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UROCZYSTE OTWARCIE ROZBUDOWANEJ SZKOŁY I HALI SPORTOWEJ

W NASZEJ GMINIE

Na ten dzień czekało wiele pokoleń mieszkańców gminy Cedry 
Wielkie. 2 września – przy okazji rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego – uroczyście otwarto halę widowiskowo-sportową 
przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich. Na uroczystości 
poza głównymi bohaterami dnia, czyli uczniami, nie brakowało 
parlamentarzystów i przedstawicieli kościoła oraz samorządu 
województwa, powiatu i gminy. Przypomnijmy, że inwestycja to 
nie tylko budowa hali widowiskowo-sportowej, ale również 
rozbudowa szkoły podstawowej.

Niemal dwa lata temu, 4 września 2017 roku, dokonano uroczy-
stego wmurowania kamienia węgielnego. W tak krótkim czasie 
udało się zrealizować inwestycję, która zapiera dech w piersiach 
i wzbudza zazdrość u sąsiadów.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej koncelebrowanej 
przez Biskupa Wiesława Szlachetkę w kościele parafialnym w 
Cedrach Wielkich. Biskup Szlachetka dokonał również poświę-
cenia nowej hali i rozbudowanej części szkoły.

– Dzisiejsza uroczystość jest spełnieniem marzeń wielu pokoleń 
mieszkańców naszej gminy. W gronie tym jestem i ja. Mogę 
jedynie przeprosić, że musieliśmy na nią czekać aż tak długo. 
Rozbudowa szkoły i budowa hali kosztowały ponad 17 milionów 
złotych. Bez pomocy wielu osób nie bylibyśmy w stanie zrealizo-
wać tego przedsięwzięcia. Korzystając z okazji, dziękuję tym, 
którzy nam pomogli, ale również radnym, którzy podjęli decyzję 
o rozpoczęciu budowy. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie 
zrozumienie wszystkich od lewa do prawa. Buduje mnie fakt, że 
są rzeczy, które wszystkich łączą – mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

Przy okazji budowy hali rozbudowano też szkołę, dzięki czemu 
zajęcia prowadzone będą do godz. 14.30. Uczniowie będą zaś 
pogłębiać swoją wiedzę w nowoczesnych i profesjonalnych 
pracowniach. Nowoczesne, funkcjonalne przestrzenie posiada 
również biblioteka, która przez wiele lat przenoszona była z 
miejsca na miejsce.

– Dla tak małej gminy jak nasza, a do tego typowo rolniczej, taka 
inwestycja to niezwykle poważne przedsięwzięcie. Udało się 
osiągnąć cel, bo jesteśmy zgraną społecznością – podkreśla 
Justyna Słowińska, przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie.

Poseł Kazimierz Smoliński przyznał, że marzenia się spełniają.

– Mam nadzieję, że rozpoczynający się właśnie nowy rok szkol-
ny przyniesie Wam wiele satysfakcji – mówił do uczniów poseł 
Smoliński. – Gratuluję władzom gminy inwestycji, przy realizacji 
której wykorzystano wiele nowatorskich rozwiązań. Patrząc na 
ten obiekt, można powiedzieć, że Cedry są faktycznie Wielkie.

Senator Antoni Szymański podkreślił z kolei znakomite działania 
naszego samorządu i współpracę z władzami centralnymi.

– Rozbudowa szkoły i budowa hali to doskonałe dowody na 
znakomitą współpracę samorządu Cedrów Wielkich z władzami 
centralnymi. Oba obiekty są niezwykle ważne dla rozwoju 
młodego człowieka – dodaje senator Szymański.

Na zdjęciu: poświęcenie obiektu przez biskupa Wiesława Szlachetkę.

Na zdjęciu: przemarsz na teren hali sportowej.

Na zdjęciu: uroczyste przecięcie wstęgi.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie
oraz Wiesław Szlachetka Biskup Pomocniczy.- 1 -



Wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski zwrócił się zaś do uczniów, aby dbali o miejsce, w którym przyj-
dzie im ćwiczyć i uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach odbywających się w hali.

– Jest to piękny obiekt. Niejeden uczeń – szczególnie z mojego pokolenia – byłby przeszczęśliwy, mając tak wspaniałe 
warunki do ćwiczenia. Wierzę, że jesteście szczęśliwymi, młodymi ludźmi. Ta hala jest dla Was i będzie wyglądała tak 
dobrze, jak będziecie o nią dbali – mówi Ryszard Świlski.

Również Bogdan Dombrowski, przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego, pogratulował całej naszej społeczności tak 
pięknego obiektu, życząc jednocześnie wielu sukcesów edukacyjnych oraz sportowych.

Joanna Stępień, dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich, życzyła najmłodszym i nowym uczniom, aby szybko 
poczuli się dobrze i bezpiecznie.

– Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy rok szkolny inaugurujemy w nowej hali sportowej. Naukę 
rozpocznie 260 uczniów w 14 oddziałach – w tym w dwóch oddziałach przedszkolnych. Nasi uczniowie będą zdobywać 
wiedzę i nabywać nowe umiejętności, rozwijać swoje talenty i pasje przy pomocy 33 nauczycieli. Po raz pierwszy w historii 
naszej gminy naukę rozpoczną uczniowie w klasie o profilu sportowym – informuje Joanna Stępień. – Życzę Wam jak 
najlepszych wyników w nauce, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Nauczycie-
lom zaś wytrwałości i satysfakcji. Rok szkolny 2019/2020 uważam za rozpoczęty.

Miejmy nadzieję, że sportowy obiekt będzie miejscem, gdzie niejeden młody talent rozwinie swoje skrzydła i przyniesie 
chlubę nie tylko naszej gminie, ale także powiatowi gdańskiemu, całemu Pomorzu, a może nawet krajowi.

Na zdjęciach: uroczystość otwarcia hali sportowej i inauguracja roku szkolnego.

- 2 -



Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski i Janusz Goliński, 
Wójt Gminy Cedry Wielkie na specjalnie zorganizowanej 
uroczystości w Starostwie Powiatowym w Tczewie podpi-
sali umowę, dzięki której nasz samorząd otrzymał 3 mln 
zł. Środki te będą przeznaczone na drogi.

Dzięki pieniądzom pozyskanym z Funduszu Dróg Samo-
rządowych drogowcy będą mogli działać w trzech miej-
scach. Szacunkowy koszt inwestycji wynieść może nawet 
6 mln zł.

– Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na remont ulicy 
Ogrodowej w Cedrach Wielkich i ulicy Łokietka w Trutno-
wach. Natomiast od podstaw, łącznie z całą podziemną 
infrastrukturą budowana będzie ulica, która wiodła 
będzie do planowanego przedszkola w Cedrach Wielkich. 
Powstanie też ścieżka pieszo-rowerowa.
Zainstalowane będzie oczywiście także oświetlenie – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Dodajmy, że nowe oświetlenie i ścieżka rowerowa planowane są także przy ulicy Łokietka w Trutnowach.

Nasz samorząd złożył już aplikacje o kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Ich koszt może wynieść kolejne 5-6 
mln zł, ale połowę tych kosztów może pokryć dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski dotyczą remontu dróg w 
Długim Polu, Kiezmarku, Trutnowach oraz Miłocinie.

3 MILIONY NA GMINNE DROGI

Kilkanaście milionów złotych wydano na remont zabytko-
wych obiektów znajdujących się na Żuławach Gdańskich. 
W ramach projektu „Zachowanie wielokulturowego 
dziedzictwa Żuław”, który dofinansowany został ze środków 
europejskich, na terenie gminy Cedry Wielkie prace 
prowadzono w kościołach oraz domu podcieniowym w 
Miłocinie.
Do realizacji projektu, którego liderem była gmina Cedry 
Wielkie, przystąpiły samorządy Nowego Stawu i Nowego 
Dworu Gdańskiego oraz parafie. Celem projektu było 
stworzenie spójnej, kompleksowej i rozpoznawalnej oferty 
turystycznej opartej na najważniejszych posiadanych 
obiektach zabytkowych, które ze względu na ich stan nie 
stanowiły głównego celu turystycznych wędrówek. Co 
ciekawe, wśród wielu projektów z całego Pomorza to 
właśnie wniosek przygotowany przez żuławskie  samorządy został najwyżej oceniony.
Na terenie naszej gminy niemal wszystkie prace zostały już wykonane, a u sąsiadów zaplanowane zadania mają być ukończone 
jesienią. Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie, z burmistrzami Nowego Dworu Gdański - Jackiem Michalskim i Nowego 
Stawu - Jerzym Szałach wizytowali obiekty, które zostały wyremontowane w ramach tego programu. Obejrzano m.in. śluzę w 
Marzęcinie oraz most zwodzony w Nowym Dworze Gdańskim.

- Cieszymy się, że wspólny projekt udało się zrealizować. Planujemy już kolejne działania w zakresie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego Żuław, gdyż wiele jest jeszcze zabytków do uratowania - zdradza Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

- Reakcja mieszkańców wskazuje także na duże zainteresowanie i zadowolenie z realizacji projektu. Nie tylko powinniśmy, ale 
wręcz musimy dbać o zachowanie dziedzictwa Żuław. Bardzo wysoko oceniam współpracę z liderem projektu, gminą Cedry 
Wielkie, i partnerem - gminą Nowy Staw. Nie jest to jedyny nasz wspólny projekt i mam nadzieję, że nie ostatni - mówi Jacek 
Michalski.
Przypomnijmy, że na terenie gminy Cedry Wielkie remontowe prace prowadzono w kościołach parafialnych w: Cedrach Wiel-
kich, Kiezmarku, Giemlicach oraz Trutnowach i domu podcieniowym w Miłocinie.

Wartość całego projektu opiewa na ok. 13,5 mln zł, z czego tylko na zabytki w naszej gminie wydano blisko 6 mln zł, ale połowa 
kosztów została sfinansowana z funduszy unijnych.

RATUJĄ ZABYTKI NA ŻUŁAWACH

Na zdjęciu: od lewej Józef Sarnowski Członek zarządu Województwa Pomorskiego,
Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, 
Kazimierz Smoliński Poseł na Sejm

Na zdjęciu: od lewej Jerzy Szałach Burmistrz Nowego Stawu, Jacek Michalski 
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie.
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W dniu 28 maja 2019 w ramach budowanej na terenie 
naszej gminy Trasy Wiślanej nad Kanałem Śledziowym w 
Cedrach Małych zamontowana została kładka dla 
pieszych i rowerzystów. W wydarzeniu uczestniczyli: Pan 
Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pan 
Andrzej Bożyk - Zastępca Wójta Gminy Cedry Wielkie, 
przedstawiciele Generalnego Wykonawcy trasy rowero-
wej - firma MTM z Gdyni, wykonawca kładki rowerowej - 
firma Stalbet Projekt z Braniewa i przedstawiciele Polskiej 
Unii Mobilności Aktywnej.

Kładka zaprojektowana została przez znanego projek-
tanta i eksperta w zakresie obiektów mostowych dr inż. 
Krzysztofa Wąchalskiego z Gdańska, projektanta m.in. 
mostu Wantowego nad Martwą Wisłą w Gdańsku, 
mostów łukowych nad Wisłą w Toruniu i wielu innych w 
Polsce i za granicą.

Jest to kładka o konstrukcji stalowo-kompozytowej, 
zamocowanej jednostronnie wspornikowo do boku 
istniejącego mostu, za pośrednictwem stalowych wspor-
ników podpartych stalowo-rurowymi regulowanymi 
zastrzałami. Bezpośrednio na wspornikach położone 
zostały kompozytowe segmenty jezdne połączone ze 
sobą na specjalny łącznik klik-klak, zapewniający 
ciągłość konstrukcyjną pomostu.

O innowacyjności kładki może świadczyć fakt, że rozwią-
zania techniczne zastosowane w naszej kładce zostały 
zakwalifikowane do prelekcji na Światowym Kongresie 
Mostowców w Nowym Jorku /USA/ we wrześniu 2019 r. i 
będą prezentowane przez pomysłodawcę dr inż. Krzysz-
tofa Wąchalskiego.

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ KŁADKI PIESZO ROWEROWEJ

W RAMACH BUDOWY TRASY WIŚLANEJ. 

Zakończono budowę Centrum Kultury Rybackiej w 
Cedrach Małych. Nowy obiekt będzie tętniącym życiem 
miejscem, integrującym mieszkańców wsi. Centrum ma 
posłużyć mieszkańcom za świetlicę wiejską, a sportow-
com za zaplecze sanitarno-socjalne.
- W budynku zaprojektowano salę główną, w której na 
jednej ze ścian została utworzona interaktywna wystawa 
poświęcona rybactwu śródlądowemu oraz światu 
podwodnemu. Dopełnieniem wystawy są interaktywne 
przyciski z dźwiękami m.in. morza czy silnika łodzi rybac-
kiej - informuje Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wiel-
kie. Oprócz tej sali w centrum znajduje się kuchnia, która 
umożliwi organizację warsztatów kulinarnych. Jest także 
magazyn, kotłownia oraz szatnie i toalety.
- Chciałbym, aby Centrum Kultury Rybackiej posłużyło 
za miejsce spotkań nie tylko mieszkańców Cedrów Małych, ale również turystów, którzy zawitają w te strony i będą chcieli 
organizować właśnie u nas imprezy kulturalne. Centrum będzie miejscem ogólnodostępnym - dodaje Janusz Goliński.
Całkowity koszt wraz z wyposażeniem obiektu wyniósł 904 810 zł. Na realizację tego zadania gmina pozyskała 300 tys. zł z 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego 
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

OTWARCIE CENTRUM KULTURY RYBACKIEJ

Na zdjęciach: Montaż kładki w obecności Janusza Golińskiego - Wójt Gminy,
Andrzeja Bożyka - Zastępcy Wójta Gminy 
i przedstawicieli Generalnego Wykonawcy - firmy MTM z Gdyni.

Na zdjęciu: Centrum Kultury Rybackiej.
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Drugiego sierpnia podpisano umowę na budowę przy-
stani kajakowej w miejscowości Trzcinisko. Inwestycja 
kosztować będzie niemal 276 tys. zł, a wykonawcą zada-
nia – wyłonionym oczywiście w drodze przetargu – jest 
Zakład Projektowo-Wykonawczy „Habud”.

Budowa przystani kajakowej realizowana jest w ramach 
projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i 
Martwej Wisły”.

W Trzcinisku wybudowany zostanie 12-metrowy pomost 
pływający wraz z rampą i trapem. Aby kajakarze mieli 
łatwy dostęp do wody i przystani, wykonany będzie także 
plac do rozładunku i załadunku kajaków oraz dojście i 
dojazd do przystani. Z inwestycji ucieszą się także dzieci, 
gdyż z myślą o nich wybudowany będzie plac zabaw.
Całość uzupełniona będzie o ławki, śmietniki, wiatę oraz tablicę informacyjną. Wykonane zostanie również oznakowanie 
szlaku i oznakowanie drogowe z projektem organizacji ruchu. Przed rozpoczęciem inwestycji cały teren zostanie oczywi-
ście uporządkowany ze śmieci i krzaków.

Zgodnie z umową inwestycja w Trzcinisku powinna być ukończona do końca listopada. Dodajmy, że przystań kajakowa 
powstanie także w Błotniku, gdzie inwestycja kosztuje 630 tys. zł, z czego 424 tys. zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Natomiast inwestycja w Trzcinisku również otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

RUSZA BUDOWA PRZYSTANI W TRZCINISKU

BŁOTNIK RÓWNIEŻ DLA KAJAKARZY
Mamy kolejną dobrą wiadomość dla kajakarzy. Niedawno informowaliśmy o podpisaniu umowy na budowę przystani kaja-
kowej w miejscowości Trzcinisko. Podobna inwestycja realizowana już jest przy przystani żeglarskiej w Błotniku. Przypomnij-
my, że projekt zakłada budowę pomostu pływającego, rampy z trapem oraz budynku z zapleczem sanitarnym. Poza tym 
będzie też miejsce do suszenia kajaków. Nie zabraknie oczywiście dojścia do przystani, a przy okazji ustawione zostaną 
ławki i tablica informacyjna.

Zdecydowana większość prac – przede wszystkim przygotowawczych – została już wykonana. Położono m.in. sień wodno-
-kanalizacyjną w obrębie zaplecza przystani. Wylano też fundamenty. Bardziej widoczne dla oka działania budowlane 
prowadzone będą w najbliższych dniach. Wszystkie roboty przebiegają jednak zgodnie z harmonogramem i nie powinno 
być problemu z zakończeniem inwestycji do końca listopada.

Dodajmy, że zarówno przystań kajakowa w Błotniku, jak i ta w Trzcinisku budowana jest w ramach projektu „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły”.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi blisko 630 tys. zł, z czego 424 tys. zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego 

Na zdjęciu: Andrzej Bożyk Zastępca Wójta Gminy Cedry Wielkie i przedstawiciel
Zakładu Projektowo - Wykonawczego „Habud”

Na zdjęciach: wizytacja Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wilekie na terenie budowy.
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KANALIZACJA PRZY OGRODOWEJ JUŻ GOTOWA

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ogrodowej w Cedrach Wielkich. W tej chwili prowadzone są już jedy-
nie prace porządkowe.
– Roboty zrealizowano zgodnie z terminem. Myślę, że mieszkańcy ulicy Ogrodowej będą mogli korzystać z kanalizacji w 
pierwszych dniach września – mówi Andrzej Bożyk, zastępca wójta gminy Cedry Wielkie.
Inwestycja przy ulicy Ogrodowej była niezbędna, ponieważ w ostatnim czasie wybudowano tam kilka domów, a niebawem 
staną tu kolejne zabudowania.
Na budowę kanalizacji udało się pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Całe przedsięwzięcie 
kosztowało ok. 260 tys. zł. To nie koniec działań na tej drodze. Niebawem rozpoczną się prace przygotowawcze do ogłosze-
nia przetargu na przebudowę ulicy Ogrodowej.
Dodajmy natomiast, że przygotowywany jest przetarg, który ma wyłonić wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej w 
Cedrach Małych Kolonii.

Trwają prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej do 
Stanisławowa. Inwestycja – mimo że powiatowa – w 
połowie finansowana jest z naszego budżetu. Do tej pory 
piesi i rowerzyści, aby dotrzeć do Stanisławowa, mogli 
korzystać ze ścieżki szutrowej.

Władze powiatu gdańskiego i gminy Cedry Wielkie 
doszły do porozumienia i cały odcinek od drogi woje-
wódzkiej do Stanisławowa będzie asfaltowy. W związku z 
tym, że zadanie nie jest tanie, prace realizowane będą w 
dwóch etapach. W tym roku wykonana zostanie część od 
mostu, a w następnym etapie od drogi wojewódzkiej.

Droga do Stanisławowa jest wąska, dlatego zdarza się, że 
aby się wyminąć, potrzeba wjechać na ścieżkę. W związ-
ku z tym trzeba wykonać solidną podbudowę (wylane zostaną dwie nakładki), żeby ciąg pieszo-rowerowy nie uległ znisz-
czeniu. W planach na ten rok jest jeszcze naprawa zniszczonych fragmentów ulicy.

Dodajmy, że pierwszy etap inwestycji kosztuje 659 tyś zł. Początkowo w tej wartości planowana była inwestycja na całym 
odcinku, jednakże z uwagi na wzrost kosztów możliwe było wykonanie 2/3 inwestycji.  

BUDUJĄ ŚCIEŻKĘ PIESZO-ROWEROWĄ DO STANISŁAWOWA

Dobiega końca budowa ścieżek realizowanych w 
ramach Wiślanej Trasy Rowerowej. Przypomnijmy, że na 
terenie naszej gminy na dwóch kółkach podróżować 
teraz będzie można wałem wiślanym od miejscowości 
Giemlice przez Leszkowy i Kiezmark do Błotnika. Na tym 
jednak nie koniec, bo również sąsiednie samorządy 
uczestniczą w tym projekcie, dzięki czemu pojechać 
będzie można dalej na Wyspę Sobieszewską, a potem do 
Gdańska.

Inwestycja zakłada nie tylko budowę ścieżek, ale również 
dwóch wiat przystankowych, pod którymi znajdzie się 
miejsce na stoły i ławki do siedzenia. Jedną wybudowano 
niedaleko mostu i strażnicy w Kiezmarku, natomiast 
drugą postanowiono ustawić w okolicach Giemlic. Rowe-
rzyści na pewno się ucieszą, ponieważ w pobliżu nie ma żadnego miejsca, gdzie można byłoby odpocząć albo schronić się 
chociażby przed ulewnym deszczem.

Na terenie naszej gminy w ramach projektu wybudowanych będzie 18 km ścieżek rowerowych, a projekt ma być ukończo-
ny już na jesieni.

PRZYSTANKI NA WIŚLANEJ TRASIE ROWEROWEJ

Na zdjęciu: budowa ścieżki pieszo - rowerowej.

Na zdjęciu: wiata przystankowa.
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SZUKAMY PIENIĘDZY NA BOISKO W TRUTNOWACH
Urzędnicy z Cedrów Wielkich zgłosili akces o środki na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Trutnowy. Szanse 
na pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki – jak mówi nam Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie 
– są duże.

– Wniosek został złożony, a teraz przyszło nam cierpliwie czekać na decyzję, która powinna zapaść jeszcze w tym roku. 
Koszt inwestycji może wynieść nawet 400 tys. zł, a nasza gmina – jeśli w ogóle otrzyma dofinansowanie – może liczyć na 
nieco ponad 200 tys. zł – mówi Janusz Goliński.

Miejsce na nowy obiekt sportowy wyznaczono w sąsiedztwie przedszkola w samym centrum wsi. Boisko będzie dostępne 
dla wszystkich mieszkańców. Będą mogli z niego korzystać nie tylko piłkarze, ale również fani koszykówki, siatkówki czy 
szczypiorniaka.

Przypomnijmy, że cedrowski samorząd od kilku lat realizuje program, który zakłada budowę boiska sportowego w każdej 
miejscowości naszej gminy, gdzie jest szkoła. Podobne obiekty powstały już w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych, Koszwa-
łach, Wocławach i Giemlicach.

Zakończyła się budowa wiaty rekreacyjnej w Kiezmarku. 
Inwestycja była realizowana w ramach projektu „Aktywne 
Sołectwo Pomorskie” ogłoszonego przez samorząd 
naszego województwa. Projekt zakładał dofinansowanie 
40 sołeckich inwestycji.

W gronie beneficjentów znalazła się również nasza 
gmina, która na budowę wiaty w Kiezmarku otrzymała 10 
tys. zł. Pozostałe niespełna 10 tys. zł pochodzi z budżetu 
gminy.

– Mam nadzieję, że tego typu miejsca, a więc wiaty 
rekreacyjne czy wiejskie świetlice, gdzie można organi-
zować różnego rodzaju imprezy i spotkania, będą 
integrować lokalną społeczność – mówi Janusz Goliński, 
Wójt Gminy Cedry Wielkie

NOWE MIEJSCE REKREACJI W KIEZMARKU

W okolicach Szkoły Podstawowej w Giemlicach ustawio-
no tablicę, która ma informować kierowców m.in. o prze-
kroczeniu prędkości. Ustawiono ją z myślą o bezpieczeń-
stwie najmłodszych, spieszących się do szkoły. Elektro-
niczne tablice pokazujące prędkość przejeżdżającego 
kierowcy pojawiły się w kilku miejscach powiatu gdań-
skiego, a inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Prusz-
czu Gdańskim.
Jedną z takich tablic spotkać można w Giemlicach. Miej-
sca, gdzie je ustawiono, nie są przypadkowe. Są to okoli-
ce szkół. Radar jest sprzężony z tablicą świetlną, na której 
wyświetlana jest prędkość samochodów zbliżających się 
do przejścia dla pieszych. Instalacja ma poprawić bezpie-
czeństwo korzystających z przejść dzieci.

Dodajmy, że tablica ustawiona jest na drodze powiatowej. Władze naszej gminy chcą jednak, by podobne instalacje stanęły 
również przy innych szkołach.

– W Cedrach Wielkich myślimy dodatkowo o zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej przy szkole i Żuławskim Ośrodku Kultury 
i Sportu. Musimy mieć na to zgodę zarządcy drogi, a więc Wojewódzkiego Zarządu Dróg – informuje Janusz Goliński, Wójt 
Gminy Cedry Wielkie.
Kupno i instalacja elektronicznej tablicy nie jest tanim przedsięwzięciem, dlatego urzędnicy szukać będą źródeł, z których 
będzie można pozyskać dofinansowanie.

BEZPIECZNIEJ PRZY SZKOŁACH

Na zdjęciu: wiata rekreacyjna.

Na zdjęciu: tablica ostrzegawcza.
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Mamy kolejną dobrą wiadomość dla mieszkańców wsi 
Trutnowy. Kilka dni temu informowaliśmy o planach 
budowy boiska wielofunkcyjnego. Z kolejnej informacji 
ucieszą się najmłodsi, ale i starsi. Budowane będzie 
centrum rekreacyjno-sportowe, które zostanie dofinan-
sowane ze środków unijnych. Stosowna umowa w tej 
sprawie została właśnie podpisana.

Centrum rekreacyjne zostanie zrealizowane przez 
mieszkańców miejscowości Trutnowy wraz ze Stowarzy-
szeniem Cedrus w bezpośrednim sąsiedztwie przedszko-
la. W tej chwili znajduje się tam plac zabaw, który 
wymaga renowacji, ale i stworzenia atrakcji dla pozosta-
łych mieszkańców wsi. Mieszkańcy będą mieli za zadanie 
posprzątanie terenu przed inwestycją, a po jej wykonaniu 
przygotują uroczyste otwarcie. Sądzimy, że inwestycje będą zaczątkiem do organizacji spotkania integrującego mieszkań-
ców, a także do konkursów czy zabawy.

W ramach inwestycji zostaną zamontowane nowe urządzenia zabawowe, ale też elementy siłowni zewnętrznej. Ustawione 
będą również ławki, kosze na śmieci oraz stół do gry w chińczyka. Wykonana zostanie ścieżka, która ma ułatwić dojście do 
trutnowskiego centrum rekreacyjnego.

Dodajmy, że inwestycja ma być zrealizowana do końca września przyszłego roku. Jej koszt oszacowano na 122 tys. zł, z 
czego połowa pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

TRUTNOWSKIE CENTRUM REKREACJI

OTWARCIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GIEMLICACH
7 czerwca uroczyście otwarto wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej w Giemlicach. Na zaproszenie Dyrektora 
Szkoły Pana Tomasza Szlak na uroczystość przybyli Wójt Gminy Janusz Goliński, Starosta Powiatu Gdańskiego Pan 
Stefan Skonieczny, Radni i Sołtysi oraz Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy. Po dokonaniu poświęcenia 
przez Księdza Dziekana Janusza Mathea nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie boiska.
Dzieci ze Szkoły w Giemlicach oraz wychowankowie ORW w Giemlicach rozegrały towarzyski mecz na nowo otwartym 
obiekcie sportowym.
Przebudowane boisko trawiaste znajdujące się przy Szkole Podstawowej w Giemlicach na boisko wielofunkcyjne o 
nawierzchni poliuretanowej typu ET wodoprzepuszczalnej ma powierzchnię 996 m2 .

Wykonano i wyposażono następujące boiska do dyscyplin sportowych:

- boisko uniwersalne do piłki ręcznej o wymiarach 20,00 m x 40,00 m;
- boisko do siatkówki i tenisa o wymiarach 9,00 m x 18,00 m;
- 2 boiska treningowe do koszykówki o wymiarach 10,70 m x 20,00 m.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 449 761,80 zł z czego blisko 50% stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Na zdjęciu: aktywni mieszkańcy Trutnowy.

Na zdjęciu: uroczyste przecięcie wstęgi. Na zdjęciu: występy artystyczne uczniów.
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Jacek Michalski Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jerzy Szałach Burmistrz Nowego Stawu,
Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie

FOTOGALERIA INWESTYCJE
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Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Giemlicach

Budowa ścieżki rowerowej oraz kładki pieszo rowerowej w ramach budowy Trasy Wiślanej. 
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Mimo że pogoda nie rozpieszczała, to zabawa na tegorocznych dożynkach była przednia. Święto plonów uświetnił zespół ŁZY, 
a wcześniej publiczność rozbawiał kabaret DNO. Gminne dożynki rozpoczęły się oczywiście od mszy dziękczynnej koncele-
browanej w cedrowskim kościele. Po niej dożynkowy korowód udał się na boisko przy nowej hali sportowej.

Tu publiczności zaprezentowały się dzieci ze szkół w Wocławach i Cedrach Wielkich.

W tym roku zaszczytna rola starostów dożynek przypadła Halinie i Bogusławowi Kamińskim ze Stanisławowa, którzy od 1984 
roku prowadzą samodzielnie gospodarstwo rolne. Na początku gospodarzyli na 2 ha, a dziś z synami uprawiają ponad 100 ha.

– Szanowni gospodarze naszej gminy! – zwracał się do wójta Janusza Golińskiego i przewodniczącej rady gminy Justyny 
Słowińskiej starosta dożynek. – Przekazujemy ten bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Chcielibyśmy, byście 
dzielili go Państwo sprawiedliwie, tak żeby wystarczyło do następnych żniw. Wszyscy wiemy, że mamy takiego gospodarza 
gminy, który dzieli już od kilkunastu lat, a robi to doskonale, bo nawet zostaje.

– Wspólnie z przewodniczącą rady gminy obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby rzeczywiście nikomu na stole tego chleba nie 
zabrakło – zapewniał Janusz Goliński. – Jest to dla mnie zaszczyt, że właśnie z Waszych rąk możemy otrzymać ten dożynkowy 
bochen chleba. Mam nadzieję, że ten deszcz, który jest tak upragniony przez naszych rolników, nie pokrzyżuje nam dzisiejszej 
imprezy. Dziękuję wszystkim rolnikom za trud włożony w ich pracę. W skali całego kraju ten rok nie był szczęśliwy, ale dla 
żuławskich rolników był raczej udany.

Dodajmy w tym miejscu, że mieszkańcy Stanisławowa zajmują się produkcją i sprzedażą kwalifikowalnego materiału siewnego 
pszenicy ozimej i jarej oraz grochu, ale też uprawą rzepaku.

– Startowaliśmy w różnych konkursach. Ostatnio braliśmy udział w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, w którym 
zajęliśmy 1. miejsce na Pomorzu. Dzięki temu już w najbliższy piątek będziemy mieli przyjemność odwiedzić Pałac Prezydencki 
– mówią Halina i Bogusław Kamińscy.

Dożynki były też okazją do wręczenia nagród w konkursie „Piękna Wieś Pomorska”. Przypomnijmy, że w kategorii „wieś” wygra-
ły Koszwały przed Wocławami.

– Dziękuję mieszkańcom, którzy przyczynili się do tego sukcesu, ale również naszym strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Koszwałach – dziękowała Justyna Słowińska.

Z kolei w kategorii „zagroda nierolnicza” bezkonkurencyjna okazała się Halina Jamroszka z Miłocina, zaś Alicja i Jan Wesołow-
scy z miejscowości Trutnowy zajęli 2. miejsce.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem dożynek w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się Ogólnopolskie Czytanie, a na 
Martwej Wiśle odbył się Dożynkowy Turniej Wędkarski, w którym zwyciężył Zdzisław Gruszka. W turnieju sołectw – które rywali-
zowały w konkurencjach: kulinarnej (nalewka tradycyjna), rękodzielniczej (strach na wróble), sprawnościowej (twoja moja 
oraz dojenie krowy) – bezkonkurencyjna okazała się ekipa Cedrów Małych. Kolejne miejsca na podium zajęły sołectwa 
Koszwały i Leszkowy. Z kolei najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Stanisławowa. Dla dzieci przygotowa-
no mini park rozrywki, a chętne maluchy mogły wziąć udział w zabawie animacyjnej. Gości bawił zespół Stent oraz Kabaret 
DNO, a gwiazdą wieczoru był zespół ŁZY. Żadne święto nie może się obejść bez dobrej zabawy, a tę gwarantował na koniec 
tegorocznych dożynek zespół „2+2”.

ROLNICY ŚWIĘTOWALI W CEDRACH WIELKICH

KULTURA I OŚWIATA

Na zdjęciach: Dożynki Gmine w Cedrach Wielkich.
Na zdjęciach: Starości Dożynek Państwo
Halina i Bogusław Kamińscy ze Stanisławowa
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Takich tłumów na dniu otwartym hali widowiskowo-sportowej w Cedrach Wielkich nie spodziewał się chyba nikt. Nikt też się 
nie spodziewał, że drużyna Duchownych pokona aż 6:2 reprezentację Samorządowców. W minioną sobotę można było 
obejrzeć nową halę w Cedrach Wielkich. Obiekt robi wrażenie.

 – Jest to hala na miarę XXI wieku. Sąsiednie gminy mogą tylko pozazdrościć tak wspaniałego obiektu, na który zasłużyli 
sobie mieszkańcy gminy. Trzeba przy tym zauważyć, że inwestycja nie byłaby zrealizowana, gdyby nie charyzma wójta Janu-
sza Golińskiego, który z sukcesem zakończył realizację tak długo oczekiwanego przez wszystkich przedsięwzięcia – mówią 
nam mieszkańcy Pszczółek, którzy wzięli udział w dniu otwartym hali.

Ale i nasi mieszkańcy – szczególnie ci najmłodsi, którzy lubią sport – zachwyceni są halą i już nie mogą doczekać się pierw-
szych zajęć.

– Będzie tu można grać w piłkę nożną, ale ja mam też zamiar spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej. Zamiast latać 
po drzewach będzie można wspinać się w naszej hali – mówi Piotrek.

W czasie dnia otwartego rozegrano turniej tenisa stołowego i piłki nożnej. Rozegrano też towarzyski mecz piłkarski, w którym 
samorządowcy rywalizowali z duchownymi. Nasza drużyna uległa 2:6, a jedyne gole dla ekipy Samorządowców zdobyli 
Justyna Słowińska, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie oraz Wójt Gminy - Janusz Goliński.

W ekipie Duchownych zagrali: ks. Janusz Mathea (kapitan drużyny), ks. Leszek Laskowski, ks. Zbigniew Kerlin, ks. Czesław 
Sołtys, ks. Piotr Hapka, ks. Janusz Majewski, katecheta Konrad Caban, szafarz Ryszard Borzęcki.

Samorządowców reprezentowali: Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński (kapitan drużyny), Starosta Powiatu Gdań-
skiego - Stefan Skonieczny, Wicestarosta Powiatu Gdańskiego - Marian Cichon, Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego - 
Bogdan Dombrowski, Dyrektor Departamentu Sportu UMWP - Maciej Kowalczuk, Przewodnicząca Rady Gminy - Justyna 
Słowińska, Sekretarz Gminy - Elżbieta Prymaczek, Radny Gminy - Henryk Zięba, Radny Gminy - Zbigniew Zalas, Radna 
Gminy - Dorota Zwolak,

Chętni mogli obejrzeć nowe sale dydaktyczne i doświadczenia fizyko-chemiczne. Z kolei w bibliotece odbył się koncert poezji 
w wykonaniu grupy „Fabryka”.

DUCHOWNI POKONALI SAMORZĄDOWCÓW

Na zdjęciu: reprezentacje drużyn halowej piłki nożnej Na zdjęciu: reprezentacje drużyn turnieju tenisa stołowego.

Na zdjęciu: reprezentacja drużyny duchownych. Na zdjęciu: reprezentacja drużyny samorządowców.
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Członkowie doraźnej Komisji ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmiku Województwa Pomor-
skiego z przewodniczącą Hanną Zych-Cichoń zawitali do Błotnika. Radni wizytowali obiekty, które były zrealizowane w ramach 
projektu „Pętla Żuławska”. Infrastruktura w Błotniku wzbudziła uznanie i podziw.

Radni dowiedzieli się przy okazji o dalszych planach dotyczących rozbudowy przystani żeglarskiej. Poznali również pozytywne 
skutki, które wpłynęły na region i ich mieszkańców. Dobitnym tego przykładem jest przystań w Błotniku, gdzie jeszcze niedawno 
można było widzieć stare, zniszczone pomosty i nieużytki. Od 7 lat miejsce zmienia się nie do poznania. Spotkanie z radnymi woje-
wództwa pomorskiego było też okazją do poruszenia kwestii związanych z możliwością otrzymania dofinansowania na zakup 
łódek, na których mogliby szkolić się najmłodsi adepci żeglarstwa w naszej gminie.

– Moim zdaniem trzeba zrobić kolejny krok. Należy zastanowić się nad pomocą dla przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani 
inwestowaniem na Żuławach w okolicach marin. To również przyczyniłoby się do rozwoju „Pętli Żuławskiej”, a przy okazji zapo-
mnianego przez wielu regionu Żuław – podkreśla Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Dlatego też warto realizować inwestycje, które przyczynią się do rozwoju wszystkich obiektów należących do „Pętli Żuławskiej”. 
Mowa tu chociażby o Wiślanej Trasie Rowerowej czy Żuławskiej Kolei Metropolitalnej, która połączyłaby Elbląg z Nowym Dworem 
Gdańskim i Gdańskiem.

Stowarzyszenie Żuławy, skupiające wokół siebie jednostki samorządowe, idzie dalej i niebawem chciałoby ogłosić przetarg na 
opracowanie studium wykonalności.

– Chodzi o to, abyśmy poznali możliwości techniczne i finansowe w ramach budowy linii kolejowej. Pomysł jest bardzo interesujący 
i warto się nad nim pochylić – mówi Jacek Michalski, prezes Stowarzyszenia Żuławy i zarazem Burmistrz Nowego Dworu Gdań-
skiego.

DUŃSCY GOŚCIE PODZIWIALI NASZE OBIEKTY

KOLEJ PRZYWRÓCI ŻUŁAWY DO ŻYCIA

Nasza gmina, a właściwie jej obiekty i ich funkcjonowanie, były 
celem wizyty studyjnej, w której uczestniczyli m.in. przedstawi-
ciele duńskiej organizacji ARS Baltica. Wizyta studyjna organizo-
wana była wspólnie przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu, 
Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Samorzą-
dowe Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Niecodzienni goście mogli obejrzeć naszą halę wraz z biblioteką 
i zapoznać się z jej działalnością. Kolejnym punktem wizyty był 
Miłocin i Dom Podcieniowy, gdzie zaprezentowana została 
działalność obiektu i realizowane w nim projekty (m.in.: Etno 
Design i wystawa „Wielokulturowość Żuław w kontekście obrzę-
dowości” Ludwiki Jóźwiak). Dla uczestników przygotowano 
warsztaty prowadzone przez przedstawicieli organizacji ARS 
Baltica. Goście odwiedzili również Błotnik, gdzie mieli okazję 
obejrzeć przystań żeglarską i zwiedzić „Strażnika Poranka”.

Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów w Domu Podcieniowym w Miłocinie.

Na zdjęciu: Członkowie doraźnej Komisji ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej Sejmiku Województwa Pomorskiego z przewodniczącą
Hanną Zych-Cichoń wraz z Januszem Golińskim Wójtem Gminy.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Janusz Goliński prezentujący historię Mariny.
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Już po raz trzeci na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się impreza pn: „PALINOCKA ŻUŁAWSKA” zorganizowana przez Gminę 
Cedry Wielkie, ŻOKiS i Stowarzyszenie GKM CEDRUS. Wydarzenie miało miejsce 22 czerwca 2019 r. i zostało zrealizowane ze środ-
ków własnych Gminy oraz dzięki wsparciu sponsorów. W tradycji ludowej Noc Świętojańska jest świętem wody i ognia, słońca i 
księżyca i w takiej konwencji była przygotowana impreza stanowiąca wizytówkę podejmowanych przez Gminę działań w zakresie 
promocji kultury i sportu.

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem wydarzenia, odbyły się wstępne eliminacje regat na łodziach klasy OPTYMIST, w których uczest-
niczyli młodzi żeglarze ze szkółki żeglarskiej w Błotniku, pod okiem trenera Pana Michała Woźniaka. Następnie dla najmłodszych 
uczestników wydarzenia przygotowane zostały pierwsze animacje - KRÓL JULIAN SHOW.

Imprezę otworzyła idąca pomostem w kierunku sceny parada kolorowych postaci tj.: czarownic, rusałek i nimf wodnych, w które 
wcieliły się Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i sołectw z terenu Gminy Cedry Wielkie, a także mieszkańcy oraz zaproszeni goście. 
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Pan Janusz Goliński Wójt Gminy, Pan Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego i Pani Justyna Słowińska Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie.

Już na początku wydarzenia odbyła się druga odsłona atrakcji dla dzieci - koncert STWORA GŁODOMORA. W tym czasie przepro-
wadzone zostały również zawody kajakowe „z przymrużeniem oka” dla przebranych reprezentantów sołectw. Pokaz mody stanowił 
kolejny element wydarzenia, a udział w nim wzięli dorośli przedstawiciele sołectw w ramach kolejnej konkurencji a także dzieci. 
Następnie uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć pokaz ratownictwa wodnego przy użyciu tratw pneumatycznych. Około godziny 
19:00 ogłoszone zostały wyniki wszystkich konkurencji palinockowych, a laureaci zostali odznaczeni i nagrodzeni wyjątkowymi i 
cennymi upominkami, których fundatorem był Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie. Rozstrzygnięty został również 
konkurs na najpiękniejszy wianek, który wraz z pozostałymi, wykonanymi również na miejscu podczas imprezy – zgodnie z tradycją 
Nocy Świętojańskiej oświetlone, zaraz po zmroku popłynął Martwą Wisłą.

Po ogłoszeniu wyników nadszedł czas na występy muzyczne. „Ucztę” dla uszu rozpoczął Tercet 4-MATION, wprowadzając wszystkich 
w muzyczny nastrój. Nie zabrakło oczywiście występu - wszystkim już znanego, lokalnego zespołu Midnight. Po licznych atrakcjach 
nadszedł czas na główną część wydarzenia - występ kabaretowy MARCINA DAŃCA, który jak można było przewidzieć, obfitował w 
żarty rozbawiając wszystkich do łez. Po kabaretowym występie dla publiczności grał i śpiewał do białego rana zespół OVERTON.

"PALINOCKA ŻUŁAWSKA" ORAZ WYSTĘP KABARETOWY

MARCINA DAŃCA NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU

Na zdjęciach: „Palinocka Żuławska" oraz występ kabaretowy Marcina Dańca
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KWIAT NASZEJ SPOŁECZNOŚCI BAWIŁ SIĘ NA „SENIORADZIE”
Seniorzy z gminy Cedry Wielkie bawili się na "Senioradzie", która w minioną sobotę odbyła się na przystani w Błotniku. Kto 
nie był, niech żałuje. Był to doskonały moment, by spotkać się z dawno niewidzianymi znajomymi i integrować się z rówie-
śnikami. Naszych seniorów odwiedził Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Imprezy dedykowane seniorom zawsze cieszą 
się dużym zainteresowaniem.

W okresie letnim gmina wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich organizuje imprezę na przystani w Błotniku. W minioną sobotę - dzięki współpracy z wojewodą pomor-
skim - przygotowano też atrakcje dla najmłodszych (m.in. „Bananowo-Minionkowe Show, mini park rozrywki).

Bohaterami dnia byli jednak seniorzy.

- Ludzie spotykają się i integrują. Zapominają o troskach dnia codziennego i mają okazję do relaksu i odpoczynku wśród 
znajomych. Przy okazji mogą posłuchać dobrej muzyki. Zachęcam tych, którzy do tej pory siedzieli w domu, aby następnym 
razem wzięli udział w „Senioradzie” - zaprasza Halina Łopatowska z Miłocina.

Z kolei Marian Szafran z Cedrów Wielkich chciałby, aby podobne imprezy odbywały się częściej.

- Władze naszej gminy dbają o seniorów i starają się, aby takie imprezy były organizowane. Mam nadzieję, że będę w nich 
uczestniczył jeszcze przez wiele lat. Warto wychodzić do ludzi i na świeże powietrze, zamiast siedzieć w domu - dodaje 
Marian Szafran.

Gospodarzem „Seniorady” był Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

- Jesteście kwiatem naszej gminnej społeczności. Ciężki owoc Waszej wieloletniej pracy widoczny jest na każdym kroku, 
kiedy jeździmy po naszej gminie - podkreśla Janusz Goliński. - Dziś w formie festynu dajemy okazję do tego, byście odpo-
częli od trudów codzienności, zrelaksowali się i spotkali swoich znajomych, sąsiadów, z którymi nie macie tak częstych 
kontaktów.

Z kolei Dariusz Drelich pogratulował dostrzeżenia przez władze gminy potrzeby organizacji tego typu wydarzeń, na których 
spotkać mogę się seniorzy z całej gminy.

- Nie przyjechałem tu po to, by wygłaszać przemówienia, ale wysłuchać Waszych opinii i sugestii, dotyczących poprawy 
życia. Jest to okazja do spotkań, ale i dobrej zabawy, czego wszystkim serdecznie życzę - mówił wojewoda pomorski.

Na zdjęciu: od lewej Emilia Cyman Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
Cedry Wielkie, Janusz Goliński Wójt Gminy, Dariusz Drelich Wojewoda 
Pomorski, Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy.

Na zdjęciu: Andrzej Cierniewski.Na zdjęciu: uczestnicy Seniorady.

Na zdjęciu: uczestnicy Seniorady.
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GMINNE OBCHODY DNIA DZIECKA

1 czerwca 2019 r. na terenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich odbył się Gminny Dzień Dziec-
ka i mamy. Od godziny 12:00 można było podziwiać i 
uczestniczyć w szeregu atrakcji przygotowanych specjalnie 
na tę okazję. Działo się bardzo dużo, zarówno na scenie jak 
i całym terenie ŻOKiSu. Festyn z okazji Dnia dziecka został 
otwarty występami debiutantek nowo powstałej grupy 
wokalnej, działającej przy naszym ośrodku pod okiem 
instruktora - Pani Bożeny Kozickiej. W muzycznej odsłonie 
zaśpiewały: Marcelina Grzylewska, Zuzanna Kobierska, 
Beata Konefał, Sandra Szerszeń i Zuzanna Kowalska.

Następnie rozpoczął się blok animacyjny z udziałem forma-
cji animatorów Artura Królika, w którym odbyło się wiele 
ciekawych i zabawnych atrakcji dla dzieci, były to m.in. 
SHOW klauna, różne zabawy, pokaz bańkowy, elementy 
małej iluzji, konkurencje pod sceną oraz Dziecięce SHOW 
(Mali giganci, Jaka to melodia, Mini quiz i inne). Podczas 
wydarzenia, pojawiło się również OSP Cedry Wielkie, aby w 
ten upalny dzień oblać wodą na wesoło uczestników.

Po bloku animacyjnym nadszedł czas na prawdopodobnie 
najbardziej wyczekiwaną atrakcję - festiwal KOLOR SHOT, 
czyli szalona impreza z proszkami Holi, o oprawę muzyczną 
wydarzenia zadbał DJ Toxic D. Festiwal kolorów odbył się w 
naszej gminie po raz pierwszy i wywołał falę pozytywnych 
emocji oraz świetną zabawę. Ponad to, w ramach wydarze-
nia, ŻOKiS przygotował konkursy dla dzieci. Dużą popular-
nością cieszył się plener malarski pn. „Ja w Unii Europej-
skiej”, którego tegoroczna tematyka związana była się z 
obchodami 15-lecia wstąpienia Polski do UE. Wśród prac 
wyłonione i nagrodzone zostały najciekawsze, a wszyscy 
pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i 
podziękowanie za udział. Z tematyką europejską związany 
był również drugi konkurs, - quiz o tematyce europejskiej.

Dodatkowo dzieci i młodzież mogła skorzystać z darmowe-
go wesołego miasteczka i stoisk, których w tym roku było 
bardzo dużo. Na każde dziecko w tym dniu czekały również 
darmowe balony, słodycze oraz lody, które ufundował 
Cedrowy Dworek.

Na zakończenie imprezy wystąpił jak zawsze rewelacyjny 
Zespół Midnight, którego wykonanie znanych piosenek 
przyniosło wiele doznań artystycznych.

Tak przygotowana impreza z wieloma atrakcjami nie odby-
łaby się gdyby nie przychylność zarówno podmiotów jak i 
osób prywatnych, wspierających wydarzenia zarówno 
finansowo jak i organizacyjnie.

Serdeczne podziękowania dla Pana Janusza Golińskiego - 
Wójta Gminy Cedry Wielkie, Lokalnej Grupy Rybackiej - 
Rybacka Brać Mierzei, KGW Cedry Małe, Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Pani Bożeny Kozickiej, Pana Mariusza Kuby 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Kubuś”, Pana Kamila 
Luzaka - sklep Mak, Państwa Grażyny i Ryszarda Tomkowi-
czów z Cedrowego Dworku, Pana Michała Woźniaka i 
Stowarzyszenia GKM CEDRUS.

Na zdjęciach: Gminne obchody Dnia Dziecka.
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150 ROWERZYSTÓW W RAJDZIE ŻUŁAWSKIM
Za nami już 12. Żuławski Rajd Rowerowy organizowany 
przez Żuławski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cedrach 
Wielkich. Tym razem na starcie 82-kilometrowej trasy 
stanęło 150 miłośników turystyki rowerowej, wśród 
których nie brakowało całych rodzin. - Taka frekwencja 
dowodzi, że ta aktywna forma spędzania wolnego czasu i 
zwiedzania jest bardzo potrzebna, a stałych uczestników 
wydarzenia z roku na rok przybywa - mówi Łukasz Żarna, 
dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu, który 
dokonał uroczystego otwarcie rajdu.

- Rajd wymagał niejednokrotnie wytrwałości ze względu 
na liczbę kilometrów przejechanych, a także na różnorod-
ną nawierzchnię na trasie. Jednakże rajdowicze nie 
poddawali się i nie tracili dobrego humoru oraz chęci do 
ukończenia rajdu.

Tegoroczny rajd przejechał spod siedziby ŻOKiS przez 
Suchy Dąb, Złą Wieś, Domachowo i dalej przez Kolbudy, 
Straszyn i Pruszcz Gdański, by dotrzeć na metę w Cedrach 
Wielkich. Tu - przy siedzibie ŻOKiS - na wszystkich czekał 
poczęstunek, dzięki któremu można było uzupełnić 
stracone na trasie kalorie. Rowerzyści otrzymali też 
pamiątkowe medale, które wręczali Elżbieta Prymaczek - 
sekretarz Gminy Cedry Wielkie oraz Łukasz Żarna. Prze-
prowadzono także tradycyjną loterię z nagrodami rzeczo-
wymi.

Dodajmy, że nad bezpieczeństwem uczestników rajdu 
czuwali policjanci oraz Hanna Karnat, która stworzyła 
swego rodzaju zaplecze medyczne dla rowerzystów.

OBÓZ-PÓŁKOLONIA ŻEGLARSKA NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU

Uczestnicy Szkółki Żeglarskiej w Błotniku, w dniach 
24-28.06.2019 r. uczestniczyli w obozie - półkolonii 
żeglarskiej w tutejszej Marinie. Pod okiem trenerów - 
Pana Michała Woźniaka oraz Pana Krzysztofa Kociędy, 
odbyły się pięciodniowe zajęcia, doskonalące umiejętno-
ści młodych adeptów żeglarstwa z terenu naszej gminy. 
Obóz okazał się świetną okazją nie tylko do udoskonalenia 
umiejętności zdobytych podczas sezonu, ale również 
aktywną i przyjemna formą spędzenia pierwszych dni 
wakacji.

Czas ten obfitował w treningi jak również stanowił formę 
integracji uczestników grup Szkółki Żeglarskiej, podczas 
której mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i 
umiejętnościami. Na zakończenie obozu przygotowane 
zostało ognisko z kiełbaskami, gdzie wszyscy miło spędzili 
razem czas, wspominając kolejno wspólnie spędzony 
czas. Uczestnicy Szkółki w wakacje nie odpoczywają od 
treningów - zajęcia odbywać się będą cyklicznie dwa razy 
w tygodniu przez całe wakacje, aż do końca sezonu 
żeglarskiego.

Na zdjęciu: uczestnicy obozu.

Na zdjęciu: uczestnicy rajdu.
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30. ROCZNICA WOLNYCH WYBORÓW
W wielu miejscach naszego kraju świętowana jest 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Nie 
inaczej było w Cedrach Wielkich, gdzie zorganizowano z tej okazji Piknik Wolności i Solidarności. Młodym Czytelnikom 
warto powiedzieć, że 4 czerwca odbyła się pierwsza tura pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów 
do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu, zakończonych miażdżącym zwycięstwem obozu „Solidarności”. Zwycięzcy 
zdobyli 99 na 100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 mandatów poselskich przypadających kandydatom bezpartyj-
nym. Datę tę uznaje się za upadek komunizmu w Polsce.

…Należy podkreślić iż z inicjatywą organizacji ogólnopolskich obchodów 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 4 czerw-
ca wystąpił tuż przed śmiercią prezydent Gdańska. List w tej sprawie, napisany na początku stycznia przez śp. Pawła 
Adamowicza, odczytała podczas uroczystego zjazdu samorządowców w Gdańsku p.o. prezydenta tego miasta Aleksandra 
Dulkiewicz. Zawarte w nim było zaproszenie dla samorządowców, by wspólnie obchodzić 30 rocznicę wyborów 4 czerwca 
1989 r. i „uczcić narodziny wolnej Polski”.

Ważne jest, że dla naszej społeczności gminnej te obchody również mają duże znaczenie. Dlatego też wyszedłem z inicja-
tywą, żeby zorganizować je właśnie na naszym terenie, dedykując przede wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej. Ta 
inicjatywa jest wyrazem głębokiego szacunku dla bohaterów niedawnej przeszłości jak i płynącego z niej zobowiązania. – 
…– mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

4 czerwca, na placu przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbył się „Piknik Wolności i Solidarno-
ści” z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie. – Impreza była też okazją do uroczystego podsu-
mowania konkursu „Weź zagłosuj”, organizowanego przez Obszar Metropolitarny Gdańsk, Gdynia, Sopot, do którego 
udział zgłosili również uczniowie ze szkół z naszej gminy – dodaje Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich. – Osobom zaangażowanym w inicjatywę promującą głosowanie w wyborach do Europarla-
mentu wręczone zostały nagrody, a ich prace można było obejrzeć na specjalnej wystawie, ustawionej na scenie.

WYMIANA MŁODZIEŻY W RAMACH TRÓJSTRONNEGO POROZUMIENIA GMIN:
TRĄBKI WIELKIE – PRZYWIDZ – CEDRY WIELKIE.
22 czerwca do Gminy Cedry Wielkie zawitała młodzież w 
wieku szkolnym na wypoczynek w ramach Trójstronnego 
Porozumienia Gmin: Trąbki Wielkie, Przywidz i Cedry 
Wielkie. 37 osobowa grupa uczestników wraz z nauczycie-
lami gości w murach Szkoły Podstawowej im. Obrońców 
Ziem Polskich w Wocławach, gdzie spędza aktywnie czas 
poznając uroki Żuław. Z wielkim zainteresowaniem wsłu-
chiwali się w opowieści Pana Daniela Kufla, który zabrał 
obozowiczów na „Zieloną lekcję po Żuławach” odkrywając 
uroki naszych kościołów, śluzy Głowy Gdańskiej oraz 
domów podcieniowych.

Młodzież dzielnie pokonała ścieżkę edukacyjną w rezer-
wacie przyrody Mewia Łacha na Wyspie Sobieszewskiej. 
Przed nimi jeszcze zajęcia żeglarskie na Marinie w Błotni-
ku oraz wycieczka śladami Mikołaja Kopernika - do From-
borka. Wolny czas dzieci spędzają na szkolnym boisku, 
rozwiązują różne łamigłówki…

Na zdjęciach: uroczystość 30 rocznicy Wolnych Wyborów.

Na zdjęciu: uczestnicy wymiany.
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Szkolenia mają na celu uświadomienie zagrożenia powodziowego, podniesienie wiedzy na temat metod ograniczania 
strat, przekazania informacji co należy robić w momentach zagrożenia oraz przedstawienia tematyki związanej z pierwszą 
pomocą przedmedyczną. Makieta oraz szkolenia są częścią projektu pn.: "Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjali-
stycznego wyposażenia ratowniczego”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

LEKCJE EDUKACYJNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA ŻUŁAW

W dniu 30 maja br. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się lekcje edukacyjne z zakresu 
funkcjonowania Żuław dla uczniów ze szkół podstawowych z Giemlic, Cedrów Wielkich oraz Cedrów Małych. Na zajęciach 
eksperci przy wykorzystaniu interaktywnej edukacyjnej makiety Żuław Wiślanych przedstawili młodzieży tematykę związa-
ną z ochroną przeciwpowodziową.

Makieta ma wymiary 280×180 cm i przedstawia Deltę Wisły z głównymi wodami (Wisła, Nogat, Szkarpawa, Tuga, rzeka 
Elbląg, Zalew Wiślany, Bałtyk, Martwa Wisła) oraz polami, rowami, obwałowaniem, stacjami pomp, elektrownią wodną, 
trzema śluzami (Przegalina, Gdańska Głowa, Biała Góra).

Makieta demonstruje m.in. następujące zjawiska:

1. zalanie polderu na Żuławach Gdańskich,
2. przerwanie wałów przez wezbranie wody wiślanej i zalanie polderu na Żuławach Gdańskich,
3. zatory lodowe, przesiąki,
4. przelanie wody przez wały przy tzw. cofce od Zalewu Wiślanego,
5. śluzowanie przy różnicach poziomu wody Wiślanej i Nogatu, Szkarpawy lub Martwej Wisły.

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJKU CZCI

ŻOŁNIERZA WYKLĘTEGO-NIEZŁOMNEGO FRANCISZKI POMARAŃSKIEJ
W niedzielę 9 czerwca b.r. w kościele p.w. Jana Chrzciciela w 
Giemlicach odbyła się uroczysta msza św. wraz z odsłonię-
ciem tablicy poświęconej pamięci legendarnej łączniczki 
Franciszki Pomarańskiej ps. „Błyskawica”. W uroczystościach 
wziął udział Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, 
poczty sztandarowe Straży Pożarnej oraz lokalna społecz-
ność. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił 
Ks. kanonik Janusz Mathea, a po niej nastąpiło poświęcenie 
tablicy pamiątkowej oraz symboliczne złożenie wiązanek 
kwiatów.

Franciszka Pomarańska ze sztabu ostatniego dowódcy tajnej 
organizacji wojskowej „Gryf Pomorski”. została zamordowana 
skrytobójczo w sierpniu 1945 r. jako żołnierz Wyklęty-Nie-
złomny Polskiego Państwa Podziemnego przez Urząd Bezpie-
czeństwa Publicznego w miejscowości Grabowe Pole, na 
terenie Gminy Suchy. Jej grób znajduje się na cmentarzu 
parafialnym przy kościele p.w. Jana Chrzciciela w Giemli-
cach. Tam właśnie umieszczono tablicę upamiętniającą jej bohaterską śmierć w obronie Ojczyzny i Kościoła. Tablica 
powstała z inicjatywy Związku Solidarności Polskich Kombatantów Koło Gdynia przy wsparciu Wójta Gminy Cedry Wielkie 
Janusza Golińskiego i Ks. Kanonika Janusza Mathea.

Na zdjęciach: warsztaty praktyczne w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy i ks. kanonik Janusz Mathea.
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„UMIEM PŁYWAĆ” - KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU DOBIEGŁA KOŃCA
Dobiegła końca kolejna edycja programu „Umiem pływać” pn. „Nauka pływania kluczem do aktywności fizycznej dzieci i 
młodzieży”, współfinansowanego przez Gminę Cedry Wielkie oraz Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć 
Sportowych dla uczniów. Udział w programie wzięło 60 uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Cedry 
Wielkie. Łączna ilość godzin: 80, w tym 20 godzin lekcyjnych przypada na 1 grupę.

Program obejmował 4 szkoły:

- Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich,
- Szkołę Podstawową im. J. Kraziewicza w Cedrach Małych,
- Szkołę Podstawową im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach,
- Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Giemlicach

Dowóz dzieci na basen i z powrotem został zorganizowany przez Gminę Cedry Wielkie. Zajęcia odbywały się w Pływalni 
„Fala” w Stegnie, gdzie zapewniony został instruktor nauki pływania oraz ratownicy.
Ideą programu było zachęcanie do uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz promocja prowadzenia zdrowego 
stylu życia. Zajęcia stanowiły atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.

PODSUMOWANIE KAMPANII ROWEROWY MAJ 2019
31 maja zakończyła się Kampania Rowerowy Maj. Ucznio-
wie ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Cedry Wielkie 
nie zawiedli, przed szkołami stało bardzo dużo rowerów 
oraz hulajnóg. Akcja w szkołach spotkała się z dużym zain-
teresowaniem wśród uczniów i nawet niesprzyjająca aura 
nie powstrzymała najbardziej aktywnych rowerowo 
uczniów. Akcja cieszyła się niesamowitą popularnością, co 
było widać po ilości zaparkowanych pod szkołą rowerów i 
hulajnóg. Poniżej przedstawiamy wyniki tegorocznej kam-
panii.

Łączna liczba uczestników tegorocznej akcji to aż 394 
uczniów oraz 26 pracowników. 100% aktywnych przejaz-
dów do szkoły przypadło, aż 190 uczestnikom kampanii, to 
aż 134 osoby więcej w porównaniu do ubiegłego roku. 
Wszystkie te osoby otrzymały voucher do kina.

Pierwsze miejsce w kampanii Rowerowy Maj 2019 zajęła Szkoła Podstawowa w Giemlicach zdobywając aż 98% aktywności. 
W czerwcu odbyło się podsumowanie kampanii gdzie Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wręczył puchary dla 
dyrektorów szkół w podziękowaniu za udział oraz przekazana została nagroda główna – WIATA NA ROWERY dla szkoły 
podstawowej w Giemlicach. Wiata ufundowana została przez Grupę Doradczo-Audytorską Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Zwycięskie klasy otrzymały nagrodę w postaci wycieczki. Natomiast wszystkie dzieci, które chociaż raz przyjechały aktywnie 
do szkoły w ramach akcji dostały drobne upominki.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Na zdjęciu: podsumowanie kampanii.

Na zdjęciach: uczestnicy zajęć.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU DAWNEJ GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCH”
W MIEJSCOWOŚCI CEDRY WIELKIE

W dniu 25 czerwca 2019 roku ogłoszone zostały wyniki konkursu na „Badanie możliwości przekształceń terenu dawnej 
Gminnej Spółdzielni „SCH” w miejscowości Cedry Wielkie – koncepcja zagospodarowania”. Celem konkursu ogłoszonego w 
lutym 2019 roku było opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru dawnej Gminnej Spółdzielni „SCH” w miejscowości 
Cedry Wielkie. Do konkursu zakwalifikowanych zostało 30 prac konkursowych.

Sąd konkursowy w składzie:

1. Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie - Przewodniczący
2. Elżbieta Drozd - Inspektor ds. gospodarki przestrzennej w Gminie Cedry Wielkie
3. prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz - Kierownik Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej 

Politechniki Gdańskiej
4. dr inż. arch. Ksenia Piątkowska - Sędzia Referent, Adiunkt w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, 

Wydział Architektury
5. dr inż. arch. Izabela Burda - Adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury

przyznał następujące nagrody:

I Nagroda główna w wysokości 5.000 zł autorstwa Joanny Kruszczyńskiej, Aleksandry Rudnickiej, Martyny Sokolnickiej. 
Za oryginalne i niekonwencjonalne nawiązanie do tradycyjnego domu żuławskiego, którego układ funkcjonalny znalazł 
odbicie w kontekście zagospodarowania przestrzeni terenu.

II Nagroda główna w wysokości 3.000 zł autorstwa Olgi Teresińskiej, Daray Tsishkavets. Za umiejętne tworzenie kompozycji 
krajobrazu opartej na prostych planach nawiązujących do tradycyjnego układu urbanistycznego wsi żuławskiej.

I Wyróżnienie w wysokości 1.000 zł autorstwa Adrianny Koza, Adrianny Lis, Tomasza Kostuch, Aleksandry Kuklińskiej, Natalii 
Kwiatkowskiej. Za prosty układ kompozycji urbanistycznej o niskiej intensywności zabudowy, której integralną część stanowi 
plac przestrzeni publicznej. Układ nowej zabudowy tworzy regularnie określony rytm oraz koresponduje z istniejącą kiedyś 
trasą kolei wąskotorowej.

II Wyróżnienie w wysokości 1.000 zł autorstwa Anny Kolator, Patrycji Pisarek, Paweła Sokołowskiego. Za szczegółowe analizy 
służące poprawie jakości życia mieszkańców i stworzenie przestrzeni o dużym potencjale, zdefiniowanej przez proste kierun-
ki kontynuujące układ łanowy wsi.

III Wyróżnienie w wysokości 1.000 zł autorstwa Aleksandry Kujawa, Aleksandry Łaguna, Justyny Masiak, Agnieszki Muńko. 
Za pomysłowy projekt zagospodarowania terenu, którego głównym założeniem jest reprezentacyjna aleja usługowa 
biegnąca prostopadle do głównej ulicy w miejscowości. Oś alei dzieli teren opracowania na część 
administracyjno - kulturalną oraz usługową.

Nagroda Specjalna autorstwa Joanny Strahl, Karoliny Ślesickiej. Za wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu zabyt-
kowego – Żuławskiego Spichlerza.

Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi we wrześniu 2019 roku na hali sportowej w Cedrach Wielkich.
Wszystkim dziękujemy za udział.

Na zdjęciach: obrady sądu konursowego.
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Przyszedł czas na podsumowanie wakacji. ŻOKiS zadbał, by w Cedrach Wielkich nie było miejsca na nudę. Wypełniony po 
brzegi kalendarz dodawał nam i naszym podopiecznym ogromnej energii i sprawił, że uśmiech nie schodził z naszych 
twarzy nawet na chwilę!
Wakacje nasi młodzi mieszkańcy spędzili na zajęciach sportowych, integracyjnych oraz zabawach i animacjach organizowa-
nych w siedzibie w ŻOKiS i Gminnej Bibliotece Publicznej. Dzieci chętnie uczęszczały na liczne zajęcia artystyczno-kultural-
no-sportowe. Nie brakowało też różnego rodzaju warsztatów (hip-hop, plastyczne i rękodzielnicze). W czasie zajęć tworzo-
no m.in. herb gminy Cedry Wielkie, kwiaty z bibuły, statki z materiałów przeznaczonych do recyklingu, a nawet gry planszo-
we. Chętni mogli uczestniczyć w kalamburach, karaoke, zajęciach komputerowych albo zawodach tenisa stołowego. Nie 
zabrakło zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Do Cedrów Wielkich zawitał też Teatr Blaszany Bębenek, którego aktorzy 
wystąpili z przedstawieniem „Dzwonnik z Notre Dame”.
Aby wakacje były bardziej atrakcyjne, organizatorzy „Akcji lato” zaplanowali także wycieczki. Pierwsza z nich wiodła do Stani-
sławowa do pasieki MIODOLANDIA, gdzie odbyły się warsztaty, na których uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy 
na temat życia pszczół oraz w jaki sposób można przyczynić się do ich ochrony. Podczas zajęć można było samodzielnie 
odsklepić ramki i odwirować miód; odbyła się również degustacja miodów i każdy w prezencie otrzymał słoiczek miodu.
Uczestnicy drugiej wyprawy udali się do Stajni Ulkowy, która posiada 65 koni. Najwięcej emocji przyniosły przejażdżki na 
koniu i przejażdżki bryczką. Niemniej jednak wszystkim podobało się zwiedzanie gospodarstwa i poznanie zwierząt tam 
żyjących. Zwieńczeniem dnia było ognisko, gdzie wszyscy raczyli się pieczonymi kiełbaskami.
Ostatnia wakacyjna wycieczka zorganizowana przez ŻOKiS dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cedry Wielkie, odbyła się 
do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo – stanowiło połączenie 
zabawy z edukacją.
Uczestnicy dzięki tamtejszym wystawom zgłębili wiedzę na temat ruchów Ziemi, funkcjonowania rzek oraz zagadek dotyczą-
cych życia i technologii.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciakom i ich rodzicom, którzy nam zaufali. Mamy nadzieję, że kolejne wakacje 
będą równie udane jak te.

PODSUMOWANIE WAKACJI 2019 W ŻOKIS

Na zdjęciac: wydarzenia organizowane przez ŻOKiS.
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PODSUMOWANIE OBOZU ŻEGLARSKIEGO NA WYSPIE IŻ W CHORWACJI

Dzięki nawiązaniu w 2017 roku partnerskiej współpracy 
pomiędzy Gminą Cedry Wielkie a Stowarzyszeniem Chrze-
ścijańska Szkoła Pod Żaglami już po raz drugi młodzież z 
terenu gminy Cedry Wielkie wzięła udział w obozie żeglar-
skim na Wyspie Iż w Chorwacji. 24 lipca grupa uczestników 
obozu dotarła bezpiecznie na chorwacką wyspę do miejsco-
wości Mali Iż. Na miejscu, wszystkich uczestników serdecznie 
powitali gospodarze.

Tego samego dnia wieczorem, odbyło się spotkanie informa-
cyjne z Panią Hanną Stanecką – komendantem obozu, na 
którym wszyscy zapoznali się z obowiązującymi zasadami. 
Następnie uczestnicy zostali podzieleni na wachty. Każda z 
wacht danego dnia i o danej porze, przez cały czas trwania 
obozu, pełniła dyżur w postaci pomocy przy przygotowywa-
niu posiłków i sprzątaniu ośrodka oraz przy odprawianiu 
mszy świętej w tamtejszym kościele.

Oprócz obowiązków i zajęć żeglarskich, obóz obfitował w 
różnego rodzaju atrakcje, tj.: plażowanie i kąpiele w niezwy-
kle czystych wodach Morza Adriatyckiego, zajęcia integracyj-
ne oraz sportowe, wspólne śpiewanie szant i piosenek 
żeglarskich oraz zwiedzanie Wyspy Iż.

W dniu wyjazdu, po ostatnim wspólnym śniadaniu, obiedzie 
oraz mszy świętej, obozowicze ruszyli na prom, który zabrał 
ich do Zadaru – piątego co do wielkości miasta w Chorwacji, 
stanowiącego centrum gospodarcze oraz kulturalne 
północnej Dalmacji. Po zwiedzeniu miasta i zakupie pamią-
tek, po uczestników przyjechał autokar. Długa droga powrot-
na przebiegła bez problemów, a każdy uczestnik wrócił do 
domu cały i zdrowy, „bogatszy” o nowe, niezwykłe doświad-
czenia oraz wspomnienia.

Już po raz drugi na Marinie w Błotniku odbyły się Regaty Łodzi 
Smoczych, na których zawodnicy rywalizowali w czterech kate-
goriach:
- MIXT 150m
- MIXT 1000m
- OPEN 150m
- LEJDIS 150m

W każdej kategorii do zdobycia były puchary oraz medale, 
dodatkowo, w każdej kategorii drużyny zdobywały punkty za 
zajęte miejsca. Drużyna z największą ilością zdobytych punktów 
została zdobywcą Pucharu Smoczej Aury. Puchar dla zwycięz-
ców w imieniu gminy Cedry Wielkie wręczył Wójt Gminy Pan 
Janusz Goliński wraz z Przewodniczącą Rady Panią Justyną 
Słowińską. W Błotniku rywalizowało 15 drużyn.

Smocze łodzie „przybyły” do nas z Chin i są coraz bardziej 
popularne na całym świecie. Załogę łodzi stanowi dziesięciu 
wioślarzy, sternik i bębnista nadający rytm wiosłowania.

II ŻUŁAWSKIE REGATY ŁODZI SMOCZYCH O PUCHAR SMOCZEJ AURY

NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU

Na zdjęciach: uczestnicy obozu.

Na zdjęciu: uczestnicy regat.
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Już tradycyjnie w ramach kończących się wakacji ŻOKiS zorganizował spływ kajakowy, tym razem nieco szybciej bo 24 sierp-
nia. Niezmiennie wyjazd cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, dlatego też w ramach promocji wydarzeń organizowa-
nych przez ośrodek, pierwszeństwo zapisu na spływ mieli uczestnicy tegorocznego XII Żuławskiego Rajdu Rowerowego. To 
aktywne wydarzenie kończące wakacje odbyło się już po raz szósty. W tym roku 80 osobowa grupa wraz z organizatorem 
wybrała się na spływ rzeką Radunią z Brodnicy Dolnej do Kiełpina Kartuskiego.

Trasa spływu liczyła 16 km. a trudność szlaku należała do średnich, gwarantując 5 godzin intensywnej zabawy. Na mecie w 
ramach regeneracji sił kajakarzy, zorganizowano ognisko z kiełbaskami podczas którego uczestników nie opuszczał dobry 
humor. Około godz. 18.00 uczestnicy dotarli bezpiecznie do przystanku końcowego czyli ŻOKiS-u

SPŁYW KAJAKOWY NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI.

Młodzi reprezentanci, a właściwie reprezentantki klubu „Cedry”, po raz pierwszy wzięły udział w zawodach żeglarskich i to z 
sukcesem. Nasze dziewczyny wzięły udział w „Pucharze Prezeski” rozgrywanym na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni. 
Regaty odbywają się cyklicznie, a startują w nich najmłodsi gdyńscy adepci żeglarstwa.

W tym roku – wyjątkowo – wystąpiła gościnnie skromna reprezentacja klubu „Cedrus” – Martyna Dżurko, Marcelina Grzy-
lewska, Oliwia Szweda i Zosia Seredyńska.

– W zawodach startowało 35 zawodników. Dla dziewczyn była to doskonała okazja do zobaczenia, jak przebiegają regaty, 
ponieważ nigdy wcześniej nie brały udziału w prawdziwej rywalizacji. Dla nich najważniejszą sprawą było przepłynięcie całej 
trasy regat. Towarzyszyły temu niesamowite emocje, których nie da się opisać żadnymi słowami – mówi Krzysztof Kocięda, 
trener naszych młodych żeglarzy.

Mimo że dziewczyny startowały pierwszy raz w regatach, to niektórym udało się wywalczyć miejsce na podium. Oliwia była 
druga, a Martyna stanęła na najniższym stopniu podium.

– Pracę w szkółce żeglarskiej rozpocząłem dopiero w tym roku. Na pierwsze zajęcia przyszło 30 osób, a z czasem tylko 
piątka z nich zrezygnowała. Będzie na pewno nabór uzupełniający, ponieważ widzimy, że dzieciaki chcą trenować i się anga-
żują. Jestem dobrej myśli i wierzę, że w przyszłym roku uda się naszym dziewczynom wziąć udział w pucharze Polski dzieci 
startujących na optymiście, natomiast już w najbliższy weekend będziemy brać udział w regatach z cyklu Puchar Kaszub, 
które tym razem odbędą się w Brodnicy Górnej – dodaje trener Kocięda.

PIERWSZE ŻNIWA NASZYCH ŻEGLARZY

Na zdjęciach: zwycięzcy „Pucharu Kaszub”

Na zdjęciach: uczestnicy wydarzenia.
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ĆWICZENIA STRAŻAKÓW
Niektórzy nasi mieszkańcy mogli sądzić, że nadchodzi 
kataklizm, ale to byli tylko strażacy, którzy w Błotniku 
uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych. 
Uczestniczyli w nich strażacy Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z całego 
regionu. Wojewódzkie ćwiczenia „Żuławy 2019” doty-
czyły stawiania zapór przeciwpowodziowych oraz 
dostarczania wody na duże odległości.

Żuławy to teraz terem narażony na podtopienia i 
powodzie, dlatego też część ćwiczeń dotyczyła 
stawiania zapór. Warto w tym miejscu nadmienić, że 
nasza gmina systematycznie – przy wykorzystaniu 
środków unijnych – uzupełnia sprzęt, który ma służyć 
właśnie w kryzysowych sytuacjach zagrażających 
ludzkiemu dobytkowi, a przede wszystkim zdrowiu. W 
ćwiczeniach wykorzystano zapory oraz motopompy, 
które zakupiono w ramach programu „Bezpieczne 
Żuławy”.

Głównym organizatorem ćwiczeń były: Wojewódzka 
oraz Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożar-
nej w Pruszczu Gdańskim. W Błotniku trenowali 
strażacy PSP m.in. z Trójmiasta oraz OSP: Cedry Wiel-
kie, Koszwały, Pruszcz Gdański, Rościszewo, Pręgowo, 
Pszczółki, Wiślina, Lublewo, Sobowidz i Łęgowo. To 
właśnie nasi ochotnicy z powiatu gdańskiego ćwiczyli 
stawianie zapór przeciwpowodziowych. Przy okazji 
można było dopracowywać współpracę pomiędzy 
jednostkami OSP a PSP, która bardzo często potrzeb-
na jest w sytuacjach kryzysowych.

Na zdjęciach: Strażacy uczestniczący w ćwiczeniach.
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Na zdjęciu: od lewej Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie,
st. bryg. Piotr Socha Z-ca Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP ,
Stefan Skonieczny   Starosta Gdański 



KULINARNE WARSZTATY W CEDRACH WIELKICH
Gmina Cedry Wielkie za pośrednictwem klubu „Cedrus” pozyskała środki unijne na realizację projektu związanego z kulinar-
nym dziedzictwem Żuław. Działania, które będą realizowane w ramach projektu, to nie tylko zadania związane z dobrym 
jedzeniem. W planach jest również remont i modernizacja kuchni w siedzibie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich, bo właśnie tu realizowane będzie przedsięwzięcie.

Wszystkie prace budowlane powinny zakończyć się do końca roku. Wtedy też rozpoczną się zapisy chętnych do udziału w 
cyklu szkoleń i warsztatów kulinarnych prowadzonych przez profesjonalnego szefa kuchni. Będą one trwać trzy miesiące, a 
ich początek zaplanowano na marzec przyszłego roku. Zajęcia obejmować będą innowacyjne techniki kulinarne. Chętni 
będą mogli nauczyć się gotowania: metodą sous-vide, na parze, pod ciśnieniem, ale i blanszowania czy flambirowania.

Dodajmy, że warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców naszej gminy, a będzie mogło w nich uczestniczyć 20 osób. Zwień-
czeniem projektu będzie gala, podczas której będzie można rozkoszować się przysmakami przyrządzonymi przez uczestni-
ków projektu.

Ostatnia wakacyjna wycieczka zorganizowana przez ŻOKiS dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cedry Wielkie, odbyła się 
do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu dnia 13 sierpnia br. Miejsce to zostało wybrane nie przypadkowo – 
stanowiło połączenie zabawy z edukacją.
Uczestnicy odwiedzili takie wystawy jak:

– Wahadło Foucaulta –  na której główną ideą było zademonstrowanie odbiorcom doświadczenia dowodzącego ruchu 
Ziemi wokół własnej osi,

– O obrotach – tematem tej autorskiej wystawy był ruch obrotowy i jego zastosowania praktyczne, a także zjawiska z nim 
związane, takie jak występowanie sił bezwładności w obracających się układach odniesienia, w tym na Ziemi,

– Rzeka – motywem przewodnim wystawy była rzeka i jej otoczenie. Projektując wystawę nawiązano do nadwiślańskiego 
charakteru Torunia, do roli jaką w jego rozwoju odgrywała i nadal odgrywa Wisła.

– przeŻYCIE – przestrzeń ekspozycji wystawy została zaaranżowana w sposób przyjazny dla dzieci, tworząc nowy osobny 
świat kreatywnej zabawy, pełen niezwykłych stanowisk interaktywnych.

– przebudowa – pracownia kreatywna przeBUDOWA została wyposażona w nowatorski system klocków Imagination Play 
GroundTM w celu pobudzania kreatywności i wyobraźni.
 
– …To takie proste! – wystawa obejmowała 26 eksponatów wchodzących w skład czterech różnych stref: „Główka pracuje”, 
„Mechaniczny plac zabaw”, „TechnoŚwiat” oraz „Pomyśl, zrozum, zrób”. Podstawę systemu wystawowego stanowiły klocki 
gry komputerowej Tetris, których różne układy harmonijnie tworzyły kompozycję ekspozycji.

WYCIECZKA WAKACYJNA DO CENTRUM NOWOCZESNOŚCI

„MŁYN WIEDZY” W TORUNIU

Na zdjęciach: uczestnicy wycieczki.

- 26 -



7 września odbyły się w Trąbkach Wielkich powiatowe zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Udział w nich 
wzięło 5 drużyn męskich oraz jedna damska OSP z naszego powiatu. Jednostkę OSP Cedry Wielkie reprezentowało 8 druhów z 
drużyny męskiej. Zawody te są formą ćwiczeń, które przygotowują strażaków ratowników do podejmowania działań już podczas 
akcji. Zawody powiatowe odbywają się co dwa lata i są organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komendę 
Powiatową PSP przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz samorządów gminnych. Zawody są rozgrywane w dwóch konku-
rencjach: sztafeta oraz ćwiczenie bojowe. Sztafeta polega na jak najszybszym pokonaniu toru z przeszkodami przekazując sobie 
prądownicę, wśród których są m.in.: płotek, ściana, tyczki do slalomu, podłączenie linii gaśniczej. Drugą konkurencją jest ćwiczenie 
bojowe. Konkurencja ćwiczenie bojowe obejmuje: dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu, zbudowanie linii ssawnej z dwóch 
węży ssawnych W-110, następnie zbudowanie linii głównej i gaśniczej składającej się z dwóch odcinków W-52. Po zbudowaniu całej 
linii, osoba odpowiedzialna za obsługę motopompy uruchamia ją i zasysa wodę. Na końcu rozwinięcia powinny powstać dwa 
prądy wody, za pomocą których na jednym stanowisku należy obrócić tarczę a na drugim przewrócić pachołki. Po przejściu obu 
konkurecji drużyna otrzymuje ostateczny wynik, na który składają się zdobyte punkty oraz czas wykonania zadania. Zawody stano-
wią doskonałe przygotowanie do działań jakie OSP wykonują na codzień, są też formą integracji między jednostkami.

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

15 września 2019 r. odbyły się wojewódzkie zawody sporotowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Jezierzycach 
(powiat słupski). Powiat gdański reprezentowała MDP Cedry Wielkie. Są to zawody których głównym celem jest szkolenie pożarni-
cze istotne w przygotowaniu do podejmowania działań ratowniczych.  Pozwalają one na zaznajomienie się ze sprzętem pożarni-
czym, wykształcenie świadomości ratowniczej, przećwiczenie kooordynacji ruchowej oraz przygotowanie do rywalizacji z innymi 
drużynami na wyższych szczeblach. Zawody odbyły się w systemie CTiF, do którego wymagany jest specjalny tor. Specjalne wypo-
sażenie to kilkanaście elementów, utworzonych według ścisłych wytycznych. Tor taki, OSP Cedry Wielkie zbudowała dla swojej 
młodzieży w celu przygotowania do tego typu zawodów. MDP Cedry Wielkie wystąpiła w 10 osobowej drużynie mieszanej – dziew-
cząt i chłopców. Zawody sportowo - pożarnicze składają się z dwóch konkurencji, w których bierze udział 9 osobowa drużyna. 
Pierwszą z nich jest rozwinięcie bojowe, które polega na przebiegnięciu toru z przeszkodami m.in.: skok przez ściankę, pokonanie 
tunelu i równoważni, a następnie trafienie do celu strumieniem wody z hydronetki. Druga część drużyny w rozwinięciu bojowym 
pokonuje przeszkody rozwijając jednocześnie węże. Ostatnim zadaniem jest stanowisko z węzłami oraz z armaturą wodną. Druga 
konkurencja zawodów to bieg sztafetowy, 9 osób pokonuje tor z kilkoma przeszkodami przekazując sobie prądownicę. Dodatkową 
konkurencją podczas zawodów była musztra., podczas której wymagane było wykonanie podstawowych zwrotów oraz przemarsz 
przed trybuną sędziowską.MDP Cedry Wielkie, po raz pierwszy zmierzyła się z doświadczonymi drużynami na zawodach takiej 
rangi, zajmując na tle wszystkich drużyn 9. miejsce.kolejne pokolenia strażaków ochotników gotowych do niesienia pomocy.

WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPOROTOWO – POŻARNICZE

MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

Na zdjęciach: Strażacy OSP Cedry Wielkie.

Na zdjęciach: Strażacy MDP Cedry Wielkie.
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

„Seniorada”

Żuławski Rajd Rowerowy
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Dzień otwarty hali sportowej

Dożynki Gminne

Na zdjęciu: duchowni. Na zdjęciu: samorządnowcy.

Na zdjęciu: zespół Łzy
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Wizualizacje zagospodarowania terenu dawnej Gminnej Spółdzielni 
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Już po raz drugi na Marinie w Błotniku odbyły się Regaty Łodzi 
Smoczych, na których zawodnicy rywalizowali w czterech kate-
goriach:
- MIXT 150m
- MIXT 1000m
- OPEN 150m
- LEJDIS 150m

W każdej kategorii do zdobycia były puchary oraz medale, 
dodatkowo, w każdej kategorii drużyny zdobywały punkty za 
zajęte miejsca. Drużyna z największą ilością zdobytych punktów 
została zdobywcą Pucharu Smoczej Aury. Puchar dla zwycięz-
ców w imieniu gminy Cedry Wielkie wręczył Wójt Gminy Pan 
Janusz Goliński wraz z Przewodniczącą Rady Panią Justyną 
Słowińską. W Błotniku rywalizowało 15 drużyn.

Smocze łodzie „przybyły” do nas z Chin i są coraz bardziej 
popularne na całym świecie. Załogę łodzi stanowi dziesięciu 
wioślarzy, sternik i bębnista nadający rytm wiosłowania.

SPRAWY SPOŁECZNE
WICEMARSZAŁEK NA ROWERZE ODWIEDZIŁ NASZĄ GMINĘ
Wicemarszałek Ryszard Świlski przejechał rowerem trasę 
z Tczewa do Cedrów Wielkich. Zawitał też na przystań do 
Błotnika.

– W tej chwili prowadzimy inwestycje na 660 km tras 
rowerowych na terenie Pomorza. Zadaniem samorządu 
województwa jest realizacja Pomorskich Tras Rowerowych 
w partnerstwie z samorządami lokalnymi. Wspólnie z 
pracownikami urzędu przejechaliśmy rowerami trasę z 
Tczewa przez Suchy Dąb do Cedrów Wielkich i na własne 
oczy mogliśmy przekonać się, jak przebiegają inwestycje 
rowerowe – mówi nam Ryszard Świlski, Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego.

Walory turystyczne nie były głównym celem rowerowej 
wyprawy. Przede wszystkim zwracano uwagę na odpo-
wiednie oznakowania i łączenie poszczególnych odcinków rowerowych dróg.

– Była to też okazja do sprawdzenia, jak ścieżki rowerowe mogą być elementem kompleksowej oferty turystycznej. Cedry 
Wielkie są przykładem na to, że różne produkty turystyczne można połączyć i stworzyć niezwykle ciekawą ofertę. O tym 
też rozmawialiśmy z Januszem Golińskiem, wójtem gminy Cedry Wielkie. Trzeba uchylić kapelusza przed włodarzami 
gminy typowo rolniczej, że podjęto kilka lat temu decyzję o budowie mariny w Błotniku, która przynosi efekty marketingo-
we i wizerunkowe. Teraz budowana jest przystań kajakowa, powstają kolejne ścieżki rowerowe. Takiej turystycznej oferty 
pozazdrościć może wiele pomorskich samorządów – podkreśla wicemarszałek Świlski.

KLIMATYCZNY SZCZYT ŻUŁAW

W Nowym Dworze Gdańskim odbył się Szczyt Klimatyczny 
Żuław. Była to doskonała okazja do rozmów na temat klima-
tu, który w znaczący sposób wpływa również na Żuławy. 
Zdaniem wielu obecnych samorządowców czas skończyć z 
deklaracjami i pora udostępniać samorządom narzędzia, 
dzięki którym będzie można zabezpieczyć nasz region 
przed skutkami ocieplenia klimatu, który ma wpływ na 
podnoszenie się poziomu morza.

– Jesteśmy uzależnieni od techniki i systemu, który odpro-
wadza wodę i zabezpiecza nas przed wielką wodę. Na 
początku XXI wieku zaczęły się prace koncepcyjne nad 
programem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. 
Wypracowano rozwiązania, a działania podzielono na trzy 
etapy. Ostatni ma być ukończony do 2030 roku. Pierwszy 
etap zakończył się 4 lata temu i od tego czasu cała machina 
stanęła – mówił podczas klimatycznego szczytu Jacek Michalski, burmistrz sąsiedniego Nowego Dworu Gdańskiego, który 
jest też prezesem Stowarzyszenia Żuławy.

Wśród wielu samorządowców obecny był także Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

– Musimy mieć na uwadze Żuławy. Dotyczy to także decydentów. Często jest tak, że nie zastanawiamy się nad odległą przy-
szłością, a problem zaczyna nas interesować dopiero wtedy, kiedy może dotknąć nas samych albo naszych bliskich. Żyjemy 
w takim miejscu, że każde podwyższenie lustra wody stanowi dla naszych domostw poważne zagrożenie. Przecież za kilka-
dziesiąt lat będą tu żyć nasze dzieci i wnuki. Nie możemy być bierni, musimy działać. Bardzo dobrze, że takie spotkanie zostało 
zorganizowane. Możemy porozmawiać nie tylko o problemach, ale i o tym, co można poradzić na niektóre kłopoty – mówi 
Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Podczas szczytu podpisano „Deklarację Interesariuszy I Szczytu Klimatycznego Żuław” w sprawie ogłoszenia alarmu klima-
tycznego na Żuławach. Napisano w nim, że gminy zobowiązują się do zmniejszania negatywnego wpływu na klimat poprzez 
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi – w tym wodą – systematyczne obniżanie emisji gazów cieplarnianych, 
a także opracowania Lokalnego Planu Adaptacyjnego dla Żuław czy też podejmowania współpracy w zakresie pozyskiwaniu 
środków i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z przedstawicielami
Urzędu Marszałkowskiego z Ryszardem Świlskim na czele.

Na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia.
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OD 60 LAT CZUWAJĄ NAD NASZYM BEZPIECZEŃSTWEM

21 września 2019 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Cedrach Wielkich obchodziła jubileusz 60-lecia. Nasi ryce-
rze św. Floriana otrzymali nowy sztandar i łódź ratowniczą. 
Wmurowano również kamień węgielny pod rozbudowę 
strażnicy. Historia naszej jednostki sięga roku 1959, kiedy to 
grupa mieszkańców, która działała z potrzeby chwili i założy-
ła Ochotniczą Straż Pożarną, która miała bronić ludzkiego 
dobytku odbudowującego się kraju po II wojnie światowej.

– Inicjatorami tego pomysłu byli: Mikołaj Zięba, Tadeusz 
Wawer, Wacław Barczak, Kazimierz Woźniak, Józef Suska, 
Franciszek Suska, Tadeusz Majka, Andrzej Nakonieczny, 
Marian Tomala. Początkowo działalność jednostki skupiała 
się wokół gospodarstwa Tadeusza Wawra, który udostępnił 
swoją piwnicę na pierwszą remizę. Służyła nam ona aż do 
1968 roku, kiedy to oddano do użytku, wybudowaną w 
czynie społecznym, obecną strażnicę OSP Cedry Wielkie. W pierwszych latach działalności prawdziwym skarbem była moto-
pompa tzw. osiemsetka, węże i wzywająca nas do alarmu ręczna syrena, która ostała się do dziś. Do pożarów wyjeżdżało się 
furmanką zaprzężoną w parę koni należących do naczelnika straży. Dopiero potem były traktory i samochody zatrzymywane 
na ulicy, bo na takie przypadki pozwalało nam prawo – wspominał Edward Woźniak, Komendant Gminnego Związku OSP.

Pierwszy swój wóz bojowy Star 25 – OSP Cedry Wielkie otrzymała w 1970 roku. Pojazd trzeba było jednak wyremontować, 
gdyż był totalnie zdezelowany. Dziś strażacy korzystają z dwóch wozów, a dodać trzeba, że częściej wyjeżdżają teraz do 
wypadków drogowych niż do pożarów – jak miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu.

30 lat temu w dowód uznania społeczność Cedrów Wielkich ufundowała sztandar dla swoich druhów. W minioną sobotę, po 
30 latach, nasi ratownicy otrzymali nowy sztandar.

Strażacy otrzymali też ratowniczą łódź Harpun 50, którą przekazała naszej jednostce Komenda Wojewódzka Policji w Gdań-
sku (za pośrednictwem KW PSP).

– Jesteśmy gminą żuławską i wydawało się, że do czynienia z wodą mamy tylko w czasie powodzi. Od pewnego czasu na 
naszym terenie działa marina żeglarska, która coraz pewniej rozpoznawana jest nie tylko w powiecie, ale i województwie, 
dlatego też łódź ta na pewno przyda się na naszym terenie. Niech służy ona druhom do ćwiczeń, a nie w akcjach ratowni-
czych – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Według statystyk strażacy z Cedrów Wielkich do akcji ratowniczych wyjeżdżają ok. 120 razy w roku, a więc średnio co trzy dni.

– Pamiętajmy, że to nie są zawodowi strażacy. Są to ochotni-
cy, którzy pracują zawodowo, mają rodziny, a mimo wszyst-
ko znajdują czas, by wyjechać do akcji ratowniczej. Robią to, 
bo chcą, bo mają powołanie i pasję. Chwała, że są tacy 
ludzie – podkreśla Janusz Goliński.

W gminnych planach jest rozbudowa remizy. Jubileusz OSP 
był doskonałą okazją, by dokonać uroczystego wmurowania 
aktu erekcyjnego pod przyszłą inwestycję (o rozbudowie 
poinformujemy już niebawem).

– Gratuluję jubileuszu, ale również wmurowania aktu erek-
cyjnego i kamienia węgielnego pod rozbudowę Waszej 
remizy. Jestem dumny, że taka prężna jednostka działa na 
terenie powiatu. Waszym następcom życzę, aby przeżywali 
takie same piękne chwile związane z kolejnymi jubileuszami 
jednostki – mówił Stefan Skonieczny, Starosta Gdański.

Podczas jubileuszowych uroczystości uhonorowano zasłużonych dla pożarnictwa strażaków. W uznaniu szczególnych zasług 
dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczono druha Jana Wawra – 
prezesa honorowego OSP Cedry Wielkie. Warto dodać, że jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez związek OSP. Z 
kolei za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i dobra RP Srebrnym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa została odznaczona OSP w Cedrach Wielkich. Za wspierania OSP w wykonywaniu zadań 
ratowniczych oraz realizację celów związku Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano gminę Cedry 
Wielkie. Brązowym medalem odznaczono druha Marcina Suskę z OSP Cedry Wielkie. Odznakę Wzorowy Strażak otrzymał 
druh Patryk Karczewski (OSP Cedry Wielkie).

Na zdjęciu: uroczystość przy remizie OSP w Cedrach Wielkich.

Na zdjęciu: uroczystość przy remizie OSP w Cedrach Wielkich.
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NASI W BRUKSELI

Julianna Kroft, Amelia Gańska, Antoni Czuba i Adam 
Gański z Koszwał - uczniowie klasy 8 (teraz już absolwenci) 
ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w 
Wocławach odwiedzili Brukselę. Wyjazd był nagrodą za 
zwycięstwo w konkursie „Weź zagłosuj”, zorganizowanym 
przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Pomysłodawcą konkursu był nieżyjący prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz. Uczniowie mieli za zadanie w pomysło-
wy i kreatywny sposób zachęcić jak największą liczbę osób 
do udziału we wiosennych wyborach europarlamentar-
nych. Mogła być to kampania w mediach społecznościo-
wych lub akcja społeczna w „realu”.

Reprezentacja naszej gminy rywalizowała z 37 zespołami z 
całego obszaru metropolitalnego, m.in. z Pelplina, Pucka, 
Gdyni, Gdańska, Sopotu czy Banina. Wszyscy biorący udział 
w konkursie zaskakiwali pomysłowością. Nic więc dziwnego, 
że jury miało bardzo trudne zadanie z wyłonieniem najlepszych prac.

Zwycięskie drużyny w trakcie 2-dniowego, bardzo intensywnego pobytu miały okazję zobaczyć w trakcie spaceru z prze-
wodnikiem najważniejsze atrakcje i zabytki Brukseli. Głównym punktem programu była wizyta w Parlamencie Europej-
skim, podczas której uczestnicy wyjazdu zapoznali się z funkcjonowaniem i organizacją pracy posłów ze wszystkich krajów 
członkowskich.

Nad całym wyjazdem czuwał zespół pracowników Obszaru Metropolii Gdańsk–Gdynia–Sopot, którzy bardzo sprawnie 
zadbali o każdy szczegół wyjazdu.

Dodajmy na sam koniec, że ideą, która przyświecała organizatorom konkursu, było wywołanie zainteresowania młodych 
osób oraz ich rodzin udziałem w wyborach. Chciano także zachęcić do twórczej interpretacji znaczenia członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej wśród lokalnej społeczności, pokazania konkretnych przykładów korzyści i potrzeb czy też 
pomysłów na zmiany w funkcjonowaniu wspólnoty europejskiej, jakie dostrzegane są przez młodych ludzi – zarówno w 
małych gminach, jak i dużych miastach.

UDZIAŁ W DOŻYNKACH ARCHIDIECEZJALNO-SAMORZĄDOWYCH

Miniony weekend obfitował w dożynki organizowane w różnych gminach naszego województwa. Jedne z najważniejszych 
odbyły się w Trąbkach Wielkich, gdzie odbyły się Archidiecezjalno-Samorządowe Dożynki.

Na święto plonu zjechało do naszych sąsiadów wielu parlamentarzystów, samorządowców i mieszkańców różnych stron 
Pomorza. W tak zacnym gronie nie brakowało mocnej reprezentacji gminy Cedry Wielkie – z mieszkańcami Stanisławowa 
na czele, którzy przywieźli do Trąbek Wielkich zwycięski wieniec w naszych gminnych dożynkach.

Na zdjęciach: Dożynki Archidieciezialno - Samorządowe.
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38 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 1–2 osoby;
74 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 3 i więcej osób.
* Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunal-
ne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

75,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 1–2 osoby;
141,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 3 i więcej osób.
Uchwała w sprawie regulacji cen podjęta została w czerwcu przez Radę Gminy Cedry Wielkie. Nowe stawki obowiązywać 
będą od 1 września.

Gmina Cedry Wielkie w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  planuje obniżenie opłat  
za odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw domowych posiadających przydomowy kompostownik. Zniżka dotyczyć 
ma  tylko domów w zabudowie jednorodzinnej. Gmina ma 12 miesięcy na wdrożenie zmian czyli do 6 września 2020 r. 

BIBLIOTEKA W NOWYM MIEJSCU

Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich zmieniła 
swoją siedzibę. Miejsce dla biblioteki zostało usytuowane w 
centralnej części budynku hali sportowej  (zaraz przy 
głównym wejściu).

– Do naszej dyspozycji mamy dwa pomieszczenia. Jedno 
przeznaczone będzie na wypożyczalnię, a drugie na 
czytelnię. Wygospodarowano także miejsce na stanowiska 
komputerowe – mówi Dorota Nawrocka, dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich.

Biblioteka w Cedrach Wielkich liczy ok. 23 000 książek, a 
na liście czytelników znaleźć można grubo ponad 600 
nazwisk. Każdego roku udostępniane są czytelnikom 
nowości, które Dorota Nawrocka może zakupić m.in. dzięki 
środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury.

Miłośnicy książek z nowej siedziby naszej biblioteki mogą 
korzystać od 2 września.

REGULACJA CEN ZA WYWÓZ ŚMIECI

Na zdjęciu: Dorota Nawrocka Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

W związku z nowymi przepisami uchwalonymi przez Sejm RP. Przypomnijmy, że od 1 lipca wszystkie śmieci dzielimy na sześć 
frakcji: bio, szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady zmieszane i odpady zielone odbierane w PSZOK.

– Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie naszej gminy przebiega prawidłowo. W ostatnich dwóch latach nie 
odnotowano nieprawidłowości w segregowaniu odpadów. Zgłaszano jedynie pojedyncze przypadki składowania śmieci w 
miejscach do tego nieprzeznaczonych. Warto jednak podkreślić, że każdego roku sołtysi organizują akcję sprzątania wsi, 
które cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki taki akcjom nasze miejscowości są czyste, a w takich 
miejscach żyje się na pewno znacznie przyjemniej – mówi Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi gmina jest zobowiązana pokryć wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Te niestety rosną z każdym rokiem. Warto w tym miejscu nadmienić, że od 2013 roku nie było podwyżki w opłatach za odbiór 
odpadów komunalnych.

- Regulacja cen nie jest zależna od nas. Wpłynęło na to kilka czynników. Wzrosły ceny paliwa, energii elektrycznej oraz 
składowania śmieci na składowisku, ale też koszty zatrudnienia pracowników. Na wysokość kosztów odbiorów odpadów 
komunalnych ma również wpływ konieczność odbierania dodatkowej frakcji odpadów komunalnych, a więc odpadów BIO 
przez cały rok, konieczność dostarczenia dodatkowych worków na odpady BIO oraz zapewnienie osobnych kursów pojaz-
dów odbierających te odpady od mieszkańców. To tylko niektóre czynniki, które w żaden sposób nie są zależne od gminy – 
tłumaczy Janusz Goliński.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zróżnicowana i zależy od liczby osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość w ramach jednego gospodarstwa domowego.

* Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego gospodarstwa domowego, jeśli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:
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SZKOLENIA KOMPUTEROWE W RAMACH PROJEKTU ”JA W INTERNECIE”
Gmina Cedry Wielkie zakończyła realizację projektu pt. „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kom-
petencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany był w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Laboratorium Sztuki z Elbląga.
268 mieszkańców skorzystało z bezpłatnych szkoleń, dzięki którym mogli realizować swoje potrzeby informacyjne, kultu-
ralne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi 
cyfrowych.
Program obejmował finansowanie bezpłatnych szkoleń w okresie: grudzień 2018 – lipiec 2019 r., mających na celu 
podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, które w większym stopniu korzystałyby z usług świadczonych drogą 
elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
W ramach projektu odbył się cykl szkoleń skierowanych do 268 mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, obejmujących nastę-
pujące zakresy tematyczne: 
• Rodzic w Internecie, 
• Mój biznes w sieci, 
• Moje finanse i transakcje w sieci, 
• Działam w sieciach społecznościowych, 
• Tworzę własną stronę internetową (blog), 
• Rolnik w sieci  
• Kultura w sieci.
Każde szkolenie obejmowało 12 godzin. Uczestnicy mieli do dyspozycji 24 laptopy zakupione w ramach projektu, na 
których uczyli się obsługi komputera, posługiwania Internetem. Szkolenia odbywały się w Żuławskim Ośrodku Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich. Gminnej Bibliotece Publicznej i Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Całkowity koszt projektu wyniósł 150 000 zł – był w 100% sfinansowany ze środków unijnych.
Operatorem projektu jest Fundacja Legalna Kultura. Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działa-
nia szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Na zdjęciach: uczestnicy zajęć.
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JUBILEUSZ 93 URODZIN PANI BRONISŁAWY
Dnia 27 czerwca 2019 r. Pani Bronisława Luczek mieszkan-
ka Koszwał obchodziła 93 rocznicę urodzin. Z tej okazji 
Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński odwiedził 
dostojną Jubilatkę i w imieniu własnym oraz społeczności 
lokalnej złożył serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności.

Spotkanie przebiegło w miłej, pełnej ciepła atmosferze w 
gronie rodzinnym.

Raz jeszcze życzymy Pani Bronisławie dużo radości, 
długich lat życia w dobrym zdrowiu.

JUBILEUSZ 91 URODZIN PANI JADWIGI
Pani Jadwiga Jach z Wocław dnia 4 lipca 2019 r. obchodzi-
ła 91 urodziny. Z tej okazji Pan Janusz Goliński - Wójt 
Gminy Cedry Wielkie odwiedził Panią Jadwigę. Dostojnej 
Jubilatce zostały przekazane piękne kwiaty oraz szczere i 
serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych 
zdrowiem i szczęściem, pogody ducha oraz ludzkiej życz-
liwości.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze.

JUBILEUSZ 93 URODZIN PANI IRENY

Pani Irena Ślesicka mieszkanka Koszwał w dniu 1.08.2019 
r., obchodziła jubileusz 93 urodzin. Z tej okazji Pani Elżbie-
ta Prymaczek - Sekretarz Gminy Cedry Wielkie oraz Pani 
Izabela Łęcka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, udały się do Jubilatki z życzeniami oraz bukie-
tem kwiatów.

Dostojna Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem promie-
nieje radością i uśmiechem.

Spotkanie odbyło się w gronie rodzinnym.
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„CZYSTE POWIETRZE” - DOTACJA NAWET DO 90 PROCENT
Mieszkańcy gminy Cedry Wielkie mają możliwość pozyskania pieniędzy na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologicz-
ny, ale też na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Środki na ten cel - w 
ramach projektu „Czyste powietrze” - otrzymać można z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program już działa, a chętni składać mogą wnioski bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW). Obowiązek ten przejmie niebawem Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, a wszystko to na 
mocy porozumienia, które z WFOŚiGW w Gdańsku podpisał Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

- Na terenie naszej gminy jest jeszcze dużo gospodarstw domowych, gdzie podstawą ogrzewania są tradycyjne piece, w 
których spalany jest węgiel nierzadko bardzo słabej jakości, przez co zanieczyszczane jest powietrze, którym oddychamy. 
Wysokość dofinansowania zależeć będzie od dochodów, a program preferuje osoby mniej zamożne. W naszej gminie z takie-
go finansowego wsparcia skorzystało już kilkadziesiąt osób. Mam nadzieję, że po przejęciu przez nasz urząd obowiązku przyj-
mowania wniosków i pomocy w ich wypełnieniu, liczba ta wzrośnie - mówi Janusz Goliński.

Prawdopodobnie w sierpniu dla pracowników naszego urzędu odbędzie się szkolenie przeprowadzone przez WFOŚiGW. 
Dopiero po nim przyjmowanie wniosków przejmie Urząd Gminy w Cedrach Wielkich. O konkretnym terminie oczywiście poin-
formujemy.

W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu „Czyste powietrze” 
mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie nawet 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dodajmy, że program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy, a więc: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyj-
ny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomoder-
nizacyjnych budynku.

- Wiem, że przejęcie tych obowiązków wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale będzie to wielkie udogodnienie dla mieszkań-
ców. Warto jednak podejmować takie wyzwanie - dodaje Janusz Goliński.

Więcej na temat programu „Czyste powietrze” znaleźć można na stronie www.wfos.gdansk.pl

Z GŁĘBOKIM ŻALEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ,
O ŚMIERCI NAJSTARSZEJ MIESZKANKI

GMINY CEDRY WIELKIE I POWIATU GDAŃSKIEGO

ŁĄCZĄC SIĘ W ŻAŁOBIE I SMUTKU SKŁADAMY RODZINIE I BLISKIM

SZCZERE KONDOLENCJE ORAZ WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA.

PANI KATARZYNY GLIER,
KTÓRA PRZEŻYŁA 107 LAT

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

ORAZ RADNI GMINY CEDRY WIELKIE

WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE

ORAZ SOŁTYSI, PRACOWNICY UG I PRACOWNICY GOPS
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ZDROWE I EKOLOGICZNE
Hala w Cedrach Wielkich działa pełną parą. Dzieci, 
młodzież i dorośli mogą teraz na miejscu zadbać o swoją 
tężyznę fizyczną. Przy budowie hali pomyślano o jednym 
skromnym, nierzucającym się w oczy przedmiocie – 
zdroju, z którego można pić zdrową wodę.

Tego typu rozwiązania stosuje się przede wszystkich w 
większych miejscowościach. Na wsiach rzadko gdzie 
można spotkać w szkołach zdroje z pitną wodą. Dzięki nim 
uczniowie nie muszą przynosić picia w plastikowych butel-
kach, co wpływać też będzie znacząco na zmniejszenie 
ilości wyprodukowanych śmieci. Poza tym – zamiast 
spożywać słodkie, szkodliwe dla zdrowia napoje – nasze 
dzieci mogą pić zdrową wodę prosto z kranu.

Warto jeszcze powiedzieć, że gmina planuje wprowadzić 
kolejne rozwiązanie, które w pewnym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska. Szkoły, które będą osiągały bardzo 
dobre wyniki sportowe, otrzymają w prezencie bidony z ekologicznego tworzywa. Bidony będzie można na bieżąco 
napełniać w domach. Będzie to kolejny krok do zmniejszenia ilości plastikowych odpadów.

Dodajmy przy okazji, że na stronie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich (www.zokis.eu) znaleźć 
można aktualną ofertę zajęć organizowanych w naszej hali.

O WŁOS OD ZWYCIĘSTWA

Jako pierwsi poznaliśmy wyniki powiatowych eliminacji konkursu wojewódzkiego „Piękna Wieś Pomorska”. Przypomnij-
my, że naszą gminę w kategorii „wieś” reprezentowały Koszwały, które zajęły 2. miejsce. W tym roku konkurs organizowa-
ny jest już po raz 26., a odbywa się pod auspicjami Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Konkurs podzielony jest na 3 etapy. Najpierw najpiękniejszą zagrodę i wieś wybiera się na etapie gminnym. W tym roku 
gminę Cedry Wielkie w etapie powiatowym reprezentowały Koszwały. W drugiej konkurencji nie zgłosił się żaden rolnik. 
Już wcześniej informowaliśmy, że wójt Janusz Goliński, chcąc zachęcić mieszkańców do udziału w konkursie, utworzył 
dodatkową kategorię „zagroda nierolnicza”. Dzięki temu swoje posesje mogły zaprezentować osoby, które z rolnictwem 
nie mają nic wspólnego.

– Drugie miejsce cieszy, ale jeszcze większą radość sprawiłoby zwycięstwo. Mimo wszystko jest to nasz mały sukces, na 
który ciężko pracowało wielu mieszkańców Koszwał. Nie jest to jednak nasze ostatnie słowo. Dalej będziemy upiększać 
swoją wieś i w niedalekiej przyszłości ponownie staniemy do rywalizacji. Mam nadzieję, że Koszwały staną się wtedy 
najpiękniejszą miejscowością powiatu gdańskiego – mówi Justyna Słowińska, przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wiel-
kie, która jest również sołtysem Koszwał.

Zdaniem jury najpiękniejszą wsią w powiecie gdańskim jest Kolnik w gminie Pszczółki. Nasze Koszwały zajęły 2. miejsce. Z 
kolei najpiękniejszą zagrodą okazała się Lawendowa Osada z Przywidza. Dodajmy, że tylko najlepsi reprezentować będą 
powiat gdański w finale wojewódzkim. Podsumowanie powiatowego etapu i wręczenie nagród odbędzie się w tym tygo-
dniu na sesji Rady Powiatu Gdańskiego.

Na zdjęciu: uczennica Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Na zdjęciach: zagospodarowanie miejscowości Koszwały.
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KOPERTA ŻYCIA DLA SENIORÓW

PODSUMOWANIE AKCJI „MAKULATURĘ ODDAJESZ - ZIELONE DOSTAJESZ”

W okresie od 10 do 14 czerwca br. mieszkańcy gminy Cedry 
Wielkie w ramach akcji „Makulaturę oddajesz - zielone dosta-
jesz” mogli otrzymać roślinę ozdobną za przekazaną do szkół 
w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych makulaturę. Inicjatywa 
ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, w sumie zebrane 
zostało 1028,58 kg makulatury i wydane zostały 204 rośliny.

Rekordzista w Cedrach Wielkich przekazał jednorazowo 110 Kg 
zużytego papieru dzięki czemu mógł cieszyć się aż 22 nowymi 
roślinami w swoim ogrodzie. Zachęcamy mieszkańców do 
uczestnictwa w kolejnych edycjach akcji „Makulaturę oddajesz 
- zielone dostajesz”.

BEZPŁATNE SZKOLENIA AKTYWIZUJĄCE DO PRACY ZAWODOWEJ

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” 
realizuje II Etap Projektu „MIESZKAŃCY POWIATU GDAŃSKIEGO AKTYWNI ZAWODO-
WO”. W ramach projektu można uzyskać uprawnienia: kierowcy zawodowego, 
księgowej, operatora maszyn budowlanych lub w każdej innej branży. Projekt adre-
sowany jest do mieszkańców Powiatu Gdańskiego, Tczewskiego i Gdańska w wieku 
30+ pozostających bez pracy.

Oferta obejmuje nieodpłatne: szkolenia, staże, praktyki oraz pomoc w znalezieniu 
pracy.

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu Starostwa Powiatowego w Prusz-
czu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 pok. 122 w godzinach 10:00-14:00 tel. 58 
773-12-20 lub w Stowarzyszeniu „Żuławy Gdańskie” tel. 693-701-681.

Samorząd Cedrów Wielkich na każdym kroku pokazuje, że nie są mu obce problemy i potrzeby seniorów. Niebawem wśród 
mieszkańców rozdawane będą bezpłatnie „koperty życia”. Akcją zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Cedrach Wielkich.

- Na ile możemy, staramy się robić wszystko, aby jesień życia naszych mieszkańców była bezpieczna. Stąd też wprowadzo-
na kilka lat temu akcja teleopieki czy „koperta życia”, którą rozdawać będziemy osobom powyżej 65, roku życia - podkreśla 
Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
„Koperta życia” to program ogólnopolski, a na naszym terenie jego koordynacją zajmie się GOPS, a jego pracownicy będą 
pomagali wypełnić ankietę. Gmina Cedry Wielkie dla swoich mieszkańców przygotowała 400 kopert.

- Naszą gminną akcję zainaugurujemy 20 lipca podczas „Seniorady” na przystani w Błotniku. „Koperty życia” będziemy 
również rozdawać przy wypłacaniu zasiłków naszym podopiecznym. Akcja jest bardzo dobrym pomysłem i może pomóc 
w ratowaniu życia – szczególnie tym, którzy mieszkają samotnie - mówi Izabela Łęcka, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich.

Dzięki „Kopercie życia” możliwe jest udzielenie sprawniejszej pomocy w przypadku zasłabnięcia osoby starszej, schorowa-
nej, niepełnosprawnej czy samotnej. „Koperta życia” przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji 
medycznych mogących uratować życie, ułatwia pracę również innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
osób starszych.

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygoto-
wanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do 
najbliższych, danych osobowych, w tym numerze pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w miej-
scu widocznym i łatwo dostępnym np. na lodówce lub na lustrze w przedpokoju tak, aby ratownik medyczny, wchodząc do 
domu lub mieszkania, mógł ją bez trudu zauważyć.
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SAM SPRAWDŹ, CZYM ODDYCHASZ
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest bardzo wysokie. 
Nie jest to teza wyssana z palca, ale poparta badaniami i 
liczbami, które sytuują nasz kraj w niechlubnej czołówce 
Unii Europejskiej. Problem ze smogiem w naszym kraju - 
mimo wielu akcji proekologicznych - rośnie z roku na rok.

Stan powietrza w dwóch miejscowościach na terenie 
naszej gminy kontrolować można na stronie:= 
www.cedry-wielkie.pl. Jest to możliwe dzięki dwóm 
czujnikom, które niedawno kupiono. Pierwszy z nich 
umieszczono na świetlicy wiejskiej w Koszwałach, nato-
miast drugi na budynku urzędu w Cedrach Wielkich. 

Certyfikowany czujnik jakości powietrza mierzy PM10, 
PM2.5 oraz ciśnienie, wilgotność i temperaturę. Sensory mierzą pyły zawieszone, a więc smog na odległość około 1 km. 
Odczyty prezentowane są w 5-minutowym interwale czasowym.

Dodajmy przy okazji, że jakość powietrza zależy od nas samych. Jednym z głównych przyczyn problemu jest spalanie w 
piecach przede wszystkim złej jakości węgla, ale też różnego rodzaju śmieci (plastików czy lakierowanych odpadów 
meblowych). Mieszkańcy naszej gminy będą mogli wziąć sprawy w swoje ręce i wpłynąć na poprawę jakości powietrza. 
Przypomnijmy, że będzie możliwość pozyskania pieniędzy na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny oraz 
na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Środki na ten cel - w 
ramach projektu „Czyste powietrze” - otrzymać można z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Więcej o projekcie na stronie gminnej.

– Pamiętajmy, że to nie są zawodowi strażacy. Są to ochotni-
cy, którzy pracują zawodowo, mają rodziny, a mimo wszyst-
ko znajdują czas, by wyjechać do akcji ratowniczej. Robią to, 
bo chcą, bo mają powołanie i pasję. Chwała, że są tacy 
ludzie – podkreśla Janusz Goliński.

W gminnych planach jest rozbudowa remizy. Jubileusz OSP 
był doskonałą okazją, by dokonać uroczystego wmurowania 
aktu erekcyjnego pod przyszłą inwestycję (o rozbudowie 
poinformujemy już niebawem).

– Gratuluję jubileuszu, ale również wmurowania aktu erek-
cyjnego i kamienia węgielnego pod rozbudowę Waszej 
remizy. Jestem dumny, że taka prężna jednostka działa na 
terenie powiatu. Waszym następcom życzę, aby przeżywali 
takie same piękne chwile związane z kolejnymi jubileuszami 
jednostki – mówił Stefan Skonieczny, Starosta Gdański.

Podczas jubileuszowych uroczystości uhonorowano zasłużonych dla pożarnictwa strażaków. W uznaniu szczególnych zasług 
dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczono druha Jana Wawra – 
prezesa honorowego OSP Cedry Wielkie. Warto dodać, że jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez związek OSP. Z 
kolei za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i dobra RP Srebrnym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa została odznaczona OSP w Cedrach Wielkich. Za wspierania OSP w wykonywaniu zadań 
ratowniczych oraz realizację celów związku Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano gminę Cedry 
Wielkie. Brązowym medalem odznaczono druha Marcina Suskę z OSP Cedry Wielkie. Odznakę Wzorowy Strażak otrzymał 
druh Patryk Karczewski (OSP Cedry Wielkie).

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU I GOPS
W poniedziałek, wtorek i czwartek Urząd Gminy Cedry Wielkie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otwarty będzie w 
godz. 7.30–15.30, w środę w godz. 7.30–16.30, natomiast w piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30. Te zmiany obowiązywać 
będą już od 2 września.
Zmiany w godzinach pracy urzędów i ośrodka pomocy społecznej nie są znaczące, ale wprowadzone z myślą o interesan-
tach, którzy będą chcieli – szczególnie w godzinach popołudniowych – załatwić swoje sprawy.

PIES TO RÓWNIEŻ OBOWIĄZKI
Pies to najlepszy przyjaciel człowieka i jesteśmy w stanie 
zrobić dla niego bardzo wiele. Pamiętajmy jednak, że 
posiadanie zwierzaka niesie za sobą wiele obowiązków, 
które są normowane odpowiednimi przepisami prawnymi. 
Otrzymaliśmy właśnie sygnały od naszych mieszkańców, 
że nie wszyscy właściciele sprzątają po swoich psach w 
czasie spaceru. Co gorsza, wyprowadzają je na place 
zabaw, gdzie bawią się dzieci.

Place zabaw to nie miejsce do zabawy dla zwierząt, które 
zostawiając odchody będące źródłem wielu bakterii i 
chorób odzwierzęcych.

To właśnie sprzątanie po swoimi pupilu jest jednym z 
ważniejszych obowiązków opiekuna czworonoga. 
Nieprzestrzeganie przepisu grozi otrzymaniem mandatu 
w wysokości do 500 zł.

Pamiętać również należy, żeby podczas spaceru - gdzie spotkać możemy inne osoby - pies nie zagrażał otoczeniu, dlate-
go należy prowadzić go na smyczy, a w niektórych przypadkach w kagańcu.

To nie wszystko, ponieważ warto pamiętać też, by każdy pies, niezależnie od tego, w jaki sposób jest wyprowadzany na 
spacer, posiadał identyfikator (chip).

Właściciele psów zobowiązani są również do szczepienia czworonoga raz w roku przeciwko wściekliźnie.
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UWAGA ASF!
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi 
na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród 
dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.

W związku z zagrożeniem ASF należy pamiętać, że w lesie:

- nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych
- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików
   (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas)
- nie należy spuszczać psów ze smyczy.

Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze 
środowiska. Pojęcie "padłe dziki" oznacza zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże 
lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze 
środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.

W ramach Międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata 2019 Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Cedrach Wielkich organizuje 
zbiórkę starych, niepotrzebnych i zepsutych telefonów komórkowych. Przedmioty można oddawać w punktach zbiórki: w szkole i 
Urzędzie Gminy do końca września.

POSPRZĄTAJMY RAZEM NASZĄ PLANETĘ
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FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Wyjazd do Brukseli w ramach konkursu „Weź zagłosuj”

60-lecie OSP Cedry Wielkie
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FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Dożynki Archidiecezjalno - Samorządowe

Klimatyczny Szczyt Żuław
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ZAPISY NA ZAJĘCIA ŻOKIS 2019/2020
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Zapraszamy Państwa do udziału w darmowych szkoleniach komputerowych finansowanych z EFS oraz UM woj. Pomorskie-
go. Darmowe Szkolenie Komputerowe składa się z modułów:
• Internetu,
• obsługi komputera,
• rozwiązywania problemów,
• bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych (MS Word, MS Exel oraz MS PowerPoint).
Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców województwa pomorskiego, warunkiem uczestnictwa jest ukończony 50 rok 
życia. Wymagane jest także posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia.
Każdy uczestnik w ramach uczestnictwa w projekcie otrzyma materiały dydaktyczne w postaci książki.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia a po egzaminie zewnętrznym certyfikat ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP.
Kurs komputerowy trwa 80 godzin lekcyjnych – 67 zegarowych. Zajęcia podczas trwania kursu będą odbywać się w Żuław-
skim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich- grupa docelowa 12 uczestników.
Zapisów prosimy dokonywać w biurze ŻOKiS lub telefonicznie (58)683-66-35

DARMOWE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
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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



Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 30 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 30 000,00 zł (prowizja 
finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 120 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,72%, całko-
wity koszt kredytu wynosi 8 690,18 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 600,00 zł, odsetki od kredytu 7 670,18 zł, koszt 
usług dodatkowych 420,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR  120,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez cały okres 
kredytowania 300,00 zł, opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 zł, opłata za korzystanie z bankowości elektronicznej 0.00 zł, koszt zabez-
pieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 5,61%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę 
całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 38 690,18 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę 
zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez 
cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania 
zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 16.09.2019 r.

Jesteśmy dla Ciebie

ZIELONA
Energia

Kredyt na:
zakup i montaż  paneli

fotowoltaicznych
oraz zakup i montaż kolektorów  słonecznych, 
pomp ciepła, kotłów gazowych kondensa-
cyjnych, kotłów olejowych i na paliwo stałe 
(węgiel, biomasa), wymianę drzwi 
zewnętrznych, okien, termomodernizacja 
budynku i inne dopuszczalne w programie 
Czyste Powietrze.

RRSO 5,61%

www.bspruszczgd.pl




