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Powstanie hala sportowa w Cedrach Wielkich
W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Gdańsku odbyła się niezwykle interesująca konferencja pn. ”Sport w Nowych Wieloletnich
Ramach Finansowych”. Inicjatorem tego spotkania był nasz europoseł i kandydat do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski
oraz Marszałek Województwa
Pomorskiego Mieczysław
Struk. Konferencja miała na
celu przybliżenie
samorządom możliwości
pozyskiwania środków na
rozwój kultury fizycznej i
sportu w gminach
województwa pomorskiego
oraz pomoc finansową
o r g a n i z a c j o m i
stowarzyszeniom sportowym.
Prelegentami, oprócz
przedstawiciela Komisji
Europejskiej Michała
Rynkiewicza, był również
Wiceminister Infrastruktury i
Rozwoju Paweł Orłowski, jako
osoba odpowiedzialna za
przygotowanie naszego kraju
do nowej perspektywy
finansowania ze środków
unijnych na lata 2014-2020.
Ministra Sportu i Turystyki
reprezentował jego doradca i
jednocześnie b. Minister tego
ministerstwa p. Adam Giersz.
Gmina Cedry Wielkie
planuje w nowej
perspektywie rozbudowę
Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich, m.in. o budowę hali sportowej – pełnowymiarowej ze stałą widownią na ok. 150 osób.
Koszt tej inwestycji, której pozwolenie na budowę gmina uzyskała w 2012 roku, to ponad 10 mln zł. Rozbudowa szkoły będzie
możliwa jedynie po uzyskaniu wsparcia ze środków UE. Sprawa ta była przedmiotem rozmów z europosłem Janem Kozłowskim
oraz ministrem Pawłem Orłowskim, którzy zadeklarowali pomoc w realizacji tej inwestycji.

Wizualizacja hali sportowej

Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r
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Obchody 10 rocznicy wstąpienia Polski do UE
Przypadająca w tym roku 10 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją do zaprezentowania
mieszkańcom Gminy przedsięwzięć i inwestycji zrealizowanych przy udziale funduszy europejskich. W całym kraju odbywać się
będą imprezy i obchody związane z tym jakże ważnym wydarzeniem. Również w naszej Gminie odbędą się uroczystości w
ramach „ Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. Na 8 maja 2014 planowane jest uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu
Drogowego w Cedrach Wielkich, natomiast 10 maja 2014 w zmodernizowanym Ośrodku Zdrowia lekarze specjaliści z
Przychodni ETER-MED udzielać będą bezpłatnych porad i badań w ramach akcji pn. „ Biała sobota”. Dzięki pozyskanym
funduszom unijnym zrealizowanych zostało szereg inwestycji, poniżej prezentujemy niektóre z nich.

Dom Podcieniowy w Miłocinie

Ośrodek Zdrowia w Cedrach Wielkich

Świetlica Wiejska
Leszkowy

Kompleks boisk przy Zespole Szkół
w Cedrach Wielkich
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Uroczyste otwarcie miasteczka ruchu drogowego

W
U

ójt Gminy Cedry Wielkie oraz Wojewoda Pomorski
serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy na
uroczyste otwarcie miasteczka ruchu drogowego w
Cedrach Wielkich, które odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. o
godz. 11.00 na placu manewrowym przed miasteczkiem.
roczystość odbędzie się z udziałem wielu gości oraz
młodzieży szkolnej, której przedstawiciele
uczestniczyli w ogólnopolskim turnieju nt. wiedzy o
ruchu drogowym. Nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego pn. „Plakat promujący miasteczko ruchu
drogowego”. Druga część uroczystości, która odbędzie się w
ŻOKiS, poświęcona będzie uczczeniu X rocznicy wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Odbędą się występy artystyczne
dzieci i młodzieży, a swoje stoiska prezentować będą RZGW
Gdańsk, KPP Pruszcz Gdański, Stowarzyszenie Żuławy,
Gmina Cedry Wielkie. Serdecznie zapraszamy

Zbadaj się za darmo podczas akcji
„Biała sobota”

W

ójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński
wspólnie z Niepublicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej ETER – MED w ramach obchodów
10-lecia przynależności Polski do Unii Europejskiej
zapraszają mieszkańców Gminy na bezpłatne badania
połączone z konsultacją lekarzy specjalistów pn. „Biała
sobota”.
Akcja odbędzie się w sobotę 10 maja 2014 r. w godz.
9.00 – 15.00 w Ośrodku Zdrowia w Cedrach Wielkich.
Mieszkańcy będą mieli możliwość wykonania badań
profilaktycznych oraz konsultacji wyników z:
kardiologiem, okulistą, urologiem, dietetykiem i
lekarzem internistą.
Na miejscu będzie można wykonać badania : EKG,
komputerowe badanie wzroku, ciśnienia krwi,
spirometria, pomiar cukru, tkanki tłuszczowej oraz
udzielane będą porady dotyczące diety.
Wszystkie badania i porady będą bezpłatne.
Zapraszamy mieszkańców do sprawdzenia swojego
stanu zdrowia.

Budowa boiska w Cedrach Małych już wkrótce

G

Nowy obwód głosowania w Koszwałach.

U

chwałą nr
XXI/186/12 Rada
Gminy Cedry
Wielkie w dniu 14
l i s t o p a d a 2 0 1 2 r.
utworzyła nowy, czwarty
obwód głosowania,
obejmujący swoim
zasięgiem sołectwo Koszwały. Siedzibą
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 jest
Świetlica Wiejska w Koszwałach, mieszcząca
się przy ul. Lipowej 15. Lokal wyborczy będzie
przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wyborcy po raz pierwszy
będą mieli możliwość głosowania w
nowoutworzonym lokalu wyborczym podczas
wyborów do Parlamentu Europejskiego, które
odbędą się dnia 25 maja 2014 roku.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych wydłuża pracę.

W

ychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu
mieszkańców Urząd Gminy podjął decyzję ,
iż GPSZOK będzie czynny dwa dni w
tygodniu. W związku z tym od kwietnia br. Gminny
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Cedrach Wielkich jest otwarty w każdą środę w
godz. od 13.00 do 18.00 oraz sobotę 10.00 do
15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych).
Informujemy również, iż w związku ze zbliżającymi
się świętami w miesiącu kwietniu ulegnie zmianie
dzień odbioru zmieszanych odpadów komunalnych
w następujących miejscowościach: Stanisławowo,
Wocławy, Trutnowy. Odpady zostaną odebrane w
dniu 19.04.2014r. (sobota), a nie jak było wcześniej
wskazane w harmonogramie 21.04.2014r.
(poniedziałek).

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, iż dzień 02 maja
2014r (piątek) będzie w Urzędzie Gminy
dniem wolnym od pracy.
Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r

mina Cedry Wielkie już wkrótce przystąpi do
rzeczowej realizacji projektu pn. „Zdrowe serce
młodego Żuławiaka - propagowanie aktywności
prozdrowotnej poprzez budowę ścieżki zdrowia i boiska
wielofunkcyjnego w Cedrach Małych”. Projekt polega na
budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej wraz ze ścieżką zdrowia przy Zespole
Szkół w Cedrach Małych. W odpowiedzi na ogłoszony
przetarg wpłynęło 11 ofert, które aktualnie poddawane są
weryfikacji przez komisję przetargową. Przewidywany
termin podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą to
początek maja
a zakończenie całości inwestycji
planowane jest na koniec października br. Projekt
realizowany jest w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
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Wizyta brytyjskich policjantów w Gminie
W dniu 2 kwietnia 2014 r. Gminę Cedry Wielkie odwiedziła grupa policjantów z Wielkiej Brytanii. Wizyta ta związana była z wymianą
doświadczeń pomiędzy policją polską a angielską, w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci realizowanego przez
Wojewódzką Komendę Policji w
Gdańsku. Wizyta na terenie gminy
przedstawicieli Policji z Polski jak i z
Wielkiej Brytanii rozpoczęła się od
zwiedzania Miasteczka Ruchu
Drogowego w miejscowości Cedry
Wielkie. Delegację z Wielkiej
Brytanii reprezentowali: Anna
Bartnik, która pracuje w charakterze
dzielnicowego w Norfolk i z
pochodzenia jest Polką, Stephen
Riley-Elliott - który pracuje w
charakterze dzielnicowego w
Norfolk, aplikował do pracy w ruchu
drogowym i właśnie najbardziej jest
zainteresowany tematyką ruchu
drogowego i przepisami, które
obowiązują w Polsce, Amanda Murr
- zajmuje się tematyką przemocy
domowej, jest pracownikiem
cywilnym Policji w Norfolk. Gościom
towarzyszyli: mł.asp. Katarzyna
Kotwa i asp. Krzysztof Siemiaszko z
Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego KWP w Gdańsku. Na
miasteczku Policjanci mieli okazję
zobaczyć działania realizowane z najmłodszymi w ramach edukacji z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci ze Szkoły
Podstawowej z Cedrów Wielkich pokazały jak doskonale znają przepisy i wiedzą jak odpowiednio i bezpiecznie poruszać się po
drogach. Zaproszeni goście z zachwytem przyglądali się zajęciom z najmłodszymi, a po ich zakończeniu zaprosili do wspólnego
zdjęcia. Dla dzieci również to było ogromne wyróżnienie. Po zajęciach na Miasteczku Ruchu Drogowego na zaproszenie Pana
Janusza Golińskiego Wójta Gminy delegacja udała się na słodki poczęstunek do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie
poza działalnością Ośrodka miała możliwość zapoznać się z funkcjonującą Gminną Biblioteką Publiczną i Punktem
Przedszkolnym Słonecznego Okienka Przedszkolnego.
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Będzie rozbudowa przystani żeglarskiej.

W

dniu 28 lutego 2014r. w Krynicy Morskiej zebrali się
członkowie Komitetu Sterującego grupującego
wszystkie gminy, które zrealizowały
zadania
inwestycyjne w ramach projektu dofinansowanego przez
Unię Europejską p..n. „Pętla Żuławska”. W trakcie spotkania
został podpisany aneks do umowy, przedmiotem którego
było dofinansowanie rozbudowy przystani w Błotniku,
Krynicy Morskiej i w Malborku. Gmina Cedry Wielkie
uzyskała dodatkowe środki w wys. 282.285,-zł na budowę 3
pomostów pływających w tym jeden dla potrzeb szkółki
żeglarskiej oraz utwardzenie placu pod składowanie na zimę
jachtów. Kwota dofinansowania wynosi 60% kosztów
kwalifikowanych rozbudowy przystani i pochodzi ze środków
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Na zdjęciu od lewej: Michał Górski - Prezes Spółki "Pętla Żuławska",
Adam Ostrowski - Burmistrz Miasta Krynica Morska, Piotr Rusek - V-ce
Burmistrz Miasta Malborka, Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie,
Zbigniew Ptak - Przewodniczący Komitetu Sterującego "Pętla Żuławska"

Podpisano porozumienie w sprawie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Samorządowcy Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, w tym
również Gmina Cedry Wielkie podpisali dnia 14 lutego w
Dworze Artusa w Gdańsku Porozumienie w sprawie
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Oznacza to formalne powołanie do życia tzw. Związku ZIT,
który według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju, ma koordynować współpracę metropolitalną.
Stronami Porozumienia jest 36 samorządów, wchodzących
w skład Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, określonego
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Pomorskiego. Związek ZIT będzie miał w latach 2014-2020
do dyspozycji ok.. 1,06 mld zł ze środków unijnych na
dodatkowe inwestycje. Środki te muszą być wydane na
zadania, które przyniosą korzyści wielu mieszkańcom
metropolii. Zadaniem ZIT jest realizacja takich
przedsięwzięć, które daleko wykraczają poza obszar
funkcjonowania jednego samorządu.

Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r
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"Żuławy. Edukacja powodziowa".

P

owodzie są nieuchronne - nie sposób się przed nimi
zabezpieczyć, można jedynie ograniczać ich skutki i
powinni to robić wszyscy, również indywidualni
mieszkańcy - tak brzmi podstawowe przesłanie głównego
dokumentu Komisji Europejskiej na temat powodzi i
sposobów radzenia sobie z nimi. Drogą do zwiększenia
wiedzy i podniesienia świadomości całego społeczeństwa
w zakresie indywidualnego przygotowania się do powodzi i
zmniejszenia strat powodziowych w gospodarstwach
domowych i mieniu prywatnym jest m.in.. wprowadzenie
tematyki powodziowej do szkolnych programów nauczania
w znacznie szerszym zakresie, niż obecnie. Problem w
tym, że brakuje zarówno doświadczeń i skutecznych
metod pracy, jak i materiałów dydaktycznych. W Zespole
Szkół w Cedrach Wielkich w dniu 19 marca br. odbyło się
szkolenie w ramach kampanii "Żuławy. Edukacja
powodziowa". W szkoleniu udział wziął Pan Janusz
Goliński - Wójt Gminy, dyrektorzy i nauczyciele placówek
oświatowych z terenu gminy. Szkolenie zostało
zorganizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej z projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały dydaktyczne dla
nauczycieli pn. "Jak sobie radzić z powodzią". Zawierają
one
między innymi sposoby i propozycje warsztatów
edukacyjnych, scenariusze dydaktyczne dla edukacji
przedszkolnej, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
propozycje zajęć dla różnych przedmiotów. Istotą
proponowanych zajęć jest ,,oswojenie’’ dzieci ze
zjawiskiem powodzi, uświadomienie im, w jaki sposób
można zabezpieczyć się przed jej skutkami, nauczenie ich
podejmowania podstawowych działań w tym zakresie oraz
zapoznanie z elementarnymi zasadami postępowania w
zetknięciu z powodzią.
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Podpisanie umowy na rozbudowę przystani żeglarskiej

Kiermasz Wielkanocny w ŻOKiS

N

nia 13 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Palmową ŻOKiS
zorganizował już drugi Kiermasz Wielkanocny, który
cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Gminy Cedry Wielkie.
Najwięcej kupujących pojawiło się po Mszy Świętej. Przy
stoiskach dokładnie oglądali wystawiony asortyment ozdób i
stroików wielkanocnych. Ozdoby zostały własnoręcznie
zrobione przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Żuław
oraz Caritas współpracujący z Gminną Biblioteką Publiczną
w Cedrach Wielkich. Można było kupić różnego rodzaju
pisanki, kurczaki, kartki wielkanocne, anioły, pięknie
zdobione strusie jaja, koszyczki, stroiki, obrusy oraz książki
dla dzieci wystawione przez GBP w Cedrach Wielkich. W
trakcie kiermaszu rozstrzygnięty został konkurs na kartkę
wielkanocną zorganizowany przez Żuławski Ośrodek
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, w którym wzięli udział
uczniowie ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie.

D

a podstawie rozstrzygniętego przetargu
nieograniczonego dnia 07.03.2014r. podpisana
została pomiędzy Gminą Cedry Wielkie
reprezentowaną przez Wójta Gminy Janusza Golińskiego a
Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym
"ELZAMBUD" Sp. z o.o. z Elbląga reprezentowanym przez
Piotra Boryszewskiego - Prezesa Zarządu umowa na
rozbudowę przystani żeglarskiej w Błotniku.
Przystań rozbudowana zostanie o:
- pomost dziecięcy dla szkółki żeglarskiej z
wyprofilowanym dojściem,
- powierzchnię utwardzoną dla zimujących jachtów,
- dwa pomosty pływające,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej postumenty
medialne na pomostach.
Całość zadania wykonana zostanie w terminie od
07.03.2014 r. do 30.06.2014 r. za kwotę 465.863 zł przy
czym 60% kosztów kwalifikowanych sfinansowane
zostanie ze środków unijnych.

Inwestycja gazowa w Gminie Cedry Wielkie

P

olska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w
Gdańsku na terenie województwa pomorskiego
realizuje projekty sieciowe współfinansowane przez
Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet X:
Bezpieczeństwo energetyczne. W ramach niniejszego
projektu PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku wykonał jeden z
najdłuższych w kraju przewiertów – liczący około 1 km,
przewiert pod Martwą Wisłą. Obecnie trwają prace związane
z budową sieci dystrybucyjnej i przyłączaniem nowych
odbiorców gazu na terenie Wyspy Sobieszewskiej.
Równolegle realizowane są prace projektowe związane z
gazyfikacją gmin żuławskich, tj.: Pruszcz Gdański, Cedry
Wielkie, Suchy Dąb i Pszczółki.
Łącznie w ramach projektu planowanie jest wybudowanie
ponad 130 km gazociągów dystrybucyjnych wraz z
przyłączami. Realizowana inwestycja wpływa na poprawę
bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w rejonie
aglomeracji trójmiejskiej oraz umożliwi gazyfikację i
przyłączanie odbiorców na terenie Żuław Gdańskich.
Na terenie Gminy Cedry Wielkie planowane są prace,
związane z budową gazociągu w czwartym kwartale
bieżącego roku. Mieszkańców miejscowości przez które
przebiegał będzie gazociąg zainteresowanych
podłączeniem do sieci prosimy o pobranie wniosku ze strony
internetowej urzędu gminy www.cedry-wielkie.pl - zakładka
gaz - mapa projektowanego gazociągu.
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Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Gminie Cedry Wielkie.

W

dniu 21.02.2014r. w trakcie XXXV Sesji Rady
Gminy Cedry Wielkie, zostały podjęte uchwały,
które umożliwią rozpoczęcie procedur
planistycznych oraz środowiskowych dotyczących
inwestycji mogących w przyszłości wpłynąć na
zwiększenie środków finansowych do budżetu naszej
gminy.Uchwały te dotyczą:
a) utworzenia na terenie istniejącego składowiska
popiołów w Błotniku/Przegalinie farmy fotowoltanicznej,
b) możliwości wydobywania kopaliny - piachu z dna Wisły
oraz Martwej Wisły,oraz powstania farm wiatrowych (I
obszar - Cedry Wielkie-Leszkowy, II obszar - KoszwałyWocławy-Miłocin). Najwięcej emocji wywołała sprawa
budowy w przyszłości farmy wiatrowej. Uchwały podjęte
na tej sesji rozpoczynają dopiero długotrwałą i żmudną
procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Szacuje się
że po spełnieniu wszystkich warunków decyzja o
ewentualnej budowie farmy może zapaść po 3-4 latach.
Okres ten skierowany jest na prowadzenie
specjalistycznych badań środowiskowych i technicznych
oddziaływania farmy na środowisko oraz mieszkańców. Oznacza to, że w trakcie procedury planistycznej sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jaka została zainicjowana przyjęciem w/w uchwał zobowiązuje gminę do
wykonania ekofizjografii, badań środowiskowych takich jak: prognoza oddziaływania na środowisko, badania dotyczące
przelotów ptaków i prędkości wiatru. Dopiero po wykonaniu tych badań oraz uzyskaniu pozytywnych opinii instytucji administracji
samorządowych można będzie wybudować wiatraki. Jednak należy pamiętać, że wszystkie wymienione procedury muszą
osiągnąć wynik pozytywny.
Rozwój energetyki odnawialnej jest priorytetowym działaniem rządu i wszystkich jednostek administracji samorządowej.
Wszystkie sąsiednie gminy
takie działania już podjęły.
(Gmina Pruszcz Gd wybudowała farmę w Bystrej,
Gmina Suchy Dąb –
rozpoczęła uchwalanie
miejscowego planu odnośnie
miejscowości Krzywe Koło,
Koźliny Gmina Nowy Staw wybudowała jedną farmę w
okolicach Nowego Stawu,
kolejne 40 sztuk powstanie w
najbliższym czasie. Gmina
Ostaszewo – rozpoczęła prace
przygotowawcze nad zmianą
Studium i miejscowego planu
zagospodarowania, Gmina
Nowy Dwór wspólnie z Gminą
Stegna rozpoczęła budowę
farmy oraz sama Gmina
Stegna
planuje powstanie
farmy w Żuławach, która jest w
ostatniej fazie przed wydaniem
decyzji).
Oprócz spełnienia wymogów stawianych przez Unię Europejską co do wspierania przedsięwzięć ekologicznych chroniących
środowisko oraz eliminujących CO2, niezmiernie ważnym jest również aspekt finansowy dla dalszego rozwoju gminy, gdyż
średnio od każdego wybudowanego wiatraka do gminy w postaci podatku od nieruchomości wpłynie rocznie ok. 50-70 tys zł.
Wdrażanie krajowej strategii rozwoju energetyki odnawialnej rozpoczęto w gminie w 2008r przyjęciem przez Radę Gminy Cedry
Wielkie nr XIII/114/08 Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie, w którym to dokumencie jako cel strategiczny zapisano rozwój
energetyki odnawialnej, a szczególności energetyki wiatrowej.
Kolejnym dokumentem precyzującym wdrażanie tego programu jest uchwalone w 2012 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego z wyznaczonymi trzema terenami, w których mogą być prowadzone badania dotyczące
lokalizacji farm wiatrowych. Wstępne lokalizacje tych terenów były efektem długotrwałych uzgodnień i kompromisu z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Sztabem Generalnym Wojska
Polskiego i Dowództwem Lotniska Wojskowego w Pruszczu Gdańskim oraz z wieloma innymi instytucjami dbającymi o rozwój
naszego województwa.
Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r
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Gmina uhonorowana przez transportowców.

Konferencja nt. szerokopasmowego internetu.

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy dnia 21.02.2014r.
Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników
Drogowych Pan Tomasz Rejek wręczył Wójtowi Gminy
Panu Januszowi Golińskiemu oraz Przewodniczącej Rady
Gminy Pani Bożenie Daszewskiej prestiżowe wyróżnienie
pn. „Gmina przyjazna transportowi drogowemu”. Pomorskie
Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w
Gdyni jest jedną z największych organizacji branżowych o
ogólnopolskim zasięgu działania, funkcjonującą od 1994r.
Członkami PS PD jest ponad 1000 firm transportowych z
całego kraju. W związku z poprawą dostępności
komunikacyjnej Gminy Cedry Wielkie m.in. poprzez
wybudowanie Południowej Obwodnicy Gdańska oraz
planowaną w br. budową drogi ekspresowej S-7 KoszwałyElbląg, Rada Gminy Cedry Wielkie przyjęła w roku 2012
Program Rozwoju Transportu. Natomiast w roku ubiegłym
Rada Gminy Cedry Wielkie podjęła Uchwałę o obniżeniu z
dniem 01 kwietnia 2013r. stawek podatku od środków
transportowych aby zachęcić firmy transportowe do
rejestracji swojej działalności na naszym terenie i
dokonywania wpłat podatku do budżetu Gminy. Cel ten
został osiągnięty gdyż duże firmy transportowe postanowiły
zarejestrować się w naszej Gminie w związku z czym już w
ubiegłym roku nastąpił znaczący wzrost sumarycznych
wpływów podatku od środków transportowych do budżetu
Gminy. Przeprowadzony przez PSPD ranking gmin z
najniższymi podatkami od środków transportu wskazał, iż
Gmina Cedry Wielkie znalazła się w pierwszej czwórce gmin
w skali kraju, oraz na pierwszym miejscu wśród gmin z woj.
pomorskiego. Obniżenie podatków jest dla przedsiębiorców
ważnym bodźcem ekonomicznym zaś dla gmin stanowi
źródło pozyskania znaczących wpływów podatkowych.

nia 21 marca 2014 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się konferencja nt.
dostępu do szerokopasmowego internetu z udziałem
Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Pana Bogdana
Dombrowskiego oraz przedstawicieli operatora
telekomunikacyjnego Orange Polska S.A. (dawnej
Telekomunikacja Polska). Konferencja zorganizowana
została z inicjatywy Wójta Gminy Pana Janusza Golińskiego,
na którą zaproszeni zostali przedsiębiorcy z terenu gminy,
Wicestarosta Powiatu Gdańskiego Pan Marian Cichon, Wójt
Gminy Suchy Dąb Pani Barbara Kamińska, Dyrektor
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Pan Marcin
Stefański, Dyrektor Zarządzania Inwestycjami Orange
Polska Pan Tomasz Kowal, dyrektorzy szkół oraz radni i
sołtysi. Przedmiotem dyskusji był projekt budowy
infrastruktury światłowodowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na terenie Gminy Cedry Wielkie i Suchy Dąb
umożliwiający dostęp do szerokopasmowego internetu
ludności na obszarach wiejskich. Projekt pn. „Pomorska Sieć
Szerokopasmowa” Gminy Cedry Wielkie i Suchy Dąb będzie
dofinansowany ze środków unijnych, a jego celem jest
tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego
poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej dla ok. 2
tysięcy mieszkańców. Koszt inwestycji na terenie obu gmin
wyniesie łącznie około 8 mln zł, z tego ponad 5 mln zł
wyniosą nakłady inwestycyjne w samej Gminie Cedry
Wielkie. I etap polegający na położeniu sieci światłowodowej
ma zakończyć się już w sierpniu br, w niedługim czasie
mieszkańcy gminy będą mogli „kliknąć” po raz pierwszy
korzystając z dostępu do szerokopasmowego internetu
opartego o nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

D

Na zdjęciu: Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
Tomasz Rejek oraz Wójt Gminy Janusz Goliński

Strona 9

Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Rozbudowa remizy strażackiej w Koszwałach

Fundusze na realizację małych projektów

G

miesiącu kwietniu Wójt Gminy Cedry Wielkie
podpisał dwie umowy na dofinansowanie tzw.
małych projektów.
Pierwszy z projektów pn. „Dni zdrowia w Gminie Cedry
Wielkie – budowa siłowni zewnętrznej w miejscowosci
Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia
i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy wraz z
organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie
Cedry Wielkie” składa się z kilku działań mających na celu
edukację prozdrowotną mieszkańców naszej gminy. A
mianowicie w placówkach oświatowych odbędą się zajęcia
tematyczne pn. „zdrowe śniadania” oraz zajęcia ruchowe. W
miejscowosci Długie Pole utworzona zostanie siłownia
zewnętrzna, na której przeprowadzane
będą zajęcia
sportowe dla dorosłych. Zwieńczeniem projektu będzie
organizacja na kompleksie ORLIK Międzynarodowego Dnia
Zdrowia. Łączna wartość operacji wyniesie 42 584,98 zł, z
czego 25.000,- zł stanowić będzie dofinansowanie ze
środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach drugiego projektu pn. Stworzenie sali
multimedialnej na przystani żeglarskiej
w miejscowosci Błotnik w gminie Cedry Wielkie oraz
przeprowadzenie warsztatów pn. „Moja przygoda z
komputerem – poznaje historię i przyrodę mojej małej
ojczyzny” powstanie sala multimedialna z nowoczesnym
wyposażaniem w sprzęt audio-wizualny oraz meble. Po
urządzeniu sali przeprowadzone zostaną tam warsztaty
informatyczne dla dzieci uczęszczających do okienek
przedszkolnych z terenu naszej gminy, Ośrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Giemlicach oraz Punktu
Przedszkolnego Bajkowo. W zajęciach weźmie udział 92
dzieci. Łączna wartość projektu wynosi 47 748,50zł brutto a
dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 25 000 zł.
Obydwa zadania Gmina planuje wykonać w bieżącym roku.

mina Cedry Wielkie wykonała już projekt budowlany
rozbudowy budynku remizy strażackiej w
Koszwałach. Obiekt zostanie rozbudowany o
dodatkowe stanowisko postojowe dla samochodu
gaśniczego oraz o pomieszczenie socjalne znajdujące się na
zapleczu garażu. Projekt przewiduje również stworzenie
zaplecza sanitarnego z natryskami. Rozbudowa odbywa się
w kierunku wschodnim (elewacja wschodnia).Całość
zostanie przykryta dachem dwuspadowym. Powierzchnia
użytkowa remizy strażackiej zwiększy się o około 106 m2.
Szacunkowy koszt inwestycji to kwota ok. 525 482, 00 zł.
Rozpoczęcie robót planowane jest na drugą połowę 2014 r.
Budynek remizy po rozbudowie stanie się obiektem bardziej
funkcjonalnym i estetycznym.

Wizualizacja planowanej remizy

Gmina Cedry Wielkie na Targach
Turystycznych

W

dniach 11-13 kwietnia 2014 r. odbyły się w
obiekcie Centrum WystawienniczoKongresowym Amber Expo obok stadionu
PGE Arena w Gdańsku XVII Targi Turystyczne.
Wśród wystawców prezentowały
się narodowe i regionalne
organizacje promujące turystykę,
biura podróży, agencje turystyczne,
baza turystyczna i przewoźnicy. Na
targi można było dojechać
bezpłatnie zabytkowym tramwajem
typu N, który kursował na trasie
Gdańsk-Amber Expo. Na
wspólnym stoisku Związku Miast i
Gmin Morskich, Gminy Pruszcz
Gdański i Gminy Cedry Wielkie
promowaliśmy przystań żeglarską
w Błotniku rozdając ulotki nt.
przystani, mapy gminy, przewodnik
turystyczny Pętli Żuławskiej. Targi
turystyczne w Gdańsku to
największa tego typu impreza w
Polsce.
Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r
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Podpisanie umowy z Zarządem Spółki
"Pętla Żuławska".

Gminne obchody Dnia Kobiet.

D

nia 14 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Cedrach
Wielkich Wójt Gminy Janusz Goliński podpisał
umowę użyczenia z przedstawicielami Spółki "Pętla
Żuławska": Michałem Górskim - Prezesem Zarządu oraz
Stanisławem Bogdanem Justyńskim - Wiceprezesem
Zarządu. Na podstawie przedmiotowej umowy Spółka
przejmie obowiązki zarządcy przystani żeglarskiej w
miejscowości Błotnik na czas trwałości projektu "Pętla
Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I". Zakres jej
działalności obejmować będzie zarządzanie gruntami i
infrastrukturą, w tym działalność bieżącą i inwestycyjna.
Firma odpowiedzialna będzie za udostępnienie przystani
turystom i pobieranie opłat, wyłonienie w drodze
postępowania przetargowego operatora przystani. Spółka
będzie sprawowała również nadzór i kontrolę nad
działalnością operatora, oraz będzie odpowiedzialna za
zapewnienie bezpieczeństwa, a także ustalenie regulaminu
przystani, reklamę i promocję. Spółka "Pętla Żuławska"
będzie równolegle zajmować się planowaniem rozwoju
portów i przystani oraz inwestycjami: budową, rozbudową,
utrzymywaniem i modernizacją infrastruktury.
Zgodnie z warunkami umowy, której przedmiotem było
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do projektu,
wszystkie gminy, które uzyskały dotację na budowę
przystanii zostały zobligowane do zawiązania spółki gmin
pn. Pętla Żuławska. Działania te podjęte zostały w celu
uzyskania zwiększonego dofinansowania oraz uznania
przez Unię Europejską podatku VAT jako kosztu
kwalifikowanego.
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przeddzień Dnia Kobiet, w piątkowy wieczór 7
marca 2014 r. odbyła się w Żuławskim Ośrodku
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
okolicznościowa impreza, dla Pań z terenu Gminy. Na
uroczystość przybyło liczne grono kobiet oraz Wójt Gminy
Janusz Goliński i Dyrektor ŻOKiS Łukasz Żarna. Składając
Paniom życzenia, Wójt Gminy Janusz Goliński podkreślił
doniosłe znaczenia kobiet w życiu codziennym jak i w
funkcjonowaniu lokalnych społeczeństw. Panie w naszej
Gminie są bardzo aktywne, a świadczy o tym chociażby fakt,
iż na 13 sołectw, w 10 funkcję sołtysa sprawują
kobiety.Również w składzie Rady Gminy występuje
przewaga liczebna pań. Po części oficjalnej odbyły się
występy artystyczne, a więc koncert piosenek w wykonaniu
Zespołu „Femal Band” oraz występ chóru żeńskiego
działającego przy ŻOKiS, kierowanego przez p. Bożenę
Kozicką. Wszystkie panie obdarowane zostały prze Wójta
Gminy oraz Dyrektora ŻOKiS symbolicznymi tulipanami. W
końcowej części spotkania, Panie w wyśmienitych
nastrojach spotkały się przy kawie i słodyczach.

Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r
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Uroczysta Gala Sponsorów.

D

nia 1 marca 2014r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich, po raz pierwszy
zorganizowano Uroczystą Galę Sponsora, na którą
zaproszone zostały osoby i firmy wspierające w znaczący
sposób działania kulturalne na rzecz mieszkańców Gminy
Cedry Wielkie. Przybyłych gości powitali: Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie i Pan Łukasz
Żarna - Dyrektor ŻOKiS. Po części oficjalnej goście obejrzeli
program artystyczny przygotowany przez uczennice z Zespołu
Szkół w Cedrach Małych i występ zespołu Female Band
działający przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich. Kolejnym punktem uroczystości była fotorelacja
prezentująca wydarzenia w 2013r., które mogły zaistnieć
właśnie dzięki ofiarności sponsorów. Zaproszeni sponsorzy
otrzymali statuetki dobroczynności w ramach podziękowania
za wsparcie finansowe w działalności na rzecz Gminy Cedry
Wielkie. W ramach gali został rozstrzygnięty konkurs - plebiscyt
na „Osobowość roku 2013” w dwóch kategoriach: sport i kultura.
Osoby nominowane zgłaszali mieszkańcy Gminy Cedry
Wielkie. Wśród osób zgłoszonych byli:

W kategorii SPORT:
Anna Moritz – Radna Gminy Cedry Wielkie, przewodnicząca
komisji ds. oświaty, kultury i sportu. Aktywistka społeczna na
rzecz sportu. Założycielka i działaczka w Klubie Korona Cedry
Małe. Członkini Zarządu Pomorskiego PZPN –
przewodnicząca komisji odznaczeń.
Joanna Trojnar - nauczyciel wychowania fizycznego w
Zespole Szkół w Cedrach Małych. Członek Zarządu
Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS”. Działaczka
społeczna. Prężnie działa przy organizacji wydarzeń sportowych na terenie gminy Cedry Wielkie. Opiekun na zajęciach
sportowych prowadzonych na „ORLIKU” w Cedrach Wielkich.
Ksiądz Leszek Laskowski – proboszcz Parafii Cedry Wielkie pasjonat sportu. Działacz społeczny skierowany na krzewienie
zamiłowania do sportu – piłki nożnej.
Michał Woźniak – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. Działacz społeczny. Prężnie działa
przy organizacji wydarzeń sportowych na terenie gminy Cedry Wielkie. Animator Orlika. Trener drużyny „Akademia Orlika”.
Sławomir Ficek - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.Działacz społeczny. Trener młodej
ekstraklasy w Lechii Gdańsk. W roku 2013 prowadził zajęcia w ramach przedsięwzięcia „Sport wszystkich dzieci – wspieranie
przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.
Agnieszka Jurczyk - Instruktor fitness i aerobiku działającego przy ŻOKiS. Poprzez zajęcia oparte na grach, zabawach, sportach,
tańcach, układach chorograficznych i innych formach aktywności ruchowej propaguje zdrowy tryb życia.
Leszek Wenecki – posiadacz stopnia mistrzowskiego w Taekwondo olimpijskim. Od roku 1988 trener Taekwondo olimpijskiego w
klubie AZS w Gdańsku. W latach 2002 - 2004 współpracował z Soo Kwang Lee jako trener Kadry Olimpijskiej „Ateny 2004”.
Obecnie trener UKS Bursztyn Gdańsk przy ZKPiG nr 25 w Gdańsku Świbnie (Wyspa Sobieszewska). Od lat trener swojej
dyscypliny w ŻOKiS w Cedrach Wielkich.

W kategorii KULTURA:
Katarzyna Sikora - Radna Gminy Cedry Wielkie, członek Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.Inicjatorka wielu przedsięwzięć
kulturowych na terenie miejscowości Trutnowy i całej Gminy.
Elżbieta Skirmuntt Kufel - prezes Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie działającego w gminie Cedry Wielkich.Stowarzyszenie
słynie z krzewienia historii i tradycji Żuław Gdańskich.
Bożena Kozicka - Absolwentka Gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki Wydziału Wychowania Muzycznego
Dyrygentury Chóralnej i Rytmiki. Nauczyciel muzyki w szkołach m.in. w Cedrach Małych, Wocławach, w Zespole Szkół w Suchym
Dębie, Krynicy Morskiej, Pruszczu Gdańskim. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu zespołów instrumentalnych, grup
wokalnych zarówno dziecięcych, młodzieżowych jak i dorosłych w ŻOKiS.
Danuta Zakrzewska działaczka społeczna. Radna Gminy Cedry Wielkie. Założycielka i prowadząca od 4 lat chór dziecięcy
„ Żuławskie Słowiki”. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Cedry Wielkie.
Spośród wielu zgłoszeń i wielkiej aktywności w głosowaniu mieszkańców wyłoniono dwoje zwycięzców.Pan Janusz Goliński i Pani
Bożena Daszewska ogłosili wyniki i wręczyli statuetki laureatom.Tytuł „Osobowość roku 2013”, w kategorii sport otrzymał ksiądz
proboszcz Leszek Laskowski Tytuł „Osobowości roku 2013”, w kategorii kultura otrzymała Pani Bożena Kozicka.

GRATULUJEMY
Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r
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Uroczysta Gala Sponsorów cd.

Z

wycięzców nagrodzono gromkimi brawami.
Następnie wzniesiono toast i pokrojono tort
przygotowany specjalnie na tę okazję. Po tych
emocjonujących wydarzeniach goście zostali zaproszeni
na uroczystą kolację przygotowaną przez KGW w
Leszkowach - Laureata X Wojewódzkiego Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich. Serwowano tradycyjne potrawy
żuławskie, zaś Panie ubrane były w żuławskie stroje z
XVII w. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej
atmosferze i miała na celu wyrażenie naszej
wdzięczności tym osobom, firmom i organizacjom, które
nie szczędzą swojego czasu, zaangażowania jak i
funduszy na rzecz wspierania działań społecznokulturalnych Gminy.

Urząd Stanu Cywilnego w 2013 r. w liczbach.

Pomoc materialna dla uczniów
Informujemy, iż w terminie od 09 do 30 kwietnia 2014
roku można składać w Urzędzie Gminy wnioski o
przyznanie pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc
finansowa w formie stypendium przysługuje uczniom z
terenu Gminy, uczęszczającym do szkół publicznych i
niepublicznych. Warunkiem uprawniającym do
ubiegania się o stypendium jest dochód na jednego
członka rodziny nie przekraczający:
• dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 542,00 zł
netto,
•dla osoby w rodzinie kwoty 456,00 zł netto
•dla osób posiadających gospodarstwo rolne dochód
ustalany jest na podstawie 1 ha przeliczeniowego,
który wynosi 250,00 zł. Wnioski można odbierać w
Urzędzie Gminy pok. nr 14. lub w sekretariatach
wszystkich szkół z terenu gminy Cedry Wielkie. W celu
uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do
kontaktu z pracownikiem urzędu pod nr tel. 58 6836164
w. 37.
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rząd Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich podaje
informację na temat zdarzeń zarejestrowanych w
kartotekach w roku 2013 a dotyczących
mieszkańców Gminy Cedry Wielkie.
W minionym roku:
Urodziło się 93 dzieci - 40 dziewczynek i 53 chłopców.
Najpopularniejsze imię dla chłopca to Igor (3), Fabian (3),
Wiktor (3); dla dziewczynki - Lena (7), Nadia (5), Oliwia (5).
Zmarło 47 mieszkańców.
Związek małżeński zawarły 73 osoby z terenu naszej gminy.
5 par obchodziło Złote Gody, tj. jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego.
5 par obchodziło Szmaragdowe Gody, tj. jubileusz 55-lecia
pożycia małżeńskiego.
2 pary obchodziły Diamentowe Gody, tj. jubileusz 60-lecia
pożycia małżeńskiego.
W czerwcu 2013 r. przypadła uroczystość 101 urodzin
najstarszej mieszkanki gminy, natomiast w grudniu druga
mieszkanka skończyła 100 lat.
Liczba mieszkańców na koniec 2013r. wyniosła: 6610
osób.
Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r
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Karnawałowy Bal Seniora.
W dniu 08.02.2014r. po raz kolejny w naszej gminie
świętowaliśmy Karnawałowy Bal Seniora. Na zaproszenie
Wójta Gminy Cedry Wielkie Pana Janusza Golińskiego do
restauracji Cedrowy Dworek przybyło około 100 Seniorów,
aby uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanej
uroczystości. Główna część spotkania poprzedzona została
uroczystą Mszą świętą w Kościele Parafialnym w Cedrach
Wielkich odprawioną przez Ks. Leszka Laskowskiego, Ks.
Prałata Jana Świstowicza, Ks. Waldemara Naczk oraz Ks.
Prałata Franciszka Fecko. Tegoroczne spotkanie Seniorów
odbyło się w restauracji ,,Cedrowy Dworek” w Cedrach
Wielkich. Zebranych gości powitał Wójt Gminy Cedry Wielkie
Pan Janusz Goliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Gdańskiego Pan Bogdan Dombrowski, Wicestarosta Gdański
Pan Marian Cichon oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Bożena Daszewska i Ksiądz Prałat Franciszek Fecko.
Imprezę poprowadził znany naszym Seniorom Wodzirej, Pan
Michał Olejnik, który przypomniał znane utwory z lat
młodzieńczych naszych gości, wywołując uśmiechy na ich
twarzach. Mimo, że na parkiecie dominowała płeć żeńska,
wszystkim Seniorom towarzyszył szampański nastrój.
Uroczystość wzbogacił występ Żeńskiego Chóru Żuławskiego
Ośrodka Kultury i Sportu oraz pokaz taneczny Zespołu ,,Stars”
z Zespołu Szkół w Cedrach Małych. W wolnych chwilach była
możliwość odnowienia dawnych znajomości i spędzenia
czasu w gronie. Nasi aktywni Seniorzy chętnie uczestniczyli w
zorganizowanych dla nich konkursach i zabawach a
wszystkim dopisywał wyśmienity humor.Do zobaczenia za
rok.

Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r
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V Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

D

nia 29 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Suchym
Dębie odbył się V Powiatowy Turniej Kół
Gospodyń Wiejskich, w którym uczestniczyło 6

KGW :
z Cedrów Wielkich, Koźlin, Przywidza, Rokitnicy,
Skowarcza oraz Gołębiewka.
Gminę Cedry Wielkie reprezentowały Panie z KGW
Cedry Wielkie. Organizatorami turnieju były: Starostwo
Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz Gmina Suchy
Dąb.
Konkurencje pomiędzy Kołami odbywały się w kategorii:
najlepsze wyroby piekarnicze i cukiernicze, fotorelacja
„Wydarzenie roku w Kole”, wykonanie piosenki o mojej
okolicy, prezentacje stroju letniego z elementami sztuki
ludowej, wykonanie wybranego, ludowego tańca oraz
najładniejsza dekoracja stołu.
Gran Prix zdobyły Panie z KGW w Skowarczu,
natomiast Panie z KGW Cedry Wielkie zajęły I miejsce w
kategorii najsmaczniejsze wyroby piekarnicze i
cukiernicze przygotowując sernik kaszubski
z
ziemniakami.
Serdecznie gratulujemy. Na turniej
przybyło wielu znamienitych gości m.in. Marszałek
Senatu Bogdan Borusewicz, Wiceminister Administracji
i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski, Eurodeputowany Jan
Kozłowski, Członek Zarządu Województwa Ryszard
Świlski, Starosta Powiatu Gdańskiego Cezary Bieniasz
– Krzywiec i Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński,
który kibicował naszym Paniom z KGW Cedry Wielkie.
Całość wydarzenia uświetniły występy artystyczne
dzieci.
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Dofinansowanie usuwania azbestu

Drugi Roczek Niepublicznego Zespołu
Słonecznych Okienek Przedszkolnych.

Od wielu lat osoby posiadające nieruchomości na terenie
Gminy Cedry Wielkie, mają możliwość uzyskania
dofinansowania na demontaż, transport i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie wymagań
zawartych w „Regulaminie przyznawania
dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwienie
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
pochodzących z budynków mieszkalnych i
gospodarczych z terenu gminy Cedry Wielkie”, który jest
dostępny na stronie internetowej Gminy w zakładce
Ochrona Środowiska. Dofinansowanie może wynieść
nawet 100 % wartości zadania we wskazanym powyżej
zakresie co stanowi dodatkowy atut przemawiający za
podjęciem działań zmierzających do całkowitego
usunięcia szkodliwych wyrobów.
Warto podkreślić, iż ta forma pomocy udzielanej przez
Gminę, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców. W 2013 r. wypłacono 30 712,00 zł, z czego
20 518 pochodziło z dotacji WFOŚ. Dzięki wsparciu
Gminy unieszkodliwiono 38,39 ton szkodliwego
materiału zawierającego azbest.
Wiele osób nie jest w stanie samodzielnie
sfinansować demontażu, zabezpieczenia, transportu i
unieszkodliwienia szkodliwych wyrobów zawierających
azbest, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich
mieszkańców, aby korzystali z możliwości jakie daje
Gmina i składali wnioski w celu uzyskania pomocy.
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej urzędu www.cedrywielkie.pl w zakładce ochrona środowiska, jak również
osobiście do pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu.

Marszałek zwiększył dofinansowanie
Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o
rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu pn.„Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błotnik i Cedry
Małe w Gminie Cedry Wielkie” o miejscowość Wocławy.
Zwiększy się również kwota dofinansowania
przedmiotowego projektu o 2 183 778,32zł do kwoty
3386 600 zł. Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 15
kwietnia br. Członek Zarządu Województwa Ryszard
Świlski przekazał Wójtowi Gminy Januszowi
Golińskiemu decyzję Zarządu Wojeówdztwa w sprawie
zwiększenia zakresu i dofinansowania przedmiotowej
inwestycji.

Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r
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"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją, która
ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."
Jan Paweł II
Za nami już drugi rok działalności NZ-SOP, 4-ch
Słonecznych Okienek Przedszkolnych, finansowanej w
ramach dotacji udzielonej przez Gminę Cedry Wielkie i
prowadzonej przez Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów
Praktyków - w siedzibach: Żuławskiego Ośrodka Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich (2 grupy), Szkoły Podstawowej w
Trutnowach, oraz Centrum Rekreacyjno-Sportowego w
Długim Polu. Przy podejmowaniu kolejnych zadań,
zmierzających ku systematycznemu rozwojowi NZ-SOP,
utrzymywano następujące kierunki działań: - doskonalono
działania wspomagające rozwój dzieci poprzez:
indywidualizowanie procesu edukacyjnego, wspieranie
uzdolnień, współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój
dziecka i kompetencji nauczycieli, udzielanie wsparcia
rodzicom, zespołowe działanie nauczycieli. Doskonalono
procesy i umiejętności planowania, monitorowania i
analizowania osiągnięć dzieci. Panie nauczycielki
prowadzące grupy czyniły starania, aby dzieci czuły się w
„okienkach” bezpiecznie. Aby bez widocznego wysiłku, bez
dużego stresu, bez płaczu - osiągały granice, które będą nas
zdumiewały. Dbały, aby dzieci były radosne, pomysłowe,
samodzielne - aby rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły
oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy i ciekawość
świata. Uczyły się budowania relacji, pierwszych przyjaźni
zarówno ze starszymi jak i młodszymi dziećmi, co w
przypadku braku rodzeństwa jest naprawdę niezastąpione.
Prowadzone zajęcia często wzbogacała obecność
zaproszonych gości: policjanta, strażaka czy psa
przewodnika. Wiele zajęć odbywało się w terenie np.
wycieczka na pocztę, do banku, ośrodka zdrowia. Odbywały
się zajęcia z rytmiki i języka angielskiego. Dzieci chętnie i z
zapałem uczestniczyły w „zabawach rytmicznych po
angielsku”, gdyż w atmosferze zabawy i radości angielski
„sam wchodził do głowy”
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IX Gminny Konkurs Recytatorski.

Bezpłatne szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

„Imiona" - taki tytuł nosił IX Gminny Konkurs Recytatorski,
który odbył się 27 lutego 2014r. w Szkole Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Giemlicach. Uczestniczyło w nim 38
uczniów z terenu naszej gminy, którzy zmagali się w ośmiu
kategoriach wiekowych. Prowadzący konkurs
konferansjerzy przybliżyli zebranym etymologię niektórych
imion, a z recytowanych wierszy dowiedzieliśmy się, jak o
imionach pisali poeci. Konkurs oceniało jury w składzie:
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Bożena
Daszewska, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Maria Gierszewska oraz Dyrektor Żuławskiego Ośrodka
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich Łukasz Żarna. Dzieci
klas 0 i uczniowie klas I - III recytowali po jednym wybranym
przez siebie wierszu. Jury miało nie lada zadanie, by ocenić
tę grupę wiekową. Dzieci zaprezentowały bardzo wysoki
poziom umiejętności recytatorskich. Nagrody i wyróżnienia
zostały wręczone przez Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza
Golińskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Giemlicach Tomasza Szlak. Konkurs przebiegał w
atmosferze sympatycznej rywalizacji, a widownia wszystkich
występujących nagradzała gromkimi brawami. Już teraz
zapraszamy na przyszłoroczny - X Jubileuszowy konkurs
recytatorski w Giemlicach.

achodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
rozpoczęła rekrutację do projektu "Zmiana Roli Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa".
Projekt adresowany jest do osób, które: zamieszkują na
terenie województwa pomorskiego,są rolnikami tzn. osobiście
i na własny rachunek prowadzą działalność rolniczą w
pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym, są
domownikami tzn. osobami bliskimi rolnikowi, pozostające z
rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub
zamieszkującymi na terenie jego gospodarstwa rolnego w
bliskim sąsiedztwie i stale pracują w tym gospodarstwie
rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem
pracy,zamierzają w przyszłości podjąć zatrudnienie na
obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub podjąć
poza rolniczą działalność gospodarczą.
Do projektu zostanie przyjętych 108 osób (w tym 60 kobiet i 48
mężczyzn).
W ramach projektu przewiduje się: Indywidualne Doradztwo
Zawodowe - 6 godzin spotkań z doradcą zawodowym,
Szkolenie "Poznaj siebie", które zakłada rozpoznanie
własnych predyspozycji i celów zawodowych, a co za tym idzie
pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej (32
godz.),kursy zawodowe do wyboru, Księgowość wspomagana
komputerem, Pracownik administracyjno-biurowy, Kurs na
prawo jazdy kategorii C wraz z egzaminem, Kurs operatora
koparko-ładowarki, Kurs spawania podstawowego wraz z
egzaminem, Kurs opiekuna nad osobami zależnymi wraz z
egzaminem. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp z o.o. Oddział w
Słupsku, ul. Juliana Tuwima 23/6, 76-200 Słupsk, tel. 781-147251, email: w.arcimowicz@zgd.com.pl
www.zmianaroli-zgd.com.pl
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"Młodzież zapobiega pożarom" - eliminacje gminne.

D

nia 26 lutego br. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich odbyły się gminne eliminacje do
XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. W etapie gminnym wzięły udział
dwie grupy wiekowe: I grupa - szkoły podstawowe, II grupa szkoły gimnazjalne. Do rywalizacji przystąpili uczniowie ze
Szkoły Podstawowej z Cedrów Wielkich, Wocław i Giemlic oraz
gimnazjum z Cedrów Wielkich. Uczestnicy mieli za zadanie
rozwiązanie testu sprawdzającego, a w dalszej rywalizacji
odpowiedzieć na pytania przed komisją konkursową. Zakres
pytań obejmował zasady postępowania na wypadek pożaru,
wiedzy na temat technik pożarniczych, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W tegorocznym turnieju
laureatami zostali:

Uczniowie szkół podstawowych:
I miejsce Anna Wróbel - Szkoła Podstawowa im.
H.Sienkiewicza w Cedrach Wielkich
II miejsce Angelika Walenczikowska - Szkoła Podstawowa im.
J.Brzechwy w Giemlicach
III miejsce Dariusz Kapusta - Szkoła Podstawowa im.
J.Brzechwy w Giemlicach
Uczniowie gimnazjum:
I miejsce Tomasz Tatarowicz - Gimnazjum w Cedrach Wielkich
II miejsce Kacper Gruszka - Gimnazjum w Cedrach Wielkich
III miejsce Paulina Jedlikowska - Gimnazjum w Cedrach
Wielkich.
Zwycięzcy turnieju otrzymali od Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy
uczestnicy podziękowania i statuetki. Dziękujemy opiekunom grup za przygotowanie teoretyczne i praktyczne do turnieju.
Zwycięzcy tegorocznej edycji turnieju Tomasz Tatarowicz i Anna Wróbel będą reprezentować naszą gminę w etapie powiatowym
Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Pruszczu Gdańskim. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych eliminacjach.

Cedry Wielkie, kwiecień 2014 r
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Dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2014.
W wyniku przeprowadzonego w dniach od 24.01.2014 do 06.03.2014 roku, otwartego konkursu - podczas którego komisja
konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje do
działalności na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Organizacje pozarządowe z terenu gminy zgłosiły łącznie 11 ofert.

L.p.

1.

2.
3.
4.

5.

Nazwa oferenta
Stowarzyszenie
ŻUŁAWY
GDAŃSKIE

Stowarzyszenie
ŻUŁAWY
GDAŃSKIE
Klub Orlika Cedry
Wielkie
Klub Sportowy
WISŁA DŁUGIE
POLE
Klub Orlika Cedry
Wielkie

Nr
ofe
rty

1

3
6

5

9

7.

Klub Orlika Cedry
Wielkie

7

8.

Stowarzyszenie
ŻUŁAWY
GDAŃSKIE

2

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Giemlice

10

9.

10.

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Giemlice

Tytuł oferty

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury
i dziedzictwa
narodowego
Oświata
i wychowanie

ZEBRANIE MATERIAŁÓW,
OPRACOWANIE I WYDANIE
KSIĄŻKI KATARZYNY
CZAYKOWSKIEJ-STÓJ „W
BIEGU, PO DRODZE,
ŻUŁAWSKIM TRAKTEM”
TANIEC- MOJA PASJA

Turystyka
i krajoznawstwo

UPOWSZECHNIANIE
TURYSTYKI WODNEJ W
TYM PROMOCJA
ORGANIZACJA
PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ
AKTYWNEGO
CZASU
W BŁOTNIKU POPRZEZ
WOLNEGO
DLAREGAT
DZIECI I
ORGANIZACJĘ
MŁODZIEŻY
WODNYCH
ZAJĘCIA SPORTOWE DLA
WSZYSTKICH

4

Klub Sportowy
KORONA CEDRY
MAŁE

6.

Nazwa zadania

Wspieranie
i
upowszechnianie
kultury fizycznej

Przyznana
punktacja

Środki
przeznaczone w
konkursie

Wnioskowana
kwota dotacji

5,0

4.000,00

4.000,00

ZAGRAJMY RAZEM –
ORGANIZACJA
ROZGRYWEK
SPORTOWYCH

Przyznana
kwota
dotacji

Uwagi
(np. dotyczące
nie spełnia wymogów
formalnych)

4.000,00
---

4,67

4.000,00

4.000,00

4.000,00

---

4,74

4.000,00

4.000,00

4.000,00

---

21.500,00

18.000,00

---

5.000,00

4.500,00

---

4,85

25.000,00

22.500,00

---

4,62

4.000,00

4.000,00

---

4,23

4.000,00

nie
przyznano
dotacji

---

4.000,00

nie
przyznano
dotacji

---

2.000,00

2.000,00

---

4,23

4,77

45.000,00

DZIECIAKI NA WODZIE

EKOLATO Z ŻUŁAWAMI

11

Wypoczynek
dzieci i młodzieży
AKTYWNE I KREATYWNE
WAKACJE W GIEMLICACH

Ochrona
środowiska i

CZYSTE I PIĘKNE
GIEMLICE

4.000,00

4,39

4,54

2.000,00

OSTRZEGAMY PRZED OSZUSTAMI
- Babciu, pilnie potrzebuję pieniędzy… – taki telefon może odebrać każdy z nas, nie zdając sobie sprawy,
że może mieć do czynienia z przestępcą. Oszuści działający metodą „na wnuczka” wprowadzają swoje
ofiary w błąd, podając się za członka rodziny, prowadzą rozmowę w taki sposób, że potencjalna ofiara
sama „zgaduje”, że rozmawia z kimś z rodziny – wnuczkiem, bratankiem, siostrzenicą. Policjanci
zatrzymują oszustów, lecz w ich miejsce pojawiają się kolejni, którzy modyfikują swoje metody działania.
W ostatnim czasie podają się nawet za policjantów. Pamiętajmy w takich przypadkach natychmiast
kontaktujmy się z Policją.
Sprawcy posługujący się metodą „na wnuczka” często działają w zorganizowanych grupach – w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych wprowadzają osoby pokrzywdzone w błąd co do swojej tożsamości, podając się za
bliskiego członka rodziny: wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrzeńca, synową lub podając się za członka rodziny
znajomych, sąsiadów, przyjaciół. Ostatnio przestępcy podają się nawet za policjantów aby uwiarygodnić swoje
zamiary.Najpierw typują swoje potencjalne ofiary – najczęściej wybierają osoby starsze, mieszkające samotnie.
Wykorzystują głównie dane zawarte w książkach telefonicznych. Następnie dzwonią do tych osób i w czasie
rozmowy, wzbudzając przekonanie, że są ich krewnymi czy znajomymi, proszą o pilne pożyczenie pieniędzy na
różnego rodzaju cel. Po kilku minutach kolejny telefon – to mężczyzna, który podaje się za policjanta i potwierdza
całe zdarzenie. Jest to oczywiście kłamstwo, które ma uwiarygodnić działanie oszustów. Pamiętajmy! Policja tak
nie działa! Policjanci w takich przypadkach nie kontaktują się telefonicznie. Gdy dzwoni do nas osoba podająca się
za funkcjonariusza natychmiast skontaktujmy się z Policją dzwoniąc na bezpłatny numer 112 czy 997 bądź
kontaktując się z najbliższą jednostką Policji. Tylko natychmiastowe powiadomienie Policji daje duże możliwości
szybkiego zatrzymania sprawcy.
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WOŚP 2014 w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich
zebrała rekordową sumę.
Dnia 12 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół w Cedrach
Wielkich odbył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy pod hasłem „Na ratunek. Na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”. Szefem
sztabu była Pani Anna Górna Przewodnicząca Rady
Rodziców w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. W
wielodniowych przygotowaniach poprzedzających Finał
udział wzięło większość nauczycieli, pracownicy obsługi i
administracji, rodzice i młodzież Gimnazjum. Orkiestra nie
zagrałaby, gdyby nie hojność sponsorów i darczyńców,
których w tym roku było aż 50, a przede wszystkim
zaangażowanie wszystkich. Wśród sponsorów i darczyńców
wymienić należy: Prezydenta RP Bronisława
K o m o r o w s k i e g o , W i c e m a r s z a ł k a Wo j e w ó d z t w a
Pomorskiego Ryszarda Świlskiego, Wójta Gminy Cedry
Wielkie Janusza Golińskiego, Starostę Powiatu Gdańskiego
Cezarego Bieniasz - Krzywiec, Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdańskim, Stowarzyszenie ''Żuławy Gdańskie'',
Trutnowy, Stowarzyszenie ''Podaj Rękę'' Miłocin. W
bezpośrednie uczestnictwo włączyli się: uczniowie Zespołu
Szkół w Cedrach Małych - formacja „Stars”, chór „Żuławskie
Słowiki” z Wocław, dzieci ze szkoły tańca „Gabi”, Filip
Tyszka, Chór „Rapsodia” i „Female Band”, pan Iłowski zespół
„Midnight”, zespół „Śmieciarnia” i „Korozja”, bracia Iłowscy pokaz fireshow. Festynowi towarzyszyły liczne: aukcje i
konkursy z nagrodami. Było wiele atrakcji zarówno dla
dorosłych jak i dzieci. Bezpośredni udział w Finale wzięli:
Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński, dyrektorzy
szkół, dyrektor ŻOKIS-u, i wielu mieszkańców gminy.
Tradycyjnie wieczór zakończył się „Światełkiem do Nieba”.
Nad Cedrami Wielkimi pojawiły się liczne fajerwerki. Z
głośników rozbrzmiewał hymn Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali Policjanci i Strażacy. W tym roku Finał Orkiestry okazał się
wyjątkowo pomyślny bowiem zebrano i przekazano rekordową sumę 13.477 złotych i 66 groszy, poprawiając tym samym wyniki
z poprzednich lat.
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66 rocznica ślubu
Jubileusze z racji długoletniego pożycia małżeńskiego
zawsze wzbudzają wzruszenie a zarazem podziw. Na
terenie Gminy Cedry Wielkie w m. Leszkowy mieszka
małżeństwo, które wspólnie spędziło ze sobą 66 lat. Są to
Państwo Maria i Władysław Kałkuccy, którzy 3 stycznia
2014 r. obchodzili 66 rocznicę pożycia małżeńskiego. Z tej
okazji, oraz 93 urodzin Pani Marii w dniu 8 lutego wizytę
Szanownym Jubilatom złożył Wójt Gminy Janusz Goliński,
aby osobiście pogratulować i życzyć Państwu Kałkuckim
długich jeszcze lat wspólnego życia w zdrowiu i
pomyślności. Pan Władysław swoje 96 urodziny świętować
będzie w lipcu br. Państwo Kałkuccy są najstarszym
małżeństwem mieszkającym na terenie Gminy Cedry
Wielkie i mimo posiadanych lat są w świetnej kondycji
fizycznej. Dostojnym Jubilatom Państwu Marii i
Władysławowi Kałkuckim składamy najserdeczniejsze
życzenia dalszych długich lat życia w zdrowiu i pomyślności
oraz szczęściu rodzinnym.

Urodzinowe Jubileusze

U

rodziny mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, którzy
ukończyli 90 lat i więcej są szczególnym
wydarzeniem, do których Wójt Gminy przywiązuje
szczególną uwagę. Przyjętym zwyczajem jest iż Wójt Gminy
osobiście wraz z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej składają Jubilatom gratulacje i życzenia
obdarowywując kwiatami i upominikiem. Aktualnie na terenie
gminy zamieszkuje 22 osoby, które liczą sobie
dziewięćdziesiąt i więcej lat. Najstarsza mieszkanka gminy
obchodziła latem ubiegłego roku 101 lat.
W bieżącym roku swoje urodziny świętowali:
- Pani Władysława
Fiedosiuk, zam. w
Trzcinisku, która 27
lutego 2014 obchodziła
90-te urodziny

- Pani Władysława
Wojdyr zam. w
Trutnowych obchodziła
3 kwietnia 2014 swoje
94 urodziny.
Na zdjęciu od lewej: Władysław Kałkucki, Maria Kałkucka, syn oraz
córka Państwa Kałkuckich i Wójt Gminy Janusz Goliński.

Feriowisko w Szkole Podstawowej w Wocławach.
W Szkole Podstawowej w Wocławach w pierwszym tygodniu
ferii zimowych zorganizowane było FERIOWISKO. Każdego
dnia na uczestników czekały nowe atrakcje. Dzieci spędziły ten
czas bardzo miło, bezpiecznie i aktywnie. Pierwszego dnia
ustalono zasady bezpieczeństwa wykonując plakat i zimowe
rysunki. Wiedząc już jak zapobiec urazom i wypadkom podczas
zimowych zabaw uczestnicy mogli cieszyć się śniegiem na
placu zabaw. Bawiono się również na sali gimnastycznej, starsi
uczniowie grali w tenisa stołowego. Na zajęciach artystycznych
uczestnicy stworzyli piękne maski karnawałowe, „cuda” z masy
solnej, a następnie je pomalowano. Główną atrakcją
FERIOWISKA był wyjazd do Gdańska na warsztaty o ciekłym
azocie i zwiedzanie wystawy „Energia, Niebo i Słońce” w
Centrum Hewelianum. Ostatni dzień FERIOWISKA dzieci
spędziły przy dźwiękach muzyki bawiąc się i śpiewając. Każdy
uczestnik odchodząc do domu zabrał ze sobą dyplom oraz
drobny upominek, który będzie mu przypominał o wspólnie
spędzonych chwilach.

-Pani Władysława
Mieszczak zam. w
Długim Polu obchodziła
dnia 3 kwietnia 2014
roku swoje 90-te
urodziny.

- Pan Stanisław Fulara
zam. w Leszkowych
dnia 3 kwietnia 2014
roku obchodził 90-te
urodziny.

- Pan Michał Szajner zam. w Stanisławowie, który dnia 16
lutego 2014 roku obchodził swoje 94 urodziny.
Wszystkim Jubilatom składamy życzenia zdrowia, szczęścia
oraz długich jeszcze lat życia w gronie najbliższych.
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Uczczenie pamięci więźniów "Marszu Śmierci"
Dnia 25 stycznia 1945 r. komendant obozu
koncentracyjnego Stutthof Werner Hoppe zarządził
rozpoczęcie ewakuacji obozu. Trasa ewakuacji wiodła
przez Mikoszewo, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański,
Straszyn, Łapino, Niestępowo i dalej aż do Lęborka.
Łącznie na trasę tragicznego marszu wyruszyło ponad
11.000 więźniów. Do końca doszło 7000 osób.
Pamięć o „Marszu Śmierci” do dzisiaj jest nadal żywa.
Właśnie dla upamiętnienia tamtych wydarzeń, w dniu
24 stycznia 2014 r.
odbyła się uroczystość
upamiętniająca 69 rocznicę „Marszu Śmierci”. Na
zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie – Pana
Janusza Golińskiego w uroczystościach udział wzięli:,
Dyrektor Muzeum Stutthof - Piotr Tarnowski, Kierownik
Muzeum Stutthof - Elżbieta Grot, więzień Obozu
Stutthof - Stefan Lewandowski, radni ,sołtysi oraz
mieszkańcy gminy. Przybyły także poczty
sztandarowe ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Cedrów Wielkich
i Koszwał. Po krótkim nabożeństwie w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich, koncelebrowanym przez Ks. Dziekana Jana
Świstowicza , proboszcza parafii w
Kiezmarku oraz Proboszcza parafii
w Giemlicach - Ks. Janusza Mathea.
Po uroczystym nabożeństwie
uczestniczący w obchodach
przedstawiciele instytucji i delegacje
ze szkół, złożyły kwiaty pod
pamiątkowym obeliskiem
poświęconym pamięci poległych
w i ę ź n i ó w. D a l s z a c z ę ś ć
uroczystości odbyła się w
Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu,
gdzie zaprezentowana została
wystawa ze zbiorów Muzeum Obozu
w Stutthofie pn. „Historia i jej
świadkowie 1939 - 1945”. W trakcie
uroczystości historię ewakuacji
więźniów przedstawiła p. Elżbieta
Grot - kustosz i kierownik działu
naukowego Muzeum Stutthof, a
lokalne zespoły i uczniowie ze szkół
uświetniły uroczystość nastrojowym
programem artystycznym.
Ponadto rozstrzygnięty został
konkurs plastyczny pn. „LUDZIE
LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS", na który wpłynęło blisko 30 prac z czterech szkół. Konkurs miał na celu pielęgnowanie
pamięci o wydarzeniach związanych z „Marszem Śmierci”.
Spośród wszystkich prac wyłoniono pięć najlepszych:
Pierwsze miejsce zajęła uczennica Gimnazjum w Cedrach
Wielkich - Aleksandra Gugniewicz. Kolejno drugie i trzecie
- Katarzyna Kubiak i Joanna Golińska z Zespołu Szkół w
Cedrach Małych. Dwa wyróżnienia powędrowały do
Sandry Terlane i Natalii Siemianiuk,
również

uczennic z Zespołu Szkół w Cedrach Małych. Dla
zwycięzców konkursu nagrody rzeczowe oraz
dyplomy wręczyli Pan Janusz Goliński- Wójt Gminy, Pan
Piotr Tarnowski-Kierownik Muzeum Stutthof, Pani Elżbieta
Grot-kustosz i kierownik działu naukowego Muzeum
Stutthof oraz Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady
Gminy Cedry Wielkie. W ramach udziału w konkursie
wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania. W trakcie tej
części uroczystości Wójt Gminy podziękował osobom,
które w istotny sposób przyczyniły się do upamiętnienia
tamtych tragicznych wydarzeń

Na zdjęciu: Więzień obozu Stutthof Stefan Lewandowski oraz Wójt Gminy Janusz
Goliński
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Konkurs „Piękna Wieś” 2014

Wypiekanie chleba w ŻOKiS
Do końca zbliża się realizacja projektu pn. „Wyposażenie
Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
wraz z organizacją warsztatów z wypiekania tradycyjnego
chleba” realizowanego w ramach działania 4.13 „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów
objętego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, współfinansowane przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt ma na celu poprawę
warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i ich
aktywizacja poprzez wyposażenie obiektów publicznych
i poszerzenie oferty kulturowej.
Projekt obejmuje 24 godziny warsztatów kulinarnych
prowadzonych przez Wykwalifikowanego mistrza
cukiernictwa dla 10 uczestników z terenu Gminy Cedry
Wielkie. W ramach warsztatów uczestnicy zostali
zaopatrzeni w niezbędne produkty spożywcze i akcesoria
gospodarstwa domowego. Poza warsztatami doposażono
obiekt ŻOKiS w kuchenkę i zmywarkę zaplanowano
przeprowadzenie kampanii promocyjnej i wystawę zdjęć z
realizacji projektu.
Uczestniczkom najbardziej podoba się przebieg warsztatów,
tym bardziej, że wciąż powstają coraz smaczniejsze wypieki.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza do wzięcia udziału w
tegorocznej edycji Konkursu ,,Piękna Wieś”, który w tym roku
organizowany jest w dwóch kategoriach: "Zagroda" i
"Wieś”. Konkurs przeprowadzany jest w 3 etapach:
gminnym, powiatowym, wojewódzkim. W konkursie mogą
brać udział wsie, zagrody rolnicze i nierolnicze oraz
gospodarstwa agroturystyczne. Natomiast nie mogą brać
udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy oraz
laureaci I miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10 edycji
Konkursu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest
złożenie karty zgłoszenia w terminie do 15 maja 2014 r. do
Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich. Komisja powołana przez
Wójta Gminy Cedry Wielkie dokona oceny zgłoszonych
zagród i wsi w terminie do 15 czerwca br., po czym zgłosi
laureatów I miejsc w kategorii wieś i zagroda rolnicza do
eliminacji powiatowych. Dla laureatów I, II, i III miejsc w
poszczególnych kategoriach konkursu na szczeblu gminnym
przewidywane są znaczne nagrody finansowe. Szczegółowe
informacje oraz karty zgłoszenia dostępne są w Urzędzie
Gminy w pok. 14 (tel. 58 692-20-37) lub na stronie
internetowej Urzędu Gminy. Konkurs ma na celu
promowanie działań zmierzających do poprawy estetyzacji
wsi i własnego najbliższego otoczenia.

V Wiosenne Targi Ogrodnicze
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
serdecznie zaprasza do udziału w V Wiosennych Targach
Ogrodniczych, które odbędą się w dniach 26 i 27 kwietnia
2014 r. na terenach Pomorskiego Ośrodka Rolniczego w
Gdańsku Oddział w Starym Polu. W czasie Targów
zaprezentują się firmy z branży ogrodniczej, oferujące:
materiał szkółkarski owocowy i ozdobny, rośliny rabatowe,
cebulowe oraz nasiona , a także maszyny i urządzenia do
produkcji ogrodniczej, wyposażenia ogrodów, mieszkań.
Targom towarzyszyć będzie wystawa wyrobów rzemiosła
artystycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych.
REDAKCJA:
Urząd Gminy Cedry Wielkie
83-020 Cedry Wielkie
ul. M.Płażyńskiego 16
Tel. (58) 683-61-64
Tel. (58) 692-20-32
Fax. (58) 683-61-66

Biuletyn “Nowiny Żuławskie”
Nakład: 1000 egzemplarzy

www.cedry-wielkie.pl
e-mail: urzad@cedry-wielkie.pl
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Agroturystyczne Gospodarstwo Edukacji Rolniczej, Osice 44, 83-022 Suchy Dąb
serdecznie zaprasza do WIEJSKIEJ

ZAGRODY

Wycieczki szkolne
Zapraszamy dzieci wczesno-szkolne i przedszkolne do uczestniczenia w dwóch stałych programach
wycieczek: I – Mały Farmer, II – Święto Ziemniaka
I – Mały Farmer (maj, czerwiec)

II – Święto Ziemniaka (wrzesień, październik)

W programie Mały Farmer dzieci poznają zwierzęta hodowlane
oraz je karmią. Zobaczą pola uprawne i płody rolne. Siądą za
kierownicą traktora, a także poznają i pobawią się maszynami
rolniczymi (zabawki). Sami posieją warzywa. Zjedzą kiełbaskę z
ogniska lub grilla i otrzymają pamiątkę.

Program obejmuje m.in. wykopki, zawody w zbie raniu
ziemniaków, karmienie zwierząt hodowlanych, zabawy
ziemniaczane, pieczenie kiełbasek, robienie „”cudaków”
ziemniaczanych. Zabawę uatrakcyjni Wizyta Pani Kartofel, która
opowie bajkę. Będzie również jedzenie pieczonych ziemniaków,
ziemniaczana zgaduj-zgadula, nauka piosenki o ziemniakach i
na koniec wręczenie dyplomów.

Czas realizacji zajęć ok. 4 godzin
Koszt wycieczki od osoby 20 zł.

Czas realizacji zajęć ok. 4 godzin
Koszt wycieczki od osoby 20 zł.

5 % rabatu dla czytelników
„Nowiny Żuławskie”

Istnieje także możliwość indywidualnego budowania programu wycieczki.
Organizujemy również pikniki rodzinne , urodziny dzieci, Dzień Dziecka
i inne spotkania okolicznościowe
Wycieczki zapraszamy w godz. od 9.00 do 13.30, Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.
tel. 695 964 677, e-mail: malinowskakatarzyna@onet.pl
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