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Egzemplarz bezpłatny

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzenia zdrowia, wszystkiego najlepszego, szczęścia osobistego
i smacznego święconego w gronie najbliższych
Wszystkim Mieszkańcom Gminy
składają
Przewodnicząca oraz Radni
Gminy Cedry Wielkie

Wójt Gminy
Janusz Goliński
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Podpisanie umowy z Wojewodą.

Żuławskie zabytki w Gdańsku

D

nia 11 lutego 2010 roku w Sali Prezydialnej Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku została podpisana przez
Wojewodę Pomorskiego Romana Zaborowskiego i
Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza Golińskiego umowa na
realizację projektu pn. "Usprawnienie systemu komunikacji
poprzez modernizację drogi Cedry Wielkie ul. Pionierów
Żuław". Wniosek Gminy Cedry Wielkie znalazł się na
wysokim szóstym miejscu wśród 78 gmin województwa
pomorskiego, które ubiegały się o dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011 (Edycja 2010). Gmina Cedry Wielkie otrzyma
dofinansowanie w kwocie 1.436.500,00 zł co stanowi 50 %
wartości projektu. Przedmiotem projektu jest budowa ciągu
pieszo-jezdnego ulicy Pionierów Żuław w Cedrach Wielkich o
nawierzchni z kostki betonowo-brukowej, wraz ze zjazdem
do drogi powiatowej w stronę ul. Osadników Wojskowych.
Projektowany odcinek ciągu pieszo-jezdnego ma długość
1153,57 metrów, a zaprojektowany zjazd do drogi
powiatowej - 45,9 metrów. Planowana do wykonania budowa
drogi ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa oraz
zwiększenie płynności ruchu, a przez to zmniejszenie
uciążliwości dla środowiska. Projektowany ciąg pieszojezdny będzie służył także jako wydzielony pas ruchu do
jazdy rowerem. Zwieńczeniem czwartkowego spotkania u
Wojewody była degustacja przepysznych pączków gdyż
termin podpisania umowy przypadł właśnie w "tłusty
czwartek".

P

od takim hasłem odbyło się dnia 18 lutego w Ratuszu
Staromiejskim w Gdańsku spotkanie poświęcone
historii, tradycji i zwyczajom Delty Wisły. To już druga
tego typu prezentacja poświęcona promocji Żuław. O tym, że
region ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem
świadczyła bardzo wysoka frekwencja podczas spotkania.
Tym razem zaproszeni goście zaprezentowali uroki
żuławskiej architektury. Dr Jerzy Domino wystąpił z wykładem
„Domy na Żuławach – przemijający krajobraz”. Działania
Pogotowia Konserwatorskiego na Żuławach, (inicjatywy w
ramach realizowanego przez Gminę Cedry Wielkie programu
„Zabytkom na ratunek”) przedstawili Janusz Goliński, Wójt
Gminy Cedry Wielkie oraz Grzegorz Gola z Klubu
Nowodworskiego. O pracach ratunkowych i rekonstrukcji
domów podcieniowych na Żuławach opowiadał również
Marek Opitz.
Goście spotkania mogli także zapoznać się wystawą dawnych
elementów budowlanych i architektonicznych ze zbiorów
Klubu Nowodworskiego. Całość wzbogaciły specjalnie
przygotowane prezentacje multimedialne.
16 lutego z inicjatywy Wójta Janusza Golińskiego i Klubu
Nowodworskiego do Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku
trafiły publikacje związane z programem „Zabytkom na
ratunek”. W czasie spotkania z dr Marianem Kwapińskim,
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
Gdańsku omówiono najważniejsze kwestie dotyczące
współpracy Gminy z konserwatorami w sprawie jak
najszerszej i najbardziej efektywnej pracy związanej z
przywracaniem żuławskim zabytkom dawnej świetności.
- Realizowany przez Gminę Cedry Wielkie program
„Zabytkom na ratunek” możemy uznać za modelowy – mówi
dr Marian Kwapiński. – W nowoczesny sposób pokazuje on
jak prawidłowo można skoordynować działania różnych
podmiotów, jak pozyskiwać środki i fundusze i jak prowadzić
te wszystkie prace, by uzyskiwać realne efekty. A to, co bardzo
cieszy konserwatorów widać już na terenie Gminy Cedry
Wielkie.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Janusz Goliński wraz z Wojewodą Pomorskim
Romanem Zaborowskim w trakcie podpisywania umowy. Obok Marek
Goliński - Przewodniczący Komisji Konkursowej Urzędu Wojewódzkiego.

Przetarg na realizację ul.Pionierów Żuław
rozstrzygnięty

A

ż 10 ofert wpłynęło do Urzędu Gminy w odpowiedzi na
ogłoszony przetarg w ramach zamówienia
publicznego na wyłonienie wykonawcy do realizacji
zadania polegającego na modernizacji ulicy Pionierów Żuław
w Cedrach Wielkich. Były to głównie oferty od wykonawców z
terenu województwa pomorskiego, chociaż zainteresowanie
realizacją przedmiotowej inwestycji wyraziły również firmy
budowlane z Pińczyna oraz Suwałk. W wyniku
rozstrzygnięcia przetargu najkorzystniejszą cenowo ofertę w
kwocie 1 830 tys. zł złożyło konsorcjum firm: Pol-Dróg Sp. z
o.o. z Gdańska oraz Teleelektronika – Bogusław Pszczoła z
Cieplewa, z którym to podpisana została 15 marca umowa na
realizację inwestycji. Najwyższa cenowo oferta opiewała na
kwotę 2 550tys. zł. Zgodnie z harmonogramem ulica
Pionierów Żuław zyska nowy wygląd i lepszy standard
jeszcze w bieżącym roku.
Cedry Wielkie, marzec 2010 r
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Na zdjęciu: Wójt Gminy Janusz Goliński wraz z Pomorskim Konserwatorem
Zabytków dr Marianem Kwapińskim.

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.cedry-wielkie.pl
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Prace nad dokumentacją przetargową

W

chwili obecnej pracownicy Urzędu Gminy w
Cedrach Wielkich opracowują dokumentację
niezbędną do ogłoszenia przetargu na realizację
inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Koszwały”. Planowany termin ogłoszenia przetargu to
początek kwietnia 2010 roku. Dnia 16 grudnia 2009 roku
została podpisana umowa między Gminą Cedry Wielkie i
Samorządem Województwa Pomorskiego o przyznanie
pomocy na realizacje tej inwestycji w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
objętego PROW na lata 2007-2013. Po wyłonieniu
wykonawcy rozpoczną się prace mające na celu
wybudowanie kanalizacji sanitarnej zbiorczej grawitacyjno –
tłocznej w miejscowości Koszwały. Zakończenie inwestycji
zaplanowane jest na wrzesień 2011r.
Trwają również prace nad opracowaniem dokumentacji
niezbędnej do ogłoszenia przetargu na opracowanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji
sanitarnej we wsi Wocławy. Planowany termin ogłoszenia
przetargu to początek kwietnia 2010. Wykonawca wyłoniony
w ramach przetargu będzie odpowiedzialny za opracowanie
pełnej dokumentacji niezbędnej, aby gmina mogła ubiegać
się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych.

Dotacja Resortu Kultury na remont kościoła
w Kiezmarku

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Miłocin, Trutnowy, Cedry Wielkie w gminie Cedry Wielkie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

P

rzedłużająca się w tym roku zima znacznie opóźniła
rozpoczęcie największej inwestycji w Gminie Cedry
Wielkie tj. budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Miłocin, Trutnowy, Cedry Wielkie.
Kosztorysowa wartość tej inwestycji wahała się w granicach
13 milionów złotych, jednak po przeprowadzeniu procedury
przetargowej został wyłoniony wykonawca – firma
Hydrobudowa Gdańsk SA, która podjęła się realizacji
inwestycji za kwotę 5,8 mln złotych. 17 lutego 2010 roku
rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. W ramach
inwestycji zostanie wybudowanych 14,35 km kanalizacji
sanitarnej oraz zamontowanych 5 pompowni.
Uwarunkowania terenowe wymusiły wybór technologii opartej
na kanalizacji tłocznej oraz w ograniczonym zakresie do sieci
grawitacyjnej. Nowym rozwiązaniem przyjętym do
zrealizowania w tym projekcie jest zastosowanie technologii
podciśnieniowej w przesyle ścieków w miejscowości Miłocin.
W wyniku realizacji projektu ok. 1200 mieszkanców
podłączonych zostanie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej
dzięki czemu zwiększy się skanalizowanie Gminy do 48%
oraz zostanie dociążona oczyszczalnia ścieków, która w
chwili obecnej pracuje jedynie w 40%. Dzięki realizacji tej
inwestycji kompleksowo zostaną rozwiązane problemy
gospodarki wodno – ściekowej w trzech miejscowościach
naszej Gminy.

W

n i o s e k P a r a f i i p . w. M a t k i B o s k i e j
Częstochowskiej w Kiezmarku złożony w
ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Priorytet 1: Ochrona Zabytków został rekomendowany do
dofinansowania na kwotę 300 000,00 zł. Obiekt w
Kiezmarku to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych
historycznie drewnianych kościołów na Żuławach
Gdańskich. Wzniesiono go w 1727 roku, wykorzystując
elementy istniejącej tam starszej budowli. Chociaż ciągle
p i ę k n y, n a s t r a j a j ą c y d o m o d l i t w y w y m a g a
natychmiastowego podjęcia prac remontowych, które
przywróciłyby mu należną świetność. Wskutek
wieloletnich zaniedbań grozi mu katastrofa budowlana.
Stan techniczny kościoła jest na tyle zły, że stanowi
zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji dlatego
niezwłocznie należy wykonać prace zabezpieczające
przed dalszą destrukcją. Kosztorys obejmujący prace
remontowe oraz wymianę wewnętrznej instalacji
elektrycznej kościoła w Kiezmarku opiewa na kwotę 910
504,00 zł. Jest to zbyt duża kwota, aby parafia była w
stanie sama wykonać remont swojej świątyni. Na apel
proboszcza o pomoc w ratowaniu zabytku odpowiedzieli
włodarze Gminy Cedry Wielkie. W budżecie na 2010 rok
została zabezpieczona na ten cel kwota 100 000,00 zł.
Nadal jednak brakuje ponad 500 000,00 zł. Ksiądz
Proboszcz zdając sobie sprawę, że jest to duża kwota
złożył w imieniu parafii wniosek w tej sprawie do
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego. Liczymy, że podobnie jak
miało to miejsce w Warszawie również w Gdańsku znajdą
się pieniądze na ratowanie tak ważnej dla historii Żuław
świątyni.
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Ośrodek Zdrowia na liście rezerwowej

Z

łożony przez Gminę wniosek pn. „Rozbudowa Gminnego
Ośrodka Zdrowia wraz z zakupem sprzętu” o
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013, w wyniku wyczerpania alokacji środków w
ramach konkursu 9.2.1, umieszczony został na liście
rezerwowej. Oznacza to, iż pozytywna decyzja w kwestii
przyznania i uruchomienia środków na realizację
przedmiotowego zadania została przełożona na II połowę br.
Gmina od powyższej, niekorzystnej decyzji, wniosła protest do
Urzędu Marszałkowskiego argumentując pilną potrzebę
modernizacji obiektu jego złym stanem technicznym. Działania
zostały poparte również przez Dyrektora Wydziału Zarządzania
Kryzysowego UW w Gdańsku oraz Starostę Gdańskiego, z uwagi
na przewidywane stacjonowanie karetki pogotowia ratunkowego
w zmodernizowanym obiekcie. Tak więc w najbliższym czasie
okaże się, kiedy faktycznie rozpocznie się modernizacja Ośrodka
Zdrowia, inwestycji tak pilnie potrzebnej mieszkańcom Gminy.
Cedry Wielkie, marzec 2010 r
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„Troska o wspólne dobro szansą na przyszły rozwój
– porządkowanie cmentarza oraz poprawa
funkcjonowania świetlicy w miejscowości Miłocin”

W

wyniku postępowania przeprowadzonego przez
Lokalną Grupę Działania „Trzy Krajobrazy” wniosek
złożony przez Gminę Cedry Wielkie o przyznanie
pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju – ,,Małe projekty” został wybrany do
dofinansowania. W chwili obecnej wniosek jest poddawany
ocenie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego. Jeżeli również tam wniosek
zostanie oceniony pozytywnie Gmina Cedry Wielkie otrzyma
dotację w kwocie 18 640,80 zł co stanowi 58% kosztów całego
przedsięwzięcia. Zadanie polegać będzie na dokonaniu
przez mieszkańców inwentaryzacji nagrobków znajdujących
się na cmentarzu oraz przeprowadzeniu prac porządkowych.
W miejsce wykarczowanych krzaków i chwastów zasadzone
zostaną nowe drzewa. Po zakończeniu prac porządkowych
na terenie cmentarza zostanie ustawiony drewniany krzyż.
Na cmentarzu i w miejscu, gdzie dawniej usytuowany był
kościół ustawione zostaną tablice pamiątkowe. W ramach
projektu powstanie również publikacja „Ocalić od
zapomnienia”, która będzie miała na celu przybliżenie i
zainteresowanie mieszkańców i turystów historią, zabytkami
oraz krajobrazem Miłocina. Materiały do folderu będą
pochodziły także z konkursów zorganizowanych w ramach
projektu tj. konkursu literackiego, plastycznego i
fotograficznego. Aby usprawnić pracę przy tworzeniu folderu
w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i
multimedialny. Zwieńczeniem projektu będzie uroczystość
zorganizowana w świetlicy w Miłocinie, podczas której
zostanie zaprezentowany folder oraz prezentacja ukazującą
5-letnią działalność świetlicy.

Cedracy bliżej stolicy

W

dniach 19-20 lutego 2010 r. 50-cio osobowa grupa
mieszkańców Gminy Cedry Wielkie wybrała się do
Warszawy. Głównym celem tej wyprawy było
obejrzenie spektaklu muzycznego pt. „Upiór w operze” w
reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego na scenie Teatru „Roma”.
Niesamowite wrażenie wywarła na uczestnikach scena Teatru
„Roma”, a nasze serca podbili znakomici wykonawcy, m.in..
Paulina Janczak i Marcin Mroziński. Zmieniający się często
wystrój sceny realistycznie pokazał podziemia opery, gdzie
mieszkał „upiór” i ogromny spadający żyrandol poruszył
wszystkich widzów. Kolejny dzień rozpoczął się od zwiedzania
„Muzeum Powstania Warszawskiego. Bogaty zbiór materiałów
historycznych oraz znakomici przewodnicy przybliżyli
odwiedzającym trudne dni tamtego okresu. Kolejnym miejscem
jakie odwiedzili uczestnicy wycieczki była wystawa storczyków w
auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. I chociaż termin
„wystawa” był trochę na wyrost, miłośnicy tego gatunku kwiatów
mieli czym nacieszyć oczy. Uczestnicy wycieczki uznali ją za
udaną a wesołe śpiewy w autokarze skracały trud podróży.

Kolejny wniosek otrzymał unijną dotację

W

niosek Gminy Cedry Wielkie pn. „Bogactwo barw i
kultury – dożynki w Gminie Cedry Wielkie” złożony
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji” został rekomendowany do dofinansowania na
kwotę 49 955,00 zł. Projekt będzie realizowany od kwietnia
do końca listopada 2010 roku. W ramach przedsięwzięcia
zostaną zorganizowane warsztaty z batiku, malowania na
szkle, warsztaty teatralne dla dzieci oraz konkurs
fotograficzny. Prace powstałe podczas warsztatów oraz
zdjęcia zgłoszone do konkursu staną się trwałą ekspozycją w
Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu oraz zostaną
zaprezentowane podczas tegorocznych dożynek gminnych,
które odbędą się 5 września w Cedrach Małych. Dzieci i
młodzież uczestniczące w warsztatach teatralnych
przygotują spektakl, który będzie można obejrzeć podczas
dożynek. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu podczas
dożynek mieszkańcy będą mieli możliwość bezpłatnego
skorzystania z usług medycznych tj. mammografu, badania
cholesterolu oraz poziomu cukru we krwi. Projektodawcy
zadbali również o część rozrywkową dlatego w ramach
projektu zorganizowany będzie mini lunapark, w którym
mieszkańcy gminy oraz goście będą mogli bezpłatnie
korzystać ze zjeżdżalni, gigantycznych piłkarzyków, sumo, a
dla maluchów przygotowane zostaną specjalne animacje.
Projekt ma na celu zwiększenie integracji i aktywności
mieszkańców Gminy Cedry Wielkie.

Cedry Wielkie, marzec 2010 r
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Na zdjęciu: Uczestnicy wycieczki w drodze do Warszawy

„Twórcza gmina – warsztaty muzyczne i
fotograficzne w ŻOKiS

W

wyniku postępowania przeprowadzonego przez
Lokalną Grupę Działania „Trzy Krajobrazy” wniosek
złożony przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich o przyznanie pomocy w ramach działania
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – ‘Małe projekty”
został wybrany do dofinansowania. W chwili obecnej wniosek
jest poddawany ocenie przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Jeżeli
również tam wniosek zostanie oceniony pozytywnie Żuławski
Ośrodek Kultury i Sportu otrzyma dotację w kwocie 14 976,00
zł (co stanowi 63% kosztów całego przedsięwzięcia). Projekt
obejmuje przeprowadzenie dwóch rodzajów warsztatów: z
zakresu gry na instrumentach oraz warsztatów
fotograficznych. Warsztaty muzyczne będą miały na celu
edukację dzieci i młodzieży z zakresu gry na różnych
instrumentach, które zostaną zakupione w ramach projektu
(flet prosty, gitara basowa, gitara akustyczna, pianino
cyfrowe, tamburino, itp.), oraz zachęcenie uczestników do
wspólnego śpiewu. Drugim rodzajem zajęć
przeprowadzonych w ramach projektu będą warsztaty
fotograficzne prowadzone przez profesjonalnego instruktora
fotografii. Finałem będzie zorganizowanie wystawy prac
powstałych w ramach warsztatów w sali ŻOKiS.
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Noworoczne spotkanie seniorów.

S

potkania świąteczno-noworoczne z seniorami stały się już gminną tradycją. Po raz kolejny na zaproszenie Wójta Gminy
Janusza Golińskiego przybyło dnia 30 stycznia do Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich 90 seniorów, aby uczestniczyć w
specjalnie dla nich zorganizowanym przyjęciu. Główna część spotkania poprzedzona została odprawieniem uroczystej
Mszy Św. w Kościele Parafialnym w Cedrach Wielkich przez księży z gminnych parafii pod przewodnictwem Ks. Prałata
Franciszka Fecko. Na zorganizowanym w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich spotkaniu, gości i seniorów
powitali: Wójt Gminy Janusz Goliński, Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska oraz Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Grażyna Bereza. Wójt Gminy na powitanie seniorów powiedział: ,,cieszy mnie Państwa obecność, a
szczególnie fakt, że takie spotkania na stałe wpisały się w kalendarz noworocznych obchodów” Aby uczestników spotkania
wprowadzić w świąteczno-noworoczny nastrój Chór Żeński przy ŻOKiS pod kierunkiem Bożeny Kozickiej przedstawił koncert
kolęd. Zaproszeni goście łamiąc się opłatkiem złożyli sobie nawzajem życzenia noworoczne, przy których nie brakowało
wzruszeń. Spotkanie uatrakcyjniły występy artystyczne najmłodszych mieszkańców gminy - uczniów I,II i III klasy ze Szkoły
Podstawowej w Giemlicach i Cedrach Małych. Przy dźwiękach muzyki seniorzy wspólnie bawili się i spędzali czas w dobrym
nastroju. Oby ten dobry nastrój na długo z nimi pozostał, a przynajmniej do następnego spotkania za rok.
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II Gminny Przegląd Jasełek.

Cedry silne turystyką.

N

ie ma lepszej wizytówki Żuław niż Gmina Cedry
Wielkie. Dlaczego? Bo właśnie tu wyjątkowa
historia tej ziemi, oraz unikatowy charakter
architektury zderza się z głównymi szlakami
komunikacyjnymi. Stare przysłowie mówi, że nawet
najpiękniejszy diament z czasem może się opatrzyć. Tak
jest i z małymi ojczyznami. Bardzo prosto to sprawdzić.
Wystarczy po prostu zapytać mieszkańca Gdańska,
Wrocławia czy Krakowa co myśli o swoim mieście.
Większość z nich przytłoczy nas prozą i trudnościami
życia. Prawie nie wspominając o pięknie miejsca w którym
przyszło im żyć. Coś takiego mogą odkryć jedynie turyści.
Przyjrzyjmy się zatem mieszkańcowi Warszawy, który
drogą krajową nr 7, podąża na trójmiejską Obwodową. Ma
za sobą ponad trzysta kilometrów i właśnie przekracza
most na Wiśle. To właśnie ten most to pierwsza atrakcja i
zarazem punkt charakterystyczny naszej gminy.
Wybudowany w 1973 roku i mający aż 950 metrów
długości, jest ostatnią dużą przeprawą przez Wisłę.
Zjeżdżając z mostu nie sposób nie zauważyć
szachulcowej wieży jednego z największych skarbów
naszej gminy. Jest nim XVIII wieczny kościół w Kiezmarku.
Wybudowany w 1727 roku, w stylu barokowym, ma
konstrukcję słupowo-ramową. Charakterystyczne duże
okna, nadają mu lekkości. Przez co wielu porównuje do
kasztelu starego żaglowca. Jeżeli nasz kierowca, tknięty
impulsem, będzie chciał przyjrzeć się kościołowi, być
może zobaczy ołtarz główny, ambonę i chrzcielnicę z XVII
w. Być może też, nieco wcześniej, jego uwagę przykuje
XIX wieczna, drewniana stanica strażnika wałowego,
która do dziś pełni pierwotną funkcję. Jeżeli tak będzie,
można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że nie
wróci już na drogę krajową nr7, tylko skorzysta z drogi
wojewódzkiej, którą przez Leszkowy pomknie do Cedrów
Wielkich. Po drodze minie gotycko – barokową świątynię,
będącą niegdyś miejscem modlitwy całych pokoleń
rodziny Hevelke (Heweliuszy), oraz gburskie dwory. Kryte
– jak w miastach – karpiówką, albo wyposażone w rozległe
werandy. Jeżeli nie trafi na wąską drogę wzdłuż wiślanego
wału, to najpewniej skorzysta ze skrótu w Cedrach
Wielkich, aby mijając XIV wieczny kościół pod wezwaniem
św. Aniołów Stróżów, będący – ze względu na unikalną
urodę - jednym z najwdzięczniejszych tematów żuławskiej
fotografii, dojechać do głównego skrzyżowania na Pruszcz
Gdański i Obwodową. Po drodze musi minąć piękny, XVIII
wieczny dom podcieniowy w Trutowych, tamtejszy kościół
gotycki i kapitalną, neoklasyczną plebanię. Zakładamy, że
nasz turysta nie zboczył ani w Kiezmarku, ani w Cedrach
Małych, tylko pomknął prosto na Gdańsk. W takim razie
musi minąć Koszwały, z kolejnym domem podcieniowym i
lapidarium. Stąd niedaleko już do ruin gotyckiego kościoła
w Wocławach, czy domu podcieniowego w Miłocinie. Te
miejsca – podobnie jak unikalne zabudowania wsi
Giemlice, czy urokliwe nabrzeże Wisły niedaleko
Leszkowych, zna coraz więcej turystów. Po co to wszystko
piszemy? Ponieważ spotykamy na co dzień coraz więcej
osób z Gdańska, Słupska, czy Warszawy, które
zachwycają się pięknem naszej gminy, nawet nie wiedząc
jak się ona nazywa. Czas, abyśmy ten kapitał zaczęli
jeszcze pełniej wykorzystywać.
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W

piątek dnia 22.01.2010 r. w wypełnionej po brzegi
sali Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich odbył się już drugi przegląd
jasełek, w wykonaniu dzieci z gminnych szkół. W pierwszej
kolejności zaprezentowały się maluchy z Przedszkola
Samorządowego Nr 2 w Cedrach Małych oraz dzieci z
oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Cedrach
Wielkich. Występ obu zespołów bardzo spodobał się
publiczności ale przede wszystkim jury, które przyznało
"małym aktorom" w nagrodę I miejsce. Upominki i słodycze
wręczyli dzieciom Wójt Gminy - Janusz Goliński i
Przewodniczący Rady Gminy - Bożena Daszewska.
Następnie swój świąteczny repertuar zaprezentowały dzieci
z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Giemlicach, Trutnowach
i Cedrach Wielkich. Wykonane z wielkim zaangażowaniem
ale i przejęciem pastorałki i kolędy nagrodzone zostały
gromkimi brawami zgromadzonej publiczności. W dowód
uznania talentu młodych aktorów, jak również wkładu pracy
związanego z przygotowaniem artystycznych występów,
opiekunowie poszczególnych grup otrzymali dla swojego
zespołu prezent.
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Harmonogram spotkań sołeckich z udziałem
Wójta Gminy

Powstaną nowe świetlice

d kilku lat, w I kwartale danego roku odbywają się
robocze zebrania Wójta Gminy z mieszkańcami
poszczególnych sołectw, które mają na celu
omówienie bieżących spraw społeczno-gospodarczych. W
tym roku zaplanowano również tego typu zebrania, których
terminy i godziny spotkań zamieszczamy poniżej.

ieszkańcy Leszkowych i Stanisławowa będą mieli nowe
świetlice wiejskie. Remont byłych zlewni mleka już trwa.
Władze gminy od dawna myślały o tej inwestycji, ale w
grę wchodziła kwestia pieniędzy. Niemniej, jak tylko pojawiła się
szansa na uzyskanie dofinansowania, Wójt Gminy nie miał
wątpliwości, aby z takiej możliwości skorzystać. Otóż udało nam
się pozyskać dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
Budynek w Leszkowych zostanie rozbudowany i po adaptacji
uzyska powierzchnię 158m2, z kolei w Stanisławowie planowana
jest przebudowa przy zachowaniu dotychczasowej powierzchni
tj. 95 m 2. Zakres prac obejmuje utwardzenie terenu kostką
betonową przed budynkami i wykonanie zieleni. W ramach
projektu zakupione zostaną również meble i sprzęt kuchenny.
Prace budowlane wykonuje wyłoniona w wyniku przetargu firma
„ELKOR-BUD” Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku. Całość
przedsięwzięcia pochłonie 455 tys. zł brutto. Ze środków
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
udało się na ten cel pozyskać dofinansowanie w wysokości 75%
wartości projektu netto.Planowany termin oddania świetlic do
użytku to wrzesień br. W nowych świetlicach będą mogły
odbywać się nie tylko ważne spotkania wiejskie, ale także
różnego rodzaju zabawy, czy wieczorki poetyckie. Nowe obiekty
ułatwią mieszkańcom dostęp do usług kulturalnych i
edukacyjnych oraz umożliwią organizację imprez
przyczyniających się do integracji społecznej.

O

Miejsce spotkania
Lp.

Sołectwo

Data

1.
Szkoła Podstawowa

06.04.2010
wtorek

17:00

Błotnik

Szkoła Podstawowa w
Cedrach Małych

07.04.2010
środa

18:00

Długie Pole

Centrum SportowoRekreacyjne

09.04.2010
piątek

17:00

10.04.2010
sobota

17:00

Cedry Małe
2.

3.

4.
Cedry Wielkie

ŻOKiS

5.
Miłocin

Świetlica wiejska

12.04.2010
poniedziałek

18:00

Giemlice

Szkoła Podstawowa

13.04.2010
wtorek

18:00

Leszkowy

dom prywatny p.
Miękus

14.04.2010
środa

18:00

Trutnowy

Szkoła Podstawowa

15.04.2010
czwartek

18:00

Kiezmark

Świetlica wiejska

16.04.2010
piątek

18:00

17.04.2010
sobota

15:00

Szkoła Podstawowa

19.04.2010
poniedziałek

18:00

Świetlica wiejska

20.04.2010
wtorek

18:00

Świetlica wiejska

21.04.2010
środa

18:00

6.

7.

8.

9.

10.

Godzina

Szkoła Podstawowa w
Stanisławowo Wocławach

11. Wocławy

12. Trzcinisko

13.
Koszwały

M

Na zdjęciu: Była zlewnia mleka w Stanisławowie

Na zdjęciu: Była zlewnia mleka w Leszkowych
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Jubileusz Złotych Godów

W

ostatnim czasie w naszej Gminne miały miejsce uroczyste Obchody Złotych Godów 4-ch par małżeńskich tj. Państwa:
Marianny i Pawła Walenczykowskich z Giemlic, Janiny i Zbigniewa Jaszczułd z Leszkowa, Janiny i Józefa Iskra z
Ceder Wielkich oraz Krystyny i Jerzego Kwiatkowskich z Ceder Małych. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego,
to wyjątkowe święto dla osób, które razem, pomimo niejednokrotnych trudności dnia codziennego, potrafiły razem w związku
małżeńskim spędzić 50 lat. Z tej okazji odbyły się uroczyste spotkania, gdzie w towarzystwie najbliższych członków rodziny Wójt
Gminy Janusz Goliński - uhonorował dostojnych Jubilatów medalem nadanym przez Prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”, życząc wszystkim parom kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości z tego co przez te pół wieku wspólnie
zbudowali. Do życzeń i gratulacji dołączono bukiet kwiatów oraz upominek. Spotkania z Jubilatami przebiegły w sympatycznej,
wyjątkowej atmosferze przy torcie i tradycyjnej lampce szampana, w trakcie którego Jubilaci powracali pamięcią do przeszłości i
lat swojej młodości. Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i
pomyślności na dalsze lata.

Państwo Krystyna i Jerzy Kwiatkowscy

Państwo Marianna i Paweł Waleńczykowscy

Nowy szef Posterunku Policji
Z dniem 01 lutego nastąpiła zmiana na stanowisku
Komendanta Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich.
Nowym szefem Posterunku został nadkomisarz Robert
Kędzierski zastępując aspiranta sztabowego Jana Heś.
Nadkomisarz R.Kędzierski pracuje w policji od 1996 roku,
ostatnio w Komisariacie Komendy Miejskiej Policji w
Słupsku na stanowisku zastępcy Komendanta. Jednym z
głównych zamierzeń nowego Komendanta jest
podniesienie poziomu i skuteczności pracy policji na
podległym terenie działania tj. w Gminie Cedry Wielkie i
Suchy Dąb. Życzeniem Komendanta jest również
stworzenie lepszych warunków lokalowych dla swoich
podwładnych.
Państwo Janina i Zbigniew Jaszczułd

Państwo Janina i Józef Iskra
Cedry Wielkie, marzec 2010 r

Na zdjęciu: Nowo mianowany Komendant nadkomisarz Robert Kędzierski
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Przedstawienie „Kozucha-Kłamczucha”

Kulig w Ostrzycach

D

nia 15 lutego 2010 o godz. 16:00 w Żuławskim
Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyło
się przedstawienie pt. ” Kozucha - Kłamczucha”. Było
to widowisko teatralne w wykonaniu aktorów ze Studia
Teatralnego ART-RE z Krakowa. Spektakl “Kozucha –
Kłamczucha” to zabawna opowieść oparta na motywach
utworu polskiej pisarki Janiny Porazińskiej. Opowiada o
małej niesfornej kózce, której skłonność do kłamstwa omal
nie doprowadziła do nieszczęścia. Dzieci chętnie brały udział
we wspólnej zabawie, śpiewały, uczyły się tańca góralskiego
pod bacznym okiem aktorów. Bajka uczy prawdomówności,
potępia kłamstwo, pokazuje jak bardzo ważne jest
wybaczanie i przyjaźń

D

nia 17 lutego 2010 r. 50-cio osobowa grupa dzieci z
terenu Gminy Cedry Wielkie pojechała na Kaszuby na
kulig. To pierwszy od kilku lat taki wyjazd, ponieważ
trudno było wcześniej o śnieg. Trzy zaprzęgi konne zapełniły
się dziećmi i ruszyliśmy w kaszubskie lasy. Jedne za drugimi
mknęły sanie leśnymi drogami do miejsca, gdzie czekało na
nas przygotowane ognisko. Gospodyni sprawnie przydzieliła
kijki i uczestnicy otoczyli ognisko piekąc kiełbaski. Do posiłku
rozdano gorącą herbatę. Sanki służyły za krzesełka a konie
cierpliwie czekały, aż wszyscy zjedzą. Wtedy ruszyliśmy w
dalszą drogę. Nie obyło się bez spadania z sanek. „Zguby”
goniły zaprzęg, by nie zostać w lesie. Śmiechom i krzykom nie
było końca. Zadowoleni uczestnicy chętnie wybrali by się na
kulig jeszcze raz. Szkoda, że ferie są takie krótkie.

“Szatan z siódmej klasy” w Teatrze w Elblągu

D

nia 24 lutego w drugim tygodniu ferii zimowych ponad
40-osobowa grupa dzieci odwiedziła Teatr im. A.
Sewruka w Elblągu. Dzieci obejrzały spektakl pt.
„Szatan z siódmej klasy”, w reżyserii Czesława Sieńko.
Zabawna, ale profesjonalna gra aktorska sprawiła, że z
wielkim zaciekawieniem patrzyły na wydarzenia na scenie.
Nie obyło się bez dreszczu emocji kiedy aktorzy grający rolę
złoczyńców strzelali z pistoletów. Ta scena komentowana
była przez uczestników jeszcze w drodze powrotnej do
domu. W przerwie dzieci miały okazję obejrzeć stroje z
różnych przedstawień teatralnych i dokonać drobnych
zakupów w miejscowym sklepiku.
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www.kojcedlapsow.com.pl

www.garazetynkowane.com.pl
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