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Gmina Cedry Wielkie na Pierwszym Ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi”
Na zaproszenie Premiera Mateusza Morawieckiego Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński wraz z przedstawicielami OSP
Koszwały uczestniczył w Pierwszym Ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi”, które odbyło się 23 września w Gminie
Wąwolnica w powiecie puławskim. W wydarzeniu oprócz premiera Mateusza Morawieckiego udział wzięli m.in: minister rolnictwa
Jan Ardanowski, sekretarz stanu, rzecznik prasowy rządu Joanna Kopcińska oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.
Święto wsi rozpoczęło się uroczystą mszą celebrowaną przez Metropolitę Lubelskiego abp. Stanisława Budzika. Po niej miał
miejsce korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę OSP.
Szef rządu podczas uroczystości podziękował rolnikom, kołom gospodyń wiejskich oraz strażakom za trud ich pracy raz za
kultywowanie tradycji. - Bez etosu pracy, wiary i życzliwości rolników, Polska nie byłaby i nie będzie tak silna, i tak potężna jak może
być - podkreślił.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński wraz z
przedstawicielami OSP Koszwały

Na zdjęciu: Rzecznik Prasowy Rządu Joanna Kopcińska, Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich oraz Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński wraz z
przedstawicielami OSP Koszwały

Dożynki Gminne 2018
Tegoroczne Święto Plonów odbyło się 8 września 2018 r. przy Szkole
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich. Jest to już
tradycyjne ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za
ukończenie żniw i prac polowych. Obchody rozpoczęły się Mszą
świętą w kościele parafialnym pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach
Wielkich koncelebrowaną przez Ks. Dziekana Janusza Mathea, Ks.
Proboszcza Leszka Laskowskiego, Ks. Czesława Sołtys i Ks.
kanonika Zbigniewa Kerlin. Podczas ceremonii poświęcone zostały
wieńce dożynkowe i chleb. Po zakończonym nabożeństwie,
dożynkowy korowód prowadzony przez orkiestrę promenadową i
sztandary OSP udał się na główne miejsce świętowania, gdzie
starostowie tegorocznych dożynek Państwo Alicja i Adam Sala z
Kiezmarka przekazali Wójtowi Gminy Panu Januszowi Golińskiemu
chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów zbóż z prośbą o
sprawiedliwy podział tak, aby nikomu go nie zabrakło. Pan Janusz
Goliński podziękował za przekazany dar chleba a następnie powitał
przybyłych na uroczystość gości oraz zgromadzonych mieszkańców,
podkreślając wagę organizacji święta plonów przez lokalny samorząd
gminny. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.. Pani Małgorzata Chmiel Poseł na Sejm RP, członek Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Pan
Stefan Skonieczny - Starosta Gdański, Radni Powiatu Gdańskiego Pan Bogdan Dombrowski i Pan Ireneusz Lech, wójtowie samorządów
gminnych z terenu Powiatu Gdańskiego - Pani Barbara Kamińska Wójt Gminy Suchy Dąb, Pani Hanna Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki,
Pan Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz, Pan Radosław
Pietrzak - Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim, Pan
Roman Grzyb - Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Trzy
Krajobrazy”, księża, dyrektorzy szkół z terenu gminy, a także radni i
sołtysi Gminy Cedry Wielkie.
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Po uroczystym otwarciu wydarzenia Pan Ireneusz Lech
odczytał list Premiera Mateusza Morawieckiego skierowany
do rolników z okazji dożynek. Jednym z ważniejszych
punktów obchodów dożynkowych było wręczenie przez
Wójta Gminy Pana Janusza Golińskiego oraz
Przewodniczącą Rady Gminy Panią Bożeną Daszewską
wyróżnień w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska
2018”, którego główną ideą jest ochrona i poprawa wartości
krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi.
W związku z zakończeniem przez gminę Cedry Wielkie w
roku szkolnym 2017/2018 zajęć dodatkowych w ramach
projektu pn. „Lepszy Start Młodego Żuławiaka”
współfinansowanego ze środków unijnych, uhonorowano
blisko 60 uczniów specjalnymi nagrodami - tabletami,
ufundowanymi przez Pan Janusza Golińskiego, za
szczególną aktywność i udział w dodatkowych zajęciach.
Dyplomy i tablety uczniom wraz z gratulacjami przekazali:
Pan Stefan Skonieczny, Pan Janusz Goliński oraz Pani
Bożena Daszewska. Sołectwa Cedry Małe, Giemlice,
Kiezmark, Trutnowy, Wocławy, Długie Pole, Trzcinisko i
Koszwały rywalizowały o statuetkę „złotego”, „srebrnego” i
„brązowego kłosa” w 4 konkurencjach turniejowych: pokaz
mody „Strój biało-czerwony”, konkursy rękodzielnicze:
„Żuławska parasolka” i „Krajobraz Żuław” oraz w konkurencji
sprawnościowej. Sołectwa za udział w turnieju otrzymały
nagrody pieniężne, liczne nagrody rzeczowe, a także
tegoroczny zwycięzca turnieju otrzymał nagrodę rzeczową
ufundowaną przez LGD „Trzy Krajobrazy”, którą wręczył Pan
Roman Grzyb. Podium turnieju prezentowało się
następująco: Złoty kłos - sołectwo Długie Pole, Srebrny kłos sołectwo Trutnowy, Brązowy kłos - sołectwo Koszwały
Dodatkowo, poza turniejem, komisja konkursowa oceniła
wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa: Cedry
Wielkie, Cedry Małe, Giemlice, Kiezmark, Trutnowy,
Wocławy, Długie Pole, Trzcinisko, Leszkowy, Koszwały, oraz
Miłocin. Tegorocznym zwycięzcą na najpiękniejszy wieniec
zostało sołectwo Wocławy, a nagrodę Grand Prix
publiczności za wieniec otrzymało sołectwo Koszwały.
Podczas tegorocznego Święta Plonów nie zabrakło atrakcji
oraz konkursów dla mieszkańców, sołtysów i najmłodszych
uczestników wydarzenia. Mieszkańcy chętnie brali udział w
przygotowanych konkursach, w których mogli zdobyć
atrakcyjne nagrody rzeczowe a najmłodsi bawili się na
koncercie wokalno - interaktywnym przygotowanym przez
formację LUK ART, poza tym już tradycyjnie zorganizowano
dla nich wesołe miasteczko, a także przejażdżki konne. W
tym roku zaakcentowano 100 rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości, co widoczne było m. in. w specjalnie
przygotowanych na tę okazję utworach niepodległościowych.
W bloku imprez artystycznych na scenie prezentowały swoje
umiejętności dzieci i młodzież z gminnych szkół oraz z
zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Muzycznego „Kuźnia
Talentów’’. Kolejne występy to koncert coverowy, składający
się z największych polskich i światowych przebojów oraz koncert lokalnego zespołu Midnight. Po godzinie 20.00 nadszedł czas
na najbardziej oczekiwany moment imprezy - widowisko "One night with Elvis", czyli największe przeboje Elvisa Presleya. Po
ogromnej dawce pozytywnej energii płynącej z muzyki Rock'n'Rolla, mieszkańcy do późnych godzin nocnych bawili się przy
muzyce Zespołu 2+2. 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. Uczestnicy dożynek
mieli okazję do degustacji regionalnych potraw tradycyjnych serwowanych przez sołectwo Trutnowy oraz Trzcinisko, skorzystać z
możliwości zakupu rękodzielnictwa wiklinowego, wziąć udział w warsztatach garncarskich, a także skorzystać z szerokiej oferty
wystawienniczej podmiotów współpracujących z Gminą. Tradycyjnie już od wielu lat swoje stoisko z miodem żuławskim wystawił
również Pan Andrzej Brzyszcz. 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.
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Najpiękniejszy wieniec w Województwie Pomorskim
16 września br. w Parszczycach (Gmina Krokowa) odbyły się Dożynki Województwa Pomorskiego. Organizatorem uroczystości
było Województwo Pomorskie, a rolę koordynatora przebiegu Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy pełnił Pomorski
Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Podczas święta plonów
rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Województwa Pomorskiego. Oceny wieńców na podstawie
regulaminu dokonało jury składające się z trzech osób będących przedstawicielami instytucji działających na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich oraz instytucji związanych z kulturą. Kryteria oceny obejmowały: zgodność z tradycją w zakresie kompozycji,
formy, materiału i techniki wykonania, różnorodność użytych do wykonania materiałów naturalnych jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce,
warzywa, kwiaty, zioła, walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły. W Wojewódzkim Konkursie na 45
wieńców podlegających ocenie bezkonkurencyjny okazał się wieniec dożynkowy przygotowany przez sołectwo Koszwały. Dyplom
oraz nagrodę pieniężną za zdobycie pierwszego miejsca w wysokości 2.000 zł na ręce Pani Justyny Słowińskiej pełniącej funkcję
radnej i sołtysa Koszwał oraz przedstawicieli OSP Koszwały wręczył Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa
Pomorskiego. Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie kieruje słowa podziękowania do strażaków jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej z Koszwał za pomoc i obecność na uroczystości wojewódzkiej oraz za kultywowanie tradycji. Ponadto dziękuję
wszystkim osobom uczestniczącym w tworzeniu wieńca, który został uznany za najpiękniejszy w naszym województwie. Jest to
nieoceniony wkład w promocję naszej gminy.

Na zdjęciu: Mieczysław Struk - Marszałek Województwa
Pomorskiego wraz z nagrodzonymi przedstawicielami OSP

Na zdjęciu: Zwycięzki wieniec dożynkowy

Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim
Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 25 maja Wójt Gminy Janusz Goliński
uczestniczył w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z
okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Dzień
Samorządu Terytorialnego - obchodzony 27 maja został ustanowiony przez Sejm RP (uchwałą z 29
czerwca 2000 roku) dla upamiętnienia pierwszych
wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.
Dziękując za obecność w Pałacu Prezydenckim,
gratulując odznaczonym, składam Państwu życzenia
na kolejny rok działania polskiego samorządu, na ten
rok wyborczy, który dla wielu z Państwa jest rokiem
kolejnego wyzwania. Proszę, żebyście pamiętali, że
tutaj, w Pałacu Prezydenckim jest człowiek, który
dobrze życzy polskiemu samorządowi terytorialnemu,
który szanuje polski samorząd terytorialny i szanuje
wszystkich tych, którzy traktują swoją pracę w
samorządzie jako służbę dla bliźnich, dla
społeczeństwa, jako służbę Bogu i Polsce - zakończył Na zdjęciu od lewej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Wójt Gminy
Cedry Wielkie Janusz Goliński
wystąpienie Prezydent. Z tej okazji wszystkim osobom,
które współtworzyły i współtworzą samorząd, które
pracowały i pracują na rzecz lokalnych społeczności Gminy Cedry Wielkie, radnym, sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim
pracownikom samorządowym Wójt Gminy Cedry Wielkie składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w
życiu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej.
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Umowa o dofinansowanie budowy ul. Mickiewicza w Cedrach Wielkich podpisana.
28 marca Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry
Wielkie podpisał z Wojewodą Pomorskim Panem
Dariuszem Drelichem umowę o dofinansowanie
inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej w Cedrach
Wielkich, ul. Mickiewicza od DW 227 do działki nr
354/8”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 2,7 mln złotych z czego 1
247 124,00 mln zł stanowi dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”. Projekt obejmuje
budowę nowego układu z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami. Wybudowane
zostaną również miejsca postojowe, zatoka autobusowa, kanalizacja
deszczowa, oświetlenie uliczne oraz ciąg pieszy. Zwieńczeniem inwestycji
będzie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zgodnie z przyjętym
harmonogramem całość zadania zostanie wykonana do połowy grudnia br.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry
Wielkie, Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski

Kolejne pieniądze od Wojewody na rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Cedrach Wielkich
W dniu 29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich
została podpisana umowa dotycząca przekazania gminie Cedry
Wielkie kwoty w wysokości 1.898 000 zł na dofinansowanie
rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Cedrach Wielkich. W wydarzeniu na zaproszenie Pana Janusza
Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie udział wzięli: Pan Jan Kilian
- Poseł na sejm RP, Pan Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski, Pani
Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie,
Radni i Sołtysi Gminy Cedry Wielkie, dyrektorzy placówek
oświatowych oraz uczniowie. Podpisana umowa na kwotę 1
898.000,00 zł pomiędzy Panem Januszem Golińskim - Wójtem
Gminy Cedry Wielkie a Panem Dariuszem Drelichem - Wojewodą
Pomorskim jest wynikiem decyzji Ministra Finansów i dokonania
Na zdjęciu od lewej: Przedstawiciele wykonawcy: Tym-Bud Zakład
odpowiednich zmian w budżecie państwa na rok 2018. Zarządzenie Remontowo - Budowlany Waldemar Tymoszewski, Wojewoda
przyznające dodatkowe środki podpisał Premier - Pan Mateusz Pomorski Dariusz Drelich, Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński,
Morawiecki. Łącznie prace pochłoną ponad 6 mln zł, a ich efekt ma Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Bożena Daszewska
być widoczny w kwietniu 2019 roku. Postępy prac budowlanych na
miejscu ich wykonywania zostały sprawdzone przez zaproszonych gości. Nie są to jedyne pieniądze od Wojewody Pomorskiego
W zeszłym roku zostały również przekazane pieniądze z Budżetu Państwa w wysokości ponad 300 000,00 zł

Ruszy budowa Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe
W dniu 18.06.2018 r. Pan Wójt Janusz Goliński podpisał z Konsorcjum
firm w składzie: Firma Handlowa DOKUMENT Wojciech Stanisławski i
TEKTONIKA Anna Latowska umowę na budowę Centrum Kultury
Rybackiej w miejscowości Cedry Małe. Zakres prac obejmuje budowę
obiektu o powierzchni zabudowy 251 m2, zaprojektowany w technologii
tradycyjnej, jednokondygnacyjny, o wymiarach zewnętrznych 16,99 m x
17,35 m 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.
Wybudowanych zostanie 19 miejsc postojowych dla samochodów
osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotowy
budynek będzie się składał z głównej sali o pow. 112,2 m2, w której na
jednej ze ścian zostanie utworzona interaktywna wystawa poświęcona Na zdjęciu Przedstawiciele konsorcjum firm w składzie: Firma
rybactwu śródlądowemu oraz światu podwodnemu. Na ścianie zostanie Handlowa DOKUMENT Wojciech Stanisławski i TEKTONIKA
wykonany kolaż o wymiarach 2x3metra. Dopełnieniem wystawy będą Anna Latowska wraz z Wójtem Gminy Cedry Wielkie Januszem
interaktywne przyciski z dźwiękami m.in. morza czy silnika łodzi rybackiej. Golińskim
Oprócz tej sali w obiekcie powstaną: a) kuchnia, która umożliwi
organizację warsztatów kulinarnych, b) magazyn, c) kotłownia d) szatnie e) toalety. Wnioskowany projekt ma na celu zaspokoić
potrzeby mieszkańców i turystów i umożliwić organizację spotkań poświęconych dziedzictwu kulturowemu. W ramach projektu
zakupione zostanie wyposażenie obejmujące sprzęt AGD, krzesła, stoły i meble kuchenne oraz wyposażenie szatni. Centrum
będzie ogólnodostępne zarówno dla mieszkańców gminy, jak i turystów. Już w maju w przyszłym roku będziemy mogli korzystać z
nowego obiektu. Gmina na realizację niniejszego zadania pozyskała środki finansowe w wysokości 300 tyś zł z Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybactwa na operacje w zakresie działania,,
Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w
ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"
objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Postępy prac przy budowie kanalizacji w Gminie Cedry Wielkie
Gmina Cedry Wielkie realizuje duży projekt polegający na
budowie kanalizacji na terenie gminy. Prace przy budowie
rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku. Zgodnie z umową
wszystkie roboty powinny zakończyć w pierwszym kwartale
2019 r. Zadanie obejmuje budowę ponad 21 kilometrowego
odcinka kanalizacji na terenie czterech miejscowości: Cedry
Wielkie, Leszkowy, Giemlice, i Długie Pole. Po zakończeniu
tej inwestycji gmina będzie w 99,56 % skanalizowana.
Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 12 mln złotych z
czego otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w
wysokości 8 mln złotych. Do chwili obecnej wybudowano
ponad 11 km sieci. W najbliższym czasie rozpoczną się
prace związane z budową przepompowni. Po ich wykonaniu
inwestycja znacznie przyspieszy. Za utrudnienia
przepraszamy.

Perły Samorządu 2018 przyznane ! Cedry Wielkie na trzecim miejscu w kategorii gmin wiejskich w Polsce
W czwartkowy wieczór, w gdyńskim Muzeum Emigracji, odbyło się uroczyste podsumowanie rankingu Perły Samorządu 2018,
organizowanego przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Gmina Cedry Wielkie zajęła trzecie miejsce w kategorii gmin wiejskich
zaraz za Iławą i Strawczynem.
Jedną z podstawowych zasad Rankingu Perły Samorządu jest jego powszechność - do wypełnienia ankiety zostały zaproszone
wszystkie gminy w Polsce - od niewielkich gmin wiejskich zamieszkiwanych przez kilka tysięcy osób, aż po największe gminy
miejskie. Wyzwanie podjęły jednak tylko te gminy, które chciały się sprawdzić, porównać z innymi oraz zaprezentować swoje
dokonania i sukcesy. Porównanie gmin pod kątem jakości świadczonych usług czy potencjału rozwojowego stanowi nie lada
wyzwanie. Wybór najprężniej działających gmin i najbardziej zaangażowanych włodarzy nie jest wyborem łatwym. Chociaż co
roku metodologia rankingu jest modyfikowana i ulepszana, faworyci wciąż mają się świetnie. Wśród laureatów tegorocznej edycji,
co pokazują wyniki nie zabrakło jednak również niespodzianek.
Ranking ma na celu uhonorowanie najlepszych gmin oraz ich włodarzy. Choć podobnych inicjatyw jest wiele, to jednak Ranking
Perły Samorządu jest pod wieloma względami wyjątkowy – udział w rankingu jest całkowicie bezpłatny, nad prawidłowym
przebiegiem wyboru czuwa Kapituła Rankingu złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz
dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej. Główne wartości rankingu to bezstronność i równość szans.
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Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich
W dniu 01.06.2018 r. w Urzędzie Gminy w Cedrach
Wielkich Pan Wójt Janusz Goliński podpisał z
Konsorcjum firm w składzie: Firma Handlowa
DOKUMENT Wojciech Stanisławski i TEKTONIKA
Anna Latowska umowę na termomodernizację
budynku Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich wraz z
remontem wewnętrznej instalacji elektrycznej w
systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji
technicznej inwestycji oraz wykonanie robót
budowlano-termomodernizacyjnych budynku
zgodnie z audytem, PFU i wykonaną dokumentacją
projektową. Prace obejmują: docieplenie ścian
zewnętrznych nadziemnych oraz ścian
fundamentowych, docieplenie stropodachu budynku,
wymianę stolarki okiennej, wymianę zewnętrznej
stolarki drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej,
modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, Na zdjęciu Przedstawiciel konsorcjum firm w składzie: Firma Handlowa
modernizację systemu grzewczego, modernizację DOKUMENT Wojciech Stanisławski i TEKTONIKA Anna Latowska wraz z
Wójtem Gminy Cedry Wielkie Januszem Golińskim
instalacji oświetlenia wewnętrznego, remont
wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Zakończenie prac w Urzędzie Gminy zaplanowano na koniec września 2019 roku. W/w zadanie realizowane jest w ramach
projektu pt. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w
Gminie Cedry Wielkie”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1.
Efektywność energetyczna - Mechanizm ZIT. Wartość zadania ogółem została zakontraktowana na kwotę 960 tys. zł, z
czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi ok. 310 tys. zł

Termomodernizacja budynku komunalnego w Giemlicach
W miejscowości Giemlice trwają prace związane z
termomodernizacją budynku komunalnego. Efekty widoczne są
gołym okiem. Nie tylko poprawi się efektywność energetyczna,
ale też estetyka remontowanego budynku. Z uwagi na bardzo zły
stan techniczny oraz duże zawilgocenia, wg ekspertyzy
technicznej elewacja musiała zostać całkowicie wyremontowana
oraz izolowana styropianem. W ramach inwestycji wymieniony
został w całości dach, który pokryty był eternitem, materiałem
szkodliwym dla zdrowia mieszkańców zamieszkujących ten
obiekt. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu do
obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych,
użytkowych i eksploatacyjnych. Remont tego obiektu pozwoli
zmniejszyć koszty utrzymania budynku poprzez
zminimalizowanie kosztów energii cieplnej. Dlatego też, w
zakresie tego zadania uwzględniono roboty budowlane mające
na celu: usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła,
zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej
wody użytkowej, poprawie sprawności cieplnej systemu
grzewczego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez
zastosowanie energooszczędnego oświetlenia. Wartość
inwestycji wynosi 336 tyś. złotych z tego otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 50,18 % kosztów
kwalifikowanych projektu. Przedsięwzięcie te realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w
budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej”. Do rozwiązania pozostała jeszcze kwestia dotycząca remontu
instalacji elektrycznej w budynku, która jest mocno wyeksploatowana. Realizacja tego zadania jest uwarunkowana pozyskaniem
dodatkowych środków z Unii Europejskiej.
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Strona 8

Na zdjęciu: Mieszkańcy Miłocina

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Remonty w placówkach oświatowych
3 września br. rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019. Gmina
w ramach przygotowań przeprowadziła prace remontowobudowlane we wszystkich placówkach szkolnych oraz w oddziale
przedszkolnym w Trutnowach tak, aby dzieci miały coraz lepsze
warunki edukacji. Przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich
trwa budowa hali sportowej oraz rozbudowa szkoły obejmująca
nowe sale lekcyjne i bibliotekę gminną. Aktualnie montowane są
okna oraz ustalany jest rodzaj wyposażenia. Zakończenie prac i
oddanie obiektów do użytku przewidziano na koniec I kwartału
2019 roku. W Szkole Podstawowej w Cedrach Małych
wyremontowano sanitariaty przy sali gimnastycznej. Gmina
podpisała również umowę na remont sali gimnastycznej. Prace w
tym zakresie zaplanowano do końca października, aby zajęcia z
wychowania fizycznego w okresie jesienno - zimowym były
prowadzone w
odpowiednich
warunkach. W Szkole Podstawowej w Wocławach przeprowadzone
zostały prace malarskie sali gimnastycznej. W Szkole Podstawowej
w Giemlicach rozpoczęły się prace termomodernizacyjne, które będą
prowadzone przez blisko rok czasu. Jednak ich zakres spowoduje, że
będzie to szkoła nie tylko ciepła i bezpieczna, ale również kolorowa i
estetyczna. Przy szkole do końca października br. zostanie również
wybudowane i oddane do użytku boisko wielofunkcyjne. W oddziale
P r z e d s z k o l n y m w Tr u t n o w a c h d o b i e g ł y k o ń c a p r a c e
termomodernizacyjne.
Na zdjęciach: Prace remontowe w Szkołach
Podstawowych: w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych

Prace termomodernizacyjne w Trutnowach
Do końca sierpnia Konsorcjum
firm w składzie: Firma
Handlowa „DOKUMENT”
Wojciech Stanisławski z Sopotu
oraz TEKTONIKA Anna
Latowska z Gdańska
przeprowadziło prace
r e m o n t o w o
termomodernizacyjne w
budynku po byłej szkole w
Trutnowach.
Roboty budowlane w ramach
tego zadania obejmowały:
docieplenie ścian
zewnętrznych nadziemnych,
ścian fundamentowych, ścian
wewnętrznych na poddaszu
oraz dachu budynku, wymianę
stolarki okiennej drewnianej
oraz stolarki okiennej PCV,
modernizację systemu ciepłej wody użytkowej oraz systemu grzewczego. Całkowity koszt zadania wyniósł: 400
898,68 złotych. Projekt jest dofinansowany w blisko 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Nowy witraż w kościele w Kiezmarku
Dobiegają końca prace remontowo konserwatorskie w kościele w
Kiezmarku w ramach projektu pn.:
„Zachowanie wielokulturowego
dziedzictwa Żuław poprzez
wykonanie robót budowlanych,
remontowych i konserwatorskich w
obiektach zabytkowych i obiektach
położonych na terenach objętych
ochroną konserwatorską w gminach
żuławskich oraz stworzenie spójnej
oferty turystycznej promującej
tożsamość Żuław”. W sierpniu
zamontowana została większość
zabytkowych witraży, które zostały
poddane gruntownej renowacji.
Prace finansowane są ze środków
Na zdjęciu Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, ks. dr Czesław Sołtys wraz z wykonawcami
UE, budżetu gminy Cedry Wielkie
oraz parafii Kiezmark. Dla wielu osób
witraże to tylko ozdoba znajdująca się w oknie kościoła, jednak znaczenie witraży w kościele jest znacznie większe, w
szczególności dla historii Żuław. Ukazują one ciągłość sztuki sakralnej i są dowodem na powstanie w naszej gminie w
ostatnich wiekach prawdziwych dzieł sztuki sakralnej. Oprócz 4 zabytkowych witraży odnowionych w kościele w ramach tych
prac, dodatkowo został zamontowany nowy witraż z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II. Portret Papieża będzie naszym
znakiem pamięci o Janie Pawle II, a wkomponowanie jego postaci w witraż nie jest tylko formą atrakcyjnego zdobnictwa, w
którym materiał, jakim jest szkło, zmienia się w dzieło sztuki, ale jest również formą przemiany duchowej tego co ziemskie w
boskość.

Odbudowa wieży w kościele w Trutnowach
Z końcem sierpnia wykonawca inwestycji
pn.: Rekonstrukcja wieży, jako istotnego
elementu bryły kościoła przy parafii Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach
przywiózł na plac budowy pierwsze
elementy konstrukcji wieży. Wcześniej
został również dostarczony gont, którym
zostanie obudowana stalowa konstrukcja.
Prace związane z montażem
poszczególnych elementów rozpoczęły się
we wrześniu br., a ich zakończenie
zaplanowano na koniec października br.
Wykonawca prac przeprowadzi również na
własny koszt generalny remont w kruchcie
kościoła, która została zniszczona podczas
realizacji inwestycji.
Zgodnie z podpisaną umową całość prac
zostanie zakończona do 30 listopada br. Po
blisko 73 latach świątynia w Trutnowach
odzyska jeden z ważniejszych elementów
jaki powinien mieć każdy kościół czyli
strzelistą i wysoką wieżę. Prace
finansowane są ze środków UE, budżetu
gminy Cedry Wielkie oraz parafii Trutnowy.
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Remont drogi rolniczej w miejscowości Cedry Małe
25 września br. Wójt Gminy Cedry Wielkie
Pan Janusz Goliński oraz pełnomocnik
Grupy BMG Sp. z o.o. z Grudziądza
podpisali umowę na wykonanie
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Cedry Wielkie działka nr 372 i
Cedry Małe działka nr 184. W ramach
umowy Wykonawca ułoży nowe płyty
drogowe o wymiarach 300cm x 150cm x
15cm na podsypce piaskowej. Nowy
odcinek drogi będzie miał długość około
600 metrów. W ramach inwestycji
zostanie również wyprofilowane i
zagęszczone pobocze o szerokości 0,75
m po obu stronach jezdni. Koszt zadania
wynosi blisko 317 tys. złotych z czego 73
830,00 zł stanowi dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego. Zakończenie prac i
oddanie drogi do użytkowania zgodnie z
umową nastąpi z końcem października br.
Na zdjęciu: Podpisanie umowy pomiędzy Panem Januszem Golińskim Wójtem Gminy Cedry Wielkie
a grupą BMG Sp. z o.o. z Grudziądza.

Będzie kanalizacja w Cedrach Małych - kolonia oraz w Cedrach Wielkich - ul. Ogrodowa
Dnia 20 czerwca br., w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego w Gdańsku, Wójt Gminy Cedry
Wielkie Pan Janusz Goliński podpisał umowę
o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa
kanalizacji w Cedrach Małych i w Cedrach
Wielkich” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020. Planowana całkowita
wartość tego projektu wynosi 2 518 458,18 zł,
a dofinansowanie z budżetu środków
europejskich to kwota 1 637 492,52 zł
wydatków kwalifikowanych. W ramach
projektu zrealizowane zostaną dwa
przedsięwzięcia budowlane: Zadanie 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
kolonii Cedry Małe. W ramach zadania
wykonanych zostanie 53 szt. przyłączy do
budynków mieszkalnych. Realizacja tego Na zdjęciu od lewej : Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa
zdania jest możliwa dzięki wybudowanej w Pomorskiego
roku ubiegłym sieci kanalizacyjnej wzdłuż
drogi ekspresowej S-7 od Koszwał do Cedrów
Małych. Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Cedry
Wielkie. W ramach przedsięwzięcia wykonanych zostanie 22 szt. przyłączy do budynków mieszkalnych. Głównym
celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Cedry Wielkie. Przewiduje się, że
wybudowana w ramach projektu infrastruktura przyczyni się do spełnienia zobowiązań akcesyjnych w zakresie
oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM, gdyż w znacznym stopniu pozwoli na pokrycie deficytu
zidentyfikowanego na poziomie systemu kanalizacji sanitarnej. Spowoduje również zmniejszenie dysproporcji
pomiędzy obszarami miejskimi, a obszarem wiejskim jakim są miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Cedry
Wielkie. Zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa na terenie Aglomeracji ściekowej Cedry Wielkie poprzez
skanalizowanie jej blisko w 100%
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Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cedry Wielkie
W ostatnim czasie Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę z firmą Energa
Oświetlenie Sp. z o.o. na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy
Cedry Wielkie. Koszt inwestycji wyniesie ok. 2 074 126,45zł. W gminie dominują
głównie lampy sodowe, które zużywają dwukrotnie więcej energii elektrycznej w
porównaniu do oświetlenia LED.
Modernizacja i wymiana na nowe oprawy LED pozwoli na oszczędności rzędu ok.
95 500 zł rocznie z tytułu opłat za oświetlenie uliczne. Wymienionych zostało blisko
670 opraw oświetleniowych na nowoczesne i oszczędne lampy w technologii LED,
co zapewni komfort i bezpieczeństwo na terenie naszej gminy

Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Giemlicach
17 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński oraz
właściciel Przedsiębiorstwa AUTO-SPORT Pan Ireneusz Konkel podpisali
u m o w ę n a
realizację
zamówienia pn.:
„Przebudowa
b o i s k a
trawiastego w miejscowości Giemlice na boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej”. Wykonawca w ramach podpisanej
umowy przebuduje boisko trawiaste znajdujące się przy Szkole
Podstawowej w Giemlicach na boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej typu ET wodoprzepuszczalnej.
Nawierzchnia będzie miała wymiary 22 m x 44 m oraz powierzchnię
996 m..2. Zamówienie obejmuje wykonanie i wyposażenie
następujących boisk do dyscyplin sportowych: boisko uniwersalne
do piłki ręcznej o wymiarach 20,00 m x 40,00 m.; boisko do
siatkówki i tenisa o wymiarach 9,00 m x 18,00 m.; 2 boiska
treningowe do koszykówki o wymiarach 10,70 m x 20,00 m..
Całkowity koszt inwestycji wynosi: 449 761,80 zł z czego blisko
50% stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Zakończenie
prac zaplanowano na koniec października br. Przedmiotowa
inwestycja stanowi ciąg dalszy realizowanego przez Gminę Cedry Na zdjęciu: podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Cedry Wielkie
Wielkie planu budowy boisk wielofunkcyjnych. Do tej pory takie Januszem Golińskim oraz właścicielem Przedsiębiorstwa AUTO-SPORT
boiska powstały w następujących miejscowościach: Cedry Małe, Ireneuszem Konkel
Koszwały oraz Wocławy. Gmina posiada również gotowy projekt na
budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Trutnowy. W bieżącym roku został złożony wniosek o dofinansowanie tej
inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystki. Jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie boisko zostanie wybudowane w 2019 roku.

Pomoc pokrzywdzonym oraz pomoc postpenitencjarna - podpisanie umowy
W dniu 15 czerwca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Wójt Gminy Cedry
Wielkie Pan Janusz Goliński podpisał umowę na realizację
projektu w ramach realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości polegające na
wsparciu i rozwoju systemu instytucjonalnego i pomocy osobom
pokrzywdzonym. W ramach zadania nowy sprzęt do ratownictwa
medycznego otrzymają ochotnicze straże pożarne w Cedrach
Wielkich i Koszwałach. Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości
dysponenta Funduszu Sprawiedliwości umowa została podpisana
przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Pana Mikołaja Pawlaka. Na wyposażenie straży trafią zestawy
ratownictwa medycznego R-1, nosze typu deska, zestawy szyn
Kramera do usztywniania złamań oraz defibrylatory do
prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej. Defibrylatory
nazywane w skrócie AED będą pierwszymi takimi urządzeniami na
terenie naszej Gminy. Zakup ten znacznie podniesie Na zdjęciu od lewej : Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Dyrektor
bezpieczeństwo mieszkańców poprzez skrócenie czasu dojazdu Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak
oraz udzielenia pomocy medycznej w przypadku wystąpienia
zatrzymania krążeniowo oddechowego u poszkodowanych. Wartość realizowanego zadania wynosi 24 242,42 zł., natomiast
wkład Gminy Cedry Wielkie to 242,42 zł., co stanowi 1% wartości sprzętu.
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Wizyta Pana Marka Biernackiego - posła na Sejm i Pana Jana Szymańskiego - Dyrektora
Departamentu Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego, w Gminie Cedry Wielkie
Na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie
w dniu 10 lipca 2018 r. odbyła się wizytacja Pana Marka Biernackiego posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Pana Jana Szymańskiego Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Województwa
Pomorskiego. Spotkanie to odbyło się z uwagi na realizację przez Gminę
Cedry Wielkie licznych inwestycji współfinansowanych ze środków
europejskich. Goście odwiedzili m.in.. realizowaną budowę hali
sportowej i rozbudowę szkoły w Cedrach Wielkich, a także Kościół pw.
Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, m.in. w którym realizowany
jest projekt partnerski „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław
poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i
konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na Na zdjęciu od lewej: Jan Szymański - Dyrektor
terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz Departamentu Programów Regionalnych Województwa
Pomorskiego, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie,
stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Ks. Proboszcz Leszek Laskowski, Marek Biernacki Dodatkowo przedstawiona została koncepcja i rozpoczęte prace Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
budowlane Parku 100 - lecia odzyskania Niepodległości, który zostanie
stworzony w centrum Cedrów Wielkich. Zaprezentowane postępy wykonywanych prac, a także wdrożone rozwiązania
techniczne obiektów zostały przez gości ocenione z uznaniem. W trakcie wizyty uczestniczyli również gospodarze
obiektów: Ks. Leszek Laskowski - Proboszcz parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich i Pani Joanna
Stępień - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Wizyta Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego w Gminie Cedry Wielkie.
Dnia 14 kwietnia 2018 r. odbyło się doniosłe spotkanie Księdza
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego z
władzami Gminy Cedry Wielkie oraz przedstawicielami lokalnego
biznesu. Ksiądz Arcybiskup przyjął zaproszenie Wójta Gminy Janusza
Golińskiego do odwiedzenia przystani żeglarskiej w Błotniku, przy
okazji bierzmowania w parafii rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego
Serca Maryi w Wiślinie, w którym również udział wzięła młodzież z
terenu Gminy Cedry Wielkie. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Janusz
Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Przewodniczącą Rady
Gminy - Bożeną Daszewską i Sekretarz - Elżbietą Prymaczek, Pan
Enoch Witucki - właściciel spółki Activ Yacht, a także Członkinie KGW
Leszkowy.Księdzu Arcybiskupowi towarzyszyli księża z terenu Gminy
Cedry Wielkie: Ks. Dziekan Janusz Mathea - Dziekan Dekanatu Żuławy
Gdańskie, Ks. dr Czesław Sołtys - Proboszcz Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Cedrach Małych, Ks. Kanonik Zbigniew Kerlin Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach, Ks.
Leszek Laskowski - Proboszcz Parafii Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z księdzem Arcybiskupem
Wielkich, Ks. Waldemar Naczk - Proboszcz Parafii Św. Antoniego z Sławojem Leszkiem Głódziem
Padwy w Wocławach, a także Ks. Piotr Radzik - Proboszcz Parafii pw.
Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie, Ks. Krzysztof Zdrojewski - Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Koźlinach, Ks.
Adam Lejman - Proboszcz Parafii Św. Anny i św. Joachima w Suchym Dębie.Goście podczas pobytu mieli możliwość zapoznania
się ze zmieniającą się gospodarczo miejscowością Błotnik, gdzie funkcjonuje już stocznia jachtowa spółki Activ Yacht. Pan Janusz
Goliński - Wójt Gminy podczas spotkania przedstawił działania podejmowane przez Gminę Cedry Wielkie na rzecz rozwoju
żeglarstwa. Dodatkowo omówione zostały etapy związane z realizacją 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”, w ramach którego wykonane zostaną prace remontowo - konserwatorskie w obiektach sakralnych.

Gmina otrzymała dotację na książki do bibliotek szkolnych.
Gmina otrzymała dotację w wysokości 16 tyś. zł na zakup nowości czytelniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w podziale na
poszczególne placówki: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich otrzyma dotację w wysokości 12 tyś.,
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach otrzyma 4 tyś. zł. Książki zostaną zakupione do bibliotek jeszcze
w tym roku. Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez wzbogacenie
i odnowienie księgozbioru, kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników zwiększając ofertę
dla użytkowników biblioteki. Pozyskane środki finansowe, zostaną przeznaczone na zakup wydawnictw z literatury pięknej dla
dzieci i młodzieży, dorosłych oraz z literatury popularnonaukowej i lektur szkolnych do bibliotek, działających na terenie gminy
Cedry Wielkie.
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Zabytkowym Szlakiem - spotkanie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
W Gminie Cedry Wielkie odbyła się wizytacja Pani
Agnieszki Kowalskiej - Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem
spotkania było pokazanie Pani Konserwator
dziedzictwa kulturowego Żuław znajdującego się na
terenie gminy. Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy
Cedry Wielkie oprowadził Panią Agnieszkę po
obiektach sakralnych znajdujących się w
miejscowościach: Kiezmark, Trutnowy, Giemlice
oraz Cedry Wielkie. Istotnym elementem wizyty była
miejscowość Miłocin, w której znajduje się dom
podcieniowy - zbudowany w 1731 r., obecnie
pełniący funkcję kulturalną i mieszkalną.
Przypominamy, iż Gmina Cedry Wielkie otrzymała
dofinansowanie na renowację kościołów oraz domu
podcieniowego w Miłocinie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pn.
"Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław
poprzez wykonanie robót budowlanych,
remontowych i konserwatorskich w obiektach
zabytkowych i obiektach położonych na terenach
objętych ochroną konserwatorską w gminach
żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty
turystycznej promującej tożsamość Żuław".

Na zdjęciu Agnieszka Kowalska - Pomorski Wojewódzki Konserwatora Zabytków, Janusz
Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Ks. Kanonik Janusz Mathea - Dziekan dek. Żuławy
Steblewskie

Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wocławach
W wyniku złożenia wniosku przez Gminę Cedry Wielkie na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w roku szkolnym
2018/2019, Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało środki w wysokości 14.294 zł, z części oświatowej subwencji ogólnej. W
ramach otrzymanych środków zostaną zakupione między innymi zestawy służące do przeprowadzania doświadczeń i
eksperymentów chemicznych, pomoce dydaktyczne w postaci modeli roślin i zwierząt, programy które umożliwią warunki
nowoczesnego kształcenia uczniów. Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione dla Szkoły Podstawowej w Wocławach i będą
służyć do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

V Festyn Rodzinny z uroczystym otwarciem boiska wielofunkcyjnego w Wocławach
W piękną, słoneczną, czerwcową sobotę 9 czerwca 2018 r., w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach z
odbył się V Festyn Rodzinny pod hasłem "Razem z mamą, razem z tatą". Bogaty program festynu oraz uroczyste otwarcie boiska
wielofunkcyjnego sprawiło, że szkoła oraz boiska wypełniły się tłumem ludzi. Przecięcia wstęgi na boisku wielofunkcyjnym
dokonali Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Sołtys Wocław Magdalena Lech, Dyrektor Szkoły Iwona Karlinski, inspektor
nadzoru budowlanego Mieczysław
Tkaczyk, kanonik Józef Urban oraz dyrektor
elekt Beata Kwiecień oraz uczeń Mateusz
Jarząbek. Następnie obiekt został
poświęcony przez księdza Waldemara
Naczk. Na gości czekało mnóstwo atrakcji.
Ogromnym powodzeniem wśród dzieci
cieszyły pokazy Ochotniczej Straży
Pożarnej z Koszwał, liczne konkursy,
darmowe atrakcje: zamki dmuchane,
przejażdżki konne, malowanie twarzy,
stoiska z nagrodami. Tradycyjnie rozegrano
mecz piłki nożnej. Na scenie odbyły się
pokazy wokalne, recytatorskie i taneczne.
Prowadzone były także zabawy ruchowe,
oraz odbył się pokaz motorów. Na
wszystkich czekały domowe wypieki, kawa i
herbata. Można było posilić się kiełbaską, a
dzieci częstowano watą cukrową,
popcornem.
Na zdjęciu: pierwsza rozgrywka na nowo otwartym boisku.

Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Gmina Cedry Wielkie przyjazna przedsiębiorcom
Gmina Cedry Wielkie została wyróżniona w
konkursie Gospodarczy Gryf Pomorski 2018 w
kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom,
organizowanego wspólnie przez organizacje
samorządu gospodarczego i władze województwa
pomorskiego. Wyróżnienie zostało wręczone
Wójtowi Gminy Januszowi Golińskiemu z rąk
Marszałka Województwa Pomorskiego
Mieczysława Struka podczas dziewiętnastej gali
Pomorskiej Nagrody "Gryf Gospodarczy", która
odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku 19
września br.
O roli i znaczeniu sektora gospodarczego dla
województwa tak mówił podczas Gali marszałek
Mieczysław Struk: - Przedsiębiorcy są solą
gospodarki wolnorynkowej. Trudno byłoby sobie
wyobrazić rozwój regionu bez nich. Bez podatków,
które płacą, bez miejsc pracy, które tworzą. To
dzięki ich kreatywności, ich innowacyjności polskie
produkty są rozpoznawalne i doceniane na całym
świecie. Warto ich docenić. Tę prestiżową nagrodę Na zdjęciu: laureaci konkursu Gospodarczy Gryf Pomorski 2018
przyznajemy już po raz 19. Nie można jej sobie
kupić czy zamówić. Na tę nagrodę trzeba ciężko
zapracować, wyprzedzić konkurencję oraz sprostać wyzwaniom współczesnego rynku. Głównym laureatem konkursu została
Gmina Miasto Wejherowo a wyróżnienie oprócz naszej Gminy otrzymało Miasto Gdańsk.
Statuetka "Gryfa" to jedna z najbardziej cenionych i prestiżowych regionalnych nagród gospodarczych. Rozwój
przedsiębiorczości to jeden z filarów rozwoju naszej gminy, a przyznane wyróżnienie to również wyraz uhonorowania dla firm,
które swoją działalność prowadzą na naszym terenie. Będziemy w dalszym ciągu budować pozytywne relacje z przedsiębiorcami,
tworząc im w naszej gminie dogodne warunki do rozwoju.

Ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków o
dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze". Celem
programu jest Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i
innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z
nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Przez
jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć
budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub
grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego
budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu.
W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest
we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje
współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody
przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy
jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn.
zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub
zgłoszony do użytkowania. Wnioski należy składać w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie od 19 września
2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz.
24.00.
Na zdjęciu: uczestnicy spotkania informacyjnego zorganizowanego w ŻOKiS

Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Zajęcia dla „pierwszaków” ze szkół podstawowych z terenu Gminy Cedry Wielkie w ramach
kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to inicjatywa
Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i
Transportu. Kampania trwa od 16 do 22 września każdego roku.
Ma na celu promowanie zrównoważonego transportu w miastach
i gminach oraz zmianę zachowań mieszkańców. W 2018 roku
hasłem kampanii jest Multimodalność, a sloganem Przesiadaj się
i jedź! W czasie kampanii realizować można trzy typy aktywności:
Tydzień Działań, Działania Trwałe oraz Dzień Bez Samochodu. W
tegorocznej edycji udział wzięła również gmina Cedry Wielkie,
przyłączając się do aktywności pn. Tydzień Działań, w ramach
której zorganizowane zostały zajęcia teoretyczne i praktyczne pn.
„Bezpieczeństwo w szkole” oraz konkurs plastyczny pn. „Pieszo,
rowerem, a może tramwajem? Czyli moja przyszłość bez
samochodu”. Wydarzenie odbyło się 18 września 2018 r. na
Miasteczku Ruchu Drogowego i w salach Żuławskiego Ośrodka
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Udział w akcji wzięło
przeszło 40 uczniów klas pierwszych ze szkół z Giemlic, Wocław i
Cedrów Wielkich. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
przeprowadził przedstawiciel Komisariatu Policji w Cedrach
Wielkich - starszy aspirant Pan Rafał Waśko, który najpierw
wprowadził uczestników w temat występujących zagrożeń
bezpieczeństwa w szkole oraz na drodze, a następnie uczestnicy
poznali zasady od strony praktycznej na Miasteczku Ruchu
Drogowego. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki za udział w
wydarzeniu a ponadto nagrodzeni zostali laureaci konkursu
plastycznego pn. „Pieszo, rowerem, a może tramwajem? Czyli
moja przyszłość bez samochodu”, w ramach którego wręczono
dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi za standardowe podium,
trzy wyróżnienia oraz podziękowania z nagrodami dla
pozostałych uczniów za udział w konkursie. Mamy nadzieję, iż w
związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i przyjęciem
przez szkoły w poczet nowych uczniów - „pierwszaków”,
konieczność zapoznania ich z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole została zaspokojona zarówno w
teorii, a przede wszystkim w praktyce.

Na zdjęciu: uczestnicy zajęć w ŻOKiS wraz z przedstawicielem Komisariatu
Policji w Cedrach Wielkich – starszym aspirantem Pan Rafałem Waśko
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Przekazanie sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP
Sprzęt zakupiono w ramach realizacji projektu „Pomoc
Pokrzywdzonym i Pomoc Postpenitencjarna” dla ochotniczych
straży pożarnych w Cedrach Wielkich i Koszwałach. Nasze
jednostki OSP otrzymały sprzęt do ratownictwa medycznego:
Zestaw R-1 apteczka z zestawem do tlenoterapii, Zestaw szyn
Kramera do usztywniania złamań - 14 sztuk, Deska ortopedyczna
ze stabilizacją do transportu poszkodowanych oraz defibrylatory
do prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej - które są
pierwszymi tego typu urządzeniami w naszej Gminie Cedry
Wielkie. Łączna wartość projektu to blisko 25 000 złotych. W
spotkaniu ze strażakami w dniu 30 sierpnia 2018 r. które odbyło
się w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie udział wzięli Pomorski
Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Tomasz
Komoszyński, Starosta Powiatu Gdańskiego Pan Stefan
Skonieczny oraz komendant Powiatowy PSP w Pruszczu
Gdańskim mł. bryg. Jan Chodukiewicz. Umowy z ochotniczymi
strażami pożarnymi podpisał Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan
Janusz Goliński. Finansowanie zapewnione zostało wspólnie z Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Pomorski
Funduszem Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Tomasz Komoszyński,
Finansów oraz Gminą Cedry Wielkie. Jednostki OSP w Cedrach Starostwa Powiatu Gdańskiego Pan Stefan Skonieczny, komendant
Wielkich i Koszwałach są bardzo często dysponowane do Powiatowy PSP w Pruszczu Gdańskim mł. bryg. Jan Chodukiewicz,
wypadków na nowo budowanej drodze ekspresowej S-7, drodze przedstawiciele OSP Cedry Wielkie i Koszwały
wojewódzkiej i drogach lokalnych naszej Gminy i Powiatu
Gdańskiego. Wyposażenie naszych jednostek szczególnie w
defibrylatory znacznie podniesie ich skuteczność, szczególnie też
w kontekście realizacji projektu „Bezpieczne Żuławy”, który
przewiduje wyposażenie naszych OSP w ciężkie zestawy
hydrauliczne do ratownictwa drogowego. Nasze jednostki OSP do tej pory podjęły już 113 interwencji, w tym 38 do zdarzeń
drogowych. Do udziału w akcjach ratowniczych uprawnienia posiada 31 strażaków, w tym 10 z nich posiada szkolenie z zakresu
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a kolejnych czterech w przyszłym miesiącu rozpocznie szkolenie w tym zakresie. Strażacy
OSP Cedry Wielkie już wiosną tego roku wraz z pracownikami Urzędu Gminy odbyli ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy z użyciem właśnie takiego defibrylatora w wersji treningowej. Wszyscy strażacy posiadający szkolenie Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy odbędą również w niedługim czasie dodatkowe zajęcia w zakresie użytkowania defibrylatorów i ich obsługi
technicznej. Po zakończeniu spotkania Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wraz z Komendantem Powiatowym PSP i Wójtem
Gminy odwiedził remizę OSP w Cedrach Wielkich, gdzie spotkał się ze strażakami i członkami młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Ćwiczenia ratownicze ZLOT 2018
12 czerwca o godzinie 9.49 do stanowiska kierowania
PSP wpłynęło zgłoszenie o zbliżającej się fali
powodziowej na rzece Wiśle. Na podstawie otrzymanych
informacji uruchomiono w okolicy przeprawy promowej w
Gdańsku Świbnie Sztab Akcji Ratowniczej i
zadysponowano do działań Grupę Ratownictwa
Specjalistycznego, oraz jednostki PSP i OSP z powiatów
gdańskiego, nowodworskiego, kartuskiego,
kościerskiego oraz Miasta Gdańska. Przebieg ćwiczeń
obserwował Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich w
towarzystwie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Tomasza
Komoszyńskiego. W trakcie ćwiczeń goście spotkali się
również z Wójtem Gminy Cedry Wielkie Panem
Januszem Golińskim oraz Przewodniczącą Rady Gminy Na zdjęciu: uczestnicy ćwiczeń ratowniczych
Panią Bożeną Daszewską na Marinie Żeglarskiej w
Błotniku. O godzinie 9.54 Sztab Akcji powiadomił służby
Zarządzania Kryzysowego powiatu gdańskiego w tym Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Cedry Wielkie i Straż
Miejską w Gdańsku o zagrożeniu. Służby te przystąpiły do ewakuacji mieszkańców z zagrożonego terenu. W Gminie Cedry
Wielkie zalecono ewakuację mieszkańców z miejscowości Leszkowy, Kiezmark, Błotnik i Trzcinisko.
Był to jeden z czterech epizodów realizowanych w ramach ćwiczeń Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. W ćwiczeniu wzięło
udział kilkadziesiąt jednostek PSP i OSP w tym sprzęt pływający, ratowniczy oraz mobilne centrum dowodzenia, którego
rozwinięcie wraz z infrastrukturą kwatermistrzowską zapewniało sprawne kierowanie poszczególnymi epizodami realizowanymi
w różnych miejscach Wyspy Sobieszewskiej oraz na przystani jachtowej w Błotniku.
Na przystani w Błotniku swoje ćwiczenie z zakresu ratownictwa wodnego realizowały ochotnicze straże pożarne z Cedrów
Wielkich i Koszwał. OSP Cedry Wielkie ponadto realizowały ćwiczenie polegające na zabezpieczeniu i budowie wałów
przeciwpowodziowych w Świbnie. Były to pierwsze tak duże działania ratownicze na naszym terenie pozwalające na koordynację
akcji pomiędzy wieloma służbami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Dzień Bezpieczeństwa na Miasteczku Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich
Na terenie Miasteczka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 18 czerwca 2018 r. odbył się DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA,
będący podsumowaniem kampanii ROWEROWY MAJ, do której nasza gmina przystąpiła już po raz drugi. 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.
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.
W tegorocznej kampanii po raz pierwszy udział wzięły wszystkie szkoły z terenu gminy - Cedrów Wielkich, Cedrów Małych, Giemlic
i Wocław. Akcja cieszyła się niesamowitą popularnością, co było widać po ilości zaparkowanych pod szkołami rowerów i hulajnóg.
Łączna liczba uczestników tegorocznej akcji to aż 376 uczniów oraz 19 pracowników. 100% aktywnych przejazdów do szkoły
przypadło 54 uczestnikom kampanii.
W ramach wydarzenia uczestnicy Rowerowego Maja otrzymali nagrody ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego Wójta
Gminy Cedry Wielkie, firmę Grupa Doradczo Audytorska Sp. z o.o. Sp. k, oraz Stowarzyszenie Klub „Orlika” Cedry Wielkie.
Nagroda główna to stojak rowerowy z ławkami, który otrzymała Szkoła Podstawowa w Giemlicach, natomiast nagroda za II, III oraz
IV miejsce to stojaki rowerowe, które otrzymały kolejno: SP w Cedrach Małych, SP w Cedrach Wielkich i SP w Wocławach.
Odznaczone zostały także najlepsze klasy z każdej, które otrzymały VOUCHER PODARUNKOWY do PARKU LINOWEGO w
Gdańsku. Najlepszymi okazały się: klasa „0” ze SP w Cedrach Wielkich z wynikiem 80,2 % aktywności, klasa „0” ze SP w
Giemlicach z wynikiem 76,9 % aktywności, klasa „III a” ze SP w Cedrach Małych z wynikiem 68,7 % aktywności oraz klasa „VI” ze
SP w Wocławach z wynikiem 45,4 % aktywności. Nagrody otrzymali również uczniowie, których aktywność wynosiła 100%, a były
to aż 54 osoby, które otrzymały VOUCHERY o wartości 50 zł do sklepu sportowego. Nagrody otrzymali również wszyscy aktywni
pracownicy szkół w postaci VOUCHERU do kina na dowolny seans 3D.
Ponadto, z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w akcji, organizatorzy zabezpieczyli nagrody dla wszystkich uczestników
kampanii Rowerowy Maj, niezależnie od ilości przejazdów. Nagrody-upominki dla wszystkich to dzwonki, plecaki, książeczki
edukacyjne oraz słodycze.
Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Panem Łukaszem Żarna - Dyrektorem ŻOKiS, serdecznie podziękowali
Policji Powiatowej z Pruszcza Gdańskiego, OSP Cedry Wielkie oraz Stowarzyszeniu Klub „Orlika” za pomoc w organizacji
wydarzenia wręczając podziękowania.
W ramach wydarzenia odbyły się również zajęcia z udziałem dzieci na MRD, gdzie uczestnicy mogli pochwalić się nabytymi
nowymi umiejętnościami i wiedzą, a także mogli sobie przypomnieć i utrwalić ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa na
przygotowanych stoiskach: stoisko PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - OPATRYWANIE RAN, przy którym Pan Michał
Woźniak opowiadał o pierwszej pomocy przedmedycznej przy opatrywaniu ran i przeprowadził zajęcia praktyczne na
uczestnikach; stoisko z fantomem, na którym można było przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową z Panią Ulą Woźniak;
stoisko powiatowej Policji z Pruszcza Gdańskiego, która zapoznała dzieci z nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w
wideorejestrator oraz przypomniała o bezpieczeństwie jakie należy zachować podczas jazdy rowerem;
stoisko Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich, gdzie uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z
wyposażeniem wozu strażackiego, wejść do jego wnętrza a nawet „sikać” wodą z węża strażackiego.
Zadowoleni uczniowie wraz z opiekunami koło godziny 13.00 powrócili do swoich szkół. Jeszcze raz wszystkim serdecznie
gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych projektach oraz przyszłorocznej edycji Rowerowego Maja.

Na zdjęciu: nagrodzeni uczestnicy wydarzenia
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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I Mistrzostwa Służb Mundurowych z Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej
Wydarzenie to zostało połączone z odbywającym się w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu
Gdańskim "Dniem Bezpieczeństwa".
Przez cały dzień w ZSO nr 1 odbywały się dla uczniów
wszystkich klas wykłady i ćwiczenia praktyczne z pomocy
przedmedycznej. Przy boisku sportowym został ustawiony
symulator wypadków, na którym każdy mógł sprawdzić, co
się dzieje podczas zderzenia mając zapięte pasy przy małej
prędkości. Ratownicy oraz strażacy szkolili uczestników z
udzielania pierwszej pomocy. W tym samym czasie, gdy
młodzież i dzieci uczestniczyła w wykładach i warsztatach
praktycznych, odbywały się I Mistrzostwa Służb
Mundurowych z Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej
Powiatu Gdańskiego.
Z pośród zgłoszonych 13 drużyn na start zgłosiło się 9 z
nich: Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim,
Komenda Miejska PSP w Gdańsku, Komenda Powiatowa
Policji w Pruszczu Gdańskim, Wojskowa Straż Pożarna z
49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, oraz ochotnicze
straże pożarne z Puszcza Gdańskiego, Ceder Wielkich,
Wiśliny, Pszczółek, i Suchego Dębu.
Mistrzostwa rozpoczęły się testem z wiedzy teoretycznej.
Test pisała jedna osoba z czteroosobowej drużyny.
Następnie uczestnicy musieli zmierzyć się z trzema
konkretnymi zdarzeniami, w których musieli udzielić
pomocy medycznej. Mistrzostwa rozgrywały się w różnych
częściach miasta innymi na terenie jednostki wojskowej i
dotyczyły różnych wypadków. W pierwszym trzeba było
udzielić pomocy dziecku, które połknęło guzik i uspokoić
jego matkę która zemdlała. W drugim epizodzie - udzielić
pomocy młodemu mężczyźnie, któremu kosiarka ucięła
rękę i był nieprzytomny. W trzecim - udzielić pomocy
osobie, która podczas szarpaniny w samolocie została
ugodzona nożem, a nóż tkwił w ciele ofiary.
Nasza jednostka OSP w ogólnej klasyfikacji zajęła 6
miejsce, a wśród ochotniczych straży pożarnych zajęła 2
miejsce.
Naszym druhom serdecznie gratulujemy!

Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Gminne obchody Dnia Dziecka i Mamy
26 maja 2018 r. na terenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich odbył się Dzień Dziecka i Mamy.
Od godziny 12:00 można było podziwiać i uczestniczyć w
wielu atrakcjach przygotowanych specjalnie na tę okazję.
Działo się bardzo dużo, zarówno na scenie jak i całym terenie
ŻOKiSU. Festyn z okazji Dnia dziecka został otwarty
występami uczniów ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie, w
tym Marceliny Grzylewskiej, Gabrieli Nieradki, Natalii
Olechnowicz, Tęczowego MIX-u i zespołu ZIG ZAG. Już od
samego rozpoczęcia można było poczuć „dzień dziecka”. W
trakcie występów na scenie wszystkie dzieci zostały
zaproszone na darmowe lody, które ufundował Cedrowy
Dworek. W ramach wydarzenia przygotowano mnóstwo
konkursów, animacji i zabaw przy udziale żywych maskotek i
profesjonalnych animatorów. Do głównych atrakcji zaliczyć
można plener malarski, zabawy o tematyce bajkowej,
konkursy dla młodszych i starszych oraz z rodzicami, cyrkowe
zawody, wspólne tańce, szczudlarza z bańkami XXL,
animatorów modelujących zwierzaki z balonów, pokaz iluzji i Na zdjęciu: występy artystyczne
teatrzyk z Bolkiem i Lolkiem. 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, słodycze i owoce. Organizatorzy nie zapomnieli również o mamach. Na jednym ze stoisk Panie
mogły zapoznać się kosmetykami i skorzystać z pomocy wizażystów, aby w tym dniu wyglądać jeszcze piękniej. W ramach
Gminnych obchodów Dnia Dziecka, nie zabrakło koncertów i występów muzycznych wyjątkowych wokalistów i muzyków, którzy
na zaproszenie Gminy Cedry Wielkie pojawili się na wielkiej scenie. Wśród nich wymienić można zespół Mirosława Burego, Adę i
Adama Kordowskich i zespół DOGS ON ACID. Na zakończenie imprezy wystąpił jak zawsze rewelacyjny Zespół Midnight, którego
wykonanie znanych piosenek przyniosło wiele doznań artystycznych. Głównym elementem imprezy poza rozrywką dla dzieci była
zbiórka pieniężna na rzecz - mieszkańców Gminy Cedry Wielkie - Państwa Kaszewskich, borykających się z trudnościami dnia
codziennego w wyniku ciężkiej choroby Krzysztofa. Do akcji chętnie przyłączyły się stowarzyszenia i instytucje z terenu naszej
Gminy i nie tylko: Komitet Społeczny Pod Parasolem, Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich, Gminna Biblioteka Publiczna w
Cedrach Wielkich, KGW Leszkowy, KGW Cedry Małe, Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei, Stowarzyszenie Podaj
Rękę, W ramach swojej zaangażowanej działalności wystawienniczej i hojności mieszkańców Gminy łącznie udało się zebrać
kwotę blisko 5 000,00 zł. Za co serdecznie dziękujemy. Tak przygotowana impreza z wieloma atrakcjami nie odbyłaby się gdyby nie
przychylność zarówno podmiotów jak i osób prywatnych, wspierających wydarzenia zarówno finansowo jak i organizacyjnie.

„Mobilne Przedszkole - Aktywny Maluch”
Gmina Cedry Wielkie przystąpiła do udziału w kampanii
edukacyjno - promocyjnej „Mobilne Przedszkole - Aktywny
Maluch” organizowaną przez Polską Unię Mobilności
Aktywnej. W ramach kampanii w placówce przedszkolnej
zorganizowany zostanie „Przedszkolny Punkt Mobilności”,
który zostanie wyposażony w hulajnogi balansowe i
klasyczne. Dzięki czemu dzieci będą mogły korzystać z
nich podczas pobytu w przedszkolu jak również będą mogły
wykorzystywać je na dojazdy z przedszkola do domu i z
powrotem. W dniu przekazania hulajnóg, w ramach działań
edukacyjnych, dzieci narysują kredą chodnikową swoją
„wymarzoną drogę do przedszkola”. Kolorowa droga czy
chodnik przy placówce ma dodatkowo zwrócić uwagę
kierowców, że są w miejscu, w którym mogą spodziewać się
dzieci na drodze i powinni zmniejszyć prędkość oraz
zwiększyć ostrożność. Po zakończeniu prac rysunkowych Na zdjęciu: Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Cedrach
Małych wraz z Dyrektor – Mirosławą Matujas, Wójtem Gminy Cedry Wielkie
nastąpi przekazanie 12 hulajnóg i wręczenie certyfikatu – Januszem Golińskim, Przedstawicielem Polskiej Unii Mobilności Aktywnej
i n f o r m u j ą c e g o , ż e p l a c ó w k a s p e ł n i a w y m o g i – Rafałem Glazikiem
„Przedszkolnego Punktu Mobilności”. Działania w ramach
„Przedszkolnych Punktów Mobilności” będę uzupełnione
kampanią informacyjno - edukacyjną dla dorosłych
podkreślającą korzyści dla dzieci wynikające z aktywnych
form mobilności, a w szczególności jazdy na hulajnodze. Kampania realizowana jest w ramach projektu
cities.multimodal współfinansowanego z programu Interreg Baltic Sea Region finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Sukcesy gimnazjalistów ze szkoły w Cedrach Wielkich w konkursach historycznych.
9 kwietnia 2018 roku w historycznej sali BHP na terenie
stoczni gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia
zaświadczeń laureatom wojewódzkich konkursów
przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych, ogłoszonych przez
Kuratorium Oświaty w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018.
W gronie laureatów Konkursu Historycznego, już po raz
drugi, znalazł się Krzysztof Skrodiuk, uczeń klasy IIIa
gimnazjum, który zaświadczenie odebrał z rąk Pani
Małgorzaty Bielangi, Pomorskiego Wicekuratora Oświaty.
W drodze po tytuł laureata Krzysztof pokonał tysiące
uczniów pomorskich szkół biorących udział w eliminacjach
szkolnych, rejonowych i wojewódzkich. W ostatnim etapie
do walki o laur zwycięzcy stanęło 65 gimnazjalistów z
Pomorza, spośród których wyłoniono „złotą dwudziestkę
szóstkę”. Oprócz ogromnej satysfakcji ważniejsze są Na zdjęciu: laureaci konkursu
wymierne korzyści przysługujące najlepszym uczestnikom
finału. Jest to przede wszystkim zwolnienie z maksymalną
ilością punktów z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego - historia i wiedza o społeczeństwie oraz otrzymanie stopnia
celującego z historii na zakończenie szkoły. Laureat ma również prawo wyboru dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej i
pierwszeństwo w przyjęciu w poczet jej uczniów. Chociaż przygotowanie do tak poważnego zadania wymagało wysiłku i zdobycia
wiedzy znacznie wykraczającej poza program nauczania, Krzysztof ponowił wysiłki, aby, jak mówi, „potwierdzić, że ubiegłoroczny
sukces nie był przypadkiem”. Jak wielka pasją jest dla Krzysztofa historia, może świadczyć również fakt, że równocześnie, wraz z
uczniami klasy IIb - Zuzanną Kobierską i Radosławem Chabowskim - przygotowywał się do Wojewódzkiego Konkursu „II wojna
światowa na Pomorzu Gdańskim”. Zagadnienia tego konkursu nie są w ogóle objęte podstawą programową gimnazjum, a
materiały, bardzo trudne do zdobycia. Nasi uczniowie pokonali jednak wszelkie trudności. Aktywnie uczestniczyli w warsztatach
zorganizowanych przez organizatorów, zwiedzali Muzeum II Wojny Światowej, długie godziny spędzali na wspólnej nauce i po
eliminacjach szkolnych, wojewódzkich znaleźli się wśród 25 finalistów - uczniów gimnazjum z województwa pomorskiego. 20
marca odbył się finał oraz ogłoszenie wyników. Krzysztof Skrodiuk zajął I miejsce i kolejny tytuł laureata. Zuzanna Kobierska i
Radosław Chabowski znaleźli się w gronie finalistów. Tak dobre lokaty są w pełni zasłużone. Wszyscy bardzo się cieszymy i
życzymy drugoklasistom tytułu laureata w przyszłym roku, zaś Krzysztofowi, aby w nowej szkole znalazł się również w gronie
prymusów, przynosząc chlubę naszej placówce.

Gmina Cedry Wielkie na Festynie Transportowca
Dnia 22 czerwca 2018 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, leasingowych,
dealerów paliwowych, firm ubezpieczeniowych po raz kolejny na zaproszenie
Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych udział wzięła Gmina
Cedry Wielkie. Uczestnictwo w tej imprezie miało na celu zaprezentowanie
możliwości rozwoju transportu w naszej gminie. 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.

Mieszkańcy sołectwa Trutnowy wybrali nowego Sołtysa
W dniu 10 maja 2018 r. odbyło się Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa
Trutnowy, dotyczące przeprowadzenia wyborów uzupełniających
Sołtysa sołectwa Trutnowy. Zebraniu przewodniczyła dotychczasowa
Sołtys - Pani Bożena Myszk, której rezygnacja z pełnienia funkcji sołtysa
podyktowana była stanem zdrowia. Na zebraniu obecnych było 27
mieszkańców sołectwa Trutnowy, którzy powołali Komisję Skrutacyjną w
celu przeprowadzenia głosowania nad wyborem nowego Sołtysa.
Komisja Skrutacyjna ogłosiła, iż w wyniku przeprowadzonego
głosowania mieszkańcy miejscowości Trutnowy - 26 głosami „za”
wybrali nowego Sołtysa, którym została Pani Jagoda Prusak. Wójt – Pan
Janusz Goliński wraz z Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Bożeną
Daszewską złożyli podziękowania ustępującemu Sołtysowi - Pani
Bożenie Myszk za ofiarną, pełną poświęcenia służbę dla lokalnej
społeczności Sołectwa Trutnowy w latach 2010 – 2018, jak również
pogratulowali Pani Jagodzie Prusak objęcia funkcji Sołtysa.

Na zdjęciu: od lewej Jagoda Prusak, Bożenie Myszk
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Palinocka Żuławska oraz koncert Edyty Geppert na Przystani Żeglarskiej w Błotniku
W dniu 23 czerwca 2018 r. na Przystani Żeglarskiej
w Błotniku odbyła się już po raz drugi impreza pn:
„PALINOCKA ŻUŁAWSKA” zorganizowana przez
Gminę Cedry Wielkie i ŻOKiS. 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
pomostem, na główne miejsce imprezy przeszła
parada kolorowych postaci tj.: czarownic, rusałek i
nimf wodnych, w które wcieliły 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, Pan Stefan
Skonieczny Starosta Powiatu Gdańskiego oraz
Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady
Gminy Cedry Wielkie. Na początku imprezy odbył
się pokaz mody dla dorosłych przedstawicieli
sołectw z terenu naszej gminy oraz liczne występy
artystyczne dzieci i młodzieży. Następnie wystąpił
kaszubski zespół folklorystyczny - Raduńskie tony.
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci - pokaz
mody dla najmłodszych, animacje z konkursami z
okazji Dnia Ojca w wykonaniu zespołu Animatorów
ISKRA oraz konkurs plastyczny pn.: „Przystań
Żeglarska w Noc Świętojańską”. W ramach
wydarzenia odbyły się również regaty na łodziach
klasy OPTYMIST, w których uczestniczyli młodzi
żeglarze ze szkółki żeglarskiej w Błotniku. Ponadto
odbyły się darmowe rejsy dla dzieci, dzięki
przychylności rezydentów Mariny Błotnik. O
godzinie 19:00 uczestnicy wszystkich konkurencji
palinockowych zostali odznaczeni oraz nagrodzeni wyjątkowymi i cennymi upominkami, których fundatorem był Pan Janusz
Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie. Rozstrzygnięty został również konkurs dla sołectw na najpiękniejszy wianek. Po ogłoszeniu
wyników nadszedł czas na występy muzyczne. „Ucztę” dla uszu rozpoczęło Stowarzyszenie Muzyczna Kuźnia Talentów i
wystąpili: Adaś Kordowski, Iga Dybowska, Adrianna Kordowska oraz zeszłoroczna uczestniczka programu TVP 2 „The Voice of
Poland” - Milena Szymańska. Nie zabrakło oczywiście występu - wszystkim już znanego, lokalnego zespołu Midnight. Po
występach lokalnych artystów nadszedł czas na główną atrakcję wydarzenia - koncert gwiazdy wieczoru - EDYTY GEPPERT. Po
występie artystki dla roztańczonej publiczności grał i śpiewał do białego rana zespół 2+2. 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 kontynuacji
cyklicznie imprezy na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.
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Festyn wakacyjny dla seniorów na Przystani Żeglarskiej w Błotniku
W słoneczną, letnią sobotę, 21 lipca 2018 r. na Przystani
Żeglarskiej w Błotniku odbyła się impreza plenerowa
dedykowana przede wszystkim seniorom z terenu gminy Cedry
Wielkie. Organizatorzy zapewnili również atrakcje dla
pozostałych mieszkańców. Dla zaproszonych przez Wójta
Gminy Janusza Golińskiego seniorów czekały liczne
niespodzianki, konkursy oraz loteria z nagrodami, a także
poczęstunek. 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 Gillmet Sp. z
o.o., Metrostav i Tym - Bud Zakład Remontowo - Budowlany. Na
dobry początek z muzyką, wszystkich uczestników festynu
przywitał Teatr Muzyczny “HALS” z Gdyni z programem
artystycznym pn. „Piosenka dobra na wszystko”. Następnie
gościom czas umiliła formacja Anna Jantar COVER,
prezentując największe hity piosenkarki Anny Jantar. Również
Nasi seniorzy, zdolni oraz 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, a Pan Janusz Goliński - Wójt
Gminy Cedry Wielkie chcąc podziękować oraz podkreślić
uznanie wobec występujących wręczył wyjątkowe upominki.
Nagrodzone zostały również dzieci biorące udział w
konkurencji plener malarski pn. „Wakacje z babcią i dziadkiem”.
O godzinie 18.00 nadszedł czas na występ gwiazdy wieczoru Wojciecha Gąsowskiego, polskiego piosenkarza, gitarzysty i
kompozytora, któremu sławę przyniósł w latach 80. utwór
„Gdzie się podziały tamte prywatki”. Uczestnicy festynu chętnie
śpiewali znane utwory razem z artystą, a także tańczyli w rytm
muzyki. Artysta wykazał się niezwykłą otwartością. W trakcie koncertu zszedł ze sceny i śpiewał wśród rozbawionej publiczności
swój największy przebój. Po koncercie można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z artystą oraz otrzymać autograf. Kolejno
seniorzy oraz uczestnicy festynu spędzili czas przy muzyce zaproszonych zespołów, najpierw wystąpił wszystkim już znany nasz
lokalny zespół Midnight a następnie do godzin nocnych grał i śpiewał zespół 2+2.
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Rejsy zorganizowane przez Żeglugę Wiślaną w ramach współpracy z Gminą Cedry Wielkie.
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. Rejsy zostały
zorganizowane w dniach 08 - 09 maja 2018 r. dla 30 osobowych
grup dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy. Wydarzenie to dało
początek rozpoczęciu zajęć w szkółce żeglarskiej w Błotniku i
wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie młodych adeptów
żeglarstwa zajęciami organizowanymi przez Gminę Cedry Wielkie.
Uczniowie uczestniczący w rejsach mieli również okazję wzięcia
udziału w grach i zabawach sportowych przygotowanych przez
ŻOKiS. Konkurencje sportowe wszystkim bardzo się podobały i Na zdjęciu: uczestnicy rejsów
wzbudziły wiele emocji. Po wszystkich atrakcjach, uczestnicy
odpoczęli przy ognisku, smażąc kiełbaski. Zaplanowane rejsy to
tylko jedno 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.

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich otrzymał dofinansowanie
na realizację projektu pn. „ETNOŻUŁAWY”
Gmina Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „ETNOŻUŁAWY Etno design w kulturze żuławskiej” w ramach programu
KULTURA DOSTĘPNA 2018. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury, skierowanego do szerokiego grona odbiorców
sprzyjając integracji społecznej w odniesieniu do zjawisk kultury tradycyjnej funkcjonującej na poziomie regionalnym Żuław i
obejmuje tradycyjną kulturę żuławską przeniesioną do czasów współczesnych. Przedsięwzięcie ma na celu rozpowszechnianie
tradycyjnego wzornictwa występującego od wieków na terenie Żuław związanego ze spuścizną kultury tradycyjnej,
transformacjami (przekształceniami i przemianami na terenie Żuław) poszczególnych elementów oraz współczesnymi
kontekstami ich występowania np. w modzie współczesnej. Zadanie skierowane jest na promocję kultury etnicznej Żuław, tradycji
środowiskowych i historycznych. Działania zaplanowane w ramach projektu związane są z materialnym oraz niematerialnym
wymiarem dziedzictwa kulturowego.
W ramach projektu zaplanowano organizację warsztatów Etno design. Warsztaty te mają na celu odwzorowanie tradycyjnych
elementów wzornictwa architektonicznego z żuławskich domów, mebli, oraz narzędzi codziennego użytku i przeniesienie ich do
współczesnych trendów modowych. Moda etno to bardzo popularny trend w modzie, który sięga do korzeni naszej polskiej tradycji
i kultury a następnie łączy to z modą współczesną, tym samym uwydatniając zalety żuławskiej tradycji i kultury.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące zadania:
Inauguracja wydarzenia wraz z prelekcją nt. Kultury żuławskiej jako źródło inspiracji artystycznej.
Wyjazd studyjny po terenie Żuław w poszukiwaniu inspiracji artystycznych w tradycji żuławskiej.
Warsztaty etnograficzne (teoria z zakresu kultury ludowej Żuław).
Warsztaty praktyczne z zakresu wykorzystania tradycyjnego wzornictwa kultury żuławskiej we współczesnym ubiorze.
Podsumowanie projektu ETNOŻUŁAWY.
Zadania zaplanowane w ramach wydarzenia skierowane są dla wszystkich zainteresowanych tematyką żuław, w tym:
przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in..: dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych, osób z niepełnosprawnością. W
przedsięwzięciach udział mogą wziąć wszyscy chętni, jednakże ilość miejsc będzie ograniczona możliwościami warsztatowymi.
Natomiast w ramach inauguracji i podsumowania wydarzenia zaplanowano działania, które nie będą ograniczone ilością miejsc.
Projekt realizowany będzie w Domu Podcieniowym w Miłocinie. Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to wrzesień /
październik 2018 r.
Wartość dofinansowania operacji wynosi 31 000,00 zł w ramach zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji
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XIV Gminny Konkurs Piosenki
„Ponad sto lat cierpienia, zwątpienia, upokorzenia.
Ponad sto lat, gdy polskie słowa zastępowała rosyjska mowa.
Ponad sto lat zaborców woli, praw i nakazów. Polskiej niewoli!”
Są to słowa Danuty Ludwiczak, które stanowią motto
XIV Gminnego Konkursu Piosenki pod wzruszającym hasłem
„100 lat Polski Niepodległej”. Dzisiaj Rzeczpospolita jest
wolna, ale nie możemy zapomnieć o tych, którzy dla niej oddali
życie. Nasz konkurs to nie tylko złożenie im hołdu, to także
pokaz patriotyzmu wyśpiewanego przez najmłodsze
pokolenie, pokolenie, które będzie pamiętać, że wolna
Ojczyzna to najpiękniejszy dar, o który trzeba troszczyć się i
dbać, bo wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. Patronat
honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Cedry Wielkie
Janusz Goliński. Jesteśmy przekonani, że przeżyliśmy Na zdjęciu uczestnicy Gminnego Konkursu Piosenki
wzruszające chwile, które przypomniały nam o niezwykłej
Ojczyźnie Polsce, ale przede wszystkim pokazały, jak
wspaniałą i utalentowaną mamy młodzież w Gminie Cedry Wielkie. Wokalne umiejętności 31 wykonawców oceniało jury w
składzie: Łukasz Żarna, Jolanta Doroszuk, Anna Sabatowska i Arkadiusz Nowakowski. Wykonawcy popisali się niezwykłymi
umiejętnościami wokalnymi. Mimo ciężkiego zadania, komisji udało się wyłonić zwycięzców w ośmiu kategoriach
wiekowych:Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki, natomiast placówki oświatowe, biorące udział w
konkursie statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Cedry Wielkie.

VIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy - „Z książką na Ty”
Zakończył się trójetapowy konkurs pod
honorowym patronatem Wójta Gminy Trąbki
Wielkie i Starosty Gdańskiego - „Z książką na Ty”.
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród
uczestnikom odbyło się 6 czerwca w Szkole
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Kłodawie.
Nagrody książkowe wręczał starosta Stefan
Skonieczny. Obecna była również Małgorzata
Kłos, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Gdańsku, która w swoim
wystąpieniu zachęcała dzieci do dalszego
czytania, wskazując na jego wielką rolę w rozwoju
wyobraźni i kreatywności. W konkursie startowało
19 szkół z powiatu gdańskiego. Łącznie w II
etapach wzięło udział 184. uczniów. Szkoła
Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach w
ogólnej klasyfikacji zajęła zaszczytne 6. miejsce.
„Pięknie czytała” Natalia Olechnowicz z klasy VII
zajmując I miejsce w kategorii klas VII.
Znajomością obowiązkowych lektur wykazali się:
Michał Więckiewicz z klasy III, zajmując III miejsce
w kategorii klas 3 oraz Julia Przybylska z klasy VI Na zdjęciu: Tomasz Szlak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giemlicach
zajmując również III miejsce w kategorii klas 6.
Nagrodzone zostały wszystkie szkoły które
przystąpiły do rywalizacji. To nie pierwszy taki sukces reprezentantów szkoły w Giemlicach. Do konkursu przygotowywały uczniów
Karolina Lidke i Elżbieta Szczołek. Laureatom gratulujemy i oczekujemy przynajmniej takich samych wyników w przyszłym roku.

Weekend za pół ceny na Przystani Żeglarskiej w Błotniku
Wszyscy zwolennicy okazji, rabatów i promocji mieli okazję w
weekend 21 – 22 kwietnia 2018 r. skorzystać z akcji „Weekend za pół
ceny”, w której udział po raz piąty wzięła gmina Cedry Wielkie. Z terenu
gminy w kampanii uczestniczyła Przystań Żeglarska w Błotniku,
dostarczając wrażeń sportowo-rekreacyjnych za połowę standardowej
ceny. Zarówno mieszkańcy jak i turyści chętnie korzystali w tych dniach
z promocyjnej ceny wypożyczenia kajaka i rejsu po Martwej Wiśle.
Akcja po raz kolejny cieszyła się dużym zainteresowaniem, z oferty
skorzystało około 30 osób.
Na zdjęciu: kajakarze na przystani żeglarskiej w Błotniku
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XIII Gminny Konkurs „ŻUŁAWY GDAŃSKIE - NASZA MAŁA OJCZYZNA"
Dnia 11 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich odbył się XIII Gminny Konkurs „ŻUŁAWY GDAŃSKIE NASZA MAŁA OJCZYZNA”. Brały w nim udział dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas I-III szkół
podstawowych z terenu naszej gminy. Celem tegorocznego konkursu było kształtowanie u dzieci tożsamości regionalnej,
wzbogacenie wiedzy na temat Żuław i prezentacja walorów naszego regionu. Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej i
praktycznej. Każdą szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna. Konkurs rozpoczął się od prezentacji strojów, któremu
towarzyszyły elementy muzyki i tańca.
Każda grupa prezentowała się wyśmienicie. W dalszej części uczniowie pisali test wiedzy o naszym regionie. Uczestnicy
wykazali się dużym zakresem wiadomości, między innymi na temat domów podcieniowych i zagród holenderskich, a także
symboliki herbu naszej Gminy. Uczestnicy doskonale poradzili sobie również z rozpoznawaniem zabytków Gminy Cedry
Wielkie oraz roślin uprawnych charakterystycznych dla Żuław. Ostatnim zadaniem konkursu było wykonanie pracy plastycznej
pt. „Zagroda holenderska”. Technika wykonania pracy była dowolna, więc drużyny miały naprawdę duże pole do popisu. Prace
konkursowe można nadal podziwiać w holu w naszej szkole.
Uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście w czasie przerw
między konkurencjami mogli posłuchać piosenek, które
zaśpiewały dla nich koleżanki z naszego chórku. Kolejną
atrakcją były występy zespołu Zig - Zag, który wspaniale umilił
naszym gościom konkursowe zmagania.
Gdy konkurs dobiegł końca, jury ogłosiło następujące wyniki:
I miejsce - ex aequo Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych
oraz Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Wocławach
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Giemlicach
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i piękne nagrody
rzeczowe dla szkół oraz nagrody indywidualne dla każdego
uczestnika konkursu.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i
zapraszamy na kolejną edycję konkursu
„ŻUŁAWY
GDAŃSKIE – NASZA MAŁA OJCZYZNA” już za rok !
Na zdjęciu uczestnicy Gminnego Konkursu

III Festyn Rodzinny w Cedrach Małych
Dnia 9 czerwca 2018 roku w godz. 10.00-13.00 w Szkole
Podstawowej w Cedrach Małych odbył się po raz trzeci Festyn
Rodzinny, który licznie zgromadził społeczność naszej
miejscowości i nie tylko. Jak na prawdziwy piknik przystało, było
barwnie i wesoło. Imprezę rozpoczęła część artystyczna
przygotowana dla licznie przybyłych gości. Dzieci mogły
rywalizować ze sobą podczas towarzyszących zawodów
sportowych, przejechać się na kucyku, skorzystać z
dmuchanego zamku, pomalować twarz oraz zrobić sobie
zdjęcie w specjalnej „fotobudce”. Po ogromnym wysiłku
fizycznym, dla ochłody, podano dla wszystkich zimne lody
ufundowane przez p. Annę Moritz - miejscową radną. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się świeżo wyciskane soki na
stoisku „Sokolandia”. W trakcie imprezy można było zakupić los
loterii fantowej i wygrać atrakcyjne nagrody. Rozstrzygnięto Na zdjęciu: Festyn rodzinny w Cedrach Małych
także konkursy plastyczne: dla klas 1-3 szkoły podstawowej
„Moja rodzina w podróży” oraz klas 4-7 szkoły podstawowej i I i
II gimnazjum „Rodzina na znaczku pocztowym”. Zebrani goście mogli obejrzeć pokaz straży pożarnej oraz
wyposażenie wozu strażackiego. Nagrodą główną i wielką atrakcją dla uczestników był rower, który ufundowała Firma
Metrostav, budująca drogę ekspresową S-7. Wszyscy mogli skosztować grochówkę i pyszne ciasteczka
przygotowane przez rodziców. Rodzice zorganizowali również bufet, gdzie można było zakupić zapiekanki, frytki i
świeżo przygotowane desery. Festyn udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu Gminy Cedry Wielkie,
Firmy Metrostav, Salvit-Prima, Roltop, Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim oddział Cedry Wielkie, Base
Group z Koszwał, Panu Krzysztofowi Fortasowi, Markowi Perzyńskiemu, Euro Diesel, Grupie Smoleń z Przejazdowa,
Państwu Bruzda z Cedrów Małych.
Cedry Wielkie,październik 2018 r.

Strona 26

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Marina Błotnik na antenie Radia Gdańsk
Na przełomie maja/czerwca załoga Radia Gdańsk odbyła rejs po
szlakach wodnych Pętli Żuławskiej i Zalewu Wiślanego. Radio Gdańsk
już od lat jest partnerem i wspiera starania o promocję szlaków
wodnych Pętli Żuławskiej, w tym Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Rejs
w połączeniu z licznymi audycjami radiowymi nadawanymi wprost z
pokładu houseboata oraz newsami na stronie internetowej i fb Radia
Gdańsk jest doskonałą formą promocji, tym bardziej że opisane relacje
w szczególny sposób promują naszą perełkę turystyczną. W trakcie
pobytu Radia Gdańsk na terenie Gminy Cedry Wielkie, w dniu 1
czerwca 2018 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński w audycji z
Przystani Żeglarskiej opowiedział o podejmowanych przez Gminę
Cedry Wielkie planach rozwojowych, zarówno w aspekcie społecznym
jak infrastrukturalnym. Ekipa Radia Gdańsk przygotowała w trakcie
pobytu również materiał promujący imprezy zaplanowane na przystani
żeglarskiej w tym sezonie: "Palinockę Żuławską" z gwiazdą wieczoru
Edytą Geppert (23.06.2018r.) i Imprezę dla seniorów z Wojciechem
Gąssowskim (21.07.2018r.). Dodatkowo zaprezentowany został stan
prac nad jachtem „Strażnik Poranka”, należącym niegdyś do
pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, a w chwili obecnej remontowanym
przez firmę Activ Yachts, która swoją siedzibę ma w bezpośrednim
sąsiedztwie Przystani Żeglarskiej w Błotniku. O podsumowaniu
wyprawy, w tym szczególnym akcencie Przystani Żeglarskiej w
Błotniku można przeczytać na stronie Radia Gdańsk.

Na zdjęciu: wywiad Radia Gdańsk z Wójtem Gminy Cedry Wielkie
Januszem Golińskim

Wymiana uczniów w ramach trójporozumienia gmin
W dniach 23-27.06.2018 r. odbył się wakacyjny obóz pod żaglami dla młodzieży ze szkół w Przywidzu, Trąbkach
Wielkich, Wocławach i Giemlicach - w ramach trójporozumienia gmin Przywidz - Trąbki Wielkie - Cedry Wielkie. W
trakcie pobytu 60 uczniów przeszło szkolenie żeglarskie na Marinie w Błotniku na jednostkach klasy OPTYMIST. W
ramach „Palinocki Żuławskiej” uczestnicy obozu odbyli rejsy jachtami motorowymi. Zorganizowano wiele atrakcji
między innymi wycieczkę do Krynicy Morskiej, której częścią był przejazd Żuławską Koleją Dojazdową ze Stegny do
Mikoszewa, do zamku Krzyżackiego i DINO Parku w Malborku oraz do Domów Podcieniowych w Trutnowach i
Miłocinie. Obóz zakończyły regaty międzyszkolne na optymistach i na kajakach. W uroczystym zakończeniu
uczestniczył Wójt Gminy Cedry Wielkie - Pan Janusz Goliński, który wręczył puchary i medale dla uczniów i szkół.
Serdecznie dziękujemy Wójtom Gmin Przywidz, Trąbki Wielkie i Cedry Wielkie za wsparcie finansowe i umożliwienie
dzieciom wypoczynku letniego.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński z przedstawicielami i uczniami Placówek Szkolnych z Gminy Cedry Wielkie, Przywidz i Trąbki
Wielkie
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Złote Gody Państwa Bojarowskich.
Dnia 23 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich
Państwo Maria i Edward Bojarowscy z Cedrów Małych obchodzili szczególny
jubileusz - Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Szanowni
Jubilaci, w obecności najbliższych członków rodziny, zostali odznaczeni
"Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, złotą parę uhonorował Wójt Gminy Janusz Goliński
przekazując dostojnym Jubilatom szczególne wyrazy uznania i podziękowania
za to, że wieloletnim, wspólnym życiem, wzajemnym poszanowaniem dają
świadectwo, iż rodzina to najważniejsza wartość w życiu człowieka.Następnie
przyszedł czas na życzenia, kwiaty, upominek oraz tradycyjną lampkę
szampana ze wspólnie odśpiewanym „Sto lat". Spotkanie stało się okazją do
wspomnień i rozmów o sposobach na długie oraz szczęśliwe małżeństwo.
Państwu Bojarowskim raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności
oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Kozłowskich.
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, lecz jubileusz z okazji 55 - lecia
pożycia małżeńskiego jest szczególnym świętem dla pary, która wspólnie
przeżyła ponad pół wieku. Jest to wyjątkowa okazja do refleksji nad minionym
czasem, czasem radości i wyrzeczeń dla dobra swojej rodziny. Taki właśnie
jubileusz dnia 19 kwietnia br. obchodzili Państwo Wiesława i Józef Kozłowscy,
mieszkający w miejscowości Cedry Małe. Oficjalna uroczystość miała miejsce
w dniu 25 kwietnia br. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich z
udziałem najbliższych członków rodziny oraz Wójta Gminy Janusza
Golińskiego, który złożył Jubilatom serdeczne gratulacje oraz wręczył
pamiątkową statuetkę, upominek oraz kwiaty. Po oficjalnej części
uroczystości, wzniesiony został toast za pomyślność Jubilatów oraz wykonano
wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Państwu Kozłowskim raz jeszcze gratulujemy
55-lat pożycia małżeńskiego oraz życzymy dużo zdrowia i długich lat życia w
radości i pomyślności.

92 rocznica urodzin Pani Genowefy
Pani Genowefa Budzyń mieszkanka Cedrów Małych obchodziła 92 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 do Jubilatki z kwiatami oraz
okolicznościowym prezentem składając najserdeczniejsze życzenia w
imieniu własnym oraz mieszkańców.
Pani Genowefa pomimo swego wieku jest bardzo energiczna, lubi robótki na
drutach. Spotkanie upłynęło przy wspomnieniach z czasów młodości oraz
obecnych. Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu.

„Złote Gody” Państwa Ireny i Waldemara Modzelewskich
14 września br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński gościł w domu
Państwa Ireny i Waldemara Modzelewskich z Kiezmarka. Gospodarze
świętowali swoje Złote Gody. Z okazji 50-lecia ślubu Jubilaci otrzymali z rąk
Wójta medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez
Prezydenta RP, a także bukiet kwiatów oraz upominek. Jubilatom raz jeszcze
składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w
zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Na zdjęciu: Wręczenie nagród w licznych konkursach dla najmłodszych.

Na zdjęciu: Występ gwiazdy wieczóru zespół DE MONO

Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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98 rocznica urodzin Pani Władysławy.
W dniu 03.04.2018 r. Pani Władysława Wojdyr zamieszkała w Trutnowach
obchodziła 98 rocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz
Goliński udał się do Jubilatki z kwiatami oraz okolicznościowym upominkiem,
składając serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w
imieniu własnym oraz mieszkańców.
Pani Władysława pomimo sędziwego wieku cieszy się dobrym zdrowiem, jest
wesołą i pogodną osobą.

91 rocznica urodzin Pani Czesławy.
Pani Czesława Skórka mieszkanka Koszwał w dniu 21.04.2018 r., obchodziła
jubileusz 91 urodzin. Z tej okazji dnia 20.04.2018 r. Pani Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Grażyną Bereza - Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, udały się z życzeniami oraz bukietem
kwiatów do jubilatki. Uroczyste spotkanie odbyło się w gronie najbliższych.
Życzymy Pani Czesławie wielu lat dobrej formy, dużo zdrowia i radości.

90 rocznica urodzin Pana Tadeusza.
Pan Tadeusz Kmiecik mieszkaniec Wocław oraz wieloletni sołtys tej miejscowości w
dniu 24.04.2018 r. obchodził jubileusz 90 urodzin. Dołączył tym samym do grona
szanownych jubilatów. Pan Tadeusz podczas odwiedzin Wójta Gminy Cedry Wielkie
Janusza Golińskiego wraz z Panią Grażyną Bereza Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej wspominał czasy młodości, doskonale przywołując wydarzenia z
przeszłości dotyczące Gminy Cedry Wielkie.
Spotkanie przebiegło w miłej, pełnej ciepła atmosferze w gronie rodzinnym. Raz jeszcze
życzymy Panu Tadeuszowi dużo radości, długich lat życia w dobrym zdrowiu.

106 rocznica urodzin Pani Katarzyny
W dniu 06.06.2018 r. Pani Katarzyna Glier najstarsza mieszkanka naszej Gminy
obchodziła 106 rocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Pan Janusz Goliński wraz z
Przewodniczącą Rady Gminy Panią Bożeną Daszewską oraz Kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Grażyną Bereza odwiedzili szanowną
Jubilatkę. Delegacja wręczając bukiet kwiatów wraz z upominkiem życzyła szanownej
Jubilatce dobrego zdrowia, pogody ducha na kolejne lata przeżywane w życzliwości i
miłości najbliższych. Jak przystało na urodzinowe przyjęcie był pyszny tort oraz toast
na zdrowie. Pozostaną miłe wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia z sędziwą Jubilatką,
której upływający czas dodaje blasku.

Jubileusz 92 urodzin Pani Ireny
Pani Irena Ślesicka mieszkanka Koszwał w dniu 01.08.2018 r., obchodziła jubileusz 92
urodzin. Z tej okazji delegacja w osobach Pani Elżbiety Prymaczek - Sekretarz Gminy
Cedry Wielkie oraz Pani Grażyny Bereza - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, udały się z życzeniami oraz bukietem kwiatów do Jubilatki.
Dostojna Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem, promienieje radością i uśmiechem.
Spotkanie odbyło się w gronie rodzinnym. Życzymy Pani Irenie wielu lat dobrej formy,
dużo zdrowia, radości oraz promiennego uśmiechu.
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Jubileusz 92 urodzin Pani Bronisławy
Dnia 27.06.2018 r., Jubileusz 92 urodzin obchodziła Pani Bronisława Luczek
mieszkająca w Koszwałach. Z tej wyjątkowej okazji dnia 04.07.2018 r. Wójt Janusz
Goliński wraz z Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyną
Bereza złożyli życzenia i gratulacje, wręczając Jubilatce bukiet kwiatów.
Zorganizowana na tę okoliczność rodzinna uroczystość przebiegała w bardzo miłej
atmosferze.
Pani Bronisława jak na swój wiek jest bardzo pogodna, wesoła i w doskonałej formie
fizycznej. Raz jeszcze życzymy Pani Bronisławie dużo zdrowia, pogody ducha,
pomyślności i długich jeszcze lat życia!

Jubileusz 90 urodzin Pani Jadwigi
Pani Jadwiga Jach mieszkanka Wocław w dniu 04 lipca 2018 r., ukończyła 90 lat,
dołączyła tym samym do grona zacnych Jubilatów. Serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w imieniu własnym oraz mieszkańców złożył
Pan Wójt Janusz Goliński wraz z Panią Grażyną Bereza Kierownikiem Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pani Jadwiga pomimo sędziwego wieku cieszy się dobrym zdrowiem, jest wesołą i
pogodną osobą.
Pani Jadwidze jeszcze raz życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu i miłości oraz
szacunku ze strony najbliższych.

Jubileusz 93 urodzin Pani Anieli
Jubileusz 93 urodzin obchodziła Pani Aniela Janus mieszkanka Leszków. Z tej
wyjątkowej okazji w dniu 20.08.2018 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński
wraz z pracownikiem socjalnym z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią
Marzeną Konopka-Labuda udali się do Jubilatki z bukietem kwiatów oraz
okolicznościowym prezentem, składając gratulacje i życzenia w imieniu własnym oraz
mieszkańców. Zorganizowana na tę okoliczność uroczystość rodzinna przebiegła w
bardzo miłej atmosferze. Raz jeszcze pragniemy życzyć dużo radości w każdej
sekundzie, uśmiechu w każdej minucie, pogody w każdej godzinie, szczęścia przez
całe życie i dużo zdrowia.

Jubileusz 92 urodzin Pani Heleny
W dniu 22.08.2018 r. Pani Helena Lis zamieszkała w Cedrach Małych
obchodziła 92 rocznicę urodzin. Delegacja w osobie Wójta Gminy Cedry
Wielkie Pana Janusza Golińskiego oraz pracownika socjalnego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Pani Marii Wawer udała się
do Jubilatki z bukietem kwiatów oraz okolicznościowym upominkiem,
składając życzenia w imieniu własnym oraz mieszkańców.
Spotkanie w gronie najbliższych upłynęło w miłej atmosferze.
Do zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

„Złote Gody” Państwa Danuty i Stanisława Cichorz
W dniu 07 września 2018 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego swój Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Danuta i Stanisław Cichorz z Trutnów. Na
tę wyjątkową uroczystość Jubilaci przybyli w towarzystwie najbliższych członków
rodziny. Za zgodność pożycia małżeńskiego, zrozumienie, tolerancję oraz trud
wychowania dzieci, dostojni Jubilaci odznaczeni zostali medalami Prezydenta RP,
które wręczył Wójt Gminy - Janusz Goliński. Jubilaci wraz z serdecznymi życzeniami
otrzymali bukiet kwiatów oraz prezent. Spotkanie odbyło się w sympatycznej
atmosferze, w czasie której Jubilaci wracali wspomnieniami do wspólnie przeżytych
Na zdjęciu: Wręczenie nagród w licznych konkursach dla najmłodszych.
Nalat.
zdjęciu:
Występ gwiazdy
wieczóruwspaniałego
zespół DE MONO
50
Raz jeszcze
gratulujemy
Jubileuszu.
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Uczymy pracowników pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w
Cedrach Wielkich w dniach 5 oraz 9
kwietnia br. w ramach obowiązkowego
szkolenia pracowników z zakresu BiHP
wzięli udział w szkoleniu z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie oparte było przede wszystkim
na ćwiczeniach praktycznych, podczas
których każdy uczestnik miał możliwość
wykonać niezbędne czynności
związane z udzieleniem pierwszej
pomocy przedmedycznej na
przygotowanym sprzęcie oraz
fantomach.
Szkolenie obejmowało takie
zagadnienia jak: resuscytacja
krążeniowo-oddechowa (RKO) osoby
d o r o s ł e j o r a z n i e m o w l ę c i a , Na zdjęciu: prezentacja pomocy przedmedycznej na fantomie.
postępowanie w przypadku: omdlenia,
bólu w klatce piersiowej, krwawienia z
nosa, ran, krwawień i krwotoków, wstrząsu, urazu głowy i klatki piersiowej oraz użycie automatycznego defibrylatora
zewnętrznego (AED). W prowadzeniu zajęć wzięli również udział druhowie OSP w Cedrach Wielkich przedstawili sposób
postępowania przy przenoszeniu osoby poszkodowanej oraz prezentowali procedury obowiązujące podczas udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielanej przez strażaków OSP. Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, jakie
należy wykonać wobec osoby poszkodowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby, celem ratowania jej zdrowia i życia do
czasu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w
której czyjeś zdrowie lub życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem i choćby dlatego należy znać
podstawowe informacje w tej dziedzinie. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na pracownikach instytucji, do których
codziennie przychodzą mieszkańcy naszej Gminy- ich bezpieczeństwo jest najważniejszą wartością, o którą powinien dbać każdy
z nas.

Świadczenie "Dobry start 300 dla ucznia"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich informuje, że w dniu 1 czerwca 2018 r. zostało
opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. poz. 1061) określające szczegółowe warunki realizacji
rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514). Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry
start" będą przyjmowane: elektronicznie od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. za pośrednictwem platformy Emp@tia
oraz systemów bankowych, w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego16. Wnioski złożone po 30 listopada 2018r.
pozostawia się bez rozpatrzenia. Świadczenie przysługuje raz w roku w kwocie 300 zł i przyznawane jest bez względu
na dochód rodziny na każde uczące się w szkole dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia lub do 24 roku życia w
przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie
przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym
rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. UWAGA!!! Świadczenie nie przysługuje na dzieci
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w
przedszkolu lub szkole. Świadczenie zostanie wypłacone na konto bankowe nie później niż 30 września 2018 r. jeżeli
wniosek zostanie złożony w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018r.
do 30 listopada 2018r. będą realizowane
w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Zachęcamy do
Na zdjęciu: Występ gwiazdy wieczóru zespół DE MONO
zapoznania się ze szczegółami na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9987,dobry-start-dla-ucznia.html Wniosek można pobrać
ze strony: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie Więcej informacji można uzyskać
bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16, od
poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.15 , a w środy do godz. 16.30. Telefon 058 683-61-19.
Na zdjęciu: Wręczenie nagród w licznych konkursach dla najmłodszych.

Na zdjęciu: Występ gwiazdy wieczóru zespół DE MONO
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II Gminny konkurs wiedzy o Św. Janie Pawle II.
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie
wymagali.” - to jeden z drogowskazów
Świętego Jana Pawła II kierowany do
młodzieży, a także temat przewodni II
Gminnego konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu
Ojca Świętego. 2 kwietnia br. minęła 13
rocznica śmierci Papieża Polaka - wyjątkowego
człowieka, który zreformował Stolicę Piotrową
stając się obywatelem świata i ukochanym
Ojcem zarówno Polaków jak i ludzi na całym
świecie. Właśnie z tej okazji 6 kwietnia w
Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu
zorganizowany został konkurs wiedzy o życiu
Św. Jana Pawła II dla laureatów etapu
szkolnego, przeprowadzonego we wszystkich
szkołach z terenu gminy Cedry Wielkie. Na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia
Uczestnicy biorący udział w konkursie mieli
okazję pogłębić wiedzę i umocnić
chrześcijańską i patriotyczną postawę oraz przeanalizować drogę Jana Pawła II do świętości. W konkursie wzięło udział łącznie 28
uczniów ze szkół z terenu gminy. Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie: grupa I - klasy IV-VI szkoły podstawowe
grupa II - klasy VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum. Konkurs otworzył Pan Łukasz Żarna - Dyrektor ŻOKIS i Pani Dorota
Nawrocka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, witając uczestników konkursu, opiekunów, katechetów jak również licznie
przybyłych gości, wśród których swoją obecnością zaszczycił Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena
Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pani Maria Gierszewska - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu,
Ks. Leszek Laskowski - Proboszcz Parafii w Cedrach Wielkich, Ks. Dziekan Janusz Mathea - Dziekan Dekanatu Żuławy Gdańskie,
Ks. Czesław Sołtys - Proboszcz Parafii w Cedrach Małych, Pani Joanna Stępień - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach
Wielkich oraz Pan Tomasz Szlak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giemlicach. Uczestników oceniało Jury, któremu przewodniczył
Ks. Leszek Laskowski. Uczniowie otrzymali testy z 30 pytaniami zamkniętymi. Po sprawdzeniu wszystkich testów w każdej z
kategorii przeprowadzono dogrywkę, rozstrzygającą miejsca drugie i trzecie. Na zakończenie, zwycięzcom wręczono nagrody i
dyplomy ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie, a pozostałym uczestnikom słodki
poczęstunek oraz podziękowanie za udział. Pan Wójt wraz z pozostałymi członkami komisji, odniósł się bardzo ciepło do
organizacji wydarzenia i tym samym podkreślił dużą wiedzę i zaangażowanie uczniów, a także ich opiekunów w przygotowaniach
do konkursu.

XIII Gminny Konkurs Recytatorski.
W piątek 23 marca odbyła się trzynasta
edycja Gminnego Konkursu
Recytatorskiego pod hasłem „W moim domu
rosną wiersze…”. W tym roku organizatorzy
postanowili upamiętnić twórczość
wyjątkowej osoby - autorki m.in.. wierszy dla
dzieci - Wandy Chotomskiej. W konkursie
wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych oraz przedszkola
samorządowego z terenu naszej Gminy. Na
konkurs przybyli zaproszeni goście: Pani
Justyna Słowińska wiceprzewodnicząca
Rady Gminy, Pani Maria Gierszewska
kierownik referatu oświaty i sportu, Pan
Łukasz Żarna dyrektor ŻOKiS, dyrektorzy
placówek oświatowych z terenu gminy.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał
dyrektor Tomasz Szlak, który po krótkim
wystąpieniu i przywitaniu gości, przekazał
tradycyjnie prowadzenie imprezy uczniom. Na zdjęciu: uczestnicy konkursu
Nad całością czuwała pani Karolina Lidke
oraz siedząca w bujanym fotelu, Wanda
Chotomska, w której postać wcieliła się uczennica szkoły. Wśród baśniowej dekoracji autorstwa Doroty Gawrońskiej na złotym
podeście usłyszeć można było różne znane i mniej znane wierszy poetki. Recytacji bacznie przysłuchiwało się jury w składzie: Pani
Justyna Słowińska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie; Pani Jolanta Juszkiewicz - aktorka i reżyserka, założycielka
Teatru Kropka Theatre; Pani Joanna Kowalczyk - Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Filia Pruszcz Gdański. Każdy
z młodych wykonawców starał się wypaść jak najlepiej. Po burzliwej dyskusji komisja przyznała miejsca oraz wyróżnienia. Każdy z
uczestników wrócił do domu z upominkiem. Wszystkim uczestnikom gratulujemy występów. Pan dyrektor kończąc konkurs
zaprosił wszystkich na kolejny, który odbędzie się wyjątkowo w listopadzie tego roku, w związku z obchodami „100-lecia
Niepodległości”.
Cedry Wielkie,październik 2018 r.
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Przyjazd dzieci z Sycylii do Gminy Cedry Wielkie
10 osobowa grupa dzieci w wieku 10-11 lat z terenu
Gminy Ragusa (Włochy, Sycylia) wzięła udział w
projekcie: Północ/Południe: Jedno Morze (Nord/Sud:
un Mare) w ramach, którego w dniach 27.06.2018 08.07.2018 r. przebywała na terenie Gminy Cedry
Wielkie. 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. W
ramach wymiany międzynarodowej dzieci skorzystały z
bogatego programu: zwiedzanie Gdańska i Malborka,
wycieczka do ZOO w Oliwie, całodziennej wycieczki
rowerowej, wyjazd do Centrum Eksperymentu w Gdyni,
zwiedzanie Gminy Cedry Wielkie i agroturystyki oraz
zajęcia konne. Poza wyjazdowymi atrakcjami i z uwagi
na poprawę warunków atmosferycznych uczestnicy
wymiany skorzystali z żeglarskich zajęć na wodzie, w
tym na łodziach klasy OPTYMIST i kajakach. Przyjazd
d z i e c i z W ł o c h j e s t k o n t y n u a c j ą p r o j e k t u Na zdjęciu: uczestnicy wymiany międzynarodowej wraz z Wójtem Gminy Cedry Wielkie
Północ/Południe: Jedno Morze (Nord/Sud: un Mare), w Januszem Golińskim
ramach którego we wrześniu 2017 r. również grupa 10
dzieci uczestniczyła w zajęciach na Sycylii. Współdziałanie w tym zakresie potwierdza coraz bardziej zacieśniającą się współpracę
opartą na doświadczeniach, dobrych praktykach obu regionów i zawiązanych kontaktach pomiędzy regionami wypracowanymi
wcześniejszymi spotkaniami i podjętymi wspólnymi działaniami. Po 12 dniach 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. Mimo różnych warunków atmosferycznych, dzieci, szczęśliwe i zadowolone wróciły na Sycylię. Wszystkie te działania,
skierowane na rozwój kompetencji żeglarskich, kulturowych i językowych możliwe były dzięki zaangażowaniu Gminy Cedry
Wielkie

Podsumowanie obozu żeglarskiego na Wyspie IŻ w Chorwacji
W związku z nawiązaniem w 2017 roku partnerskiej
współpracy pomiędzy Gminą Cedry Wielkie a
Stowarzyszeniem Chrześcijańska Szkoła Pod
Żaglami w dniu 31 lipca grupa 25 uczestników, wraz z
opiekunami, dotarła bezpiecznie na chorwacką
wyspę do miejscowości Mali Iż. Współpraca
obejmuje sport, kulturę, kształcenie, wypoczynek
oraz rozwój dzieci i młodzieży w szczególności na
bazie żeglarstwa z terenu obu partnerów. Na miejscu,
wszystkich uczestników serdecznie powitali
gospodarze. Tego samego dnia wieczorem, odbyło
się spotkanie informacyjne z Panią Hanną Stanecką komendantem obozu, na którym wszyscy zapoznali
się z obowiązującymi zasadami. Następnie
uczestnicy zostali podzieleni na 5 wacht po 5 osób.
Każda z wacht danego dnia i o danej porze, przez
cały czas trwania obozu, pełniła dyżur w postaci
pomocy przy przygotowywaniu posiłków i sprzątaniu
ośrodka oraz przy odprawianiu mszy świętej w
tamtejszym kościele. Oprócz obowiązków i zajęć
żeglarskich, obóz obfitował w różnego rodzaju
atrakcje, tj.: plażowanie i kąpiele w niezwykle
czystych wodach Morza Adriatyckiego, zajęcia Na zdjęciu: uczestnicy obozu żeglarskiego w Chorwacji
animacyjne, integracyjne oraz sportowe, wspólne
śpiewanie szant i piosenek żeglarskich oraz
zwiedzanie Wyspy Iż. W ostatni dzień przed wyjazdem, tuż po kolacji, odbyła się również sesja fotograficzna indywidualna oraz
grupowa uczestników. Następnie, każda z wacht zaprezentowała przygotowane przez siebie i związane z pobytem na obozie
piosenki, kabarety i scenki, czyniąc tym samym ostatni wspólny wieczór pełnym radości i śmiechu aż do łez. W dniu wyjazdu, po
ostatnim wspólnym śniadaniu, obiedzie oraz mszy świętej, ruszyliśmy na prom, który zabrał nas do Zadaru - piątego co do
wielkości miasta w Chorwacji, stanowiącego centrum gospodarcze oraz kulturalne północnej Dalmacji. Po zwiedzeniu miasta i
zakupie pamiątek, przyjechał po nas autokar, którym już bezpośrednio wróciliśmy pod ŻOKiS. Długa droga powrotna przebiegła
bez problemów, a każdy uczestnik wrócił do domu cały i zdrowy, „bogatszy” o nowe, niezwykłe doświadczenia oraz wspomnienia.
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Gmina Cedry Wielkie gościła uczestników „Zlotu ZHP Gdańsk 2018” na Marinie w Błotniku
W dniach 06-16 sierpnia tysiące harcerzy obozowało na Wyspie
Sobieszewskiej, gdzie odbywał się zlot z okazji 100-lecia Związku
Harcerstwa Polskiego. Podczas pobytu harcerze gościnnie przebywali
na terenie Mariny w Błotniku skąd kajakami wyruszali w podróż po
malowniczej Martwej Wiśle. W imprezie wizieło udział ok. 14 tys.
harcerzy ze wszystkich województw naszego kraju. Najliczniej
reprezentowana była chorągiew - czyli jednostka terenowa o zasięgu
zbliżonym do województwa z Górnego Śląska, z której pochodziło ok..
2,2 tys. osób. Oprócz tego pojawiło się ok. 350 skautów z zagranicy,
m.in. z Ukrainy, Białorusi, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, a
nawet Nepalu. Uczestnicy zlotu mieszkali w specjalnie wybudowanym
w tym celu miasteczku namiotowym, które było zlokalizowane na
południe od ulicy Turystycznej. Było ono podzielone na pola, tzw.
stanice, które odpowiadały podziałowi harcerzy na województwa, z
których pochodzą. Co ciekawe, mieszkańcy każdej ze stanic ustawili na Na zdjęciu: uczestnicy zlotu na ternie przystani żeglarskiej
swoim polu ozdoby, które symbolizowały ich województwa. Bez cienia
przesady można stwierdzić, że harcerskie miasteczko było w pełni
samowystarczalne. Znajdywały się tutaj m.in.. punkty poboru wody, natryski, kuchnie, mobilny komisariat, szpital, jednostka straży
pożarnej, a nawet… supermarkety, umieszczone w przestronnych namiotach. Pomiędzy polami z namiotami zostały
poprowadzone szerokie aleje, które ułatwiały logistykę.

I Żuławskie Regaty Łodzi Smoczych w Błotniku
Na wodach Martwej Wisły przy Przystani Żeglarskiej w
Błotniku 28 lipca br. odbyły się I Żuławskie Regaty Łodzi
Smoczych. Wystartowały najlepsze drużyny z całej Polski:
Smocza Aura, Klub Wodny "Wiking" Gdańsk, Medos Chełmno,
Słodki Smok Malbork, KS Przygoda Gdańsk, Gdański Zespół
Schronisk i Sportu Szkolnego, PG Smoki Północy,
Stowarzyszenie Sportów, Wodnych Dragon Chełmno,
Drakens Iława, Logistyk Szynaka, MRKS Gdańsk, Drako
Wałacz. W regatach wzięli udział doświadczeni zawodnicy, jak
również Ci początkujący, a wśród nich na dystansie 150
metrów ścigała się osada Żuławianek, reprezentująca gminę
Cedry Wielkie. Ta dyscyplina jest coraz bardziej popularna na
całym świecie, a polskie osady to europejska czołówka. W
skład załogi wchodzi dziesięciu wioślarzy oraz sternik i
bębnista, który nadaje rytm wiosłowania. Załogi najczęściej
rywalizują na dystansie 1000 metrów, ale rozgrywane też są
sprinterskie regaty na dystansie 150 i 200 metrów. W Błotniku
załogi stoczyły walkę w trzech kategoriach: Open, Mixt i Lejdis. Na zdjęciu: smocza łódź
Puchar ufundowany przez Wójta Gminy Cedry Wielkie
wręczyła dla zwycięskiej osady PG Smoki Północy Pani
Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie.

Podpisanie umowy na wypożyczalnie sprzętu wodnego na Przystani Żeglarskiej w Błotniku
Dnia 31 lipca 2018 r. została podpisana przez Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS” oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego umowa na realizację inwestycji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, poprzez budowę
obiektu całorocznego, turystycznego przeznaczonego na wypożyczalnie sprzętu wodnego w miejscowości Błotnik, gm. Cedry
Wielkie”. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano BUDOWĘ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO DO PRZECHOWYWANIA
JACHTÓW o wymiarach 12,53 m x 21,80 m, który będzie pełnił rolę wypożyczalni sprzętu wodnego. Projektowany budynek
zostanie wykonany przy funkcjonującej Przystani Żeglarskiej w Błotniku. W obiekcie poza pomieszczeniami magazynowymi
znajdować się również będą pomieszczenia socjalne dla użytkowników m.in: szatnia, WC, umywalnia oraz pomieszczenie
gospodarcze i przedsionek. Zlokalizowanie inwestycji w bezpośrednim otoczeniu przystani żeglarskiej przyczyni się do
poszerzenia oferty w zakresie wykorzystania potencjału wodnego zarówno Martwej Wisły, przy której funkcjonować będzie obiekt
jak i całego obszaru Pętli Żuławskiej. Planowany koszt całkowity zadania to 538 166,78 zł, z czego środki z Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w
ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” stanowi 37,16%, czyli 200 000,00 zł. Pozostały koszt w
wysokości 338 166,78 zł stanowi wkład własny GKM CEDRUS. Realizację inwestycji zaplanowano do końca 2019 roku.
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Wizyta samorządowców z Powiatu Puckiego na Przystani Żeglarskiej w Błotniku
W piątek 24 sierpnia 2018 r. Przystań Żeglarską w Błotniku
odwiedziła liczna grupa samorządowców z Powiatu
Puckiego, która tego dnia przy udziale Marszałka
Województwa Pomorskiego - Mieczysława Struka
podpisała list intencyjny pomiędzy Powiatem Puckim i
Powiatem Nowodworskim w zakresie wspólnej promocji
walorów turystycznych i przyrodniczych oraz dziedzictwa
rybackiego Kaszub Północnych i Żuław Wiślanych. Mimo
tego, iż podpisanie listu intencyjnego nastąpiło w Nowym
Dworze Gdańskim, to właśnie Przystań Żeglarska w
Błotniku stanowiła miejsce startu pierwszego rejsu
kaszubskich rybaków Pętlą Żuławską, inicjującego
podpisanie ww. listu. Wizyta ta na zaproszenie Pana
Janusza Golińskiego - Wójta Gminy miała na celu również
zapoznanie gości z działalnością funkcjonującej Przystani
Żeglarskiej w Błotniku, a także prezentację możliwości
rozwojowych Gminy w kontekście turystycznym.

Na zdjęciu: przedstawiciele samorządu Powiatu Puckiego wraz z Wójtem Gminy
Cedry Wielkie – Januszem Golińskim

XI Żuławski Rajd Rowerowy
W piękną, słoneczną sobotę 28 lipca 2018 r. o godz. 9:15
spod Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich rozpoczął się po raz jedenasty Żuławski Rajd
Rowerowy. W rajdzie wzięło udział około 170 rowerzystów.
Wśród uczestników były całe rodziny, młodzież i „młodzi
duchem”. Taka frekwencja dowodzi, że ta aktywna forma
spędzania wolnego czasu i zwiedzania jest bardzo
potrzebna, a stałych uczestników wydarzenia z roku na rok
przybywa. Rajd uroczyście otworzył organizator - Łukasz
Żarna dyrektor ŻOKiS w Cedrach Wielkich, który
samochodem zabezpieczającym jechał na czele grupy
rowerowej. W ŻOKiS w Cedrach Wielkich, uczestnicy
wycieczki otrzymali kamizelki odblaskowe i koszulki
współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdańskim. Całodniowy rajd wymagał
niejednokrotnie wytrwałości ze względu na ilość
kilometrów przejechanych, a także na różnorodną aurę
pogodową, która zaskoczyła wszystkich poprzez obfite
opady deszczu, jednakże rajdowicze nie poddawali się i nie
tracili dobrego humoru oraz chęci ukończenia rajdu.
Pierwszy postój miał miejsce w Ostaszewie po
przejechaniu przez uczestników dystansu 18 km. Po
krótkim odpoczynku, zregenerowaniu sił, ruszyliśmy w
dalszą drogę. Następne przystanki miały miejsce w
Nowym Stawie (18 km), Malborku (14 km), Tczewie (16 km)
oraz Steblewie (po dystansie 15 km). Około godz. 18.00 po
dystansie 90 km rowerzyści dojechali do ŻOKiS w Cedrach
Wielkich. Gospodarze wszystkich miejsc, w których
mieliśmy zaplanowany postój serdecznie nas ugościli i
pozwolili skorzystać z obiektów na regenerację sił.
Ostatnim przystankiem rajdu i jednocześnie metą były
oczywiście Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury i
Sportu. Po dotarciu do mety na rajdowiczów czekał
przygotowany poczęstunek podczas którego można było
zjeść ciepłą kiełbaskę, ponadto można było napić się
herbaty i kawy. Następnie Pani Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy Cedry Wielkie, Pan Ireneusz Lech Radny Powiatu Gdańskiego oraz Pan Łukasz Żarna - Na zdjęciach uczestnicy rajdu rowerowego
dyrektor ŻOKiS rozdali pamiątkowe medale każdemu
uczestnikowi rajdu. Ponadto odbyła się loteria z nagrodami
rzeczowymi ufundowanymi przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie. Najmłodsi uczestnicy rajdu losowali
szczęśliwe numerki przydzielone do każdego uczestnika rajdu. Po wręczeniu nagród rzeczowych z loterii zostały wręczone
również puchary najstarszemu oraz najmłodszemu uczestnikowi i uczestniczce tegorocznego rajdu.
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Relacja z obozu piłkarskiego dla dzieci
W dniach 9 - 15 lipca dzięki
dofinansowaniu Gminy Cedry
Wielkie oraz Ministerstwa
Kultury i Sportu, dwanaścioro
dzieci z rocznika 2009 i
młodszych, na co dzień
trenujących w klubie
KORONA Cedry Małe wraz z
opiekunem miało możliwość uczestniczyć w obozie piłkarskim w
Świdwinie pod Kołobrzegiem. Udział był również możliwy dzięki
uprzejmości Szkoły Bramkarskiej Jarosława Talika z Malborka, której
kadra zaopiekowała się naszymi dziećmi i zapewniła obsadę trenerską na
czas trwania obozu. Dzieci zostały zakwaterowane w 4 osobowych
pokojach internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie, która posiada
pełne zaplecze sportowe: boisko pełnowymiarowe, halę sportową, boisko
typu „orlik”, gabinety odnowy oraz własną kuchnię i stołówkę. Młodzi
piłkarze mieli możliwość oglądania meczów mistrzostw świata w Na zdjęciu: Klub Korona Cedry Małe wraz z trenerem
nowoczesnej sali telewizyjnej. Codzienne treningi przerywane były
wspólnymi wyjściami do parku wodnego, który znajduje się nieopodal oraz
na lody wraz z możliwością zwiedzania nowego dla nich miejsca. Po tygodniu ciężkiej pracy wszyscy wspólnie wyjechali na
wycieczkę do Kołobrzegu gdzie czas wolny spędzili na spacerach morskim brzegiem, lodach i wyczekanej przez wielu pizzy
(dzieci podczas całego obozu miały ograniczone spożywanie słodyczy, chipsów i fast-food). Dzień wycieczki zakończył się
ogniskiem z kiełbaskami i grillem, podczas którego zostały wręczone statuetki za uczestnictwo w obozie oraz nagrody za różnego
rodzaju konkurencje, w których rywalizowali uczestnicy obozu. Mimo kilku „kryzysów emocjonalnych” (dla wszystkich naszych
dzieci to był pierwszy tak długi wyjazd bez rodziców), dzieci wróciły zmęczone ale zadowolone i uśmiechnięte z przekonaniem, że
za rok z chęcią chciałyby pojechać na taki obóz.

Spływ kajakowy zorganizowany przez ŻOKiS w ramach zakończenia wakacji
W sobotę 25.08.2018 r. odbył się wakacyjny spływ kajakowy
zorganizowany przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich. Już po raz piąty zakończenie sezonu
wakacyjnego mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie spędzili w
sposób aktywny. W tym roku 100 osobowa grupa wraz z
organizatorem wybrała się na spływ kajakowy rzeką
Trzebiochą z Rybaków do Wdzydz Kiszewskich.
Trzebiocha raz płynie wolno szerokim korytem, pozwalając
na podziwianie otaczającego krajobrazu, a zaraz potem
staje się węższa i płynąc pod baldachimem utworzonym ze
zwisających nad nią gałęzi drzew, można cudownie
odpocząć. Później wpływa do jeziora jednego, drugiego,
trzeciego i słychać tylko śpiew dzikich ptaków.
Nieodzownym stało się uczucie jedności z przyrodą, które
przenika na wskroś, a które dodatkowo potęgowane jest
atmosferą terenów, przez które przepływa rzeka. Tylko
kajak, wszechobecna cisza i przyroda. Trzebiocha ma w
sobie to coś, co powoduje, że każdy, kto kończy spływ ma
uśmiech na twarzy. To rekreacja w pełnym wydaniu.
Trasa spływu liczyła 16 km., należała do łatwych i
gwarantowała 5 godzin intensywnej zabawy, a do tego
piękna i dzika przyroda! Na mecie we Wdzydzach
Kiszewskich, na terenie Stanicy wodnej PTTK WDZYDZE w
ramach regeneracji sił kajakarzy zorganizowano ognisko z
kiełbaskami z ogromną dawką dobrego humoru. Około
godz. 18.00 uczestnicy bezpiecznie dotarli do przystanku
końcowego czyli ŻOKiS-u.
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Na zdjęciach: uczestnicy spływu kajakowego
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„Mobilna Biblioteka” Gminy Cedry Wielkie
Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich sięga po różnorodne rozwiązania, aby dotrzeć do nowych czytelników i
rozbudzić zainteresowanie książkami. Szuka sposobów na utrzymanie stałych użytkowników, proponując nietypowe formy
działalności. Praca biblioteki nie ogranicza się już tylko do gromadzenia, opracowywania, wypożyczania książek, lecz polega
również na działaniach promujących czytelnictwo. Obecnie biblioteka współpracuje z lokalnymi podmiotami przy organizacji
wydarzeń literackich, angażując się we współtworzenie partnerstw oraz wychodzi z ofertą do potencjalnego czytelnika, nie
czekając aż on sam się w nich pojawi. Jednym z nowych pomysłów, który może znaleźć zastosowanie przy wyżej wymienionych
realizacjach, jest „MOBILNA BIBLIOTEKA”, która realizuje politykę prospołeczną i senioralną Gminy Cedry Wielkie. Od początku
września 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich wprowadza nową usługę tzw. „MOBILNĄ BIBLIOTEKĘ”,
polegającą na możliwości wypożyczania książek i doręczenia do domu czytelnika. Usługa skierowana jest do osób chorych i
niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do gminnej instytucji. Aby zamówić książkę wystarczy zadzwonić
lub wysłać wiadomość e-mail, a pracownik placówki przywiezie zamówione tytuły pod wskazany adres. W miesiącu można
wypożyczyć cztery dowolne woluminy. Zamówienia można składać u Pani Doroty Nawrockiej - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Cedrach Wielkich (która również doradzi przy wyborze odpowiedniej literatury) od poniedziałku do piątku, w godz.
8.00 - 16.00. Mailowo pod adresem gbpcedry@op.pl lub tel. 58 683-66-35. Dostawy będą realizowane raz w miesiącu (w pierwszą
środę).

Nowatorskie zajęcia żeglarskie dla klas II i III SP z terenu Gminy Cedry Wielkie
W dniach 11 oraz 12 września, w godzinach 9:00-13:00 na
Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyły się jednodniowe
zajęcia, które obejmowały zarówno zagadnienia
teoretyczne jak i praktyczne z zakresu żeglarstwa. Udział w
warsztatach wzięło łącznie 80 uczniów z klas II i III ze
wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy,
którzy dotychczas nie uczęszczali na tego typu zajęcia.
Warsztaty odbywały się pod okiem trenera innowacyjnego
żeglarstwa - Pana Krzysztofa Kocięgi, który każde zajęcia
rozpoczynał od oprowadzenia uczestników po terenie
Mariny Błotnik oraz po działającej przy niej Szkółce
Żeglarskiej. Podczas wspólnych oględzin, trener opowiadał
dzieciom o przystani i szkółce, wprowadzając uczestników
w tajniki ich funkcjonowania, nie zapominając przy tym o
tematycznych ciekawostkach. Kolejnym krokiem ku
zgłębieniu wiedzy żeglarskiej, było obejrzenie filmu,
przedstawiającego sposoby żeglowania oraz prawidłowe
zachowanie na wodzie i w wodzie, uwzględniając
występujące przy tym niebezpieczeństwa. Po tak solidnym Na zdjęciu: uczestnicy zajęć wraz z trenerem
wprowadzeniu i nałożeniu kamizelek ratunkowych,
uczniowie udali się do połączonych ze sobą sznurem łodzi
klasy OPTYMIST, na których pływali po 4 osoby. W ramach oswojenia się z wodą, dzieci pod okiem trenera wykonywały na
łodziach lekkie ćwiczenia fizyczne. Zakończywszy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, uczestnicy w grupach zwiedzili akwen z
Panem Krzysztofem motorówką. Całość zajęć poza trenerem żeglarstwa zabezpieczana była na wodzie przez pomocnika trenera
posiadającego niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zabezpieczenia wodno – medycznego. Mimo niektórych trudności, jak
chociażby strach przed wodą, wszyscy zakończyli zajęcia z uśmiechem, a co niektórzy już zapisali się na zajęcia w Szkółce
Żeglarskiej w Błotniku.

Akcja "1 gmina - 1 autobus" - wydarzenie sportowe
Na zaproszenie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-GdyniaSopot w dniu 9 września br. grupa 45 uczniów wraz z opiekunami ze szkoły
podstawowej z Wocław i Cedrów Wielkich w ramach akcji „1 gmina - 1
autobus” kibicowała na Stadionie Energa Gdańsk w rozegranym meczu
towarzyskim Lechia Gdańsk - Karpaty Lwów. Akcja polegała na zapewnieniu
przez gminę dojazdu na stadion dedykowanym autobusem.
Dzieci z gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z
opiekunami miały zapewnione darmowe bilety w zamian za energetyczny
doping obu drużyn. Wydarzenie stało się źródłem wielu sportowych emocji i
niezapomnianych wrażeń.
Na zdjęciu uczniowie szkół z Wocław i Cedrów Wielkich
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DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH w Gminie Cedry Wielkie
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to cykl imprez promujących projekty unijne. Gmina Cedry Wielkie, w roku 2018 promowała
aktywne spędzanie czasu wolnego w obiektach zrealizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Pierwsze wydarzenia odbyły się w dniu 11 maja 2018 r. na Miasteczku Ruchu Drogowego. Obiekt ten został wybudowany w
ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –
2013. Na miasteczku stale odbywają się działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne, np. zajęcia edukacyjne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, obchody członkostwa Polski w UE, turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp. Miasteczko ruchu
drogowego jest ogólnodostępne i bezpłatne. W ramach DOFE można było skorzystać zarówno z wybudowanego obiektu jak i
udostępnionego sprzętu rowerowego. Ponadto 11 maja na obiekcie, odbyły się egzaminy na kartę rowerową, przeprowadzone
pod okiem profesjonalnych przedstawicieli Policji. W egzaminie udział wzięło prawie 90 uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu
gminy. Kolejnym wydarzeniem promującym zarówno projekty unijne jak i zdrowy styl życia były zajęcia na zewnętrznych
siłowniach zlokalizowanych w pięciu miejscowościach: Cedrach Wielkich, Cedrach Małych, Miłocinie, Wocławach, Stanisławowie.
Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Jurczyk – instruktorka fitness. Założenie zajęć to nabycie przez uczestników umiejętności
prawidłowego korzystania z elementów siłowni, a same zajęcia polegały na intensywnym wysiłku fizycznym, a także na
elementach zabawowych i towarzyskich. Zajęcia na siłowniach zewnętrznych odbyły się 12 maja. Możliwość korzystania z
powstałej infrastruktury aerobowej jest wynikiem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niewątpliwie jedną z najważniejszych okazji do zdrowego spędzenia czasu,
opierającego się na aktywności fizycznej jest obcowanie wśród piękna przyrody na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. W
sztandarowym obiekcie turystycznym gminy Cedry Wielkie zrealizowanym ze środków unijnych w ramach Programu Innowacyjna
Gospodarka również udostępniono sprzęt i zaplecze, które pozwoliły na udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.
Przystań w Błotniku bije rekordy popularności. Poprzez sprawne zarządzenie obiektem staje się on z roku na rok coraz bardziej
znaczącym portem żeglarskim Wybrzeża. Są tu doskonałe warunki do podstawowego szkolenia żeglarskiego, a także
rekreacyjnego wykorzystywania dużego akwenu do sportów wodnych. W dniach 12 – 13 maja 2018 r. od godz. 11.00-16.00 na
Przystani Żeglarskiej w Błotniku można było skorzystać z darmowego sprzętu wodnego i rekreacyjnego.

Na zdjęciu uczestnicy wydarzenia

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problematycznych
Informujemy mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, iż w dniach 08-17 października 2018 r. w godz. 6.00-14.00 odbędzie się
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i PROBLEMATYCZNYCH (akcja „wystawka”).
Odpady zostaną odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców zgodnie z poniższym harmonogramem:
08.10.2018 r. STANISŁAWOWO, WOCŁAWY, TRUTNOWY
10.10.2018 r. KOSZWAŁY, MIŁOCIN
12.10.2018 r. KIEZMARK, LESZKOWY, DŁUGIE POLE
15.10.2018 r. TRZCINISKO, BŁOTNIK, CEDRY MAŁE
17.10.2018 r. CEDRY WIELKIE, GIEMLICE
ODBIERAMY: Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny), Meble i inne odpady wielkogabarytowe, Zużyte opony
pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych
NIE ODBIERAMY: Części samochodowych np.., zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze itp.. Odpadów budowlanych: styropianu,
okien, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodzących z remontów, Odpadów zielonych (gałęzie, trawa), Odpadów
medycznych, Odpadów niemożliwych do zidentyfikowania, Odpadów wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszkańcy zabudowy
wielorodzinnej - przy wiatach (nie wstawiać do wiat!!!).
Odpady należy wystawić wieczorem w dniu poprzedzającym dzień zbiórki, ponieważ objazd będzie odbywał się od godzin
porannych.Odpady wystawione w późniejszym czasie nie będą odbierane.
Cedry Wielkie,październik 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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