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Drodzy mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie

Janusz Goliński
Wójt Gminy Cedry Wielkie

#ZOSTAŃWDOMU

W tym trudnym dla wszystkich czasie oddaje na Państwa 
ręce najnowszy kwartalnik „Nowiny Żuławskie”, ukazujący 
Naszą „Małą Ojczyznę”. Czytając artykuły o inwestycjach, 
działaniach kulturalnych czy ważnych sprawach społecz-
nych pamiętajcie o tym, że nasza Gmina tak jak i też cała 
Polska boryka się z pandemią.

W ostatnim czasie wprowadzono dodatkowe obostrzeniaw 
związku z rosnącą liczbą zakażeń w całej Polsce.  Liczba osób 
zakażonych wirusem COVID-19 wzrasta również na terenie 
Gminy Cedry Wielkie. Coraz więcej osób objętych jest 
kwarantanną. Ponawiam apel o stosowanie się do zaleceń 
służb sanitarno-epidemiologicznych. Apel ma na celu 
zatrzymanie rozprzestrzenienia się epidemii.

Słowa otuchy kieruję do mieszkańców i przedsiębiorców z 
terenu naszej Gminy.  Trzeba to powiedzieć jasno: na terenie   

                naszej gminy nie było od wielu lat większego kryzysu.

Koronawirus jest wielkim zagrożeniem dla wszystkich dlatego apeluje do Państwa o zrozu-
mienie i przestrzeganie nowych zasad. Życie i zdrowie mieszkańców jest dla mnie najważniej-
sze. Dbajmy o siebie i swoich bliskich.

Janusz Goliński
Wójt Gminy Cedry Wielkie





GODNE UWAGI
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– Dożynki to czas ukoronowania pracy rolników, która nie należy 
do łatwych – a przy okazji napotyka różne problemy i trudności. 
Koronawirus nie zwolnił ich też z codziennych obowiązków. 
Korzystając z okazji wszystkim rolnikom dziękuję za ich codzien-
ny trud i za gospodarność. Bez Waszej ciężkiej pracy nie byłoby 
mąki, z której wypiekany jest chleb, goszczący codziennie na 
naszych stołach – mówi wójt Janusz Goliński.

Tegoroczne dożynki – ze względu na sytuację pandemiczną – 
miały bardzo symboliczny charakter. W ramach Gminnych 
Obchodów Święta Plonów, których starostami byli Marta i Piotr 
Rutkowscy, odbyła się msza św. dziękczynna za plony i o boże 
błogosławieństwo dla rolników.

– Szanowni gospodarze naszej gminy, przekazujemy tradycyjny 
bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Życzymy 
Wam, abyście dzielili nim sprawiedliwie – tak, aby chleba nie 
zabrakło do następnych, pomyślnych zbiorów – życzyli wójtowi 
Januszowi Golińskiemu i Justynie Słowińskiej, Przewodniczącej 
Rady Gminy Cedry Wielkie starostowie dożynek.

Przed ołtarzem w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich 
stanęły piękne wieńce dożynkowe przygotowane przez miesz-
kańców poszczególnych sołectw.

– Najważniejsze, że żniwa udało się przeprowadzić sprawnie i 
bezpiecznie. Mam nadzieję, że nasi rolnicy zadowoleni są z 
zebranych plonów i że za rok obchody święta plonów będą 
huczniejsze – dodaje Janusz Goliński.

SYMBOLICZNE ŚWIĘTO ROLNIKÓW

Na zdjęciu: Uroczystości dożynkowe w kościele w Cedrach Wielkich.

Na zdjęciu: Wniesieńie wieńców dożynkowych.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Justyna 
Słowińska Przewodnicząca Rady Gminy oraz Starostowie dożynkowi. Na zdjęciu: Wieńce dożynkowe.

DBAJMY O HISTORIĘ - NAWET TĄ TRAGICZNĄ
Upamiętniliśmy wybuch II wojny światowej, która rozpoczęła się 
rankiem 1 września 1939 roku. Powiatowe uroczystości odbyły się 
w Pruszczu Gdańskim. Wziął w nich udział także wójt Janusz 
Goliński, który złożył kwiaty pod pomnikiem zwycięstwa na Placu 
Jana Pawła II.

– Okupanci za wszelką cenę chcieli zniszczyć nasz naród, 
zetrzeć Polskę z mapy świata. To im się nie udało. Polacy spełnili 
swój obowiązek, ale ponieśli wielką ofiarę. Warto mówić o tych 
tragicznych wydarzeniach. Ofiara patriotów zobowiązuje nas do 
dbałości o historię, o pamięć o tym, co się wydarzyło. Wszystko 
po to, aby tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat nigdy się nie 
powtórzyły – komentuje Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Stefan
Skonieczny Starosta Gdański. 
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81 LAT TEMU RUSZYŁA FABRYKA ŚMIERCI
1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, a już następ-
nego dnia swoją morderczą pracę rozpoczął obóz koncentracyjny 
Stutthof.

– Gospodarzem uroczystości rocznicowych, w których miałem 
okazję uczestniczyć, byli ówcześni więźniowie obozu oraz przedsta-
wiciele Muzeum Stutthof w Sztutowie. W imieniu wszystkich 
więźniów wystąpił Pan Czesław Lewandowski, dzieląc się z obecny-
mi swoimi tragicznymi wspomnieniami oraz opowiadając w sposób 
przejmujący historię osadzenia w obozie – mówi wójt Janusz 
Goliński.

Pierwszym transportem do obozu Stutthof przywieziono przedsta-
wicieli duchowieństwa, nauczycieli, członków Związku Zachodnie-
go oraz Ligi Morskiej i Kolonialnej, przedstawicieli polskich stron-
nictw i partii politycznych, urzędników oraz zaangażowanych w 
działania na rzecz polskości na terenie Wolnego Miasta Gdańska i 
Pomorza Gdańskiego – łącznie około 150 osób. Wielu z nich zginę-
ło podczas dwóch egzekucji 11 stycznia i 22 marca 1940 r.

W uroczystościach uczestniczyli również uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Cedrach Wielkich z dyrektor Joanną Stępień na 
czele.

– Naszym obowiązkiem jest oddanie hołdu wszystkim pomordo-
wanym. W ten sposób pamiętamy o tych tragicznych wydarze-
niach i przybliżamy je kolejnym pokoleniom – dodaje wójt Goliński.

Ważną rolę edukacyjną odgrywa też Szkoła Podstawowa w 
Cedrach Wielkich, która współpracuje w Muzeum Stutthof w 
Sztutowie.

– Na początku każdego roku szkolnego najstarsi uczniowie naszej szkoły zwiedzają muzeum w Sztutowie, ale też uczestniczą w 
uroczystościach rocznicowych, które upamiętniają daty założenia obozu oraz „Marsz śmierci”. Jesteśmy też po rozmowach z dyrekcją 
tamtejszej szkoły i będziemy chcieli wspólnie organizować przedsięwzięcia, podczas których będziemy chcieli przypominać młodym 
ludziom o ofiarach nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof – mówi Joanna Stępień.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Marynarze składający kwiaty przy pomniku.

PAMIĘTAMY O BOHATERACH POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Cała Polska pamięta o bohaterskim zrywie w Warszawie. 1 sierp-
nia również w Cedrach Wielkich uczciliśmy pamięć poległych w 
1944 roku w Powstaniu Warszawskim.

Powstanie Warszawskie było największą operacją militarną 
zorganizowaną przez Armię Krajową, wymierzoną przeciwko 
okupantowi. Akcja, w której w zaledwie 2 miesiące zginęło ok. 16 
tys. żołnierzy, 20 tys. osób zaginęło, a 15 tys. wzięto do niewoli, 
uznawana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnow-
szej historii Polski.

Punktualnie o godz. 17.00 zabrzmiały syreny symbolizujące 
godzinę „W”, która była początkiem Powstania Warszawskiego.

Kwiaty pod pomnikiem „100-lecia odzyskania niepodległości” 
złożyli wójt Janusz Goliński, Emilia Cyman, wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Cedry Wielkie, ks. Dziekan Janusz Mathea oraz 
dyrektorzy szkół oraz radni.

– Trzeba pamiętać o wydarzeniach, które miały wpływ na naszą historię, ale i o zdarzeniach, które głęboko wryły się w pamięć 
Polaków. Powstanie Warszawskie takim właśnie było, ponieważ w ciągu tych dwóch miesięcy – jak powiedział generał Anders – 
to miasto zostało zamordowane. Takimi uroczystościami uczymy też patriotyzmu młode pokolenia – mówi Janusz Goliński.

Z kolei w hali widowiskowo-sportowej odbył się recital Tomasza Stockingera „Już nie zapomnisz mnie”. Ci, którzy odwiedzili naszą 
halę, na pewno nie żałowali wieczoru spędzonego w klimacie szlagierów kina przedwojennego.

Na zdjęciu: Złożenie kwiatów pod pomnikiem „100-lecia odzyskania
niepodległości”.
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W ubiegłym roku wszystkie pomorskie samorządy na inwestycje 
wydały blisko 3 mld złotych. W statystykach znakomicie prezen-
tuje się nasza gmina. Gmina Cedry Wielkie w wydatkach inwe-
stycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca zajmuje 2. 
miejsce na Pomorzu, dystansując tym samym wszystkie miasta. 
Liderem jest Krynica Morska.

– Można powiedzieć, że tak wysokie miejsce w rankingu jest 
symbolicznym podziękowaniem za ciężką pracę, jaką w ostat-
nich latach włożył cały zespół pracowników naszej gminy. 
Przypomnę, że w ostatnim czasie realizowaliśmy kilka bardzo 
ważnych, a przy tym kosztowych przedsięwzięć, których finał 
miał miejsce właśnie w 2019 roku. Tylko na budowę Wiślanej 
Trasy Rowerowej, rozbudowę szkoły z budową hali sportowej 
oraz budowę kanalizacji sanitarnej wydaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych – komentuje wójt Janusz Goliński.

W rankingu, który znaleźć można na stronie „Pomorski samorząd w liczbach”, podsumowano działania inwestycyjne wszystkich 
123 pomorskich samorządów. Niekwestionowanym liderem jest Krynica Morska, która przeznaczyła na najważniejsze cele 
rozwojowe 5 640 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Nasza gmina wydała z kolei 3 371 zł, co w porównaniu do roku 2018 (3 324 
zł) dało skok z 4. na 2. miejsce w rankingu.

– Będzie nam bardzo trudno utrzymać tak wysoką pozycję. Życzyłbym, aby ta dynamika rozwoju trwała jak najdłużej. Jednak już 
teraz dostrzegamy efekty pandemii. Mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie trwać zbyt długo i szybko wrócimy na obraną 
ścieżkę rozwoju naszej gminy – podsumowuje Janusz Goliński.

Wśród samorządów województwa pomorskiego na 5. miejscu sklasyfikowano Przywidz, a na 9. – tuż za Sopotem – Trąbki Wiel-
kie. 10. pozycję zajął Słupsk, 15. Gdynia, 21. Gdańsk, a 35. Wejherowo.

Autorzy rankingu dane zaczerpnęli ze sprawozdań finansowych Ministerstwa Finansów, a roczne wydatki majątkowe inwestycyj-
ne poszczególnych jednostek terytorialnych (pozycja B2W) podzieli przez liczbę mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy 
na podstawie danych dostępnych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. W ten sposób sporządziliśmy zestawienie 
najbardziej rozwojowych pomorskich samorządów.

CEDRY WIELKIE NA 2. MIEJSCU NA POMORZU

Na zdjęciu: Hala sportowa w Cedrach Wielkich.

30 LAT SAMORZĄDU
30 lat temu – 27 maja 1990 – odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej w pełni wolne i demokratyczne wybory samorzą-
dowe. Był to też początek reformy samorządowej. W ramach reformy rozwiązano rady narodowe i zastąpione je samorządem 
(Radą Gminy), który tworzą sami mieszkańcy. Samorząd oddzielono od administracji rządowej.

Tym samym 30 lat temu rozpoczął się proces wielkich zmian, który nastąpiły również w naszej gminie. Ostatnie trzy dekady były 
okresem intensywnej i ciężkiej pracy urzędników Urzędu Gminy i rad wszystkich kadencji, ale też czasem odważnych decyzji, 
rozwiązania problemów, stawiania czoła nowym wyzwaniom i tworzenia coraz lepszych warunków życia dla naszych mieszkańców.

– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy współtworzyli i nadal współtworzą samorząd w naszej gminie. To dzięki Waszemu zaanga-
żowaniu nasza „mała ojczyzna” stale i prężnie rozwija się. Myślę, że z dumą możemy powiedzieć, że samorząd gminy Cedry Wiel-
kie zdał egzamin z samodzielności i efektywności podejmowanych działań na rzecz naszych mieszkańców – podkreśla wójt Janusz 
Goliński.

WÓJTOWIE GMINY CEDRY WIELKIE W LATACH 1990 – 2020

20.06.1990 – 19.08.1991 Andrzej Barański
23.09.1991 – 19.03.1992 Mirosław Szaudinis
01.04.1992 – 18.11.2002 Stanisław Zięba
Od 18.11.2002 Janusz Goliński

PRZEWODNICZĄCY RAD GMINY CEDRY WIELKIE
W LATACH 1990 – 2020

1990 – 1991 Stanisław Zięba
1991 – 1992 Mirosław Tarasiuk
1992 – 1996 Mirosław Kalinowski
1996 – 1998 Andrzej Grabarczyk
1998 – 2002 Janusz Goliński
2002 – 2004 Stanisław Kołodziejek
2004 – 2006 Anna Moritz
2006 – 2018 Bożena Daszewska
2018 – Justyna Słowińska.



INWESTYCJE
PIERWSZY ETAP ZAKOŃCZONY
Zakończył się I etap prac terenowych związanych z budową drugiej 
nitki Rurociągu Pomorskiego.

Działania terenowe przebiegły bardzo sprawnie i bez zakłóceń. 
Teraz pora na kolejny etap prac, a więc właściwe badania geotech-
niczne. Będą one przebiegały w dwóch turach. Geolodzy będą 
pozyskiwać zgody od właścicieli gruntów na przeprowadzenie 
niezbędnych wierceń geologicznych, a do końca tego roku eksper-
ci będą pracować w pobliżu miejscowości Trutnowy, Miłocin, 
Koszwały, Wocławy.

Podczas I etapu przeprowadzono około 50 wierceń na odcinku 240 
km planowanej trasy rurociągu. Kolejny etap prac wiąże się z wyko-
naniem ponad 2000 odwiertów na tym samym odcinku. Badania 
geotechniczne są przeprowadzane z zachowaniem najwyższych 
standardów, przeważnie za pomocą przenośnych wiertnic i zazwy-
czaj trwają kilka godzin. Średnica odwiertu wynosi około 30 cm.

Dodajmy, że bieżące informacje na temat podejmowanych działań 
można znaleźć na stronie internetowej: www.rurociagpomorski.pl. 
Inwestor zachęca również do odwiedzenia i zapisywania się na 
newslettera by na bieżąco śledzić aktualności związane z inwestycją.
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NOWA ŁOKIETKA JUŻ GOTOWA

Przed czasem zakończyła się przebudowa ulicy Łokietka w Trutnowach. W ramach prac drogowcy nie tylko wymienili nawierzch-
nię.   Zgodnie z planem jezdnia została poszerzona. W części nawierzchnia została wykonana z asfaltu, a pozostały odcinek z 
kostki. Wybudowano również ciąg pieszo-rowerowy i zainstalowano   nowe oświetlenie.

– Realizacją zadania zajęła sie spółka Eurovia, która swoją pracę wykonała za 2,2 mln zł. Dzięki inwestycji na pewno poprawił się 
komfort jazdy po ulicy Łokietka, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, ponieważ wybudowana została ścieżka pieszo-
-rowerowa. Zainstalowano również oświetlenie.   Przez te kilka miesięcy mieszkańcy i kierowcy tamtędy podróżujący borykali sie 
z uciążliwościami, ale również wykazali wiele wyrozumiałości – mówi wójt Janusz Goliński.

Remont ulicy Łokietka to trzecia inwestycja w naszej gminie, która została zrealizowana dzięki środkom rządowego programu z 
Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomnijmy, ze wcześniej pieniądze z tej samej puli wykorzystano na przebudowę ulicy 
Ogrodowej w Cedrach Wielkich. Trzecim zadaniem dofinansowanym z funduszu będzie budowa nowej drogi – również w 
Cedrach Wielkich (od ulicy Ogrodowej). Z rządowych środków na przebudowy naszych dróg otrzymaliśmy łącznie 3 mln zł.

Na zdjęciu: Mapa przedstawiająca rozprowadzenie gazociągu.

Na zdjęciu: Droga przed remontem. Na zdjęciu: Droga po remoncie.
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Remont odcinka drogi powiatowej między Błotnikiem a Kiezmarkiem. Na placu budowy pojawili się starosta gdański Stefan 
Skonieczny i wójt Janusz Goliński, którzy nie tylko obejrzeli postępy prac, ale omówili kolejne wspólne projekty.

– Trudno byłoby remontować tak długie odcinki dróg powiatowych, gdyby nie współpraca z samorządami gmin. Dzięki 
temu możemy zdziałać znacznie więcej. Remont drogi między Kiezmarkiem a Błotnikiem to oczywiście nie jedyna i – 
jestem przekonany, że nie ostatnia – inwestycja, którą realizujemy wspólnie z gminą Cedry Wielkie – mówi Stefan 
Skonieczny.

Z naszego budżetu na realizację tego zadania wyasygnowano pół miliona złotych.

– Na pewno poprawi się bezpieczeństwo, ponieważ droga będzie poszerzona, dzięki czemu manewry mijania będą 
swobodniejsze. Chciałbym przy okazji zaznaczyć, że naszych działań nie skupiamy na jednej bądź dwóch miejscowościach. 
Inwestujemy w różnych miejscach gminy – podkreśla Janusz Goliński.

Początkowo drogowcy mieli działać na 1,3-kilometrowym odcinku. Nawierzchnia została wymieniona, ulica poszerzona, a 
pobocza utwardzone. Wykonano również odwodnienie.

– Doszliśmy do porozumienia z powiatem, który jest zarządcą tej drogi, że wyremontowanych będzie dodatkowych 
300 metrów drogi. Dzięki czemu przebudowany zostanie tam właściwie ok. 1600 metrów najgorszego fragmentu trasy 
powiatowej – mówi wójt Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że inwestycja finansowana jest ze środków powiatu gdańskiego oraz naszej gminy. Tylko na dodatkowe 
prace remontowe na drodze między Błotnikiem a Kiezmarkiem z naszego budżetu przekazano 150 tys. zł.

– Warto było wydać te pieniądze. Dzięki tej inwestycji kierowcy będą mogli  bezpiecznie, ale i bardziej komfortowo poruszać 
się po tej drodze – dodaje Janusz Goliński.

DZIĘKI WSPÓŁPRACY ZROBIĆ MOŻNA ZNACZNIE WIĘCEJ 

Na zdjęciu: Remontowana droga. Na zdjęciu: Wyremontowany odcinek drogi.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Stefan
Skonieczny Starosta Gdański.

Na zdjęciu: Wyremontowany odcinek drogi.
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WARTO UZBROIĆ SIĘ W CIERPLIWOŚĆ 

Na zdjęciu: 

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Cedrach Małych Kolo-
nii. Inwestycja, kosztuje ok. 1,4 mln zł, z czego 75 proc. 
pochodzi ze środków unijnych, ma być zakończona jesienią.

– Inwestycja jest poważna i niestety mieszańcy muszą liczyć 
sie z uciążliwościami. Trzeba sie uzbroić w cierpliwość, ale 
myślę, że warto. Po zakończeniu tych robót wszystkie miej-
scowości z wyjątkiem Trzciniska będą podłączone do sieci 
kanalizacyjnej. Nie oznacza to jednak, że wszystkie gospo-
darstwa domowe mogą już korzystać z sieci kanalizacyjnej.

Wybudowany będzie główny jej kręgosłup, a my sukcesyw-
nie będziemy budować mniejsze nitki do poszczególnych 
domów czy do nowych osiedli – zauważa wójt Janusz 
Goliński. 
.
Gdyby nie dobra współpraca z GDDKiA oraz firma Metro-
stav, mieszkańcy Cedrów Małych Kolonii czekaliby na kana-
lizacje 10 lat, ponieważ aż tyle wynosi gwarancja dla przebu-
dowany odcinek trasy S7. Dopiero po tym czasie możliwe 
byłoby wejść z robotami ziemnymi w pas drogowy przebu-
dowanej ekspresówki.

Drugą miejscowością, gdzie nie ma jeszcze głównej sieci 
kanalizacyjnej, jest Kiezmark, ale w tym przypadku gmina 
stara sie o środki unijne, które mają pomóc w szybszej reali-
zacji inwestycji. Z kolei w Trzcinisku gmina pomaga finanso-
wo w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na zdjęciu: Trwające prace przy budowie kanalizacji.

OTRZYMAMY KOLEJNE 2,8 MLN ZŁ 
Z Programu Dróg Samorządowych otrzymamy kolejne 
środki. Tym razem przyznano nam niemal 2,8 mln zł, które 
wydatkowane będą na remonty czterech dróg, których 
szacunkowy koszt opiewa na ok. 5,6 mln zł.

Nie zakończyły się jeszcze tegoroczne inwestycje realizowa-
ne ze środków rządowych, a pora myśleć o kolejnych.

– Z kolejnej puli wyremontowane będą cztery ulice. Być 
może jeszcze w tym roku uda się wykonać jedno z zadań, 
które dotyczy drogi Leszkowo-Serowo. W tej chwili jesteśmy 
gotowi przystąpić do realizacji tego zadania. Już niebawem 
ogłoszony będzie przetarg. Jednak raz jeszcze muszę 
podkreślić, że realizacja inwestycji – w tym również drogo-
wych – uzależniona będzie od sytuacji finansowej gminy. 
Jeśli zauważymy znaczny spadek dochodów, to wycofamy 
się z tego programu i remont dróg odłożyć będziemy 
musieli na lepsze czasy – mówi nam wójt Janusz Goliński.

Pozostałe trzy drogi mają być remontowane w roku 2021. 
Drogowcy mają „walczyć” na dojeździe do byłego PGR w 
Trutnowach II. Dodajmy, że część tej drogi już 2 lata temu 
była wyremontowana. Kolejne dwie drogowe inwestycje 
wykonane będą w Długim Polu, a mowa o dojazdach do 
byłego PGR oraz spółdzielni produkcyjnej.

Na zdjęciu: Droga przeznaczona do remontu.

Na zdjęciu: Droga przeznaczona do remontu.
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Na zdjęciu: 

ROWEROWA AUTOSTRADA PRZEZ NASZĄ GMINĘ
Ostatni akt projektu związanego z budowa naszego odcinka 
Wiślanej Trasy Rowerowej zostały wykonany. Wstęga została 
przecięta, czym dokonano symbolicznego otwarcia. Specjalnie
na tę okoliczność przyjechał Mieczysław Struk, Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego.

Nasz odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej liczy ponad 19 km i 
wiedzie m.in. po wale wiślanym od miejscowości Giemlice przez 
Leszkowy i Kiezmark do Błotnika. Jest to projekt ogólnopolski, 
dzięki czemu miłośnicy turystyki rowerowej będą mogli przeje-
chać cały kraj od gór aż po Bałtyk. W ramach projektu wybudo-
wano nie tylko ścieżkę rowerowa, ale również urządzono miejsca,
w których można odpocząć albo schronić sie przed deszczem. 
Wiaty przystankowe znajdują sie niedaleko mostu i strażnicy w 
Kiezmarku oraz w okolicach Giemlic.

– Wspólnie z marszałkiem mięliśmy przyjemność podziwiać 
widoki, które roztaczają sie wzdłuż wybudowanej ścieżki rowero-
wej – mówi wójt Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że budowa Wiślanej Trasy Rowerowej była 
dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kosztowała 9,5 mln, 
a ok. 60 proc. to dofinansowanie unijne.

Wszystko wskazuje na to, że za kilka lat będzie można przejechać 
rowerem z Gdańska przez Sobieszewo, gminę Cedry Wielkie aż 
do Tczewa.

Miasto Gdańsk rozstrzygnęło przetarg i podpisało umowę na 
budowę odcinka na Wyspie Sobieszewskiej. Termin zakończenia 
inwestycji zaplanowano na koniec 2021 roku. Koszt inwestycji 
wyniesie ok. 4,4 mln złotych. Nowa droga rowerowa rozpoczynać 
się będzie na skrzyżowaniu ul. Boguckiego z ul. Świbnieńską. 
Rowerzyści, jadąc po koronie wału, dotrą do granic Gdańska, 
gdzie trasa połączy się ze ścieżką na terenie gminy Cedry Wielkie. 
Ponadto w okolicy Błotnika droga rowerowa będzie miała swoje 
odgałęzienie w kierunku przystani - zapowiada Włodzimierz 
Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

– Wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie środków na budowę 
kolejnego fragmentu Wiślanej Trasy Rowerowej od Leszkowa, 
przez gminę Suchy Dąb do granicy z gmina Tczew i czekamy na 
pozytywną decyzje Marszałka – mówi wójt Janusz Goliński. – Po 
zakończeniu tych wszystkich żądań będzie można bezpiecznie 
przejechać rowerem z Cedrów Wielkich, a nawet Trutnowa do 
Gdańska albo Tczewa.

Na mapie przebieg gdańskiego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej.
Po wale rzecznym od Świbna przez Przegalinę do istniejącej już trasy na
wale z odgałęzieniem do Błotnika.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Mieczysław Struk
Marszałek województwa pomorskiego.

Na zdjęciu: Uroczuste otwarcie Wiślanej Trasy Rowerowej.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Mieczysław Struk
Marszałek województwa pomorskiego, Justyna Słowińska przewodnicząca
Rady Gminy Cedry Wielkie.

Na mapie przebieg wiśleanej trasy rowerowej przez Gminę Cedry Wielkie.



PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW JAK NOWE

Trzy dni trwały prace związane z czyszczeniem pompowni ściekowych. Do tej pory udało się oczyścić 19 pompowni. Akcja nie jest 
jednak zakończona, ponieważ na terenie naszej gminy nieczystości do oczyszczalni ścieków tłoczy prawie 50 pompowni.

– Dzięki takim pracom zapobiegamy ewentualnym awariom, a przy okazji poznajemy stan techniczny pompowni, które są 
zlokalizowane pomiędzy poszczególnymi odcinkami sieci grawitacyjno-tłocznej. Okazało się, że niektóre pompy są już wyeks-
ploatowane i muszą być gruntownie wyremontowane albo wymienione. Remonty na pewno nie zakłócą pracy kanalizacji 
sanitarnej – uspokaja Andrzej Bożyk, prezes spółki „Aqua Cedry”.

Warto podkreślić, że spółka przymierza się do zakupu urządzenia wysokociśnieniowego Wuko, które ma służyć do udrażniania 
zapchanej kanalizacji sanitarnej.

– W naszej pracy ten sprzęt jest niezbędny. Powiem, że tylko w kwietniu odnotowaliśmy 43 awarie, z czego w 13 przypadkach 
skorzystalibyśmy właśnie z urządzenia Wuko – dodaje prezes „Aqua Cedry”.

Zapchanej kanalizacji sanitarnej winni są niestety sami mieszkańcy, którzy muszlę klozetową traktują jak kosz na śmieci. Aby 
uniknąć kolejnych awarii, warto stosować się do naszych rad.

Do muszli klozetowej absolutnie nie wolno wrzucać:

- środków do higieny osobistej,

- tłuszczów oraz olejów,

- materiałów budowlanych, takich jak farby, tynki, cement, piasek i kamienie,

- leków, igieł i strzykawek,

- włosów, nici dentystycznych, wełny,

- papierosów lub filtrów papierosowych,

- żwirku dla kota,

- torebek foliowych,

- zabawek,

- prezerwatyw.

Działania te są wykonywane dla wspólnego dobra. Im mniejsze koszty awarii tym z pewnością cena odprowadzania ścieków 
będzie stabilna.
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Na zdjęciu: Prace prowadzone przy pompowniach.



WYBUDOWANO NOWĄ DROGĘ

Została wybudowana nowa droga, która będzie wiodła od Ogrodowej w kierunku osiedla mieszkaniowego, przy którym znajdują 
się tereny przeznaczone na funkcje społeczne.

– Droga została wybudowana od podstaw i w kierunku gminnej działki, która zgodnie z przyjętą koncepcją ma być zaadaptowa-
na na żłobek, przedszkole, dom seniora i basen. Nowe zadanie zakładało nie tylko budowę drogi, ale również ścieżki pieszo-ro-
werowej oraz instalację oświetlenia – informuje wójt Goliński.

Całość inwestycji kosztowała 2,3 mln zł. Połowę tej kwoty pokryją środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki z tego samego 
funduszu wykorzystane zostały na remont ulicy Łokietka w miejscowości Trutnowy, a wcześniej były one spożytkowane na prze-
budowę ulicy Ogrodowej w Cedrach Wielkich.

NA RAZIE TYLKO DOKUMENTACJA 
W ubiegłym roku wykonano część ciągu pieszo-rowerowego 
między miejscowościami Stanisławowo i Trutnowy. W tym roku 
mają być planowane prace nad przygotowaniem dokumentacji 
technicznej na dalszy etap inwestycji. Wszystko uzależnione jest
od Zarządu Dróg Wojewódźkich - zarządcy drogi.

– Nie zapomnieliśmy o dokończeniu tej inwestycji. Na ten rok 
przewidzieliśmy przygotowanie samej dokumentacji technicz-
nej. Mimo że zadanie będziemy realizować przy współpracy z 
powiatem, trudno jest powiedzieć, kiedy będzie można korzy-
stać z nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Wszystko zależeć będzie 
od sytuacji finansowej gminy. Już teraz przewidujemy spadki w 
dochodach w naszym budżecie – mówi wójt Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że pierwszy etap prac zakończył się jesienią. 
Dotychczasową ścieżkę szutrową zastąpił dywanik asfaltowy. Na 
swoją kolej czeka zaś pozostały odcinek aż do skrzyżowania z 
drogą wojewódzką we wsi Trutnowy.

– Zapewniam, że ścieżka zostanie wybudowana na całej długo-
ści. Jedynym pytaniem, na które nie znamy odpowiedzi, jest w 
tej pytanie: kiedy? Uzależnione to będzie oczywiście od kondycji 
finansowej gminy Cedry Wielkie – mówi Stefan Skonieczny, 
Starosta Gdański.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Stefan
Skonieczny Starosta Gdański.
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Na zdjęciu: Droga przed remontem. Na zdjęciu: Droga po remoncie.



- 12 -

Na zdjęciu: 

MARINA W BŁOTNIKU BARDZIEJ KONKURENCYJNA
Dobiegły do końca prace utwardzania terenu przystani w 
Błotniku. Prace zakończyły sie w sierpniu a rozpoczęły już w 
czerwcu. 
– Budowlańcy wykonali prace ziemne i ułożyli warstwy 
nawierzchni, gdzie będą zimowane jachty. 

Z utwardzonego terenu skorzystają również mieszkańcy w 
ramach  organizowanych imprezy, np. przez Żuławski Ośrodek 
Kultury i Sportu - mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry 
Wielkie.
Koszt utwardzenia samego terenu wynosi 645 tys. zł. Przypo-
mnijmy jednak, że cały projekt rozbudowy przystani dotyczy 
również budowy dodatkowych pomostów, a jego całkowity 
koszt oszacowano na 3 mln zł. Dodać jednak należy, ze 85% 
stanowić będzie unijne dofinansowanie.

 Marina w Błotniku to niewątpliwie nasza wizytówka. Warto w nią 
inwestować, bo miejsce już teraz rozpoznawalne jest w regio-
nie, dlatego żeglarze coraz chętniej dopytują o Błotnik. Dlatego
też postanowiono podjąć kolejne wyzwanie, związane z rozbu-
dową przystani. – Dzięki tym inwestycjom znacznie poprawi sie 
jakość i zakres usług świadczonych przez Marinę w Błotniku. 
 
– Czynimy również starania, aby tramwaj wodny z Gdańska 
kursował aż do Błotnika. Myślę, że na takim połączeniu zyskały-
by obie strony: Gdańsk i nasza gmina. Turyści mogliby przypły-
nąć tramwajem wodnym do Błotnika, a stąd wybrać sie rowe-
rem w podróż po Żuławach. Myślę, że z takiej oferty turystycznej 
skorzystałoby wiele osób, lubiących aktywny wypoczynek – 
zauważa wójt Janusz Golinski.

PRZYSTANIE CZEKAJĄ NA KAJAKARZY
Błotnik staje się powoli pomorskim centrum sportów wodnych. 
Niedawno informowaliśmy o kolejnej rozbudowie mariny, a 
tym razem mamy dobrą wiadomość dla miłośników kajakar-
stwa. Przystanie kajakowe w Błotniku i Trzcinisku są gotowe. W 
ich symbolicznym otwarciu uczestniczył Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław Struk.

– Można powiedzieć, że wracamy do tego, co funkcjonowało 
przed laty. Wiem, że w Trzcinisku nawet jeszcze po wojnie istnia-
ła przystań, z której mieszkańcy wyruszali z płodami rolnymi do 
Gdańska. Słyszałem, że przed wojną miała też ona funkcję 
turystyczną. Teraz mamy nową przystań, ale dla kajakarzy – 
mówi wójt Janusz Goliński.

W Trzcinisku wybudowany został 12-metrowy pomost pływający 
wraz z rampą i trapem. Wykonano także plac do rozładunku i 
załadunku kajaków oraz dojście i dojazd do przystani. Dla dzieci 
wybudowany został zaś plac zabaw. Z kolei w Błotniku wybudo-
wano pomost pływający, rampę z trapem oraz budynek z 
zapleczem sanitarnym. Jest też miejsce do suszenia kajaków.

– Trudno nie być pod wrażeniem rozmachu inwestycji, które przeprowadzane są w gminie Cedry Wielkie. Ważne są tu nie tylko 
istotne do komfortowego życia nowe drogi czy kanalizacja sanitarna, ale również miejsca, w których można spędzić wolny czas 
– dodaje Mieczysław Struk.

Budowa przystani kajakowych w 75 proc. była dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014–2020.

Na zdjęciu:  Otwarcie przystani kajakowej.

Na zdjęciach:  Utwardzony teren przystani w Błotniku.

Na zdjęciach:  Utwardzony teren przystani w Błotniku.
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Na zdjęciu: 

OTRZYMALIŚMY PONAD 3 MILIONY
Dzięki dobrej współpracy z Wojewodą Pomorskim  zostały 
podpisane umowy na dofinansowanie przebudowy dróg w 
naszej gminie i utworzenie klubu seniora.

Dokumenty parafowali Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich 
oraz Wójt Janusz Goliński. Z Funduszu Dróg Samorządowych 
nasza gmina otrzymała blisko 2,8 mln zł, a z programu „Senior 
+” 203 tys. zł.

– Jesteśmy wdzięczni panu wojewodzie i całemu zespołowi w 
urzędzie wojewódzkim za prace nad projektami, które realizo-
wane są w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymane
pieniądze są dla nas niezwykle ważnym wparciem. Dzięki tym 
środkom budujemy ulice, która ma  strategiczne znaczenie, 
ponieważ powstanie przy niej przedszkole ze żłobkiem. Wyda-
wałoby się, że na terenach wiejskich budowa żłobka jest zbędną 
inwestycją. Jest inaczej, ponieważ sprowadza sie do nas coraz 
więcej młodych małżeństw, które oczekują takich placówek. 
Mam nadzieje, że uda nam sie pozyskać na ten cel środki z 
rządowego programu „Maluch+” – mówi Janusz Goliński.  

Druga umowa dotyczy remontu pomieszczeń w byłej Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Cedrach Wielkich. 
Pomieszczenia będą zaadoptowane na potrzeby seniorów z 
naszej gminy.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski oraz Justyna Słowińska przewodnicząca Rady Gminy.

Na zdjęciu: Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy dróg.
Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski.

Na zdjęciu: Symboliczny uścisk dłoni po zawarciu umowy. 
Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski.

Na zdjęciu: Wizytacja na Marinie w Błotniku. Janusz Goliński Wójt Gminy
Cedry Wielkie, Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski, Justyna Słowińska
przewodnicząca Rady Gminy oraz Ks. Leszek Laskowski Proboszcz parafii
w Cedrach Wielkich.

Na zdjęciu: Wizytacja na placu budowy.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski oraz Justyna Słowińska przewodnicząca Rady Gminy.
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Na zdjęciu: 

PIENIĄDZE NA SPRZĘT DLA OSP KOSZWAŁY
Kolejne zewnętrzne pieniądze trafią niebawem do naszej 
gminy. Tym razem dofinansowany zostanie zakup sprzętu dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach. Odpowiednią 
umowę podpisali wczoraj Marszałek Województwa Pomorskie-
go Mieczysław Struk i Wójt Janusz Goliński.

– Nasze jednostki na pomoc urzędu marszałkowskiego mogą 
liczyć każdego roku. Dzięki temu OSP uzupełnia chociażby 
brakujący sprzęt. Musimy wspierać ich działania, żeby byli 
odpowiednio przygotowani na okoliczność ratowania naszego 
zdrowia i życia – komentuje wójt Goliński.

Dodajmy przy okazji, że jednostka w Koszwałach otrzyma w tym 
roku nowy wóz bojowy, na którego zakup gmina przeznaczyła 
400 tys. zł. Z kolei z „puli marszałka” finansowe wsparcie otrzy-
ma ponad 150 jednostek OSP z Pomorza.

– Każda pomoc strażakom-ochotnikom jest niezwykle 
potrzebna. To oni zazwyczaj jako pierwsi stają na linii frontu. 
Bronią nie tylko naszego majątku, ale i zdrowia, dlatego nigdy 
nie będziemy szczędzić pieniędzy na straż pożarną – dodaje 
marszałek województwa pomorskiego.

Warto jeszcze przypomnieć, że w Komendzie Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie złożono wniosek o 
dofinansowanie rozbudowy remizy strażackiej w Cedrach Wiel-
kich. Budynek ma być powiększony o część sanitarno-socjalną.

– Nie będziemy czekać na decyzję w Warszawie, będziemy 
chcieli jak najszybciej rozpocząć realizację tej inwestycji. 
Uzależniona ona będzie oczywiście od sytuacji finansowej 
gminnej kasy – dodaje Janusz Goliński.

DOSTALIŚMY 1,7 MILIONA NA WSPARCIE INWESTYCJI.
Wójt Janusz Goliński odebrał promesę na niemal 1,7 mln zł. Pieniądze zostały przekazane w ramach tarczy antykryzysowej dla 
polskich samorządów. Wsparcie z Funduszu Inwestycji Samorządowych na pewno będzie dobrze spożytkowane.

- Środki te chcemy przeznaczyć na inwestycje drogowe, ale też na działania związane z budową przedszkola i żłobka w Cedrach 
Wielkich. W tych trudnych czasach każda złotówka jest ważna i na pewno wydamy ja z rozmysłem – podkreśla Janusz Goliński.

Dodajmy tylko, że promesy były wręczane w Trąbkach Wielkich, a z dobrą wiadomością do powiatu gdańskiego zawitali parla-
mentarzyści: Magdalena Sroka i Jarosław Gowin.

Na zdjęciach:  Samorządowcy oraz parlamentarzyści: Magdalena Sroka i Jarosław Gowin.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Mieczysław
Struk Marszałek Województwa Pomorskiego.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz ze strażakami.
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Na zdjęciu: 

UPORZĄDKOWANIE STAWU I REMONT POMOSTU PRZY ŻOKIS
Dnia 10 lipca 2020 r. w obecności Pana Józefa Sarnowskiego – członka Zarządu Województwa Pomorskiego i Pana Janusza 
Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie uroczyście została przekazana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie i 
upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez uporządkowanie ogólno dostępnej infrastruktury turystycznej 
–stawu wraz z pomostem, związanej z działalnością rybacką” dla Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Przedmiotem wniosku jest zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez uporządkowanie ogól-
nodostępnej infrastruktury turystycznej – stawu wraz z pomostem, związanej z działalnością rybacką. Termin realizacji zadania do 
sierpnia 2021 r.

W ramach projektu zaplanowano 3 główne działania:

-UPORZADKOWANIE STAWU I REMONT POMOSTU. Planuje się oczyszczenie stawu, naprawę pomostu i uporządkowanie terenu 
przyległego, który będzie pełnił role ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej. 

-DZIAŁANIA INFORMACYJNE PROMUJACE OBSZAR LGR I INFORMUJACE O PRZYZNANIU WSPARCIA PRZEZ LGR W RAMACH LSR
-ORGANIZACJA FESTYNU PROMUJACEGO OBSZAR LGR

Planowany koszt całkowity zadania to 134 000,00 zł, z czego środki z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie 
działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 
i spójności terytorialnej” stanowią wartość 100 000,00 zł.

Dzięki realizacji projektu zostanie stworzona kameralna nowa przestrzeń dostępna dla wszystkich. Dzięki otoczeniu uporządkowa-
nego stawu, małej architekturze zostanie stworzone nowe miejsce do wypoczynku i nowej odsłony naszej działalności kulturalnej. 
W „nowym” miejscu już teraz planujemy organizacje wydarzeń skierowanych bezpośrednio dla sołectw, seniorów, stowarzyszeń i 
kół gospodyń wiejskich, w formie pikników przy muzyce na żywo, a także plenerowych kongresów. Z uwagi na bliskość remizy 
strażackiej zależy nam również na przygotowaniu oferty skierowanej do naszych OSP.

Sprzyjająca atmosfera na otwartym powietrzu również obejmować powinna czytelnictwo. Dobra już współpraca z Gminną Biblio-
teką Publiczną w Cedrach Wielkich i Dyskusyjnym Klubem Filmu i Książki Historycznej , pozwoli stworzyć ofertę, która będzie reali-
zowana poza murami instytucji.

I najważniejsze, nie zapominając o młodzieży liczymy na ich obecność w życiu kulturalnym gminy. Teren ten poprzez swobodną 
atmosferę powinien znaleźć się na mapie miejsc codziennie odwiedzanych przez każdego, kto zapragnie spędzić czas na świeżym 
powietrzu. 

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Józef Sarnowski
członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Łukasz Żarna Dyrektor ŻOKiS
wraz z pracownikami.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Józef Sarnowski
członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Łukasz Żarna Dyrektor ŻOKiS
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Na zdjęciu: 

SĄ PIENIĄDZE NA DROGĘ ROLNICZĄ W DŁUGIM POLU
Piotr Jaśniewski, zastępca wójta gminy Cedry Wielkie, odebrał 
symboliczny czek na niemal 100 tysięcy złotych. Pieniądze będą 
wydane na budowę drogi transportu rolnego w Długim Polu. 
Uroczystość, podczas której wicemarszałek województwa 
pomorskiego Leszek Bonna wręczał symboliczne czeki, odbyła 
się w Kartuzach.

– Takie inwestycje są niezmiernie ważne dla lokalnych społecz-
ności. W swojej ciężkiej pracy rolnicy z tych dróg korzystają 
praktycznie codziennie – mówi Leszek Bonna. – Stan tych 
traktów nie zawsze jest zadowalający. Koleiny czy dziury bardzo 
negatywnie wpływają na sprzęt rolniczy. Dlatego zdecydowali-
śmy się dofinansować przebudowę takich dróg.

Łączna wartość przekazanej dotacji dla gmin to ponad 1,1 mln zł. 
Pozwoli to przebudować ponad 7 km dróg dojazdowych.

W naszej gminie dzięki środkom pozyskanym z samorządu województwa pomorskiego wykonana będzie droga w Długim Polu.

– Rozpoczynamy właśnie procedurę przetargową. Zgodnie z zawartą umową z marszałkiem województwa pomorskiego inwe-
stycja musi być zrealizowana do końca listopada. Dotacja stanowić będzie połowę kosztów kwalifikowalnych planowanej inwe-
stycji – dodaje Piotr Jaśniewski.

Dodajmy, że w naszej gminie od 2012 roku remontowane są drogi transportu rolnego z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku. W tym czasie udało się wyremontować już kilkanaście kilometrów dróg.

– Jeśli będzie taka okazja, to z dofinansowań wojewódzkiego samorządu będziemy korzystać również w przyszłości – dodaje 
zastępca wójta.

ŻUŁAWSKA PONOWNIE OŚWIETLONA
Wójt Janusz Goliński porozumiał się już z regionalnymi władzami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku w 
sprawie przejęcia-oświetlenia na ulicy Żuławskiej w Cedrach Małych. 

Podczas przebudowy drogi ekspresowej punkty świetlne budowane były w ramach inwestycji. Ich właścicielem była Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a w jej imieniu wykonawca, czyli firma Metrostav. Po zakończeniu prac związanych z 
budową drogi ekspresowej S-7 oświetlenie na Żuławskiej wyłączono.

– Nie mogliśmy automatycznie zgłosić się do Energii, aby rachunki za oświetlenie Żuławskiej przesyłać do gminy. Najpierw 
potrzebne było porozumienie z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia punktów świetlnych. W tym 
miejscu muszę jeszcze dopowiedzieć, że nie jest to taki prosty mechanizm, ponieważ wszystkie zadania wykonane w ramach 
przebudowy drogi ekspresowej objęte są 10-letnią gwarancja. Dzięki doskonałej współpracy z GDDKiA otrzymaliśmy prawo 
dysponowania punktami świetlnymi przy Żuławskiej i możliwość podpisania umowy z energetycznym koncernem na
dostarczanie energii – wyjaśnia wójt Janusz Goliński.

Na zdjęciach:  Nowo postawione latarnie na ulicy Żuławskiej w Cedrach Małych.

Na zdjęciu: Piotr Jaśniewski zastępca Wójta Gminy Cedry Wielkie oraz 
Leszek Bonna Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.
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Na zdjęciu: 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ JUŻ JEST
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim wydało 
pozwolenie na budowę przedszkola i żłobka w Cedrach 
Wielkich. O planach dotyczących budowy nowej 
placówki oświatowej już informowaliśmy. Od kilku tygo-
dni trwa budowa drogi dojazdowej do mającego 
powstać przedszkola i żłobka.

– Docelowo chcemy zagospodarować 5-hektarowy 
teren. W pierwszej kolejności wybudowane będzie 
przedszkole ze żłobkiem. Właśnie otrzymaliśmy pozwo-
lenie na budowę, a wiec do rozpoczęcia inwestycji 
trzeba zrobić już tylko niewielki krok. Myślę, że jest to 
bardzo dobra wiadomość dla rodziców małych dzieci.

Warunki w obecnym przedszkolu nie są najlepsze, stąd 
też decyzja o budowie nowego. Bedzie ono dobrze 
zlokalizowane, ponieważ znajdować się będzie miedzy dwiema największymi miejscowościami naszej gminy – tłumaczy Janusz 
Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Po uruchomieniu nowej placówki oświatowej, nasz samorząd chce – oczywiście w ramach przetargu – zlecić budowę domu 
opieki dla seniorów, w którym miejsce mogłoby znaleźć kilkadziesiąt osób. Zwieńczeniem działań nad zagospodarowaniem tego 
terenu powinna być budowa basenu.

W chwili obecnej pojawiła się szansa sfinansowania przedsięwzięcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 
ramach którego Gmina złożyła wniosek na kwotę 11,8 mln. zł. O postępach w przygotowaniach do inwestycji będziemy oczywi-
ście informować na bieżąco.

Na zdjęciu: Projekt inewstycji.

Na zdjęciu: Wizualizacja wnętrza.

Na zdjęciu: Wizualizacja zagospodarowania terenu inwestycji.



STARAMY SIĘ O PIENIĄDZE NA DROGI
O rządowe środki z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2021/2022 kolejny raz ubiega się również nasza gmina. Tym razem 
przygotowano dokumenty na cztery drogi w naszej gminie. Jeśli gmina otrzyma rządowe wsparcie, to remontowane będą dwie 
ulice w Miłocinie oraz po jednej w Wocławach i Koszwałach.

Szacunkowy koszt pracy drogowców na tych czterech ulicach może wynieść nawet 8,5 mln zł, z czego połowę tej kwoty mogłyby 
pokryć środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dodajmy również, że swój wniosek dotyczący przebudowy drogi Błotnik – Trzcinisko złożyło również Starostwo Powiatowe. 
Będziemy oczywiście informować o wynikach kwalifikacji wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

– Przy okazji warto przypomnieć, że dzięki rządowym pieniądzom budowana była m.in. ulica Ogrodowa w Cedrach Wielkich, 
gdzie prace zostały praktycznie ukończone. Wszystko wskazuje na to, że jesienią do użytku zostanie oddana ulica Łokietka we wsi 
Trutnowy i ul. Serowa w Leszkowach a w 2021 r. ulice Unisława i Wschodnia w Trutnowych oraz droga w Długim Polu – informuje 
wójt Janusz Goliński.
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Na zdjęciu: 

TERMOMODERNIZACJE ZE ŚRODKÓW NORWESKICH?
Przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkole w Cedrach Małych 
wymieniona została instalacja wodociągowa.
Przy okazji przeprowadzone zostały prace malarskie. Planowana 
jest także termomodernizacja szkoły. 

Instalacja wodociągowa nie jest najmłodsza, dlatego coraz 
częściej występowały awarie.

– Doszedłem wspólnie z dyrektorem szkoły Piotrem Bukowskim 
do wniosku, że nie ma sensu przeprowadzać dalszych punkto-
wych napraw sieci. Postanowiłem, że wymieniona zostanie cała 
instalacja wodociągowa na terenie szkoły - mówi Janusz Goliń-
ski, Wójt Gminy CedryWielkie. 

Wspólnie z „sąsiadami” występować będziemy o środki norwe-
skie, które chcemy przeznaczyć na termomodernizacje również 
m.in. szkoły w Cedrach Małych. Prace maja dotyczyć nie tylko 
docieplenia ścian i dachu, ale też wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Przygotowanie wniosku zlecono firmie, która już wcze-
śniej z powodzeniem zajęła się wykonaniem projektu dotyczącego ochrony żuławskich zabytków. W projekcie termomoderni-
zacyjnym mają uczestniczyć cztery samorządy.

– Dzięki tym środkom chcielibyśmy przeprowadzić proces termomodernizacyjny szkół w Cedrach Małych i Wocławach. Myślę, 
że zadanie może kosztować nawet 2,5 miliona złotych. Szkoła w Cedrach Małych korzysta z pompy ciepła. Chcielibyśmy, aby 
placówka w Wocławach ogrzewana była za pomocą gazu ziemnego – tłumaczy Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że z gazu ziemnego korzysta już pobliska ocynkownia. Władze gminy chcą, aby gazowa sieć była dostępna dla 
wszystkich mieszkańców Wocław.

Na zdjęciu: Fragment wymienianej instalacji wodociągowej.

Na zdjęciach:  Inwestycja w miejscowości Miłocin.Na zdjęciach:  Inwestycja w miejscowości Wocławy.



- 19 -

Na zdjęciu: 

REMONTUJEMY TAKŻE CHODNIKI

W ostatnim czasie bardzo dużo informacji przekazywaliśmy na 
temat inwestycji drogowych, z których cieszyć powinni się 
kierowcy. Teraz mamy dobrą wiadomość dla pieszych.

Zakończony został remont chodnika na odcinku Koszwały - 
Miłocin II. Realizacją inwestycji zajęła się firma Teleelektronika.

– Chodnik wykonany był wiele lat temu i jego stan pozostawiał 
już wiele do życzenia. Jego remont był niezbędny. Nowe piesze 
ciągi powstały przede wszystkim przy okazji remontu dróg, ale 
nie zapominamy o pieszych ciągach, które są szczególnie znisz-
czone.

W miarę posiadanych środków finansowych remonty chodników 
będą sukcesywnie realizowane w innych miejscowościach 
naszej gminy – mówi wójt Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Remontowany odcinek chodnika.

PODPISANO KOLEJNE UMOWY

Podpisane zostały dwie umowy na realizację kolejnych zadań 
drogowych dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Tym razem chodzi o ulice: Unisława i Wschodnią w 
miejscowości Trutnowy oraz drogę gminną w Długim Polu do 
byłego PGR.

– Obie ulice w Trutnowach oraz droga w Długim Polu będą 
poszerzone. Dodatkowo na ulicy Wschodniej zostaną wykonane 
zatoki do mijania. Dzięki temu jazda tą drogą będzie znacznie 
bezpieczniejsza. Przebudowa obu ulic w Trutnowach kosztować 
będzie nieco ponad 850 tys. zł, a termin zakończenia prac prze-
widziano na lipiec przyszłego roku. Taki sam termin dotyczy drogi 
w Długim Polu. Tu z kolei wyremontowany zostanie ok. 600-me-
trowy odcinek drogi gminnej – informuje wójt Janusz Goliński.

Warto jeszcze tylko wspomnieć, że koszt przebudowy ulicy w 
Długim Polu wynosi ponad 500 tys. zł.

Przypomnijmy jeszcze tylko, że wcześniej podpisano umowy na remontu dróg w Długim Polu i Leszkowach-Serowo. Połowę 
kosztów inwestycji pokrywają środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe środki to oczywiście pieniądze gminne.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, zastępca Wójta
Piotr Jaśniewski oraz wykonawca inwestycji.

KOLEJNA UMOWA PODPISANA

Podpisana została druga z czterech umów dotyczących remontu 
dróg w naszej gminie, współfinansowanych z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Złożono stosowne parafki pod umową na 
remont niespełna półkilometrowego odcinka drogi we wsi Lesz-
kowy.

– Nie jest to duże zadanie, dlatego ulica zostanie wyremontowa-
na jeszcze w tym roku. Koszt prac wyceniono na 450 tysięcy 
złotych. Połowę kwoty pokryją środki z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych – informuje wójt Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu podpisano umowę na 
przebudowę jednej z ulic w Długim Polu, gdzie wykonana zosta-
nie też nowa sieć wodociągowa, oświetlenie i ścieżka pieszo-ro-
werowa.

Na tym nie koniec, gdyż niebawem popisane będą dwie umowy 
na realizację kolejnych dróg na terenie naszej gminy.

Na zdjęciu: Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji.
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Na zdjęciu: 

Mamy kolejny powód do dumy i radości. Wczoraj odbyła się w Warszawie finałowa gala ogólnopolskiego konkursu „Moderniza-
cja Roku&Budowa XXI wieku”. W niewielkim gronie finalistów znalazła się nasza gmina, a nagrodę za wybudowanie hali w 
Cedrach Wielkich odebrał wójt Janusz Goliński.

- To nasz wspólny sukces, z którego oczywiście bardzo się cieszę. Budowa tak dużego obiektu na żuławskim, trudnym terenie to 
nie lada wyzwanie. Nam to się udało, sprostaliśmy wyzwaniu. Jest to zasługa wszystkich osób, zaangażowanych w realizację 
tego projektu. Mam tu na myśli przede wszystkim zespół projektantów, jaki i wykonawców. Dzięki dobrej współpracy udało się 
zrealizować inwestycję, która została zauważona i doceniona na arenie ogólnopolskiej – mówi wójt Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że to m.in. mieszkańcy poszczególnych miast, miasteczek i wsi – w formie głosowania – zdecydowali komu 
przyznane zostaną najważniejsze laury. Swój głos miała również kapituła konkursu.

- Naszych planów nie pokrzyżowała nawet pandemia koronawirusa, o czym świadczy ilość zgłoszonych obiektów. Myślę, że jest 
to chwila uznania dla inwestorów, wykonawców i projektantów. Ich współpraca jest zazwyczaj krótka, ale ciężka i owiana wielo-
ma godzinami kłótni oraz dyskusji nad najlepszymi rozwiązaniami dla inwestycji. Potem jest tylko podpisanie protokołu odbior-
czego. Nasz konkurs ma docenić wkład wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji – mówił podczas gali 
finałowej Roman Pikuła, komisarz konkursu „Modernizacja Roku&Budowa XXI wieku".

Dodajmy, że nagrodę przyznano także wykonawcy inwestycji i firmie, która zajmowała się przygotowaniem projektu budowy 
naszej hali.

Warto jeszcze zauważyć, że do konkursu zgłoszono 460 obiektów z całej Polski, ale do finału zakwalifikowało się tylko 76 z nich, 
które później podzielono na poszczególne kategorie.

NASZA INWESTYCJA FINALISTĄ KONKURSU

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie na gali „Modernizacja Roku&Budowa XXI wieku” z nagrodą dla naszej hali sportowej.

Na zdjęciu: Hala widowiskowo sportowa w Cedrach Wielkich.



Nowa, atrakcyjna ścieżka rowerowa.

Marina już tętni życiem.

FOTOGALERIA INWESTYCJE

Nowa Łokietka już gotowa.
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Otrzymamy ponad 3 miliony.

Staramy się o pieniądze na drogi.

FOTOGALERIA INWESTYCJE

Przystanie czekają na kajakarzy.
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MINISTER SPORTU Z WIZYTĄ W CEDRACH WIELKICH

KULTURA, SPORT I OŚWIATA

Cedry Wielkie odwiedziła Danuta Dmowska-Andrzejuk, minister sportu. Pani minister w towarzystwie wiceministra infrastruk-
tury Marcina Horały oraz wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha wręczała promesy w ramach programu „Klub”.

Nie przypadkowo Cedry Wielkie wybrano na podsumowanie rządowego programu na Pomorzu.

– Tu przecież dzięki środkom Ministerstwa Sportu wybudowano jedną z najnowocześniejszych w regionie hal sportowych, a 
dzięki pieniądzom z rezerwy budżetowej rozbudowano szkołę – mówił wojewoda pomorski.

Do Cedrów Wielkich zjechali przedstawiciele klubów powiatu gdańskiego, które ubiegają się o rządowe fundusze.

– Sport w czasie pandemii przeżywa trudne chwile, ale jako Ministerstwo Sportu stawiamy na rozwój sportu powszechnego. 
Program „Klub” jest wyjątkowy. Tylko w tym roku na jego realizację przeznaczymy rekordową kwotę 54 milionów złotych. 
Pieniądze te mają pomóc w działalności małych i średnich klubów, a więc właśnie tych, gdzie przygoda sportowa dla wielu 
młodych ludzi dopiero się zaczyna – podkreślała minister sportu.

Tylko pomorskie kluby mają otrzymać ok. 3 mln zł. Z naszej gminy promesy odebrali reprezentanci Korony Cedry Mały i Wisły 
Długie Pole.

Wiceminister Marcin Horała przypomniał z kolei, że dzięki rządowym środkom tylko na samym Pomorzu wybudowano albo 
wyremontowano ok. 300 obiektów sportowych.

– Myślę, że to wsparcie z Ministerstwa Sportu jest stałą składową budżetów niektórych klubów. Jest to szczególnie istotne w 
małych gminach – takich jak Cedry Wielkie. Wielu działaczy i trenerów pracuje społecznie. Angażują się też rodzice i samorzą-
dy. Bez tego wsparcia trudno wyobrazić sobie dobrze funkcjonujący klub sportowy – zauważył wojewoda pomorski.

Z kolei gospodarz uroczystości wójt Janusz Goliński przypomniał, że Cedry Wielkie to gmina rolnicza, gdzie jeszcze 20 lat temu 
było więcej gospodarstw PGR niż miejscowości.

– To dzięki drodze ekspresowej i inwestycji wokół niej zlokalizowanych w naszej gminie mieszka się coraz lepiej. Hala, przed 
którą stoimy, była naszym marzeniem przez kilkadziesiąt lat. Marzeniem, które udało się w końcu zrealizować, m.in. dzięki 
środkom z Ministerstwa Sportu. Udało się też dzięki środkom z Unii Europejskiej wybudować marinę, wokół której chcemy 
budować atrakcyjną ofertę turystyczną – powiedział Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński oraz Minister Sportu
Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński z Radą Gminy oraz
Pani Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.
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W Cedrach Wielkich pojawi się niebawem nowe miejsce, w 
którym będą mogli spotykać się seniorzy. Na uruchomienie 
klubu seniora nasza gmina otrzymała środki z rządowego 
programu „Senior+”. Złożony został również wniosek na 
uzyskanie kolejnych środków z Unii Europejskiej. Mają one 
posłużyć na doposażenie obiektu i późniejszą działalność 
klubu.

Wsparcie z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach 
programu „Senior+” wynosi 150 000 złotych z przeznacze-
niem na utworzenie i wyposażenie klubu seniora w Cedrach 
Wielkich, natomiast koszt całego projektu wynosi ok. 200 
000 złotych.

– Dzięki tym środkom wyremontujemy kilka pomieszczeń w byłej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, które 
służyć będą naszym seniorom. Przewidujemy, że będzie on funkcjonował od poniedziałku do piątku. W budynku, poza 
pomieszczeniami, gdzie będą spotykać się członkowie klubu, utworzona zostanie też sala do rehabilitacji. Nie od dziś 
widzimy, że nasi seniorzy potrzebują swojego miejsca. Mamy Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu, nową halę i bibliotekę, 
ale okazuje się, że i to nie wystarcza. Nasi seniorzy są aktywni, dlatego jestem przekonany, że miejsce to będzie tętniło 
życiem – mówi wójt Janusz Goliński.

Gmina stara się pozyskać środki finansowe również z funduszów europejskich. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił 
już na biurko urzędników w gdańskim urzędzie marszałkowskim. Pieniądze miałyby pomóc w doposażeniu obiektu oraz 
w prowadzeniu bieżącej działalności klubu seniora.
– Staramy się pozyskać z funduszy europejskich kolejne 700 tysięcy złotych. W tej chwili czekamy na decyzje o tym, czy 
środki zostaną nam przyznane. Planowaliśmy, że pierwsze prace remontowe ruszą w kwietniu. Jednak w związku z panu-
jącą epidemia koronawirusa termin ten uległ przesunięciu – tłumaczy Janusz Goliński.

KLUB SENIORA POWSTANIE W CEDRACH WIELKICH

O PUCHAR SMOCZEJ AURY
Tradycja smoczych łodzi sięga starożytnych Chin i obrzędów 
odprawianych u progu pory gorącej. 
W Błotniku tradycji stało się zadość.  W sobotę 8 sierpnia – 
przy bardzo upalnej pogodzie– odbyły się III Żuławskie Regaty 
Łodzi Smoczych o Puchar Smoczej Aury.

Niezwykle widowiskowe regaty przyciągnęły do Błotnika 
drużyny z różnych zakątków Polski. Na starcie stanęły ekipy z 
Warszawy, Gdańska, Szczecina, Sztumu, Iławy, Malborka, 
Olsztyna, Wałcza, Chełmna i Stolna.

– Jesteśmy dumni, że tak duża impreza odbyła się w Błotniku. 
Po cichu liczę, że w przyszłym roku zawody zgromadzą jeszcze 
szersze grono miłośników rywalizacji na smoczych łodziach 
–mówi wójt Janusz Goliński.

W tym roku do rywalizacji przystąpiło aż 17 drużyn.

– Zawody odbywają się już po raz trzeci. W tym roku rekordo-
wa była ilość załóg rywalizujących o Puchar Smoczej  Aury. 
Cieszymy się, że wśród wielu miejsc na mapie Polski zawodni-
cy na smoczych łodziach upodobali sobie właśnie nasz Błotnik 
– dodaje Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Cedrach Wielkich.
Głównym organizatorem imprezy był gdański klub Smocza 
Aura.
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Na zdjęciu: Budynek dawnego GS-u w którym będzie Klub Seniora.

Na zdjęciu: Rywalizacja drużyn Smoczych Łodzi.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.



MARINA TĘTNIĄCA ŻYCIEM
Życie na marinie w Błotniku w sezonie żeglarskim wróciło do 
normy. Swoją działalność pierwszy rok prowadziła  firma 
„BEZ CZARTERU”, zajmująca się czarterem sprzętu pływają-
cego. To nie koniec dobrych informacji. Działalność na 
marinie w Błotniku prowadził również bar „Kambuz”.

Mocną stroną Przystani Żeglarskiej w Błotniku stała się 
również działalność szkoleniowa szkółki żeglarskiej i organi-
zowane przez nią regaty. Nigdy wcześniej tak poważne 
regaty nie odbywały się w Błotniku. Do rywalizacji przystąpili 
reprezentanci naszej szkółki żeglarskiej oraz zawodnicy 
gdyńskiego klubu OptiCWM.

– Musze przyznać, że nie spodziewałem się, że żeglarstwo 
jest tak popularne wśród dzieci. Bardzo dobrze, że nasza 
młodzież interesuje się nie tylko sportami zespołowymi, ale również takimi dyscyplinami, które wymagają determinacji, 
zaradności czy też odwagi – zauważa Stefan Skonieczny.

Regaty były przede wszystkim okazję do sprawdzenia swoich możliwości, ale i zabawą. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że nasi młodzi żaglarze walczyli jak równy z równym ze swoimi gdyńskimi rówieśnikami, którzy trenują dłużej i intensyw-
niej.

– Szkółka żeglarska ma być miejscem, w którym nasza młodzież w sposób ciekawy spędzi wolny czas. Naszym celem nie 
jest wychowanie mistrza olimpijskiego, ale zaszczepienie wśród najmłodszych żeglarskiej pasji – dodaje Janusz Goliński.

– Organizowane regaty, połączone z funkcjonującym barem, pokazały, że marina w Błotniku jest miejscem spotkań dla 
całych rodzin.

Na terenie Mariny w trakcie sezonu czartem zajmowała się firma „Bez patentu”. Wypożyczyć można było sprzęt, który nie 
wymaga posiadania patentów żeglarskich, ale nie oznacza to, że z oferty nie mogli skorzystać motorowodniacy, bo i na 
nich czekały chociażby motorówki.

TENISOWE GRAND PRIX
Sportowe emocje wróciły wreszcie do hali w Cedrach Wiel-
kich. W czerwcu, po kilkumiesięcznej przerwie, ponownie 
odbyły się zawody sportowe. Do rywalizacji przystąpili tenisi-
ści stołowi, którzy walczyli w Grand Prix Powiatu Gdańskie-
go.
Rywalizacja toczyła się w kilku kategoriach wiekowych. 
Wśród chłopców do lat 13 zwyciężył Karol Łożyński, a miejsca 
na podium zajęli jeszcze Borys Wasilewski i Michał Gregor-
czyk.
W gronie zawodników 14–18 lat bezkonkurencyjny okazał się 
Bartosz Dulski, który w pokonanym polu pozostawił Oskara 
Malca i Michała Antoniewicza. 
W kategorii dziewcząt do 18 lat zwyciężyła Marta Zimnicka. 
Drugie miejsce wywalczyła Martyna Stosio, a trzecie Wikto-
ria Chechła. 
Z kolei w kategorii open najlepszym zawodnikiem zawodów 
w Cedrach Wielkich okazał się Rafał Wasilewski. Na kolejnych dwóch miejscach sklasyfikowano Zbigniewa Kuziemkow-
skiego oraz Krystiana Kuziemkowskiego.
Najlepszym zawodnikiem z orzeczoną niepełnosprawnością został Bartosz Dulski, natomiast najmłodszym zawodnikiem 
turnieju był Kamil Myszk.

Nagrody najlepszym zawodnikom wręczyli Starosta Gdański Stefan Skonieczny i Wójt Janusz Goliński.
– Myślę, że zawodnicy długo wyczekiwali momentu, w którym znów mogą stanąć do rywalizacji. Najlepszym zawodnikom 
raz jeszcze gratuluję. Podziękowania i słowa uznania należą się także organizatorom, a więc kierownictwu KS Korona 
Cedry Małe – Dariuszowi Matyjas i Zbigniewowi Kobierskiemu, którzy każdą wolną chwilę poświęcają na szkolenie naszej 
młodzieży – mówi wójt Janusz Goliński.
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Na zdjęciu: Uczestnicy regat.

Na zdjęciu: Uczestnicy zawodów tenisa stołowego.



URATOWALI CZĘŚĆ ZABYTKÓW I JUŻ MYŚLĄ O KOLEJNYCH,
WSPÓLNYCH WYZWANIACH

W najstarszym żuławskim mieście Nowym Stawie mieliśmy przyjemność uczestnictwa w 
uroczystym zakończeniu projektu „Zachowanie Wielokulturowego Dziedzictwa Żuław”, 
którego liderem była gmina Cedry Wielkie. Żuławy to przede wszystkim wielowiekowa 
i wielokulturowa historia mieszkańców tych terenów, którzy pozostawili po sobie wiele 
zabytków.

Dzięki partnerskiemu projektowi, zrealizowanemu przy wsparciu finansowym Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udało się uratować wiele nadszarpniętych 
zębem czasu zabytków. W przedsięwzięciu uczestniczyły gminy: Cedry Wielkie, Nowy 
Dwór Gdański i Nowy Staw oraz sześć żuławskich parafii (Cedry Wielkie, Giemlice, 
Trutnowy i Kiezmark z naszej gminy).

– Na jednym ze spotkań powiedzieliśmy Marszałkowi Województwa Pomorskiego, że 
pieniądze nie są równo wydawane, że Żuławy są pomijane. Mieczysław Struk powiedział 
nam otwarcie, żebyśmy przestali marudzić, narzekać i zabrali się do pracy. Posłuchaliśmy 
tej rady. Przygotowaliśmy wspólny projekt, którego celem było ratowanie naszych zabyt-
ków przed ostateczną degradacją. Dziś możemy się razem cieszyć z wykonanej pracy – 
mówił podczas uroczystości Jacek Michalski, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.

Wójt Janusz Goliński podkreślił, że jest to dobry czas dla Żuław

– Po 4 latach partnerskiej pracy udowodniliśmy, że potrafimy wspólnie działać. Muszę też 
dodać, że nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie praca wielu osób –począwszy od firmy, 
która napisała projekt, po jego wykonawców. Wiadomo, że praca nad każdą tkanką histo-
ryczną wymaga pieczołowitości i wytrwałości w dążeniu do celu. W naszej gminie remon-
ty prowadzono w czterech kościołach, ale najbardziej spektakularny efekt możemy 
obserwować w Trutnowach, gdzie miejscowy kościół po 75 latach odzyskał swoją wieżę. 
Wierzę, że na tym nie poprzestaniemy. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy reali-
zować kolejne przedsięwzięcia, których celem będzie ochrona naszych zabytków. 
Niemal w każdej żuławskiej miejscowości mamy obiekt, który jest objęty ochroną konser-
watorską i wymaga ratunku – zaznaczył wójt Janusz Goliński.

Trzecim partnerem projektu była gmina Nowy Staw – gospodarz uroczystości.

– Projekt ten pokazał, że wspólnie można zdziałać znacznie więcej. Już teraz przygoto-
wujemy się do trzeciego przedsięwzięcia, które będziemy chcieli wykonać z naszymi 
partnerami z Cedrów Wielkich i Nowego Dworu Gdańskiego. Przy okazji dbamy o nasz 
region i promujemy Żuławy, aby były jeszcze bardziej zauważalne – dodał Jerzy Szałach, 
Burmistrz Nowego Stawu.

– Bez współdziałania na Żuławach nie można rozwiązać wielu problemów. Są one po 
prostu wspólne. Mam tu na myśli chociażby działania w sprawie ochrony przeciwpowo-
dziowej, atrakcji turystycznych czy bardzo różnorodnego, ale pięknego dziedzictwa 
kulturowego – mówił marszałek Struk. – W wielu miejscach współczesne pokolenie 
odwołuje się do dziedzictwa, które pozostawiły po sobie poprzednie pokolenia. Jesteśmy 
dumni z tego, co udało się wykonać do tej pory. Dziś kończymy projekt, ale już teraz 
myślimy, co można zrobić więcej dla Żuław, które są jedną z najpiękniejszych części 
naszego Pomorza.

Dodajmy na sam koniec, że tylko w naszej gminie na ratowanie zabytków wydano bisko 
6 mln zł.

Udało się wykonać:

-renowacja zabytkowego domu podcieniowego turystyczno-mieszkaniowego w Miłoci-
nie wraz z wykonaniem drogi dojazdowej,
-remont kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich,
-remont kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela i ogrodzenia w Giemlicach,
-renowacja witraży i remont sklepienia w kościele pw. Motki Boskiej Częstochowskiej w 
Kiezmarku,
-rekonstrukcja drewnianej wieży kościelnej w Trutnowach.

Na zdjęciu: Kościół w Trutnowach.

Na zdjęciu: Kościół w Cedrach Wielkich.

Na zdjęciu: Dom podcieniowy w Miłocinie.

Na zdjęciu: Kościół w Giemlicach.

Na zdjęciu: Wnętrze koscioła w Kiezmarku.- 26 -



MEDALE NASZYCH ŻEGLARZY
Sukcesem naszych młodych żeglarzy zakończyły się – organi-
zowane już po raz 14. – regaty o Puchar Burmistrza Kartuz. 
Rywalizacja toczyła się na Jeziorze Brodno Wielkie. Na Kaszu-
by wyjechała 6-osobowa reprezentacja gminy Cedry Wielkie. 
Mimo że ekipa skromna, to z zawodów wróciła z tarczą. Wśród 
dziewcząt na drugim miejscu sklasyfikowano Zosię Seredyń-
ską, a jedno miejsce niżej na podium zajęła Martyna Dżurko.

Warto w tym miejscu powiedzieć, że w klasyfikacji ogólnej 
nasze dziewczyny zajęły miejsce czwarte i piąte. A sklasyfiko-
wanych zostało 30 zawodników.

– Pozostali zawodnicy również nie mają się czego wstydzić, 
ponieważ również sklasyfikowani byli bardzo wysoko. Trudno 
nie być zadowolonym z takich wyników. Cieszę się, że moi 
podopieczni wykorzystali wiedzę zdobytą w ciągu kilku ostat-
nich miesięcy i doświadczenie nabyte na zgrupowaniu w 
hiszpańskim Torrevieja. Coraz lepsze wyniki pokazują, że bardzo prężnie rozwija się żeglarstwo w gminie Cedry Wielkie – 
mówi nam Krzysztof Kocięda, szkoleniowiec GKM „Cedrus” Cedry Wielkie.

Dodajmy jeszcze, że wśród dziewcząt na piątym miejscu sklasyfikowana została Oliwia Szweda, ósmym – Kinga Tomaszewska, 
a dziewiątym – Marcelina Grzylewska.

– Od dłuższego czasu obserwuję, że dzieciaki chętniej garną się do żeglarstwa. W tej chwili trenuje już blisko 30 osób. Cieszę 
się, że nasza młodzież zaczyna odnosić coraz większe sukcesy. Gratuluję wyników i życzę kolejnych udanych startów na 
pomorskich wodach – gratuluje wójt Janusz Goliński.

– Będą to już drugie regaty organizowane w ramach Żeglarskiego Pucharu Kaszub. W pierwszych nie startowaliśmy, ale 
chcielibyśmy uczestniczyć w każdych kolejnych regatach. Poza Chmielnem zawody odbędą się we Wdzydzach i na Jeziorze 
Brodno Wielkie. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy wypadną dobrze i znów powalczą o podium – dodaje Krzysztof Kocięda.

Na zdjęciu: Uczestnicy regat.

NIECODZIENNE LEKCJE STRAŻAKÓW
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Pruszczu Gdańskim powstaje interaktywna sala edukacyjna, w 
której dzieci klas O – III będą uczyć się odpowiednich zacho-
wań w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Sala finansowana 
jest przez sponsorów, a swoją cegiełkę w wysokości 5.000 zł 
dołożyła także gmina Cedry Wielkie.

W tym celu wójt Janusz Goliński podpisał trójstronne porozu-
mienie, które parafowali także starosta Stefan Skonieczny, 
wicestarosta Marian Cichon oraz mł. bryg. Jan Chodukiewicz, 
Komendant Powiatowy PSP w Pruszczu Gdańskim.

– Trudno nie przyklasnąć i nie wspierać takich przedsięwzięć. 
Interaktywna sala edukacyjna i wyjątkowe lekcji przeprowa-
dzone przez pruszczańskich strażaków będą gwarancją 
skuteczności. Pozwolą także w oryginalny i ciekawy sposób 
przekazać niezwykle istotne wiadomości oraz umiejętności m.in. naszym najmłodszym mieszkańcom – mówi wójt Janusz 
Goliński.

Interaktywna sala edukacyjna jest w trakcie tworzenia. Jak powiedział nam mł. bryg. Jan Chodukiewicz, Komendant Powia-
towy PSP w Pruszczu Gdańskim niecodzienne lekcje rozpoczną się jeszcze w tym roku.

– W tej chwili kończymy adaptacje pomieszczeń. Zajęcia będą przeprowadzać nasi strażacy. Mam nadzieję, że dzięki tym 
lekcjom dzieci nauczą się jak unikać zagrożeń, czy jak prawidłowo zareagować w przypadku zagrożenia. Ale będzie też uczyć 
jak udzielać pierwszej pomocy – mówi mł. bryg. Wojciech Wanat.

– Warto, aby dzieciaki jak najwcześniej dowiedziały się: jak zachowywać się w czasie pożaru, gdzie zadzwonić w razie zagro-
żenie, czy jak udzielić pierwszej pomocy. Myślę, że lekcje przeprowadzone przez strażaków będą znacznie ciekawsze od 
szkolnej pogadanki – mówi Stefan Skonieczny, Starosta Gdański.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Stefan Skonieczny
Starosta Gdański, Marian Cichoń Wicestarosta Gdański oraz Jan
Chodukiewicz Komendant Powiatowy PSP w Pruszczu Gdańskim.
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PODOPIECZNI SZKÓŁKI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU UCZESTNICZĄ

W RÓŻNEGO RODZAJU REGATACH ŻEGLARSKICH.

Na zdjęciu: Regaty Gmin Województwa Pomorskiego  - 4 lipca 2020 r.

W Rewie zjawiło się 11 reprezentacji pomorskich gmin.
Gmina Cedry Wielkie wywalczyła 5 miejsce w regatach
na łodziach klasy PUCK reprezentowanych przez:

Jacka Tomaszewskiego,
Kingę Tomaszewską,
Wiktora Polanowskiego,
Alana Kocięde.

Całej żeglarskiej inicjatywie towarzyszyły dobre nastroje i 
zdrowe współzawodnictwo. Na zakończenie regat odbył się 
festyn rodzinny

Rywalizacja toczyła się na Jeziorze Brodno Wielkie. Na Kaszuby 
wyjechała 6-osobowa reprezentacja gminy Cedry Wielkie.

Mimo że ekipa skromna, to z zawodów wróciła z tarczą. Wśród 
dziewcząt na drugim miejscu sklasyfikowano Zosię Seredyńską, 
a jedno miejsce niżej na podium zajęła Martyna Dżurko.

Dodajmy jeszcze, że wśród dziewcząt na piątym miejscu sklasy-
fikowana została Oliwia Szweda, ósmym – Kinga Tomaszewska, 
a dziewiątym – Marcelina Grzylewska.

W dniach 19,20 i 21 czerwca odbyły się regaty w Gdyni w 
ramach współpracy z trenerem Panem Krzysztofem Kociędą. 

Oto relacja fotograficzna. Gratulujemy dzieciom ze Szkółki 
Żeglarskiej i życzymy szerokich wiatrów.

W sobotę 08.08.2020 r. we Wdzydzach Kiszewskich odbyły 
się regaty w których Nasi podopieczni wraz z instruktorem 

Krzysztofem Kociędą wzięli udział.
To już kolejne regaty w tym sezonie.
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Na zdjęciu: Regaty o Puchar Burmistrza Kartuz - 1 lipca 2020 r.

Na zdjęciu: Regaty w Gdyni - 19 - 21 czerwca 2020 r.

Na zdjęciu: Regaty we Wdzydzach Kiszewskich - 8 sierpnia 2020 r.



REGATY KONSULTACYJNE

W weekend 22-23 VIII odbyły się na Przystani w Błotniku
REGATY KONSULTACYJNE - „Puchar Szkółki Cedry Wielkie”.

Wszyscy uczestnicy mogli pod okiem trenera Krzysztofa 
Kociędy doskonalić swoje umiejętności. Ostatnie dni wakacji w 
przyjaznej atmosferze pod żaglami pozwalają na zawarcie 
przyjaźni i wspomnień, które pozostają w pamięci.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy udziału w 
Jregatach:)

RECITAL „JUŻ NIE ZAPOMNISZ MNIE” W WYKONANIU TOMASZA

STOCKINGERA W DUECIE Z PIANISTĄ STEFANEM GĄSIENIEC
Romantyczne i zadziorne, melancholijne i komiczne – piosenki 
autorstwa legend polskiej literatury muzycznej: Hemara, 
Tuwima, Warsa, Petersburskiego – wykonywane były naprze-
miennie z żydowskimi szmoncesami, przedstawionymi w 
mistrzowski sposób przez Aktora. 

Sala zaśmiewała się serdecznie z anegdot i żartów Aktora i 
razem z nim śpiewała „Już nie zapomnisz mnie”, „Na pierwszy 
znak”, czy „Sexappeal”. Tomasz Stockinger pokazał, co oznacza 
bycie przedwojennym amantem i czarowanie kobiet w stylu 
Humphreya Bogarta – koniecznie w kapeluszu.

Recital „Już nie zapomnisz mnie”, to piękne wspomnienie dwu-
dziestolecia międzywojennego w muzyce i słowie. 

Tytuł programu pochodzi od piosenki Już nie zapomnisz mnie, która stanowiła główny motyw muzyczny polskiej komedii 
Zapomniana melodia z 1938 roku. Koncert poświęcony jest twórcom takim jak Henryk Wars czy Jerzy Jurandot. A jako że 
wykonawcą jest aktor, oddaje także przez swój recital hołd gwiazdom kina przedwojennego i przypomina Eugeniusza Bodo, 
Aleksandra Żabczyńskiego, Antoniego Fertnera i innych.

Można powiedzieć, że recital jest wiązanką piosenek polskiego kina przedwojennego, w rytmie walca i tanga przy akompania-
mencie pianisty, jak za dawnych, dobrych lat. Wraca do nas łagodnym uśmiechem, niesłychanym charm’em i przenosi do 
magicznego dwudziestolecia. Ten program to elegancja i szyk minionych lat, wciąż tak żywo wspominanych. Najlepszy prezent 
muzyczny dla kobiety i mężczyzny!
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Na zdjęciu: Uczestnicy konsultacji regatowych.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy  wraz z Tomaszem Stockingerem.

Na zdjęciu: Tomasz Stockinger podczas występu.Na zdjęciu: Tomasz Stockinger wraz z publicznością.



ŚWIĘTOWALIŚMY ROCZEK NASZEJ HALI
Niemal rok temu oddano do użytku jedną z najważniejszych 
inwestycji ostatnich lat – halę sportową w Cedrach Wielkich. 
Od tego momentu byliśmy świadkami wielu ciekawych wyda-
rzeń sportowych i kulturalnych.

- Minione 12 miesięcy pokazały jak bardzo potrzebna była 
budowa hali sportowej. Obiekt był wykorzystywany do granic 
swoich możliwości. Dzięki niej mogliśmy oglądać gwiazdy 
sportu i estrady. Organizowane wydarzenia pokazały, że nasi 
mieszkańcy złaknieni są takich przedsięwzięć. Był to trudny 
okres – również ze względu na pandemię koronawirusa. 
Myślę jednak, że egzamin został zdany – mówi wójt Janusz 
Goliński.

Przypomnijmy, że w nowej hali mieliśmy przyjemność ogląda-
nia w akcji siatkarzy Trefla Gdańsk i AZS Olsztyn, szczypiorni-
stów reprezentacji Algierii, reprezentantów Polski w futsalu, 
czy tancerzy. Nie brakowało też gwiazd estrady, by wspomnieć 
o występach aktorów Andrzeja Grabowskiego i Tomasz Stoc-
kingera.

Podczas rocznicowej imprezy atrakcji dla małych i dużych nie 
brakowało, a wisienką na torcie był mecz mega piłkarzyków, w 
którym naprzeciwko siebie stanęły drużyny Samorządowców i 
Duchownych. 9:8 wygrała drużyna prowadzona przez Janu-
sza Golińskiego, a zwycięską bramkę strzeliła Przewodnicząca 
Rady Gminy Justyna Słowińska.

Na zdjęciu: Mecz Duchowni kontra Samorządowcy.

Na zdjęciu: Rozgrywki tenisa stołowego. Na zdjęciu: Zawody sprawnościowe.
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Na zdjęciu: Pracownicy ŻOKiS i GBP.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydażenia.



PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI
Wójt Janusz Goliński spotkał się z nauczycielami, którzy po 
kilkudziesięciu latach pracy przeszli na zasłużoną emeryturę. 
Była to okazja nie tylko do wspomnień, ale przede wszystkim 
do podziękowań i nagrodzenia nauczycieli.

Na zasłużoną emeryturę po 37 latach pracy przeszła Katarzy-
na Perzyńska, która pracowała w Szkole Podstawowej w 
Wocławach, a przez kilkanaście lat wzorowo pełniła funkcję 
dyrektora szkoły w Trutnowach. Podobny staż pracy ma 
Czesława Gruba – również ze szkoły w Wocławach. Wśród 
nagrodzonych nauczycieli znalazł się także Zbigniew Tymiński 
ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych.

– Dziękuję za Waszą wieloletnią pracę na rzecz naszych dzieci 
i podejmowanie działań, które kształtowały ich postawy. Wielu 
z nich również Wam zawdzięcza swoje sukcesy. Mam nadzieję, że otrzymane nagrody, będą dobrym początkiem Państwa 
emerytury. Korzystając z okazji raz jeszcze życzę dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności, a przy okazji realizacji 
marzeń, na które do tej pory nie starczało być może czasu – życzy wójt Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Nauczyciele przechodzący na emeryturę wraz z Wójtem 
Januszem Golińskim, Justyną Słowińską Przewodnicząca Rady Gminy oraz
Dyrektorami Szkół.

ROWEROWE ŻUŁAWY CYKLO CEDRY WIELKIE
Włochy mają swoje Giro, Francja – Tour de France, a my 
Rowerowe Żuławy Cyklo Cedry. W imprezie wystartowało 
ponad 300 miłośników kolarstwa oraz osób, które chciały 
zwiedzić Żuławy z pozycji rowerowego siedziska. Uczestnicy 
Cyklo Cedry mieli do wyboru dwie trasy – 50 i 100 km.

– Była to znakomita okazja, aby zobaczyć atrakcje turystyczne 
trzech gmin: Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Nowy Dwór Gdański, 
a tym samym doskonała forma promocji naszego regionu. 
Być może impreza na stałe wpisze się do kalendarza imprez 
organizowanych w gminie Cedry Wielkie – podkreśla wójt 
Janusz Goliński.

Na terenie naszej gminy wybudowano kilkadziesiąt kilome-
trów ścieżek rowerowych – w tym odcinek Wiślanej Trasy 
Rowerowej. Weekendowa impreza pokazała, że turystyka rowerowa jest popularna również u nas.

– Cieszy mnie tak duża aktywność naszych mieszkańców. Dziękuję wszystkim rowerzystom za udział w imprezie i zachęcam 
do częstszego odwiedzania Żuław Gdańskich – nie tylko na rowerze – zaprasza Janusz Goliński.

NARODOWE CZYTANIE 2020 W GMINIE CEDRY WIELKIE
5 września o godz. 12.00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie Para 
Prezydencka zainauguruje Narodowe Czytanie 2020. Tego-
roczną lekturą dziewiątej odsłony Narodowego czytania 
będzie Balladyna Juliusza Słowackiego. We wspólnym czyta-
niu wezmą także udział znani aktorzy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich chcąc wyjść 
naprzeciw panującym warunkom epidemiologicznym, przy-
gotowała wersję online, w której samorządowcy, pracownicy 
kultury i oświaty z terenu naszej gminy przeczytają fragmenty 
utworu. Zachęcamy do wspólnego czytania.
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Na zdjęciu: Łukasz Żarna Dyrektor ŻOKiS.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.



PROJEKT DLA TRZECH GMIN

DARMOWY TABLET DLA SENIORÓW

Ostatnio informowaliśmy o sukcesach naszych młodych 
żeglarzy. Ich wyniki nie byłyby możliwe bez odpowiedniej bazy 
i szkolenia. Władze gminy idą krok dalej i podejmują działania 
w sprawie partnerskiego projektu, którego celem będzie 
morska edukacja. Do współpracy wójt Janusz Goliński zaprosił 
samorządy Trąbek Wielkich i Suchego Dębu.

– Koncepcja projektu została już wypracowana. Chcielibyśmy 
organizować zajęcia związane z edukacją morską i żeglarską. 
Będzie mogło uczestniczyć w nich 270 uczniów oraz 27 
nauczycieli. Zakładamy, że wspólne działania będziemy reali-
zować w przeciągu dwóch lat, a zajęcia będą oczywiście 
bezpłatne – informuje wójt Janusz Goliński.

Plan edukacji morskiej i żeglarskiej zakłada organizację zajęć 
nie tylko lekcyjnych, które mają sprawić, że dzieci staną się 
bardziej kreatywne.

– Do realizacji projektu wykorzystamy oczywiście naszą bazę żeglarską w Błotniku. Będziemy organizować wycieczki i obozy 
żeglarskie. Skupimy się nie tylko na uczniach, ale także na nauczycielach. Do nich właśnie ma być skierowane doradztwo 
zawodowe dotyczące promowania i upowszechniania zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu. Poza tym 
projekt zakłada też stworzenie sali żeglarskiej w każdej szkole – dodaje Janusz Goliński.

Projekt, którego liderem ma być oczywiście gmina Cedry Wielkie, ma być dofinansowany ze środków unijnych. Odpowiednie 
dokumenty w pomorskim urzędzie marszałkowskim zostały już złożone.

Przypomnijmy przy okazji, że jeszcze w tym roku nasza szkółka żeglarska wzbogaci się o 10 nowych łodzi, które zostaną prze-
kazane w ramach programu „100 łodzi na 100-lecie zaślubin Polski z morzem”. Właśnie te jednostki (4-osobowe) będą wyko-
rzystywane do zajęć realizowanych w ramach wspólnego projektu.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Henryka Król Wójt
Gminy  Suchy Dąb, Błażej  Konkol Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

Już na jesieni mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać z 
bezpłatnych zajęć komputerowych, które będą organizowane w 
ramach projektu „Mew@”. Szkolenia dedykowane są osobom 
starszym, a więc tym, które ukończyły 65 lat i mieszkają na terenie 
gminy Cedry Wielkie.

Projekt jest realizowany w ramach działania 3.1 „Działania szkole-
niowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” objętego Progra-
mem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w partner-
stwie m.in. z naszą Gminą dzięki zadeklarowaniu przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Cedrach Wielkich chęci udziału naszych 
mieszkańców w projekcie.

Uczestnicy projektu uczyć się będą praktycznej obsługi komputera, 
telefonu i internetu. Każdy kursant będzie mógł wziąć udział w 
grupowych zajęciach animacyjnych, które będą odbywać się w hali 
sportowej w Cedrach Wielkich, a na koniec szkolenia otrzyma 
tablet.

W zajęciach będzie mogło uczestniczyć nawet 40 seniorów w 
grupach od 7 do 10 osób. Kurs, prowadzony przez wykwalifikowa-
nych trenerów, trwać będzie 2 miesiące, a zajęcia odbywać się 
mają 2 razy w tygodniu (po 4 lub 6 godzin). Osoby, które chcą 
wziąć udział w komputerowym szkoleniu muszą się wcześniej 
zapisać. Zapisy prowadzone są u Pani Doroty Nawrockiej – Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej lub telefonicznie pod numerem 
58 683-66-35 do końca października.
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ZABYTKOWYMI AUTAMI PO ŻUŁAWACH

POLSKA - ALGIERIA W CEDRACH WIELKICH

Gmina Cedry Wielkie daje się poznać turystycznie nie tylko ze 
strony żeglarstwa. 12 września odbył się I Zabytkowy Rajd 
Krajoznawczy, którego uczestnicy podróżując starymi, piękny-
mi auta mogli zwiedzić gminy Cedry Wielkie i Suchy Dąb.

Po rajdzie rowerowym, była to kolejna impreza, podczas której 
uczestnicy mieli przyjemność poznać piękno Żuław Gdań-
skich.

– Mamy się czym pochwalić, dlatego warto wykorzystać 
każdą, nadarzającą się okazję, by promować nie tylko naszą 
gminę, ale całe Żuławy Gdańskie. Region jest nie powtarzalny, 
co coraz częściej dostrzegają turyści. Jesteśmy otwarci na 
żeglarzy, ale gminę Cedry Wielkie można też zwiedzać na 
wiele sposobów. Ostatnia impreza pokazała, że podziwianie 
Żuław może być równie ciekawe również za pomocą auta –
mówi Piotr Jaśniewski, Zastępca Wójta Gminy Cedry Wielkie.

Poza zwiedzaniem uczestnicy samochodowej imprezy rozwią-
zywali oryginalne zagadki. W rajdzie zwyciężyła „Ekipa 7”, 
podróżująca Fiatem 126p. Przypomnijmy, że dwa tygodnie 
temu odbył się na naszym terenie rajd rowerowy. Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu wierzy, 
że nie była to ostatnia odsłona Zabytkowego Rajdu Krajo-
znawczego.
– Mam nadzieje, że – być może – w jeszcze większym gronie 
spotkamy się za rok. Warto dodać, że pomysłodawcą rajdu był 
jeden z naszych mieszkańców. Okazało się, że był to strzał w 
przysłowiowa „dziesiątkę” – dodaje Łukasz Żarna.

Na zdjęciu: Część pojazdów biorących udział w wydażęniu.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.

To już pewne. W grudniu czekają nas kolejne emocje na 
najwyższym poziomie. Cedry Wielkie będą gospodarzem 
towarzyskiego spotkania piłki ręcznej pomiędzy reprezenta-
cjami Polski i Algierii.

- Jest to dla nas doskonała wiadomość. Wierzę, że hala w 
Cedrach Wielkich znów zapełni się fanami piłki ręcznej, a 
może też osobami, które chciałyby poznać tę efektowną grę 
zespołową, w której Polska ma przecież niemałe tradycje. 
Cieszymy się również z faktu, że szczypiornistom i sztabowi 
szkoleniowemu Algierii przypadły do gustu warunki, jakie 
stworzyliśmy im w roku ubiegłym – mówi Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Algieria właśnie 
w Cedrach Wielkich przygotowywała się do Mistrzostw Afryki. 
Polska okazała się szczęśliwa dla „lisów pustyni”, którzy w 
afrykańskim championacie wywalczyli brązowy medal.

Dokładny termin towarzyskiego spotkania pomiędzy Polską a 
Algierią nie jest jeszcze znany, ale na pewno będziemy o nim 
informować.

Pandemia może jednak pokrzyżować plany.
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Na zdjęciu: Przygotowania Algierii do MIstrzostw Afryki.

Na zdjęciu: Zawodnicy obu drużyn oraz przedstawiciele naszej Gminy.



SPORTOWA SOBOTA W NASZEJ GMINIE

STYPENDIA OTRZYMALI NAJLEPSI
Wójt Janusz Goliński wręczył wspólnie z Przewodniczącą Rady 
Gminy Panią Justyną Słowińską oraz dyrektorami szkół 
stypendia najzdolniejszym uczniom naszej gminy. Wyróżnio-
no 28 osób, wśród których jest dwoje uczniów nagrodzonych 
za wybitne osiągniecia sportowe. Uroczyste wręczenie stypen-
diów odbyło się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w 
Cedrach Wielkich.

- Chcemy nagradzać wiedzę – uczniów, którzy swoją ciężką 
pracą osiągają najlepsze wyniki w nauce. Mam nadzieję, że 
stypendia będą również zachętą dla pozostałej młodzieży.

Gratuluje wszystkim, którzy osiągnęli tak wysokie wyniki.
Doskonale zdaje sobie sprawę, że wymagało to ogromu pracy 
i wysiłku z Waszej strony, ale też wielu wyrzeczeń. Jestem 
dumny, że mamy tak zdolnych uczniów i chciałbym za to 
podziękować również nauczycielom wychowawcom oraz 
rodzicom – mówi wójt Janusz Goliński.

W gronie stypendystów znalazło się 12 osób ze Szkoły Podsta-
wowej w Wocławach, 10 ze Szkoły Podstawowej w Cedrach 
Małych i 6 ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich. 
Najwyższą średnią ocen – 6,0 uzyskały 4 osoby. Stypendia za 
osiągniecia sportowe otrzymał Nikodem Smaza i Maria Kiersz-
niewska, uczniowie Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych 
–członkowie UKS „Bursztyn” w Gdańsku w sekcji taekwondo 
olimpijskie, medaliści wielu zawodów na szczeblu krajowym.
Dodajmy, że wyróżnieni uczniowie będą otrzymywać stypen-
dia w wysokości 150 zł miesięcznie do końca tego semestru.
Wnioski o stypendium na kolejny semestr rodzice będą mogli 
składać do końca lutego 2021 r.

Po raz pierwszy nasza gmina uczestniczyła w Narodowym 
Dniu Sportu, który odbył się 19 września. Tego dnia Żuławski 
Ośrodek Kultury i Sportu przygotował ciekawą ofertę zajęć, w 
których mógł uczestniczyć każdy chętny.

Taką możliwość daje nam chociażby funkcjonująca od roku 
hala sportowa w Cedrach Wielkich. To właśnie w niej odbyła 
się zdecydowana większość zaplanowanych działań. Trzeba 
jedno dodać, ze ćwiczenia organizowano także na terenie 
siłowni zewnętrznych w: Koszwałach, Cedrach Małych, Stani-
sławowie i Cedrach Wielkich.

Mieszkańcy naszej gminy nie zawiedli i chętnie korzystali ze 
sportowej oferty. Największą popularnością cieszyły się zajęcia 
na ściance wspinaczkowej. Poza tym odbywały się treningi 
kickboksingu, piłki ręcznej, tańca i gimnastyki oraz piłki nożnej 
(na miejscowym orliku). Organizatorzy przygotowali również loterie, w której każdy uczestnik zajęć wygrywał nagrodę.
Narodowy Dzień Sportu był też doskonałą okazją do rozegrania II Żuławskiego Turnieju Tenisa Stołowego. Do rywalizacji przy-
stąpiło ponad 30 zawodników, których podzielono na kategorie wiekowe. Wyróżnienie – nagrodę dla najlepszego zawodni-
ka niepełnosprawnego przyznano Bartoszowi Dulskiemu.
WYNIK TURNIEJU:

chłopcy 14-18 lat:

1.Jakub Gołaszewski
2.Oskar Malec
3.Bartosz Dulski

dziewczęta do lat 18:

1.Magdalena Gawryś

Open

1.Daniel Buczyński
2.Jakub Gołaszewski
3.Kamil Jurkiewicz

chłopcy do lat 13:

1.Oliwier Gardynik
2.Adrian Okrój
3.Sebastian Jakimczuk
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Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.

Na zdjęciu: Wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Justyna Słowińska
Przewodnicząca Rady Gminy, Beata Kwiecień Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wocławch oraz jej podopieczni którzy uzyskali stypendia.



WARSZTATY KULINARNE W NASZEJ GMINIE
W dniu 18 września 2020 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się pierwsze warsztaty 
praktyczne w ramach projektu pn. „STWORZENIE ZORGANI-
ZOWANEJ GRUPY ZAINTERESOWAŃ O TEMATYCE KULINAR-
NEJ W OBIEKCIE ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU 
W CEDRACH WIELKICH OPARTEJ NA POTENCJALE I DZIEDZIC-
TWIE OBSZARU ŻUŁAW” przygotowanego i pozyskanego przez
Stowarzyszenie Gdański Klub Morski CEDRUS.

Zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanego kucharza 
– Artura Stanek i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Uczestniczkom bardzo podobał się przebieg warsztatów, 
tymbardziej, że już na pierwszym spotkaniu praktycznym 
przygotowana została polędwiczka wieprzowa macerowana 
ziołami i czosnkiem przygotowane metodą sous-vide, sos 
serowy przygotowany w kąpieli wodnej oraz deser Fondant 
czekoladowy z wiśniami przygotowany technika kąpieli 
wodnej. Warsztatom towarzyszyło wiele radości i pozytywnej 
energii, co gwarantuje frekwencje na pozostałych kolejnych zajęciach.

A to dopiero początek. Przed uczestnikami zajęć jeszcze wiele atrakcji i pysznych potraw, które zostaną przygotowane przez 
uczestników nowoczesnymi technikami, bazujące na zapisach w starych recepturach z obszaru Żuław. Osoby uczestniczące 
w warsztatach zabezpieczone zostały w niezbędny sprzęt kuchenny, a także w produkty spożywcze. Z każdego działania przy-
gotowana zostanie dokumentacja fotograficzna. Zdjęcia wykonane podczas zajęć stanowić będą grafikę w publikacji. Opra-
cowanie publikacji i jej kolportaż jest narzędziem, skierowanym do mieszkańców, chcących kontynuować promocje produk-
tów regionalnych.
Na zakończenie projektu odbędzie się Gala Podsumowująca całe przedsięwzięcie wraz z poczęstunkiem przygotowanym 
przez uczestników warsztatów.

Całkowita wartość projektu: 51 999,20 zł, Poziom dofinansowania operacji: 100%
Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Cedry Wielkie i „Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020.

PODSUMOWANIE II MISTRZOSTW W BRYDŻU SPORTOWYM O PUCHAR

WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE
W piątek 18 września o godzinie 18.00 w Hali Sportowej w 
Cedrach Wielkich odbyły się II MISTRZOSTWA W BRYDŻU 
SPORTOWYM O PUCHAR WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE. 
Udział wzięło 10 zawodników z terenu Powiatu Gdańskiego. 
Wyniki mistrzostw prezentują się następująco:
 
I miejsce: Maria Goczewska i Tadeusz Kłos
II miejsca: Kazimierz Wołowiec i Tadeusz Koronowski
III miejsce: Piotr Rupieta i Jarosław Milczanowski.
 
Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się, że wydarzenie wpisa-
ło się na stałe w kalendarz imprez cyklicznych.
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Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.



NAGRODY DLA ABSOLWENTÓW
Wójt Janusz Goliński wręczył nagrody absolwenta. Wyróżnio-
nych zostało siedmiu uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre 
wyniki w nauce oraz na egzaminie ósmoklasisty, czyli, zgodnie 
z kryteriami osiągnęli średnią na poziomie co najmniej 5,3 
oraz 75% ze wszystkich części egzaminu.

– Nagrodzonym absolwentom życzę, by swoje sukcesy 
osiągali również w szkołach średnich. Bądźcie dobrymi amba-
sadorami szkół, w których się uczyliście i wychowaliście. 
Wszystkim naszym absolwentom życzę przy okazji dobrych 
wyników w nowych szkołach. Powodzenia – życzy Janusz 
Goliński.

Dodajmy, źe od września najlepsi uczniowie szkół podstawo-
wych z terenu gminy otrzymywać będą stypendia w nowej 
formule. Od tego roku szkolnego stypendia przyznawane 
będą po każdym semestrze nauki za wysokie wyniki w nauce 
lub za osiągnięcia sportowe, a wypłacane będą comiesięcznie 
w stałej kwocie. 

– Warto doceniać dzieci, które dzięki codziennej pracy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Być może będzie to forma 
mobilizacji do jeszcze większego wysiłku dla niektórych uczniów – dodaje wójt.

Wakacje w tym roku rozpoczęły się wyjątkowo wcześnie. Dokład-
nie 22 czerwca dzieci z terenu gminy Cedry Wielkie rozpoczęły 
na nowym obiekcie cykl zajęć sportowych w Hali Sportowej.

Młodzież miała do dyspozycji cały obiekt, ściankę wspinaczkową, 
boisko do koszykówki. Nowością były zorganizowane konkursy 
online dla dzieci, zajęcia z piłki ręcznej prowadzone przez 
Akademię Piłki Ręcznej.

Uczestnicy skorzystali z zajęć z nowymi trenerami, ale nie zabra-
kło w ofercie naszych stałych świetnych zajęć, które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem jak np. ścianka wspinaczkowa.

Nie zabrakło zorganizowanych wycieczek. Dzieci wraz z opieku-
nami pojechali do Starej Papierni w Łapinie, Nowej Holandii oraz 
do Dinoparku. Cykl wakacji uświetnił występ teatru Blaszany 
Bębenek, który przedstawił dwa spektakle „Alicja w krainie 
Czarów” i „przygody Baltazara Gąbki”.

Ciężko opisać radość i zapał wszystkich uczestników, najlepiej te 
emocje oddają zdjęcia. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

PODSUMOWANIE WAKACJI 2020
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Na zdjęciu: Wyróznieni absolwenci wraz z Wójtem oraz nauczyciele.

Na zdjęciu: Wakacyjna wycieczka do Nowej Holandii.

Na zdjęciu: Wakacyjne zajęcia na hali sportowej.

Na zdjęciu: Widownia spektaklu pn. „Szkoła Pana Kleksa”.



FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Stypendia otrzymali najlepsi.

Uratowali część zabytków i już myślą o kolejnych, wspólnych wyzwaniach.

Minister sportu z wizytą w Cedrach Wielkich.
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Rowerowe Żuławy Cyclo Cedry Wielkie.

Zabytkowymi autami po Żuławach.

Świętowaliśmy roczek hali.
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SPRAWY SPOŁECZNE

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt z nas nie spodziewał się, że 
będziemy korzystać z elektronicznego systemu alarmowania i 
wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, 
który już od kilkunastu lat funkcjonuje na terenie naszej gminy.

System ten umownie zwany systemem syren alarmowych w 
gminie Cedry Wielkie budowany jest już od 14 lat. Na początku 
funkcjonowały tylko cztery syreny. Dziś jest ich aż 25 i zainsta-
lowane są one we wszystkich miejscowościach i osiedlach 
naszej gminy.

– Budowaliśmy go z myślą o zagrożeniu powodziowym, dlate-
go też pierwsze syreny umiejscowione były głównie przy wale 
wiślanym, aby ostrzegać mieszkające tam osoby przed powo-
dzią. Do tej pory rzadko korzystaliśmy z tego systemu. Nie jest 
to radio, przez które podawać można każdą informację. 
System ma służyć ostrzeganiu mieszkańców przed różnymi 
zagrożeniami zdrowia i życia. Nikt z nas nie przypuszczał, że będzie on wykorzystywany w sytuacji zagrożenia epidemiologicz-
nego – mówi wójt Janusz Goliński.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, komunikaty dla mieszkańców rozpoczęliśmy nadawać już od 13 marca, a 
emitowane one były dwa razy w ciągu dnia. Pierwszy ok. godz. 11.00, a drugi w okolicach godz. 17.00. Teraz jest ich więcej.

– W wielu miejscach Policja jest wykorzystywana do komunikowania mieszkańców. W naszej gminie nie ma takiej potrzeby, 
bo informacje możemy emitować za pomocą naszego systemu. Policja i tak ma wiele zadań, więc mogą spokojnie zająć się 
innymi obowiązkami, których im nie brakuje – zauważa Janusz Goliński.

Korzystając z okazji przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących ograniczeń i zaleceń, aby zminimalizować możliwość 
zarażenia się koronawirusem.

NASZ SYSTEM WYRĘCZA POLICJĘ

Na zdjęciu: Budynek OSP w Koszwałąch wyposażony w System Syren.

MAJĄ SPRZĘT DO DEZYNFEKCJI DUŻYCH POWIERZCHNI

W naszej gminie podjęto kolejne działania, które mają – 
przynajmniej w pewien sposób – ochronić mieszkańców 
przez zarażeniem się koronawirusem. Do jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Koszwałach zakupiono sprzęt, dzięki 
któremu można odkażać duże powierzchnie. Dzięki własne-
mu zaangażowaniu sprzęt taki posiada już jednostka w 
Cedrach Wielkich.

OSP Koszwały dzięki gminnemu zaangażowaniu wzbogaciła 
się o urządzenie STIHL SR 450, które będzie służyło do prze-
prowadzania dezynfekcji dużych powierzchni. Jest to urzą-
dzenie typu plecakowego zasilane silnikiem spalinowym 
dużej mocy. Urządzenie to może być wykorzystywane 
również do innych celów niż dezynfekcja w ramach walki z 
koronawirusem. Można je również wykorzystywać do usuwa-
nia skutków wypadków drogowych, ale i plam olejowych na 
jezdniach.

Strażacy przystosowują agregat wysokociśnieniowy zamon-
towany w samochodzie pożarniczym Ford Transit w OSP 
Cedry Wielkie do prowadzenia działań dezynfekcyjnych na 
dużych powierzchniach.
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Na zdjęciu: Tadeusz Kollek kierownik referatu rolnictwo,
ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego.



Powstała niedawno gminna spółka wodno-kanalizacyjna Aqua 
Cedry zmieniła swoją siedzibę. Spółka dalej urzędować będzie 
w pomieszczeniach po byłej Gminnej Spółdzielni Samopomo-
cy Chłopska przy ulicy Osadników Wojskowych 7 – jednak już 
nie na parterze, a na pierwszym piętrze.

– Pierwsze tygodnie działalności gminnej spółki były niezwykle 
intensywne. Musieliśmy zająć się wszystkimi sprawami związa-
nymi z założenia spółki. Poza tym Aqua Cedry przejmowała 
gospodarkę wodną i ściekową od poprzedniego eksploatatora. 
Zajmowaliśmy się chociażby podpisywaniem nowych umów z 
mieszkańcami naszej gminy. Na początku marca stworzyliśmy 
swoją ekipę eksploatacyjną. Mamy braki, ale z czasem będzie-
my je oczywiście uzupełniać – mówi Andrzej Bożyk, prezes 
spółki Aqua.

Tworzenie gminnych spółek komunalnych to niemal standard.

– Takie rozwiązanie jest optymalne chociażby z samego punktu zarządzania sprawami wodno-kanalizacyjnymi. Aqua Cedry 
w przyszłości ma zająć się również innymi sprawami komunalnymi, które dotyczą chociażby całorocznego utrzymania 
porządku na naszych drogach. Mam tu na myśli odśnieżanie i obkaszanie traw. Być może za jakiś czas zrobimy kolejny duży 
krok i spółka podejmie się działań związanych z gospodarką śmieciową – dodaje wójt Janusz Goliński.

Dodajmy jeszcze przy okazji, że pomieszczenia na parterze, z których korzystała dotychczas spółka Aqua Cedry, zaadoptowa-
ne będą na potrzeby klubu seniora.

NOWE BIURA AQUA CEDRY

Na zdjęciu: Nowe biura gminnej spółki Aqua Cedry.
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NOWY SERWIS W APLIKACJI BLISKO DOT. KORONAWIRUSA
Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na terenie kraju, 
uruchomiony został w aplikacji BLISKO dedykowany serwis 
informacyjny dot. koronawirusa.

Serwis przekazywać będzie mieszkańcom najważniejsze 
komunikaty związane z zagrożeniem epidemią wirusa 
SARS-CoV-2 powszechnie nazywanym koronawirusem.

UCZCZONO PAMIĘĆ JANA PAWŁA II
Uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą 100. rocznicę 
urodzin Jana Pawła II. Pamiątkowa tablica, poświęcona przez ks. 
dziekana Janusza Mathea, znajduje się w kościele parafialnym w 
Cedrach Wielkich.

– Postaci Karola Wojtyły nie trzeba chyba przedstawiać żadne-
mu Polakowi. Miliony osób nie tylko w Polsce, ale i na całym 
świecie w różnej formie uczciły ten wyjątkowy dzień. Pamiątkowa 
tablica odsłonięta w cedrowskim kościele niech będzie świadec-
twem naszej pamięci o jednym z najwybitniejszych rodaków w 
historii naszego kraju – komentuje wójt Janusz Goliński.

Odprawiono również mszę świętą koncelebrowaną przez ks. 
dziekana Janusza Mathea, ks. Leszka Laskowskiego i ks. Zbignie-
wa Kerlina.

Na zdjęciu: Tablica upamiętniająca Św. Jana Pawła II.



Wielokrotnie już informowaliśmy o spotkaniach wójta z jubila-
tami, którzy obchodzą co najmniej 90. urodziny. W związku z 
panującym wirusem wizyty zostały odwołane, a życzenia do 
zacnych jubilatów trafiły wyjątkowo pocztą tradycyjną.

Niedawno swoje 91. urodziny obchodziła Pani Stanisława 
Szykuła z Koszwał. Jubilatka, pochodząca z Zamościa, mieszka 
teraz z synem Jerzym i synową Grażyną. Pani Stanisława miała 
6 dzieci, doczekała się zaś 10 wnucząt i 6 prawnucząt. W młodo-
ści mieszkanka Koszwał wspólnie z mężem zajmowała się 
gospodarstwem.

Tego samego dnia, ale rok później, na świat przyszła pochodzą-
ca z Kielecczyzny Pani Marianna Mazurek. Dziś Jubilatka wraz z 
synem Piotrem i jego rodziną mieszka we wsi Leszkowy. 
Seniorka rodu Mazurek wychowała 6 dzieci, doczekała się 19 
wnucząt i aż 35 prawnucząt.

URODZINY SENIOREK Z LESZKOWY I KOSZWAŁ

Na zdjęciu: Pani Stanisława Szykuła
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Mieszkająca w Kiezmarku Pani Leokadia Borzęcka obchodziła 
niedawno 95. urodziny. Życzenia płynęły z różnych stron – od 
rodziny, wójta gminy Cedry Wielkie, proboszcza w Kiezmarku i 
miejscowego koła różańcowego.

Pani Leokadia pochodzi z Elżbiecina w powiecie lubartowskim 
w województwie lubelskim. To właśnie tam poznała swojego 
małżonka Jana, z którym po wojnie – za namową stryja – przy-
wędrowali na Pomorza. Borzęccy zamieszkali najpierw w 
Gdańsku. Pan Jan pracował w porcie, a żona zajmowała się 
wychowywaniem dzieci. Gdańsk nie był im jednak przeznaczo-
ny, bo po krótkim czasie osiedlili się w Kiezmarku, gdzie wspól-
nie prowadzili gospodarstwo rolne.

Pani Leokadia wspólnie z mężem wychowała czterech synów. 
Doczekała się 4 wnuczek i 3 wnuków oraz 8 prawnuczek i 2 
prawnuków. Teraz mieszka z synem Marianem. Jubilatka cieszy 
się dobrym zdrowiem i nie brakuje jej dobrego humoru.

Zacnej Jubilatce życzymy kolejnych lat spędzonych w dobrym 
zdrowiu w towarzystwie kochającej rodziny.

ŚWIĘTOWAŁA PANI LEOKADIA

W Wocławach mieszka Eleonora Liedtke, która świętowała 95. 
urodziny. Seniorka rodu pochodzi z miejscowości Henrykówka 
w dawnym województwie lwowskim, które jeszcze przed wojną 
należało do Polski.

Pani Eleonora – jak wielu naszych rodaków – po zakończeniu 
wojny trafiła na Żuławy. Tu, od września 1946 roku, wspólnie z 
mężem zajęła się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 
Mieszkanka Wocław wychowała 4 dzieci, doczekała się 8 wnu-
cząt i 5 prawnucząt.

Mimo zacnego wieku Pani Eleonorze nie brakuje pogodnego 
usposobienia, czego – poza dobrym zdrowiem – życzymy jej 
na dalsze lata życia.

OD PÓŁ WIEKU NA ŻUŁAWACH
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Obchodząca 94. urodziny Genowefa Budzyń mieszka w 
Cedrach Małych. Jednak jej rodzinne korzenię sięgają ziemi 
lwowskiej. Urodziła się bowiem we wsi Poddołchy w powiecie 
Rawa Ruska. Zawierucha wojenna spowodowała, że Pani 
Genowefa wspólnie z rodziną trafiła w 1940 roku na Syberię. 
Tam przeżyła aż 6 lat, po czym pociągiem z innymi rodakami 
wróciła do Polski.

Los sprawił, że jej rodzina osiedliła się w Cedrach Małych. Tu też 
poznała swojego przyszłego męża – Tadeusza. Wspólnie zajęli 
się pracą na swoim gospodarstwie rolnym.

Pani Genowefa miała 4 dzieci, a doczekała się 9 wnucząt, 15 
prawnucząt i 2 prawnuków. Jubilatka cieszy się bardzo dobrym 
zdrowiem. Swój wolny czas spędza m.in. na robieniu skarpet, 
które zostały podarowane pensjonariuszom hospicjum w 
Trzebiatowie i jednemu z domów dziecka. Jak sama przyznaje, 
to pobyt na Syberii i ciężka praca zahartowały jej organizm, 
dzięki czemu czuje się dość dobrze.

Czego życzyć pani Genowefie poza dobrym zdrowiem? – Tylko 
zdrowia – mówią jej najbliżsi.

CIĘŻKA PRACA RECEPTĄ NA DŁUGIE ŻYCIE

90. urodziny świętowała właśnie Pani Helena Maliszczak, 
mieszkająca w Trutnowach. Jubilatka urodziła się w Opatowie, 
przez kilkanaście lat mieszkała we wsi Bronisławów w dawnym 
województwie kieleckim. Kiedy miała 16 lat sama przeniosła się 
na Żuławy, gdzie w Długim Polu poznała swojego przeszłego 
męża, Stanisława. Wspólnie pracowali w PGR. Na początku nie 
mieli zupełnie nic, chociaż nie do końca, ponieważ Pani Helena 
zawsze żartuje, że mieli jedynie służbowe koty. Reszty dorabiali 
się przez całe swoje życie.

Owocem ich miłości była czwórka dzieci – dwie córki i dwóch 
synów. Zacna Jubilatka doczekała się 6 wnuczek i 4 wnuków 
oraz 8 prawnucząt. Pani Helena mimo swojego wieku nie 
znajduje czasu na odpoczynek. Ciągle jest w ruchu, a jedną z 
jej miłości, której poświęca sporo czasu, jest ogródek. Jej córka 
Ewa mówi, że 1930 rok był dobrym rocznikiem.

– Nie wiem, jak ona to robi, ale mamy baterie nigdy się nie 
wyładowują – dodaje córka Ewa.

– Rzadko spotyka się tak pracowite osoby jak Pani Helena. 
Można powiedzieć, że praca pali jej się w rękach. Mimo swoje-
go sędziwego wieku dba o swojego męża, z którym przeżyli już 
wspólnie ponad 70 lat. Korzystając z okazji, życzę Pani Helenie 
kolejnych lat spędzonych przede wszystkim w dobrym zdrowiu, 
ale i na odpoczynku w towarzystwie najbliższych – mówi wójt 
Janusz Goliński.

My również dołączamy się do tych życzeń i Pani Helenie życzy-
my przede wszystkim dobrego zdrowia na dalsze, długie lata 
swojego życia.

1930 BYŁ DOBRYM ROCZNIKIEM
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Już 92. urodziny świętuje Pani Jadwiga Jach z Wocław. Zacną 
Jubilatkę z życzeniami, kwiatami i upominkiem odwiedził wójt 
Janusz Goliński.
Pani Jadwiga, jak wielu jej sąsiadów, nie jest rodowitą Żuławian-
ką.
Urodziła się w miejscowości Józefówka niedaleko Tomaszowa 
Lubelskiego. Tam też spędziła dzieciństwo, poznała męża Fran-
ciszka, który w czasie wojny walczył w Batalionach Chłopskich.

Na Pomorze przyjechali w latach 50.

– Tu mieszkała już siostra taty, dlatego nie byli osamotnieni na 
obcej dla nich ziemi. Najpierw zamieszkali w Bystrej, by w tym 
czasie w Wocławach budować dom, w którym mieszkamy do 
dziś. Rodzice bardzo ciężko pracowali na własnym gospodar-
stwie. Mechanizacja nie była jeszcze tak dobrze rozwinięta.
Niemal wszystko trzeba było wykonać własnymi rękoma, dlatego mama nie miała zbyt wiele czasu na rozwijanie swoich zamiło-
wań – mówi nam córka Jubilatki Pani Teresa.

Jadwiga Jach wspólnie z mężem wychowali 4 dzieci – trzy córki i syna, doczekała się też 6 wnucząt i 7 prawnucząt.
– Panią Jadwigę pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa. Przez pewien czas mieszkałem w Wocławach i kolegowałem się z jej 
synem. Jadwiga Jach zawsze była niezwykle pracowitą osobą. Wracając pamięcią do lat młodzieńczych, zawsze widzę ją zajętą 
jakimiś obowiązkami – dodaje wójt Janusz Goliński. – W tym wieku najcenniejsze jest zdrowie, dlatego właśnie dobrego zdrowia 
na dalsze lata życzę Pani Jadwidze, ale też bliskości kochającej rodziny.

„100 LAT” DLA PANI JADWIGI

94. urodziny obchodziła Pani Bronisława Luczek z Koszwał. Tak 
zacny wiek to żadna niespodzianka, ponieważ wielu członków tej 
rodziny dożywało długich lat życia. Pani Bronisława pochodzi z 
terenów leżących obecnie na Białorusi.

Urodziła się w miejscowości Nowosiółki w obwodzie grodzień-
skim. Tam też poznała wybranka swojego serca – Stanisława, 
który mieszkał w tej samej wsi. Po II wojnie światowej wspólnie 
przeprowadzili się na Żuławy – do Krzywego Koła.
Miejsce nie było przypadkowe, ponieważ mieszkała tu już siostra 
Pani Bronisławy. Pan Stanisław otrzymał propozycję kilku miejsc, 
gdzie może osiedlić się. Wybrał Koszwały, a akt nadania gospo-
darstwa rolnego rodzina Luczek otrzymała w 1956 roku. Pani 
Bronisława wspólnie z mężem wychowała 2 córki i 2 synów, 
doczekała się  5 wnuczek i 4 wnuków oraz 4 prawnuczek i 2 
prawnuków.

Głowa rodu Luczek lubiła śpiewać, a jej głos można było 
usłyszeć na wielu uroczystościach kościelnych albo codziennym 
majowym. Chętnie też angażowała się w działania Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Jednak zdecydowaną większość czasu poświęca-
ła pracy w domu i na gospodarstwie.
Mieszkanka Koszwał nie ma specjalnej recepty na długowiecz-
ność.
Jej tata dożył 102, a mama 98 lat. Można wiec śmiało powiedzieć, 
że rodzina Laczek długowieczność ma po prostu w genach.

– Pani Bronisława jest niezwykle ciepłą i sympatyczną osobą. 
Teraz w jesieni swojego życia otoczona jest gronem najbliższej 
rodziny, dla której jest autorytetem. To właśnie najbliżsi dają jej 
miłość i zapewniają spokój. Tym razem nie możemy się spotkać, 
aby osobiście złożyć życzenia. Mimo to raz jeszcze życzę kocha-
nej Jubilatce jeszcze wielu lat spędzonych w jak najlepszym 
zdrowiu i dobrym samopoczuciu – życzy wójt Janusz Goliński.

DŁUGOWIECZNOŚĆ MA W GENACH
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Jaka jest najlepsza recepta na długowieczność? Uśmiech i 
traktowanie życia z przymrużeniem oczu. Kto nie wierzy, niech 
zapyta Pani Ireny Ślesickiej z Koszwał, która 1 sierpnia kończy 94 
lata.

Pani Irena nie jest rodowitą żuławianką, a kurpianką, ponieważ 
urodziła się we wsi Wronowy w dawnym województwie ciecha-
nowskim. Stamtąd też pochodził jej mąż Roman. Wspólnie z nim 
na początku lat 70. przywędrowali na Żuławy. We Wronowie 
Ślesiccy mieli kilkuhektarowe gospodarstwo. Doszli do wniosku, 
że lepiej żyć im przyjdzie na Żuławach. Osiedlili się w Przejazdo-
wie, gdzie otrzymali mieszkanie i pracę w Państwowym Gospo-
darstwie Rolnym. Po 5 latach przenieśli się do Koszwał, ponieważ 
miejscowy PGR był bardziej zmechanizowany, a tym samym 
praca była nieco łatwiejsza. Żuławy nie były przypadkowo wybra-
ne? Wcześniej osiedliła się tu bowiem najmłodsza siostra Pani 
Ireny – Henryka.

Rodzina Ślesickich nie doczekała się dzieci, ale zacnej Jubilatce nie brakuje miłości najbliższych.

– W wolnych chwilach ciocia czytała bardzo dużo książek – szczególnie miłosnych i podróżniczych. Wolny czas poświęcała 
również na rozwiązywanie krzyżówek. Ciocia Irena to niezwykle pogodna osoba, która zawsze z uśmiechem na twarzy pokony-
wała wszelkie problemy – mówi nam Barbara Wiśniewska, która wspólnie z mężem Jerzym opiekuje się Jubilatką.

Do Jubilatki z urodzinowymi życzeniami udał się wójt Janusz Goliński.

– Pani Irenie mimo swojego sędziwego wieku nie brakuje optymizmu i poczucia humoru, którymi mogłaby obdarować wielu 
swoich rówieśników – mówi wójt.

Miłości od bliskich Pani Irenie nie brakuje – podobnie zresztą jak pogodnego usposobienia. Dlatego przede wszystkim zdrowia 
życzymy zacnej Jubilatce, byśmy niebawem cieszyli się z co najmniej jej 100. urodzin.

PRZEZ ŻYCIE Z UŚMIECHEM NA TWARZY

3 sierpnia 95. urodziny obchodziła Marianna Melczuk, która 
mieszka w Cedrach Wielkich. Jubilatka urodziła na Kielecczyź-
nie w miejscowości Moszyny w gminie Bogoria, gdzie mieszkała 
do 1948 roku. Tam też poznała swojego męża Władysława, który 
mieszkał zaledwie 2 km dalej, a w czasie wojny służył w party-
zantce.

– Kiedy ojciec poznał mamę, powiedział jej: „Ty albo żadna”. Nie 
miała innego wyjścia jak przyjąć jego oświadczyny – wspomina 
syn Pani Marianny Władysław Melczuk.

Państwo Melczuk, jak wiele rodzin ze wschodniej Polski szukali 
lepszego chleba na zachodzie. Tu swoje miejsce na ziemi znala-
zła już ich rodzina, która osiedliła się w okolicach Przejazdowa. 
Ten „przyczółek’ wykorzystał mąż Jubilatki, który przyjechał na 
Żuławy sam, gdyż Pani Marianna właśnie urodziła.

– 7-hektarowe gospodarstwo znalazło się w Cedrach Wielkich. 
Po pewnym czasie do taty dołączyła mama. Razem pracowali na gospodarstwie, co zajmowało im większość czasu, ponieważ w 
tamtym okresie wszystkie prace trzeba było wykonać własnymi rękoma. Mówią, że roczniki przedwojenne są niezniszczalne i to 
się chyba zgadza. Mama nie stosowała żadnej diety, ciężko pracowała, a mimo to doczekała sędziwego wieku – dodaje syn 
Władysław.

Pani Marianna wspólnie z mężem wychowała czwórkę dzieci, z których pozostało dwóch synów: Władysław i mieszkający w 
Niemczech Andrzej. Mieszkanka Cedrów Wielkich doczekała się też 6 wnucząt i 6 prawnucząt.

– Pani Mariannie życzymy dużo zdrowia, aby cieszyła się nieustanną miłością najbliższych – życzy Janusz Goliński, Wójt Gminy 
Cedry Wielkie.

95 LAT MARIANNY MELCZUK
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Tylko nieliczni mieszkańcy naszej gminy mogą pochwalić się tak 
zacnym wiekiem jak Pani Janina Sporek. Mieszkanka Błotnika 22 
sierpnia kończy 90 lat. Rodzinne korzenie zacnej Jubilatki sięga-
ją Kaszub, a dokładniej wsi Grabówko w gminie Nowa Karczma. 
Los nie szczędził Pani Janiny.

– Miałam siedmioro rodzeństwa. W czasie wojny wszyscy zostali-
śmy przesiedleni na Podlasie. Tam nas rozdzielono po okolicz-
nych gospodarstwach. Pracować u rolnika musiała nawet moja 
najmłodsza, 4-letnia siostra. Na szczęście udało się nam wrócić 
w rodzinne strony – wspomina seniorka.

Tam, na Kaszubach w Małym Klinczu, poznała Franciszka – 
swojego przyszłego męża, górala pochodzącego w okolic Żywca, 
który na północ Polski przyjechał w poszukiwaniu lepszego 
chleba. Miłość i wierność ślubowali sobie w Białogardzie, a 
osiedlili się w Przegalinie, gdzie Pan Franciszek otrzymał pracę w 
stoczni. Jednak to Błotnik stał się ich rodzinnym domem. 
Państwo Sporek wychowali 5 dzieci – 3 córki i 2 synów. Zacna 
Jubilatka doczekała się 11 wnucząt i 17 prawnucząt.

Pani Janina, mimo wieku, stara się nie marnować czasu. Jeśli sprzyja pogoda to zajmuje się swoimi kwiatami w przydomowym 
ogródku. Mieszkanka Błotnika nie ma żadnej recepty na długie życie.

– Bóg dał, to żyję. Miałam najgorszą biedę wśród rodzeństwa, a najdłużej żyję – podsumowuje Pani Janina.

– Z każdym rokiem przybywa seniorów, których odwiedzam z okazji ich urodzin. Jeszcze 10 lat temu było kilkanaście osób, które 
miały co najmniej 90. urodziny. Śmiem twierdzić, że teraz jest ich dwa razy więcej. Są to jednak wizyty bardzo sympatyczne i 
wzruszające, a niektóre z nich to lekcje prawdziwej historii. Zauważyłem, że osoby starsze, które w młodości doświadczyły ciężkiej 
pracy, mają bardzo dużo pokory do życia. Rozmowy z seniorami zawsze są dla mnie budujące i dają siłę do dalszej codziennej 
pracy – mówi wójt Janusz Goliński.

ZACNY WIEK JANINY SPOREK

Z dniem 4 maja 2020 r. Wójt Gminy Janusz Goliński powołał 
Pana Piotra Jaśniewskiego na stanowisko Zastępcy Wójta. Pan 
Piotr zastąpił na tym stanowisku Pana Andrzeja Bożyka, który od 
stycznia tego roku jest Prezesem Spółki z o.o. AQUA CEDRY.

Pan Piotr Jaśniewski jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko 
- Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rybactwa, kierunek Ochrona Środowiska, ukończył Podyplomo-
we Studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej w zakresie Rachunkowości i Finansów. Przed obję-
ciem stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Cedry Wielkie był od 
2003 r. pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku, w tym przez ostatnie 12 lat na stanowi-
sku kierownika Referatu Wdrażania Projektów UE w Departa-
mencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Życzymy Panu Piotrowi powodzenia w realizacji planów zawodo-
wych dla dobra mieszkańców naszej gminy.

PIOTR JAŚNIEWSKI ZASTĘPCĄ WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE

Na zdjęciu: Zastępca Wójta Gminy Cedry Wielkie Pan Piotr Jaśniewski.
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PO 45 LATACH ZOFIA MIROWSKA ODCHODZI NA EMERYTURĘ

Na zdjęciu: Urzędnicy Gminy Cedry Wielkie.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Beata
Banasiowska, Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy.

BEATA BANASIOWSKA SKARBNIKIEM GMINY CEDRY WIELKIE
Na XV Sesji Rada Gminy powołała Panią Beatę Banasiowską na 
stanowisko Skarbnika Gminy. Pani Beata zastąpiła na tym stano-
wisku Panią Zofię Mirowską, która odeszła na zasłużoną emery-
turę.

Pani Beata od 2006 roku związania z samorządem terytorialnym 
pracując w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, początkowo jako 
Młodszy Referent w wydziale podatków, a od 2011 roku na stano-
wisku Głównej Księgowej oświaty. Od 2017 r. pracuje w Urzędzie 
Gminy Cedry Wielkie prowadząc księgowość Urzędu Gminy w 
zakresie wydatków, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki 
Publicznej. W ostatnim okresie zajmowała stanowisko Zastępcy 
Skarbnika.

Pani Beata ukończyła magisterskie studia na Uniwersytecie 
Gdańskim, Wydział Zarządzania, na kierunku Finanse i Rachun-
kowość w specjalności rachunkowość. Uzyskała Certyfikat Księgowy Nr 59996/2013 Ministra Finansów uprawniający do usługo-
wego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Certyfikat Akademii Biznesu MDDP w zakresie ukończenia kursu dla kandydatów 
na głównych księgowych.

Życzymy Pani Beacie powodzenia w realizacji planów zawodowych dla dobra mieszkańców naszej gminy.

Niemal pół wieku w cedrowskim urzędzie gminy przepracowała 
Zofia Mirowska. Przyszedł ten dzień, kiedy czuwająca nad 
stanem finansów naszej gminy pani skarbnik przechodzi na 
zasłużoną emeryturę. Takie dni jak ten przywołują wspomnienia 
wydarzeń, które miały miejsce w ciągu tych wielu lat. Wraz z 
odejściem pani skarbnik kończy się pewna część historii urzędu 
w Cedrach Wielkich.

Zofia Mirowska swoją „przygodę” z Urzędem Gminy w Cedrach 
Wielkich rozpoczęła 45 lat temu i przez ten czas przeszła niemal 
wszystkie szczeble zawodowej kariery. Kredytem zaufania – 
czego na pewno później nie żałowali – obdarzyli ją Józef 
Nieścior – naczelnik gminy i Stanisław Zięba – przewodniczący 
rady, a później wójt gminy Cedry Wielkie. Pani Zofia najpierw 
pracowała na stanowisku referenta ds. księgowości, po czym 
otrzymała awans na starszego inspektora. Zdobyte doświadcze-
nie zaowocowało w 1985 roku awansem na stanowisko głównej 
księgowej, a pięć lat później – skarbnika gminy.

– Dziękuję, że poświęciła Pani tak duży fragment swojego życia 
pracy na rzecz naszej gminy. Dumny jestem też z tego, że w 
zespole mamy pracowników z tak długim stażem, którzy mimo 
codziennych obowiązków, służą pomocą i doświadczeniem 
swoim koleżankom i kolegom. Dziękuje za te wspólne lata, w 
których nie brakowało momentów złych, ale i tych dobrych. 
Muszę jednak powiedzieć, że zawsze – szczególnie w spornych 
kwestiach finansowych – udawało się znaleźć nam porozumie-
nie. Mam nadzieję, że miło będzie Pani wspominać pracę w 
naszym urzędzie – mówi wójt Janusz Goliński.

Uczciwość – bez względu na sytuację – to najważniejsza zasada, którą w swojej pracy, ale i życiu codziennym kieruje się Pani 
Zofia, a najważniejsze dla niej były publiczne, czyli gminne – nasze wspólne – finanse.

– W imieniu całego zespołu dziękuję za te wspólne piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud poniesiony w pracę 
na rzecz naszej wspólnej żuławskiej społeczności. Myślę, że nie zapomni Pani o nas. Drzwi naszego urzędu zawsze będą otwarte, 
bo będzie Pani zawsze mile widzianym gościem. Dziękujemy za chwile, które wspólnie przeżyliśmy. Życzymy, aby w dobrym 
zdrowiu korzystała Pani z piękna świata i realizowała swoje pasje. Niech życie stanie się pełne zrealizowanych planów i nowych 
marzeń – dodaje wójt Goliński.

Na zdjęciu: Justyna Słowińska przewodnicząca Rady Gminy, Elżbieta 
Prymaczek Sekretarz Gminy, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie,
Zofia Mirowska Skarbnik Gminy przechodząca na emeryturę.
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Z WIZYTĄ W KRAINIE TULIPANÓW

LAPTOPY SĄ JUŻ W SZKOŁACH
35 laptopów trafiło do naszych szkół. Sprzęt został zakupiony w 
ramach programu „Zdalna szkoła”. Przypomnijmy, że dzięki 
pozyskanym środkom zakupiono 35 laptopów. Listę uczniów, 
którzy je otrzymają, sporządzili dyrektorzy naszych placówek 
oświatowych.

Zakupione laptopy trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci z 
terenu naszej Gminy. Przed przystąpieniem do projektu Gmina, 
wspólnie z Dyrektorami szkół i wychowawcami poszczególnych 
klas zrobiła szczegółowe rozeznanie sytuacji wśród uczniów. 
Osoby, które otrzymają sprzęt to takie, które w ogóle go nie 
posiadały lub wychowują się w rodzinach wielodzietnych, gdzie 
sprzętu jest za mało, aby wszystkie dzieci miały możliwość nauki 
zdalnej.

Szkoła Podstawowa w Wocławach otrzymała 10 laptopów, Szkoła Podstawowa w Giemlicach – 1, Szkoła Podstawowa w Cedrach 
Małych – 9, a Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich – 15 laptopów.

Dodajmy jednak, że uczniowie nie dostaną tych laptopów na własność. Zakupiony sprzęt będzie im jedynie użyczony na czas 
zdalnej nauki. Po jej zakończeniu trafi on do placówek oświatowych i instytucji kultury z terenu gminy.

Sprzęt, który trafił do szkół, został zakupiony ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu – 
Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich prze-
pustowościach”.

W miejscowości Trzcinisko Państwo Anna van der Burg-Czekała i 
Bastiaan van der Burg prowadzą gospodarstwo rolne specjalizu-
jące się w uprawie tulipanów. Ich działalność jest piękną i koloro-
wą wizytówką Gminy Cedry Wielkie. Zachęcamy Państwa do 
poznania historii pojawienia się tulipanów w miejscowości 
Trzcinisko.

Państwo Anna van der Burg-Czekała i Bastiaan van der Burg 
prowadzą gospodarstwo rolne na terenie Gminy Cedry Wielkie 
od 2008 roku. Pan Bastiaan jest obcokrajowcem i pochodzi z 
Królestwa Niderlandów. Pani Anna wywodzi się z niewielkiej 
miejscowości w Wielkopolsce. Poznali się na studiach rolniczych 
i gdy jasne dla nich się stało, że razem chcą iść przez życie, 
rozpoczęli poszukiwania miejsca w Polsce, gdzie mogliby zbudo-
wać swoje miejsce na ziemi.

Właściwie od razu rozpoczęli poszukiwania na Żuławach gdyż Kraina ta najbardziej podobna jest do holenderskich polderów, z 
których wywodzi się Pan Bastiaan. Dostęp do wody i żyzne ziemie – to było to czego szukali. I znalezli – właśnie w gminie Cedry 
Wielkie, w miejscowości Trzcinisko. Od 2008 roku prowadzą tutaj gospodarstwo rolne, w którym uprawiane są głównie ziemniaki 
frytkowe, rzepak i pszenica.

Projekt „Tulipany” pojawił się niedawno i jest wynikiem współpracy pomiędzy kuzynami Pana Bastiaana oraz Państwem Mariolą i 
Tomaszem Luzar – którzy właśnie w tym celu osiedlili się w naszej Gminie.

Pola prowadzone są w nowatorskiej uprawie na tzw. siatkach, co znacznie usprawnia ich zbiór. Cebulki sadzone są późną jesie-
nią. Na wiosnę przeprowadza się selekcję w celu utrzymania czystości odmian. Jest to bardzo trudna i żmudna praca. Po zakwit-
nieniu główki kwiatków zostaną ścięte i od tej pory rozpoczyna się produkcja i wzmocnienie cebulki. W lipcu cebulki zostają 
wykopane, posortowane i następuje ich obieranie (pelowanie) polegające na usunięciu starego korzonka. W zależności od 
wielkości cebulki zostają one ponownie wsadzone do gruntu na jesień (te mniejsze) lub zostają przeznaczone na produkcję 
kwiatków w szklarni (te większe). W tym roku na plantacji mogliśmy podziwiać między innymi następujące odmiany: Strong 
Gold, Pretty Princes, Princes Irene, Rococo, Pretty Women, Debutante, Ben Van Zanten i inne.

W przyszłości planowane jest utrzymanie dotychczasowego kursu, dalszy rozwój i ulepszanie gospodarstwa. Dziękujemy właści-
cielom za możliwość obejrzenia gospodarstwa, za miła rozmowę i ciekawe pomysły, które przyczynią się do upiększenia naszej 
Gminy.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński wraz z przedsta-
wicielami szkół.
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10 TON ŻYWNOŚCI TRAFIŁO DO MIESZKAŃCÓW

JERZYKI NA WOJNĘ Z KOMARAMI
Mieszkańcy naszej gminy będą mogli montować budki dla jerzy-
ków. Dlaczego akurat dla tych ptaków? To właśnie jerzyki 
najefektywniej walczą ze znienawidzonymi komarami.

Problem z komarami pojawia się każdego roku. Cześć naszej 
gminy objęta jest ochroną programu Natura 2000 i pewnych 
środków – szczególnie chemicznych – nie można stosować.

– Dlatego też zrodził się pomysł zakupu budek dla jerzyków, 
które „z przyjemnością” podejmą się walki z komarami. Najwięk-
szy problem występuje wzdłuż wału wiślanego, dlatego budki 
trafiły właśnie tam. Zakupionych zostało 100 budek i przekaza-
nych do miejscowości: Leszkowy, Giemlice, Kiezmark. Mieszkań-
cy, którzy chcą je powiesić na swoich posesjach, mogą już 
zgłaszać się do sołtysów tych wsi. Jeżeli budek zabraknie, to 
zakupimy kolejne – mówi wójt Janusz Goliński.

Dodajmy przy okazji, że w Polsce jerzyki spotykane są od końca kwietnia do połowy października, jednak przeważnie przylatują 
w maju i odlatują już w sierpniu. Tylko jeden osobnik w ciągu doby potrafi zjeść nawet 20 000 owadów (także komarów czy 
równie dokuczliwych muszek).

Ponad 10 ton żywności trafiło do mieszkańców naszej gminy. Z 
racji trwającej pandemii koronawirusa pomocą, jak zawsze, 
służyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy dostarczyli 
paczki do 18 rodzin.

Paczki żywności rozdawane są w naszej gminie od lutego. Jest to 
efekt podpisanej umowy między Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Cedrach Wielkich a Bankiem Żywności w Gdańsku.

– Drugi raz najbardziej potrzebujący mieszkańcy naszej gminy 
otrzymali paczki żywnościowe. Tym, którzy nie mogli sami 
odebrać paczek, pomogli strażacy z Cedrów Wielkich. Żywność 
trafiła do 324 osób. Trzeba jednak spełniać warunki dochodowe, 
aby otrzymać taką pomoc – mówi nam Izabela Łęcka, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich.

Dochód osób samotnych nie może przekraczać 1402 zł netto, 
natomiast w wieloosobowych gospodarstwach domowych nie 
może być on wyższy niż 1056 zł netto na osobę. Osoby, które 
chcą otrzymywać pomoc z Banku Żywności, muszą wypełnić 
odpowiednie oświadczenie.

– Żywność, którą otrzymują mieszkańcy, nie jest na sprzedaż. 
Jest ona odpowiednio oznakowana. Dlatego apeluję, aby jej nie 
kupować i nie sprzedawać. Osoba, która nie będzie się do tego 
stosować, zostanie skreślona z listy potrzebujących korzystającej 
z takie formy pomocy – ostrzega Izabela Łęska.

– Każde wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących jest 
niezwykle cennym przedsięwzięciem. Jestem przekonany, że 
nasi mieszkańcy doceniają niesioną im pomoc. Mam nadzieję, 
że dzięki tym paczkom gospodarowanie domowym budżetem będzie odrobinę łatwiejsze – komentuje wójt Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Wydawane paczki żywnościowe.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Strażacy OSP Cedry Wielkie pomagający w transporcie. 
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PIĘKNA WIEŚ POMORSKA - GIEMLICE W ETAPIE POWIATOWYM

Giemlice to w tym roku najpiękniejsza wieś naszej gminy. 
Tak zdecydowało jury, które oceniało wsie i zagrody zgłoszo-
ne do konkursu „Piękna wieś pomorska”. Już po raz drugi 
konkurs, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski w 
Gdańsku i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, prze-
prowadzany jest w naszej gminie w trzech kategoriach. Poza 
„wsią” i „zagrodą rolniczą” wybierana jest także najpiękniej-
sza zagroda nierolnicza.

W tym roku – zdaniem komisji, której przewodniczył Maciej 
Górski – najpiękniejszą wsią naszej gminy są Giemlice. Do 
tej samej miejscowości powędruje główna nagroda w kate-
gorii „zagroda rolnicza”, a jej właścicielami są Regina i Jerzy 
Kuba. Pan Jerzy przyznaje, że sukces leży w ciężkiej pracy 
oraz w zamiłowaniu do porządku i piękna.

– Przede wszystkim trzeba być pracowitym i dbać o porzą-
dek. Obserwuję, że mieszkańcy nie tylko Giemlic czy naszej 
gminy starają się o to, aby ich posesje były coraz ładniejsze 
– zauważa Pan Jerzy. – Nie liczyłem na zwycięstwo, ale 
cieszę się z sukcesu. To żona wychodzi z ciekawymi inicjaty-
wami, które potem wspólnie realizujemy. W pojedynkę 
niewiele byśmy zdziałali.

Dodajmy w tym miejscu, że gospodarstwo pana Jerzego 
oraz Giemlice będą reprezentować gminę Cedry Wielkie w 
eliminacjach powiatowych, które będą przepustką do wiel-
kiego finału.

– Po raz kolejny będziemy uczestniczyć w tym konkursie. 
Wcześniej odnieśliśmy sukces nawet w finale powiatowym. 
Od tego czasu w naszej wsi zmieniło się niewiele. Poza 
jednym: mieszkańcy zaczęli dbać o swoje posesje. Nie 
odmawiają także pomocy, gdy trzeba coś wykonać wspólny-
mi siłami – mówi Anita Walenczykowska, sołtys Giemlic.

O wynikach konkursu na pewno będziemy informować. 
Wyróżnienie w kategorii wieś otrzymało sołectwo Trzcinisko.

Z kolei w pozakonkursowej konkurencji – organizowanej 
tylko w naszej gminie – najpiękniejsza okazała się zagroda 
Pani Wioletty Schleichert z miejscowości Trzcinisko.

– Kocham mój ogród i uwielbiam w nim pracować. To 
właśnie w nim spędzam najwięcej czasu. Jest to moja miłość 
i odskocznia od codzienności, która dodaje sił do dalszej 
pracy – mówi Wioletta Schleichert.

Wyróżnienia przyznano zagrodom Pani Darii Ciszewskiej z 
miejscowości Trutnowy, Państwu Paulinie i Tomaszowi 
Zalewskim z Kiezmarku, Panu Sławomirowi Wojewskiemu z 
Cedrów Wielkich oraz Panu Michałowi Łyszcz z Długiego Pola.

Laureaci eliminacji gminnych otrzymają nagrody finansowe przygotowane przez gminę.

– Cieszę się, że w naszej gminie nie brakuje osób, dzięki którym wsie gminy Cedry Wielkie są piękne i przyciągają 
swoim estetycznym, a niekiedy i oryginalnym wyglądem. Chciałbym przy okazji zachęcić pozostałych, aby dbali i w 
miarę możliwości upiększali miejsca, w których żyją. Laureatom gratuluję, a zwycięzcom życzę wygranej na etapie 
powiatowym, a później w wojewódzkim finale – gratuluje wójt Janusz Goliński.
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Każdego roku sięgamy po różne możliwe środki zewnętrze. To 
właśnie dzięki nim możliwa jest realizacja wielu inwestycji, dzięki 
którym życie staje się bardziej komfortowe.

W ostatnim czasie wójt Janusz Goliński wspólnie z prezesem 
Lokalnej Grupy Rybackiej Tomaszem Szczepańskim podpisał 
umowę z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa 
pomorskiego na projekt dotyczący Północnego Szlaku Rybac-
kiego.

– Pieniądze, które otrzymujemy z różnych źródeł, to efekt pracy 
wielu osób. Można powiedzieć, że nasze działania można 
porównać z pracą rolnika. Najpierw musimy zasiać i pielęgno-
wać, aby po długim czasie oczekiwania móc cieszyć się z plonów 
– mówi wójt Janusz Goliński.

Tak było chociażby ze współpracą z Lokalną Grupą Rybacką. 
Dzięki temu wybudowano dla przykładu Centrum Kultury 
Rybackiej w Cedrach Małych, a wcześniej odnowiano zbiorniki 
wodne zlokalizowane w różnych miejscowościach naszej gminy.

OWOCNA WSPÓŁPRACA Z LOKALNĄ GRUPĄ RYBACKĄ

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Mieczysław
Struk Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele 
Lokalnej Grupy Rybackiej.

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. 
Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu.

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"
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Materiały, z których wykonane są jednorazowe rękawiczki i maseczki mogłyby wskazywać, że trzeba je wyrzucać do żółtego 
worka na odpady z tworzyw sztucznych, środki ochronne tego typu powinny lądować w innym pojemniku. W związku z panującą 
epidemią, warto pamiętać, że zużyte jednorazowe rękawiczki i maseczki wyrzucamy do pojemników lub worków w kolorze 
czarnym na odpady zmieszane.

Kartonowe pudełka po rękawiczkach należy wyrzucać do worków na odpady papierowe.

Dbając przede wszystkim o zdrowie jak również o estetykę naszej gminy, apelujemy o odpowiednie wyrzucanie tych odpadów.

Porozrzucane rękawiczki i maseczki m.in. na chodnikach, ulicach i terenach zielonych stwarzają niebezpieczeństwo narażenia 
na zakażenie koronawirusem lub innymi chorobami.

Jak zakładać i ściągać maski i rękawiczki jednorazowe?

Warto również przypomnieć zalecenia odnośnie prawidłowego noszenia i zdejmowania środków ochronnych.

Aby prawidłowo zdjąć rękawice, należy:

-Złapać palcami jedną z rękawiczek na wysokości nadgarstka i ściągnąć ją (unikając dotykania skóry), wywracając wewnętrzną       
  stroną na wierzch.
-Włożyć palce gołej dłoni między drugą rękawicę a nadgarstek i zdjąć ją zwijając wzdłuż dłoni, a potem naciągnąć na trzymaną    
  w palcach pierwszą rękawicę.
-Obie rękawiczki należy wyrzucić do kosza i zdezynfekować ręce.

Prawidłowe zakładanie maseczki ochronnej:

-Przed nałożeniem maski trzeba umyć ręce wodą i mydłem lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu.
-Zakryć nos i usta maską, upewniając się, że materiał dobrze przylega do twarzy. Nie powinno się dotykać maski podczas jej   
  używania, a gdyby to się stało, należy umyć dłonie lub je zdezynfekować.
-Maska powinna być wymieniona na nową, gdy tylko będzie wilgotna.
-Nie należy ponownie używać masek jednorazowych.
-Aby zdjąć maseczkę bezpiecznie, trzeba chwycić ją za wiązanie z tyłu, a potem zdezynfekować dłonie. Nie wolno dotykać   
  przodu maski.

Obowiązek dotyczy wszystkich osób przemieszczających się po ulicach, a także przebywających w urzędach, sklepach, czy miej-
scach świadczenia usług.

GDZIE WYRZUCAĆ ZUŻYTE RĘKAWICZKI I MASECZKI?

Do końca roku powinien zwrócić się zakup urządzenia tzw. 
WUKO, które służy do udrażniania kanalizacji sanitarnej. Nowy 
sprzęt zakupiła spółka „Aqua Cedry”. Urządzenia wysokociśnie-
niowe WUKO było niezbędne w pracy spółki „Aqua Cedry”.

– Prowadzimy statystyki miesięcznych zdarzeń. W kwietniu 
odnotowaliśmy ich 44, z czego 13 dotyczyło udrożnienia kanali-
zacji. Praca wynajętego sprzętu kosztuje nas jednorazowo ok. 1 
tys. zł. Łatwo więc policzyć, że tylko w kwietniu na zadania związa-
ne z udrażnianiem kanalizacji wydaliśmy ok. 13 tysięcy złotych, 
natomiast zakup nowego sprzętu kosztował nas 90 tysięcy 
złotych. Sądzę więc, że jeszcze w tym roku zakup sprzętu powi-
nien się zwrócić – mówi Andrzej Bożyk, prezes spółki „Aqua 
Cedry”.

Tzw. WUKO służy nie tylko do udrażniania kanalizacji sanitarnej, 
ale także do czyszczenia przepompowni.

– Jest to pierwszy tak poważny sprzęt zakupiony przez naszą 
spółkę, ale wierzę, że będzie służył nam przez długie lata. Życzyłbym sobie, aby był on używany jak najrzadziej – dodaje prezes 
Bożyk.

Z WŁASNYM SPRZĘTEM BĘDZIE OSZCZĘDNIEJ

Na zdjęciu: Urządzenie WUKO.
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Spis umożliwi zebranie aktualnych danych dotyczących polskiego rolnictwa, wielkości gospodarstw, upraw i hodowli, poziomu 
zmechanizowania oraz jakości życia. Dzięki przekazanym informacjom będzie możliwe opisanie zmian, jakie zaszły w polskim 
rolnictwie od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. Analiza danych pozwoli również na zaplanowanie środków 
finansowych na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Dostęp do danych zebranych w spisie posiadają wyłącznie upoważnione służby staty-
styczne. Informacje są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Natychmiast po przekazaniu dane są anonimizowane, tak by 
nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Dane posłużą jedynie do analiz mających ustalić 
sytuację polskiego rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich.

Wstęp

Powszechny Spis Rolny 2020 to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa, które zostanie przeprowadzone we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do jego wykonania zobowiązuje nas Komisja Europejska. W Polsce będzie miał miejsce od 
1 września do 30 listopada. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność 
rolniczą.

Spisz się przez Internet

To podstawowa i najwygodniejsza forma spisu. Na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl zamieszczony zostanie elektronicz-
ny formularz oraz jego szczegółowa instrukcja wypełniania. Masz trudności z obsługą Internetu? Poproś o pomoc. Jeśli nie 
czujesz się wystarczająco pewnie, poruszając się po Internecie, poproś o pomoc młodsze pokolenie – dzieci lub wnuki, albo 
swojego sołtysa, wójta, burmistrza. Nie masz dostępu do Internetu? Skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.

Jakie dane będą zbierane

Informacje będą dotyczyły dwóch okresów. Z jednej strony pytania będą odnosić się do stanu z 1 czerwca 2020 r.:

-prowadzenia działalności rolniczej,
-użytkowania gruntów,
-powierzchni zasiewów,
-pogłowia zwierząt gospodarskich,
-ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

Z drugiej strony będą odnosić się do 12 miesięcy poprzedzających 1 czerwca br.:

-struktury dochodów gospodarstwa domowego,
-prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
-aktywności ekonomicznej,
-zużycia nawozów.

Końcówka

Tylko w sytuacji, gdy nie będziesz miał możliwości dokonania spisu przez Internet, rachmistrz statystyczny przeprowadzi wywiad 
telefoniczny lub odwiedzi Ciebie w domu.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020



W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i systemu 
pobierania opłat poniżej publikujemy treść Komunikatu Wójta Gminy Cedry Wielkie.

Komunikat Wójta
"Podjęte przez Radę Gminy Uchwały, dotyczące odbioru śmieci, czego wynikiem jest dla części mieszkańców wzrost cen, to 
obowiązek samorządu, wynikający z podjętej przez Sejm w 2019 roku nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
oraz Ustawy o odpadach. 

Ustawy te nałożyły na gminę dodatkowe obowiązki tj.: wprowadzenie nowej usługi odbioru od mieszkańców tj. frakcji BIO, zwięk-
szenie częstotliwości odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych – bloków (co tydzień przez 7 miesięcy w roku), wprowa-
dzenie podwyższonych standardów oraz stałego monitoringu PSZOK-ów (PSZOK w Cedrach Wielkich), skrócenie okresu 
składowania frakcji energetycznej, wprowadzenie obowiązku segregowania odpadów przez wszystkich mieszkańców.

Gmina musi bezwzględnie realizować obowiązujące przepisy prawa łącznie z tym, że wysokość pobieranych opłat od mieszkań-
ców musi się równać z opłatami wnoszonymi dla firm odbierających odpady. Gmina prawnie została zobligowana do tego, że 
nie może „zarabiać” z tego tytułu.

Wprowadzona opłata za odbiór śmieci liczona od ilości osób zamieszkałych w domu jest najbardziej sprawiedliwa, gdyż to ludzie 
„produkują” śmieci, a nie metry kwadratowe mieszkań czy ilość zużytej wody. Ta metoda naliczenia wysokości opłat za śmieci 
sprawiła, że od gospodarstw domowych 1- i 3-osobowych ta opłata zdecydowanie zmalała, odpowiednio o 16 zł i 8 zł miesięcznie. 
Dotychczas to Ci mieszkańcy ponosili proporcjonalnie największe koszty odbioru.

W mojej ocenie nowa metoda liczenia kosztów odbioru śmieci liczona od liczby osób w domu jest najbardziej sprawiedliwa.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszej gminnej stronie internetowej."

Wójt Gminy Cedry Wielkie
.Janusz Goliński

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE
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Kolejne 4 tony żywności trafiły do naszych mieszkańców. W 
sumie tylko w tym roku rozdano blisko 15 ton, a pomocą jak 
zwykle służyli strażacy – tym razem z Koszwał.

Przypomnijmy, że paczki żywnościowe rozdawane były w naszej 
gminie od lutego. Przedsięwzięcie jest realizowane na mocy 
umowy między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Cedrach Wielkich a Bankiem Żywności w Gdańsku.

– Ostatnim razem wsparciem służyli nam strażacy z Cedrów 
Wielkich, a tym razem pomocy nie odmówili ochotnicy z 
Koszwał. Żywność trafiła do 346 osób, a przypomnę, że ostatnio 
były ich 324 – mówi nam Izabela Łęcka, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich.

Aby otrzymać żywnością paczkę, trzeba było spełniać określone 
kryteria. Dochód osób samotnych nie może przekraczać 1402 zł 
netto, a w wieloosobowych gospodarstwach domowych nie 
może być wyższy niż 1056 zł netto na osobę. Osoby, które chcą 
otrzymywać pomoc z Banku Żywności, muszą wypełnić odpo-
wiednie oświadczenie. Trzeba pamiętać też, że żywność nie jest 
na sprzedaż.

– Akcja została zakończona. W Banku Żywności złożyłam już 
odpowiednią deklarację i czekamy na wytyczne. Kolejna odsło-
na programu ma ruszyć w listopadzie – dodaje Izabela Łęcka.

Na pewno będziemy informować o tym, czy paczki będą jeszcze 
przekazywane naszym mieszkańcom.

– Liczba osób, które otrzymały paczki, pokazuje, że to wsparcie 
jest naprawdę wartościowe – komentuje wójt Janusz Goliński.

ROZDANO TONY ŻYWNOŚCI

Na zdjęciu: Strażący pomagający w transporcie żywności.
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Jak zacząć kompostowanie?

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, 
które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Jednocześnie przydomowe kompostowanie obniża koszty firm wywożących 
odpady. Dodatkowo właściciele domów jednorodzinnych, mający przydomowy kompostownik mogą uzyskać zniżkę w opłacie 
za wywóz odpadów. Wdrożenie powyższej ulgi na terenie Gminy Cedry Wielkie planowane jest od 1 października br. W związku 
z tym zachęcamy mieszkańców do kompostowania bioodpadów.

Kompostownik można kupić albo zrobić  samemu.

Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogro-
dach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.

Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek, palet lub zaimpregnowanych belek, 
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powin-
no być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie 
zalewała powstającego kompostu.

Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgroma-
dzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek 
roślinnych.

Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome. Między 
deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.

Wypełnianie kompostownika rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrub-
szych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie 
kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z 
górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony 
już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną 
lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak 
nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką 
roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii 
przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika?

Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, 
fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne 
części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano. Nie wrzu-
camy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odku-
rzacza.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 12 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić 
nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać 
do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w 
przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje 
się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW TO EKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI!
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KOMPOSTOWNIKEKOLOGICZNY 
OBIEG MATERII:

KORZYŚCI Z KOMPOSTOWANIA 
 

1. Śmieci segregowane nie gniją, więc nie śmierdzą.

2. Altanki śmietnikowe dużo mniej śmierdzą, jeżeli nie gniją w nich  
odpady organiczne

3. Wyrzucamy śmieci nieorganiczne nawet 4 razy rzadziej

4.  Każdy z nas produkuje około 268 kg śmieci rocznie, około 150 kg  
to odpady organiczne, które możemy przetwarzać na kompost

5. Przetwarzamy odpady organiczne lokalnie – nie dorzucamy  
do wielkich wysypisk 

6. Kompost jest darmowym, dobrej jakości nawozem do ogródka lub  
do kwiatów doniczkowych

7. Kompost powstały z różnorodnych składników jest bogaty w mikroor-
ganizmy i minerały potrzebne roślinom (np. Azot, fosfor, magnez, 
siarka, potas, cynk, żelazo, mangan, molibden)

8. Ziemia zmieszana z kompostem jest lżejsza i lepiej zatrzymuje  
wilgoć (do 9 litrów wody więcej na metr kwadratowy) 

9. Kompost powstały z lokalnych resztek ogrodowych i kuchennych  
zawiera substancje odżywcze odpowiednie dla danego środowiska  
i utrzymuje równowagę ekologiczną.

10. Dbanie o kompostownik jest wspólnym działaniem, który może być  
krokiem do dalszego wspólnego uprzyjaźniania podwórka

11. Kompostując uczymy się o przyrodzie – o glebie, o roślinach  
i o recyklingu

12. Chronimy przyrodę – ratujemy torfowiska, zagrożone siedliska  
rzadkich roślin i zwierząt

CO DO KOMPOSTOWNIKA?

TAK NIE

Resztki warzyw i owoców Nabiał

Skorupki jaj Resztki mięsa i ryb

Fusy od kawy i herbaty  

(uwaga na torebki syntetyczne)

Duże ilości oleju po smażeniu

Resztki jedzenia w płynie Niedopałki papierosów

Umyte skórki cytrusów i bananów Kolorowany, zadrukowany papier

Łupiny orzechów Rośliny zaatakowane chorobami  

lub pasożytami

Namoczony chleb i ziarna Nasiona inwazyjnych roślin

Skoszona trawa, Liście, igły sosnowe Odchody psów, kotów i ludzi

Kwiaty, gałązki, liści roślin domowych Pieluchy i podpaski

trociny, rozdrobnione gałęzie Woda z płynem do mycia naczyń  

i detergentami

Ściółka małych roślinożernych  

zwierząt domowych

Plastikowe opakowania  

i siatki

Ziemia doniczkowa Metal 

Tektura, karton, papier niezadrukowany Szkło 

Popiół drzewny Popiół z pieca węglowego

PRZEPIS NA DOBRY KOMPOST

Rośliny zielone są samożywe,  
co oznacza, że przy udziale światła 
słonecznego mogą tworzyć związki 
organiczne z wody, dwutlenku  
węgla i soli mineralnych.

Zwierzęta są cudzożywe, by budować i odnawiać 
własny organizm, a także w celu pozyskania 
energii, muszą spożywać substancje organiczne. 
Mogą żywić się roślinami, lub tak jak drapieżniki, 
innymi zwierzętami.

Trzecią dużą grupą organizmów żywych 
są organizmy uczestniczące w procesie 
rozkładu, które żywią się obumarłymi szczątkami 
lub odchodami innych roślin i zwierząt. 
Rozkładają one substancje organiczne i uwalniają 
wodę, dwutlenek węgla i sole mineralne. 

W ten sposób zamyka się obieg 
substancji odżywczych w przyrodzie. 

CO
2

H
2
O

H
2
O

1 m
1 m

Wybierz zacienione miejsce  
w ogrodzie, wybuduj skrzynię kompos-
tową rozmiarów około metr na metr  
albo po prostu postaw pryzmę

Przekładaj odpady zielone (azotowe)  
z brązowymi (węgiel) w proporcji 1:5 

1 : 5

6-12 
miesięcy

Rozdrobnij odpady organiczne 
przed dorzucaniem do kompostu, 
posiekaj resztki owoców i warzyw, 
rozdrobnij gałęzie

Dostarcz pryzmie powietrza i wody
Przełóż patykami i słomą, albo przerzucaj 
kilka razy w sezonie
Latem od czasu do czasu podlewaj pryzmę, 
kompost powinien być lekko wilgotny

Pozwól leżakować – po przerzuceniu kompost  
się rozgrzewa, to wynik pracy mikroorganizmów  
i wskazówka, że proces przebiega prawidłowo. Im częściej 
przerzucamy tym szybciej kompost będzie gotowy, ale 
powinien leżakować od 6 miesięcy do roku

Korzystaj! Jesienią nałoż kompost na 
grządki albo wiosną przekop kompost 
z glebą, używaj do nawożenia roślin 
domowych i w ogrodzie

1  

1  

2

3

2
3

4

5

6

świeża trawa i ścinki roślin, 

resztki owoców i warzyw, 

zmielona kawa

suche liście, trociny, tektura, 

rozbita ziemia doniczkowa, 

drobne gałęzie, zrębki
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Przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Cedry Wielkie stoi 
wielkie serce – kosz na plastikowe nakrętki, które może wrzucać 
każdy chętny. Nakrętki są zbierane oczywiście na cele charyta-
tywne.

– Jest jeszcze jeden pozytywny aspekt tej akcji. Pamiętamy, że 
zbieranie nakrętek to dbanie o środowisko, w którym mieszka-
my. Nakrętki będą oczywiście poddane recyklingowi. Zachęcam 
mieszkańców naszej gminy do wrzucania nakrętek do naszego 
serca. Tym niewielkim gestem możemy pomóc osobie potrze-
bującej – mówi wójt Janusz Goliński.

Do kosza można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki. Mogą to 
być nakrętki np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach oraz 
zakrętki po chemii gospodarczej: płynach do zmywania, szam-
ponach i płynach do płukania. Do kosza nie wolno wrzucać 
innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki, 
trzeba je usunąć przed wyrzuceniem.

Już wkrótce kolejne serca pojawią się przy szkołach.

OKAŻ SERCE I ZAPEŁNIJ SERCE

Samorząd Cedrów Wielkich – również przy współpracy z 
władzami powiatu i województwa pomorskiego – czyni wszelkie 
starania, aby poruszanie się na naszych drogach było bezpiecz-
ne. Dotyczy to zarówno kierowców, rowerzystów jak i pieszych.

Od kilku lat realizowane są inwestycje, dzięki którym poruszanie 
się na naszych drogach jest nie tylko bardziej komfortowe, ale 
przede wszystkim bezpieczniejsze.

– Chodzi nie tylko o budowę nowych dróg, chodników czy 
ścieżek rowerowych. Już 10 lat temu wybudowaliśmy w Cedrach 
Wielkich miasteczko ruchu drogowego, gdzie nasze najmłodsze 
pociechy mają okazję uczyć się, jak bezpiecznie i zgodnie z prze-
pisami poruszać się po drogach. To dzięki temu właśnie u nas 
odbywa się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym – mówi wójt Janusz Goliński.

Dodajmy, że wspólnie z powiatem postawiono interaktywne 
tablice ostrzegawcze, które informują kierowcę m.in. o przekro-
czeniu prędkości. W naszej gminie zlokalizowana jest ona w 
Giemlicach, a druga stanąć ma w Miłocinie.

Niedawno przebudowano ulicę Ogrodową w Cedrach Wielkich. 
Na wniosek mieszkańców (zebrano blisko 20 podpisów pod 
pismem) wykonano dodatkowo spowalniacze na nowej drodze. 
Swego czasu wykonano je również w Wocławach, Kiezmarku na 
ul. Osiedlowej, Cedrach Wielkich na ul. Pionierów Żuław oraz 
Koszwałach.

– Zainteresowanych chciałbym uspokoić i powiedzieć, że nie 
zapomnieliśmy o niebezpiecznym skrzyżowaniu w miejscowości 
Trutnowy. W dalszym ciągu jesteśmy skłonni sfinansować 
przygotowanie projektu technicznego przebudowy tego miej-
sca. Niebawem spotkam się z członkami zarządu województwa 
pomorskiego i będziemy rozmawiać na ten temat – dodaje 
Janusz Goliński.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Na zdjęciu: Interaktywna tablica ostrzegawcza w Giemlicach.

Na zdjęciu:  Ulica Pionierów Żuław w Cedrach Wielkich.
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SZLACHETNA PACZKA

Strażacy z Cedrów Wielkich i Koszwał wzbogacili się o nowy 
sprzęt, który na pewno przyda się w codziennej pracy podczas 
ratowania naszego zdrowia i życia. Pomoc udzielona była 
jednostkom, które włączone są do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich 
wzbogaciła się o zestaw poduszek pneumatycznych wraz z akce-
soriami oraz podpory stabilizacyjne. Poduszki pneumatyczne 
będą wykorzystywane – oby jak najrzadziej – do podnoszenie 
samochodów, ciężkich elementów konstrukcyjnych w czasie 
katastrof budowlanych czy maszyn rolniczych, pod którymi będą 
znajdować się osoby poszkodowane. Z kolei podpory stabiliza-
cyjne są wykorzystywane do ratowania osób znajdujących się np. 
w studniach. W akcji powypadkowej mogą też posłużyć do 
zabezpieczenia pojazdu, w którym znajduje się poszkodowany, 
przed przemieszczaniem się.

Strażacy z Koszwał zakupili z kolei umundurowanie.

– Trudno nie kryć radości, że nasze jednostki stają się w pełni 
profesjonalne. Takiego wyposażenie pozazdrościć może niejed-
na Ochotnicza Straż Pożarna. Naszym obowiązkiem jest wspar-
cie finansowe strażaków, bo to oni są zawsze pierwsi przy wszel-
kiego rodzaju zdarzeniach. Chciałbym, aby otrzymany sprzęt był 
pokazywany dzieciom, które chętnie odwiedzają strażnice, albo 
służył do ćwiczeń – podkreśla Janusz Goliński, Wójt Gminy 
Cedry Wielkie.

Sprzęt finansowany był z trzech źródeł – środków Urzędu Gminy 
Cedry Wielkie, Państwowej Straży Pożarnej i obu jednostek OSP. 
Sprzęt kosztował blisko 30 tys. zł.

PROFESJONALNY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW

Na zdjęciu: Wójt Gminy Janusz Goliński wraz ze Strażakami OSP.

Na zdjęciu: Prezentacja nowego profesjonalnego sprzętu ratunkowego.

Szlachetna Paczka i Cedry Wielkie, czyli nowo otwarty rejon!
W Cedrach Wielkich został otworzony nowy rejon Szlachetnej Paczki i poszukujemy wolontariuszy, bez których mądra pomoc 
dla rodzin nie będzie możliwa. Po pandemii, w kryzysie, który już nas dotyka, program taki jak Szlachetna będzie potrzebny 
bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego potrzebujemy Ciebie!

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. W Szlachetnej Paczce dzięki 
mądrej pomocy rokrocznie dedykowane wsparcie – w postaci paczek, ale również spotkań i nawiązywanych relacji oraz poczu-
cia, że są dla kogoś ważni – otrzymują tysiące rodzin i osób samotnych.
Dzięki wolontariatowi Szlachetnej Paczki życie zmienia się o 180 stopni, ale dla większości wolontariuszy jest to zmiana naturalna. 
Tak o swoich początkach w wolontariacie opowiada Ola:
– Trzy lata temu totalnie przypadkowo trafiłam do Szlachetnej Paczki. W końcu, niepostrzeżenie, nadszedł moment finału. 
Zostały mi powierzone odpowiedzialniejsze zadania i to była ta chwila – wpadłam jak śliwka w kompot. Następną edycję byłam 
już liderką.

Aby zostać wolontariuszem Paczki bądź Akademii, wystarczy chęć do działania i ukończone 16 lat. Do wolontariatu zgłosić 
można się na stronie www.szlachetnapaczka.pl/superw – po wypełnieniu krótkiego formularza na chętnych czeka rozmowa z 
tymi, którzy będą czuwać nad ich przygodą z wolontariatem.
Kolejny krok to spotkanie wdrożeniowe w formie szkolenia, z uwagi na sytuację epidemiczną odbywające się online. Na końcu 
zostaje podpisanie niezbędnych dokumentów i włączenie się w mądrą pomoc. Co ważne, wszystkie działania programu 
społecznego będą dostosowane do obowiązujących obostrzeń, aby zadbać o zdrowie zarówno beneficjentów, jak i wolontariu-
szy.
Liderka rejonu, Anna Janus, zachęca również do kontaktu telefonicznego w razie jakichkolwiek wątpliwości: 692 760 470.
Nie wahaj się. Pomaganie sprawia ogromną satysfakcję. Obiecuję, że kiedy do nas dołączysz to zostaniesz z nami na dłużej.
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Wójt Janusz Goliński wziął udział w spotkaniu Łowczego Krajo-
wego Pawła Lisiaka z przedstawicielami komisji hodowlanych 
okręgu gdańskiego, elbląskiego oraz słupskiego. Poruszano 
wiele tematów, a wśród nich redukcję bobrów na terenie Żuław, 
ale i rozwoju populacji gatunków chronionych oraz łosi.

– Na naszych terenach ten niechciany gość zaczął pojawiać się 
w 2010 roku, kiedy południe Polski dotknięte było powodzią. 
Nieustannie powtarzam, że Żuławy to nie jest naturalne siedlisko 
bobrów. Interweniowaliśmy w wielu miejscach i na różnych 
szczeblach, prosząc o pomoc w usunięciu bobrów z naszego 
terenu. W pismach dzieje się wiele, brakuje jednak konkretów – 
zauważa Janusz Goliński.

Swoim działaniem bobry niszczą wały, przez co zalewane są 
uprawy rolników. Mieszkańcy domów znajdujących się w 
sąsiedztwie wałów boją się, że ich domostwa zostaną zniszczone 
przez wodę. Niszczone są też drogi. Do tej pory uszkodzeniu 
ulegały jedynie traktory i maszyny rolnicze.

– Aby tego uniknąć, potrzebne są konkretne działania, które pozwolą naszym rolnikom spokojnie uprawiać swoją rolę, a miesz-
kańcom spać bez obaw, że w nocy woda wedrze się do ich sypialni – dodaje wójt. – Dziękuję Panu Wojciechowi Mańkiewicz 
Wiceprzewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy za zainicjowanie i pomoc w pozytywnym rozwią-
zaniu tego problemu.

Na spotkaniu omawiano również kwestię coraz liczniej występujących łosi. Z jednej strony cieszy widok dzikich zwierząt na 
naszych polach. Jednak z drugiej strony stwarzają one zagrożenie dla kierowców – szczególnie tych podróżujących drogą 
ekspresową. Żuławy Gdańskie chętnie wybierane są przez zwierzynę, ponieważ w stosunku do innych rejonów Żuławy mają 
bardzo dużo terenów zadrzewionych, które miały spełniać rolę otulinę ochronną dla pól i domostw. Dziś schronienie znajdują 
tam chociażby łosie.

BOBRY I ŁOSIE OPANOWUJĄ ŻUŁAWY GDAŃSKIE

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Myśliwymi.

ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ E-PUAP
Chcesz załatwić sprawę w Urzędzie Gminy, USC, US lub ZUS? Brakuje Ci zaświadczenia lub chcesz wyrobić dowód osobisty, a może 
chcesz złożyć wniosek? Możesz zrobić to przez Internet korzystając z ePUAP – bezpłatnej platformy dającej możliwość kontaktu z 
różnymi urzędami oraz załatwienia swojej sprawy szybko, wygodnie i bez kolejek.

Usługa jest dostępna dla każdego, kto:
-ma numer PESEL,
-ma konto na ePUAP, https://epuap.gov.pl/wps/portal
-może potwierdzić swoją tożsamość w internecie.
Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, musisz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie!
Potwierdzić tożsamość można na 2 sposoby:

-bezpłatnym profilem zaufanym (eGo)Instrukcja założenia profilu zaufanego - https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany    
   (zachęcamy do zakładania profilu zaufanego z wykorzystaniem konta bankowego, ponieważ w naszym Urzędzie Gminy nie   
   ma punktu potwierdzającego).
-płatnym certyfikatem kwalifikowanym.

Jeśli masz konto na ePUAP
-Wejdź na epuap.gov.pl.
-Zaloguj się.
-Wybierz sprawę urzędową, którą chcesz załatwić online.
-Podpisz wniosek o usługę profilem zaufanym.
-Wyślij wniosek online.
-Czekaj na załatwienie sprawy lub odpowiedź urzędu.

Jeśli nie masz konta na ePUAP
-Wejdź na epuap.gov.pl.
-Kliknij Zarejestruj się.
-Wypełnij krótki formularz.
-Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który musisz potwierdzić. Zaloguj się na założone konto.



Na zdjęciu: Uczestnicy szkolenia technicznego.
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Poseł Małgorzata Chmiel spotkała się z wójtem Januszem 
Golińskim. Wizyta nie była przypadkowa i dotyczyła nazywanego 
już przez mieszkańców „skrzyżowaniem śmierci” skrzyżowania w 
miejscowości Trutnowy.

– Byłam świadkiem skutku wypadku na tym skrzyżowaniu. 
Zginęła jedna osoba. To, co widziałam i słyszałam na miejscu 
wypadku, wstrząsnęło mną do głębi. Była to ogromna tragedia, 
którą bardzo przeżyłam. Postanowiłam poruszyć niebo i ziemię, 
aby sprawić, żeby skrzyżowanie śmierci było w końcu bezpiecz-
ne – mówi nam Małgorzata Chmiel.

Posłanka spotkała się już z władzami powiatu gdańskiego, którzy 
obiecali podczas najbliższej sesji zabezpieczyć środki finansowe 
na przygotowanie projektu technicznego, dotyczącego przebu-
dowy tego niebezpiecznego miejsca. Pomoc w finansowaniu 
dokumentacji zapewnia również nasza gmina.

– Mimo że nie jesteśmy zarządcą drogi, to czujemy się w 
obowiązku pomóc w działaniach zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Jestem przekonany, że pozytywne zakończenie całej sprawy jest tylko kwestią czasu – 
mówi Janusz Goliński.

W ostatnim czasie podawano sporo rozwiązań, które miałyby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. Najlep-
szym byłaby budowa sygnalizacji świetlnej – podobnie jak we wsi Grabiny-Zameczek.

– Z posłanką Małgorzatą Chmiel rozmawialiśmy nie tylko o zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej, ale także o budowie chodnika, 
którym piesi mogliby bezpiecznie dotrzeć do pobliskiego przystanku autobusowego – dodaje Janusz Goliński.

Dodajmy, że w sprawie niebezpiecznego skrzyżowania wójt Goliński będzie jeszcze rozmawiał z członkami Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego. Tam również interweniowała posłanka Chmiel, która na prośbę mieszkańców zwróciła się jeszcze do prusz-
czańskiej Policji o prowadzenie tymczasowej kontroli radarowej w okolicach skrzyżowania, co – zdaniem Małgorzaty Chmiel – 
powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.

SKRZYŻOWANIE ŚMIERCI BĘDZIE W KOŃCU BEZPIECZNE?

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z posłanką
Małgorzatą Chmiel.

W sobotę 19 września nasza jednostka zorganizowała szkolenie z 
ratownictwa technicznego i pierwszej pomocy podczas wypad-
ków komunikacyjnych. Poza członkami naszej OSP oraz MDP w 
szkoleniu wzięła udział PSP z Pruszcza Gdańskiego oraz Stowa-
rzyszenie Grupa Ratownicza Alfa #sgralfa. Pierwszy wariant 
ćwiczeń obejmował wycinanie części pojazdu oraz szyb, w celu 
uzyskania dostępu do poszkodowanych, przy pomocy narzędzi 
hydraulicznych, niedawno pozyskanych z środków unijnych. 
Następnie Grupa Ratownicza przygotowała pokaz pierwszej 
pomocy, a także podczas naszych działań udzielała praktycz-
nych uwag i wskazówek. Na koniec przeprowadzono działania z 
użyciem poduszek wysokociśnieniowych i podpór stabilizacyj-
nych, które otrzymaliśmy z środków KSRG, Gminy Cedry Wielkie 
oraz własnych.

Dziękujemy:

-Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim,

– Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Alfa #sgralfa,

-WILK – TRANS, Usługi pomocy drogowej (507793937) za udostępnienie pojazdów, -Panu Andrzejowi za udostępnienie placu,

-Druhnie Weronice za przygotowanie poczęstunku,

– Naszym Druhom i MDP za obecność i czynny udział. To niezwykle ważne by stale się rozwijać i ćwiczyć swoje umiejętności.

SZKOLENIE TECHNICZNE W OSP CEDRY WIELKIE



5 września odbyły się zawody sportowo- pożarnicze o Puchar 
Prezydenta Miasta Gdańska na Wyspie Sobieszewskiej. Z naszej 
jednostki w zawodach udział wzięła zarówno drużyna OSP jak i 
MDP. Rywalizacja obejmowała rozwinięcie bojowe oraz sztafetę. 
Zarówno w kategorii OSP jak i MDP zajęliśmy miejsce na podium. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom.
Z kolei w niedzielę 6 września w ramach tej samej imprezy odbył 
się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa OSP Gdańsk Świbno, w 
którym wzięła udział nasza drużyna. Zdobyliśmy III miejsce.

Naszym druhom oraz młodzieży dziękujemy za zaangażowanie i 
przygotowanie. Gratulacje

ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE W SOBIESZEWIE

Na zdjęciu: Uczestnicy zawodów sportowo-pożarniczych.
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NOWA METODA USTALENIA STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE CEDRY WIELKIE
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019 r., Gmina Cedry Wielkie ma obowiązek dostosować 
dotychczas obowiązujące uchwały do zmian wdrożonych przez Sejm RP.

W związku z powyższym od 1 października 2020 roku ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Cedry Wielkie dokony-
wane będzie na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, a nie od gospodarstwa domowego. Miesięcznie - za 
każdego mieszkańca nieruchomości - płacić będziemy 22 zł. Dnia 1 lipca br. uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Cedry Wielkie.

Nowa uchwała wprowadza zniżki w wysokości 1 zł od osoby dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowni-
kach przydomowych. Zniżka dotyczy tylko domów jednorodzinnych.

Wprowadzono również zniżkę dla rodzin wielodzietnych w kwocie 1 zł od osoby. Dotyczy rodzin w których zamieszkuje minimum troje 
dzieci uczących się przed ukończeniem 25 roku życia.

Według przyjętej właśnie uchwały osoby, które nie wypełnią obowiązku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny 
zapłacą stawkę trzykrotnie wyższą, wynoszącą 66 zł miesięcznie od osoby.

Formularz deklaracji, wraz z ulotką informacyjną oraz kopertą zwrotną (w foliowym opakowaniu) dostarczane są również bezpośrednio 
do wszystkich właścicieli nieruchomości.

Po wypełnieniu formularza (do 30 września br.) deklaracje należy umieszczać w skrzynce podawczej przy głównym wejściu do Urzędu 
Gminy Cedry Wielkie, wysłać pocztą tradycyjną, lub zostawić u swojego Sołtysa.

Deklaracje przesyłać można również elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP - formularz elektroniczny będzie aktywny od 
1 października br.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się równoważyć, czyli wydatki (kosz-
ty finansowania systemu) muszą być pokryte z dochodu z opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszonej przez mieszkańców gminy. 
Stąd w przypadku wzrostu kosztów finansowania systemu musi wzrastać również opłata za gospodarowanie odpadami.

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji określającej wysokość stawki za odpady komunalne!!!

Za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posia-
dające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właści-
ciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Poniżej mogą Państwo pobrać formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz instrukcję. 
Dodatkowo ulotka informacyjna zawiera nowy numer konta na który należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz informacje o stawce i zniżkach.



FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

- 61 -

Z wizytą w krainie tulipanów

Piękna Wieś Pomorska - Giemlice w etapie powiatowym.
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Profesionalny sprzęt strażaków oraz szkolenie techniczne w OSP Cedry Wielkie

Uczczono pamięć Jana Pawła II



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



Kompleksowe usługi  
remontowo – wykończeniowe wnętrz 

od A do Z 

 Szeroki zakres usług związanych z remontami 

oraz pracami wykończeniowymi, 

 Instalacje elektryczne, montaż nagłośnienia itp., 

 Transport oraz pomoc przy wyborze i zakupie 

materiałów, 

 Utylizacja poremontowego gruzu, materiałów. 

507-899-942,  

e-mail: remont.odadoz@wp.pl 

 

TEL. 513 054 512








