kulturalno - rozrywkowe. W dalszych planach rozwoju tego miejsca są m.in.. rozbudowa przystani, budowa stanicy kajakowej,
przystanku tramwaju wodnego czy trasy rowerowej. Na przystani żeglarskiej uczestnicy spotkania Zespołu MDWE 70 zostali
podjęci tradycyjnymi potrawami Żuławskimi, przygotowanymi przez KGW Leszkowy.
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Spotkanie naszych dzieci z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.
Uczniowie Gminy Cedry Wielkie w dniu 25 kwietnia 2017 r. zostali
zaproszeni przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka na niecodzienną lekcję samorządności połączoną
z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkaniu z
Marszałkiem towarzyszył Wójt Gminy Cedry Wielkie - Pan Janusz
Goliński, a także dyrektorzy szkół i nauczyciele. Grupa uczniów ze
szkół podstawowych z Cedrów Wielkich, Cedrów Małych, Wocław i
Giemlic przybyła do Urzędu Marszałkowskiego, aby przypomnieć sobie
pochodzenie i znaczenie barw narodowych. Na początku, po krótkim
wprowadzeniu w temat, uczniowie wzięli udział w debacie oxfordzkiej,
polegającej na prezentacji argumentów na dwa tematy: „Czy uczniowie
powinni sami dobierać szkolne lektury ?” oraz „Czy uczniowie powinni
sami oceniać swoje zachowanie ?”. Podzieleni na cztery grupy
prezentowali argumenty i kontrargumenty do powyższych tez. Dzięki
temu ćwiczeniu utrwalali zasady demokratycznej dyskusji,
samorządności, ale także umiejętności publicznych wystąpień i Na zdjęciu od lewej: Piotr Bukowski Dyr SP Cedry Małe, Tomasz
stosowania odpowiedniej kultury słowa. Najważniejszym jednak Szlak Dyr. SP Giemlice, Anna Kołatek Dyr. SP Wocławy, Mieczysław
Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Joanna Stępień SP
punktem spotkania była rozmowa Marszałka Mieczysława Struka z Cedry Wielkie i Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie.
uczniami na temat historii i znaczenia flagi polskiej, ale także
sztandarów Unii Europejskiej i województwa pomorskiego. Marszałek przypomniał dzieciom znaczenie kolorów i symboli
poszczególnych flag. Podkreślił też wagę święta 2 maja. Na koniec uczniowie mieli okazję złożyć kartonowe pudełeczka, w których
umieszczono trzy flagi - polską, unijną i pomorską, i które zostaną rozesłane do wszystkich szkół podstawowych w województwie
pomorskim. Dzieciom wycieczka bardzo się podobała - czuły się wyróżnione i docenione, ponieważ wzięły udział w spotkaniu z
ważną osobą i rozmawiały na bardzo istotne tematy. Dodatkową atrakcją była dla nich telewizja i rozmowy, jakie prowadzili z
reporterami.

Wizyta Pana Mariusza Łuczyk - Wicewojewody Pomorskiego.
W czwartek 20 kwietnia 2017 r. Gminę Cedry Wielkie odwiedził Pan Mariusz
Łuczyk - Wicewojewoda Pomorski. Wizyta ta na zaproszenie Pana Janusza
Golińskiego - Wójta Gminy miała na celu zapoznanie z najważniejszymi
dziedzinami życia gminy, takimi jak: bezpieczeństwo, polityka społeczna,
oświatowa i zdrowotna, a także możliwości rozwojowe Gminy w kontekście
turystycznym. Pierwszym punktem wizyty był Urząd Gminy Cedry Wielkie,
gdzie dokonano prezentacji stanu przygotowania samorządu gminy Cedry
Wielkie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz
funkcjonującego systemu alarmowania. Podczas pobytu Wicewojewody w
Urzędzie Gminy zaprezentowano sprzęt służący ostrzeganiu ludności przed
zagrożeniami, w jaki wyposażone jest gminne centrum zarządzania
kryzysowego. Ponadto Wójt Gminy Pan Janusz Goliński przedstawił system
podejmowanych działań w zakresie monitoringu przeciwpowodziowego na
terenie gminy. Następnie Wicewojewoda wraz z Wójtem Gminy udali się w
teren i odwiedzili m.in.. Zespół Szkół w Cedrach Wielkich, gdzie omówiono Na zdjęciu: Mariusz Łuczyk Wicewojewoda Pomorski,
plany rozbudowy szkoły i budowy hali widowiskowo - sportowej. Na terenie Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz
przedszkolaki ze „Słonecznego Okienka”
Miasteczka Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich zaprezentowane zostały
działania z zakresu prowadzonej przez gminę polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez podejmowanie szeregu wydarzeń
edukacyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej. Ostatnim
punktem wizyty był obiekt przystani żeglarskiej w Błotniku, na którym zaprezentowana została istniejąca infrastruktura
turystyczna, a także plany jej rozbudowy przy współudziale środków z UE. Poza prezentacją aspektów turystycznych omówione
zostały prace związane z pogłębianiem dna Martwej Wisły i wydobywaniem materiału na budowę drogi ekspresowej S7.
Cedry Wielkie, październik 2017 r.
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Jubileusze mieszkańców Gminy Cedry Wielkie
Jubileusz 92 urodzin Pani Leokadii.

Jubileusz 105 urodzin Pani Katarzyny.

Jubileusz 92 urodzin Pani Eleonory.

Jubileusz 90 urodzin Pani Czesławy.

Jubileusz 91 urodzin Pani Genowefy.

Jubileusz 91 urodzin Pani Bronisławy.

„Złote Gody” Państwa Jadwigi i Józefa Wołkowicz
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Jubileusze mieszkańców Gminy Cedry Wielkie
Jubileusz 91 urodzin Pani Zofii.

Jubileusz 91 urodzin Pani Heleny.

Jubileusz 91 urodzin Pani Ireny.

„Diamentowe Gody” Państwa Jankowskich
z miejscowości Cedry Małe.

Jubileusz 92 urodzin Pani Anieli.

„Złote Gody” Państwa Lidii i Albina Gozłowskich.

Cedry Wielkie, październik 2017 r.
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Impreza plenerowa dla seniorów.
nia 22 lipca 2017 roku na Przystani Żeglarskiej w Błotniku
odbyła się impreza plenerowa dedykowana przede
wszystkim seniorom z terenu naszej gminy, jednakże
organizatorzy zapewnili również atrakcje dla najmłodszych
oraz pozostałych mieszkańców. Na zaproszonych przez Wójta
Gminy Janusza Golińskiego seniorów czekały liczne
niespodzianki, konkursy oraz loteria z nagrodami. Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich
zapewnili gościom miłe przyjęcie, życzliwą pomoc oraz opiekę w
trakcie trwania całego wydarzenia. Wszystkie konkurencje i
konkursy zostały nagrodzone wyjątkowymi i cennymi nagrodami,
których fundatorem była Gmina Cedry Wielkie oraz firmy Gravel i
Metrostav.
Na dobry początek, z muzyką i humorem, wszystkich uczestników
festynu przywitała Kabaretowa Biesiada Polska. Następnie na
scenie zagościł wyczekiwany przez wszystkich Kabaret
KaŁaMaSz, w którego skład wchodzą aktorzy znani z popularnego
serialu Ranczo: Bogdan Kalus, Jacek Łapot, Sylwester
Maciejewski, Dariusz Szweda oraz Piotr Pręgowski. Po dużej
dawce dobrego humoru, goszczący seniorzy oraz uczestnicy
festynu spędzili czas przy muzyce zaproszonych zespołów, tj.
Midnight oraz ReQuest. Również nasi seniorzy, zdolni i odważni,
wystąpili na scenie. Pani Genowefa Budzyń wzruszyła publiczność
wierszami własnego autorstwa. Natomiast Pani Wanda Ogórek, z
werwą dorównującą występującym zespołom, pięknie
zaprezentowała montaż słowno muzyczny, który nie tylko poruszył
dojrzałą część publiczności, ale także młodych ludzi. Wszyscy
obecni zaskoczeni byli wigorem seniorek.Następnie zespół
RELAX, formacja Lecimy oraz DJ Wojtek zadbali o oprawę
muzyczną wprawiającą w ruch publiczność w każdym wieku do
późnych godzin nocnych.
Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu
Firmy Robót Elektrycznych „ELPOL” z Luzina. Do współtworzenia
imprezy zaproszeni zostali partnerzy Gminy, w tym sołectwa i KGW , dzięki którym można było obejrzeć stoiska wystawiennicze i
posmakować specjalności tradycyjnej kuchni żuławskiej.

D

Na zdjęciu: Występ gwiazda imprezy - Kabaret KaŁaMaSz - Serial Ranczo
Piotr Pręgowski

Partnerstwo Gmin Cedry Wielkie
i Pruszcz Gdański przy budowie drogi.
Trwają prace przy przebudowie ulicy Jesionowej w Bystrej. Droga znajduje się na
granicy Gminy Cedry Wielkie i Gminy Pruszcz Gdański, łączy miejscowości
Wocławy i Bystra. Przebudowa posłuży części mieszkańców Wocław, jako droga
dojazdowa do ich nieruchomości i pól uprawnych. Zadanie jest realizowane przez
Gminę Pruszcz Gdański a koszt zadania wyniesie ok. 140 tys. zł. Na mocy
podpisanej w czerwcu tego roku umowy Gmina Cedry Wielkie przekaże ze
swojego budżetu dotację celową w wysokości 50 tys.zł.
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Nagroda dla uczniów za udział w akcji „Rowerowy Maj”
W dniu 22 czerwca 2017 r. grupa blisko 70 uczniów ze Szkół Podstawowych w Giemlicach i Cedrach Małych skorzystała z
wycieczki do Aquaparku w Redzie. Całodzienny pobyt pod opieką ratowników i opiekunów był nie tylko możliwością
skorzystania z ogromnej ilości atrakcji wodnych jakie oferuje obiekt,
ale również wykazania się umiejętnością pływania. Największą
atrakcją okazały się zjeżdżalnie wodne i akwarium z rekinami. Czas
spędzony na basenie był dobrym sposobem na relaks i zabawę na
finiszu roku szkolnego, ale także świętowaniem wygranej w ramach
akcji „ROWEROWY MAJ”.
Przypomnijmy, iż właśnie m.in.. taką nagrodę ufundował Pan Janusz
Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie dla najbardziej aktywnych klas
Szkół Podstawowych za udział w kampanii. "Rowerowy Maj" to
największa w Polsce kampania promująca aktywne podróże do szkół i
przedszkoli, będąca autorskim projektem Miasta Gdańska z roku na
rok przyciągająca kolejne gminy i miasta. W tym roku po raz pierwszy
uczniowie z dwóch szkół - Szkoła Podstawowa Giemlice i Szkoła
Podstawowa Cedry Małe brały czynny udział przez cały miesiąc w
akcji, za co zostali wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami.
W ramach akcji "Rowerowego Maja" wręczone zostały również:
Nagroda główna - stacja naprawy rowerów, którą otrzymała Szkoła
Podstawowa w Giemlicach.
Nagroda za II miejsce - stojaki rowerowe, które zostały wręczone
Szkole Podstawowej w Cedrach Małych.
Nagrody indywidualne dla uczniów za 100 % aktywności (20 osób),
które otrzymały VOUCHERY o wartości 100 zł do sklepu
DECATHLON.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy akcji tj. 204 uczniów otrzymali
podziękowanie i upominki w formie gadżetów rowerowych, plecaków i
bidonów sportowych.Tak przygotowana akcja i szeroki wachlarz
nagród jest zachętą do czynnego udziału zarówno w wydarzeniach
organizowanych przez Gminę Cedry Wielkie, jak i prowadzenia
zdrowego trybu życia. Sukces akcji "Rowerowy Maj" na terenie Gminy
Cedry Wielkie w roku 2017, na pewno zaowocuje kontynuacją działań

Podpisanie listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami.
dniu 25 sierpnia 2017 r., na Przystani Żeglarskiej w Błotniku,
Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał list
intencyjny ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskiej Szkoły pod
Żaglami - reprezentowanym przez Ks. Prałata Andrzeja Jaskułę
- Prezesa Stowarzyszenia oraz Hannę Stanecką - Sekretarza Zarządu. W
spotkaniu uczestniczyli również Pani Joanna Stępień - dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cedrach Wielkich oraz Pan Piotr Bukowski - dyrektor
Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych.
Współpraca ta ma służyć rozwojowi wielopłaszczyznowych i
wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie sportu, kultury,
kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru
działania obu Partnerów, a także co bardzo ważne w tworzeniu
wartościowych więzi międzyludzkich pomiędzy partnerami. Podpisanie
listu intencyjnego ma m.in.. umożliwić młodym adeptom sztuki żeglarskiej
z gminy Cedry Wielkie wzięcie udziału w zajęciach w ośrodku żeglarsko religijnym na wyspie Iż w Chorwacji. Ponadto w ramach współpracy Na zdjęciu od lewej: Joanna Stępień Dyr SP Cedry Wielkie,
partnerzy zgodnie zadeklarowali wspieranie działań w zakresie prac Hanna Stanęcka Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia ChSpŻ, rem
Piotr Bukowski Dyr. SP. Cedry Małe, Andrzej Jaskuła
ontowych i wykorzystania jachtu „Strażnika Poranka” do edukacji Prezes Stowarzyszenia ChSpŻ i Janusz Goliński Wójt Gminy
morskiej i patriotycznej dzieci i młodzieży, współpracę w zakresie Cedry Wielkie
posiadanego doświadczenia, stosowanie partnerstwa w projektach
finansowanych ze środków
zewnętrznych, wspólną organizację i uczestnictwo w promocji obszarów. Współpraca oparta jest na doświadczeniach, dobrych
praktykach obu partnerów i zawiązanych kontaktów pomiędzy nimi w ramach oficjalnego spotkania w dniu 11 lipca 2017 r. na
Przystani Żeglarskiej w Błotniku, w której uczestniczyli z ramienia Gminy Cedry Wielkie - Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry
Wielkie, natomiast z Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami - Ks. Prałat Andrzej Jaskuła - Prezes Stowarzyszenia, ks. Artur
Kołodziejczyk - członek zarządu, ks. Arkadiusz Ćwikliński – Dyrektor Collegium Marianum, Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w
Pelplinie. Spotkanie to zaowocowało ustaleniem realizacji działań partnerskich, które opierać się mają na walorach turystycznych,
zdjęciu:
żeglarskich, przyrodniczych i kulturowych, stwarzających korzystneNawarunki
do wypoczynku, aktywnej turystyki i rozwijania
W. Chejmanowski zca dyr. GDDKIA, M. Janczewski
zainteresowań sportowych, w tym żeglarskich dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych wartości
- kierownik projektu Metrostav oraz J. Goliński - Wójt Gminy
chrześcijańskich. intencyjnego ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami.

W
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Jubileuszowy X Żuławski Rajd Rowerowy.
Dnia 2 września 2017 r. o godz. 9.15 spod Żuławskiego Ośrodka
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, rozpoczęliśmy wycieczkę
rowerową w ramach jubileuszowego X Żuławskiego Rajdu
Rowerowego. W rajdzie mimo niesprzyjającej aury pogodowej
udział wzięło ponad 120 rowerzystów. Wśród uczestników były
całe rodziny, młodzież i „młodzi duchem”. Taka frekwencja bardzo
nas uradowała i pokazała, że taka aktywna forma spędzania
wolnego czasu i zwiedzania jest bardzo potrzebna. Rajd
uroczyście otworzył organizator wycieczki Łukasz Żarna dyrektor
ŻOKiS w Cedrach Wielkich, który swoim samochodem jechał na
czele grupy rowerowej.
Przed ŻOKiS w Cedrach Wielkich, uczestnicy wycieczki otrzymali
kamizelki odblaskowe i koszulki współfinansowane przez
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Całodniowy rajd
niejednokrotnie zaskakiwał zmienną pogodą, jednakże rajdowicze
nie poddawali się i nie tracili dobrego humoru oraz chęci
ukończenia rajdu. Około godz. 17.00 po dystansie 84 km rowerzyści dojechali do ŻOKiS w Cedrach Wielkich. Po dotarciu do
mety czekało na nas rozpalone ognisko i usmażyliśmy kiełbaski, zjeść można było również pajdę chleba ze swojskim
smalcem oraz wypić rozgrzewającą herbatę i kawę.
Następnie Pan Wójt Janusz Goliński oraz Pan dyrektor ŻOKiS Łukasz Żarna rozdali pamiątkowe medale każdemu
uczestnikowi rajdu. Ponadto z okazji jubileuszowej edycji Żuławskiego Rajdu Rowerowego odbyła się loteria z nagrodami
rzeczowymi oraz finansowymi w formie kart podarunkowych do wydania w sklepie sportowym sieci Decathlon,
ufundowanymi przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie. Najpierw wręczone zostały nagrody
rzeczowe - gadżety rowerowe, a następnie Pan Wójt wręczył bony do sklepu sportowego o łącznej wartości 1300 zł (w tym: 5
x 100 zł; 1 x 300 zł; 1 x 500 zł).
Przez cały przejazd towarzyszyło nam profesjonalne zabezpieczenie Policji Powiatowej z Pruszcza Gdańskiego i Miasta
Gdańsk. Nad zdrowiem i kondycją rajdowiczów czuwała opieka medyczna w osobie Pani Hanny Karnat. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyłączyli się do nas i wzięli udział w tej wesołej imprezie. A my jako organizatorzy już teraz zapraszamy
za rok na XI Żuławski Rajd Rowerowy !

Na zdjęciu: Uczestnicy X Żuławskiego Rajdu Rowerowego

Rejs żaglowcem "Generał Zaruski".
W dniu 23 sierpnia 2017 r. w gdańskiej marinie rozpoczął się rejs żaglowcem „Generał Zaruski” w ramach projektu „Baltic
Pass - Maritime Heritage Tours”, który trwał do 30 sierpnia 2017 r.
W tygodniowym rejsie na trasie Gdańsk - Kalmar - Darłowo/Ustka Hel - Gdańsk nie zabrakło reprezentanta Gminy Cedry Wielkie w
osobie Daniela Medwiediuk. Wśród uczestników rejsu znaleźli się
młodzi żeglarze miast członkowskich Związku Miast i Gmin
Morskich, do których należy Gmina Cedry Wielkie.
Rejs miał charakter edukacyjny, a uczestnicy stanowili załogę
szkolną jachtu. Celem projektu „Baltic Pass” jest stworzenie
nowego produktu turystycznego, a rejs miał charakter testowy.
Rejs jest finansowany ze środków programu unijnego „Interreg.
South Baltic”, a udział Daniela Medwiediuka jest traktowany jako
wyraz uznania za zaangażowanie w zajęciach szkółki żeglarskiej
w Błotniku.
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"PALINOCKA ŻUŁAWSKA" na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.
W dniu 24 czerwca 2017 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku
odbyła się impreza pn: „PALINOCKA ŻUŁAWSKA” zorganizowana
przez Gminę Cedry Wielkie i ŻOKiS. Wydarzenie to zostało
zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej za
pośrednictwem LGD „Trzy Krajobrazy” operacji pn. ORGANIZACJA
IMPREZY MARKOWEJ BAZUJĄCEJ NA LOKALNYCH
PRODUKTACH ZWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ OBSZARU PN.
„PALINOCKA ŻUŁAWSKA” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 20142020. W tradycji ludowej Noc Świętojańska jest świętem wody i
ognia, słońca i księżyca i w takiej konwencji była przygotowana
impreza stanowiąca wizytówkę podejmowanych przez Gminę
działań w zakresie promocji kultury i sportu. Imprezę
zapoczątkowała Msza Święta na wodzie, odprawiona przez księdza
proboszcza dr Czesława Sołtys z kościoła filialnego pw. Ducha
Świętego w Cedrach Małych. Następnie głównym pomostem, na
główne miejsce imprezy przeszła parada kolorowych postaci tj.:
czarownic, rusałek i nimf wodnych, w które wcieliły się
przedszkolaki i uczniowie z placówek oświatowych Gminy Cedry
Wielkie, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i sołectw z terenu Gminy
Cedry Wielkie, a także mieszkańcy oraz zaproszeni goście.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Pan Janusz Goliński Wójt
Gminy oraz Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy
Cedry Wielkie. Na początku imprezy odbyły się liczne występy
artystyczne KGW, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cedry Wielkie
oraz koncert lokalnego zespołu rockowego MIDNIGHT. Ponadto w
dwóch odsłonach wystąpił chór MUNDUS CANTAT, zespół
młodzieżowy OVERTIME oraz zespół ReqQuest - Magdy
Kozłowskiej. Późnym wieczorem rozpoczął się najbardziej
wyczekiwany koncert zespołu DeMono, a po nim zabawa taneczna
z zespołem RELAX, który grał dla roztańczonej publiczności do
białego rana. Ponadto w programie organizator zapewnił konkursy
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym: pokaz mody, zawody
kajakowe z przymrużeniem oka dla przebranych Pań z KGW i
sołectw z terenu Gminy, warsztaty wyplatania wianków, konkurs
plastyczny pt. ”Wianki, wianuszki, wianeczki”, konkurs zielarski.
Duże zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudziło
przedstawianie teatralne pt. „Podwórko Dyzia Piórko”. Uczestnicy
wszystkich konkurencji i konkursów zostali nagrodzeni
wyjątkowymi i cennymi upominkami, których fundatorem był Pan
Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie. Wydarzenie
obfitowało również w atrakcje dla dzieci - zabawy, konkursy,
darmowe wesołe miasteczko i stoiska wystawiennicze Kół
Gospodyń Wiejskich, oraz partnerów Gminy Cedry Wielkie, na
których nie zabrakło specjałów tradycyjnej kuchni. Impreza cieszyła
się dużym zainteresowaniem, co potwierdziła frekwencja
uczestników, natomiast dla organizatorów to dowód na konieczność
wpisania jej na stałe w kalendarz, jako cyklicznej imprezy na
Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Do zobaczenia za rok.

Na zdjęciu: Uczestniczki zmagań kajakowych „z przymrużeniem oka”

Na zdjęciu: Występy artystyczne zespołu ludowego ŻOKiS

Na zdjęciu: Wręczenie nagród w licznych konkursach dla najmłodszych.

Na zdjęciu: Występ gwiazdy wieczóru zespół DE MONO
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Na zdjęciu: Uroczysta Msza na wodzie

Strona 20

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Stoisko ekologiczne na Dożynkach Gminnych 2017.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców Wójt
Gminy Cedry
Wielkie w tym roku
utworzył stoisko
ekologiczne przy
okazji trwających
Dożynek Gminnych
w dniu 9 września
b r. , n a k t ó r y m
można było uzyskać
informację o
systemie segregacji
odpadów już
obowiązującym
oraz o tym, który
zostanie wprowadzony w 2019 r. Zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów, gminy na terenie całej Polski mają
obowiązek wydzielania dodatkowej frakcji ulegającej
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów tzw.
frakcji bio.
Okres przejściowy trwa do 5 lat nie później jednak niż do końca
trwania obecnej umowy na odbiór odpadów. W związku z tym,
nowe zasady segregacji na terenie gminy Cedry Wielkie zaczną
obowiązywać od 2019 roku po rozstrzygnięciu przetargu i
zawarciu nowej umowy na odbiór odpadów od mieszkańców
naszej Gminy.
W ramach punktu informacyjnego zorganizowane zostały również
konkursy dla dzieci, młodzieży jak również dorosłych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów i szeroko rozumianej
edukacji ekologicznej. Każdy z uczestników nagrodzony został upominkiem jako zachętę do prawidłowej selekcji
odpadów.
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DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CEDRY WIELKIE
Na terenie Miasteczka Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w dniu 20 czerwca 2017 r. odbył się
DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA, który był
podsumowaniem projektu pn. „CYKL ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH – EDUKACYJNYCH „NASZA
WISŁA” DLA KLAS „0”, W RAMACH OBCHODÓW
R O K U W I S Ł Y ” o r a z z m a g a ń K A M PA N I I
ROWEROWY MAJ.
Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu
z Gminy Cedry Wielkie w ramach złożonej oferty na
REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO dla
z a d a n i a O Ś W I ATA I W Y C H O WA N I E ,
Stowarzyszenie Klub Sportowy Orlika Cedry Wielkie
przy współpracy z Żuławskim Ośrodkiem Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich w okresie od kwietnia do
czerwca 2017 r. zrealizowało projekt pn. „Cykl zajęć
pozalekcyjnych – edukacyjnych „Nasza Wisła” dla
klas „0”, w ramach obchodów roku Wisły” w formie
zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu odbył się
cykl zajęć z zakresu bezpieczeństwa na wodzie dla
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym ze szkół z Na zdjęciu: Wręczenie przez Janusza Golińskiego Wójta Gminy
terenu gminy Cedry Wielkie. Zajęcia te obejmowały I nagrody dla SP Giemlice w ramach akcji Rowerowy Maj.
zagadnienia teoretyczne i praktyczne, a prowadzone
były na terenie Przystani Żeglarskiej w Błotniku, która
wyposażona jest w profesjonalną salę multimedialną
i posiada odpowiednie zaplecze techniczne do
realizacji wszystkich zaplanowanych w projekcie
zadań.
W celu uatrakcyjnienia zajęć zostały
zakupione i wykorzystane niezbędne pomoce
dydaktyczne, w tym książeczki edukacyjne, aparat
fotograficzny, przybory i materiały plastyczne,
mające na celu naukę poprzez doświadczanie.
Zakupiony aparat fotograficzny stanowił narzędzie,
za pomocą którego zostało uwiecznione
realizowanie projektu. Wartość wsparcia
finansowego z Gminy Cedry Wielkie to kwota 5
000,00 zł.
Podsumowaniem projektu była organizacja
dnia bezpieczeństwa w formie festynu podczas,
którego zostały wręczone nagrody i odznaczenia dla
uczestników.
Podczas wydarzenia zostało również Na zdjęciu: Zajęcia w ramach dnia bezpieczeństwa.
podsumowany uczestnictwo Gminy Cedry Wielkie w KAMPANII ROWEROWY MAJ. Udział naszej gminy w tej akcji jest znaczący,
gdyż pierwszy raz od początku realizacji akcji w towarzystwie dużych miast wystąpiła gmina wiejska. Rowerowy Maj to największa
w Polsce kampania promująca aktywne podróże do szkół i przedszkoli, będąca autorskim projektem Miasta Gdańska z roku na rok
przyciągająca kolejne gminy i miasta. Uczniowie z dwóch szkół: Szkoła Podstawowa Giemlice i Szkoła Podstawowa Cedry Małe
brały czynny udział przez cały miesiąc w akcji.
Rowerowy Maj to edukacja, zabawa i rywalizacja skutecznie promująca aktywny tryb życia i komunikację rowerową.
sprawiającą, że dziedzińce szkół zmieniają się w wielkie parkingi rowerowe, a dzieci nie chcą opuścić ani jednego dnia zabawy.
Wyniki tej jakże zaciętej walki przedstawiają się następująco:
SP Cedry Małe wynik aktywnych uczestników: 34,64 %/ natomiast wynik frekwencji rowerowej to: 34,64. SP Giemlice
wynik aktywnych uczestników: 74,63 %/ natomiast wynik frekwencji rowerowej to: 42,69. Tym samym zwyciężyła SP w Giemlicach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Wyniki jako Gminy Cedry Wielkie przedstawiają się następująco:
W ramach akcji uczestnicy Rowerowego Maja otrzymali nagrody ufundowane przez firmę Grupa Doradczo Audytorska Sp.
z o.o. oraz Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie. Nagroda główna to stacja naprawy rowerów, którą otrzymała
Szkoła Podstawowa w Giemlicach, natomiast nagroda za II miejsce to stojaki rowerowe, które zostały wręczone Szkole
Podstawowej w Cedrach Małych.
Odznaczone zostały także 2 najlepsze klasy z każdej szkoły uczestniczącej w kampanii, które otrzymały VOUCHER do
AQUAPARKU W REDZIE. Najlepszymi okazały się: II i V klasa ze SP w Giemlicach z wynikiem 100 % aktywności oraz klasy IV i VI
ze SP w Cedrach Małych z wynikiem 84 % i 94,74% aktywności. Nagrody otrzymali również uczniowie, których aktywność wynosiła
100%, a było to aż 20 osób, które otrzymały VOUCHERY o wartości 100 zł do sklepu DECATHLON.
Pan Janusz Goliński serdecznie podziękował również firmie ETER – MED oraz Policji Powiatowej z Pruszcza Gdańskiego
za pomoc w organizacji wydarzenia wręczając podziękowania.
Cedry Wielkie, październik 2017 r.

Strona 22

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Poprawa jakości wody w Gminie Cedry Wielkie.
W ostatnim okresie zakończyły się prace remontowe przeprowadzone
w miejscowości Cedry Małe - wieś, polegające na wymianie sieci
wodociągowej wykonanej z azbestu. Zadanie to było wykonywane w
uzgodnieniu z GDDKiA w Gdańsku oraz firmy Metrostav. Z uwagi na
występujące kolizje wykonawstwa tych prac z prowadzonymi obecnie
robotami budowlanymi przy drodze ekspresowej S7, tylko dzięki
pozytywnej akceptacji tych instytucji i wyrozumiałości mieszkańców
udało się je sprawnie wykonać. Zadanie wykonywała firma EcolUnicon/Wema za kwotę blisko 110 tys. zł i obejmowało wymianę blisko
1 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W całości zadanie to
finansowane było ze środków gminnych. Zgodnie z przyjętym gminnym
programem likwidacji azbestowej sieci wodociągowej na terenie gminy
Cedry Wielkiej, od wielu lat, systematycznie w ramach posiadanych
środków wykonywane są prace odtworzeniowe.
Niestety uciążliwość tych prac jest ogromna a wynika to z tego, że w
zasobach geodezyjnych sieć ta w większości nie jest uwidoczniona na
mapach, są trudności z jej rzeczywistą lokalizacją w terenie a co za tym
idzie stwarza to ogromne utrudnienia dla wykonawcy i samych mieszkańców. Do tej pory gmina zrealizowała tego typu prace
remontowe m.in. w miejscowości Trutnowy, Wocławy, Miłocin i częściowo w Długim Polu.
Łącznie udało się zlikwidować blisko 4 km sieci azbestowej a w niektórych miejscowościach całkowicie wymienić na rury z pcv.
W następnych latach planowana jest wymiana tej sieci w pozostałych miejscowościach m.in.. w Cedrach Małych - Błotniku, w
Długim Polu itd.

Gminne obchody Dnia Dziecka.
3 czerwca 2017 r. na terenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich odbył się Gminny Dzień Dziecka. Od godziny 12.00 można było
podziwiać i uczestniczyć w szeregu atrakcji przygotowanych specjalnie na tą
okazję. Działo się bardzo dużo, zarówno na scenie jak i całym terenie
ŻOKiSu.
Festyn z okazji Dnia dziecka został otwarty koncertem zespołu Midnight,
który zaprezentował swoje najnowsze utwory. W ramach wydarzenia
przygotowano mnóstwo konkursów, animacji i zabaw przy udziale żywych
maskotek i profesjonalnych animatorów. Do głównych atrakcji zaliczyć
można, występy sekcji artystycznych działających przy ŻOKIS, w tym w
szczególności Gminny Zespół Tańca Ludowego, plener malarski pn.
„Wakacje marzeń”, zawody sportowe, spotkanie z bajką, malowanie twarzy,
kącik gier tradycyjnych, zajęcia rękodzielnicze - zabawki z papieru i spektakl
teatralny Teatru Qfer pt. „Śmieciowisko”. W ramach wydarzeń
organizowanych podczas tego Dnia, dzieci otrzymywały nagrody i
niespodzianki ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy
Cedry Wielkie.
Dodatkowo dzieci i młodzież mogła skorzystać z darmowego wesołego miasteczka i stoisk, których w tym roku było bardzo dużo.
Na każde dziecko w tym dniu czekały również darmowe balony, wiatraki, słodycze, drożdżówki, napoje i owoce. W przygotowanie
wydarzenia, zaangażowała się również Gminna Biblioteka Publiczna, Koło Gospodyń Wiejskich z Cedrów Wielkich, Koło
Gospodyń Wiejskich Leszkowy, Gdański Klub Morski „CEDRUS” i Szkółka Żeglarska z Błotnika, a wsparcia finansowego i
rzeczowego poza Gminą Cedry Wielkie udzieliły lokalne podmioty, w tym: Pan Mariusz Kuba „Kubuś” Sklep SpożywczoPrzemysłowy, Państwo Anna i Grzegorz Moritz Sklep Spożywczo-Przemysłowy Cedry Małe, Anna i Zdzisław Gurda - firma
ADRUG, Państwo Katarzyna i Daniel Ejnik, a także firma Base Group oraz Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim.

Delegacja Białorusinów na Przystani
Żeglarskiej w Błotniku.
W dniu 28 kwietnia 2017 r. na Przystani Żeglarskiej w
Błotniku na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego
Wójta Gminy Cedry Wielkie gościła wraz z Panem
Stefanem Skoniecznym Starostą Gdańskim,
delegacja Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu
Wykonawczego z Białorusi, a także konsul
Generalny Republiki Białorusi Pan Siergiej
Michniewicz. Spotkanie to było konsekwencją
nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy
Powiatem Gdańskim a Rejonem Grodzieńskim na
Białorusi.
Na zdjęciu po prawej: Spotkanie Wójta Gminy Cedry Wielkie
z delegacją Białorusinów na przystani żeglarskiej w Błotniku
na czele z Konsulem Generalnym Siergiejem Michniwiczem.
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"LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA" - zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii.
Od marca 2017 r. we wszystkich placówkach szkolnych
na terenie Gminy Cedry Wielkie realizowane są zajęcia
dodatkowe 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.
Zajęcia te z zakresu matematyki, języka
angielskiego, przyrody, psychologii i logopedii oparte są
na nowatorskich metodach nauczania, które to w
sposób atrakcyjny przyciągają coraz to większą ilość
chętnych uczniów. Zajęcia skierowane są na
podniesienie poziomu jakości edukacji ogólnej na
terenie Gminy Cedry Wielkie w zakresie kompetencji
niezbędnych na rynku pracy u minimum 630 uczniów
oraz minimum 70 nauczycieli.
Na zdjęciu: Uczestnicy zajęć matematyczno - przyrodniczych
Cel ten będzie realizowany poprzez organizację
zajęć podnoszących kompetencje matematycznoprzyrodnicze, społeczne nastawiane na pracę twórczą,
językowe, eksperyment z wykorzystaniem
aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych
pomocy i sprzętu medialnego oraz wsparcie
logopedyczne i psychologiczne uczestników projektu.
W ramach projektu wyposażono również szkoły
z terenu Gminy Cedry Wielkie w nowoczesne pomoce
dydaktyczne i narzędzia TIK, oraz wykonano adaptację
sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Wocławach
oraz montaż drzwi wyciszających do gabinetu
logopedycznego w Szkole Podstawowej w Giemlicach.
W ramach zaplanowanych zadań odbędą się również
dodatkowe wyjazdy edukacyjne dla wszystkich uczniów,
a podnoszeniem kwalifikacji zawodowych objęci
Na zdjęciu: Uczestnicy zajęć językowych
zostaną nauczyciele
Całkowita wartość projektu: 2 658 381,24 zł Kwota dofinansowania UE: 2 525 462,18 zł Wkład własny: 132 919,06 zł,
w tym niefinansowy 132 500,00 zł, Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2018 r.

Gmina Cedry Wielkie - promocja wsi i regionu na Jarmarku Dominikańskim.
To już tradycja, że Gmina Cedry Wielkie promuje się w czasie Jarmarku
św. Dominika w Gdańsku. Promocja odbyła się w piątek 18 sierpnia
2017 r. podczas trwającego od 3 tygodni Jarmarku Dominikańskiego.
Na stoisku żuławskiej gminy nie zabrakło informacji o lokalnych
zabytkach, atrakcjach regionu, materiałów promocyjnych i
krajoznawczych. Odwiedzający stoisko mogli wspólnie z
prowadzącymi zaplanować wyprawę na Żuławy zarówno pieszą jak i
rowerową.
Jak zawsze uczestnicy Jarmarku chętnie sięgali po dostępne foldery i
ulotki informacyjne. Ogromną popularnością cieszyła się Przystań
Żeglarska w Błotniku, a Panie Maria Gierszewska i Danuta Fritz w
strojach żuławskich zapraszając do Gminy Cedry Wielkie, udzielały
odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.
Na zdjęciu: Maria Gierszewska
Cedry Wielkie, październik 2017 r.
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Wspólna inwestycja Gminy Cedry Wielkie i Powiatu Gdańskiego.
Przebudowa drogi Koszwały - Trutnowy
W miejscowości Koszwały trwają prace budowlane związane
z przebudową drogi powiatowej nr 2332G KoszwałyTrutnowy. Niniejsza inwestycja realizowana jest w ramach
współpracy Gminy Cedry Wielkie z Powiatem Gdańskim pn.
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego
poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na
terenie Powiatu Gdańskiego”. Na podstawie podpisanej
umowy, Gmina przekaże Powiatowi ze swojego budżetu
dotację w wysokości 120 000,00 zł. Remont obejmuje
wykonanie 400 mb drogi z nawierzchni asfaltowej. W celu
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy w
ramach inwestycji wykonane zostanie także oświetlenie
uliczne. Droga ta posłuży mieszkańcom Koszwał jako
dojazdowa do ich posesji. Jeszcze w tym roku zaplanowano
oddanie do użytku.

Umowa na budowę siłowni zewnętrznych podpisana.
Dnia 6 października br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz
Goliński oraz właściciel firmy STARMAX Pan Marek
Starczewski podpisali umowę na realizację zadania pn.:
„Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Cedry Wielkie”.
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”. Inwestycja zostanie zrealizowana w
roku bieżącym. Projekt obejmuje budowę 13
ogólnodostępnych siłowni w 11 miejscowościach Gminy
Cedry Wielkie tj. w: Koszwałach, Wocławach, Trutnowach
(dwie lokalizacje), Miłocinie, Cedrach Wielkich, Cedrach
Małych, Błotniku (dwie lokalizacje), Długim Polu, Kiezmarku,
Leszkowach, Trzcinisku. Budowa siłowni ma na celu
wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy
Cedry Wielkie oraz zachęcenie mieszkańców do większej
aktywności na świeżym powietrzu. Po dokonaniu odbiorów
siłownie będą ogólnodostępne zarówno dla mieszkańców
gminy jak i turystów, a korzystać z nich będzie mógł każdy
nieodpłatnie.

Na zdjęciu: Oficjalne podpisanie umowy

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku Gmina Cedry Wielkie złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, o dofinansowanie zadań polegających na demontażu, transporcie i
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Wniosek zakwalifikowany został do dofinansowania w formie dotacji, a
wysokość dofinansowania ustalono na poziomie do 75% kosztu kwalifikowanego. W dniu 13 września 2017 r. Wójt Gminy Cedry
Wielkie podpisał umowę o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie - edycja 2017”. Łączny koszt
kwalifikowany zadania wynosi 17 317,00 zł z czego 75% tj. 12 980,00 zł pochodzić będzie z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku oraz
NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie.
Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach projektu unieszkodliwione
zostanie ok.. 36,329 Mg odpadów zawierających azbest, pochodzących z 17 nieruchomości z terenu gminy Cedry Wielkie.
Wykonawcą prac jest spółka Eco-Pol Sp. z o.o. z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Zakończenie prac
przewidziane jest na dzień 30 września br. Inicjatywa ma na celu wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla
zdrowia skutków działania azbestu.
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"LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA" - zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii.
W dniu 21.08.2017 r. Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry
Wielkie podpisał umowę na kwotę 139 000,00 zł z Polską Szkołą
Żeglarstwa Fundacja z siedzibą w Błotniku reprezentowaną
przez Dariusza Olędzkiego - Komandora, oraz Romana Korab Wice Komandora na organizację OBOZÓW Z EDUKACJI
MORSKIEJ rozwijających kluczowe kompetencje na jachcie
klasy OPTYMIST dla klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III
Gimnazjum z terenu gminy Cedry Wielkie w ramach realizacji
projektu pn. „Lepszy Start Młodego Żuławiaka!”. Projekt ten
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania
3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i
dokonanego wyboru oferty POLSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA
FUNDACJA organizować będzie dla wszystkich placówek
Na zdjęciu od lewej: Darusz Olędzki Komandor PsŻ, Roman Korab Wice
szkolnych z terenu Gminy Cedry Wielkie OBOZY Z EDUKACJI Komandor PsŻ, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie.
MORSKIEJ rozwijających kluczowe kompetencje na jachcie
klasy OPTYMIST, w ramach pozaszkolnych form rozwijania kompetencji. Dla uczestników obozów organizowane będą zajęcia
teoretyczne oraz praktyczne.
Teoria stanowi kluczowy element do przystąpienia oraz zrozumienia zajęć praktycznych, które obejmować będą m.in. zapoznanie
się z budową jachtu klasy OPTYMIST, wodowanie, slipowanie kadłuba jachtu na wózku, stawianie żagli na wodzie połączone z
teorią żeglowania czy też w końcu samodzielne żeglowanie na wyznaczonej trasie. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowane
zostaną dodatkowe wyjazdy edukacyjne m.in. do Hevelianum, Stacji ornitologicznej, Parku edukacyjnego, na targi edukacyjne /
wizyty w zakładach pracy, półkolonie - szkoła odkrywców.

Ukończone prace remontowe pomostu w Leszkowach.
Do końca września tego roku zakończono remont pomostu w Leszkowach.
Wykonawcą zadania był Teleelektronika Bogusław Pszczoła z siedzibą w
Cieplewie. W zakres remontu wchodziło oczyszczenie zbiornika wodnego
poprzez wykarczowanie krzaków, gałęzi, rozebranie starej spróchniałej
konstrukcji pomostu, a w jej miejsce wykonanie i zamontowanie nowej
konstrukcji.

"GMINA NA SZÓSTKĘ".
Gmina Cedry Wielkie wzięła udział w konkursie „Gmina na 6”. Rywalizacja odbywa się w czterech kategoriach: Gmina
Przyjazna Turystom, Gmina Przyjazna Inwestorom, Gmina Przyjazna Mieszkańcom, Gmina Przyjazna Środowisku. Do
zdobycia cenne nagrody. Laureat otrzyma nagrodę w postaci tygodniowej publikacji w serwisie internetowym
www.dziennikbaltycki.pl oraz www.naszemiasto.pl filmu video wykonanego przez Organizatora w technologii 360 stopni oraz
prezentację tego filmu na profilu „Facebook” Dziennika Bałtyckiego i lokalnego naszemiasto.pl Konkurs jest adresowany do
wszystkich gmin województwa pomorskiego. Celem Konkursu jest wyłonienie i wypromowanie najprężniejszych gmin
województwa pomorskiego

Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2017 rozstrzygnięty !
Informujemy, iż w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) wniosek Gminy Cedry Wielkie
pn. „Czyste powietrze Pomorza Cedry Wielkie 2017” został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji do kwoty 62 250,00 zł. W związku z tym mieszkańcy, którzy złożyli
wnioski o przyznanie dofinansowania na inwestycję wymiany starych źródeł ogrzewania na ekologiczne na terenie naszej Gminy,
mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 25% kosztów kwalifikowanych zadania.
Jednocześnie zachęcamy pozostałych mieszkańców do wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne oraz do zapoznania
się z warunkami ubiegania się o ich dofinansowanie w tut. Urzędzie pod nr tel. 58 692-20-37 lub osobiście w pokoju nr 2. W
przypadku ogłoszenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nowej edycji konkursu w
2018 r. - Urząd Gminy będzie ubiegał się o dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne pod warunkiem
zainteresowania tym aspektem naszych mieszkańców.
Cedry Wielkie, październik 2017 r.
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Wprowadzone zostały kolejne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie
usuwania drzew.
17 czerwca weszła w życie ustawa z 11 maja
2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Poza dotychczasowymi zapisami dotyczącymi
wymogu uzyskania zezwolenia w formie
decyzji administracyjnej, wniesienia opłaty za
usuwanie drzew oraz wymogu kompensacji
przyrodniczej wprowadzono dodatkowe
zapisy.
Zgodnie z nowymi zapisami ustawy nie jest
wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie
drzew, których obwody pni zmierzone na
wysokości 5 cm nad ziemią nie przekraczają:
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków
drzew.
Usunięcie drzew, których obwody pni
zmierzone na wysokości 5 cm nad ziemią
przekraczają powyższe wartości, może nastąpić po dokonaniu wymaganego przepisami zgłoszenia do właściwego organu (wójta
gminy) - w przypadku usuwania drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej,
po uzyskaniu stosownego zezwolenia, na obowiązujących dotychczas zasadach - w pozostałych przypadkach.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko wnioskodawcy (zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel nieruchomości za zgodą współwłaścicieli),
oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (adres, numer ewidencyjny działki),rysunek lub mapę określającą
usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek
uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin, z których
sporządza się protokół, w celu ustalenia:nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia na wysokości 5 cm (oraz na wysokości 130 cm) ,w
przypadku gdy na wysokości 5 cm drzewo posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni, a gdy nie posiada pnia - obwodu pnia
poniżej korony drzewa (np... iglaki).
Po dokonaniu oględzin właściwy organ (wójt gminy) w ciągu 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej,
wnieść sprzeciw. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w tym terminie.
Wójt gminy może wnieść sprzeciw w przypadku:
1. lokalizacji drzewa:
- na terenie wpisanym do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na terenach objętych formami ochrony przyrody np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu oraz obszar Natura 2000.
2. spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody za pomniki przyrody.
Wójt gminy wnosi sprzeciw w przypadku:
- gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie (po otrzymaniu sprzeciwu
właściciel winien wystąpić do Wójta gminy z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia);
- nieuzupełnienia zgłoszenia (na wezwanie w formie postanowienia – w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia).
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po
dokonaniu ponownych oględzin.
Zmieniona ustawa o ochronie przyrody wprowadza obok już istniejących dodatkowe kary pieniężne, które wymierza Wójt gminy, w
przypadku:
- usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu organu (dokonanego po zgłoszeniu) i bez wymaganego zezwolenia;
- usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosło przedmiotowe drzewo, Wójt gminy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin,
nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Strona 27

Cedry Wielkie, październik 2017 r.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Gmina Cedry Wielkie na Festynie Transportowca.
Dnia 23 czerwca 2017 r. na terenie Faltomu Leśnego w Nowym Dworze
Wejherowskim po raz kolejny odbył się Festyn Transportowca
zorganizowany przez Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników
Drogowych. Do Ośrodka Faltom Leśny przyjechało kilkudziesięciu
przewoźników oraz zaproszonych gości. W gronie uczestników oprócz
firm transportowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, dealerów
paliwowych, po raz kolejny na zaproszenie Pomorskiego Stowarzyszenia
Przewoźników Drogowych udział wzięła Gmina Cedry Wielkie, którą
reprezentował Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy.
Uczestnictwo w tej imprezie miało na celu zaprezentowanie możliwości
rozwoju transportu w naszej gminie. Mimo licznych atrakcji zapewnionych
przez organizatora stoisko Gminy Cedry Wielkie budziło duże
zainteresowanie. Gościem stoiska był m.in.. Pan Prezes Pomorskiego
Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Pan Tomasz Rejek. Festyn
Transportowca był doskonałą okazją dla Gminy, do nawiązania kontaktów
z przedsiębiorcami branży transportowej, którzy z racji położenia Gminy
przy ważnych ciągach komunikacyjnych przejawiają zainteresowanie
utworzeniem na naszym terenie swoich baz, bądź punktów obsługi.

Na zdjęciu: Tomasz Rejek Prezes PSPD, Janusz Goliński Wójt
Gminy Cedry Wielkie

Obóz młodzieżowy zorganizowany w ramach trójporozumienia.
W dniach 24 - 28 czerwca 2017 roku na terenie naszej gminy
odbył się obóz młodzieżowy zorganizowany w ramach
trójporozumienia pomiędzy gminami Przywidz - Cedry Wielkie Trąbki Wielkie. W obozie brali udział, uczniowie Zespołu Szkół w
Cedrach Wielkich i Zespołu Szkół w Cedrach Małych, Zespołu
Szkół w Przywidzu oraz Gimnazjum w Trąbkach Wielkich. Na
uczestników obozu w ciągu pięciu dni pobytu czekało mnóstwo
atrakcji.
Pierwszego dnia, po uroczystym apelu powitalnym,
zakwaterowaniu i posiłku, wszyscy uczestnicy pojechali na
przystań żeglarską do Błotnika, gdzie młodzież wraz z
opiekunami wzięła udział w Palinocce Żuławskiej, czyli Nocy
Świętojańskiej na Żuławach. Uczniowie wzięli udział w kolorowej
paradzie, otwierającej święto wody i ognia, słońca i księżyca,
uczestniczyli w zabawach i konkursach. Kolejne dni obfitowały w
zajęcia sportowe i rekreacyjne. Uczniowie doskonalili swoje
umiejętności kajakarskie oraz pływanie na optymistach. Ponadto
uczestnicy obozu zwiedzili Wyspę Sobieszewską. Podczas
spaceru poznali historię powstania wyspy, jej walory
Na zdjęciu: Uczestnicy zajęć żeglarskich w ramach porozumienia.
przyrodnicze oraz występujące tu gatunki roślin i zwierząt.
Następnego dnia pojechali do Nowego Dworu
Gdańskiego, do Muzeum Żuławskiego. Tam, oprócz poznania
wielokulturowej historii Żuław, wzięli udział w warsztatach
garncarskich. Tego samego dnia ruszyli Żuławską Koleją
Dojazdową na podbój Żuław. W Cyganku poznali tajemnice
domu podcieniowego. Zwiedzili również Cmentarz Jedenastu
Wsi, a na zakończenie wędrówki wzięli udział w grze terenowej
„Skarb Mennonity”, podczas której musieli wykazać się
wiadomościami dotyczącymi Żuław i ich historii. Nie lada atrakcją
okazało się zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku. Na
ponad dwie godziny uczestnicy wycieczki cofnęli się w czasie,
aby poznać historię Zakonu Krzyżackiego i jego wielkich
mistrzów.
Ostatniego dnia na przystani w Błotniku odbyły się
zawody na optymistach. W rozgrywkach drużynowych I miejsce
zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół w Przywidzu, II - uczniowie
Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych, a III uczniowie Gimnazjum z Trąbek Wielkich. Nie o miejsce na
podium jednak chodziło, ale o dobrą zabawę i integracje Na zdjęciu: Uczestnicy zajęć wraz z Joanną Stępień Dyr. SP Cedry Wielkie
uczestników obozu. Niestety, czas płynie nieubłaganie i trzeba
i Piotrem Bukowskim Dyr. SP Cedry Małe.
wrócić do domu. Żal było wyjeżdżać, kiedy wszyscy razem dobrze
się bawili, a wśród uczestników zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.
Cedry Wielkie, październik 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.

Relacja ze spływu kajakowego zorganizowanego w ramach zakończenia wakacji 2017
Wakacyjny spływ kajakowy to już tradycja w naszym ośrodku. W tym roku 26 sierpnia odbył się kolejny taki wyjazd w ramach
zakończenia wakacji. Tym razem dwa autokary spod ŻOKiSu o godz. 7.30 zawiozły nas (czyli 80-cioosobową grupę
uczestników) do miejscowości Łupawa skąd rzeką Łupawą o godz. 11.00 popłynęliśmy do miejscowości Łebień. Trasa
liczyła około 15 km i trwała 5 godz. Łebień jest rzeką energiczną przez co nie zabrakło nam adrenaliny. Na trasie spotkała nas
przenoska przy elektrowni. Poza tym, natrafiliśmy na znaczną liczbę przeszkód, głównie w postaci zwalonych drzew.
Nastroje uczestników dopisywały bez dwóch zdań. W ramach regeneracji sił kajakarzy zorganizowano ognisko z
kiełbaskami z ogromną dawką dobrego humoru. Około godz. 19.00 dotarliśmy bezpiecznie do przystanku końcowego czyli
ŻOKiS-u.
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XVI Powiatowy Konkurs "Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna".
Żuławy to kraina, o której piękno i unikatowy charakter należy dbać nie tylko poprzez działania ekologiczne, ale również
świadomość historyczną i kulturalną jej mieszkańców. Nauczyciele Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich od kilkunastu
już lat starają się wpoić szacunek do regionu poprzez zapoznawanie uczniów z jego przeszłością, zwracając uwagę na
zabytkowe budowle, literaturę i piękną przyrodę. Bardzo dobrą okazją do zgłębiania tej wiedzy jest właśnie udział w
konkursie „Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna”.
W tym roku po raz szesnasty w murach Zespołu Szkół w
Cedrach Wielkich odbył się konkurs, który wzbogaca
wiedzę na temat Żuław, a także kształtuje w uczniach
poczucie własnej tożsamości regionalnej. Do turnieju
przystąpili uczniowie pięciu szkół podstawowych: Cedry
Wielkie, Cedry Małe, Giemlice, Wocławy i szkoła
podstawowa nr 4 z Pruszcza Gdańskiego, oraz czterech
gimnazjów: Cedry Wielkie, Cedry Małe, nr 4 z Pruszcza
Gdańskiego i Katolickie Szkoły Niepubliczne z Pruszcza
Gdańskiego. Uczestnicy, jak co roku, wzięli udział w
konkursie wiedzy o regionie, zaprezentowali piosenkę
turystyczną z tekstem nawiązującym do rzeki Wisły, talent
plastyczny, fotograficzny, umiejętności rękodzielnicze a
nawet kulinarne. Wśród uczniów szkół podstawowych w
konkursie plastycznym „Wisła jaką znam” najlepszą pracę
wykonała Amelia Leśnikowska ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Pruszczu Gdańskim, za najładniejszą maskotkę
„Dobrego duszka Wisły” jury nagrodziło Amelię GlebęSawicką ze Szkoły Podstawowej w Wocławach, a nagrodę
za najsmaczniejszy chleb otrzymał Marceli Doliński ze
Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych. Natomiast
najbardziej utalentowane wokalnie okazały się uczennice
SP z Wocław.
Organizatorzy konkursu chcieli uczcić Rok Rzeki Wisły. W
związku z tym wśród konkurencji przeznaczonych dla
g i m n a z j a l i s tó w p o j a w i ł o s i ę w i e l e p r o p o z y c j i
nawiązujących do królowej polskich rzek. Za pracę
fotograficzną „Żuławy - krainą nadwiślańską” pierwszą
nagrodę otrzymała Julia Benedyk z Gimnazjum w Cedrach
Wielkich, Ines Zwolak z Pruszcza Gdańskiego została
nagrodzona za wyrób plastyczny przestrzenny „Fauna i
flora w poprzecznym przekroju Wisły”, a akcesoria
rybackie z wikliny najlepiej wykonała Maja Bukowska z
Cedrów Małych. W tegorocznym festiwalu piosenki
nadwiślańskiej zwyciężył zespół z Gimnazjum nr 4 w
Pruszczu Gdańskim. Jednak spośród wszystkich
konkurencji, w których uczestnicy brali udział,
najważniejszym jest konkurs wiedzy o regionie. Tu, w
kategorii szkół podstawowych, największą wiedzą
wykazali się uczniowie ze Szkoły nr 4 w Pruszczu
Gdańskim, natomiast wśród gimnazjalistów najwięcej o
Żuławach wiedzieli wychowankowie z Cedrów Wielkich.
Wszyscy uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody,
które zostały zakupione dzięki życzliwości sponsorów,
wśród których znalazły się władze Gminy Cedry Wielkie,
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, Związku
Miast i Gmin Morskich w Gdańsku, Stowarzyszenie
„Żuławy Gdańskie” w Trutnowach, ŻOKiS w Cedrach
Wielkich, BS w Cedrach Wielkich oraz miejscowi
przedsiębiorcy i właściciele sklepów.
Cedry Wielkie, październik 2017 r.

Na zdjęciu od lewej: Bogdan Dombrowski Radny Powiatu Gdańskiego,
Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Janusz
Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Joanna Stępień Dyr. SP Cedry Wielkie
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