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Egzemplarz bezpłatny

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja".
Bożena Daszewska
Przewodnicząca Rady Gminy
wraz z Radnymi Gminy Cedry Wielkie

Janusz Goliński
Wójt Gminy Cedry Wielkie
wraz z Sołtysami i pracownikami
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Hala sportowa - widać już pierwsze efekty budowy.
Przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich trwają prace związane z budową hali sportowej. Postępy robót na tej gminnej
inwestycji coraz bardziej są widoczne. Do końca lutego wykonano
następujące prace na obiekcie: 100% ścian konstrukcyjnych poziomu
parteru, szalunki i deskowania wraz z przygotowaniem zbrojenia wraz z
podstępowaniem stropów, podciągów, nadproży, biegów schodowych,
zalanie stropu sali gimnastycznej, posadzki na Sali gimnastycznej – płyta
betonowa,
ś c i a n y
wewnętrzne
trybun wraz z
trybunami.
Wykonawca
planuje w
miesiącu marcu
zalać biegi
schodowe oraz Na zdjęciu: Postępujące prace budowlane hali
strop parteru,
rozpoczęcie i
kontynuacja ścian zewnętrznych. zakończenie podkładów
betonowych posadzek, murowanie ścian skośnych, zakończenie
słupów żelbetowych piętra, zazbrojenie i zalanie trybun, wykonanie
dylatacji podkładów betonowych posadzek.
Na zdjęciu: Postępujące prace budowlane hali
W ramach podpisanej umowy powstanie nowoczesny obiekt sportowy
z pełnowymiarowym boiskiem. Hala posiadać będzie cztery główne
boiska do gier zespołowych oraz boiska treningowe. W części zaplecza na parterze wykonana zostanie sala ćwiczeń dla osób
niepełnosprawnych, oraz sala do ćwiczeń korekcyjnych. Na parterze rozmieszczone zostaną również magazyny na sprzęt
sportowy, pomieszczenie trenera oraz pokój lekarski. Na antresoli powstanie widownia na 214 osób, ponadto wykonana zostanie
rozsuwana trybuna na 96 miejsc.
Wartość kontraktu wynosi 9 961 487,26 zł brutto z czego 2 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowo kwotą 250 000,00 zł inwestycję wsparł Starosta Powiatu Gdańskiego – Pan Stefan
Skonieczny. Zgodnie z umową hala powinna zostać oddana do użytku do dnia 31.10.2018 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.
Dnia 15 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński oraz Pan Waldemar Tymoszewski właściciel Tym-Bud
Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Tymoszewski z Pruszcza Gdańskiego podpisali umowę na realizację zadania
polegającego na rozbudowie szkoły w Cedrach Wielkich o klasy lekcyjne i bibliotekę gminną wraz z zapleczem sanitarnym i
technicznym. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 6 400 000,00 zł z czego z ubiegłym roku Gmina uzyskała 360 tys. dotacji z
budżetu państwa. W styczniu br. Gmina ponownie złożyła wniosek do Wojewody Pomorskiego o wsparcie przedmiotowej
inwestycji w kwocie blisko 1,9 mln zł. W ramach zadania powstanie piętrowy budynek o powierzchni ok. 1650 m2, w którym
znajdzie się m.in.: 7 sal lekcyjnych (w tym 2 specjalistyczne do nauki języków obcych i sala komputerowa), pokój nauczycielski i
gabinet dla pedagoga oraz dwupoziomowa biblioteka gminna z czytelnią wraz ze specjalistyczną salą do nauki żeglarstwa.
Zakończenie zadania przewidziano na kwiecień 2019 roku.

Kościoły – Nasze dziedzictwo kulturowe Żuław.
Trwają prace budowlane przy kościołach w Cedrach Wielkich w Trutnowach,
w Giemlicach oraz w Kiezmarku związane z realizacją partnerskiego
projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez
wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w
obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych
ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej
oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Prace te wykonywane są
zgodnie z harmonogramem. Przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.
Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich trwają obecnie prace dekarskie. Teren
kościoła został już ogrodzony nowym murem. W Parafii Kiezmark
wzmocnione zostały stalowe konstrukcje okien, odświeżono sufity, obecnie
trwają prace nad wykonaniem nowego witraża z wizerunkiem Papieża Jana
Pawła II. Przy Parafii Giemlice zakończyły się prace z rozbiórką starego
ogrodzenia. Planuje się do końca kwietnia wykonanie nowego ogrodzenia
wokół kościoła. Po świętach Wykonawca robót budowlanych rozpocznie
prace związane z remontem dachu.

Cedry Wielkie, marzec 2018 r.

Na zdjęciu: Prace budowlano - remontowe Kościoła w
Cedrach Wielkich
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Bezpieczne Żuławy.
Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i
powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażania ratowniczego”
Całkowity koszt projektu wynosi 3 723 008,21 zł z czego zadanie samej Gminy Cedry Wielkie oszacowano na kwotę 1 318 059,48
zł. Dzięki otrzymaniu wysokiego poziomu dofinansowania będziemy mogli w ramach projektu wyposażyć nasze jednostki OSP w
odpowiedni sprzęt ratowniczy. W trzecim kwartale br., dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich i w Koszwałach oraz
na stanowisko Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego dostarczony zostanie sprzęt min.:kamery termomodernizacyjne,
10 sztuk wału przeciwpowodziowego o długości 20 m.. każdy, podręczny sprzęt burzący oraz hydrauliczny dla ratownictwa
technicznego przeznaczon miejsc trudno dostępnych, kamery obrotowe i stałe, 6 sztuk syren elektronicznych, niezbędne do
alarmowania i powiadamiania mieszkańców, 4 agregaty prądotwórcze, 2 motopompy pożarnicze,radiotelefony celem utrzymania
łączności z siłami biorącymi udział w sytuacjach kryzysowych. Projekt ten stanowi wspólną inicjatywę kilku samorządów: Powiatu
Gdańskiego - lider projektu, Gminy Stegna, Gminy Miasta Nowy Dwór Gdański, Gminy Suchy Dąb, Gminy Nowy Staw, Gminy
Ostaszewo, Gminy Cedry Wielkie, Gminy Pruszcz Gdański, którzy opracowali wspólny partnerski projekt polegający na
wzmocnieniu odporności regionu Żuław na skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak: powodzie, nawalne deszcze
czy susze, poprzez budowę systemów monitorowania, powiadamiania i alarmowania ludności oraz wczesnego reagowania.

Wiosna tuz tuż, zapraszamy do korzystania z Siłowni zewnętrznych.
Zakończyliśmy projekt
pn.:
,,Budowa siłowni zewnętrznych
w Gminie Cedry Wielkie”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia
wyniósł ok. 150 tyś. zł. z czego
,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
94 tyś zł stanowiło
dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Projekt obejmował 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 w Naszej Gminie wzbogaciła ofertę Na zdjęciu:siłownia zewnętrzna w Cedrach Wielkich
sportowo-rekreacyjną, zachęca mieszkańców w tym młodzież i dzieci do większej
aktywności na świeżym powietrzu. Powstała baza, która jest miejscem aktywnego rodzinnego wypoczynku. Zdrowie jest
największą wartością, dlatego też budowa urządzeń do ćwiczeń w Gminie Cedry Wielkie wpłynie na poprawę stanu zdrowia oraz
ogólny rozwój psychiczny społeczności lokalnej. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

Prace termomodernizacyjne na terenie gminy Cedry Wielkie.
Gmina Cedry Wielkie realizuje projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w
budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry
Wielkie”. Planowany koszt projektu to 2,8 mln zł z czego dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1,35 mln zł. W ramach projektu
zaplanowano wykonanie prac termomodernizacyjnych w systemie „zaprojektuj i
wybuduj” w pięciu budynkach użyteczności publicznej. Do chwili obecnej zostały
zawarte dwie umowy na realizację prac w trzech obiektach. 11 grudnia 2017 roku Wójt
Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński oraz przedstawiciele Konsorcjum firm:
„DOKUMENT” Wojciech Stanisławski oraz TEKTONIKA Anna Latowska podpisali
umowę na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku po byłej szkole
podstawowej w Trutnowach oraz w budynku Komunalnym w Cedrach Wielkich przy ul.
M. Płażyńskiego. Zakończenie prac w budynku w Trutnowach przewidziano na koniec
sierpnia br., natomiast w budynku komunalnym na koniec września 2018 r. 22 stycznia
2018 r. została podpisana umowa z Firmą „Bolek i Lolek” Budownictwo, Remonty
Bogdan Janusz ze Skarszew na Termomodernizację Komunalnego Budynku
Mieszkalnego w Giemlicach. Zakończenie prac na tym obiekcie zgodnie z umową
nastąpi z końcem września br. Oprócz prac w w/w obiektach w projekcie uwzględniono
również wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły w Giemlicach oraz Urzędu
Gminy w Cedrach Wielkich. Gmina już trzykrotnie ogłaszała postępowanie na wybór
wykonawców również na te zadania, jednak oferty Wykonawców znacznie przewyższały
możliwości finansowe Gminy. Aktualnie trwa kolejna procedura przetargowa w celu
wyłonienia Wykonawcy na te dwa zadania. Zakończenie realizacji całego projektu
przewidziano na listopad 2019 roku.

Na zdjęciu: prace termomodernizacyjne
obiektu w miejscowości Cedry Wielkie

Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku.
W Filharmonii Bałtyckiej Pan Wójt Janusz Goliński podpisał z Zarządem
Województwa Pomorskiego umowę na realizację inwestycji pn.: „Pętla
Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Błotniku”. Koszt inwestycji to blisko
2,7 mln złotych z czego 2 249 014,36 zł stanowi dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów
dziedzictwa przyrodniczego. W ramach projektu zaplanowano rozbudowę
przystani w
B ł o t n i k u
obejmującą m.in.:
Wykonanie 3
pomostów i
s t a n o w i s k a d o Na zdjęciu: wizualizacja oszklonego tarasu – ogrodu
obsługi tramwaju zimowego
w o d n e g o w
technologii pływającej, oszerzenie istniejących dojść z gretingu
drewnianego, zabezpieczenie dalb, zamontowanie dwóch
prefabrykowanych pochylni prowadzących na pomosty pływające oraz
wysunięcie drabinek umożliwiających wejście z niższych pomostów na
wyższe, utwardzenie placu do zimowania jachtów wraz z
oświetleniem,
adaptację i zmianę sposobu użytkowania budynku
Na zdjęciu: wizualizacja rozbudowanej przystani żeglarskiej w
przepompowni na funkcję usługową dla turystów wraz z rozbudową
Błotniku
obiektu i wykonaniem oszklonego tarasu – ogrodu zimowego. Celem
projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej przystani w
Błotniku oraz poszerzenie oferowanych przez nią usług. Zakończenie
inwestycji z uwagi na duży zakres przewidziano na październik 2019
roku.

Wybudujemy dwie przystanie kajakowe.
Dzięki staraniom Wójta Gminy Cedry Wielkie –
Janusza Golińskiego została podpisana umowa
o dofinansowanie partnerskiego projektu pn.:
„Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i
Martwej Wisły”. W ramach w/w projektu na terenie naszej Gminy powstaną dwie przystanie kajakowe.
Pierwsza przystań zostanie wybudowana przy Marinie Błotnik i w jej skład wchodzić będzie: slip (pochylnia
betonowa), plac do rozładunku kajaków (wykonany z płyt typu MEBA) oraz budynek sanitarny, w którym
znajdować się będzie zespół kuchenno – sanitarny przeznaczony do obsługi ruchu turystycznego. Wykonany zostanie również
pomost rekreacyjny do obsługi kajaków. Druga przystań powstanie w miejscowości Trzcinisko i w jej skład wchodzić będzie: slip
(pochylnia betonowa), plac do rozładunku kajaków (wykonany z płyt typu MEBA) oraz ogrodzony plac zabaw. Wykonany zostanie
również pomost rekreacyjny do obsługi kajaków oraz teren wypoczynkowy dla turystów w tym: wiata, stojaki na rowery, ławki,
przybornik rowerowy. W ramach projektu zostanie wykonane również oznakowanie według Koncepcji Oznakowania Szlaków
Kajakowych obejmujących znaki: wodny i tablicę promocyjno – informacyjną. Koszt projektu zaplanowanego do realizacji w naszej
gminie to 702 252,68 zł, z czego dofinansowanie wynosi 596 917,77 zł. Zakończenie inwestycji przewidziano na grudzień 2018
roku. Liderem całego zadania jest Miasto Gdańsk, a partnerami są Gmina Cedry Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański oraz Miasto
Gmina Suchy Dąb.

Trwają prace przy budowie kanalizacji Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie.
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 Na zdjęciu: prace przy budowie kanalizacji
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.
Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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Wiślana Trasa Rowerowa w naszej gminie.
W Filharmonii Bałtyckiej została podpisana umowa o dofinansowanie partnerskiego projektu pn.: Pomorskie trasy rowerowe o
znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. W związku z tą umową na terenie naszej Gminy powstanie
blisko 8 km ścieżek oraz dwa przystanki rowerowe. Trasa została podzielona na dwa odcinki. I odcinek zostanie wybudowany na
wałach przeciwpowodziowych od miejscowości Giemlice poprzez Leszkowy, Kiezmark (połączenie ze ścieżką na starym moście),
aż do przystani żeglarskiej w Błotniku. Na tej trasie dodatkowo
powstaną dwa miejsca postojowe. Ten fragment zostanie połączony ze
szlakiem budowanym w ramach tego samego projektu strategicznego
przez Miasto Gdańsk i Gminę Pruszcz Gdański. Dzięki temu rowerzyści
będą mogli bez przeszkód z terenu naszej gminy przejechać na Wyspę
Sobieszewską. Natomiast na terenie gminy Pruszcz Gdański trasa
będzie wiodła od Sobieszewa aż do Przejazdowa. II odcinek budowany
przez Gminę Cedry Wielkie rozpoczyna się od przystani żeglarskiej w
Błotniku, przez Cedry Małe i kończy na ul. M. Płażyńskiego w Cedrach
Wielkich. W ramach tej części zostanie wybudowana kładka nad
Kanałem Śledziowym. Koszt projektu zaplanowanego w naszej gminie
to blisko 8 mln złotych, z czego dofinansowanie wynosi 5 mln zł.
Zakończenie inwestycji z uwagi na duży zakres przewidziano na
październik 2019 roku. Liderem całego zadania jest Gmina Pruszcz
Gdański, a partnerami są Gmina Cedry Wielkie oraz Miasto Pruszcz
Gdański.

„LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!”.
W związku z realizacją 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. Realizowane są wyjazdy
edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół z terenu Gminy
Cedry Wielkie. W ramach projektu uczestnicy zajęć dodatkowych mieli
okazję skorzystać z WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH, które stanowiły
pozaszkolne formy rozwijania kompetencji. Podczas wyjazdów
odbywały się zajęcia, w których uczniowie mogli eksperymentować, a
także uczestniczyć w warsztatach i pokazach naukowych z fizyki,
astronomii, chemii, geografii, biologii, ekologii i historii. Zajęcia
edukacyjne polegały również na obserwacji, doświadczeniach,
przeprowadzaniu eksperymentów przy użyciu różnorodnych
materiałów dydaktycznych, wspomagających pracę oraz tworzenie
warunków sprzyjających samodzielnej i twórczej pracy. Dodatkowo
zorganizowano w formie szkoły odkrywców wycieczki wyjazdowe
podczas, których zwiedzali i odkrywali tajniki Żuław. Zwiedzili Zamek
Krzyżacki w Malborku, Akwarium Morskie w Gdyni, Żuławski Park
Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim, Ośrodek Kultury Morskiej w
Gdańsku, Muzeum Mikołaja Kopernika ora Park Astronomiczny we
Fromborku. Młodzież z gimnazjum w ramach przygotowania swojej Na zdjęciu: zajęcia w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku
ścieżki zawodowej uczestniczyła w wyjazdach podnoszących
kompetencje zawodowe, między innymi biorąc udział w Targach
Akademia na Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego.

Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Wocławy.
W miejscowości Wocławy zakończone zostały prace przy budowie
nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.
Koszt inwestycji wyniósł 300 tyś. zł, z czego ok 200 tyś. stanowi
dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Nowe boisko wielofunkcyjne wyposażone jest m.in.: w
boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki oraz w boisko treningowe
do koszykówki.
W/w inwestycja jest ogólnodostępnym obiektem sportowo rekreacyjnym zarówno dla uczniów z pobliskich szkół, jak i
mieszkańców Gminy Cedry Wielkie. Ponadto zachęci młodzież do
prowadzenia aktywnego trybu życia.

Na zdjęciu: Boisko wielofunkcyjne w Wocławach

Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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„Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Cedry Wielkie”.
Od września 2016 roku Gmina Cedry Wielkie realizuje projekt pn.: „Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji
przedszkolnej w Gminie Cedry Wielkie”. W ramach projektu wykonano remont parteru w budynku byłej w szkoły podstawowej w
Trutnowach, w której został utworzony nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci z terenu naszej gminy. W ramach projektu
zakupiono również nowoczesne wyposażenie do Przedszkola samorządowego w Cedrach Małych oraz oddziałów w Koszwałach i
Trutnowach. Oprócz zabawek i gier edukacyjnych zamontowano
tablice multimedialne, które umożliwiają realizację zajęć przy
wykorzystaniu najnowszych technologii i programów edukacyjnych.
Od początku 2018 roku w trzech oddziałach rozpoczęła się realizacja
zajęć dodatkowych dla dzieci, a mianowicie: gimnastyki korekcyjnej,
zajęć psychologicznych, rytmiki oraz języka angielskiego. Gmina
realizuje w/w projekt z udziałem dwóch partnerów: Fundacją NOVA
oraz Fundacją EduFun. Pierwszy z partnerów odpowiedzialny jest za
organizację studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w
Przedszkolu samorządowym. Drugi partner od lutego br. realizuje w
oddziałach przedszkolnych zajęcia dodatkowe z matematyki,
robotyki czy fizyki. Dzieci poznają nowe zagadnienia poprzez udział w
różnego rodzaju eksperymentach i zabawach naukowych. Cały
Na zdjęciu: przedszkolaki wraz z rodzicami i opiekunami z Oddziału
projekt ma na celu również integrację rodzin dzieci uczęszczających Przedszkolnego
w Trutnowach
do przedszkola, z uwagi na co zostaną zorganizowane otwarte Dni z
nauką oraz Festyny Kreatywności. Zakończenie całości projektu
zaplanowano na czerwiec 2019 roku.

Budowa i wyposażenie centrum kultury rybackiej w miejscowości Cedry Małe.
Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński
podpisał z Zarządem Województwa Pomorskiego
umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa i
wyposażenie centrum kultury rybackiej w
miejscowości Cedry Małe”. Koszt inwestycji to
blisko 730 tys. złotych z czego 300 tys. zł stanowi
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego. Zakończenie inwestycji
zgodnie z podpisaną umową przewidziano na 31
marca 2019 roku. W ramach zadania wybudowany
zostanie jednokondygnacyjny obiekt o powierzchni
251 m2, i wysokości 6,07 m. Inwestycja obejmuje
również wykonanie: wewnętrznych instalacji c.o. pompa cieplna powietrze-powietrze oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych w
budynku. Przy obiekcie powstanie 19 miejsc
postojowych dla samochodów, w tym 2 dla osób
niepełnosprawnych.
Na zdjęciach: Wizualizacje Centrum Kultury Rybackiej

Cedry Wielkie, marzec 2018 r.

Przedmiotowy budynek będzie się składał z głównej
sali o powierzchni 112,2 m2, w której na jednej ze
ścian zostanie utworzona interaktywna wystawa
poświęcona rybactwu śródlądowemu oraz światu
podwodnemu. Oprócz tej sali w obiekcie powstaną:
kuchnia, magazyn, kotłownia, szatnie oraz toalety. W
ramach projektu zostanie również zakupione
wyposażenia do obiektu, a mianowicie: sprzęt AGD,
krzesła, stoły, meble kuchenne oraz wyposażenie
szatni. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych
prac przy obiekcie zostanie ustawiona łódź, która po
wykonaniu remontu będzie sw oistym dopełnieniem
powstałego centrum kultury rybackiej w naszej
gminie. Celem projektu jest stworzenie obiektu dla
turystów i mieszkańców, w którym poznają bogatą
historię rybactwa i terenu od niego zależnego.
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Jak tu nie kochać UE !!!.
W ostatnim czasie Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące realizowanych
projektów unijnych w całym kraju w rozbiciu na poszczególne gminy. Zgodnie z danymi
GUS oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wartość umów na dzień 31 XII 2016 r. wyniosła
blisko 46 mld zł. Łączne zestawienie umów dotyczy pespektywy unijnej 2014-2020 i
obejmuje 2238 gmin (tj. 90% gmin w Polsce). Miło nam jest zakomunikować, że w
czołówce zestawienia gmin, na terenie których wykonano najwięcej projektów
inwestycyjnych, znajduje się Gmina Cedry Wielkie. W ostatecznej kwalifikacji Gmina
Cedry Wielkie z kwotą podpisanych umów w wys. 958,9 mln zł zajmuje 5 miejsce w Polsce.
Powyższe dane zawarte w tym zestawieniu dotyczą projektów realizowanych na terenie
danej gminy i nie należy ich utożsamiać z projektami realizowanymi wyłącznie przez
gminę. W naszym przypadku, tak wysoką pozycję zawdzięczamy głównie dzięki realizowanej przez GDDKiA w Gdańsku budowie
drogi ekspresowej Koszwały - Elbląg. Jednakże, oprócz tej sztandarowej inwestycji, Gmina Cedry Wielkie samodzielnie,
względnie w partnerstwie z innymi
gminami, realizuje inne inwestycje na
łączną kwotę ponad 68,5 mln zł. M.in. z tego
tytułu w 2017 roku w „Rankingu
Samorządów Rzeczpospolita 2017” w
kategorii
gmin wiejskich zajęliśmy I miejsce
RANKING GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO.
za najlepiej wykorzystane fundusze unijne.

Umowa na budowę ulicy Mickiewicza w Cedrach Wielkich podpisana.
Dnia 19 marca br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński oraz Pani Bożena Dzidkowska właściciel firmy B&W
z Pruszcza Gdańskiego podpisali umowę na realizację zadania
pn.: „Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich, ul. Mickiewicza
od DW 227 do działki nr 354/8”. Całkowity koszt przedsięwzięcia
wynosi 2 697 279,30 zł z czego 1,2 mln zł stanowi dofinansowanie
z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016/2019 (Edycja 2018). Projekt obejmuje budowę
nowego układu drogowego w następującym zakresie: budowa
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowa zjazdów o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz o nawierzchni z
betonu asfaltowego, budowa miejsc postojowych, budowa zatoki
autobusowej, budowa ciągów pieszych w postaci chodników o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego, wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie
zieleni przydrożnej w pasie drogowym, budowa kanalizacji
deszczowej odwadniającej układ drogowy, budowa oświetlenia Na zdjęciu: ul. Mickiewicza przed przebudową.
ulicznego – 13 słupów ze źródłami światła typu LED, usunięcie
kolizji elektroenergetycznej w zakresie demontażu istniejącej linii i
słupów wraz z budową linii kablowej.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Giemlicach oraz sali gimnastycznej w Cedrach Małych”.
W październiku 2017 roku
Gmina Cedry Wielkie
podpisała z Ministerstwem
Sportu umowę na realizację
projektu pn.: „Budowa boiska
wielofunkcyjnego w
Giemlicach oraz sali gimnastycznej w Cedrach Małych”. W ramach
inwestycji zaplanowano przebudowę boiska trawiastego przy szkole
podstawowej w Giemlicach na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej. Na zmodernizowanym obiekcie powstaną: boisko
do piłki ręcznej, boisko do siatkówki i tenisa oraz 2 boiska treningowe
do koszykówki. Przy boisku zostanie wykonany ciąg pieszy z kostki,
ustawione zostaną siedziska i kosz na śmieci oraz wykonane
zostanie ogrodzenie i oświetlenie. W ramach projektu wykonany
zostanie również remont sali gimnastycznej oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej w Cedrach Małych. Aktualnie
opracowywana jest dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie zostanie
zrealizowane w roku bieżącym. Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu technicznego obiektów oraz
umożliwienie organizacji zajęć sportowych na nowoczesnych i bezpiecznych obiektach.
Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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Wspólny wniosek aplikacyjny do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja.
1 lutego w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie robocze partnerów przygotowujących wspólny
wniosek aplikacyjny do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gmin:
Nowy Dwór Gdański, Cedry Wielkie, Ostaszewo, Nowy Staw oraz miasta Swietłyj. Wspólne aplikowanie o środki z tego Programu
jest możliwe, dzięki temu, iż 28 grudnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Program Polska-Rosja 2014-2020. Następnego dnia Pan
Minister Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu rządu trójstronne Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, które zostało
uprzednio zaakceptowane przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską. Tym samym Program Polska-Rosja 2014-2020
został oficjalnie zatwierdzony do realizacji.
Wniosek partnerski czterech polskich
samorządów oraz partnera rosyjskiego
zakłada rozwój transgranicznej oferty
turystycznej Żuław i Swietłego poprzez
wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego.
Na terenie Gminy Cedry Wielkie planowana
jest w ramach projektu budowa ścieżki
rowerowej od miejscowości Giemlice poprzez
Długie Pole do Cedrów Wielkich.
Podczas spotkania omówiono wstępne
założenia współpracy i podziału środków
finansowych wynoszących 2,5 mln euro dla
wszystkich partnerów. Złożenie aplikacji
przewidywane jest na przełom kwietnia i maja
br. Jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę i
zostanie wybrany do realizacji, zgodnie z
aktualnymi założeniami całość projektu
zostanie wykonana w latach 2018-2020.
Przedmiotowy projekt jest komplementarny
do strategicznego przedsięwzięcia
realizowanego w całym województwie
pomorskim tj. „Wiślana Trasa Rowerowa R9”.

Na zdjęciu: partnerzy Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

Będzie to kolejny wspólny projekt gmin
żuławskich, które coraz częściej wspólnie aplikują o środki zewnętrzne w celu jeszcze większego rozwoju lokalnej infrastruktury i
podkreślenia bogatego dziedzictwa historycznego tego rejonu m.in..: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław”,
„Bezpieczne Żuławy” oraz „Czyste Żuławy”.

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu "Umiem Pływać".
Od marca do grudnia 2018 r. uczniowie klas II szkół
podstawowych z terenu Gminy Cedry Wielkie będą mogli
uczestniczyć w Projekcie Powszechnej Nauki Pływania
„Umiem Pływać". Projekt zakłada systematyczny i
powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach
sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie
aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych
umiejętności pływania. Uczniowie, którzy zostali
zakwalifikowani do projektu będą mogli korzystać z
bezpłatnych zajęć nauki pływania, które odbędą się w
Pływalni „Fala” w Stegnie. Każdy uczestnik objęty
zostanie nauką pływania w wymiarze 20 godzin
lekcyjnych. Dowóz dzieci na basen i z powrotem zostanie
zorganizowany przez Urząd Gminy Cedry Wielkie. Na
zajęciach nauki pływania zapewniony zostanie udział
instruktora nauki pływania oraz ratownicy.
Ideą programu jest zachęcanie do uprawiania sportu w
czasie wolnym od nauki oraz promocja prowadzenia
zdrowego stylu życia. Zajęcia stanowią atrakcyjną Na zdjęciu: pływalnia „Fala” w Stegnie.
propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.
Projektem objęci zostali uczniowie szkół: Szkoła
Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich, Szkoła Podstawowa im. J. Kraziewicza w Cedrach Małych, Szkoła
Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Giemlicach. Środki na
sfinansowanie programu „Umiem Pływać” pochodzą z budżetu Gminy Cedry Wielkie oraz z Ministerstwa Sportu i Turystki.
Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne.
Wójt Gminy Cedry Wielkie, informuje iż rozpoczął się nabór wniosków o
dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania, który potrwa do końca kwietnia br.
Zadanie polega na wymianie kotłów opalanych węglem lub koksem na te opalane
gazem, olejem opałowym, biomasą lub pompy ciepła. Oprócz dotacji w wysokości
1000,00 zł z budżetu gminy, uzyskać można dodatkowe środki, o które gmina
zawnioskuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
Dotacja z WFOŚiGW w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi:
Kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę: do 5 000,00 zł na jedno
źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę; w przypadku kotłowni zasilającej
budynek wielorodzinny do 12 500,00 zł; Pompa ciepła: do 10 000,00 zł na jedno
źródło ciepła. Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza powodowanego tzw. „niską
emisją". Jakość powietrza którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego niezmiernie ważne jest poniesienie
świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie
z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i
instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja. Zachęcamy mieszkańców zainteresowanych wymianą źródeł
ogrzewania na proekologiczne do kontaktu pod numerem telefonu 58 692-20-37 lub osobiście w pokoju nr 2 Urzędu Gminy.

Podsumowanie akcji „Uzdrawiamy Cedry Wielkie”.
Akcja bezpłatnych badań laboratoryjnych i konsultacji lekarskich zorganizowana z inicjatywny Gminy Cedry Wielkie w dniach od 8
do 19 stycznia br. zakończyła się pełnym sukcesem. W tych dniach mieszkańcy naszej gminy mogli wykonać bezpłatny
zaawansowany panel badań laboratoryjnych dedykowany osobno kobietom i mężczyznom oraz skorzystać z bezpłatnych porad
lekarzy specjalistów tj. urologa, ortopedy, kardiologa oraz reumatologa. Wszystkie wyniki laboratoryjne poddane zostały analizie
przez specjalistów chorób wewnętrznych. Pacjenci z nieprawidłowymi wynikami są informowani i kierowani na dalszą
diagnostykę, konsultacje i leczenie.
Całe przedsięwzięcie spotkało się z
bardzo dużym zainteresowaniem.
Fakt ten ogromnie cieszy, bo jak
wiadomo profilaktyka jest podstawą
zdrowego społeczeństwa.
W akcji profilaktycznej wzięło udział
blisko 700 osób. W wyniku czego 130
osób skorzystało z porad lekarzy
specjalistów (przed wizytą u
kardiologa pacjent miał wykonane
EKG spoczynkowe i pomiar RR). U
wszystkich osób wykonano wyżej
wymienione badania laboratoryjne.
Łącznie wykonano ponad 6700
oznaczeń biochemicznych i
morfologii krwi.
U pacjentów, u których stwierdzono
odchylenia od normy w badaniach
laboratoryjnych lub/i konsultacjach
specjalistycznych wykonano
pogłębioną diagnostykę (w tym około
120 oznaczeń biochemicznych, około
50 badań USG, 30 badań RTG).
W wyniku akcji rozpoznano de novo
u 69 osób cukrzycę II typu, 67
dyslipidemię (bardzo wysoki poziom
c h o l e s t e r o l u c a ł k o w i t e g o , Na zdjęciu: mieszkańcy korzystający z bezpłatnych badań laboratoryjnych i konsultacji lekarskich w ETERcholesterolu LDL i trójglicerydów), u MED Cedry Wielkie.
13 nadczynność tarczycy, u 3
niedoczynność tarczycy, u 4 niedokrwistość niedoboru żelaza, u 4 podejrzenie choroby nowotworowej. Łączny koszt akcji badań
profilaktycznych wyniósł 27 986 PLN brutto.
Wójt Gminy Cedry Wielkie jako organizator dziękuje wszystkim za udział w badaniach profilaktycznych oraz za pomoc w ich
przygotowaniu. Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników placówki Eter-Med z Cedrów Wielkich za zaangażowanie,
profesjonalną obsługę i sprawny przebieg całej akcji. Dla osób, którym z różnych względów nie udało się w tym roku skorzystać z
organizowanej akcji, mamy dobrą wiadomość Gmina Cedry Wielkie planuje przeprowadzanie podobnych inicjatyw w latach
kolejnych. W związku z tym, jeśli posiadają Państwo uzasadnione zastrzeżenia i wnioski dotyczące przeprowadzonej akcji bądź
propozycje i pomysły odnośnie organizacji takich przedsięwzięć w przyszłości prosimy o przekazanie nam takich informacji na
naszym profilu facebookowym lub na adres mailowy urzad@cedry-wielkie.pl
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RAJD ŻUŁAWSKI – RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POMORZA.
W dniach 24-25 marca 2018 na terenie gminy Cedry Wielkie odbyła
się impreza motoryzacyjna - 4. Rajd Żuławski. Była to pierwsza runda
cyklu Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Pomorza oraz pierwsza
runda cyklu Rajdowy Samochodowy Puchar Warmii i Mazur.
Zawodnicy sklasyfikowani byli w dwóch kategoriach: Rajd Okręgowy
(RO) i SuperKJS (SKJS). Rajd miał charakter kompaktowy. Dla
zawodników SuperKJS przygotowano 24 kilometry, a dla RO 45,9
kilometry odcinków specjalnych. W wydarzeniu wzięło udział łącznie
26 zawodników którzy w niedzielę 25 marca między godzinami 9:50 a
15:20 pokonali odcinki OS Koszwały i OS Błotnik. Baza rajdu
zlokalizowana była w miejscowości Błotnik nieopodal DK7.
Charakterystyczną
cechą rajdu była
nawierzchnia, na
której rywalizowali zawodnicy, niemal w całości trasa przebiegała po
płytach betonowych, co jest ewenementem na skalę krajową. Dla
kibiców przygotowano punkty obserwacyjne, z których możliwe było
śledzenie rywalizacji zawodników. Wstęp dla kibiców był bezpłatny. Park
Serwisowy zlokalizowany był w Cedrach Wielkich na wydzielonej części
ul. Pionierów Żuław a na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyło się
uroczyste zakończenie imprezy wraz z wręczeniem pucharów dla
najszybszych w swoich klasach. Dla zwycięzców w każdej z kategorii
czekały również puchary ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego
– Wójta Gminy Cedry Wielkie. Organizatorem wydarzenia była Sekcja
Na zdjęciu: zwycięzcy w jednej z kategorii rajdu.
Sportowa Automobilklub Morski.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
W dniu 19 lutego 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację
zadań publicznych w 2018 roku. Do konkursu przystąpiło dziewięć organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
Cedry Wielkie. Organizacje pozarządowe złożyły łącznie 13 ofert konkursowych. Po ocenie formalnej oraz merytorycznej
złożonych ofert przez Komisję konkursową, Wójt Gminy Cedry Wielkie rozstrzygnął niniejszy konkurs przyznając dotację w
łącznej kwocie 87.000,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych
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Obchody 73 rocznicy Marszu Śmierci w Gminie Cedry Wielkie.
Obchody 73 rocznicy Marszu Śmierci, w dniu 25
stycznia 2018 r. rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw.
Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, którą
koncelebrował proboszcz parafii - Ks. Leszek
Laskowski przy udziale księży z terenu gminy - Ks.
Waldemara Naczk - Proboszcza Parafii w Wocławach
oraz Ks. Dziekana Janusza Mathea - Dziekana
Dekanatu Żuławy Steblewskie. Nabożeństwo
odprawione zostało w intencji ofiar niemieckiego obozu
koncentracyjnego KL Stutthof. Zaraz po mszy,
zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji,
delegacje placówek oświatowych oraz wierni z
zapalonymi zniczami i sztandarami przeszli w procesji
pod Obelisk upamiętniający Marsz Śmierci, gdzie
uroczyście złożone zostały kwiaty i znicze.
Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie - Pana
Janusza Golińskiego w uroczystościach udział wzięli:
Pan Stefan Lewandowski - były więzień obozu Stutthof Na zdjęciu: delegacje i poczty sztandarowe, Ks. Dziekan dek. Żuławy Steblewskie
Janusz Mathea - proboszcz parafii Giemlice wraz z Wójtem Gminy Cedry Wielkie i uczestnik Marszu Śmierci, Pan Piotr Tarnowski - Panem Januszem Golińskim, Sekretarz Gminy Cedry Wielkie - Panią Elżbietą
Dyrektor Muzeum Stutthof oraz Pan Marcin Owsiński - Prymaczek
Kierownik Działu Oświatowego, księża, radni, sołtysi i
mieszkańcy gminy. Przybyły także poczty sztandarowe
ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie, poczet
sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Cedrów
Wielkich oraz Koszwał. Druga część uroczystości
miała miejsce w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich, dlatego też wszyscy zebrani na
czele ze sztandarami przeszli w pochodzie do ŻOKiS.
Część oficjalną rozpoczął Pan Janusz Goliński Wójt
Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Bożeną Daszewską
Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie, witając
zaproszonych gości, a w szczególności Pana Stefana
Lewandowskiego - byłego więźnia obozu Stutthof i
uczestnika Marszu Śmierci, a także Pana Piotra
Tarnowskiego - Dyrektora Muzeum Stutthof i Pana
Marcina Owsińskiego Kierownika Działu
Edukacyjnego Muzeum Stutthof, który poprowadził
prelekcję nt. Marszu Śmierci oraz zaprezentował
najnowsze publikacje: „Żuławy w 1945 roku” - tom 3 i
„Tiegenhof/Nowy Dwór w 1945 roku. Koniec i początek Na zdjęciu: Pan Stefan Lewandowski – były więzień obozu Stutthof z laureatem
miasta na Żuławach”. Podczas uroczystości konkursu plastycznego, Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Pan
dwukrotnie zabrał głos Pan Stefan Lewandowski, który Piotr Tarnowski – Dyrektor muzeum Stutthof.
swoją przemową i wspomnieniami wzruszył
w s z y s t k i c h u c z e s t n i k ó w o b c h o d ó w. M i m o
niewyobrażalnych przeżyć były więzień i uczestnik Marszu opowiedział ze szczegółami o swoich przeżyciach. Podczas
przemowy na sali panowała wyjątkowa cisza. Wszyscy z uwagą i z zainteresowaniem wsłuchiwali się w historię opowiadaną
przez Pana Stefana. W ramach obchodów odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Marsz Śmierci”
zorganizowanego przez ŻOKIS dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie.
Dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców konkursu wręczył gość specjalny - Pan Lewandowski, który ze wzruszeniem gratulował
laureatom. Konkurs miał na celu pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach związanych z „Marszem Śmierci”, a także rozbudzanie
refleksji młodzieży inspirowanych w formie artystyczno - plastycznej. Z przygotowanych na konkurs prac powstała wystawa,
którą można było obejrzeć w trakcie uroczystości. Na zakończenie Pan Wójt podziękował zaproszonym gościom i wszystkim
zaangażowanym w upamiętnienie tak ważnego wydarzenia, które dobiegło końca przy słodkim poczęstunku przygotowanym
specjalnie na tę okazję. W trakcie całej uroczystości gościła również telewizja informacyjna Północna.tv, która przygotowała
relację z obchodów 73 Rocznicy Marszu Śmierci w Gminie Cedry Wielkie. Zapraszamy do obejrzenia materiału:
Na dalsze obchody uroczyści do Gdańska Oliwy udali się goście uczestniczący w uroczystości na czele z Panem Januszem
Golińskim Wójtem Gminy, a gminę Cedry Wielkie reprezentował poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem
Polskich w Wocławach. Na miejscu odbyła się msza święta w Katedrze Oliwskiej w intencji ofiar KL Stutthof celebrowana przez
Biskupa Pomocniczego Zbigniewa Zielińskiego oraz spotkanie opłatkowe.
Przy organizacji takich uroczystości daje się zauważać rosnącą z roku na rok frekwencję oraz wzrost świadomości historycznej i
zainteresowania dziejami regionu. Z satysfakcją można również wspomnieć o świetnej organizacji środowisk lokalnych i
powstawaniu w regionie prawdziwych lokalnych Koalicji Pamięci.
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26 finał WOŚP w Gminie Cedry Wielkie.
Już po raz jedenasty Gmina Cedry Wielkie włączyła się do
spontanicznego grania w ramach 26 finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Organizatorami tegorocznej Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy była Szkoła Podstawowa im.
Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich oraz Gmina
Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich. W tym roku 26 Orkiestra zagrała dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków. Od rana 14 stycznia 30
wolontariuszy zbierało datki we wszystkich sołectwach, a o
godzinie 14.00. w Sztabie w Szkole Podstawowej w Cedrach
Wielkich rozpoczęła się, przepełniona licznymi atrakcjami
zabawa dla mieszkańców, trwająca do wieczora. Na
niedzielne popołudnie i wieczór przygotowany został bogaty
program artystyczny, na który złożyły się m.in. występy
muzyczne i taneczne uczniów i absolwentów szkół z terenu
naszej Gminy, koncerty zespołów: DOGS ON ACID - Kuźnia
Talentów Mariusza Przybylskiego, REQUEST - Przyjaciele
Kuźni Talentów Mariusza Przybylskiego oraz dobrze znany
lokalnej społeczności zespół rockowy MIDNIGHT.

Na zdjęciu: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Cedrach Wielkich.

Poza głównym miejscem koncertów - salą gimnastyczną
Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich - w szkole działo
się również bardzo wiele. Przez cały czas trwania imprezy
można było skorzystać z licznych atrakcji: kawiarenki, loterii
fantowej, fotobudki, punktu medycznego czy stoiska z helem
„do gadania”. Na gości czekały również panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Cedrów Wielkich z przepysznymi
pierogami. W trakcie całodziennych atrakcji nie zabrakło
również aukcji - licytacji cennych przedmiotów
zgromadzonych dzięki darczyńcom i sponsorom.
W trakcie Finałowego Dnia Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbyły się trzy wejścia aukcyjne, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem hojnie licytujących
mieszkańców Gminy Cedry Wielkie. Wylicytowano m.in..
piłkę z podpisem Jerzego Dudka (600 zł), spacer z
przewodnikiem po budowanym moście w Kiezmarku (550 zł),
plakat polskiej reprezentacji piłki nożnej z podpisami
Zbigniewa Bońka oraz Adama Nawałki, tort ufundowany
przez właściciela restauracji Cedrowy Dworek (310 zł).
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przedmioty przesłane
przez WOŚP. Wylicytowano koszulki 26 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, książki WOŚP oraz płytę z
koncertu Woodstock 2017. Sama licytacja wsparła WOŚP
kwotą 6018 zł.

Na zdjęciu: Zespół Tańca Ludowego działającego przy ŻOKiS.

W tym dniu nie mogło zabraknąć tradycyjnego „ŚWIATEŁKA
DO NIEBA”, który rozbłyskiwał nad głowami tłumnie
zebranych mieszkańców. Wszystkie pieniądze zebrane
podczas finału zostały skrupulatnie przeliczone przez
sztabowy bank. Jak się okazało, dzięki ludziom wielkiego
serca uzbieraliśmy rekordową kwotę 25 060,84 zł. To o
prawie 7 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym !
Organizatorzy - Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich,
Gmina Cedry Wielkie oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu
w Cedrach Wielkich - składają gorące podziękowania
sponsorom, dzięki którym WOŚP mogła ponownie zagrać w
Gminie Cedry Wielkie. Również Wójt Gminy, Pan Janusz Na zdjęciu: od lewej: Pani Karolina Wolszczak oraz Pani Elżbieta Skirmuntt
Goliński, składa podziękowania tym wszystkim osobom, Kufel podczas licytacji WOŚP.
organizacjom i sponsorom, którzy w aktywny sposób
przyłączyli się do akcji i tym samym przyczynili się do osiągniętego sukcesu. W szczególny sposób dziękujemy mieszkańcom
gminy Cedry Wielkie za wielkie serce, hojność i wsparcie 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Do zobaczenia za rok na 27 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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Bal Seniora w Gminie Cedry Wielkie.
W dniu 3 lutego 2018 r. odbył się coroczny Bal Seniora. W tym
roku z zaproszenia skorzystało 140 Seniorów. Spotkanie
rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym
p..w Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich odprawioną przez ks.
Dziekana Janusza Mathea, ks. Leszka Laskowskiego, ks.
kanonika Zbigniewa Kerlin, ks. dr Czesława Sołtysa. Po Mszy
Świętej zaproszeni Seniorzy udali się do restauracji „Cedrowy
Dworek” w Cedrach Wielkich. Seniorów powitał Wójt Gminy
Cedry Wielkie Janusz Goliński, Starosta Powiatu Gdańskiego
Stefan Skonieczny, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie
Bożena Daszewska oraz ks. dziekan Janusz Mathea. Po
powitaniu nastąpił uroczysty obiad oraz rozpoczęto zabawę
taneczną tańcem Pana Wójta Janusza Golińskiego z
zeszłoroczną Królową Balu Panią Genowefą Budzyń i Panią
Kierownik GOPS Grażyną Bereza z zeszłorocznym Królem
Balu Panem Henrykiem Marciniak.
W trakcie spotkania odbyły się konkursy oraz wybór Króla i
Królowej Balu Roku 2018, którymi zostali Państwo Irena i
Marian Szafran. Podczas spotkania Seniorom dopisywał dobry
humor. Mieli możliwość spotkać się z dawno niewidzianymi
znajomymi oraz pogawędzić przy słodkim poczęstunku. Na
zakończenie spotkania, które w tym roku dobiegło końca o godz.
16.00, każdy z przybyłych gości otrzymał drobny upominek
zakupiony dzięki hojności naszych sponsorów: Ecol-Unicon Sp.
z o.o. Wojciech Falkowski, „Teleelektronika” Bogusław
Pszczoła, Cedrowy Dworek, Tym-Bud Waldemar Tymoszewski,
P.P.H.U SOMBUD Mirosław Socha, Bolek Lolek Janusz
Bogdan, Sita Północ–Suez Północ. Naszym Seniorom wciąż
młodym duchem życzymy dużo zdrowia, szczęścia i
pomyślności. Do zobaczenia na letnim spotkaniu Seniorów.

Na zdjęciach: Seniorzy Gminy Cedry Wielkie.
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Przygotowania do drugiej edycji kampanii „Rowerowy Maj”.
Rozpoczynamy przygotowania do drugiej edycji kampanii "Rowerowy Maj" w Cedrach Wielkich. W dniu 12 stycznia 2018 r. w
Urzędzie Miasta Gdańska odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów, w ramach których również reprezentowana była
Gmina Cedry Wielkie deklarując przystąpienie do akcji. Do poprzedniej edycji, która trwała od 4 do 31 maja 2017 r. - po raz
pierwszy w Cedrach Wielkich, włączyły się w 2 szkoły (Cedry Małe i Giemlice), w tym łącznie 15 klas. W sumie do kampanii
przystąpiło blisko 200 uczniów. W tym roku po wstępnie przeprowadzonych rozmowach z dyrektorami placówek z terenu
naszej Gminy prawdopodobnie przystąpią wszystkie szkoły, a naprawdę warto. Celem kampanii jest bowiem dostarczanie
radości i zdrowej rywalizacji, ale także wyrabianie dobrych nawyków i pokazywanie dobrych manier na drodze. Elementem
motywacyjnym, który sprawdził się w zeszłym roku jest
bogaty wachlarz nagród.W ramach akcji uczestnicy
Rowerowego Maja w zeszłym roku otrzymali nagrody
ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego Wójta
Gminy Cedry Wielkie oraz firmę Grupę DoradczoAudytorską Sp. z o.o. Nagrodą główną była stacja
naprawy rowerów, natomiast nagrodą za II miejsce
stojaki rowerowe. Odznaczone zostały także 2
najlepsze klasy z każdej szkoły uczestniczącej w
kampanii, które otrzymały VOUCHER do AQUAPARKU
W REDZIE. Nagrody otrzymali również uczniowie,
których aktywność wynosiła 100%, a było to aż 20 osób,
które otrzymały VOUCHERY o wartości 100 zł do sklepu
DECATHLON. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni
gadżetami sportowymi, w tym m.in. bidonami. Liczymy,
że i w tym roku na najlepszych czekać będą atrakcyjne
nagrody. Zachęcamy żeby we wszystkie majowe dni
szkolne dotrzeć na lekcje aktywnie, to znaczy na
rowerze, hulajnodze, rolkach, deskorolce. To nierzadko Na zdjęciu: uczestnicy spotkania koordynatorów kampanii „Rowerowy Maj”.
wyzwanie, zarówno dla uczniów jak i spieszących się
zwykle rodziców. Za każdy dojazd uczeń otrzymuje
naklejki – jedną przykleja na plakat wiszący w klasie, drugą do swojego dzienniczka. Im więcej przejazdów, tym fajniejsze
nagrody indywidualne i grupowe – nagrodzimy każdego za jego własne przejazdy. Nie ma tu przegranych ! Zabawa i zdrowa
rywalizacja w ramach akcji trwać będzie przez cały maj 2018. Wcześniej planujemy spotkania dla szkolnych koordynatorów
kampanii. O szczegółach będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Obóz żeglarski w Chorwacji na wyspie IŻ.
W wyniku współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Cedry Wielkie a Stowarzyszeniem Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami
zawartej w sierpniu ubiegłego roku pomiędzy Wójtem Gminy Cedry Wielkie Januszem Golińskim i Prezesem
Stowarzyszenia - Księdzem Prałatem Andrzejem Jaskułą odbędzie się w miesiącach lipiec/sierpień 10-dniowy wyjazd
szkoleniowo - żeglarski dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cedry Wielkie do Chorwacji na wyspę IŻ. Przewidywana ilość
uczestników obozu to 25 osób. Rekrutacji uczestników dokonywać będzie: organizator - Gmina Cedry Wielkie, przy udziale
Stowarzyszenia GKM „CEDRUS” i osób odpowiedzialnych
za realizację zajęć żeglarskich w Błotniku. Udział w obozie
jest traktowany jako wyraz uznania za zaangażowanie w
zajęciach szkółki żeglarskiej i będzie okazją do doznania
przygody życia na pięknej wyspie IŻ w Chorwacji, w myśl
tradycyjnych wartości chrześcijańskich. Koszt wyjazdu
opłacony zostanie przez Gminę Cedry Wielkie, zgodnie z
ustaloną kalkulacją, w której przewidziana jest częściowa
partycypacja kosztów rodziców w wysokości 1 000,00 zł od
osoby. Organizacja wyjazdu jest wynikiem realizacji działań
partnerskich Gminy Cedry Wielkie i Stowarzyszenia
Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami, które opierają się na
walorach turystycznych, żeglarskich, przyrodniczych i
kulturowych, stwarzających korzystne warunki do
wypoczynku, aktywnej turystyki i rozwijania zainteresowań
sportowych, w tym żeglarskich dzieci i młodzieży ze
szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych wartości Na zdjęciu: od lewej: członek zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskiej
chrześcijańskich. Zaplanowany wyjazd ma m.in.. umożliwić Szkoły Pod Żaglami - Ksiądz Artur Kołodziejczyk, Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński oraz Prezes Stowarzyszenia – Ksiądz Prałat Andrzej
młodym adeptom sztuki żeglarskiej z Gminy Cedry Wielkie Jaskóła.
wzięcie udziału w zajęciach w ośrodku żeglarsko - religijnym
na wyspie Iz w Chorwacji (ośrodek Chrześcijańskiej Szkoły
pod Żaglami). Na wyspę można dostać się promem, który wyrusza z Zadaru - pięknego, zabytkowego miasta położonego w
północnej Dalmacji. Wyspa jest niewielka, są na niej zaledwie 2 miejscowości: Veli Iż i Iż Mali. Ośrodek, który znajduje się w
Małym Iżu zajmuje dwupiętrowy budynek, z okien którego rozpościera się malowniczy widok na Adriatyk.
Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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Ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego na Marinie Żeglarskiej w Błotniku.
Na Marinie Żeglarskiej w Błotniku zostały
przeprowadzone ćwiczenia ratownictwa
lodowego dla jednostek ochotniczych straży
pożarnych z Cedrów Wielkich, Koszwał, Suchego
Dębu oraz Wiśliny. Ćwiczenia zostały
zorganizowane przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu
Gdańskim przy współpracy z Gminą Cedry
Wielkie. Strażacy w praktyce ćwiczyli ratowanie
osób tonących w akwenie pokrytym lodem przy
użyciu różnych rodzajów sprzętu ratowniczego
znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP.
Do ćwiczeń ratownicy używali sań lodowych, lin
ratowniczych i rzutek. Ćwiczyli również
podejmowanie osób tonących bez użycia
specjalistycznego sprzętu z bezpośrednim
kontaktem z tonącym. Były to pierwsze tego
rodzaju ćwiczenia. Mimo niskiej temperatury nie
brakowało chętnych strażaków OSP do
wchodzenia do wody i podnoszenia swoich Na zdjęciu: druhowie OSP z Cedrów Wielkich, Koszwał, Suchego Dębu, oraz Wiśliny.
umiejętności ratowniczych. Ćwiczenia strażaków
obserwował zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Pruszczu Gdańskim mł. bryg. Wojciech Wanat, Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński oraz Komendant Gminny
ZOSP RP Edward Woźniak. Ćwiczenia zakończyły się gorącym posiłkiem dla wszystkich uczestników lodowych ćwiczeń.

Uczniowie szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie uczestniczyli w meczu Trefla Sopot.
W ramach współpracy Gminy Cedry Wielkie ze Stowarzyszeniem Trefla
Pomorze odbyło się kolejne sportowe wydarzenie w jakim udział wzięli
uczniowie szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie, kontynuując udział w akcji
„Szkolny Basket”. Na zaproszenie Stowarzyszenia Trefla Pomorze dnia 3
marca br. 100-tu osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami wzięła
udział w meczu, który odbył się na Ergo Arenie, pomiędzy Treflem Sopot a
Rosą Radom. Dodatkową atrakcją promującą naszą gminę była
możliwość wystąpienia w roli dziecięcej eskorty podczas przedmeczowej
prezentacji zawodników oraz podczas zejścia z boiska zawodników
Trefla po wygranym meczu, który zakończył się wynikiem 90:76 dla Trefla
Sopot. Na zakończenie meczu uczniowie wręczyli podziękowania od
Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy oraz uczniów z Gminy Cedry
Wielkie, za zaproszenie i możliwość udziału w meczu na ręce kapitanów
obu drużyn. Miłym wydarzeniem było wyświetlenie reklamy Gminy Cedry
Wielkie podczas trwającego meczu.

Na zdjęciu: uczniowie ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie
wraz z kapitanem Trefla Sopot.

Szkoły otrzymały nowe tablice interaktywne.
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna
tablica” Gmina Cedry Wielkie w roku 2017 pozyskała
dotację w wysokości 44 800, 00 zł. Dla każdej szkoły
prowadzonej przez Gminę, zostały zakupione po 2
tablice interaktywne z projektorem
ultrakrótkoogniskowym za łączną kwotę 69 760,00 zł
(wraz z wkładem własnym Gminy). Dzięki nowemu
wyposażeniu prowadzone zajęcia będą bardziej
aktywizujące i interesujące dla uczniów. Możliwe
będzie korzystanie na lekcjach z wersji
multimedialnych podręczników, prezentacji i filmów
dedykowanych procesowi dydaktycznemu.

Na zdjęciu: uczestnicy projektu „Aktywna Tablica”
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Kolejny etap projektu „Północ/Południe: Jedno Morze (Nord/Sud: uno Mare)”
- wizyta studyjna na Sycylii.
W dniach 24 - 28 lutego 2018 roku z inicjatywy Włoskiej Gminy Ragusa odbyła się kolejna wizyta studyjna w regionie Ragusa
(Sycylia). Było to już kolejne spotkanie potwierdzające coraz bardziej zacieśniającą się współpracę opartą na
doświadczeniach, dobrych praktykach obu regionów i zawiązanych kontaktach pomiędzy regionami wypracowanymi
wcześniejszymi spotkaniami i podjętymi wspólnymi działaniami. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński i Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu
Morskiego „CEDRUS” - Łukasz Żarna, Krystyna BalewskiPawela - Pomysłodawczyni projektu, Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Maciej
Kowalczuk - Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
oraz reprezentanci strony włoskiej. Wizyta zagraniczna
miała na celu omówienie szczegółów współpracy w
zakresie kolejnej wymiany dzieci z Włoch i Polski w ramach
10 dniowych obozów żeglarskich, w których udział wezmą
pretendenci do żeglarstwa - dzieci i młodzież w wieku 7 - 13
lat, tym razem z regionu Ragusa. Obozy te realizowane są w
ramach projektu Północ/Południe: Jedno Morze (Nord/Sud:
uno Mare), który Gmina Cedry Wielkie realizuje od 2017 r.W
wielu spotkaniach, które miały miejsce w Gminie Ragusa,
uczestniczyli przedstawiciele regionu reprezentowani m.in.. Na zdjęciu: od lewej: Krystyna Balewski – Pawela – Pomysłodawczyni
przez Burmistrza - Federico Piccitto wraz z pracownikami projektu, Maciej Kowalczuk – Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pom., Franca Almanza – dyrektor szkoły,
urzędu odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Margareta Graczyk Plucchino –
sportu i turystyki, Antonio Tringoli - Przewodniczącego Rady reprezentant Polonii, Pippo Palazzolo – Dyrektor szkoły partnerskiej, Adam
samorządu Ragusa, Leonardo Licata i Pippo Palazzolo - Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Pom.
Dyrektorów szkoły partnerskiej, Micheal Nania przedstawiciela prasy - dziennikarza LA SICILIA, Corrado
Lorefice - przedstawiciela Mariny w Ragusie (Tourist Port Marina di Ragusa), a także przedstawicieli lokalnych klubów i
środowisk żeglarskich w prowincji Ragusa.W czasie wizyty studyjnej zostały wymienione informację nt. dotychczasowej
współpracy i strategii rozwoju edukacji i żeglarstwa w regionach Polski i Włoch, a także zaprezentowane najważniejsze
punkty i obiekty związane z tą dyscypliną sportu. Zagadnienia w tym zakresie opracowane zostały i zaprezentowane przez
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pana Adama Krawca - Dyrektora Departamentu
Edukacji i Sportu, a także Pana Macieja Kowalczuka - Z-cę Dyrektora Departamentu ds. Sportu. Udział tak znaczących
przedstawicieli z województwa pomorskiego jeszcze bardziej umocnił pozycję Gminy Cedry Wielkie jako solidnego i
liczącego się partnera w działaniach partnerskich. Bardzo ważnym elementem wizyty było spotkanie z rodzinami włoskimi,
które w ramach projektu zapewniły opiekę dzieciom z Gminy Cedry Wielkie podczas wrześniowej wizyty na Sycylii. Z uwagi
na rewizytę dzieci włoskich, w trakcie spotkania pojawiło się wiele pytań i obaw, które zostały rozwiane po prezentacji
szczegółowego programu pobytu w Gminie Cedry Wielkie i na przystani żeglarskiej w pierwszych dwóch tygodniach lipca.
W ramach wizyty odbył się również szereg spotkań ze środowiskami szkolnymi, na bazie których Gmina Cedry Wielkie, wraz
z Urzędem Marszałkowskim przygotowuje się do aplikowania w ramach programu ERASMUS + SPORT. Erasmus+ oferuje
wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji międzynarodowych działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży.
Ponadto po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze
sportem, z których Gmina Cedry Wielkie planuje skorzystać.

Nowa linia autobusowa 851.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Cedry Wielkie w związku
z nową linią autobusową nr 851 PKS Gdańsk na trasie Gdańsk - Pruszcz Gdański Cedry Wielkie - Giemlice - Tczew, który z dniem 1 stycznia rozpoczął swoją
działalność na terenie naszej gminy. Biorąc pod uwagę jak dla naszych mieszkańców
ważny jest transport publiczny, od miesiąca lutego można zakupić bilety miesięczne
w punkcie zlokalizowanym w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w 3 ostatnie oraz 3
pierwsze dni każdego miesiąca w godz. 8.00 – 16.00. Serdecznie zapraszamy!
Jednocześnie informujemy, iż dotychczasowy przewoźnik Firma „PLUS EXPRESS” z dniem 31.03.2018 r. zawiesza przewozy
osób na terenie Gminy Cedry Wielkie. Od 1 marca Gmina Cedry Wielkie z uwagi na dobro mieszkańców, podejmuje kroki
wprowadzenia innego przewoźnika. Zgodnie z obecnymi przepisami prawa przewóz osób odbywa się na zasadach komercyjnych
i Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu na to kto wykonuje usługi. Sytuacja w tym zakresie może ulec zmianie, gdyż
proponowane rozwiązania prawne od 1 stycznia 2019 r. mają zwiększyć kompetencje Gminy w zakresie realizacji komunikacji
publicznej.
Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny.
Dnia 21 marca 2018 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się gminne eliminacje do
XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Były to już dziewiąte eliminacje
organizowane na terenie gminy Cedry Wielkie. W konkursie licznie wzięły udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół:
Giemlic, Wocław, Cedrów Małych i Cedrów Wielkich. Na wszystkich uczestników czekały statuetki za udział oraz
dyplomy, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe i puchary, które zostały ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego –
Wójta Gminy Cedry Wielkie.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad
postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz
historii i tradycji samej straży pożarnej. W etapie gminnym wzięły udział dwie grupy wiekowe: I grupa – klasy I-VI Szkoły
Podstawowej, II grupa – klasy VII Szkoły Podstawowej oraz II-III Gimnazjum. Łącznie w tegorocznym Turnieju udział
wzięło 30 uczestników, w tym: w grupie I - 14 osób, w grupie II – 16 osób. W skład jury eliminacji gminnych OTWP
wchodzili: mł. bryg. Wojciech Wanat - zastępca komendanta powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim, Maria
Gierszewska - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu,Justyna Słowińska zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Cedry Wielkie, Edward Woźniak - Komendant Gminny ZOSP RP oraz druhowie OSP w Cedrach Wielkich.
Uczestnicy mieli za zadnie rozwiązać test sprawdzający ich wiedzę z zakresu pożarnictwa. Uczniowie z jednakową
ilością punktów, kwalifikujących na podium, wzięli
udział w dogrywce, która polegała na ustnej
odpowiedzi przed komisją konkursową.
W tegorocznym turnieju laureatami zostali:
KATEGORIA: klasy I-VI SP
I miejsce: Jan Wojewski, SP Cedry Wielkie.
II miejsce: Igor Fąfara, SP Wocławy.
III miejsce: Bartosz Michta, SP Giemlice.
KATEGORIA: klasy VII SP, I-III GIM
I miejsce: Igor Kowalski, SP Cedry Wielkie.
II miejsce: Adam Chara, SP Cedry Wielkie.
III miejsce: Adam Gański, SP Wocławy.
Zwycięzcy tegorocznej edycji XLI Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM” – Jan Wojewski i Igor
Kowalski będą reprezentować Gminę Cedry
Wielkie na etapie powiatowym Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Pożarniczej.
Na zdjęciu: uczestnicy gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Spotkanie z autorem publikacji o Żuławach.
Na początku stycznia br. Wójt Gminy Cedry Wielkie spotkał się z
Panem Prof. Przemysławem Szafranem autorem książki
„Żuławy Gdańskie w XVII w.” Jest on wieloletnim pracownikiem
Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk oraz jej starszym
kustoszem dyplomowanym. Autor mimo podeszłego wieku jest
w bardzo dobrej kondycji fizycznej i umysłowej. Podarował on
Wójtowi kilka egzemplarzy książki z dedykacją. Ta bardzo
cenna pozycja to najlepsza i najbardziej szczegółowa jak dotąd
monografia niezwykle interesujących terenów żuławskich.
Ciągle rosnące zainteresowanie Żuławami Gdańskimi sprawiło,
że wydanie to powróciło na rynek księgarski po
dziesięcioleciach nieobecności. Książkę profesora
Przemysława Szafrana wznowiło wydawnictwo Agni,
namówione do tego przez Stowarzyszenie Żuławy i Pana
Grzegorza Boguna. Z książki poznamy między innymi specyfikę
specjalnej roli pełnoprawnych gospodarzy, wielkość i specyfikę
tutejszych gospodarstw, specyfikę tutejszej administracji, a Na zdjęciu: od lewej: Wójt Gminy Cedry Wielkie - Pan Janusz Goliński
także kierunki działalności gospodarczej mieszkańców Żuław i wraz z Panem Prof. Przemysławem Szafranem - autorem książki
funkcjonowanie samorządu żuławskiego. Wznowienie tej „Żuławy Gdańskie w XVII w.”.
cennej publikacji to wyraz szacunku dla dziedzictwa
kulturowego Żuław, które pomimo upływu lat i zmian dziejowych ciągle inspiruje i pobudza do działania coraz to nowe
pokolenia mieszkańców. Gorąco zapraszamy do lektury tej niezwykle wartościowej publikacji.
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Promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Cedry Wielkie.
W podziękowaniu za wspieranie inicjatyw przyczyniających się do
rozwoju Gminy Cedry Wielkie w dniu 19 grudnia 2017 r. nagrodę z
rąk Wójta Gminy Cedry Wielkie odebrał osobiście Pan Tomasz
Jażdżewski, którego praca dyplomowa z zakresu architektury
obejmowała opracowanie koncepcji odbudowy gotyckiego
kościoła w Wocławach. Pan Tomasz ukończył studia magisterskie
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest
Asystentem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji
Zabytków oraz doktorantem na Studiach Doktoranckich na
kierunku Architektura Jego praca zawodowa jak również
zainteresowania przyczyniają się do poszerzania naszej wiedzy o
historii, zabytkach oraz dorobku kulturalnym Żuław. Pan Wójt
życzył laureatowi wielu sukcesów, dalszej owocnej pracy w
podtrzymywaniu oraz promocji historii Gminy Cedry Wielkie.
Na zdjęciu: od lewej: Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pan
Tomasz Jażdżewski oraz Ksiądz Proboszcz Parafii w Wocławach -Waldemar
Naczk.

XX Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Proboszcza Parafii Wocławy.
28.01.2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach wyjątkowy, bo już XX Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Księdza Proboszcza. Uczestników, gości i organizatorów powitała dyrektor Iwona Karlinski, Ksiądz
Proboszcz Waldemar Naczk oraz główna organizatorka - nauczyciel wychowania fizycznego Hanna Wąsowska. Partnerami
Turnieju byli Wójt Gminy Cedry Wielkie, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich i Ksiądz Waldemar Naczk. W
związku z okrągłym jubileuszem zostali zaproszeni zawodowcy spoza naszej gminy i zwycięzcy z poprzednich lat. Również,
zgodnie z tradycją, działała kawiarenka, którą prowadziły mamy z Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wocławach. W tym
roku do rozgrywek przystąpiło 69 zawodników, startując przy sześciu stołach do tenisa rozstawionych w sali gimnastycznej i na
korytarzu na I piętrze. Walka była zacięta bez względu na kategorię wiekową od najmłodszego do najstarszego uczestnika. W
wyniku rozgrywek w kategoriach chłopców, dziewcząt, kobiet i mężczyzn puchary i nagrody otrzymało 21 osób. Główną nagrodę Puchar Księdza Proboszcza zdobył Patryk Miklaszewski. Gratulacje zwycięzcom złożyli organizatorzy, Wójt Gminy Janusz
Goliński i oczywiście Ksiądz Proboszcz Waldemar Naczk. Zapraszamy w przyszłym roku, nasz Turniej to nie tylko „pot i łzy”, ale
dużo świetnej zabawy w dobrym, sympatycznym towarzystwie !

Na zdjęciu: od lewej: Ksiądz Proboszcz parafii Wocławy - Waldemar Naczk, Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, uczestnicy turnieju wraz z
Panią Iwoną Karlinski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wocławach.

Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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Wizyta w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa.
Sześcioosobowa grupa uczniów klasy VI-VII Szkoły Podstawowej im.
Obrońców Ziem Polskich w Wocławach pod opieką Pani Beaty Kwiecień
i Sławomira Turzyńskiego bierze udział w dwudniowych warsztatach pn.
„Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie” w Pomorskiej Szkole
Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni. Uczniowie pod okiem
doświadczonego żeglarza zgłębiają wiedzę z zakresu matematyki i
geografii. Uczą się określania położenia na morzu, ustalania azymutu
rejsu, obliczania czasu oraz długości trasy. Wyznaczają trasę na mapie,
a także poznają zasady wypełniania dziennika pokładowego.
Zwieńczeniem zdobytej wiedzy będzie udział w konkursie. Może wśród
młodych uczniów rośnie przyszły nawigator lub sternik ?
Na zdjęciu: Pani Beata Kwiecień z uczniami SP w Wocławach - uczestnikami
warsztatów pn. „Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie” w Pomorskiej Szkole
Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni.

PIKNIK WĘDKARSKI – SPŁAWIKOWE ZAWODY DLA DOROSŁYCH NA ŻYWEJ RYBIE
o puchar Wójta Gminy Cedry Wielkie.
W sobotę 24 marca 2018 r. na przystani żeglarskiej w Błotniku
odbyły się zawody spławikowe dla dorosłych na żywej rybie o
puchar Wójta Gminy Cedry Wielkie, zorganizowane przez
Gminę Cedry Wielkie, ZOKiS w Cedrach Wielkich, Koło PZW nr
127 Żuławy oraz stowarzyszenie Gdańsku Klub Morski
„CEDRUS”. Udział w konkursie wzięło 25 osób z różnych
okolicznych kół wędkarskich z terenu zarówno gminy jak i spoza
niej. Po uprzednim wylosowaniu stanowisk przez każdego
uczestnika, zawodnicy rozpoczęli połów o godzinie 9.00 a
zakończyli o godzinie 13.00. Dla umilenia czasu oczekiwania na
wyniki Koło Gospodyń Wiejskich w Leszkowach przygotowało
regionalny poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz gości
Na zdjęciu: Uczestnicy zawodów spławikowych

Na zdjęciu: Odznaczenie najlepszego zawodnika przez Janusza Golińskiego
Wójta Gminy Cedry Wielkie.

na Marinie w Błotniku. Od samego początku zawodów, aż do ich
zakończenia dopisywała nie tylko pogoda, ale również dobre
humory uczestników, które udzieliły się przyglądającym
gościom. O godzinie 14.00 odbyło się ogłoszenie wyników i
wyłonienie zwycięzcy konkursu oraz wręczenie nagród
rzeczowych i pucharów ufundowanych przez Pana Janusza
Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie. Uczestnicy oceniani
byli na podstawie wagi swojego połowu. Puchar oraz dyplom
otrzymał również najstarszy oraz najmłodszy uczestnik
zawodów.

Zimowisko w ramach trójstronnego porozumienia gmin.
Dnia 5 lutego 2018 roku, w ramach trójstronnego
porozumienia pomiędzy gminami Przywidz - Cedry Wielkie Trąbki Wielkie, 20 uczniów wraz z opiekunami wyjechało na
zimowisko do Przywidza. W tym roku gminę Cedry Wielkie
reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Wocławach i Giemlicach. Gospodarzem wymiany młodzieży
jest Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu.
Łącznie na feriach zimowych bawi się 60 uczniów. W
tegorocznym programie między innymi zajęcia na stoku,
kulig oraz zajęcia alternatywne.

Na zdjęciu:uczestnicy zimowiska zorganizowanego w ramach
porozumienia trójstronnego pomiędzy gminami Przywidz – Cedry Wielkie
– Trąbki Wielkie.
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Kolejny Partner Gminy Cedry Wielkie, wspierający działalność Szkółki Żeglarskiej w Błotniku.
Gmina Cedry Wielkie pozyskała kolejnego partnera
wspierającego działalność Szkółki Żeglarskiej w Błotniku i
tym samym działalność z zakresu krzewienia pasji
żeglarskich. Na podstawie listu intencyjnego pomiędzy
Gminą Cedry Wielkie i Żeglugą Wiślaną, Wójt Gminy Cedry
Wielkie - Janusz Goliński uzyskał bezpłatne wsparcie w
organizację rejsów dla łącznie 120 dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Cedry Wielkie. Planowany termin rejsów
ustalony został na maj 2018 r. Rejsy te stanowić będą symboliczne rozpoczęcie zajęć w szkółce żeglarskiej w Błotniku i
przyczynić mają się do zainteresowania jeszcze większej ilości młodych adeptów żeglarstwa zajęciami
organizowanymi przez Gminę Cedry Wielkie. Zaplanowane rejsy są tylko jednym z wielu postanowień listu
intencyjnego. Partnerzy zobowiązali się do podejmowania kolejnych działań społecznych, skierowanych na
żeglarstwo, służących rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie sportu,
kultury, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży.

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki.
Gmina Cedry Wielkie pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
na pozalekcyjne zajęcia sportowe. Chodzi o zajęcia z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej. Realizacja projektu o nazwie „Sport uwielbiamy,
więc zdrowie mamy” kosztować będzie ponad 30 tys. zł, z czego 15,5 tys. zł to
właśnie pozyskane dofinansowanie. Z zajęć korzystać będą uczniowie szkół
podstawowych w Cedrach Wielkich. Start zajęć nastąpi po feriach, a potrwają one
do grudnia tego roku. W przedsięwzięciu weźmie udział 156 uczniów.
Projekt jest kierowany do wszystkich dzieci - uczniów szkół podstawowych w
Gminie Cedry Wielkie. Pierwszeństwo w udziale w zajęciach będą miały dzieci, u
których stwierdzono wady postawy. Kwalifikacja do udziału w ćwiczeniach
prowadzona będzie na terenie poszczególnych szkół. Zwracamy się z apelem do
rodziców o zapisywanie dzieci na zajęcia u poszczególnych wychowawców. Przy
dzisiejszym siedzącym trybie życia takie projekty są nie tylko okazją do poprawy
stanu zdrowia, ale również mają za zadanie zaszczepić w uczniach zamiłowanie
do uprawiania sportu.

Demograficzne podsumowanie 2017 roku.
Tradycyjnie już początek roku kalendarzowego to czas demograficznych
bilansów i podsumowań. A oto szczegóły naszego podsumowania. Liczba
mieszkańców Gminy Cedry Wielkie na koniec 2017 roku wynosiła 6644 osób, z
czego 3268 stanowili mężczyźni a 3376 kobiety. W porównaniu do roku 2016
liczba mieszkańców zwiększyła się o 69 osób. Wg staniu na dzień 31 grudnia
2017 r. na terenie Gminy Cedry Wielkie zameldowanych było na pobyt czasowy
47 osób z innych gmin, w tym 2 cudzoziemców. Aktualnie najstarsza mieszkanka
Gminy Cedry Wielkie ma 106 lat. W 2017 roku na naszym terenie urodziło się 98
dzieci, w tym 50 chłopców i 48 dziewczynek.
Trendy wyboru imion dla dzieci z roku na rok się zmieniają. Rodzice mają coraz to
nowsze pomysły na to, jak nazwać swoje pociechy. Okazuje się jednak, że w
minionym roku najpopularniejsze były imiona raczej tradycyjne. Amelia i Antoni - to imiona najczęściej wybierane przez rodziców
dla dziewczynek i chłopców. Popularne były też imiona takie jak Lena, Zofia, Pola, a także Filip i Jakub. Wg statystyk minione lata
sprzyjają zawieraniu związków małżeńskich. Według ewidencji Urzędu Stanu Cywilnego w 2017 roku zarejestrowano 101
małżeństw. Ponadto w ubiegłym roku 5 par małżeńskich z terenu naszej Gminy zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z informacji mniej optymistycznych należy dodać,
iż w minionym roku odnotowano 52 zgony mieszkańców naszej gminy, w tym 28 mężczyzn oraz 24 kobiety. Liczba ta jest o 3
wyższa niż w 2016 r.
Na zdjęciu: Wręczenie nagród w licznych konkursach dla najmłodszych.

Na zdjęciu: Występ gwiazdy wieczóru zespół DE MONO

Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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92 rocznica urodzin Pani Amandy Sałek.

W dniu 26 stycznia 2018 r. Pani Amanda Sałek, mieszkanka Wocław
obchodziła 92 rocznicę urodzin. Z tej okazji Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy
Cedry Wielkie, udał się do Jubilatki z kwiatami i okolicznościowym prezentem.
Pani Amanda w gronie najbliższych przyjęła serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia i pomyślności.

90 rocznica urodzin Pani Heleny Skurskiej.
W dniu 29.01.2018 r. Pani Helena Skurska obchodziła 90
rocznicę urodzin. Z tej okazji Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy
Cedry Wielkie wraz z pracownikiem socjalnym Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili dostojną Jubilatkę. W
imieniu własnym i mieszkańców Gminy złożyli serdeczne
życzenia oraz wręczyli kwiaty wraz z upominkiem.
Dostojnej Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia oraz jeszcze długich lat życia w gronie
najbliższych.

90 rocznica urodzin Pana Czesława Świątek.
Do grona 90-latków w dniu 27.02.2018 r. dołączył Pan Czesław
Świątek zamieszkały w Cedrach Wielkich. W dniu 03.03.2018 r.
delegacja w osobie Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza
Golińskiego oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Cedrach Wielkich Pani Grażyny Bereza udała się do
Jubilata z bukietem kwiatów oraz okolicznościowym upominkiem,
składając życzenia w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy.
Spotkanie jubileuszowe odbyło się w Cedrowym Dworku w Cedrach
Wielkich w gronie najbliższych osób. Spotkanie upłynęło w miłej
atmosferze, przy wspomnieniach z lat młodzieńczych i obecnych.
Pan Czesław mimo sędziwego wieku cieszy się doskonałą kondycją
fizyczną, dba o ogródek przydomowy w sezonie wiosenno-letnim.
Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

93 rocznica urodzin Pani Mieczysławy Kowalskiej.
Pani Mieczysława Kowalska z Cedrów Małych w dniu 23.01.2018 r.
obchodziła 93 rocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry
Wielkie Pan Janusz Goliński wraz z Kierownikiem Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Panią Grażyną
Bereza udali się z życzeniami oraz bukietem kwiatów do Jubilatki.
Spotkanie upłynęło w miłej rodzinnej atmosferze.
Pani Mieczysława jest osobą pogodną, cieszy się że jest otoczona
najbliższymi osobami na które może liczyć w każdej sytuacji. Do
zobaczenia za rok na kolejnym jubileuszu.
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Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego Państwa Oleksy.
28 grudnia 2017 r. Urząd Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich gościł
Państwa Urszulę i Józefa Oleksy z Trutnów, którzy z okazji złotych
godów zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie jako dowód uznania i szacunku za trwałe i szczęśliwe
małżeństwo. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Janusz Goliński
jednocześnie życząc małżonkom pomyślności, radości oraz zdrowia
na następne lata wspólnego życia. Jubilaci otrzymali również
legitymacje i piękne listy gratulacyjne, a następnie prezent i kwiaty.
Przy lampce szampana odśpiewano tradycyjne sto lat oraz
wysłuchano marsza weselnego. Uroczyste spotkanie upłynęło w
miłej i radosnej atmosferze.

92 rocznica urodzin Pani Wandy Piotrowskiej.
Pani Wanda Piotrowska z Miłocina dnia 10.01.2018 r. obchodziła 92
urodziny. Z tej okazji w dniu 11.01.2018 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie
odwiedził Panią Wandę z drobnym upominkiem i wiązanką kwiatów
oraz złożył serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i
długich jeszcze lat życia.
Spotkanie, które upłynęło w bardzo miłej atmosferze umożliwiło
bliższe poznanie Pani Wandy jako pogodnie usposobionej osoby.

92 rocznica urodzin Pani Ireny Kruk.
Pani Irena Kruk mieszkanka Koszwał w dniu 13.01.2018 r., obchodziła
jubileusz 92 urodzin. Z tej okazji dnia 15.01.2018 r. Wójt Gminy Cedry
Wielkie Pan Janusz Goliński, udał się z życzeniami oraz bukietem
kwiatów do Jubilatki. Uroczyste spotkanie odbyło się w gronie
najbliższych.
Pani Irena na nic się nie uskarża i cieszy się dobrym zdrowiem oraz
pogodą ducha. Życzymy Pani Irenie jeszcze wielu lat dobrej formy, dużo
zdrowia i radości.

93 rocznica urodzin Pani Emilii Richert.
W dniu 12.02.2018 r. Pani Emilia Richert zamieszkała w
Wocławach obchodziła 93 rocznicę urodzin. Delegacja w osobie
Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego oraz
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach
Wielkich Pani Grażyny Bereza udała się do Jubilatki z kwiatami
oraz okolicznościowym upominkiem, składając serdeczne
życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w imieniu
własnym oraz mieszkańców.
Pani Emilia pomimo sędziwego wieku cieszy się dobrym
zdrowiem
jest wesołą i pogodną osobą.
Na zdjęciu: Wręczenie nagród w licznych konkursach dla najmłodszych.
Na zdjęciu: Występ gwiazdy wieczóru zespół DE MONO
Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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92 rocznica urodzin Pani Henryki Cydejko.
Jubileusz 92 urodzin obchodziła Pani Henryka Cydejko mieszkanka Trzciniska. Delegacja w
osobie Sekretarz Gminy Cedry Wielkie Pani Elżbiety Prymaczek oraz Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Grażyny Bereza udała się do Jubilatki z kwiatami i
upominkiem złożyć życzenia w imieniu własnym oraz społeczności lokalnej.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

Misie Szumisie dla małych mieszkańców gminy.
Coraz więcej gmin i miast docenia fakt, że przybywa im małych obywateli i obdarowuje
rodziców świeżo narodzonych dzieci rozmaitymi prezentami. W 2016 r. do tej miłej
tradycji dołączyła również nasza gmina. Od tamtego czasu każde nowo narodzone
dziecko, które zostało zameldowane na terenie Gminy Cedry Wielkie otrzymywało
kocyk i dyplom. Od styczna tego roku oprócz tych prezentów otrzyma również zabawkę
- przytulankę Misia Szumisia. Szumiący Miś w bezpieczny sposób ułatwia zasypianie
noworodkom i niemowlakom. Łagodzi m.in.. kolkowy płacz i działa uspokajająco.
Emituje dźwięk przypominający szum znany z brzucha mamy. To idealne rozwiązanie
na stopniową adaptację nowonarodzonego dziecka do świata zewnętrznego. Jako
pierwsza misia i życzenia z rąk Wójta Gminy Janusza Golińskiego otrzymała malutka
Antosia - mieszkanka Długiego Pola, która 15 lutego razem z mamą Moniką odwiedziła
nasz urząd.
Mamy nadzieję, że misie przypadną do gustu naszym małym mieszkańcom. Tym
drobnym gestem chcemy podkreślić, że zależy nam na najmłodszych obywatelach.
Rodzicom gratulujemy małych pociech i życzymy powodzenia w ich wychowaniu. W
ubiegłym roku w gminie Cedry Wielkie zameldowanych zostało 98 noworodków.
Na zdjęciu: od lewej: Pani Ewelina Bogun, Wójt Gminy Cedry Wielkie – Pan Janusz
Goliński wraz z malutką Antosią, Pani Monika – mama dziecka.

Msza Święta w I rocznicę śmierci Księdza Prałata Franciszka Fecko.
12 stycznia br. minęła pierwsza rocznica śmierci śp. Księdza Prałata Franciszka Fecko, długoletniego proboszcza i dziekana
Dekanatu Żuławy Steblewskie. Był on jednym z najbardziej znanych i cenionych kapłanów nie tylko naszej diecezji, ale również i
całej metropolii gdańskiej za wybitne zasługi zarówno w posłudze duszpasterskiej, jak i w działalności patriotycznej i społecznej.

Na zdjęciu: delegacje i poczty
sztandarowe, Ks. Dziekan
dek. Żuławy Steblewskie
Janusz Mathea - proboszcz
parafii Giemlice wraz z
Wójtem Gminy Cedry Wielkie
- Panem Januszem
Golińskim, Sekretarz Gminy
Cedry Wielkie - Panią
Elżbietą Prymaczek i wierni

Na zdjęciu: Wręczenie nagród w licznych konkursach dla najmłodszych.

Na zdjęciu: Występ gwiazdy wieczóru zespół DE MONO
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Pożegnanie Pani Krystyny Barczak w związku z przejściem na emeryturę.
Po 32 latach pracy w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich
odeszła na emeryturę Pani Krystyna Barczak. W imieniu
swoim oraz wszystkich pracowników podziękował za
wieloletnią pracę Pan Wójt Janusz Goliński.
Podziękowania w imieniu Radnych i Sołtysów podczas
Sesji Rady Gminy złożyła Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Daszewska.
Chwile takie jak ta powodują zwykle, że staramy się
dokonać bilansu, podsumowania. Podsumowując Pani
karierę, chcemy aby wzięła Pani pod uwagę, że oprócz
ciężkiej pracy, jubileuszy, awansów, chwil radosnych i
smutnych wystąpiły również inne czynniki. Jednym z nich
jest wdzięczność wszystkich tych, którym pomagała Pani
służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Przeżyła Pani
wspólnie z naszym Urzędem wiele różnych momentów i Na zdjęciu: Pani Krystyna Barczak, wraz z Wójtem Gminy Cedry Wielkie - Panem
zawirowań. Mamy za sobą wspaniałe czasy i trudne Januszem Golińskim, Sekretarz Gminy Cedry Wielkie - Panią Elżbietą Prymaczek,
momenty. Zmieniały się strategie, koncepcje i cele. Dla Radnymi i Sołtysami
Pani, niezależnie od tego co działo się dookoła, zawsze
najważniejsza była podstawowa zasada, a mianowicie uczciwość w pracy.
Na zdjęciu: Występ gwiazdy wieczóru zespół DE MONO
Droga Pani Krystyno. Dziękujemy za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę w naszej Gminie.
Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni Pani o nas i podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze wspominać spędzone tutaj chwile.
Chcemy zapewnić Panią, że będzie Pani u nas zawsze mile widzianym gościem.
Najlepsze życzenia, to marzeń spełnienia, bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia? Wiek emerytalny po to jest nam dany, by
realizować niespełnione plany. Życząc samych pogodnych i radosnych chwil, pozostajemy z wyrazami szacunku.

Pożegnanie Pani Ireny Budziaszek w związku z przejściem na emeryturę.
Pani Irena Budziaszek przepracowała łącznie 41 lat, w tym w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie 22 lata na stanowisku
Głównej księgowej oświaty. Dała się poznać jako osoba bardzo życzliwa, pomocna i zaangażowana w życie Gminy i
urzędu. Za rzetelne wykonywanie obowiązków oraz działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności
podziękowania złożyli: Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Cedry
Wielkie, pracownicy Urzędu Gminy oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Pan Janusz Goliński dziękując za
wieloletnią współpracę podkreślił, że zawsze w życiu najtrudniejsze są pożegnania, szczególnie wtedy, gdy pracowało
się wspólnie tyle lat. Zakończenie pracy jest istotną decyzją, której podjęcie stanowi zarazem, stosowny moment do
spojrzenia wstecz i zatrzymania się w wirze codzienności.
W imieniu własnym jak i pracowników dziękując za wieloletni wysiłek podejmowany dla dobra lokalnej społeczności, za
wspieranie działań, za okazywaną pomoc i życzliwość, złożył życzenia pogody ducha, twórczych sił i aktywności
potrzebnej do realizowania swoich planów i zamierzeń, a nade wszystko dobrego zdrowia. Z okazji przejścia na
emeryturę Pani Irenie Budziaszek raz jeszcze składamy serdeczne życzenia realizacji dalszych planów i zamierzeń,
wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.

Na zdjęciu: Pani Irena Budziaszek wraz z pracownickami Urzędu Gminy oraz przedstawicielami placówek oświatowych

Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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Ferie Zimowe 2018.
Zgodnie z coroczną tradycją zimowego wypoczynku, Ośrodek
Kultury i Sportu wraz z Gminną Biblioteką Publiczną, po raz kolejny
zorganizował ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. W tym roku –
trwające od 29.01 do 09.02 lutego zajęcia artystyczno – kulturalno –
sportowe dla dzieci i młodzieży, ułożone były od poniedziałku do
piątku od godz. 10.00 do godz. 16.00 tak, aby w pełni
zagospodarować czas wolny od nauki.
Podczas tegorocznych ferii ŻOKiS przygotował wiele zajęć
kulturalnych dla dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie. W ramach
zajęć plastycznych zorganizowano warsztaty tworzenia obrazów
pt. „wesoły bałwanek”, a także wykonanie wspólnego obrazu
„zimowa kraina”. Na zajęciach rękodzielniczych dzieci wykonały
„kolorowego pingwinka” z plastikowych butelek, szklaną kulę „szczypta magii” ze słoików oraz swoich własnych „zimowych
przyjaciół” z plasteliny i modeliny. Odbyły się zajęcia taneczne
prowadzone przez pana Piotra Białobrzeskiego, na których dzieci
uczyły się różnych choreografii tańca HIP HOP. Miały również
miejsce zajęcia muzyczne pt. „śpiewać każdy może…”, na tych
których uczestnicy pracowali nad emisją głosu i oswajali się z
mikrofonem. Ferie z Kinem w ŻOKiS, najmłodsi spędzili oglądając
bajki i filmy tj. „Dzieciak Rządzi”, „Gru Dru i Minionki”, „Listy do M”, i
„Kevin sam w Nowym Jorku” wyświetlane na dużym ekranie.
Specjalnie dla milusińskich lubiących bajki odbył się spektakl teatru
Gargulec. Przedstawienie pt. „Zimowa Baśń o Bałwanku”
przyciągnęła do ŻOKiS grupę około 50 dzieci z terenu gminy. Dzieci
podczas zajęć uczestniczyły także w grach ruchowych tj. „bitwa na
papierowe śnieżki”, lepienie bałwana oraz planszowych tj. chińczyk,
warcaby, szachy, kalambury i ping - pong. Każdego dnia odbywały
się zajęcia komputerowe, z których dzieci chętnie korzystały.
Odbyły się również zajęcia „pomyszkuj w bibliotece”, podczas,
których dzieci czytały książki, a także poznały historię papieru
zaprezentowaną przez Panią Dorotę Nawrocką. Największą jednak
popularnością cieszyły się zajęcia kulinarne. Dzieci na zajęciach
przygotowały „kolorowe babeczki”, „bajkowe kanapki” i „owocowe
szaszłyki”. Wszystko to starannie dekorowały i zajadały ze
smakiem. Kulminacyjnym punktem ferii były zorganizowane
wycieczki na lodowisko oraz na plac zabaw Kiddy Island w Gdańsku. Udział w nich miało okazje wziąć 80-cioro dzieci
oraz młodzieży z terenu Gminy Cedry Wielkie. Jak co roku wielkim podsumowaniem ferii zimowych był bal
karnawałowy pt. ”Zaczarowana Kraina”. Na zabawę przybyło liczne grono uczestników w najróżniejszych strojach.
Zabawa przy muzyce wspólnie z animatorami, którzy specjalnie na tę okazję przygotowali ciekawy program zabaw i
tańców trwała do zmierzchu. Czekamy na kolejne ferie zimowe, w ramach których również przygotujemy wiele atrakcji.
Na zdjęciach: Dzieci uczestniczące w tegorocznych zajęciach w ramach ferii zimowych.
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Spotkanie w Gminie Cedry Wielkie w sprawie zmian w Prawie Wodnym.
We wtorek 13 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cedrach
Wielkich odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Cedry Wielkie. Na posiedzenie
połączonych Komisji zostali zaroszeni goście: reprezentująca Urząd
Marszałkowski Dyrektor departamentu Środowiska i Rolnictwa Pani
Marzena Sobczak, przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa „Wody
Polskie” Pan Stanisław Otręba oraz przedstawiciele Zarządów Zlewni w
Tczewie, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim. Przyczynkiem do
zorganizowania tego spotkania są zmiany w prawie wodnym
wprowadzone przez ustawodawcę od 1 stycznia 2018 roku. Zmiany te
powodują reorganizację dotychczasowej struktury organów i zasady
gospodarowania wodami. W skład „Wód Polskich” wchodziły będą
wszystkie dotychczasowe instytucje zajmujące się gospodarką wodną:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki
wodnej, zarządy zlewni i nadzory wodne. Zagadnienia te są niezwykle
ważne dla naszych mieszkańców jak i gminy ze względu na położenie, co
niesie konieczność stałego monitorowania poziomu wód, drożności
kanałów melioracyjnych oraz właściwego utrzymania wałów Na zdjęciu: uczestnicy spotkania dot. zmian w Prawie Wodnym
przeciwpowodziowych. Spotkanie pozwoliło na wyjaśnienie wielu kwestii
organizacyjnych i przedstawienie planów „Wód Polskich” na najbliższy
czas. Wielkość infrastruktury melioracyjnej i przeciwpowodziowej w naszej gminie wymaga ciągłego nadzoru i monitorowania dla
bezpieczeństwa mieszkańców. Przykładem mogą być obecnie prowadzone działania mające na celu zabezpieczenie wału Wisły w
Leszkowach zniszczonego przez zwierzęta.

Koncert z okazji Dnia Kobiet.
Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński, z okazji DNIA KOBIET życzy
Paniom spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości
życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet… Z tej okazji w
czwartek 8 marca 2018 roku o godzinie 18.00 w Żuławskim Ośrodku
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Kobiet. Na to wyjątkowe wydarzenie, na zaproszenie Pana Janusza
Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie, przybyły Panie z terenu całej
gminy. Po złożeniu życzeń przez organizatorów zostały wręczone
wszystkich Paniom symboliczne tulipany. Uroczystość uświetnił
instrumentalny koncert w wykonaniu ZESPOŁU TRIO, który wprowadził
wszystkich w romantyczny nastrój, wykonując znane z poprzedniego
stulecia oraz współczesne utwory o miłości. W repertuarze Zespołu
znalazły się również rock’n'rollowe brzmienia. Po wykonaniu
przygotowanego specjalnie na tę okazję repertuaru zgromadzeni goście
z aplauzem poprosili artystów o bis. Po występie wszystkie Panie mogły
świętować w miłym towarzystwie przy kawie, winie i słodkim
poczęstunku.

Na zdjęciu: Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie
wręczający kwiaty z okazji Dnia Kobiet

Gminny Międzyszkolny Konkurs Matematyczny.
Młodzi matematycy ze wszystkich szkół z terenu Gminy Cedry
Wielkie zmagali się z zadaniami matematycznymi 22 lutego 2018 r.
o godz. 10.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich podczas MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „LEPSZY START
MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!”. Jego celem było sprawdzenie
umiejętności uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji
matematycznych, samodzielności, odkrywania ukrytych talentów
oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia.
Konkurs matematyczny to sposób na rozbudzenie motywacji do
rozwoju zdolności ścisłych oraz sposób na czerpanie radości z
odkrywania tajników królowej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić
małych geniuszy w tej dziedzinie. Z kolei nagrody mają ich
zachęcać do rozwijania swoich umiejętności. W konkursie wzięło Na zdjęciu: Laureaci konkursu.
udział 16 uczniów z 4 szkół gminnych, uczestniczących w
projekcie, którzy na poziomie konkursu szkolno-gminnego zdobyli
największą liczbę punktów i tym samym awansowali do konkursu międzyszkolnego.
Cedry Wielkie, marzec 2018 r.
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USŁUGI GEODEZYJNO
- KARTOGRAFICZNE
PIOTR RUSEK
GEODETA UPRAWNIONY
tel. kom. 602-227-105
tel. (58) 683-63-69
Cedry Wielkie
ul.Leśna 14/5

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