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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą pełne radości, ciepła i niepowtarzalnej

rodzinnej atmosfery a Nowy Rok obdarzy Państwa
pomyślnością i sukcesami. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2017!

życzą

Radni Gminy i Sołtysi,
Wójt Gminy Janusz Goliński,

oraz pracownicy Urzędu Gminy
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rzy okazji wizytacji dekanatu Żuławy Steblewskie 
przez Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka PGłódzia Metropolity Gdańskiego, dnia 6 listopada 

br. odbyło się doniosłe spotkanie z władzami Gminy 
oraz przedstawicielami lokalnego biznesu. Ksiądz 
Arcybiskup przyjął zaproszenie Wójta Gminy Janusza 
Golińskiego oraz właściciela spółki Activ Yacht - E. 
Wituckiego do odwiedzenia przystani żeglarskiej w 
Błotniku i poświęcenia zbudowanej przez tę firmę 
kolejnej pływającej jednostki tzw. „pływającego domu”. 
Księdzu Arcybiskupowi towarzyszył Wojewoda 
Pomorski Pan Dariusz Drelich, Ks. Krzysztof Sroka - 
Sekretarz Metropolity oraz Księża z wizytowanego 
dekanatu. Goście podczas pobytu mieli możliwość 
zapoznania się ze zmieniającą się gospodarczo 
miejscowością Błotnik gdzie powstaje stocznia 
jachtowa oraz rozpoczynają się prace pogłębiające tor 
wodny do mariny prowadzone przez firmę Gravel. 
Urobek z tych prac będzie wykorzystany przez firmę 
METROSTAV do budowy drogi ekspresowej S7. Na 
spotkaniu firmę Gravel reprezentował prezes Pan 
Przemysław Jankowski. Na zakończenie uroczystego 
spotkania Wójt Gminy Janusz Goliński złożył Księdzu 
Arcybiskupowi podziękowanie za przyjęcie zaproszenia 
i możliwość zaprezentowania dynamicznie rozwijającej 
się miejscowości w gminie.

Wizytacja Kanoniczna Ks. Arcybiskupa na 
terenie Gminy Cedry Wielkie.

Dnia 27.10.2016 r. wizytę w Gminie złożyli: Poseł na 
Sejm RP Pan Marek Biernacki wraz z Panem Janem 
Szymańskim Dyrektorem Departamentu Programów 
Unijnych Urzędu Marszałkowskiego oraz Panem Prof. 
Maciejem Świeszewskim wykładowcą na gdańskiej 
ASP. Goście zostali powitani i przyjęci przez Wójta 
Gminy Pana Janusza Golińskiego. Tematem 
przewodnim spotkania był realizowany przez Gminę 
Cedry Wielkie przy współudziale innych samorządów 
projekt „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa 
Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, 
remontowych i konserwatorskich w obiektach 
zabytkowych” współfinasowanego w 60% ze środków 
unijnych. Z dużym uznaniem i zainteresowaniem 
odnieśli się goście również do przedstawionego przez 
Wójta Gminy Janusza Golińskiego projektu budowy 
hali sportowo - widowiskowej, której rozpoczęcie 
budowy przewidziane jest na I połowę 2017 r. Ponadto 
na zaproszenie ks. proboszcza parafii w Koźlinach 
Krzysztofa Zdrojewskiego goście zwiedzili zabytkowy 
kościół w Krzywym Kole, w którym prowadzone są 
obecnie prace konserwatorskie.

Zainteresowani żuławskimi zabytkami.
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Po wielomiesięcznych uzgodnieniach na początku 
października zostało podpisane trójstronne 
porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad, firmą Metrostav S.A. oraz Gminą 
Cedry Wielkie mające na celu wybudowanie sieci 
wodno - kanalizacyjnej wzdłuż budowanej drogi 
ekspresowej S-7. Sieć kanalizacji sanitarnej ma na celu 
spięcie północnej  części  gminy pomiędzy 
miejscowościami Cedry Małe i Koszwały i uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż budowanej 
drogi ekspresowej. W ramach zadania zaplanowano 
również budowę głównej sieci kanalizacyjnej, która 
umożliwi w przyszłości podłączenie osiedla Cedry Małe 
Kolonia do gminnej sieci. Realizacja tej inwestycji jest 
możliwa wyłącznie dzięki przychylności Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy 
Metrostav S.A., które wyraziły zgodę na dołączenie 
gminnego zadania do dużej inwestycji polegającej na 
budowie drogi ekspresowej S-7. Bez ich przychylności 
oraz udzielonego wsparcia przy tworzeniu 
dokumentacji projektowej ważna dla Gminy oraz 
mieszkańców inwestycja nie zostałaby zrealizowana, 
gdyż nie moglibyśmy w przyszłości realizować swojej 
inwestycji na terenie objętym gwarancją należytego 
wykonania drogi ekspresowej S7. Całkowity koszt 
inwestycji to blisko 750 tyś. zł. z czego 360 tyś. zł. 
zostanie pokryte z pożyczki otrzymanej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Budowa kanalizacji wzdłuż trasy E-7.

Dnia 6 października 2016 r. w Sali Herbowej Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku odbyło się uroczyste 
podpisanie umowy pomiędzy Gminą Cedry Wielkie i 
Województwem Pomorskim o dofinansowanie projektu 
pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach 
Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina 
Cedry Wielkie”. Całkowity koszt realizacji projektu 
wynosi blisko 13 mln złotych, a dofinansowanie z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 85% kosztów 
kwalifikowalnych - tj. 10,9 mln złotych. Projekt zakłada 
budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w 
miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy i 
Cedry Wielkie. W wyniku projektu powstanie 21,33 km 
sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej. Planuje się 
także 280 przyłączy kanalizacyjnych. Cel główny 
projektu to uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie aglomeracji Cedry Wielkie i skanalizowanie jej 
w 99,56% (poziom zbierania) poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, 
Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie. Budowa 
systemu sieci kanalizacji sanitarnej zapewni poprawę 
warunków życia mieszkańców, wpłynie na poprawę 
stanu czystości środowiska, ograniczy jego 
degradację, a także stworzy nowe perspektywy, co 
wp łyn ie  na  rozwój  gospodarczy  reg ionu.  
Wyeliminowane zostaną niekorzystne zjawiska 
migracji zanieczyszczeń do ziemi, wód podziemnych i 
powierzchniowych poprzez likwidację nieszczelnych 
szamb i wyeliminowaniu niekontrolowanych odpływów 
ścieków do pobliskich rowów czy do ziemi. Realizację 
projektu zaplanowano na lata 2016-2018. Aktualnie 
trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji 
przetargowej na wybór wykonawcy przedmiotowych 
robót budowlanych.

Podpisanie umowy z Marszałkiem na budowę 
sieci kanalizacyjnej.

Informujemy, iż w Gminnym Ośrodku Zdrowia lekarz 
- stomatolog Pani Katarzyna Korbik przyjmuje 
pacjentów w następujących dniach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - 09.00-14.00
środa - 14.00-18.00
czwartek - 09.00-14.00
Piątek - 09.00-14.00
 Rejestracja pod numerem tel.:    570-326-804

Godziny przyjęć stomatologa

Przypominamy, iż opłatę za odbiór odpadów 
komunalnych należy uiszczać do 15-go dnia każdego 
miesiąca. Należność można wpłacać w kasie Urzędu 
Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy 
Gminy: BS Pruszcz Gdański: 11 8335 0003 0200 0114 
2000 0019  Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. 
Płażyńskiego 16  83-020 Cedry Wielkie (tytuł wpłaty: za 
odbiór odpadów komunalnych za miesiąc…+ nazwisko 
i imię osoby składającej deklarację).
Dla segregujących opłata za m-c wynosi 23,00zł (1-2 
osoby) i 48,00zł (3 i więcej osób)
Dla nie segregujących: 42,00zł/mc (1-2 osoby) i 
72,00zł na m-c (3- więcej osób)

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w 2017 r. - bez zmian.
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W dniu 5 listopada 2016 r. w ruinach kościoła w Steblewie na 
terenie gm. Suchy Dąb w ramach obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości odbył się „KONCERT W RUINACH”, 
którego organizatorami byli: ks. kanonik Janusz Mathea - 
Proboszcz Parafii w Giemlicach, Pani Barbara Kamińska - 
Wójt Gminy Suchy Dąb, Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy 
Cedry Wielkie i Pan Marek Gołaszewski - Członek Zarządu 
Rady Wyspy Sobieszewskiej Miasta Gdańska. 11 listopada, 
przypada 98 rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  Narodowe Święto Niepodległości to 
najważniejsze święto państwowe w ciągu roku, obchodzone 
dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska 
odrodziła się po 123 latach niewoli. Ten szczególny dzień stał 
się inspiracją artystyczną skłaniającą do refleksji na temat 
patriotyzmu. Właśnie ta idea, przyświecała artystom i 
lokalnym zespołom, którzy pojawili się na scenie, aby zabrać 
słuchaczy w podróż po historii Polski, w czasach, których 
Patriotyzm miał jeszcze większe znaczenie niż dziś i pozwalał 
przeciwstawić się trudnym i nie rzadko krwawym losom.

Po oficjalnym otwarciu wydarzenia, przez organizatorów i 
powitaniu gości, w tym Przedstawiciela Rady Powiatu 
Gdańskiego Pana Bogdana Dombrowskiego i Panią Hannę 
Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki, na scenie rozbrzmiały 
pierwsze utwory w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w 
Suchym Dębie i Szkoły Podstawowej w Koźlinach. W ich 
repertuarze można było odnaleźć utwory takie jak: „Nie pytaj 
o Polskę”, „Tutaj jestem”, „Wolność” i „Moja Ojczyzna”. Po występie najmłodszych artystów, przyszedł czas na 
kolejne zespoły tj. Chór Rapsodia i Zespół Female Band działające przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich, które zaprezentowały utwory patriotyczne: „Polak nie sługa”, „Kwiaty polskie”, „Maki”, „Deszcz 
jesienny”, „Ojczyzno ma”, „Biały krzyż” „Tango na głos i orkiestrę i jeszcze jeden głos”. Z uwagi na to, iż koncert 
jako partnerskie przedsięwzięcie współorganizowany był również przez Wyspę Sobieszewską, nie mogło 
zabraknąć artystów z tego terenu. Na scenie wystąpił Chór parafialny „Adalbertus” z parafii św. Wojciecha w 
Gdańsku-Świbnie, który zaprezentował takie utwory jak: „Piechota”, „Pierwsza brygada” i „Kwiaty Polskie” oraz 
Magdalena Barcicka, która zaśpiewała dwa utwory: „Płynie Wisła płynie” i „Rozkwitały pąki białych róż”. Na 
zakończenie występów muzycznych zaprezentował się zespół MIDNIHGT o rockowej duszy w składzie: Marcel 
Szeremeta, Maciej Goncerzewicz, Robert Kawala pod kierunkiem Daniela Ejnik z repertuarem „Wychowanie” 
„Chłopcy idą na wojnę” i „Pałacyk Michla”. Występ ten pokazał, iż o wolności, niepodległości i patriotyzmie można 
śpiewać i grać muzykę o różnym brzmieniu i tonie. Po wszystkich występach organizatorzy wręczyli 
podziękowania zespołom i wokalistom, a gości zaprosili na poczęstunek przygotowany przez KGW z gminy 
Suchy Dąb.
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości - KONCERT W RUINACH.

odobnie jak w całym kraju, również w Gminie Cedry 
Wielkie odbyły się obchody 98. Rocznicy odzyskania Pprzez Polskę niepodległości.  Z tej okazji w miniony 

piątek, w dniu 11 listopada 2016 r. o godz. 17.00 odprawiona 
została przez księdza proboszcza Leszka Laskowskiego w 
kościele parafialnym w Cedrach Wielkich Msza św. z 
udziałem Wójta Gminy Pana Janusza Golińskiego, 
Przewodniczącej Rady Gminy Pani Bożeny Daszewskiej 
oraz mieszkańców. Po zakończeniu uroczystości 
kościelnych uczestnicy przeszli pod miejscowy obelisk ofiar 
„Marszu Śmierci”, gdzie uroczyście złożono wiązanki biało - 
czerwonych kwiatów oraz zapalono znicze aby w ten sposób 
oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.

Gminne obchody Dnia Niepodległości.
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nia 15 listopada 2016 r. w budynku bosmanatu 
na Przystani Żeglarskiej w Błotniku z inicjatywy DWójta Gminy Cedry Wielkie - Janusza 

Golińskiego zostało zorganizowane spotkanie 
konsultacyjne z przedstawicielami firm GRAVEL i 
METROSTAV. W spotkaniu uczestniczyli żeglarze, 
wędkarze i mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie, w 
szczególności z miejscowości Błotnik i przedstawiciele 
operatora Mariny - GKM „Cedrus”. Przedmiotem 
spotkania było omówienie przez przedstawicieli 
zagadnień związanych z realizacją inwestycji 
polegającej na refulacji toru podejściowego do Mariny, 
składowania i transportu pozyskanego materiału.

Spotkanie z firmami Gravel i Metrostav.

adni Gminy Cedry Wielkie na sesji w 
dniu 18 listopada 2016 podjęli Ruchwały w sprawie stawek podatków 

od nieruchomości i środków transportowych 
w 2017 roku. Stawki podatku od środków 
transportowych pozostają bez zmian tj. na poziomie stawek 
obowiązujących w roku 2016. Decyzja ta jest zgodnia z 
podjętą 30 października 2015 roku deklaracją w sprawie 
stabilnych stawek podatku od środków transportowych na 
terenie gminy Cedry Wielkie w perspektywie długoletniej tj. 
do 2025 roku, uwzględniającej wymogi ustawowe zawarte w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych.
Stawki podatku od nieruchomości w roku 2017 pozostają na 
poziomie stawek obowiązujących na terenie gminy w roku 
2016, za wyjątkiem stawki od gruntów pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, która uległa 
obniżeniu z 4,58 zł od 1 ha powierzchni na 4,54 zł.  Również 
od budynków związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń z 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej na 4,61 
zł, co wynika z obniżenia górnych granic stawek kwotowych 
określonych w ustawie.
Natomiast w roku 2017 obowiązywał będzie niższy 
podatek rolny: 

obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy, który na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł.
od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość 
pieniężną  2,5 q żyta, tj.131,10 zł 
od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 
262,20 zł. 

%

%

%

Stawki podatków na rok 2017 - bez zmian.

ykonane zostały prace przy budowie drogi 
rolniczej prowadzącej od msc. Stanisławowo Wdo Trutnowa. Jest to I etap budowy - docelowo 

droga ta będzie łączyć się z drogą powiatową Miłocin - 
Trutnowy. Zadanie inwestycyjne wykonała firma 
Teleelektronika Bogusław Pszczoła z Cieplewa, za 
kwotę blisko 260 tyś zł. Zakres robót obejmuje odcinek 
drogi o długości 600 m i szer. 3 m, na której ułożone 
zostaną płyty betonowe. Wybór tej technologii, 
droższej o ok. 30% niż z płyt typu YOMB ma na celu 
dostosowanie nawierzchni budowanej drogi do 
wymogów, ciężkiego, rolniczego sprzętu będącego 
obecnie w dyspozycji rolników. Zakończenie prac 
nastąpiło w połowie  listopada 2016 r. Gmina otrzymała 
dodatkowe środki w wysokości 62 tyś złotych które 
łącznie ze środkami z budżetu Gminy posłużyły do 
wykonania kolejnego odcinka drogi o długości 350m. 

Remont drogi rolniczej Stanisławowo - Trutnowy.

W przeddzień Święta Niepodległości, dnia 10 listopada 
br. w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich 
w Wocławach odbyła się uroczysta akademia z okazji  
98. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Wcześniej w godzinach porannych odprawiona została 
Msza Św. w miejscowym Kościele. Jest obchodzone 
dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r., kiedy to Polska 
odrodziła się po 123 latach niewoli. Z tej okazji dzieci i 
młodzież SP w Wocławach przygotowała występy o 
charakterze patriotycznym, w trakcie których odbyły się 
recytacje wierszy oraz śpiewano pieśni przygotowane 
specjalnie na tę szkolną uroczystość. W obchodach 
brali udział: Wójt Gminy Janusz Goliński, p.o. Dyrektora 
Szkoły Anna Kołatek, grono pedagogiczne, Ksiądz 
Proboszcz Waldemar Naczk oraz niektórzy rodzice.

Szkoła w Wocławach - Dzień Niepodległości.
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Dnia 12 października 2016 r., Szkoła w Cedrach Małych obchodziła jubileusz 70-lecia swojego istnienia. W 
uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński 
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy 
Bożeną Daszewską i Kierownikiem Referatu 
Oświaty Marią Gierszewską, dyrektorzy 
szkół Gminy Cedry Wielkie, były Dyrektor 
Szkoły Pan Tadeusz Janusz, radni, 
emerytowani nauczyciele i pracownicy 
niepedagogiczni szkoły oraz absolwenci. W 
części oficjalnej Dyrektor Zespołu Szkół 
Piotr Bukowski przywitał gości i wraz z 
Wójtem Gminy Cedry Wielkie Panem 
Januszem Golińskim wręczył nagrody 
nauczycielom oraz przypomniał kilka 
ważnych dat z historii szkoły. Następnie głos 
zabrali zaproszeni goście. Prowadzący 
obchody Pani Wioletta Stępień i Pan 
Zbigniew Tymiński wspominali minione lata, 
przedstawili wiele ciekawostek z życia 
szkoły, a ich wypowiedzi były urozmaicane 
p i o s e n k a m i  o d ś p i e w a n y m i  p r z e z  
absolwentki Natalię Michalską oraz Julię i 
Monikę Kubiak. Nostalgicznego walca do 
sparafrazowanej na potrzeby uroczystości 
piosenki z filmu "Noce i dnie" zatańczyli 
uczniowie kl. III gimnazjum Natalia 
Siemieniuk i Michał Śmietana.

Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, 
przygotowali bardzo bogaty i różnorodny 
program artystyczny. Jako pierwsi wystąpili 
uczniowie z klasy I z wierszem "My się 
szkoły nie boimy". Następnie swój popisowy 
numer - twist odtańczyli uczniowie kl. II a i b. 
Kolejnym punktem programu był montaż 
słowno - muzyczny pod tytułem "Szkoła na 
wesoło" przygotowany przez Panią 
Dominikę Sergot - Urbańską wraz z 
gimnazjalistami z II i III klasy. Blaski i cienie 
życia szkolnego metaforycznie przedstawili 
uczniowie kl. II gimnazjum. Całość uświetnił 
występ szkolnego chóru oraz przepiękna 
dekoracja. Wielką niespodzianką dla 
zgromadzonej publiczności był występ 
nauczycieli, którzy odśpiewali piosenkę 
"Witajcie w naszej szkole". Rada Rodziców 
także włączyła się w obchody jubileuszu i 
ufundowała tort, którym częstowano 
wszystkich gości. W holu można było 
obejrzeć kroniki, stare zdjęcia i prezentację 
multimedialną o historii szkoły. Goście 
opuszczali szkołę w świetnych nastrojach, a wspomnieniom towarzyszyło wzruszenie połączone z radością.

Jubileusz 70-lecia Szkoły w Cedrach Małych.

Cedry Wielkie, grudzień 2016 r
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 dniu 15 listopada 2016 r. Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy 
Cedry Wielkie podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę 
o dofinansowanie i tym samym Gmina Cedry Wielkie W
przystąpiła do realizacji projektu pn. „Lepszy start młodego 

żuławiaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, 
Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji 
ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest 
podniesienie poziomu jakości edukacji ogólnej na terenie Gminy 
Cedry Wielkie w zakresie kompetencji niezbędnych na rynku pracy u 
minimum 630 uczniów oraz minimum 70 nauczycieli. Cel ten będzie 
realizowany poprzez organizację zajęć podnoszących kompetencje 
matematyczno-przyrodnicze, językowe, kompetencje społeczne 
nastawiane na pracę twórczą, eksperyment, z wykorzystaniem 
aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych pomocy i sprzętu 
medialnego oraz wsparcie logopedyczne i psychologiczne uczestników projektu. Ponadto realizowane będą pozaszkolne formy 
rozwijania kompetencji poprzez wycieczki edukacyjne i obozy. Wsparciem doskonalenia zawodowego objęci zostaną także 
nauczyciele w zakresie TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), udoskonalającego nauczanie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, technik motywowania ucznia oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. W ramach projektu 
odbędzie się również wyposażenie 6 szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, w 
tym: doposażenie czterech sal w Szkołach Podstawowych do prowadzenia zajęć z logopedii, zakup Zestawów Interaktywnych 
oraz wyposażenie pracowni przyrodniczych, Wyposażenie czterech pracowni matematycznych w szkołach podstawowych i 2 
językowych w Gimnazjach, oraz wykonanie adaptacji sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Wocławach oraz montaż drzwi 
wyciszających do gabinetu logopedycznego w Szkole Podstawowej w Giemlicach. Dodatkowo chcąc zaangażować w 
przedsięwzięcie jak największą liczbę uczestników, w szczególności dzieci i młodzież, Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry 
Wielkie zadeklarował przekazanie 65 tabletów najbardziej  zaangażowanym w realizację projektu uczniom.Ponadto przewidziane 
są również wycieczki w atrakcyjne miejsca dla najbardziej aktywnych uczestników.
Całkowita wartość projektu:   2 658 381 zł
Kwota dofinansowania UE:    2 525 462  zł
Wkład własny: 132 919 zł,  w tym niefinansowy  132  500 zł,
Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.
Aby projekt zakończył się sukcesem konieczne jest włączenie się w jego realizację nauczycieli, uczniów ale również rodziców, 
którzy dostrzegą w jego realizacji szansę na podniesienie poziomu wiedzy swoich dzieci.

Gmina Cedry Wielkie stawia na edukację - "Lepszy start młodego żuławiaka".

W ubiegłym roku zrealizowano znaczący dla poprawy jakości wody pitnej projekt 
pn. „Modernizacja technologii stacji uzdatniania wody w miejscowości Wocławy w 
Gminie Cedry Wielkie”. Wybudowany został drugi zbiornik wyrównawczy na wodę 
pitną o pojemności V=100m3 oraz wykonane zostały rurociągi technologiczne 
umożliwiające napełniające oba zbiorniki z istniejącego zestawu hydroforowego. W 
wyniku realizacji zeszłorocznych inwestycji osiągnięto polepszenie ciśnienia i 
jakości wody wprowadzanej do sieci gminnej w zakresie redukcji manganu oraz 
żelaza. Znacząco również spadł poziom jonu amonowego. Jednak nie został on 
wyeliminowany w wymaganym stopniu. Gmina podjęła decyzję o realizacji II etapu 
polegającego na realizacji zadania pn. „Remont instalacji technologicznych na 
Stacji Uzdatniania Wody w Wocławach oraz Błotniku”. Zadanie to realizowane było przez Biuro Studiów i Pomiarów 
Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o z Gdańska w okresie od kwietnia do września 2016 roku Całkowity koszt 
wyniósł około 160 tys. zł brutto w tym otrzymaliśmy dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 90 tyś zł. Zakres przebudowy obejmował 
modernizację technologii uzdatniania wody poprzez dodatkową, otwartą aerację (napowietrzanie) wody, 
zastosowanie dwu stopniowej filtracji wraz z budową nowego bloku filtrującego. Po zakończeniu zadania kolejne 
pobory próbek wody na ujęciu Wocławy potwierdzają redukcję manganu, żelaza i jonu amonowego do ilości 
śladowych. Ponadto w celu eliminacji braku dostaw wody dla mieszkańców przy zanikach zasilania energetycznego 
zainstalowano dodatkowe agregaty prądotwórcze z automatycznym startem. Takie rozwiązania w zdecydowany 
sposób poprawią jakość i pewność dostaw wody dla mieszkańców miejscowości Wocław, Koszwał, Stanisławowa i 
Trutnowy. Wykonane inwestycje na Stacji Uzdatniania Wody we Wocławach są istotnym elementem porządkowania 
gospodarki wodnej w aglomeracji Cedry Wielkie.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wocławach.

Cedry Wielkie, grudzień 2016 r
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 Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w 
Cedrach Wielkich w miesiącu sierpniu uległ awarii 
system ogrzewania. Powołana przez Wójta W
Gminy komisja dokonała weryfikacji stanu 

technicznego wyposażenia kotłowni. Po zapoznaniu się z 
historią licznych, corocznych napraw, stanem technicznym 
pompy ciepła, armatury, widoczną korozją na elementach 
pompy jak również skutkami kolejnego rozszczelnienia 
instalacji komisja stwierdziła konieczność interwencyjnej 
wymiany zużytej technicznie instalacji na nową, 
umożliwiającą ogrzanie obiektu z możliwością 
wykorzystania jej pod przyszłą rozbudowę szkoły. Firma 
SOL-WAR Zakład Usług C.O. Wod.-Kan. wykonała remont 
kotłowni i instalację systemu dwóch nowych pomp ciepła 
szwedzkiego producenta NIBE. Zastosowano układ pomp 
ciepła 2 x po 60 KW z dwupłaszczowym zbiornikiem CWO i 
1000 l zbiornikiem dla ciepłej wody. Zastosowana 
nowoczesna automatyka i armatura kontrolno - pomiarowa umożliwia oszczędne ogrzewanie obiektu. Prace remontowe 
pomieszczenia kotłowni, montaż urządzeń i pełny rozruch instalacji trwał w okresie od września do końca października. Koszt 
inwestycji wyniósł ok. 147 000,- zł z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
dofinansował 80% kosztów przedsięwzięcia. W podobnym okresie również uległ awarii wysłużony system pomp ciepła w Zespole 
Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Juliusza Kraziewicza w Cedrach Małych. Aktualnie w tym obiekcie trwają intensywne 
prace wymiany urządzeń na nowe. Ogrzewanie Zespołu Szkół jest podtrzymywane w trybie awaryjnego wykorzystania 
podgrzewaczy elektrycznych dla instalacji C.O. Zakończenie prac i pełny rozruch nowej instalacji nastąpił w listopadzie 2016r.

System pompy cieplnej w Zespole Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich został zainstalowany w 
2000 roku i aktualnie jest całkowicie zamortyzowany. Pompy te pracowały w technologii, 
której już od dobrych kilku lat się nie stosuje, z uwagi na bardzo dużą awaryjność. Ta 
technologia oparta była na tzw. otwartym obiegu wody z wykorzystaniem 3 odwiertów 
studni głębinowych, z których jeden był studnią pobierającą wodę, a drugi zrzucającą tę 
wodę. Trzecia studnia stanowiła studnię rezerwową dla okresowego zwiększonego 
zrzutu wody. Otwarty system wody miał istotny wpływ na przyśpieszony proces korozji 
elementów metalowych zainstalowanych w pompach oraz studniach, co skutkowało 
m.in.. ”zamulaniem” się studni, a w konsekwencji powodowało awarię i brak możliwości 
ogrzewania pomieszczeń szkolnych.

Ostatnia awaria pompy, która wystąpiła we wrześniu z całej serii powtarzających 
się awarii tylko w ostatnim roku sprawiła, iż kolejne prace remontowe instalacji i starych 
pomp cieplnych nie dawała żadnych gwarancji bezproblemowego ogrzewania szkoły w 
okresie zimowym. Gdyby takie prace miały być prowadzone w szczycie sezonu 
zimowego to bezwzględnie wiązałoby się to z zamknięciem szkoły na okres 2-3 miesięcy. 
A to jest absolutnie nie możliwe i z pewnością nie byłoby zgody ze strony Kuratorium 
Oświaty. W najgorszym wariancie tak długie zamknięcie szkoły (2 -3 miesięczne) 
mogłoby skutkować nie zrealizowaniem podstawy programowej i powtórką całego roku. 
To jest sprawa nie dopuszczalna!!! Stąd tak trudna decyzja, by szkoła mogła przed zimą 
normalnie funkcjonować  a dzieci uczyć się w ciepłych pomieszczeniach. 
W ramach przeprowadzonego remontu zostały zainstalowane nowej generacji pompy 
cieplne szwedzkiej produkcji w nowoczesnej technologii. Z uwagi na dofinansowanie tej 
instalacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
uzyskaliśmy wsparcie merytoryczne dla oceny starego i zużytego systemu grzewczego 
i optymalnego doboru nowych rozwiązań technologicznych służących jak najlepiej tej 
szkolnej placówce. 

Instalacje pomp cieplnych w obiektach są instalacjami bardzo nowoczesnymi, 
ale niestety stosunkowo drogimi w stosunku do tradycyjnych form ogrzewania budynków, 
np. węglem opałowym. Jednak ogromne korzyści w zastosowaniu tej technologii to 
oczywiście obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania zimowego szkoły. Ponadto są to rozwiązania wychodzące naprzeciw 
ochronie naszego środowiska i klimatu zgodnie z wdrażanym rządowym i gminnym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Program ten zakłada wprowadzenie nowych technologii grzewczych, w wyniku których nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery. Zgodnie z zaleceniem UE do 2023 roku wszystkie obiekty użyteczności publicznej powinny spełniać warunki obiektów 
tzw. pasywnych energetycznie. Podobny remont polegający na wymianie pompy cieplnej wykonany został również w Zespole 
Szkół w Cedrach Małych.

Zdemontowane i zużyte pompy ciepła nie zostały sprzedane. Na obecną chwilę znajdują się w szkole i nie nadają się do 
użytku w nowej  technologii  grzewczej. 

Przepraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły za utrudnienia związane z awarią i naprawą 
ogrzewania. Pomimo iż system grzewczy nie funkcjonował, szkoła „normalnie” funkcjonowała a tylko w kilku październikowych 
dniach kiedy temperatura otoczenia spadła do kilku stopni, a w nocy pojawiły się przymrozki, zajęcia zostały skrócone.Aktualnie 
system grzewczy w Szkole pracuje normalnie i w ciągu kilku najbliższych lat nie powinno być problemów z ogrzewaniem.

Wymiana pompy ciepła w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.
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Dnia 6 października na terenie Miasteczka Ruchu 
Drogowego w Cedrach Wielkich odbyła się praktyczna 
część warsztatów pt. „Standardy doboru i sadzenia 
drzew” zorganizowanych przez firmę Vernia Sp. z o.o. 
W trakcie warsztatów na terenie Miasteczka Ruchu 
Drogowego nasadzono trzy drzewa z gatunku lipy. 
Mamy nadzieję, że drzewa się „zaaklimatyzują” i już 
wiosną będą upiększały teren Miasteczka.

"Wyrosły" drzewa na Miasteczku Ruchu Drogowego

Zakończyła się tegoroczna edycja akcji usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki 
dofinansowaniu w bieżącym roku udało się usunąć 
wyroby zawierające azbest z 5 nieruchomości i 
zutylizować łącznie 19,34 ton tego rakotwórczego 
odpadu. Wszystkie osoby zainteresowane usuwaniem 
wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości 
proszone są o kontakt pod nr tel. 58 692-20-37 lub pok. 
nr 14 Urzędu Gminy. Szacuje się że na terenie Gminy 
występuje 128 406 metrów kwadratowych pokryć 
dachowych z płyt cementowo azbestowych 
nazywanych eternitem. Materiał ten zawiera od 12 do 
15 % azbestu - minerału, który okazał się szkodliwy dla 
zdrowia ludzkiego.Płyty azbestowe mogą być 
utylizowane jedynie na wyznaczonych składowiskach. 
Są one przysypywane grubą warstwą ziemi, gdyż 
zawarty w nich azbest nie jest promieniotwórczy ani 
trujący. Szkodliwy dla zdrowia jest jedynie pył 
azbestowy.

Akcja pn. "Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie: 
edycja 2016" zakończona

Dnia 29.09.2016 roku z inicjatywy Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego odbyła się w Gminie wizyta 
studyjna włoskiej delegacji odpowiedzialnej za 
realizację zadań z zakresu sportu i turystyki w Ragusie 
na Sycylii. Goście odwiedzili Przystań Żeglarską w 
Błotniku. Było to już drugie spotkanie tego typu, gdyż w 
lutym br. to przedstawiciele Gminy Cedry Wielkie 
odwiedzili Włochy. W wyniku wizyty została nawiązana 
współpraca w zakresie wymiany dzieci z Włoch i Polski 
w ramach obozów żeglarskich (w tym prawdopodobny 
udział dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie w 
projekcie). Zagranicznych gości przyjęli Janusz 
Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Łukasz Żarna - 
Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu 
Morskiego „CEDRUS” oraz pracownicy Przystani 
Żeglarskiej w Błotniku. Gości zapoznano z 
funkcjonowaniem Mariny, a w szczególności szkółki 
żeglarskiej w której odbywają się zajęcia teoretyczne i 
praktyczne dla dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie. 
Bardzo spodobała się infrastruktura przystani, w tym 
magazyn, gdzie trzymane są łodzie i sprzęt do 
żeglowania, a także wydzielony pomost dla szkółki 
żeglarskiej. Zaprezentowane walory działalności jak i 
nowoczesny, zadbany sprzęt do szkolenia młodych 
żeglarzy, wprowadziły w zdumienie i wzbudziły 
zainteresowanie przedstawicieli samorządu Sycylii. 
Goście mogli również posmakować wyrobów 
kulinarnych żuławskiej kuchni poprzez poczęstunek 
przygotowany specjalnie na tę okazję przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Leszkowach. Spotkanie 
przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze a 
zapewnienia o dalszej współpracy i wymiana 
prezentów między gospodarzami a gośćmi zakończyły 
to miłe spotkanie.

Rewizyta studyjna: polsko-włoska współpraca.
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Dzień 8 listopada br. był wyjątkowym świętem dla Pani 
Anieli Sulej mieszkanki Miłocina oraz jej rodziny, z racji 
przypadających w tym dniu 93 urodzin. W związku z 
przydającym tak pięknym jubileuszem, Jubilatce wizytę 
złożył Wójt Gminy Janusz Goliński wraz z pracownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wójt Gminy 
wręczając bukiet kwiatów złożył Pani Aniel i  
najserdeczniejsze gratulacje, a także życzenia wszelkiej 
pomyślności na kolejne lata życia w zdrowiu i pomyślności 
w otoczeniu rodziny. Chwile spędzone w domu Pani Anieli, 
w którym zamieszkuje z najbliższą rodziną, pozwoliły 
poznać historię życia naszej mieszkanki a zarazem 
Jubilatki. Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze 
wynikającej z obecności najbliższych członków rodziny 
jubilatki. Pani Aniela, pomimo swoich 93 lat życia jest 
osobą pełną pogody ducha i życzliwości. Raz jeszcze 
składamy Pani Anieli dużo zdrowia i długich jeszcze lat 
życia.

Jubileusz 93 urodzin Pani Anieli.

łote Gody” czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego to 
piękny Jubileusz nie tylko dla małżonków ale Zrównież dla ich rodzin oraz przyjaciół. Ten wspaniały 

Jubileusz obchodzili właśnie 21.10.2016 r. Państwo 
Janina i Edmund Michalczyk, mieszkańcy Koszwał. 
Uroczystość miała miejsce w Sali Urzędu Stanu Cywilnego 
w Cedrach Wielkich z udziałem najbliższych członków 
rodziny Jubilatów oraz Wójta Gminy Janusza Golińskiego, 
który złożył Jubilatom gratulacje oraz uhonorował 
m e d a l a m i  p r z y z n a n y m i  p r z e z  P r e z y d e n t a  
Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Małżonkom wręczone również zostały 
pamiątkowe legitymacje, upominek oraz bukiet kwiatów. 
Po oficjalnej części uroczystości, wzniesiony został toast 
za pomyślność Jubilatów oraz wykonane wspólne, 
pamiątkowe zdjęcie. Państwu Michalczyk raz jeszcze 
gratulujemy 50-lat pożycia małżeńskiego oraz życzymy 
dużo zdrowia i długich lat wspólnego życia w radości i 
pomyślności.

"Złote Gody" Państwa Michalczyk.

 dniu 02.12.2016 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie 
Pan Janusz Goliński wraz z Kierownikiem WGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią 

Grażyną Bereza odwiedził Panią Eugenię Niklewicz 
zamieszkałą w Cedrach Wielkich, która właśnie tego dnia 
w gronie najbliższej rodziny obchodziła wspaniały 
Jubileusz 96 urodzin. Wizyta Pana Wójta z koszem 
pełnym kwiatów oraz drobnym upominkiem sprawiła Pani 
Eugenii ogromną radość. Dostojnej Jubilatce składamy 
raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje i życzymy 
zdrowia, szczęścia oraz jeszcze długich lat życia w gronie 
najbliższych.

Niezwykły Jubileusz 96 urodzin

Dnia 5 października 2016 r. na zaproszenie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cedrach 
Wielkich przybyła znana i lubiana 
autorka książek dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, 
Grażyna Bąkiewicz. W spotkaniu 
uczestniczyła młodzież ze szkół 
podstawowych z terenu gminy 
C e d r y  W i e l k i e ,  a  t a k ż e  
p r z e d s t a w i c i e l e  g r o n a  
pedagog icznego .  Wszyscy  
zgromadzeni byli pod wrażeniem 
zarówno zdolności pisarskich, jak i 
retorycznych autorki. Pisarka 
przedstawiła krótko swoją drogę 
do spełnienia, jakim okazało się 
być dla niej przelewanie na papier 
obrazów powstających w jej niezwykle rozwiniętej 
wyobraźni. Dowiedzieliśmy się, jak ważne jest dla niej 
obcowanie z piórem. Młodzież otrzymała wiele cennych rad, 
mających pomóc realizacji ich marzeń, które według Pani 
Bąkiewicz spełniają się zawsze kiedy gorąco tego pragniemy 
i dajemy z siebie wszystko. Krótkie streszczenie treści 
książek, wywołało niezwykłe zainteresowanie przybyłych 
gości, a także uruchomiło lawinę pytań, na które Pani 
Bąkiewicz odpowiadała z pasją i oddaniem. Istniała 
możliwość zakupu książek autorstwa naszego gościa, a 
także otrzymania wpisu z dedykacją, z czego wiele osób 
skorzystało.

Autorskie spotkanie w Gminnej Bibliotece

Cedry Wielkie, grudzień 2016 r
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Cedry Wielkie, grudzień 2016 r

Na terenie gminy Cedry Wielkie występują 4 rodzaje dróg publicznych:
1.) Droga krajowa o dł. 12.03 km  -  S-7, administrowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Gdańsku, Gdańsk Oliwa ul. Subisława 5, tel. 511-24-49, 511-24-14. Odśnieżanie i 
usuwanie gołoledzi na tych drogach odbywa się wg I standardu czyli: ”jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa 
zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni nie może występować 
warstwa zajeżdżonego śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz, błoto pośniegowe może występować do 
6 godz.” Odpowiedzialny: kierownik, obwód drogowy Nr II w Kiezmarku tel. (58) 692 62-44.

2.) Drogi wojewódzkie -  droga 227 Pruszcz Gdański - Trutnowy - Cedry Małe  /9,1 km/, administrowana przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Zimowe utrzymanie drogi  odbywa się wg IV standardu czyli: 
„jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu 
ustalonych przez zarządcę drogi, śnieg luźny może zalegać do 8 godz, dopuszcza się przerwy w komunikacji 
do 8 godz.” Zimowe utrzymanie wykonuje RR TRANS Sp. z o.o. 83-000 Pruszcz Gdański ul. Zastawna 32, 
tel.kom.602-237-240. Przedstawiciel Właściciela p. Radosław Golański tel.kom.664-163-247;

3.) Drogi powiatowe o dł. 51 km - droga 2231G Cedry Wielkie - Leszkowy, 2232G Koszwały - Trutnowy, 2233 
G Stanisławowo - Cedry Wielkie, (bez numeru) Wocławy - Trutnowy, 2235G Cedry Małe - Świbno, 2236 G 
Przejazdowo-Koszwały,2238G Wiślinka - Trzcinisko - Błotnik, 2239G Błotnik - Kiezmark - Leszkowy. 
Administrowane przez Starostwo Powiatowe. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi odbywa się wg V standardu 
czyli: „jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek i  
posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, ustalonych przez zarządcę drogi, śnieg luźny może 
zalegać do 16 godz, zaspy mogą występować do 24 godz.” Osobą  odpowiedzialną za zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych jest Jerzy Świs - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego tel. 58 773-12-
23 a koordynatorem prac - Dariusz Parzymies tel. (58) 773-12-24. Wykonawca  RR Trans Sp. z o.o. i B&U 
Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska;

4.) Drogi gminne - których jest 426,1 km w tym 14,7 km  drogi ulepszone masą bitumiczną /asfalt/, 53,9 km 
drogi utwardzone masą betonową / płyty/, 0,9 km drogi ulepszone brukowcem /bruk/, 15,1 km drogi ulepszone  
żużlem i 341,5 km drogi gruntowe, administrowane przez Urząd Gminy. Odśnieżanie odbywa się wg VI 
standardu czyli: „jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, 
dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.” Odśnieżaniem objęte jest 74 km dróg gminnych w tym 
52 km są to drogi , które mają status drogi gminnej oraz 22 km drogi wewnętrzne i osiedlowe. 
Odpowiedzialny Wójt Gminy, koordynatorem akcji odśnieżania jest insp.Jan Borowiec lub insp.Marek 
Morzyński Tel. 58 692-20-45. Wykonawcami są: 1.) Przedsiębiorstwo Usługowe Bogdan Gwizdała rejon II tj. 
Cedry Małe, Cedry Wielkie, Giemlice, Długie Pole; 2.) OLI TRANS Łukasz Cydejko rejon I tj. Błotnik, 
Trzcinisko, Kiezmark, Leszkowy; 3.) PHU AGRO-SYSTEM Andrzej Brzozowski - rejon III tj. Wocławy, 
Stanisławowo, Trutnowy, Miłocin, Koszwały.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016-2017

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy w związku z rozpoczęciem sezonu 
ogrzewczego 2016/2017 przypomina właścicielom i zarządcom 
budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem 
przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem 
budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, 
może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru 
sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura 
palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza ! 
A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Kominy: 
instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać 
okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. 
Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz 
główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, 
spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu. 
Regularne usówanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza 
zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja 
przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla popularnie zwanym czadem.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.
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zień 9 grudnia 2016 roku był 
uroczystym wydarzeniem w życiu 
Zespołu Szkół  w Cedrach D

Wielkich. Tego bowiem dnia Szkoła 
obchodziła 70-lecie swojego istnienia. W 
pięknie udekorowanym holu społeczność 
szkolna witała przybyłych na uroczystość 
dostojnych gości: przedstawicieli władz 
samorządowych i  oświa towych,  
dyrektorów placówek oświatowych gminy 
Cedry Wielkie, byłych dyrektorów, 
nauczycieli i pracowników oraz rodziców. 
Podczas uroczystości goście składali 
szkole, jej nauczycielom, pracownikom i 
uczniom wiele życzeń. Pan Janusz 
Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie, 
życzył całej społeczności szkolnej 
d a l s z y c h  o w o c n y c h  l a t  p r a c y,  
kontynuowania i rozwijania najlepszych 
wartości i tradycji szkoły oraz radości z 
poczucia ambitnie realizowanych celów. 
Natomiast Pan Rafał Skrzypiński, w 
imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty, 
złożył serdeczne wyrazy uznania i 
gratulacje tym wszystkim, którzy przez 
lata angażowali się w działania na rzecz 
podnoszenia efektów kształcenia i 
wychowywania dzieci i młodzieży, 
przyczyniając się do ich rozwoju. 
Prowadzący apel nauczyciele Szkoły: 
Karolina Wolszczak i Daniel Ejnik, 
przywołali w pamięci byłych nauczycieli i 
pracowników Szkoły, a emerytowanym 
dyrek torom,  panu Kaz imierzowi  
Fredrichowi oraz paniom Henryce Nęckiej 
i Annie Jurczak, wręczono bukiety 
kwiatów, dziękując za kultywowanie 
pięknych tradycji, wychowanie młodego 
pokolenia i za wykreowanie pozytywnego 
wizerunku Szkoły. Ze szczególnym 
wzruszeniem wspominano także tych, 
którzy odeszli, lecz pozostawili po sobie 
niezatarty ślad w historii placówki. Rozrzewnienie na twarzach wielu zgromadzonych osób wywołała prezentacja 
ukazująca uroczystości 50 i 60-lecia Szkoły.

Część artystyczną otworzyła inscenizacja związana nie tylko z jubileuszem, ale również obchodzonym 
Rokiem Sienkiewiczowskim, którego imię Szkoła obecnie nosi. W spektaklu, wyreżyserowanym przez 
Małgorzatę Margulewicz na podstawie scenariusza Sławomira Turzyńskiego, uczniowie gimnazjum wcielili się w 
postacie z nowel patrona - Henryka Sienkiewicza. W widowisku wystąpił również zespół taneczny prowadzony 
przez Justynę Filipiuk oraz zespół muzyczny pod kierunkiem Daniela Ejnika. Piosenki pochodzące z ekranizacji 
powieści polskiego noblisty zaśpiewał zespół „Tęczowy mix”, którym opiekuje się Iwona Karnat. Po 
przedstawieniu artystycznym na scenę wniesiono ufundowany przez Radę Rodziców tort urodzinowy. Na 
zakończenie uroczystości gości pożegnali nauczyciele, absolwenci naszej szkoły oraz obecni uczniowie 
piosenką „Opadły mgły”. Trudno uwierzyć, że minęło już 70 lat od powstania Szkoły w Cedrach Wielkich. Minione 
lata to wiele pokoleń uczniów i nauczycieli, którzy przekazywali wiedzę i umiejętności, rozwijali zainteresowania, 
wychowywali młodzież i pomagali w wyborze przyszłej drogi życiowej. Chciałoby się, aby w pamięci wszystkich 
zapisały się te najmilsze chwile i związane z nimi wspomnienia.

Jubileusz 70- lecia Szkoły w Cedrach Wielkich

Cedry Wielkie, grudzień 2016 r



Strona 13

dy przychodzi okres jesienno-zimowy pogarsza się jakość 
otaczającego nas powietrza, a odpowiedzialność za taki stan 
ponoszą nasi mieszkańcy, którzy w ramach oszczędności G
spalają śmieci w piecach swoich domów. O tym, że jest to 

zjawisko powszechne świadczą wielkie chmury czarnego dymu 
unoszące się nad domami. W niektórych miejscach dochodzi do tego, 
że zwykłe wyjście na spacer czy otwarcie okna staje się wręcz 
niemożliwe z powodu ilości dymu i pyłu w powietrzu. Takimi słowami 
rozpoczął się apel z Zespole Szkół w Cedrach Wielkich kończący akcję 
pn. „drugie życie plastikowej butelki”.  Odpady z tworzyw sztucznych to 
cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć 
nowe produkty jak opakowania, meble ogrodowe, doniczki itp. W 
związku z tym uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich pod 
kierunkiem nauczycielki Katarzyny Ejnik postanowili udowodnić 
podczas tegorocznych Dni Ziemi, że surowce wtórne naprawdę 
można wykorzystywać ponownie. Pod hasłem „drugie życie 
plastikowej butelki” uczniowie wykonali różnego rodzaju przedmioty 
takie jak: karmniki, mini szklarenki, doniczki, ozdoby na okna. 
Stworzono również dwa ogrody wertykalne „zielona ściana”, jeden w pomieszczeniu szkoły na głównym holu, a drugi na 
miasteczku ruchu drogowego. Ogrody zostały wyczarowane z plastikowych butelek, w których umieszczone zostały zielone 
rośliny. W ramach akcji odbył się również pokaz mody ekologicznej i konkurs plastyczny. Uczniowie wraz z opiekunem akcji pragną 
w następnych latach promować zachowania proekologiczne i rozpowszechniać powstawanie „zielonych ścian” na terenie całej 
gminy w celu podnoszenia świadomości mieszkańców aby nie spalali w swoich piecach niebezpiecznych dla zdrowia odpadów.

Drugie życie plastikowej butelki.

nia 27 września br. w Szkole Podstawowej w Wocławach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: D„Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach”

Głównym profilem działalności zakładu ma być produkcja elementów stalowych natomiast ocynkowania będzie 
stanowiła dodatkowy profil działalności zakładu. Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na protest mieszkańców, w 
którym wyrazili obawę o swoje życie i zdrowie. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński, 
który wyraził nadzieję, że spotkanie rozwieje wszelkie wątpliwości i obawy mieszkańców. Następnie pracownik Urzędu 
Gminy Magda Woźniak odpowiedzialna za wydawanie decyzji środowiskowych przedstawiła zebranym jak wygląda 
procedura uzyskania w/w decyzji. Pan Wójt podkreślił, że najważniejszym w tym postępowaniu jest postanowienie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, który dogłębnie zbada złożony przez Inwestora raport o 
oddziaływaniu na środowisko i ustosunkuje się czy ta inwestycja może zostać zrealizowana w naszej gminie. 
Następnie głos zabrał Pan Andrzej Wojtysiak - Prezes Spółki Gillmet, który  zaprezentował podobne przedsiębiorstwa, 
które funkcjonują mimo bliskiej odległości zabudowań mieszkalnych m.in.: Staco Polska Niepołomice czy Strumet w 
Strumieniu. Prezes starał się wytłumaczyć, że planowana działalność nie będzie szkodliwa dla otoczenia z uwagi na 
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz ciążących na inwestorze obowiązku stosowania się do procedur 
unijnych w zakresie ochrony środowiska.

Odnośnie odpadów Prezes powiedział, że nie będą one miały wpływu na otoczenie bo zostaną zastosowane 
specjalne filtry. Ponadto nie są to substancje wskazane przez mieszkańców w proteście i nie wywołują wskazanych 
tam chorób nowotworowych oraz nie emitują nieprzyjemnych zapachów, jak również zakład nie będzie emitorem 
ponadnormatywnego hałasu. Podkreślił, że w Starogardzie Gdańskim pracuje kilkudziesięciu pracowników i wszyscy 
są zdrowi, podobnie jak właściciel Spółki, który mieszka 50 metrów od zakładu. Pracownicy w trakcie pracy ubrani są w 
zwykłe stroje robocze, praca w zakładzie nie wymaga stosowania żadnych specjalnych kombinezonów czy masek.  
Mimo takich tłumaczeń wielu mieszkańców wyraziło jednoznaczną opinię, że nie chcą zakładu, że nie wierzą w filtry, 
mają dość hałasu i nie chcą być zatruwani. Zwrócili się do Pana Wójta, żeby zablokował inwestycję bo jest ona 
niepotrzebna. Pan Wójt starał się wytłumaczyć, że nie jest to inwestycja gminna, inwestor planuje ją wykonać na 
gruncie prywatnym i jedyne co może zrobić Wójt jako organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach to zastosować się do opinii organów opiniujących tj. Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Jeżeli Gmina 
zablokuje inwestycje mimo pozytywnych opinii w/w organów może ponieść skutki finansowe z tytułu odszkodowania 
dla właściciela gruntu i inwestora, gdyż od 2002 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to 
teren przewidziany pod działalność przemysłową i nie możemy jej zakazać jeżeli jest zgodna z obowiązującymi 
przepisami. Podkreślił, że ważnym jest dogłębne zbadanie sprawy oraz że ma ona oddziaływanie nie tylko na 
mieszkańców Wocław ale całej gminy biorąc pod uwagę potencjalne miejsca pracy oraz wpływy do budżetu gminy z 
tytułu podatku od nieruchomości. Oprócz głosów sprzeciwu w realizacji inwestycji część mieszkańców w formie petycji 
poparła zamiar budowy ocynkowni widząc szansę na potencjalne miejsca pracy.

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Wocław w sprawie ocynkowni.

Cedry Wielkie, grudzień 2016 r
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nia 26 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w 
Cedrach Małych odbył się kolejny, czwarty Djuż wieczorek poetycko-muzyczny „Anioły są 

wśród nas” poświęcony pamięci tragicznie 
zmarłych: nauczycielki muzyki Kamili Stabach i 
absolwentek naszej szkoły Kamili Gołub i Justyny 
Kasjaniuk. Mijają kolejne rocznice odejścia naszych 
drogich koleżanek. W tym roku minęło 10 lat od 
tragicznych zdarzeń, które dotknęły Kamilę Stabach 
i 8 lat od śmierci Justyny Kasjaniuk i Kamili Gołub. Te 
listopadowe spotkania odświeżają w pamięci 
twórczość naszych dziewczyn - aniołów, są też 
okazją do rozmowy z ich rodzinami, przyjaciółmi, 
przybyłymi gośćmi, którzy wspólnie uczestniczą w 
duchowej uczcie. Tegoroczny wieczorek 
ukierunkowany był na miłość, bez której życie 
straciłoby swoje barwy, a czasem nawet sens. Myślą 
przewodnią wieczoru było pytanie: „Bo na cóż życie 
bez miłości ?”. Bohaterki tego wieczoru - Kamila 
Stabach, Kamila Gołub i Justyna Kasjaniuk - autorki 
prezentowanych wierszy i piosenek smakowały 
życie, doznawały pierwszych uniesień i pierwszych 
smutków wywołanych miłością do drugiej osoby. 
Wiedziały, że piękne są tylko chwile i to one 
pozwalają nam marzyć, pragnąć, tęsknić…żyć. 
Piosenki Kamili Stabach śpiewały uczennice: Maja 
Bukowska, Asia Golińska, Wiktoria Kowal, Zuzia 
Kowalska, Paulina Smolarz, Natalia Siemieniuk 
oraz absolwentki Patrycja i Monika Szymańskie, 
Natalia i Marta Michalskie i Julia i Monika Kubiak. Na 
pianinie akompaniowała Paulina Bukowska. 
Wiersze recytowali: Patrycja i Monika Szymańskie, 
Oliwia Mazur, Kamila Wiśniewska, Dawid Jopek, 
Asia Golińska, Marcin Włuka, Natalia Siemieniuk, 
Wiktoria Kowal, Aleksander Rutowski, Michał 
Śmietana. Wieczorek przygotowały nauczycielki 
Zespołu Szkół w Cedrach Małych: Wioletta Stępień i 
Maria Ćwiklińska-Bukowska.

Wieczorek poetycko-muzyczny "Anioły są wśród nas”

Dnia 07.12. 2016r. przeżywszy 87 lat zmarł w Gdańsku Władysław Cichocki - Nauczyciel i 
Wychowawca 34 roczników młodzieży z Cedrów Wielkich, Leszkowych, Długiego Pola, 
Trutnowych i Cedrów Małych. 

W tym czasie Szkoła została doskonale wyposażona w pomoce naukowe i sprzęt sportowy, 
pracownie specjalistyczne chemii i fizyki, biologii, zajęć technicznych i inne. W szkole 
działały: chór, harcerstwo, organizowano zajęcia pozalekcyjne i rywalizację sportową. Był 
zaangażowany w wiele przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Za swoją pracę otrzymał 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. W roku 1974 został Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Cedrach 
Małych gdzie pracował do emerytury. Człowiek wielkiego serca z pełnym zaangażowaniem i 
poświęceniem oddany pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pozostanie w pamięci wielu 
roczników uczniów jako bardzo dobry pedagog i wychowawca.Cześć Jego Pamięci.

Od 1955 roku wraz z żoną Ireną zamieszkał w Cedrach 
Wielkich i pełnił funkcję Kierownika Szkoły oraz był nauczycielem historii.

Ostatnie pożegnanie śp. Władysława Cichockiego
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kres jesienno - zimowy to przede wszystkim sezon grzewczy. 
Od tego, czym palimy i co trafia do pieców zależy w dużej 
mierze nasze zdrowie a nawet życie. Spalanie śmieci w O
domowych piecach daje złudne oszczędności. Płacimy 

zdrowiem ! Trujemy dzieci, skazując je na choroby górnych dróg 
oddechowych, astmę i alergie. Co roku umiera na świecie 7 mln osób, 
a w Polsce 45 tyś z powodu zanieczyszczonego powietrza (Raport 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej organizacji 
non-profit HEAL). Podczas spalania w piecach śmieci powstają tlenki 
węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także 
rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają nasze 
najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Spalając plastikowe 
butelki i folie wytwarzamy chlorowodór, który w połączeniu z parą 
wodną tworzy kwas solny - kwaśne deszcze. Dlatego spożywamy 
zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce. Kiedy dzień jest bezwietrzny, 
niebo zachmurzone a ciśnienie niskie powstaje SMOG. W poradniach 
i szpitalach natychmiast przybywa pacjentów - potwierdziły to badania 
w innych krajach a także te przeprowadzone w Polsce. Kiedy 
występuje wysoki poziom dwutlenku azotu szpitale przyjmują o 12% 
więcej pacjentów niż zwykle: udarów mózgu jest o 16% więcej a 
przypadków zatorowości płucnej o 18%. Lekarze rodzinni przyjmują 
średnio o 14% pacjentów więcej niż zwykle. W dużych aglomeracjach 
w dniach alarmu smogowego liczba zgonów rośnie o 6%. Polska, 
obok Bułgarii, ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w UE ! 
Rocznie z powodu jego jakości na choroby serca, udary mózgu i 
niewydolność układu oddechowego umiera 45 000 osób. Brudne 
powietrze powoduje raka. W sezonie grzewczym zanieczyszczenie 
powietrza trującymi pyłami wyraźnie wzrasta. Niestety, bardzo często jest to wina ludzkiej bezmyślności i 
niedoinformowania. Wciąż nie brak osób, które do pieców oprócz opału wrzucają odpady, takie jak odzież, butelki czy 
kawałki pomalowanego drewna. Dlaczego ? Bo chcą zaoszczędzić lub zmniejszyć ilość produkowanych śmieci. W 
efekcie do atmosfery trafiają toksyczne substancje: metale ciężkie, dioksyny, furany, pyły. To one są przyczyną wielu 
niebezpiecznych chorób, takich jak nowotwory, astma, nadciśnienie tętnicze, a także powodują obniżenie odporności, 
zaburzenia hormonalne i osłabienie zdolności rozrodczych. Spalanie śmieci zagraża zdrowiu i życiu Twojej rodziny, 
sąsiadów, nas wszystkich !  Pomyśl, co wkładasz do pieca!!!

Jeśli kochasz dzieci nie pal...odpadami.

nia 5 listopada 2016 r. odbyło się oficjalne 
zakończenie sezonu żeglarskiego dla Szkółki 
Żeglarskiej w Błotniku, gm. Cedry Wielkie. W D

wydarzeniu uczestniczyli zarówno dzieci jak i rodzice, a 
przybrało ono formę wyjazdu integracyjnego, na którym 
można było podsumować miniony rok żeglarski. Dzięki 
przychylności Pana Zbigniewa Nadolskiego - Kapitana i 
Marka Twardowskiego - kustosza została zaplanowana 
do Gdyni wycieczka na Dar Pomorza - Oddział 
Narodowego Muzeum Morskiego. Dar Pomorza to 
trzymasztowy żaglowiec, który niegdyś pełnił funkcję 
statku szkoleniowego Państwowej Szkoły Morskiej w 
Gdyni. Na jego pokładzie nasi żeglarze i ich rodzice 
mogli zobaczyć miejsce spania i spożywania posiłków 
przez praktykantów, oficerów i oficerów starszych, 
magazyn żagli oraz maszynownię. W trakcie zwiedzania obiektu opiekę nad grupą pełnił profesjonalnie przygotowany 
personel, który opowiadał o ciekawostkach związanych z „Darem Pomorza”. Wśród zaproszonych gości obecni byli Pan 
Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, a także Pan Dariusz Olędzki - instruktor żeglarstwa działający przy ŻOKIS w 
Cedrach Wielkich. Podczas wydarzenia omówiono przebieg minionego sezonu - podsumowano starty w regatach oraz 
udział w imprezach żeglarskich. Po powrocie na Przystań żeglarską w Błotniku, przy blasku i cieple ogniska wręczono 
wszystkim uczestnikom szkółki żeglarskiej pamiątkowe dyplomy i okazjonalne koszulki. Dzięki aktywności żeglarzy, którzy 
propagują sport żeglarski w Gminie Cedry Wielkie wierzymy, że następny sezon będzie równie udany jak właśnie mijający. 
Wyjazd młodzieży do Gdyni zorganizowany został i sfinansowany przez Urząd Gminy.

Zakończenie sezonu żeglarskiego szkółki żeglarskiej w Błotniku.

Cedry Wielkie, grudzień 2016 r
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Dnia 14 listopada br. został rozstrzygnięty konkurs w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. Wniosek przygotowany 
przez Gminę Cedry Wielkie otrzymał pozytywną ocenę i w 
najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie 
remontu byłej Szkoły Podstawowej w Trutnowach z 
przeznaczeniem na przedszkole. W ramach projektu pn.: 
„Upowszechnienie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w 
gminie Cedry Wielkie” budynek szkoły zostanie dostosowany do 
wymogów stawianych placówkom wychowania przedszkolnego. 
Zakupione zostanie również wyposażenie oraz pomoce 
dydaktyczne. Przedszkole w Trutnowach zacznie funkcjonować po wykonaniu prac remontowych, których realizację 
zaplanowano na przełom grudnia i stycznia. W ramach projektu przewidziano również doposażenie placówek 
przedszkolnych w Cedrach Małych oraz w Koszwałach w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, itp. Fundacja 
EduFun będzie realizowała w przedszkolu w Cedrach Małych oraz w oddziałach w Koszwałach oraz Trutnowach 
zajęcia dodatkowe dla dzieci z zakresu: matematyki, biologii, chemii, fizyki, robotyki itp. Partner zrealizuje również 
dwukrotnie w trakcie projektu festyny kreatywności oraz dni z nauką, w których będą mogły uczestniczyć rodziny dzieci 
uczęszczających do przedszkoli objętych projektem. Fundacja Nova będzie natomiast odpowiedzialna za 
przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli oraz zorganizowanie studiów podyplomowych w zakresie: 
logopedii, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej. W trakcie projektu zorganizowane zostaną dla dzieci także 
wizyty w pomorskich instytucjach edukacyjnych i kulturalnych. Projekt będzie realizowany od listopada 2016 do 
grudnia 2018, a jego wartość opiewa na kwotę 1.611.276,-zł

Powstaje przedszkole w Trutnowach

nia 14 listopada 2016 r. w Żuławskim Ośrodku 
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się gala 
podsumowująca projekt pn. Organizacja D

tradycyjnych warsztatów kulinarnych - stworzenie lokalnej 
bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu 
L is ty  Produktów Tradycy jnych Województwa 
Pomorskiego”, który możliwy był do realizacji dzięki 
wsparciu finansowemu z Gminy Cedry Wielkie i 
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” w ramach złożonej oferty na realizację operacji 
ujętej w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2016-2017. Projekt został przygotowany, 
pozyskany i zrealizowany przez Żuławski Ośrodek Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich. Całkowita wartość projektu: 
25 730,00 zł., wartość wsparcia finansowego: 24 980,00 zł. 
Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu szkoleń i 
warsztatów z zakresu tradycyjnej kuchni żuławskiej - łącznie 66 godzin szkoleniowych w ciągu 3 miesięcy prowadzonych przez 
wykwalifikowanego kucharza - Artura Stanek. W ramach zadania odbyły się zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne 
bazujące zarówno na doświadczeniach Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie (na podstawie publikacji i zarchiwizowanych 
materiałów), jak i na zapisach w starych recepturach z obszaru Żuław. Osoby uczestniczące w warsztatach zabezpieczone 
zostały w niezbędny sprzęt kuchenny, a także w produkty spożywcze. Dodatkowo całość wydarzenia i powstałe potrawy 
zostały uwiecznione i stanowić będą grafikę w publikacji, której wydanie zaplanowane jest na przełomie najbliższych miesięcy. 
Dodatkowo w ramach wydarzenia odbyły się prelekcje. nt. projektu i możliwości jakie daje rejestracja produktów i 
podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania nowych miejsc pracy poprzez 
wprowadzenie produktów żuławskich, która została przeprowadzona przez Panią Krystynę Gierszewską i Pana Piotra 
Hałuszczaka. Poza samymi produktami tradycyjnymi omówione zostały możliwości finansowania zadań ze środków UE przez 
Panią Emilię Grzyb - Prezes LGD „Trzy Krajobrazy”. Na podsumowanie projektu poza uczestnikami zajęć kulinarnych przybyli 
zaproszeni goście. W szczególności mile powitany został Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena 
Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pan Piotr Hałuszczak - Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek 
Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, Prelegenci: Pani Krystyna Gierszewska - Prezes Kociewskiego Forum Kobiet, Emilia 
Grzyb - Prezes LGD „Trzy Krajobrazy”, Radni, Sołtysi Gminy Cedry Wielkie, a także przyjaciele współpracujący z ŻOKiS. 
Podczas gali pracownicy ŻOKiS - Łukasz Żarna i Karina Tymoszuk podsumowali realizację projektu, w tym również zmagania 
uczestników zajęć, nawiązujące do tradycji i historii Żuław gdańskich. Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni do 
konsumpcji przygotowanej przez uczestników warsztatów ponad 20 potraw. Dodatkowo w trakcie wydarzenia została 
zaprezentowana wystawa fotograficzna z realizacji projektu składająca się ze zdjęć warsztatowych i przygotowywanych 
potraw.

Prelekcja i podsumowanie projektu dot. organizacji tradycyjnych warsztatów kulinarnych
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PIOTR RUSEK
GEODETA UPRAWNIONY

tel. kom. 602-227-105
tel. (58) 683-63-69
Cedry Wielkie 
ul.Leśna 14/5 

USŁUGI GEODEZYJNO 
- KARTOGRAFICZNE

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