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Podpisanie umowy na rozbudowę przystani 
żeglarskiej w Błotniku 

Wizyta Ministra Sprawiedliwości

nia 29 sierpnia 2014 roku została podpisana 
umowa o przyznanie pomocy w ramach działania D„Odnowa wsi” objętego programem PROW na lata 

2007-2013 na realizację projektu pn. „Wyposażenie 
przystani żeglarskiej w Błotniku w zaplecze dla szkółki 
żeglarskiej wraz z organizacją regat”. Inwestycja polegać 
będzie na postawieniu przy przystani żeglarskiej obiektu 
magazynowo - usługowego o konstrukcji stalowej. Obiekt 
służył będzie do przechowywania 16 łodzi typu 
„Optymist”, posiadający dwa miejsca do remontowania 
łodzi oraz zaplecze socjalne, w którym znajdować się 
będzie mała salka konferencyjna z miejscem do 
przygotowania posiłków oraz szatnia z pomieszczeniem 
gospodarczym. Na zakończenie inwestycji, zgodnie z 
założeniami projektu, na przystani żeglarskiej zostaną 
zorganizowane regaty. Całkowity koszt realizacji zadania 
wynosi 102 000 tys. zł z czego 50 tys. zł stanowi 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Planowany termin 
realizacji przedmiotowego zadania to maj 2015r.

Nowe logo Gminy Cedry Wielkie
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Cedry Wielkie, październik 2014 r

iemal w przeddzień gminnego Święta Plonów, w dniu 
4 września 2014 r. wizytę w naszej Gminie złożył NMinister Sprawiedliwości Pan Marek Biernacki, który 

został przyjęty przez Wójta Gminy Janusza Golińskiego. 
Wizyta była okazją do zaprezentowania zrealizowanych w 
ostatnim czasie w Gminie inwestycji oraz przedstawienia 
tych, które przewidywane są do realizacji w najbliższym 
czasie. Wójt Gminy Janusz Goliński w obecności Dyrektor 
Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich Celiny Gnyl przedstawił  
Ministrowi plany budowy przy szkole hali widowiskowo - 
sportowej wraz z gminną biblioteką. Następnie gość spotkał 
się z Komendantami gminnych OSP w związku z rozbudową 
remizy strażackiej w Koszwałach. Minister Sprawiedliwości 
Marek Biernacki z zainteresowaniem zapoznał się z planami 
inwestycyjnymi Gminy, deklarując jednocześnie ze swej 
strony wsparcie i daleko idącą pomoc w realizacji 
zaplanowanych inwestycji. Kolejnym zrealizowanym już 
zadaniem, jakie przedstawił Ministrowi Wójt Gminy Janusz 
Goliński był oddany dwa tygodnie temu do użytku ciąg pieszo 
- rowerowy wraz z nową nawierzchnią jezdni prowadzącą z 
Cedrów Małych do przystani w Błotniku. Niemal tradycją 
stały się odwiedziny przybywających do Gminy gości atrakcji 
turystycznej jaką jest niewątpliwie przystań żeglarska w 
Błotniku.  Tym razem także Minister Marek Biernacki w 
towarzystwie Wójta Gminy Janusza Golińskiego udali się na 
przystań. Zaprezentowano Ministrowi dokonaną już w 
bieżącym roku  rozbudowę przystani o kolejne pomosty oraz 
plan budowy hangarów dla łódek typu OPTYMIST oraz 
kajaków, celem ich właściwego zabezpieczenia na okres 
zimowy. Z racji mającego się odbyć się w Gminie dn. 
06.09.2014 r. Święta Plonów, Minister Biernacki złożył 
wszystkim rolnikom podziękowanie za trud pracy na roli i 
zebrane tegoroczne plony.

Na zdjęciu od prawej: Wójt Gminy Janusz Goliński, Przewodnicząca
RG Bożena Daszewska, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Ryszard Świlski, Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Małych Piotr Bukowski

Na zdjęciu: Wójt Gminy Janusz Goliński wraz z Członkiem Zarządu 
Województwa Pomorskiego Ryszardem Świliskim, tuż po podpisaniu umowy.

Na zdjęciu: Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Wójt Gminy 
Janusz Goliński
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 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wocławach 
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nia 26 sierpnia 2014 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie 
Janusz Goliński podpisał umowę z Józefem Makosiej D- Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia 

Rolnictwa w Wodę „Wodrol - Olsztyn” w Dywitach na 
realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowosci Wocławy”. Na ogłoszone postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego wpłynęło do Urzędu Gminy 9 
ofert. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu do realizacji 
inwestycji wybrana została oferta złożona przez firmę 
„Wodrol - Olsztyn”, która uzyskała w ocenie komisji 
maksymalną ilość punktów.  W założeniach projektowych 
przewidywana jest budowa kanalizacji o łącznej długości 
6639 m, w tym kanalizacja tłoczna 2991 m i kanalizacja 
grawitacyjna 3648 m. Wybudowane zostaną również 4 
przepompownie. Całkowity koszt projektu wynosić będzie 
2 383 663,-zł brutto, z tego dofinansowanie stanowi 70 % 
kosztów kwalifikowanych. W najbliższych dniach zostanie 
przekazany teren budowy i po przygotowaniu technicznym 
Wykonawca rozpocznie właściwe prace, tak aby zadanie 
zgodnie z umową ukończone zostało w całości do 30 maja 
2015 r.

 dniu 24 września 2014 r. na terenie Przystani 
Żeglarskiej w Błotniku odbyła się uroczystość Wotwarcia inwestycji zrealizowanych przy 

udziale Powiatu Gdańskiego w ramach projektu 
"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu 
Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na 
terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku" realizowana 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 
Rozwój. Miejsce uroczystego otwarcia nie jest 
przypadkowe bowiem droga powiatowa prowadząca do 
miejscowości Błotnik również została wybudowana w 
ramach ww. programu. W uroczystości udział wzięli 
organizatorzy: Starosta Gdański Cezary Bieniasz 
Krzywiec wraz z Wicestarostą Marianem Cichon, Wójt 
Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, a także wszyscy 
Wójtowie Gmin Powiatu Gdańskiego. Gośćmi 
specjalnymi uroczystości byli Wojewoda Pomorski 
Ryszard Stachurski  oraz Członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski. W trakcie 
obchodów odbyło się uroczyste, symboliczne przecięcie 
wstęgi na zrealizowanej w br. drodze powiatowej w 
Błotniku. Następnie zaproszeni gości udali się na 
poczęstunek żuławskich potraw regionalnych 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w 
Leszkowach.

Uroczyste otwarcie „Schetynówki”

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w 
Stanisławowie

 dniu 25 sierpnia br. Wójt Gminy Wielkie Janusz Goliński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie 
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wocławy Wi Stanisławowo w Gminie Cedry Wielkie”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. Realizowana inwestycja z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej będzie obejmowała wykonanie 7 km kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Stanisławowo. Dzięki wybudowanej infrastrukturze około 
120 mieszkańcom zapewnione zostaną podstawowe usługi jakimi jest 
odprowadzanie ścieków. Umowa gwarantuje dofinansowanie inwestycji 
w wysokości 1 377 848,- zł. Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna 
odprowadzi ścieki do centralnej oczyszczalni ścieków w Cedrach 
Wielkich. W założeniach projektowych przewidziano budowę kanalizacji 
grawitacyjno - tłocznej, o łącznej długości 3 970,3 m (kanalizacja tłoczna - 
2546,2 m, kanalizacja grawitacyjna - 1 424,1m) W dniu 19.09.2014r odbył 
się przetarg na wykonawcę inwestycji. W odpowiedzi na ogłoszenie do 
urzędu wpłynęło 5 ofert. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych ofert. 
Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone na początku 
października.   

Na zdjęciu: Marszałek Województwa Mieczysław Struk i Wójt Gminy
Janusz Goliński w trakcie podpisywania umowy.

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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 Powstanie stocznia jachtowa w Błotniku 

 czerwcu br. przeprowadzony został przez Gminę 
przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste Wużytkowanie działki położonej w Błotniku, przy 

rzece Martwa Wisła, na której ma powstać w ciągu 2-ch lat 
stocznia jachtowa. Firma, która wygrała przetarg i zamierza 
wybudować stocznię to ACTIV Yachts sp. z o.o. z siedzibą w 
Pszczółkach. Najpóźniej w I kwartale 2015 r. spółka 
rozpocznie budowę obiektu i według zapisu zawartego w 
akcie notarialnym zobligowana jest do czerwca 2016 r. 
uruchomić działalność stoczniową. Do budżetu Gminy 
wpłynęła dotychczas kwota 389.857,- zł tytułem opłaty przez 
spółkę pierwszej raty za użytkowanie wieczyste działki. 
Kolejne raty z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 
wynoszącej 38 034,-zł wpływać będą do budżetu do 30 
marca każdego roku, ostatecznie  do 2113 roku.

 związku z niespełnianiem norm sanitarnych 
jak i unijnych, w latach 2005-2007,  z 11 Wfunkcjonujących w Gminie hydroforni 

wyłączono z eksploatacji  6 a pozostałe 3 
 zmodernizowano i rozbudowano.   

Dodatkowo wybudowano dwie stacje podnoszenia 
ciśnienia wody w Cedrach Małych i Leszkowach oraz 
zrealizowano nowe odcinki sieci, tworząc zintegrowany 
pierścieniowy układ wodociągu. Obecnie na terenie 
gminy Cedry Wielkie funkcjonują trzy podstawowe 
ujęcia wód podziemnych: w Kiezmarku, Błotniku i 
Wocławach.  Do połowy 2014 r. funkcjonowały jeszcze 
dwa lokalne ujęcia zaopatrujące osiedle Koszwały – 
Ostatni Grosz oraz Trutnowy II.  Mocą decyzji 
Państwowego Inspektora Sanitarnego z uwagi na 
przekroczenia nadmiernych stężeń związków fluoru w wodzie podawanej do sieci  istniała konieczność  ich wyłączenia.  
Zabudowania z tych osiedli zaopatrywanych w wodę z obydwu ujęć lokalnych włączone zostały do gminnej sieci gminnej 
poprzez budowę odcinków wodociągów: Trutnowy – Trutnowy II oraz Koszwały  - Koszwały „Ostatni Grosz”. W roku 
ubiegłym wykonano włączenie osiedla Trutnowy II do systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – a w tym roku Koszwał 
– Ostatni Grosz.  W dzisiejszej sytuacji  ujęcie w Wocławach pracuje na maksymalnym poziomie wydajności 
eksploatacyjnej, zwłaszcza letnią porą. Niestety to też sprawiło, że jakość wody, zwłaszcza ciśnienie nie jest 
zadawalające. Obserwuje się częste spadki ciśnienia. Opracowana analiza przez Saur Neptun Gdańsk i Gdańskie 
Inwestycje Wodno-Kanalizacyjne dotycząca systemu wodociągowego na terenie gminy, wykazuje, iż należy 
wybudować zbiornik wyrównawczy ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w msc. Koszwały i Trutnowy oraz wykonać 
modernizację technologii Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wocławy.
Konieczność modernizacji SUW w Wocławach wynika również z faktu niespełnienia parametrów jakościowych wody w 
zakresie jonu amonowego. Stacja ta została zmodernizowana, jednak później zmieniono przepisy prawne dotyczące 
dopuszczalnej zawartości jonu amonowego w wodzie przeznaczonej do spożycia. Do 2007 r. obowiązywała norma dla 
jonu amonowego w wysokości 0,5 mg/l, z uwagą, że dla wód podziemnych niechlorowanych wartość dopuszczalna 
może wynosić 1,5 mg/l. Od roku 2007 zapis ten został zniesiony i obecnie dla wód dezynfekowanych chlorem wartość 
dopuszczalna jest taka sama jak dla wód niechlorowanych, czyli 0,5 mg/l.  Posiadamy już dokumentację projektową na 
realizację omawianych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury wodociągowej. W przyszłym roku gmina przystąpi do ich 
wykonania. Wówczas w Wocławach dobudowany zostanie drugi zbiornik. Nowy moduł służyć będzie do usuwania jonów 
amonowych  a także zwiększenia wydajności stacji w związku z perspektywicznym rozwojem gminy. 
Uzupełnieniem planowanych działań były wykonane podłączenia ostatnich gospodarstw domowych pozbawionych 
dostępu do bieżącej wody. Wykonano sieć wodociągową dla dwóch domostw w msc. Wocławy-Lędowo oraz dwóch 
rodzin z Giemlic. Oznacza to, iż wszyscy mieszkańcy Gminy, poza 1 rodziną, mają doprowadzoną do swoich 
gospodarstw bieżącą wodę poprzez gminną sieć wodociągową co niewątpliwie rzutuje na standard życia mieszkańców. 
Zadania, które planujemy do zrealizowania mimo, że bardzo kosztowne mają na celu uporządkowanie gospodarki 
wodnej w aglomeracji Cedry Wielkie. Zapewnią one stabilny proces produkcji najwyższej jakości wody do picia, 
spełniającej obowiązujące przepisy polskie i unijne. Poza oczywistym pozytywnym wpływem inwestycji na ochronę 
środowiska naturalnego, bezpośrednio podniesie się również  standard życia mieszkańców poprzez umożliwienie im 
dostępu do odpowiedniej jakości wody pitnej.  Zapewnimy mieszkańcom nieprzerwany strumień zdrowej wody w kranie.  

w m. Wocławy, 
Kiezmark i Błotnik

Uporządkowanie gminnej gospodarki wodnej

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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Nowa droga i ciąg pieszo-rowerowy 

akończony został remont drogi powiatowej 
w Błotniku o długości ok. 800 metrów, od Zskrzyżowania z drogą Wiślinka - Trzcinisko - Błotnik do 

istniejącej nakładki w rejonie przystani żeglarskiej.  
Przebudowa drogi trwała od końca czerwca br. i polegała na 
frezowaniu warstwy ścieralnej na całej powierzchni jezdni na 
głębokość 5cm, wykonaniu wyrównania istniejącej jezdni 
betonem asfaltowym a następnie położeniu nowej 
nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. W 
ramach zadania wybudowana została również ścieżka 
pieszo - rowerowa w ciągu remontowanej drogi powiatowej o 
długości ok.. 2,4 km o nawierzchni z asfaltu czerwonego oraz 
wykonano zatokę autobusową i wjazdy z kostki brukowej 
grafitowej Ostatecznego odbioru robót dokonano 27 sierpnia 
2014 r. Przy odbiorze inwestycji uczestniczyli: ze strony 
powiatu gdańskiego Wicestarosta Marian Cichon, Naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Jerzy Świs. Natomiast ze strony 
gminy Cedry Wielkie Wójt Gminy Janusz Goliński, oraz 
pracownicy Urzędu Gminy -  Krzysztof Dziaduszewski, Jan 
Borowiec, Sołtys Błotnika - Czesław Kaźmierczyk, 
przedstawiciel Rady Powiatu Andrzej Zięba, inspektorzy 
nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji tj. 
konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o z siedzibą w Linii i Firma 
Budowlano - Usługowa Ewa Wicka z siedzibą w Luzinie. 
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach inwestycji pn.: 
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego 
poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu 
Gdańskiego” dofinansowanego z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Całość zadania opiewa na 
kwotę 1 702 938,-zł przy czym udział finansowy Gminy 
Cedry Wielkie stanowi wartość 508 828,-zł.

nr 2235G  dniu 4 września br. podpisana została umowa z 
wykonawcą na rozbudowę remizy strażackiej w WKoszwałach. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

do realizacji inwestycji wybrana została oferta złożona przez 
firmę Handlowo - Usługową SARDAW z siedzibą w 
Skarszewach. Ze strony Gminy umowę podpisał Wójt Gminy 
Janusz Goliński w obecności Gminnego Komendanta 
Ochotniczej Straży Pożarnej Edwarda Woźniaka oraz 
Prezesa OSP Koszwały Dariusza Wojewskiego. Ze strony 
wykonawcy umowę podpisał właściciel firmy Marcin Plichta. 
W ramach rozbudowy wykonane zostaną następujące 
prace:
- dobudowa do istniejącego budynku parterowego 
pomieszczenia garażowego oraz części socjalnej wraz z 
infrastrukturą techniczną,
- przykrycie całości obiektu dachem dwuspadowym w 
konstrukcji drewnianej,
- przebudowę istniejącego budynku,
-  budowę ciągu pieszego wraz z parkingiem i wjazdem do 
garażu,
-  przełożenie sieci wodociągowej, 
-  zagospodarowanie wokół budynku terenu zielenią.
Rozbudowany o nowe pomieszczenia budynek remizy 
posiadać będzie 206,09 m2 powierzchni użytkowej. 
Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 354 
200,95 zł, z czego 100 000 zł pokryje dotacja otrzymana 
przez gminę z Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej. Aktualnie trwają prace przy obiekcie i jeszcze do 
końca tego roku wykonany zostanie stan surowy zamknięty 
obiektu. Całość prac ukończona zostanie do 31 maja 2015 r.

 Rozbudowa remizy  w Koszwałach 

Wizualizacja remizy OSP Koszwały

Na zdjęciu: Wicestarosta Powiatu Marian Cichon, Naczelnik Infrastruktury
Jerzy Świs, Radny Powiatu Andrzej Zięba, Sołtys wsi Błotnik Czesław 
Kazimierczyk i Wójt Gminy Janusz Goliński 

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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Numer 
okręgu 

 
Granica okręgu 

Liczba 
radnych 

wybieranych  
w okręgu 

1 Sołectwo Błotnik i Sołectwo Trzcinisko  1 
2 część Sołectwa Cedry Małe obejmująca ulice: Bursztynową, Klonową, Wiślaną  1 
3 część Sołectwa Cedry Małe obejmująca ulice: Brzozową, Długą, Gdańską, Kościelną, 

Kolorową, Lazurową, Łąkową, Miodową, Morską, Nową, Pogodną, Polną, Piaskową, 
Spokojną, Spacerową, Wiejską, Wspólną, Żuławską 

1 

4 Sołectwo Kiezmark 
 

1 

5 część Sołectwa Cedry Wielkie obejmująca ulice:   Leśną, Ogrodową  1 
6 część Sołectwa Cedry Wielkie obejmująca ulice: Akacjową, Bażantową, Jaskółczą, 

Jaśminową, Kwiatową, Księżycową, Osadników Wojskowych, Pionierów Żuław, Henryka 
Sienkiewicza, Słoneczną, Sportową  

1 

7 część Sołectwa Cedry Wielkie obejmująca ulice: Jana Kochanowskiego, Stanisława Lema, 
Miłą, Adama Mickiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej, M.Płażyńskiego, Bolesława Prusa, 
Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, Stanisława Wyspiańskiego, Złocistą, 
Stefana Żeromskiego 

1 

8 część Sołectwa Długie Pole obejmująca nieruchomości oznaczone numerami: 16,18,20,22 
oraz numerami porządkowymi od nr 24 do nr 138 

1 

9 część Sołectwa Długie Pole obejmująca nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi 
od nr 1 do nr 14 oraz numerami: 15,17,19,21,23 i Sołectwo Giemlice  

1 

10 Sołectwo Leszkowy 1 
11 Sołectwo Miłocin i część Sołectwa Trutnowy obejmująca ulice: Św. Piotra i Pawła, 

Owalnicową,  Aleję Lip, Podcieniową, Kasztanową 
1 

12 część Sołectwa Trutnowy obejmująca ulice: Aleję 700-Lecia, Kasztelańską, Władysława 
Łokietka, Podkomorzego, Unisława, Wschodnią, Zachodnią, Ziemiańską, Żuławską 

1 

13 Sołectwo Stanisławowo i Sołectwo Wocławy 
 

1 

14 część Sołectwa Koszwały obejmująca ulice: Kasztanową, Modrzewiową, Spacerową, 
Topolową 

1 

15 część Sołectwa Koszwały obejmująca ulice: Akacjową, Brzozową, Bukową, Cisową, 
Dębową, Gdańską, Jesionową, Klonową, Kwiatową, Lipową, Olchową, Oliwkową, Piaskową, 
Świerkową, Wałową 

1 

 

Przypominamy Państwu, iż zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 września 2014r w sprawie 
okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Cedry Wielkie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r 
na terenie gminy utworzonych zostało 15 okręgów wyborczych obejmujących swoim zasięgiem następujący obszar Gminy: 

Wybory Samorządowe - 16 listopada 2014r.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Cedrach Wielkich mieści się w budynku Urzędu Gminy  w Cedrach Wielkich, ul. M. 
Płażyńskiego 16 pok. nr. 15  tel. (58) 683-61-64; tel. (58) 692-20-36

Numer obwodu 1,  Granice obwodu: Sołectwa: Błotnik, Cedry Małe, Kiezmark, Trzcinisko 
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej : Zespół Szkół, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych, ul. Żuławska 58
tel. (58) 683-61-26
Numer obwodu 2, Granice obwodu: Sołectwa: Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Leszkowy
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej : Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 8
tel. (58) 683-66-35 ,  Lokal jest przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,  Komisja wykonuje zadania związane 
z głosowaniem korespondencyjnym.
Numer obwodu 3, Granice obwodu: Sołectwa: Miłocin, Stanisławowo, Trutnowy, Wocławy
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej : Szkoła Podstawowa w Trutnowach, ul.  Św. Piotra i Pawła 3
tel. (58) 683-61-16
Numer obwodu 4, Granice obwodu: Sołectwo Koszwały
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej :Świetlica Wiejska w Koszwałach, ul. Lipowa 15 tel. 609-400-594 
Lokal jest przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
W dniu głosowania tj. 16.11.2014r. lokale obwodowych komisji wyborczych  otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00 

Obwody głosowania na terenie Gminy

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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Ustawowe terminy czynności wyborczych
do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00 
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla   

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw.
do dnia 17 października 2014 r. do godz. 24.00
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania 
korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
 – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 26 października 2014 r.
– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na 
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
do dnia 27 października 2014 r.
– rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00
– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych w programach publicznych 

nadawców radiowych i telewizyjnych.
do dnia 7 listopada 2014 r.
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika
do dnia 11 listopada 2014 r.
– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze  

gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00
– zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 16 listopada 2014 r.godz. 7.00–21.00 – głosowanie

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowieniem nr. 3/14 z 22.09.2014r Komisarz Wyborczy w Gdańsku powołał Gminną Komisję Wyborczą w Cedrach Wielkich. 
Na pierwszym posiedzeniu komisja ukonstytuowała się w następującym składzie: 

1. Agnieszka Grabarczyk  - Przewodnicząca Komisji 
2. Arkadiusz Łucarz          - Z-ca przewodniczącego
3. Jolanta Wojtyńska         - członek
4. Renata Czupryn             - członek
5. Elżbieta Prymaczek       - członek
6. Mateusz Kołodziejski    - członek
7. Iwona Kozłowska          - członek

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy w Cedrach Wielkich  przy ulicy Płażyńskiego 16 pok. nr. 15.

zień Wolności” to zwycięstwo podczas wyborów 4 czerwca 1989 r. Data ta 
jest szczególne ważna, gdyż „wbrew trudnej naszej historii było to Dzwycięstwo odniesione nie w walce, nie przez rozwiązania siłowe, ale 

poprzez kartkę wyborczą.” Z tej okazji w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich odbyły się obchody 25 rocznicy pierwszych częściowo wolnych 
wyborów z 1989 r. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy gminy Cedry Wielkie. 
Gośćmi spotkania byli, Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Bożena Daszewska.  Po części 
oficjalnej uroczystości, powitaniu i przemowach zaproszonych gości dyrektor 
ŻOKiS Łukasz Żarna zaprosił zebranych do obejrzenia programu artystycznego 
przygotowanego specjalnie na tę okazję. Jako pierwsza wystąpiła cześć składu 
zespołu Midnight, w osobach Julii Stach - wokal i Daniel Ejnik - gitara. Przygotowany repertuar bardzo spodobał się 
zgromadzonym uczestnikom. Po występie odbyła się projekcja filmu: „Nie Byliśmy Bohaterami - Strajk Oczami Kobiet”. 
Najważniejszym elementem programu był wernisaż prac fotograficznych pn. „Wolność XXI w.” przygotowany przez Martę Hess i 
Natalię Daszewską. Pierwsza z Pań jest zawodowym artystą fotografikiem. Przygotowane prace powstały w profesjonalnym 
studio fotograficznym i nastawione były na wywoływanie wśród oglądających szeroko idącej interpretacji. Kolejna wystawa, to 
wystawa fotografa amatora, którego przesłaniem było ukazanie wolności na co dzień, w otoczeniu dnia codziennego. Wystawa 
wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród uczestników spotkania. Na koniec słodki poczęstunek, kameralny wystrój oraz 
wspaniała atmosfera stworzona przez autorki prac, które opowiadały o swoich inspiracjach i pasji związanej z fotografią stały się 
dopełnieniem doniosłego charakteru i klimatu uroczystości.

 "Dzień Wolności" w Gminie

Cedry Wielkie, październik 2014 r

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Do dnia wyborów komisja pełnić będzie 
dyżury każdego dnia roboczego w godz. 
14.00 - 16.00, a dnia 07 i 17 października 
2014r. od godz. 14.00 - 24.00
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NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

obiega końca kolejna kadencja władz samorządowych gminy Cedry 
Wielkie, która przebiegała pod znakiem realizacji szeregu znaczących Dinwestycji przyczyniających się do dynamicznego rozwoju Gminy. 

Obejmowały one różne dziedziny życia: gospodarkę wodno-ściekową, 
budowę dróg i chodników, placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych, 
świetlic wiejskich i wielu innych. Jednym z priorytetów na początku kadencji 
było podjęcie wielu działań związanych  z przygotowaniem się do możliwości 
pozyskania środków na dofinansowanie planowanych inwestycji z funduszy 
unijnych.  
Spośród zrealizowanych w ostatnich latach szeregu inwestycji na szczególną 
uwagę niewątpliwie zasługuje rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Cedrach Wielkich przeprowadzona w 2012 r. To największa i najbardziej 
znacząca  modernizacja obiektu użyteczności publicznej tej kadencji. Inwestycja obejmowała swym zakresem rozbudowę 
istniejącego budynku wraz z jego termomodernizacją i wyposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny, przez co zyskał 
nowy wizerunek. Ma nową, ładną kolorystykę i jest ozdobą centrum wsi Cedry Wielkie.  Do poprawy bezpieczeństwa w 
Gminie przyczyniła się również niewątpliwie realizacja projektu  
polegającego  na budowie  zintegrowanego systemu powiadamiania i 
alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu 
ratownictwa. Z racji położenia Gminy działalność OSP jest warunkiem 
naszego bezpieczeństwa. Dlatego doceniając znaczenie służby strażaków 
samorządowcy zdecydowali o przyznaniu pomocy finansowej w zakupie 
pojazdu  bojowego dla OSP w Koszwałach. Aktualnie trwa rozbudowa 
remizy strażackiej OSP w Koszwałach, która oddana zostanie do użytku na 
wiosnę 2015 r.
  Działania koncentrowały się na uruchomieniu i realizacji projektów 
związanych z porządkowaniem  gospodarki wodno-ściekowej. W minionej 
kadencji w pełni skanalizowane zostały miejscowości Trutnowy, Miłocin, 
Cedry Wielkie, Koszwały, Cedry Małe oraz  Błotnik.  Aktualnie trwają 
intensywne prace przy budowie kanalizacji w miejscowościach Wocławy i 
Stanisławowo.  O skali tych przedsięwzięć najlepiej świadczą liczby: powstanie  45 km kanalizacji sanitarnej za łączną 
kwotę ponad 22 mln zł. Ale dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno-
ściekowej, nasza gmina będzie spełniać unijne wymagania, dotyczące 
oczyszczania ścieków. Do wszystkich gospodarstw domowych 
doprowadzona jest już bieżąca woda – aktualnie do ostatnich 5-ciu 
gospodarstw domowych w gminie doprowadzona została sieć 
wodociągowa.
      Mając na uwadze potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury i sportu 
zrealizowano projekty polegające na wyremontowaniu i wyposażeniu 
świetlic wiejskich w miejscowościach: Trzcinisko,  Długie Pole, Miłocin i 
Koszwały w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz nowe meble. Obecnie 
trwa budowa świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka w Kiezmarku. 
W każdej miejscowości wybudowane zostały place zabaw dla dzieci, 
ciągle rozbudowywane są tereny rekreacyjne, a więc miejsca, gdzie czas 
mogą spędzać wszyscy. Ważna jest również dbałość o rozwój 
infrastruktury sportowej.  Dlatego też gmina buduje nowoczesne boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z trybunami oraz 
ścieżką zdrowia w Cedrach Małych. Powstało również kilka siłowni na 
świeżym powietrzu, m.in. przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu  w  
Cedrach Wielkich, Giemlicach, Koszwałach, Długim Polu oraz w 
Stanisławowie. Miejsca te niewątpliwie przyczyniają się do propagowania 
aktywnych form wypoczynku i krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców.
Wiele przestrzeni w sołectwach zmieniło swój wizerunek. Dokonano 
gruntownej konserwacji zbiorników wodnych w miejscowościach: 
Trzcinisko, Długie Pole, Miłocin, Koszwały, Giemlice, Cedry Małe oraz 
Cedry Wielkie. Z sukcesem udało się zagospodarować centra wsi w 
Cedrach Wielkich, Trutnowach, Leszkowie, Koszwałach i Miłocinie.  
Zwłaszcza wieś Cedry Wielkie zyskała nowy wizerunek.  Powstał tu 
największy w gminie plac zbaw oraz skwer wraz z zatoczką autobusową. 
Oczyszczono dwa stare zbiorniki wodne wyrównując ich brzegi i 
zagospodarowano zachwaszczony dotychczas teren.  

Podsumowanie kadencji 2010-2014 w zakresie dokonań inwestycyjnych Gminy

Dom podcieniowy w Miłocinie

Wizyta Prezydenta RP w Błotniku

Zmodernizowany Ośrodek Zdrowia

Przystań żeglarska w Błotniku

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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Dzięki staraniom władz gminy powstało tu jako drugie w 
województwie pomorskim a osiemnaste w kraju „Miasteczko 
Ruchu Drogowego”. To właśnie tu stworzyliśmy idealne warunki 
do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego 
korzystania z dróg.
Efektem współpracy ze Starostwem Powiatowym są przede 
wszystkim inwestycje drogowe na terenie naszej Gminy. 
Modernizacje wielu dróg powiatowych udało się zrealizować 
dzięki skutecznym zabiegom samorządu. Najważniejsze 
inwestycje drogowe to gruntowny remont drogi na odcinku 
Miłocin – Trutnowy oraz drogi w miejscowości Błotnik wraz z 
ciągiem pieszo-rowerowym.  Wykonano również wymianę 
nawierzchni istniejących już dróg gminnych. 
     Zamierzeniem Wójta Gminy jest również rozwój gminy pod 
względem turystycznym.  W związku z czym w 2012 r. oddano do 
użytku przystań żeglarską w miejscowości Błotnik na krańcu 
Martwej Wisły, w ramach tzw. Pętli Żuławskiej. Wyposażona jest 
ona w 70 miejsc  do cumowania,  pomosty pływające, żelbetowe oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody pitnej. 
Oprócz pomostów na terenie mariny znajdują się sanitariaty, bosmanat oraz parking samochodowy. W bieżącym roku 
nastąpiło rozbudowanie obiektu o dwa pomosty pływające, 
pomost dziecięcy, wykonano również utwardzenie nawierzchni 
dla zimujących jachtów. Nie zapomniano również o 
zagospodarowaniu terenu przy przystani, który wyposażono w 
altanę, grill, mini plac zabaw, stojaki na rowery oraz miejsce na 
ognisko. Wkrótce obok zostanie postawiona przez prywatnego 
inwestora stocznia jachtowa. Samorząd w dalszym ciągu 
realizować będzie plany i zamierzenia związane z rozwojem 
żeglarstwa. 
Gmina Cedry Wielkie znajduje się na Żuławach - regionie 
niezwykle atrakcyjnym pod względem historycznym.  Dlatego 
tak ważnym zadaniem dla samorządu jest dbałość o znajdujące 
się na naszym terenie zabytki i przekonanie mieszkańców, że to, 
co mają jest wartościowe i godne zachowania. Aby temu 
sprostać zrealizowano projekt polegający na gruntowym 
r e m o n c i e  d o m u  p o d c i e n i o w e g o  
w Miłocinie. Projekt ten obejmował prace remontowe elementów 
konstrukcyjnych oraz elewacji budynku.  Prace te pozwoliły na zatrzymanie procesu degradacji zabytkowego obiektu. 
W przyszłym roku gmina zaadoptuje jedno z mieszkań zabytkowego domu i stworzy tam izbę pamięci.  Troska samorządu o 
zabytki przejawia się również w corocznym dotowaniu z budżetu gminy wydatków na remonty kościołów.
   Warto zaznaczyć, że mimo tak znacznych nakładów inwestycyjnych poprawiających gminną infrastrukturę nie 
ograniczono wydatków w zakresie oświaty, edukacji i polityki społecznej. Poziom wydatków na te dziedziny zależny jest od  
realizowanych w danym roku projektów miękkich. W gminie Cedry Wielkie dobrze więc funkcjonuje sieć placówek 
oświatowych w tym punkty przedszkolne w czterech miejscowościach. Minione cztery lata to wiele działań zespołu ludzi z 
nią związanych mające na celu pozyskanie dodatkowych środków do budżetu gminy. Dzięki tym staraniom pozyskane 
finanse pozwoliły zorganizować dla uczniów dodatkowe innowacyjne zajęcia edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne, 
powstały nowe pracownie, częściowo wymieniono stare, zużyte, komputery, zorganizowano imprezy gminne i 
przygotowano materiały promocyjne. Z większych zrealizowanych projektów warto wymienić: 4-letni systemowy projekt 
„Bądź aktywny zmień swoje życie”, „Cyfrową szkołę”, „Wiem, rozumiem, potrafię – zajęcia pozalekcyjne  dla dzieci z  klas I-
III”, „Umiem pływać – powszechna nauka pływania”. Obecnie gmina jest w trakcie realizacji projektu  „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu”. 
Pomimo niezbyt wysokiego budżetu tempo rozwoju naszej gminy jest ogromne . W latach 2010-2014 przystąpiono do 
realizacji szeregu trudnych zadań wymagających dużego zaangażowania i nakładu środków finansowych. Trzeba jednak 
zauważyć, że powyższe informacje nie zawierają dużej ilości mniejszych, co nie znaczy, że mniej ważnych zrealizowanych  
projektów, inwestycji czy działań. 
    Więcej informacji  nt. dokonań inwestycyjnych Gminy można znaleźć na stronie internetowej gminy Cedry Wielkie 
www.cedry-wielkie.pl  w zakładce  „X lat Unii Europejskiej w Gminie Cedry Wielkie” . 

Dzięki realizacji inwestycji, zarówno tym małych i jak i na dużą skalę Gmina Cedry Wielkie stała się  piękniejszym, 
nowocześniejszym, dynamicznym ośrodkiem rozwijającym się zarówno pod względem gospodarczym, 
kulturalnym  jak i społecznym.

Podsumowanie kadencji 2010-2014 w zakresie dokonań inwestycyjnych Gminy

Plac zabaw w Cedrach Wielkich widziany z „lotu ptaka”

Wizyta brytyjskich policjantów na miasteczku ruchu drogowego

Cedry Wielkie, październik 2014 r

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie
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 Nowe siłownie zewnętrzne

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

wie nowe mini - siłownie na świeżym powietrzu 
powstały w miejscowości Stanisławowo oraz w DDługim Polu. Powierzchnia każdej z siłowni to 150 

m2.  Wyposażone są one w takie sprzęty jak: biegacz 
orbiterek, pylon, drabinka z drążkiem, podciąg nóg oraz 
twister wahadło. Wykonawcą siłowni była firma „ZAMA” z 
Torunia.  Siłownie zewnętrzne zwane także placami zabaw 
dla dorosłych to system urządzeń, które pozwalają na 
świeżym powietrzu skorzystać z lekkiego wysiłku 
fizycznego. Ćwiczenia wykonywane na tych przyrządach 
poprawiają wydolność układu sercowo – naczyniowego, 
kondycję ruchową oraz pomagają w uprawianiu innych 
sportów. Z zamontowanych urządzeń rekreacyjnych mogą 
korzystać wszyscy chętni.  Realizacja inwestycji 
współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania 413 „ Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” oś LEADER  objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość budowy 
siłowni zamknęła się kwotą 25 tys. zł, z czego kwota 
dofinansowania wynosi 16 tys. zł. Na nowopowstałej 
infrastrukturze oraz na dwóch istniejących już placach 
wyposażonych w elementy siłowni zewnętrznej  zostaną 
przeprowadzone zajęcia sportowe dla rodziców. Zajęcia te 
będą miały na celu zachęcenie rodziców do wspólnego, 
prozdrowotnego spędzania czasu z dziećmi na świeżym 
powietrzu zamiast w domu przed telewizorem czy 
komputerem. Zajęcia zostały zaplanowane w miejscach 
gdzie rodzice będą mogli ćwiczyć a ich pociechy będą mogły 
się bawić na palcu zabaw tj. w Giemlicach, Długim Polu i 
Cedrach Wielkich.

 Nowe trasy rowerowe w gminie Cedry Wielkie

nia 22 lipca br. gminę Cedry Wielkie odwiedzili 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego DWojewództwa Pomorskiego oraz firmy DS. 

Consulting. Celem spotkania było ustalenie przebiegu tras 
rowerowych w naszej gminie oraz dokonanie wizji lokalnej 
wyznaczonych tras. Nowe ścieżki rowerowe powstaną w 
naszej gminie dzięki realizacji wspólnego z Województwem 
Pomorskim „Strategicznego Przedsięwzięcia Pomorskie 
Trasy Rowerowe”. Obecnie trwają prace nad Analizą 
Wykonalności inwestycji wykonywaną przez firmę DS. 
Consulting. Planowana trasa będzie miała swój początek na 
wale Wiślanym w Giemlicach na granicy gminy Cedry 
Wielkie i Suchy Dąb. Następnie zjedziemy z wału istniejącą 
drogą z płyt YOMB do centrum Giemlic i kolejno trasa będzie 
prowadziła przez Długie Pole, Cedry Wielkie, Cedry Małe, 
Błotnik, aż do korony wału i granicy z Gdańskiem. Po koronie 
wału od Błotnika wybudowana zostanie również ścieżka 
rowerowa do miejscowości Leszkowy. Nowe trasy będą 
miały nawierzchnię z czerwonego asfaltu. Jest to materiał 
wygodniejszy, trwalszy i bezpieczniejszy dla rowerzystów niż 
kostka brukowa. Projekt przewiduje budowę nowych dróg 
rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim 
natężeniu ruchu do celów rekreacyjnych oraz  utwardzonych 
traktów leśnych i wałów przeciwpowodziowych Wisły w celu 
budowy infrastruktury dla rowerzystów, a także oznakowanie 
całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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 Liczny udział w żuławskim rajdzie.  Gmina Cedry Wielkie na Jarmarku Św. Dominika 

rawie 100 osób wzięło udział w VII Rowerowym 
Rajdzie Żuławskim, który odbył się z dniu 2 sierpnia P2014r. Trasa przejazdu liczyła 70 km i wiodła z m. 

Cedry Wielkie przez Kiezmark, Jantar, Stegnę, Mikoszewo, 
Świbno do Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Na starcie 
stanęło 100 miłośników jazdy rowerem, po drodze dołączyli 
następni. Liczebnie przeważały panie. Każdy z uczestników 
otrzymał żółtą koszulkę i kolorowy peleton rozciągnął się na 
ponad 500 m. „ Mądry był ten, kto wynalazł rower” 
powiedziała jedna z uczestniczek rajdu zachwalając 
korzyści wynikające z jazdy na rowerze. Wśród uczestników 
rajdu były osoby z sąsiednich gmin i z Pruszcza Gdańskiego. 
Najstarszy uczestnik to mieszkaniec gminy Pszczółki, znany 
kolarz weteran liczący sobie ponad 70 lat, który w VII Rajdzie 
Żuławskim wystartował dla rekreacji. Natomiast 
najmłodszym uczestnikiem był 6 letni Jaś, który wybrał się na 
rajd wraz z mamą i bratem. Organizatorem rajdu był 
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Nad 
bezpieczeństwem uczestników na trasie czuwali policjanci z 
pruszczańskiej oraz nowodworskiej Komendy Policji. Rajd 
zakończył się imprezą na przystani w Błotniku.

armark Św. Dominika, to największe w Polsce i jedno z 
największych w Europie plenerowe wydarzenie Jkulturalno-handlowe. To również wielkie święto 

tradycyjnej kuchni i bogactwa kultury naszego regionu. W 
pawilonie przy ul. Św. Ducha w Gdańsku na imprezie pn. 
„Pomorskie Smaki” mieszkańcy i turyści mogli posmakować 
lokalnych przysmaków, spotkać się z ludowymi twórcami, 
wysłuchać programów przygotowanych między innymi przez 
Koła Gospodyń Wiejskich województwa pomorskiego. Na 
zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Gminę 
reprezentowało KGW Leszkowy i Cedry Wielkie. Panie 
zaprezentowały na scenie piosenki ludowe oraz własnego 
autorstwa w ramach projektu pn. „Organizacja i promocja 
imprezy kulturalnej - warsztatów wokalno tanecznych dla 
mieszkańców obszarów wiejskich”. Podczas trwania 
Jarmarku również Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu oraz 
Stowarzyszenie Żuławy zaprezentowały materiały 
promujące Gminę Cedry Wielkie.

a zaproszenie Wojewody Pomorskiego, w dn. 14-
16.07.2014 r. przebywali na terenie województwa Npomorskiego przedstawiciele landu Mecklenburgi 

Pomorze Przednie. W trakcie wizyty goście m in. zwiedzili 
zamek w Gniewie skąd przyjechali na teren naszej gminy do 
przystani żeglarskiej w Błotniku. Goście byli pod wrażeniem 
zmian jakie nastąpiły w tym miejscu w Błotniku po obejrzeniu 
zdjęć terenu sprzed realizacji inwestycji oraz relacji Wójta 
Gminy Janusza Golińskiego. Wizyta jaką złożyli niemieccy 
goście miała na celu omówienie i organizacyjne 
przygotowanie konferencji pn. Rozmowy Gdańskie. Z 
przystani goście udali się drogą wodną do Gdańska.

 Wizyta gości z Niemiec

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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Teleopieka już działa

 Gminie Cedry Wielkie teleopieka już działa - czyli 
telefoniczny system wzywania natychmiastowej Wpomocy w nagłych wypadkach dla osób, które 

wyraziły zainteresowanie i przystąpiły do systemu 
teleopkieki. W dniu 12.08.2014 r. w obecności 
przedstawicieli Polskiego Centrum Opieki Dyrektora 
Operacyjnego Pani Katarzyny Woźniak i Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Kierownika Pani Grażyny Bereza oraz 
pracowników socjalnych Pani Marii Wawer i Grażyny Ciach 
zostały przekazane dwa aparaty telefoniczne wraz z 
osobistym nadajnikiem noszonym na przegubie ręki. Są to 
mieszkanki wsi Cedry Wielkie. Całość połączona jest z 
centrum operacyjno-alarmowym, które w razie potrzeby 
całodobowo udziela pomocy. W najbliższych dniach 
pracownicy GOPS przekażą następne 15 aparatów osobom, 
które podpisały umowę o przystąpieniu do systemu 
teleopieki.

arzenia mieszkańców Kiezmarka dotyczące 
budowy świetlicy wiejskiej nabierają realnych Mkształtów. Dnia 15 lipca br.  Wykonawca zadania 

inwestycyjnego   -  Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski z 
siedzibą w Stężycy rozpoczął właściwe prace budowlane. 
Wyburzono już istniejący budynek po byłej zlewni mleka a 
powstały gruz został wywieziony i zutylizowany. Aktualnie 
trwają prace polegające na wykonaniu ścian budynku. Nad 
prawidłowym przebiegiem realizacji zadań czuwa inspektor 
nadzoru. Termin oddania obiektu do użytkowania to kwiecień 
2015 r. Będzie to już szósta świetlica wiejska powstała na 
terenie gminy.

 Ruszyła budowa świetlicy w Kiezmarku 

 Remont dachu kościoła w Trutnowach

akończone zostały prace remontowe dachu kościoła w 
Trutnowach. Przypomnijmy Parafia Rzymskokatolicka Zpw. Św. Piotra i Pawła w ramach programu 

„Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków” uzyskała 200 
tys. złotych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz 60 tys. zł z budżetu gminy. Wykonawcą 
inwestycj i  była wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego firma - Zakład Wielobranżowy Jan 
Rekowski ze Stężycy. Całkowity koszt prac łącznie z 
dokumentacją techniczną i inspektorem nadzoru to kwota 
blisko 310 tys. zł.  Dnia 18 czerwca br. postęp prac na 
budowie obserwował Wiceminister Administracji i Cyfryzacji 
Bogdan Dombrowski wraz z Wójtem Gminy Januszem 
Golińskim. Projekt został zakończony 30.08.2014 roku. Jego 
realizacja była konieczna ze względu na zły stan techniczny 
pokrycia. Konstrukcja drewniana dachu wymagała 
wzmocnienia i konserwacji elementów więźby. Występujące 
liczne uszkodzenia materiału oraz korozja biologiczna 
drewna spowodowała znaczną stratę właściwości nośnych. 
Część konstrukcji drewnianej była mocno zawilgocona, ze 
względu na nieszczelne pokrycie dachówką. Remont dachu 
na budynku zabytkowego kościoła parafialnego to 
niewątpliwie działanie przyczyniające się do zabezpieczenia 
obiektu i zachowania dziedzictwa kulturowego, które stanowi 
nasze regionalne historyczno bogactwo.

Na zdjęciu: Była zlewnia mleka

Na zdjęciu: Wizualizacja budowanej świetlicy wiejskiej

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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Dożynki Gminne 2014 r. 
nia 6 września 2014 r. odbyły się w Cedrach Wielkich dożynki gminne - wieńczące trud włożony przez rolników w 
pozyskaniu plonów. Obchody rozpoczęły się odprawieniem dziękczynnej Mszy Św. w miejscowym kościele parafialnym Dpw. Świętych Aniołów Stróżów, koncelebrowanej przez Ks. Prałata Franciszka Fecko oraz księży z gminnych parafii. W 

końcowej części nabożeństwa starostowie tegorocznych dożynek, rolnicy z Giemlic tj. Pani Bożena Tarasiuk i Pan Jan 
Szaniawski przekazali Wójtowi Gminy Januszowi Golińskiemu chleb upieczony z tegorocznych zbiorów zbóż. Natomiast Ksiądz 
Proboszcz dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych przyniesionych do kościoła przez 12 sołectw.
Po zakończeniu celebry, dożynkowy korowód prowadzony przez orkiestrę ,,Baltic Gateway Pstrong Orkiestra’’ udał się na główne 
miejsce obchodów, tj. plac przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich, gdzie Wójt Gminy Janusz Goliński powitał przybyłych na 
uroczystość gości oraz zgromadzonych mieszkańców Gminy.

Jednym z ważniejszych punktów obchodów dożynkowych było wręczenie przez Marszałka Senatu Bogdana 
Borusewicza, Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Bogdana Dombrowskiego oraz Wójta Gminy Janusza Golińskiego 
honorowych odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyróżniającym się 
rolnikom z terenu gminy, którzy swoją postawą społeczną oraz wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie wyróżniają 
się na tle innych rolników gminy. 
Otrzymali je Pan/Pani: Justyna Słowińska, Mirosław Tarasiuk, Jan Babul, Dorota Zwolak, Werner Kossowski, Emilia 
Cyman, Jerzy Tymoszuk.   Gratulujemy.
W trakcie uroczystości ogłoszone również zostały wyniki w ramach konkursów: „Piękna Wieś”, „najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy” i „tradycyjny chleb dożynkowy”
W konkursie "Piękna Wieś" nagrodę otrzymali:  za ogólny Wizerunek Wsi - sołectwo Koszwały
W kategorii "zagroda rolnicza" komisja przyznała dwie nagrody. Pierwszą nagrodę otrzymali Jolanta i Zdzisław Koseda z 
Długiego Pola, a drugą Ewa i Andrzej Tymoszukowie z Trutnowa
    W kategorii "zagroda nierolnicza" przyznano trzy nagrody według następującej klasyfikacji: I miejsce Teresa i Werner 
Kossowscy z Błotnika, II miejsce Ewa i Tadeusz Miękusowie z Cedrów Małych i III miejsce Alicja Budziaszek z Wocław. 
Po oficjalnej części uroczystości odbyły się występy artystyczne. 
W bloku imprez artystycznych na scenie prezentowały swoje umiejętności dzieci i młodzież z gminnych szkół, chór „Rapsodia”, 
„Female Band” i zespół Midnight z Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Wystąpił również chór dziecięcy „Żuławskie Słowiki” z Wocław, Zespół „Tęczowy Mix” z Cedrów Wielkich, zespół 
taneczny ,,Stars’’, uczennice ze SP Wocławy, Giemlice, Cedry Małe i Cedry Wielkie, oraz gościnnie uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 z Pruszcza Gdańskiego i Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie.

Dodatkowymi atrakcjami były: występ wokalny pań z Kół Gospodyń Wiejskich Cedry Wielkie i Leszkowy, pokaz tańca 
towarzyskiego, pokaz mody ,,Strój rolnika na wesoło’’ przygotowany przez uczniów z gminnych placówek oświatowych. Ponadto 
występowali uczestnicy projektu pn. „Taniec moja pasja” realizowanego przez Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie, pod kierunkiem 
Pani Elżbiety Skirmuntt-Kufel.

W czasie trwania dożynek gminnych w siedzibie firmy Roltop w Cedrach Małych przeprowadzony został konkurs 
,,Strong-men’’ jako równoległa impreza towarzysząca. W tych zmaganiach sportowych I miejsce zdobyła drużyna firmy Roltop. 

Gwiazdą wieczoru, „która rozgrzała publiczność do czerwoności” był Zespół Abbamia, prezentujący niezapomniane i 
najpiękniejsze przeboje ABBY.

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP dnia 6 września 2014 dniem ogólnopolskiej akcji publicznego czytania 
największych polskich dzieł literackich, Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała czytanie dzieł TRYLOGI Henryka 
Sienkiewicza.

Przez cały dzień można było oglądać wystawy fotograficzne przygotowane przez ŻOKIS o tematyce wolnościowej 
autorstwa Natalii Daszewskiej i Anny Hess, a także inne nawiązujące do realizowanych projektów.

Uczestnicy dożynek mieli okazję degustacji potraw serwowanych przez sołectwa: Trutnowy, Cedry Wielkie, Leszkowy, 
gdzie na przygotowanych stoiskach panie częstowały domowymi pierogami, barszczem, chlebem ze smalcem i ogórkiem, 
ciastem i owocami. Piękna, letnia pogoda sprzyjała również uczestnikom zabawy tanecznej, trwającej do „białego rana” przy 
dźwiękach zespółu RELAKS.
Święto Plonów mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych jest podziękowaniem za dokonane bardzo pomyślne 
tegoroczne zbiory, przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie. 

Wójt Gminy Janusz Goliński składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy organizacyjnie bądź 
finansowo przyczynili się do uatrakcyjnienia programu tegorocznego Święta Plonów w Gminie Cedry Wielkie.
Szczególne podziękowania skierowane są również do mieszkańców poszczególnych sołectw, którzy poświęcili czas na 
przygotowanie wieńców dożynkowych oraz stoisk z lokalnymi produktami.

SPONSORZY DOŻYNEK
Mariusz Bogusz - Sita Północ  Sp. z o.o. Gdańsk
Adela i Wojciech Samulakowie - Cedry Wielkie – Gospodarstwo rolne
Natalia Tkaczuk - Koszwały – Gospodarstwo rolne
Jacek Włodarczyk - Majątek Ziemski Trutnowy
Maciej Sośnierz - Dyr. Zarządzający Achilles Polska Sp. z o.o. Cedry Wielkie
Marek Perzyński - AUTO DIESEL Transport Samochodowo – Ciężarowy Trutnowy
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
Kodak Express Studio Fotografii i Reklamy Cedry Wielkie
Sklep  Spożywczo – Przemysłowy „MAK” Marzena Kush Cedry Wielkie 

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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 "Złap wiatr w Żuławski Kliwer" - edycja druga. 

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

nia 12 lipca 2014 roku na Przystani Żeglarskiej w 
Błotniku odbyła się druga edycja imprezy pn. „Złap Dwiatr w Żuławski Kliwer”. Impreza ta ma na celu 

upamiętnienie wizyty Pary Prezydenckiej 14 lipca 2012 r. na 
Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Mimo bardzo 
niesprzyjającej pogody wszystkie zaplanowane na ten dzień 
zawody żeglarskie odbyły się zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami. Po przywitaniu zaproszonych gości - Wójtów 
sąsiednich gmin zaproszonych do współpracy, odbyły się 
występy artystyczne. Wystąpiła uczennica Szkoły 
Podstawowej w Wocławach, przedstawiciel sekcji 
keybordowej GOK w Przywidzu oraz dziewczyny z zespołu 
Female Band działającego przy ŻOKiS. W tym roku 
organizatorami wydarzenia na Marinie Błotnik były 4 gminy - 
Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz oraz Pruszcz Gdański, co 
dało niepowtarzalną okazję do zorganizowania pierwszych 
samorządowych zawodów kajakowych. Po pełnych emocji 
zawodach zwyciężyła gmina Przywidz. Po zawodach 
nadszedł czas na zmagania wśród młodzieży. Konkurencje 
przeprowadzono w dwóch kategoriach – na kajakach i na 
łodziach typu OPTYMIST. Podczas zawodów czas 
pozostałym gościom umilały dźwięki utworów szantowych w 
wykonaniu Zespołu Muzycznego „KUBRYK” z Ustki. 
Podczas odbywającej się imprezy „Złap wiatr w Żuławski 
Kliwer” między Gminą Cedry Wielkie a Akademią 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku została 
podpisana umowa partnerska o wzajemnej współpracy w 
zakresie rozwoju szeroko pojętego sportu a w szczególności 
żeglarstwa.

Podziękowanie za "Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich". 

oniżej przedstawiamy treść podziękowania jakie 
Urząd Gminy Cedry Wielkie otrzymał za udział w akcji P"Dni Otwarte Funduszy Europejskich" od 

Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju - Pani 
Elżbiety Bieńkowskiej, z okazji przypadającego w bieżącym 
roku jubileuszu 10-lecia przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej:

"Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za aktywny udział we wspólnej, 
ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich, realizowanej w ramach przedsięwzięcia 
"10 lat Polski w UE". Udostępniając swoje projekty i 
stając się ambasadorami Funduszy Europejskich w 
swoich społecznościach, umożliwili Państwo 
pokazanie z bliska zmian, jakie się dokonały w Polsce 
w minionych 10 latach.

Państwa postawa, zaangażowanie i otwartość 
sprawiły, że w całej Polsce można było poczuć, 
zobaczyć i dotknąć prawdziwych efektów działania 
Funduszy Europejskich. Jestem przekonana, że bez 
Państwa udziału, akcja "10 lat Polski w UE" nie 
mogłaby zakończyć się sukcesem.

Po raz kolejny udowodnili Państwo, że chcieć to móc".

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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ozbudowa przystani żeglarskiej w  Błotniku  realizowana 
w ramach projektu "Pętla Żuławska – rozwój turystyki Rwodnej. Etap I" dobiegła końca.  Dnia  30 czerwca br. 

podpisano końcowy protokół odbioru robót. Wykonawcą 
inwestycji była firma Elzambud z Elbląga, a jej całkowity koszt 
wyniósł 466 tys. zł., z czego 60% to dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Marina w 
Błotniku  została doposażona w pomost pływający z 
przeznaczeniem dla szkółki żeglarskiej wraz z wyprofilowanym 
dojściem oraz ciągiem komunikacyjnym, furtką i bramą do 
transportu łódek typu „Optymist” oraz dwa pomosty dla jachtów 
o długości do 12m. Wodniacy już od  teraz mogą korzystać z 
nowych udogodnień.  Wakacje w pełni zachęcamy więc 
wszystkich do odwiedzenia  naszej mariny w Błotniku i 
rozpoczęcia przygody z turystką wodną.

Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku 
zakończona. 

nia 12 lipca 2014 r. podczas odbywającej się w Błotniku 
imprezy żeglarskiej nastąpiło uroczyste podpisanie Dumowy partnerskiej pomiędzy Gminą Cedry Wielkie 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Janusza Golińskiego z 
Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
reprezentowaną przez prof. nadzw. dr hab. Waldemara Moska - 
Rektora Akademii. Celem nawiązanej współpracy ma być 
wielopłaszczyznowy rozwój i współpraca pomiędzy partnerami 
w dziedzinie turystyki, sportu i kultury jak również stwarzanie 
warunków sprzyjających organizacji przedsięwzięć mających 
na celu rozwój żeglarstwa. W sposób szczególny została 
nawiązana współpraca pomiędzy podległą AWFiS jednostką 
jaką jest Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańsku - Górki 
Zachodnie a gminnym stowarzyszeniem Klub Morski 
„CEDRUS” w Błotniku w zakresie szkoleń przyszłych adeptów 
żeglarstwa. Dla najliczniejszej grupy młodzieży uczestniczącej 
w regatach i zawodach sportowych w Błotniku, Minister 
Sprawiedliwości Marek Biernacki ufundował puchar. W tym 
roku puchar przypadł młodzieży z Zespołu Szkół w Cedrach 
Wielkich.

 Podpisanie umowy partnerskiej w Błotniku

Jubileusz 102 Urodzin

ieszkająca w Cedrach Wielkich Pani Katarzyna 
Glier obchodziła w dniu 6 czerwca 2014 r. Jubileusz M102 urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Janusz Goliński  

i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Grażyna Bereza złożyli dostojnej Jubilatce wizytę aby 
bezpośrednio złożyć życzenia oraz wręczyć kosz kwiatów 
wraz z prezentem. Pani Katarzyna pomimo swoich 102 lat 
jest osobą bardzo pogodną i miłą, sprawną fizycznie oraz 
wyjątkową w lokalnej społeczności gdyż jako jedyna 
przekroczyła 100 lat życia. Dostojnej Jubilatce gratulujemy i  
życzymy długich jeszcze lat życia w zdrowiu i zadowoleniu 
wśród swojej rodziny.

Najstarsze małżeństwo w gminie

aństwo Maria i Władysław Kałkuccy z Leszkowa są 
najstarszym małżeństwem zamieszkującym na Pterenie Gminy Cedry Wielkie. W styczniu br. 

obchodzili 66 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 
Dnia 2 lipca br. pan Władysław obchodził swoje 96 urodziny. 
Z tej okazji Wójt Gminy Janusz Goliński złożył dostojnemu 
Jubilatowi życzenia, wręczył bukiet kwiatów oraz upominek.  
Uroczystość odbyła się w rodzinnym domu Państwa 
Kałkuckich w Leszkowach, w towarzystwie żony Marii oraz 
syna i córki. Zarówno Pan Władysław jak i nieco młodsza 
Pani Maria są w doskonałej kondycji fizycznej, wykonują 
jeszcze dla własnej przyjemności lekkie prace w ogrodzie. 
Dostojnemu Jubilatowi Panu Władysławowi oraz żonie Marii 
gratulujemy pięknego wieku i składamy jednocześnie 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia rodzinnego 
oraz długich jeszcze lat życia w gronie najbliższych.

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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IV "OLIMPIADA PRZYJAŹNI".
 X Sesja Dziecięca Rady Gminy Cedry Wielkie. 

a kompleksie boisk Orlik przy Zespole Szkół w 
Cedrach Wielkich 17 maja br. już po raz czwarty Nodbyła się Olimpiada Przyjaźni.  W tym roku na 

olimpiadę przybyli wychowankowie OREW Jeziernik, 
Lasowice, Trąbki Wielkie, drużyna Orlika Cedry Wielkie, 
rodzice, opiekunowie oraz wolontariusze. Po oficjalnym 
powitaniu gości nastąpił tradycyjny przemarsz drużyn i odbył 
się towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną Orlika i 
drużyną Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
”Żuławski Słonecznik” w Giemlicach. Wszyscy 
wychowankowie mierzyli swoje siły w konkurencjach 
sportowych i sprawnościowych takich jak dmuchanie baniek 
mydlanych, łowienie rybek a nawet wciąganie grot żagla na 
maszt. W przeprowadzeniu zadań sportowych dzieciom 
niepełnosprawnym pomagali wolontariusze. Finałem tych 
zmagań były atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy 
Olimpiady otrzymali z rąk Pana Janusza Golińskiego Wójta 
Gminy pamiątkowe medale w ramach podziękowania za 
udział w Olimpiadzie, a każda placówka otrzymała 
pamiątkowy puchar. Wielką niespodzianką i atrakcją był 
przyjazd motocyklistów ze Stowarzyszenia Motocyklowego 
Lotor-Czapter Pruszcz Gdański. Dzięki nim uczestnicy 
olimpiady mogli z bliska obejrzeć piękne maszyny a nawet 
na nich zasiąść. I tak, po raz czwarty, czar przyjaźni kręgu 
dobrych ludzi, pozwolił przeżyć piękny dzień dzieciom 
niepełnosprawnym, które uczą nas wszystkich, jak cieszyć 
się z prostych z pozoru spraw, których często nie doceniamy: 
z obecności drugiego człowieka, ze wzajemnych 
uśmiechów, z życzliwych gestów. Dziękujemy wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w pomoc przy organizacji 
olimpiady oraz sponsorom.  

 dniu 13 czerwca 2014 r. w Żuławskim Ośrodku 
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się Wjubileuszowa, bo już X Sesja Dziecięca Rady 

Gminy Cedry Wielkie. Piętnastu uczniów wytypowanych z 
placówek szkolnych z terenu gminy reprezentowało 
gminę jako młodzi radni. W pierwszej części posiedzenia 
sesji wszystkie placówki oświatowe złożyły sprawozdanie 
z wykorzystania środków przyznanych w roku 2013. 
Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego X Sesji 
Dziecięcej Rady Gminy. W wyniku tajnego głosowania 
Przewodniczącą została uczennica gimnazjum z Cedrów 
Wielkich Klaudia Jurek. To jej symbol władzy 
Przewodniczącego – łańcuch z herbem Gminy - 
przekazała Pani Bożena Daszewska. Od tej pory władzę 
w naszej gminie przejęły dzieci, które wywiązały się ze 
swoich obowiązków znakomicie. Kolejnym punktem 
obrad było dokonanie podziału środków finansowych na 
rok 2014. Mimo burzliwej dyskusji między młodymi 
radnymi udało się zatwierdzić podział otrzymanych 
środków. Dziecięca Rada Gminy dokonała podziału w 
następujący sposób: Zespoły Szkół z Cedrów Wielkich i 
Cedrów Małych otrzymały po 4.500 zł, Szkoła 
Podstawowa Wocławy, Giemlice, Trutnowy, Przedszkole 
Samorządowe nr 2 w Cedrach Małych oraz Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy w Giemlicach po 3.500 zł. 
Uczniowie poszczególnych placówek oświatowych 
zaprezentowali programy artystyczne, które spotkały się 
z dużym aplauzem zaproszonych gości. Na koniec 
zrobiono pamiątkowe zdjęcie no i cóż - kolejne obrady już 
za rok.

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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 XIII Powiatowy Konkurs "Żuławy Gdańskie 
- Nasza Mała Ojczyzna". 

 Festyn Rodzinny w Koszwałach. 

nia 23 maja 2014 roku w Zespole Szkół w Cedrach 
Wielkich już po raz trzynasty odbył się Powiatowy DKonkurs „Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna”. 

W tegorocznej edycji konkursu wystąpiły szkoły: 
podstawowa - Cedry Małe, Giemlice, Koźliny,nr 4 Pruszcz 
Gdański, Suchy Dąb, Wocławy, Cedry Wielkie. W kategorii 
gimnazjum rywalizowały Cedry Małe, Cedry Wielkie oraz 
gimnazjum nr 4 Pruszcz Gdański. Celem konkursu jest 
budowa i umacnianie tożsamości Żuław Gdańskich, 
budzenie patriotyzmu lokalnego, promocja gmin żuławskich 
powiatu gdańskiego oraz wzbogacanie wiedzy o regionie. 
Sala gimnastyczna i pomieszczenia szkoły gdzie odbywały 
się występy zostały udekorowane pracami plastycznymi 
oraz okolicznościowymi przestrzennymi kompozycjami, co 
nadało tej uroczystości odświętny wystrój nawiązujący do 
żuławskiego klimatu. W imieniu Pana Wójta uroczystego 
otwarcia konkursu dokonała Pani Bożena Daszewska - 
Przewodnicząca Rady Gminy. Uczniowie w kategorii” szkoła 
podstawowa” zmagali się w konkurencjach: wiedzy o 
Żuławach, konkursie plastycznym pn. „Żuławiacy przy 
pracy”, w konkurencji „Żuławski parasol” oraz żaglówka lub 
tratwa żuławska. Gimnazja prezentowały wymyśloną przez 
siebie legendę żuławską, prace plastyczne pn. ”Żuławy - kraj 
na wodzie”, ogrodnicze lub rolnicze narzędzie żuławskie, 
żuławski obrus oraz rozwiązywały test wiedzy na temat 
Żuław. Jury miało niełatwe zadanie, gdyż prace imponowały 
swoim rozmachem, pomysłowością i różnorodnością, a 
poziom wszystkich występów wokalnych był bardzo wysoki i 
wyrównany. W najważniejszej i najtrudniejszej konkurencji, 
w konkursie wiedzy zwycięzcami zarówno na poziomie 
gimnazjum jak i szkoły podstawowej okazali się uczniowie z 
Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich. W klasyfikacji generalnej 
I miejsce i puchary Związku Miast i Gmin Morskich otrzymały 
- Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie oraz Gimnazjum w 
Cedrach Małych. Puchary za I miejsca zwycięzcom wręczył 
Pan Marian Cichon - Wicestarosta Powiatu Gdańskiego. 
Pani Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy 
wręczyła dla wszystkich szkół pamiątkowe statuetki w 
ramach podziękowania za udział w konkursie. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali uhonorowani nagrodami i 
okolicznościowymi podarunkami. Składamy serdeczne 
podziękowania sponsorom, gdyż dzięki ich hojności 
wszyscy uczestnicy konkursów mogli zostać nagrodzeni. 
Uroczystość zakończyła się zaproszeniem wszystkich 
uczestników i gości na XIV Powiatowy Konkurs „Żuławy 
Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna”.

spaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte 
twarze dzieci oraz rodziców to obrazki, które Wmożna było zauważyć podczas Festynu 

Rodzinnego, który odbył się 30 maja br. na boisku przy 
świetlicy wiejskiej w Koszwałach. Impreza została 
przygotowana wspólnie przez pracowników okienka w 
Koszwałach, rodziców dzieci uczęszczających do okienka, 
Panią Justyną Słowińską oraz mieszkańców sołectwa 
Koszwały. Uczestników gorąco powitała nauczycielka 
Okienka w Koszwałach Pani Barbara Jost, która skierowała 
ciepłe słowa do dzieci z okazji Dnia Dziecka, nie zapomniała 
również o mamach i tatach, którym złożyła życzenia z okazji 
ich święta. Wspólną zabawę rozpoczął występ zespołu 
„Żuławskie Słowiki” pod kierownictwem Pani Danuty 
Zakrzewskiej, który został nagrodzony gromkimi brawami. 
Wśród licznych atrakcji, dużym zainteresowaniem cieszyły 
się liczne konkursy m.in..: bieg w workach, jedzenie jabłek na 
sznurku, rozwijanie węża strażackiego, karaoke. Zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji otrzymali upominki zakupione 
ze środków sołectwa Koszwały. Dla najmłodszych niezwykłą 
frajdą były: loteria fantowa, darmowy popcorn, możliwość 
zrobienia zdjęcia z bajkowymi postaciami: Shrekiem oraz 
Koziołkiem Matołkiem, jak również malowanie twarzy 
zmieniające maluchy w najprzeróżniejsze stworki. Po 
wyczerpującej zabawie można było zregenerować siły, 
zjadając w kawiarence za przysłowiową złotówkę pyszne 
wypieki i łakocie z grilla przygotowane przez rodziców dzieci 
uczęszczających do okienka. Do wieczora trwała doskonała 
zabawa przy muzyce, prowadzona przez Panią Alicję 
Starek. Wszystkim rodzicom, mieszkańcom oraz 
przyjaciołom okienka w Koszwałach, a zwłaszcza Spółce 
Base Group, Bankowi Spółdzielczemu w Pruszczu 
Gdańskim oraz firmie Lotos serdecznie dziękujemy za 
wsparcie finansowe, obecność i pomoc w przygotowaniu 
imprezy. Dochód z festynu został przeznaczony na wyjazd 
dzieci z okienka do Dino Parku do Malborka.

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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 Wykluczenie cyfrowe w Gminie Cedry Wielkie. 
hcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na 
terenie Gminy Cedry Wielkie w 2013 roku został złożony Cdo Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w 

Warszawie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cedry 
Wielkie”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w maju br. 
otrzymaliśmy decyzję o jego dofinansowaniu. W dniu 18 
czerwca br. w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie przy udziale 
Wiceministra Administracj i  i  Cyfryzacj i  Bogdana 
Dombrowskiego Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę o 
dofinansowanie ww. projektu. Głównym celem projektu jest 
zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw 
domowych z terenu naszej gminy zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Cel ten 
zos tan ie  z rea l i zowany  pop rzez  zakup  sp rzę tu  
teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenie w 
usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu w okresie 
trwania projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu w okresie jego 
trwałości. Ponadto osoby z 30 gospodarstw domowych nabędą 
umiejętność korzystania z technologii informacyjnych poprzez 
udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera oraz 
korzystania z Internetu. W ramach projektu przewidziano 
również zakup sprzętu komputerowego dla 7 jednostek 
organizacyjnych gminy tj. 5 szkół, Żuławskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Rzeczowe rozpoczęcie projektu przewidziano na początek 
lipca br., a termin jego zakończenia na koniec października 
2015 r. Całkowity, planowany koszt realizacji opiewa na kwotę 
637 176,75 zł., z czego 615 576,75 stanowi dofinansowanie z 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 
w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu - eInclusion”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

mina Cedry Wielkie zachęca wszystkich 
mieszkańców do przydomowego kompostowania Godpadów biodegradowalnych. Bioodpady stanowią 

ok.  40% wszystk ich domowych odpadów, ich 
kompostowanie nie tylko stwarza możliwość uzyskania 
cennego nawozu naturalnego, ale również pozwala na 
ograniczenie kosztów wywozu odpadów.
Kompostowanie to stara metoda produkcji wartościowego 
nawozu organicznego - kompostu. Odpady organiczne są 
przetwarzane w czasie kompostowania przez różne 
mikroorganizmy w postaci prostych związków, które mogą 
wzbogacać glebę pod uprawę roślin. 
Jak utworzyć wartościowy kompost:
Miejsce kompostowania powinno być cieniste i osłonięte od 
wiatru, aby zgromadzony materiał nie wysychał, najlepiej od 
strony północnej lub północno-zachodniej.
Podłoże, na którym ułożymy pryzmę kompostową lub 
ustawimy kompostownik, musi być przepuszczalne. Jest to 
ważne, gdyż w procesie rozkładu materii organicznej ważną 
rolę odgrywają mikroorganizmy i dżdżownice przedostające 
się do pryzmy z gleby. Poza tym, jeśli nie ma odpływu wody, 
zgromadzone odpadki zgniją. Dlatego niedopuszczalne jest 
kompostowanie na betonie, folii czy utwardzonej 
nawierzchni.
Ułożona pryzma kompostowa może leżeć aż do osiągnięcia 
dojrzałości, ale lepiej ją przełożyć po kilku miesiącach co 
umożliwi doprowadzenie powietrza oraz spulchnienie 
pryzmy. Dzięki temu przyspieszony zostanie rozkład 
kompostowanych odpadów. Przekładając kompost trzeba 
zwrócić uwagę, aby warstwy górne znalazły się na dole, a 
dolne na górze. Każdą warstwę przekłada się ziemią 
ogrodową lub dojrzałym kompostem z poprzedniego 
kompostowania. Materiał powinien być stale lekko wilgotny, 
więc w okresach suszy trzeba go polewać wodą. Gdy padają 
deszcze, musimy sprawdzać, czy woda ze stosu odpływa. 
Jeśli jest jej za dużo, warto rozluźnić kompost, na przykład 
nakłuwając go metalowym szpikulcem, co ułatwi osuszanie. 
W ostatecznym procesie rozkładu uzyskuje się jednolicie 
ciemną ziemię przypominającą zapachem ziemie leśną. 
Aby przyspieszyć proces kompostowania, bądź zwiększyć 
jego jakość można stosować preparaty wspomagające 
kompostowanie. Można je kupić w sklepach ogrodniczych. 
Należy również pamiętać , że nie wszystkie odpady nadają 
się do kompostowania.

Dobre rady na bioodpady

Cedry Wielkie, październik 2014 r

 dniu 19 września 2014r. na zaproszenie 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego uczniowie Wgminnych szkół uczestniczyli w zorganizowanej  

akcji pn. ,,Pomorze na morze''. Pomorski Związek Żeglarski to 
organizacja skupiająca ponad 50 klubów żeglarskich z terenu 
całego Pomorza. Jednym z głównych zadań jest promocja 
żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa 
pomorskiego. W rejs legendarnym żaglowcem ,,Zawisza 
Czarny'' wypłynęło w sumie 120 uczniów z naszych szkół. 
„Zawisza Czarny” to flagowy żaglowiec Związku Harcerstwa 
Polskiego i jednocześnie największy żaglowiec skautowy na 
świecie. Uczniowie dzięki programowi mieli okazję pod okiem 
profesjonalistów zapoznać się z tajnikami pływania pod 
żaglami. Po rejsie wszyscy jego uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i obejrzeli wystawę poświęconą 
admirałowi Józefowi Unrugowi oraz film o kapitanie 
Kazimierzu Jurkiewiczu. Była to niezapomniana przygoda z 
morzem.

Rejs statkiem  „ Zawisza Czarny”

Na zdjęciu: Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski i 
Wójt Gminy Janusz Goliński
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 dniu 28.06.2014 r. odbyły się w Cedrach Wielkich 
powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, w Wktórych uczestniczyło 8 drużyn w tym 3 kobiece. 

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach: 
- ćwiczenia bojowe; - sztafeta pożarnicza 7x50 m. z 
przeszkodam.  W sztafecie pożarniczej trzy drużyny zdobyły 
jednakową ilość punktów. Zawody sportowo-pożarnicze są 
formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w 
przygotowaniu drużyn OSP do działań ratowniczych. Celem 
organizacji zawodów jest w szczególności:
- mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności 
obsługi sprzętu;
-  ocena stanu wyszkolenia pożarniczego;
- popularyzacja wśród społeczeństwa zadań ochrony 
przeciwpożarowej;
-   przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla
Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych 
konkurencjach przedstawia się następująco:

 Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze

nia 30.08.2014 r. w przeddzień zakończenia 
wakacji, 17 osobowa grupa dzieci z sołectwa DKoszwały i Giemlice odbyła wycieczkę autokarową 

do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni pod nazwą 
„Odkryj Świat Nauki z Experymentem”. Gdyński 
EXPERYMENT to interaktywna wystawa, której głównym 
celem jest nauczanie poprzez zabawę gdzie dzieci 
samodzielnie w bezpiecznych warunkach mogły 
przeprowadzać doświadczenia i badać zjawiska z różnych 
dziedzin nauki. Była to świetna nauka poprzez zabawę dla 
wszystkich uczestników bez względu na wiek - od 
przedszkolaka do dorosłego. Duża przestrzeń, 
przejrzystość, masa stanowisk oraz fachowa wiedza i 
opieka ze strony edukatorów przyczyniła się do zdobycia 
umiejętności, które z pewnością zostaną wykorzystane 
przez dzieci podczas zajęć szkolnych. Następnie dzieci 
udały się na skwer Kościuszki i podziwiały zacumowanie 
tam statki, między innymi legendarny DAR POMORZA. Na 
plaży nad samym morzem usytuowany jest duży, dobrze 
wyposażony plac zabaw z różnymi atrakcjami. Właśnie tam 
dzieci zakończyły wyjazd wspólną zabawą. Nastąpiła 
międzysołecka integracja zarówno dzieci jak i opiekunów. 
Ta wspaniała, pouczająca wycieczka została sfinansowana 
częściowo z Funduszy Sołeckich a także ze środków 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
oraz składek rodziców. Dla uczestniczących w wycieczce 
dzieci było to piękne zakończenie wakacji.

Dzieci z Koszwał i Giemlic w Centrum Nauki 
EXPERYMENT

Cedry Wielkie, październik 2014 r
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nia 27 czerwca 2014 r. na terenie Faltomu Leśnego w 
Nowym Dworze Wejherowskim po raz kolejny odbył Dsię Festyn Transportowca zorganizowany przez 

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych. 
Impreza zgromadziła przedstawicieli około 1000 firm z 
branży transportowej Pomorza. Festyn jest doskonałą okazją 
do integracji środowiska transportowego, wymiany poglądów 
i doświadczeń firm z branży w nieco mniej formalnej, 
zbiurokratyzowanej formie. Imprezie towarzyszyły 
Regionalne Targi Transportowe „Wybrzeże 2014”, na których 
zaprezentowało się wielu wystawców. W gronie uczestników 
oprócz firm transportowych, ubezpieczeniowych, 
leasingowych, dealerów paliwowych, po raz drugi na 
zaproszenie Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników 
Drogowych udział wzięła Gmina Cedry Wielkie. 
Uczestnictwo w tej imprezie miało na celu zaprezentowanie 
możliwości rozwoju transportu w naszej gminie, w kontekście 
zmodernizowanej trasy S-7 Gdańsk-Warszawa. Mimo 
licznych atrakcji zapewnionych przez organizatora stoisko 
Gminy Cedry Wielkie budziło duże zainteresowanie. 
Gościem stoiska był m.in.. Pan Jarosław Kopczyński 
Dyrektor Inspekcji Transportu Drogowego w Gdańsku, 
którego przedmiotem zainteresowania oprócz strategii 
rozwoju transportu drogowego na terenie naszej Gminy była 
również kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Festyn 
Transportowca był doskonałą okazją dla Gminy, do 
nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami branży 
transportowej, którzy z racji położenia Gminy przy ważnych 
ciągach komunikacyjnych przejawiają zainteresowanie 
utworzeniem na naszym terenie swoich baz, bądź punktów 
obsługi. Gmina od bieżącego roku obniżyła stawki podatku 
od środków transportowych przez co zyskała wiele 
podmiotów, które zarejestrowały w Gminie swoje środki 
transportowe. W rankingu gmin w skali kraju nasza Gmina w 
2014r. zajęła pierwsze miejsce pod względem najniższej 
stawki podatku od środków transportowych. W konkursie 
„Uśmiechnij się, jesteś w gminie przyjaznej transportowi” 
Gmina Cedry Wielkie zajęła również I miejsce w skali kraju.

 Festyn Transportowców 2014

 dniu 11 maja 2014 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie 
Janusz Goliński w obecności Dyrektora Zespołu WSzkół w Cedrach Małych Piotra Bukowskiego oraz 

Przewodniczącej Komisji Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie 
Anny Moritz podpisał umowę z wyłonionym w drodze 
przetargu wykonawcą robót tj. Spółką z o.o ELSIK z siedzibą 
w Żukowie na realizację inwestycji pn. „Zdrowe serce 
młodego Żuławiaka - propagowanie aktywności 
prozdrowotnej poprzez budowę ścieżki zdrowia i boiska 
wielofunkcyjnego w Cedrach Małych”. W wyniku realizacji 
inwestycji wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne o 
nawierzchni poliuretanowej-gumowej do gry w piłkę ręczną, 
tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Boisko zostanie ogrodzone i 
oświetlone oraz wyposażone w osprzęt sportowy tj.: bramki 
do piłki ręcznej, stojaki do tenisa i siatkówki oraz stojaki do 
koszykówki wraz z tablicami i koszami. Obok boiska 
powstanie ścieżka zdrowia, która składać się będzie z 
drobinki, belki gimnastycznej, ścianki sprawnościowej, 
poręczy gimnastycznych, równoważni i zestawu do 
przeskoków. Nowy sportowy obiekt powstanie przy Zespole 
Szkół w Cedrach Małych. Będzie on ogólnodostępny służący 
m.in. uczniom oraz społeczności lokalnej Cedrów Małych i 
okolicznych miejscowości. Koszt inwestycji wynosi 498 tys., 
z czego 331 tys. zł, to unijne dofinansowanie, jakie gmina 
pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. W najbliższych dniach zostanie przekazany plac 
budowy i po przygotowaniu technicznym terenu Wykonawca 
rozpocznie właściwe prace, tak aby zadanie zgodnie z 
umową ukończone zostało w całości do 30.10.2014 r.

Wkrótce będzie boisko w Cedrach Małych

Cedry Wielkie, październik 2014 r



Strona 23

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

 Fax. (58) 683-61-66

Urząd Gminy Cedry Wielkie
83-020 Cedry Wielkie
ul. M.Płażyńskiego 16

Tel. (58) 692-20-32

REDAKCJA: 

Tel. (58) 683-61-64

Biuletyn “Nowiny Żuławskie”

www.cedry-wielkie.pl
e-mail: urzad@cedry-wielkie.pl

Nakład: 1000 egzemplarzy
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu

w Cedrach Wielkich
Nr. konta bankowego
dla reklamodawców: 

02 8335 0003 0201 8557 2000 0001

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

WYDAWCA:

Cedry Wielkie, październik 2014 r












