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 Obchody 70-tej rocznicy Marszu Śmierci

nia 26.01.2015r. upamiętniona została w Cedrach 
Wielkich 70-ta rocznica „Marszu Śmierci” Więźniów DStutthof prowadzącego m.in. przez teren gminy.  

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele 
Parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach 
Wielkich po czym nastąpił przemarsz uczestników 
uroczystości pod obelisk poświęcony pamięci poległych 
więźniów gdzie złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono 
znicze. Na zaproszenie Wójta Gminy Janusza Golińskiego w 
uroczystościach uczestniczyli: Dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Gdańsku - Bernard 
Mathea, Kierownik Muzeum Stutthof - Elżbieta Groth, 
Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof - Marcin 
Owsiński, księża, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Przybyły 
także poczty sztandarowe ze szkół z terenu Gminy Cedry 
Wielkie oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Cedrów Wielkich. Dalsza część uroczystości 
odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie 
zaprezentowana została wystawa ze zbiorów w Muzeum 
Obozu w Stutthof ie pn. „Teren byłego obozu 
koncentracyjnego Stutthof” Miejsce, Pamięć, Ludzie”. Pani 
Elżbieta Grot – kustosz i kierownik działu naukowego 
Muzeum Stutthof przedstawiła prelekcję nt. Marszu Śmierci. 
Ponadto rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla szkół 
gimnazjalnych pn. „Więzienna twórczość artystyczna”. 
Najwyżej oceniona została praca uczennicy z Zespołu Szkół 
w Cedrach Małych. Wszystkim uczestnikom uroczystości 
serdecznie dziękujemy za udział w upamiętnieniu tego 
ważnego wydarzenia historycznego.
Z tej okazji odbyły się również obchody w dniu 25 stycznia w 
Katedrze Ol iwskiej ,  gdzie odprawiona została 
okolicznościowa Msza św. z udziałem byłych więźniów 
obozu Stutthof. Gminę Cedry Wielkie reprezentowały 
delegacje oraz poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach oraz Zespołu 
Szkół w Cedrach Wielkich.

nia 5 marca br. w Urzędzie Gminy w Cedrach 
Wielkich odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia DObszaru Funkcjonalnego „Żuławy”. Stworzenie w/w 

obszaru umożliwi Gminom, które wejdą w jego skład 
aplikowanie o środki unijne.  W spotkaniu wzięli udział 
wójtowie z powiatu gdańskiego: Pani Magdalena 
Kołodziejczak – Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Pani Barbara 
Kamińska – Wójt Gminy Suchy Dąb, Pani Hanna Brejwo – 
Wójt Gminy Pszczółki, Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy 
Cedry Wielkie oraz Panowie: Jerzy Szałach – Burmistrz 
Nowego Stawu i Tomasz Szczepański Zastępca Burmistrza 
Nowego Dworu Gdańskiego. W trakcie spotkania Pani Marta 
Dorobek – Kierownik Referatu Organizacji, Promocji i 
Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim 
przedstawiła prezentację multimedialną ukazującą czym jest 
obszar funkcjonalny oraz jakie inwestycje mogłyby zostać 
zrealizowane jeżeli uda się powołać partnerstwo. Wszyscy 
obecni włodarze wykazali chęć uczestniczenia w tej 
inicjatywie, gdyż będzie to szansa na uzyskanie 
dofinansowania na inwestycje, które wymagają dużych 
nakładów z budżetu poszczególnych gmin, m.in.: melioracja, 
budowa dróg lokalnych, mostów, przepustów, renowacja 
zabytków, oznakowanie szlaków oraz dostosowanie 
infrastruktury dojazdowej do obiektów, renowacja obiektów 
hydrotechnicznych, itp.  

Dnia 20 marca br. w Nowym Dworze Gdańskim 
odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia   w sprawie 
utworzenia Obszaru Funkcjonalnego „Żuławy”.  
Porozumienie zostało podpisane przez 17 wójtów i 
burmistrzów z powiatów: gdańskiego, nowodworskiego oraz 
malborskiego. W spotkaniu uczestniczyli również ,  Paweł 
Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury  
i Rozwoju oraz Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk.  Koordynatorami partnerstwa i prac 
związanych z realizacją zapisów porozumienia są 
samorządy: Gmina Nowy Dwór Gdański (Koordynator 
główny), Gmina Cedry Wielkie oraz Miasto i Gmina Nowy 
Staw. Kolejnym krokiem będzie wspólne przygotowanie 
przez partnerów listy przedsięwzięć zgodnych z zapisami 
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020. 
Przedstawiciele trzech w/w samorządów wejdą w skład 
Zespołu Negocjacyjnego, który będzie negocjował i 
reprezentował Żuławski Obszar Funkcjonalny przed 
Marszałkiem Województwa Pomorskiego, w celu uzyskania 
środków na realizację projektów wskazanych na liście. 

Obszar Funkcjonalny "Żuławy" - uroczyste 
podpisanie Porozumienia

Na zdjęciu od lewej: Paweł Orłowski Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, 
Jerzy Szałach - Burmistrz Nowego Stawu, Zbigniew Ptak - Starosta Nowo
Dworski, Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, 
Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Jacek Michalski - Burmistrz
Nowego Dworu Gdańskiego. 
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 dniu 25.03.2015 r.  w Żuławskim Parku Historycznym w  
Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Walne Zgromadzenie 
Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Żuławy”.W

Poza tematami ściśle dotyczącymi funkcjonowania Stowarzyszenia 
w trakcie spotkania omówione zostały sprawy dotyczące powołania 
obszaru funkcjonalnego Żuławy (OFŻ) oraz budowy drogi 
ekspresowej S-7 Koszwały – Kazimierzowo. 
Prezentację dotyczącą OFŻ przedstawił Pan Adam Mikołajczyk Z-ca 
Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Natomiast budowę drogi ekspresowej S-7 zaprezentował Pan 
Waldemar Chejmanowski  Z-ca  Dyrektora GDDKiA  w Gdańsku oraz 
Pan Jarosław Sobolewski kierownik projektu budowy drogi 

ekspresowej
, po której 
n a s t ą p i ł a  
ożywiona dyskusja.
W ostatniej części spotkania odbyły się wybory nowych władz 
Stowarzyszenia. Prezesem w głosowaniu tajnym został wybrany 
dotychczasowy Prezes Pan Jacek Michalski  - Burmistrz Nowego Dworu 
Gdańskiego, natomiast do Zarządu  Stowarzyszenia wybrani zostali: Pan 
Piotr Grzelak Zastępca Prezydenta  Miasta Gdańska, Pan Mirosław 
Czapla - Starosta Malborski, Pan Marek Charzewski – Burmistrz Miasta 
Malborka, Pan Marian Cichon – Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, Pan 
Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie.

        

W trakcie spotkania wręczono również nagrody w konkursie ogłoszonym 
przez Stowarzyszenie na najlepsze prace naukowe dotyczące regionu 
Żuław Delty Wisły .

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Żuławy”

Wizualizacja drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały - Elbląg oraz węzła komunikacyjnego w 
Cedrach Małych

MOST KIEZMARK

ELBLĄG

GDAŃSK

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r
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Czy powstanie w Gminie farma wiatrowa ? 

rupa przedstawicieli Gminy Cedry Wielkie udała się na jednodniową wizytę do Niemieckiej firmy Max Bögl w 
Neumarkt (Bawaria). Wyjazd miał charakter Ginformacyjny z uwagi na fakt, iż firma Max Bögl 

prowadzi od dwóch lat prace przygotowawcze co do 
możliwości wybudowania na terenie Gminy Cedry 
Wielkie farmy wiatrowej. Tego typu budowa wywołuje i 
będzie wywoływać szereg emocji, zarówno wśród 
mieszkańców, jak i radnych. Wiele pytań i wątpliwości na 
ten temat stawiano również Wójtowi Gminy na 
zebraniach wiejskich. Z pewnością, z punktu widzenia 
ekonomicznego, budowa farmy wiatrowej stanowi dla 
niebogatej naszej gminy ogromny zastrzyk finansowy (w 
najoszczędniejszym wariancie blisko 1 mln zł/ rocznie 
zysku z tytułu podatku). Jednak z drugiej strony budowa 
taka stawia pytania i wątpliwości co do jej szkodliwości 
dla zdrowia i życia naszych mieszkańców, jak również na 
ile ta inwestycja może wpływać na obniżkę wartości 
nieruchomości oraz na inne elementy?  Na ile są to fakty, 
a na ile mity dotyczące szkodliwości budowy farm 
wiatrowych? Biorąc pod uwagę prowadzone prace 
przygotowawcze przez wszystkie sąsiednie Gminy tj. 
Suchy Dąb, Ostaszewo, Nowy Staw, Stegna czy 
wybudowana już farma przez Pruszcz Gdański, Gmina 
Cedry Wielkie pozornie chroniąc krajobraz na swoim 
terenie, dookoła otoczona już jest i będzie nowymi 
wiatrakami sąsiadów. To niestety czynnik, który 
powoduje, że problemem tym zajęły się Rada i Wójt 
Gminy Cedry Wielkie. Z pewnością taki wyjazd nie 
rozwiąże wszystkich wątpliwości, ale pomoże bliżej 
poznać firmę, która mogłaby ewentualnie wybudować 
taką farmę wiatrową w gminie. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że firma Max Bögl nie jest żadnym pośrednikiem 
poszukującym terenów pod budowę a bezpośrednim 
wykonawcą wiatraków. To zdecydowanie upraszcza 
ewentualną odpowiedzialność za zastosowane 
rozwiązania techniczne i gwarancje przedsięwzięcia. 
Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się ze 
skalą prowadzonych przez tą firmę prac budowlanych, 
stosowaną technologią przy budowie wiatraków oraz jak 
nowoczesne i innowacyjne rozwiązania techniczne są 
tam wprowadzane. Każde wątpliwości mogły być 
bezpośrednio, w toku rozmowy z niemieckimi 
inżynierami, wyjaśniane. Ta krótka wizyta pokazała, jak 
skomplikowana jest to inwestycja i że wymaga 
precyzyjnych rozwiązań. Firma Max Bögl to ponad 80-
letnia rodzinna korporacja, jedna z 5 największych w 
Niemczech, o dochodach blisko 1,6 mld Euro rocznie, 
zatrudniająca ponad 6 tys. pracowników, posiadająca 
oddziały w blisko 20 krajach, nie tylko europejskich. W 
katalogu inwestycji wykonanych przez tę firmę znalazły 
się, m.in. budowa centrów handlowych i logistycznych, 
budowa stadionów w Bukareszcie, Frankfurcie, 
Wrocławiu, dworców lotniczych i kolejowych, mostów 
(najdłuższy most prowadzący z Danii do Szwecji), tuneli 
drogowych i kolejowych, autostrad i linii kolejowych itd. 
na całym świecie.  W trakcie wizyty przedstawicie naszej 
gminy zostali przyjęci przez współwłaściciela firmy Pana J. Bögla, któremu, m.in. zaprezentowano działania realizowane w 
ostatnich latach przez gminę oraz plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość. Z dużym zainteresowaniem spotkały się 
nasze plany w zakresie stworzenia nowego „City” w Cedrach Wielkich, tj. zagospodarowaniem obiektów po byłym GS 
”SCh”. Dziękujemy Firmie Max Bögl za umożliwienie wizyty i zapoznanie się z działalnością firmy.

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r
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Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. Funkcja sołtysa jest 
niezwykle ważna. Od sprawnego włodarza najmniejszej jednostki jaką 
jest wieś, jego umiejętności dialogu, aktywności w kontaktach 
społecznych a nierzadko i zaufaniu jakim darzą go mieszkańcy zależy 
rozwój sołectw oraz szybkie rozwiązywanie problemów i konfliktów. W 
Gminie Cedry Wielkie wybory sołtysów odbywały się w terminie od 10 
do 26 marca. Frekwencja w poszczególnych sołectwach była różna, 
największa w sołectwie Kiezmark (94 osoby). Dotychczasowym 
Sołtysom i Radom sołeckim składamy podziękowanie za trud włożony 
w rozwój sołectw.
Poniżej prezentujemy nowo wybranych 13  sołtysów i rad 
sołeckich.

Wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015 - 2019

czniowie 
Zespo łu  USzkół w 

Cedrach Małych 
wraz z grupą 
u c z n i ó w  
Gimnazjum w 
Przywidzu oraz 
T r ą b k a c h  
W i e l k i c h  
uczestniczyli w 
dniach 2 - 6 
lutego 2015 r. w zimowisku zorganizowanym w okresie ferii. 
Doszło do niego dzięki porozumieniu zawartemu 17 
października 2014 r. pomiędzy trzema gminami: Przywidz, 
Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie. Pierwszym gospodarzem 
wyjazdu integracyjnego dla uczniów w/w szkół była Gmina 
Przywidz. Dla młodzieży przygotowano wiele atrakcji. Wszyscy 
mieli możliwość nauki jazdy na nartach oraz snowboardzie. 
Szkoleniem uczniów zajmowali się instruktorzy ze szkółki 
Alaskan Snowboard w Przywidzu. Piękna pogoda dopisała i 
zachęcała do zabawy. W przerwach pomiędzy nauką na stoku 
uczestnicy brali udział w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Przywidzu. Zorganizowano dla nich warsztaty wikliniarskie, 
naukę zumby i hip-hopu oraz wspólne oglądanie filmów. Odbyło 
się też kilka wycieczek: do Trzepowa na snowtubig (zjazdy na 
dętkach), zakończona ogniskiem z kiełbaskami, do AQUA 
Centrum w Kościerzynie oraz wycieczka na lodowisko w 
Pruszczu Gdańskim. Wszystkie te zajęcia wymagały od 
uczestników znacznego wysiłku fizycznego, angażując różne 
partie mięśni i wywołując u niektórych „zakwasy”. Uczniowie 
jednak przełamywali swoje słabości i chętnie w nich 
uczestniczyli. Był to bardzo aktywny i intensywnie spędzony 
czas. W czasie wolnym od zajęć zorganizowanych młodzież 
integrowała się, biorąc udział w zabawach sportowo - 
rekreacyjnych, m.in.: rozgrywkach sportowych w sali 
gimnastycznej, spacerach dookoła Jeziora Przywidzkiego, 
wędrówkach po ścieżce ekologicznej z Kościerzyny do 
Garczyna oraz zwiedzając Przywidz. W ostatnim dniu dla 
wszystkich uczestników zorganizowano dyskotekę. Na 
zakończenie odbyło się uroczyste pożegnanie, na którym 
można było przypomnieć sobie zajęcia, w których brało się 
udział w trakcie pobytu. Organizatorzy przygotowali 
prezentację relacjonującą wszystkie atrakcje. Każdy z 
uczestników oraz opiekunowie otrzymali pamiątkowy album 
„Malowniczy Przywidz”. W trakcie rozstania nie zabrakło 
uścisków i łez wzruszenia. Uczestnicy wyjazdu bardzo szybko 
nawiązali kontakt i dzięki temu wspólnie w miłym towarzystwie 
spędzali czas. Opiekunami młodzieży były nauczycielki ze 
szkoły w Cedrach Małych – pani Wioletta Stępień i pani Joanna 
Trojnar. Wszyscy z niecierpliwością oczekują następnego 
spotkania, które będzie miało miejsce w Błotniku w ramach 
obozu żeglarskiego, gdyż kolejnym gospodarzem w ramach 
porozumienia będzie Gmina Cedry Wielkie.

 Trójstronne porozumienie - ferie w Przywidzu

Zebranie wiejskie w Kiezmarku

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r
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Lp. Nazwisko i imię Przedstawiciel Skład Rady Sołeckiej

1. Kaźmierczyk 
Czesław

Sołtys sołectwa Błotnik Grabarczyk Andrzej
Piotrowski Adam
Stange Sławomir
Wojtak Piotr

2. Gwizdała Alicja Sołtys sołectwa Cedry Małe Bryks Monika
Kwiatkowski Zbigniew
Walecki Grzegorz
Walecki Stanisław

3. Zwolak Dorota Sołtys sołectwa Cedry Wielkie Kozicka Barbara
Szafran Irena
Zacharczyk Łukasz
Zięba Bogdan

4.

 

Dykowska 
Katarzyna

Sołtys sołectwa Długie Pole Gruźlewski Mateusz
Owca Helena
Tarasiuk Katarzyna
Wójkowska Kamila

5.

 
 
 

Włodarczyk Barbara

 

Sołtys sołectwa Giemlice

 

Chajbos Anita
Gojke Adrianna
Szaniawski Jan
Walenczikowska Anna

6.

 
 
  

Terlane Renata

 

Sołtys sołectwa Kiezmark

 
 

Bogońska Wanda
Kunkowska Anna
Rakowski Krzysztof
Sala Alicja

7.

 
 

 

Słowińska Justyna

 

Sołtys sołectwa Koszwały

 

Brzozowska Ewa
Dąbrowska Henryka
Gudebska Joanna
Zalas Zbigniew

8.

 
 
 

Leszkowski Henryk

 

Sołtys sołectwa Leszkowy

 

Jankowski Czesław
Janus Czesław
Klimczuk Zygfryd
Matyszczak Anna

9.

 
 
 

Nec Grzegorz

 

Sołtys sołectwa Miłocin

 

Gryglewicz Piotr
Kołodziejska Iwona
Nec Patrycja
Szymańska Joanna

10.

 
 
 

Benedyk Alicja

 

Sołtys wsi Stanisławowo

 

Puhaczewski Marek
Rowińska Barbara
Szczepański Bogdan
Szparniak Wiesław

11.

 
 
 

Myszk Bożena

 

Sołtys sołectwa Trutnowy

 

Ciszewska Daria
Solarz Tomasz
Tymoszuk Andrzej
Wesołowska Alicja

12.

 
 
 

Cydejko Krystyna

 

Sołtys sołectwa Trzcinisko

 

Anioł Janusz
Augustowska Ewelina
Balcerzak Dorota
Łucka Urszula

13.

 
 
 

Lech Magdalena

 
 

Sołtys wsi Wocławy

 

Kiełbicka Joanna
Piszorska Honorata
Subbotko Paulina
Żal Monika

 



zięki przychylności Gminy Cedry Wielkie w dniu 3 
marca 2015 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku Dodbyło się spotkanie Pomorskich Lokalnych Grup 

Działania. W spotkaniu uczestniczyli Pan Janusz Goliński - 
Wójt Gminy Cedry Wielki, Pani Justyna Durzyńska - Dyrektor 
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
Pani Inga Kawałek - Prezes Pomorskiej Sieci LEADER, Pani 
Marta Chełkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Jednym z 
punktów programu była prezentacja realizacji projektów 
Gminy Cedry Wielkie w ramach PROW. Podczas konferencji 
analizowano problemy i wyzwania LGD na przełomie dwóch 
okresów budżetowych UE oraz bieżący stan wdrażania osi 
LEADER w ramach PROW 2017-2014 w Województwie 
Pomorskim w tym wyzwania i plany związane z rozliczaniem 
bieżącego okresu programowania. Pomorskiego, a także 
przedstawiciele wszystkich LGD z Województwa 
Pomorskiego. Dyskutowano również o zasadach wdrażania 
instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność w latach 2014-2020 w tym zasadach 
wdrażania, harmonogramach wdrażania, szacowanym 
budżecie na wdrażanie LSR oraz zasadach wyboru LSR. 
Wszyscy zaproszeni goście mieli okazje skosztować 
tutejszej żuławskiej kuchni przygotowanej przy współpracy 
KGW Leszkowy i KGW Cedry Wielkie.

 Spotkanie Pomorskich Lokalnych Grup Działania 

nia 15 stycznia 2015 r. w Ośrodku Rewalidacyjno - 
Wychowawczym w Giemlicach odbyło się spotkanie Dprzedstawicieli firm: ,,Laguna” - Fabryka Okuć i 

,,SafePak” - firma kurierska sp. z o.o., którzy zakupili dla 
Ośrodka elementy Sali Doświadczania Świata w postaci 
kolumny świetlnej i tablicy interaktywnej. Głównym 
sponsorem była Pani Marta Modrzejewska - pracownik firmy 
,,Laguna”, która przekazała Ośrodkowi kwotę 5000 złotych. 
Spotkanie to zostało zainicjowane przez Panią Katarzynę 
Fuczyńską - instruktora Scuba Rangres Centrum 
Nurkowego ,,TRYTON” w Gdańsku, którą poznaliśmy 
podczas zajęć z zakresu nurkowania w dniu 20 grudnia 
2014r., gdzie Centrum Nurkowe było głównym 
pomysłodawcą i sponsorem zajęć hydroterapeutycznych. 
Pragnąc podziękować ww. darczyńcom wychowankowie 
Ośrodka zaprezentowali przedstawienie jasełkowe i 
obdarowali gości pracami wykonanymi własnoręcznie w 
ramach zajęć plastycznych. Goście mieli okazję poznać 
pracę Ośrodka, jego specyfikę oraz zaangażowanie dzieci w 
zajęciach indywidualnych i zespołowych. Ponadto goście 
mieli okazję zobaczyć jak działa Sala Doświadczania Świata 
już z nowymi elementami i ile radości przynoszą 
wychowankom zajęcia w tejże Sali. Za hojność i 
zaangażowanie sponsorom składamy serdeczne 
podziękowania.

 Sponsorzy w ORW. 

 piątkowy wieczór 6 marca 2015 r. roku w Żuławskim 
Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się Wuroczysta impreza  z okazji Dnia Kobiet. Na tę wyjątkową 

uroczystość licznie przybyły panie z terenu całej gminy. Swoją 
obecnością zaszczycił również Pan Wójt – Janusz Goliński, który 
wraz z Dyrektorem ŻOKiS Panem Łukaszem Żarna złożyli 
wszystkim paniom życzenia z okazji ich święta i wręczyli po 
symbolicznym tulipanie. Głównym punktem programu był 
fantastyczny spektakl formacji Pakt Pokoleniowy pt.: „PODWÓRKO” 

,  k t ó r y  
z a c h w y c i ł  i  
r o z ś m i e s z y ł  
zgromadzoną 
publiczność.

Pakt Pokoleniowy jest amatorskim teatrem z Nowego Stawu z różnej grupy 
wiekowej. Zespół powstał w 2011 r. z inicjatywy Małgorzaty Jędrzejewskiej. 
Występował m. in. W Pelplinie, Suszu, Iławie, a także na deskach teatru elbląskiego 
podczas Przeglądu Teatrów Offowych. Pakt Pokoleniowy to aktorzy, którzy pokazują 
że dzięki pasji teatr może być obecny również w małej miejscowości. Przedstawienie 
„PODWÓRKO” to komedia kryminalna, w której role czarnych charakterów 
odgrywają panie. Po spektaklu wszystkie Panie mogły świętować w miłym 
towarzystwie przy kawie i słodkim poczęstunku.

Dzień Kobiet w ŻOKiS
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 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cedry Wielkie 

ójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż Gmina 
przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki Wniskoemisyjnej dla Gminy Cedry Wielkie” w ramach 

opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zadanie jest 
współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków 
Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
(PGN) jest to dokument o znaczeniu strategicznym. 
Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji 
wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: 
redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja 
zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu 
również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza na obszarach, na których odnotowano 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w 
powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in.. 
pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Posiadanie 
planu gospodarki niskoemisyjnej jest warunkiem uzyskania 
wsparcia ze środków funduszy unijnych przez Gminę w 
zakresie dofinansowania szeregu inwestycji. Na potrzeby 
opracowania przedmiotowego planu zostanie m.in. 
wykonana ankietyzacja mająca na celu ustalenie ilości 
systemów grzewczych opalanych paliwem stałym na 
obszarze Gminy, dlatego też informujemy Państwa, iż mogą 
się u Państwa pojawić ankieterzy, posługujący się 
stosownymi listami intencyjnymi od Wójta Gminy Cedry 
Wielkie. Poprawne i rzetelne wypełnienie ankiet będzie 
wpływało na wysoką jakość sporządzanego dokumentu. 
Prosimy o życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu tej akcji.

 dniu 06 marca br. podpisana została umowa z 
wykonawcą na zadanie pn. „Budowa zbiornika Wwyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia 

wody w miejscowości Koszwały”. W wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu do realizacji inwestycji spośród złożonych 4 ofert, 
wybrana została oferta złożona przez firmę DROZD Centrum 
Techniki mgr inż. Adam Nowosad z siedzibą w Elblągu. 
Przedmiotowe zadanie polega na budowie zbiornika 
wyrównawczego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz 
sieci wodociągowej. W jego skład wchodzi: - zbiornik 
wyrównawczy na wodę uzdatnioną, - stacja podnoszenia 
ciśnienia – zespół pompowy, - kontener prefabrykowany dla 
zespołu pompowego, - sieć wodociągowa z rur PE100, Dy 110 
mm od istniejącej sieci wodociągowej Dy 110 PE.  Dla 
wyrównania nierównomierności rozbioru dobowego w wodę 
przewiduje się wykonanie drugiego zbiornika wyrównawczego 
o pojemności 190 m3. Komora zbiornika wykonana zostanie z 
blachy stalowej czarnej i kształtowników stalowych spawanych.  
Całkowity koszt wykonania prac wyniesie 735 011,59 zł brutto, z 
czego 371 820,00 stanowi dotacja z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a 290 000 tys. zł to w części umarzalna 
pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku. Całość prac ukończona 
zostanie do 31 maja 2015 r. Zadanie, które planujemy do 
zrealizowania mimo, że jest bardzo kosztowne, ma na celu 
uporządkowanie kompleksowe gospodarki wodnej w 
aglomeracji Cedry Wielkie. Zapewni one stabilny proces 
produkcji najwyższej jakości wody do picia, spełniającej 
obowiązujące normy polskie i unijne.

Budowa zbiornika wyrównawczego i stacji podnoszenia 
ciśnienia w miejscowości Koszwały 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich 
informuje, że od 16 marca 2015 r. na terenie gminy Cedry 
Wielkie została uruchomiona pomoc, głównie dla chorych 
osób,  w formie usług opiekuńczych.
 Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, a także 
osobie w rodzinie, w której nie można takiej pomocy krewnym 
zapewnić. Celem usług opiekuńczych jest zaspokojenie 
codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w 
stanie samodzielnie funkcjonować w swoim domu ze względu 
na wiek, chorobę lub inną przyczynę. 
Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby 
zainteresowanej,  po przeprowadzeniu przez GOPS wywiadu 
środowiskowego w miejscu zamieszkania.
Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie dla osób, 
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 542,00 zł 
miesięcznie dla osoby samotnej, 456,00 zł miesięcznie dla 
osoby w rodzinie. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/168/04 Rady 
Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 sierpnia  2004 r. w sprawie 
odpłatności za usługi opiekuńcze, jeżeli dochód rodziny 
przekracza kwoty kryterium dochodowego wyżej 
wymienione,  usługi opiekuńcze są odpłatne. Wysokość 
odpłatności ustalana jest indywidualnie i zależy od sytuacji 
dochodowej rodziny.  Szczegółowe informacje na ten temat 
uzyskać można w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,  
tel: 58 683-66-01.

GOPS wznawia usługi opiekuńcze

Urząd Gminy Cedry Wielkie oraz firma Sita Północ 
Spółka z o.o. informuje, że :

- wywóz ODPADÓW ZMIESZANYCH z miejscowości 
Stanisławowo, Wocławy, Trutnowy, których odbiór 
przypada na dzień 06.04.2015r.(PONIEDZIAŁEK), 
zostanie przeniesiony na dzień 4.04.2015r. (SOBOTA);

- wywóz PAPIERU z miejscowości Cedry Wielkie, 
Trutnowy, Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy, 
których odbiór przypada na dzień 1.05.2015r. (PIĄTEK), 
zostanie przeniesiony na dzień 30.04.2015r. 
(CZWARTEK);

- wywóz ODPADÓW ZMIESZANYCH z miejscowości 
Kiezmark, Leszkowy, Długie Pole, których odbiór 
przypada na dzień 04.06.2015r. (CZWARTEK), zostanie 
przeniesiony na dzień 6.06.2015r. (SOBOTA).

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

nia 18 marca 2015 roku w Żuławskim Ośrodku 
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się  Dgminne eliminacje do XXXIX Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM”. Były to już szóste eliminacje organizowane 
przez Naszą Gminę. W konkursie licznie wzięły udział dzieci i 
młodzież z pobliskich szkół: Giemlic, Wocław i Cedrów 
Wielkich. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan 
Wicestarosta – Marian Cichon,  Pan Wójt – Janusz Goliński 
oraz Pani Przewodnicząca Rady Gminy – Bożena 
Daszewska. W komisji zasiedli: st. kpt. Jarosław Butrym, st. 
str. Bartosz Sosiński oraz komendant OSP w Cedrach 
Wielkich Edward Woźniak. Na uczestników czekały medale i 
dyplomy, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i 
młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat 
t e c h n i k  p o ż a r n i c z y c h ,  o r g a n i z a c j i  o c h r o n y  
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji samej straży 
pożarnej.
W etapie  gminnym wzięły udział dwie grupy wiekowe:
 I grupa – szkoły podstawowe,
II grupa – szkoły gimnazjalne.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie z trzech szkół 
podstawowych oraz jednego gimnazjum  z terenu gminy 
Cedry Wielkie. Uczestnicy mieli za zadnie rozwiązać test 
sprawdzający ich wiedzę  z zakresu pożarnictwa. Uczniowie 
z najlepszymi wynikami wzięli udział w dogrywce o najlepsze 
miejsca, który polegał na ustnej odpowiedzi  przed komisją 
konkursową. W  tegorocznym turnieju laureatami zostali:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce –  Antoni Czuba, Szkoła Podstawowa im. 
Obrońców Ziem Polskich w Wocławach
II miejsce – Adam Gański, Szkoła Podstawowa im. 
Obrońców Ziem Polskich w Wocławach,
III miejsce –  Oliwia Brzozowska, Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Giemlicach
Gimnazjum:
I miejsce – Tomasz Tatarowicz, Zespół Szkół w Cedrach 
Wielkich
II miejsce – Michał Dykowski, Zespół Szkół w Cedrach 
Wielkich
III miejsce – Krystian Puć, Zespół Szkół w Cedrach Wielkich

Zwycięzcy tegorocznej edycji XXXIX Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM” Tomasz Tatarowicz oraz Antoni Czuba będą 
reprezentować Gminę Cedry Wielkie w etapie powiatowym 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Trzymamy 
kciuki!!!

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Cedry Wielkie zawiadamia o wyłożeniu do 
p u b l i c z n e g o  w g l ą d u  m i e j s c o w e g o  p l a n u  
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 138/1 
w obrębie geodezyjnym Koszwały w gminie Cedry 
Wielkie w terminie od 7.04.2015 r. do 29.04.2015 r., w 
siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie przy ul. M. 
Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie. (pok. nr 4), od 
poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
23.04.2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Cedry Wielkie przy ul. Płażyńskiego 16, 83-020, 83-
020 Cedry Wielkie (pok. nr 2).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Cedry Wielkie z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 13.05.2015 r. Pisma należy kierować na adres 
Urzędu Gminy Cedry Wielkie przy ul. M. Płażyńskiego 
1 6 ,  8 3 - 0 2 0  C e d r y  W i e l k i e ,  l u b
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy 
pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na 
adres mailowy: urzad@cedry-wielkie.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 
poz. 1235 z późn. zm.) w związku z prowadzonym 
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie 
wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do 
publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, prognozą 
oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią 
Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w 
Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w 
postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, 
mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, 
które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta 
Gminy Cedry Wielkie na adres Urzędu Gminy Cedry 
Wielkie przy ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry 
Wielkie, lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
b e z p i e c z n y m  p o d p i s e m  e l e k t r o n i c z n y m ,  
w e r y f i k o w a n y m  p r z y  p o m o c y  w a ż n e g o ,  
kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: 
urzad@cedry-wielkie.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r
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Gmina Cedry Wielkie dzięki uzyskaniu środków finansowych z 
Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  - POIG 8 Oś 
Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion  jest realizatorem projektu 
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry 
Wielkie”. 
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do 
szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 
gospodarstw domowych z terenu Gminy, zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym między innymi z powodu trudnej 
sytuacji ekonomicznej i niepełnosprawności. Dzięki realizacji 
projektu 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych 
uzyska dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego i 
Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego 
zakończeniu.
Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy projektu otrzymali od 
Gminy Cedry Wielkie nowoczesne zestawy komputerowe wraz 
z oprogramowaniem, a także objęci zostali cyklem szkoleń z 
zakresu obsługi sprzętu komputerowego i Internetu. W chwili 
obecnej trwają prace podłączeniowe do sieci Internet. 
Zakończenie prac zaplanowane jest na połowę kwietnia 2015 r. 

Całkowita wartość projektu: 637 176,75 zł
Wartość dofinansowania:  615 576,75 zł 
Termin realizacji projektu: Lipiec 2014 – Październik 2015

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty uczestnictwa 
pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (85%) i Budżetu Państwa (15%).

Gmina Cedry Wielkie - Cyfrowa  Gmina

d 1 marca 2015  
obowiązuje nowy Owzór  dowodu  

osobistego. Nowy dowód 
nie zawiera już informacji 
o adresie zameldowania, 
kolorze oczu i wzroście. 
N i e  m a  t e ż  
zeskanowanego podpisu 
posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu 
osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. 
Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w 
dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która 
obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny 
przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu 
osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, 
który będzie ważny przez okres 5 lat. Po 1 marca 2015 
dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do 
upływu terminów w nich określonych. Nie będzie 
konieczności wymiany posiadanych dokumentów. 
Nowością jest możliwość złożenia wniosku o wydanie 
dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą 
elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy 
musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie 
mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze 
dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu 
podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu 
osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem 
e lek t ron i cznym wery f i kowanym za  pomocą  
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym 
ePUAP. Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę 
pisemną czy elektroniczną do wniosku o wydanie dowodu 
osobistego należy dołączyć fotografię. W przypadku 
wniosku składanego w formie pisemnej fotografia 
zachowuje dotychczasowe wymiary 35x45 mm. Fotografia 
dołączona do wniosku powinna być wykonana nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności 
lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy 
mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie 
od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód 
osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik 
podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadającej 
zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej 
się o wydanie dowodu osobistego. Jeśli utracimy dowód 
osobisty, np. na wakacjach, dokument ten unieważni z 
chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę 
dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. 
Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie 
utraty dokumentu. W przypadku unieważnienia dowodu 
osob is tego odpowiedn ia  adnotac ja  zostan ie  
wprowadzona do Rejestru Dowodów Osobistych. Znajdą 
się w niej informacje o dacie i przyczynie unieważnienia 
dokumentu. Unieważniony dowód osobisty, przedłożony w 
gminie, zostanie przecięty lub przedziurkowany w taki 
sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze 
znakiem holograficznym. 
Więcej informacji można znajduje się na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych pod 
adresem: www.msw.gov.pl w zakładce „Sprawy 
Obywatelskie” 

 Nowe zasady wydawania dowodów osobistych. 

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r
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Uczennica z Giemlic wyróżniona w konkursie 
Wojewody Pomorskiego pt. "kartka wielkanocna". 

czennica klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Giemlicach Aleksandra Baranowska Uzostała wyróżniona w Konkursie Wojewody 

Pomorskiego pt. „Kartka Wielkanocna”. Konkurs 
skierowany był do uczniów klas I i II szkół podstawowych 
publicznych i niepublicznych z terenu województwa 
pomorskiego. Polegał na wykonaniu projektu kartki o 
tematyce wielkanocnej, która zostanie przeznaczona do 
c e l ó w  p r o m o c y j n y c h  P o m o r s k i e g o  U r z ę d u  
Wojewódzkiego. Ogółem wpłynęło 636 prac plastycznych 
z 60 szkół województwa pomorskiego. Komisja 
konkursowa wyłoniła zwycięzcę oraz przyznała sześć 
wyróżnionych prac, wśród których znalazła się kartka 
wykonana przez uczennicę z Giemlic. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 26 lutego 2015 roku w sali 
kominkowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Wszystkich uczestników konkursu powitał Wojewoda 
Ryszard Stachurski oraz Wicewojewoda Michał 
Owczarczak. Dzięki uprzejmości organizatorów Urząd 
zapewnił wyróżnionej uczennicy i nauczycielowi transport i 
możliwość wzięcia udziału w uroczystości. Na pożegnanie 
laureaci oraz zaproszeni goście stanęli do pamiątkowego 
zdjęcia. Nagrodzonej uczennicy serdecznie gratulujemy i 
czekamy na kolejną edycję konkursu za rok.

Na zdjęciu: Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, nagrodzona uczennica
Aleksandra Baranowska, nauczycielka SP w Giemlicach Dorota Gawrońska, 
Wicewojwoda Pomorski Michał Owczarczak.

 i m i e n i u  
samorządów Wb ę d ą c y c h  

uczestnikami projektu 
"Pętla Żuławska", w tym 
również naszej gminy 
przedstawiciele Urzędu 
M a r s z a ł k o w s k i e g o  
W o j e w ó d z t w a  
P o m o r s k i e g o  o r a z  
U r z ę d u  
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
odebrali tytuł GRAND PRIX Nagrody Przyjaznego Brzegu 
2014 za koncepcję i realizację Pętli Żuławskiej, jako 
wzorcowego przykładu organizacji przestrzeni wodnej 
sąsiadujących regionów. Organizatorem konkursu było 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Uroczyste 
ogłoszenie wyników XI edycji konkursu i wręczenie nagród 
odbyło się 14 lutego br. podczas Targów Sportów i Rekreacji 
„Wiatr i Woda” w Centrum Wystawienniczym w Warszawie. 
Konkurs tradycyjnie już, organizowany był pod Honorowym 
Patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Konkursowi 
patronowali także: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes 
Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej.  Na warszawskich targach 
wystawiło się 436 wystawców z 7 krajów. Stoisko Pętli 
Żuławskiej cieszyło się dużym zainteresowaniem 
odwiedzających. Podobnie było z materiałami, mapami i 
przewodnikami po Pętli Żuławskiej, a także atrakcjami 
znajdującymi się na szlaku wodnym w tym m.in ofercie 
turystycznej gminy Cedry Wielkie.

 Pętla Żuławska nagrodzona w konkursie Przyjaznego Brzegu 

WPGNiG S.A. Oddział Detaliczny uprzejmie informuje, iż na 
terenie Gminy Cedry Wielkie, Polska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne współfinansowane 
ze środków Funduszy Europejskich związane z budową 
dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców. 
Zakończenie inwestycji na terenie gminy planowane jest w 
2015 roku. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci 
gazowej prosimy o wypełnienie Wniosku o określenie 
warunków przyłączenia i złożenie go w Biurze Obsługi 
Klienta lub wysłanie za pośrednictwem poczty na poniżej 
podany adres. Do wniosku prosimy załączyć kopię mapy do 
celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. 
Na mapie można również zaznaczyć proponowaną 
lokalizację szafki gazowej. W przypadku zainteresowania 
ofertą prosimy o kontakt z pracownikami.

PGNiG S.A. Oddział Detaliczny ul. Wałowa 41/43, 80-858 
Gdańsk - Pomorska Sekcja Marketingu, pokój 106A
Osoby do kontaktu: Pan Adam Krantz tel. / mail: 58 323 03 
36 lub 661 991 299 / adam.krantz@pgnig.pl
Pani Monika Roman tel. / mail: 58 323 02 74 lub 607 450 
447 / monika.roman@pgnig.pl

Biuro Obsługi Klienta Gdańsk
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 325 99 02
godziny pracy: pn. – pt. 8.00-18.00

Więcej informacji na temat procesu przyłączania do sieci 
gazowej możecie Państwo uzyskać na stronie 
www.oferta.pgnig.pl

 Przyłączenia do sieci gazowej w Gminie Cedry Wielkie 

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r
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PLANOWANE WYDARZENIA SPORTOWO - KULTURALNE w GMINIE CEDRY WIELKIE W 2015r

Lp. Nazwa wydarzenia Szczegółowy opis wydarzenia  Termin 

1.  
Dni Otwarte 
Funduszy 
Europejskich 

W ramach wydarzenia w dniach 8-10 maja zaplanowano bezpłatne atrakcje dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Cedry Wielkie, a także dla turystów 
odwiedzających obszar:  
8 maja – Miasteczko Ruchu Drogowego: 

· egzaminy na kartę rowerową dla dzieci ze szkół z terenu gminy 

· wręczenie pucharów w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym – Etap Gminny w kategorii szkoła podstawowa i 
gimnazjum 

· darmowe użyczanie sprzętu rowerowego 

· pokaz freestyle na rowerze i na rolkach 
9 maja – Dom Podcieniowy w Miłocinie: 

· wystawa prac plastycznych  

· wystawa „Żuławy wczoraj i dziś” 

· Prelekcja nt historii Żuław 
10 maja – Przystań żeglarska w Błotniku: 

· darmowe użyczanie sprzętu wodnego   

· pokaz ratownictwa wodnego  

8-10 maja 

2.  

Demokratyczny 
Bieg po wolność – 
obchody 25 lecia 
samorządu 
terytorialnego  

Wydarzenie ma na celu uczczenie 25 rocznicy Samorządu Terytorialnego.  
W ramach wydarzenia zaplanowano bieg otwarty dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych z terenu Gminy Cedry Wielkie.  
Dystans biegu: 8 km 
Trasa: Cedry Wielkie – Błotnik 
Dla wszystkich zarejestrowanych w biegu uczestników organizator zapewnia koszulkę 
promocyjną.  
 
Na zakończenie biegu zaplanowano piknik dla młodzieży i uhonorowanie uczestników 
nagrodami i medalami.  

23 maja 

3.  

III  rodzinny zlot na 
przystani żeglarskiej 
w Błotniku – 
Otwarcie sezonu 
żeglarskiego 

III Żeglarski Zlot Rodzinny połączony z otwarciem sezonu żeglarskiego 2015 jest 
imprezą dwudniową.  
W I dzień (piątek) zaplanowano  przyjęcie jednostek pływających na Marinie Błotnik 
zakończone wieczornym ogniskiem i szantowym karaoke.  
W II dniu (sobota) po uroczystym rozpoczęciu i powitaniu wszystkich gości, 
zaplanowano oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego. Po oficjalnej części uroczystości 
zaplanowano:  

· blok artystyczny przygotowany przez dzieci, młodzież, zespoły muzyczne i 
taneczne z terenu Gminy Cedry Wielkie.  

· atrakcje dla dzieci, w tym  darmowe rejsy, mini wesołe miasteczko, stoiska 
wystawiennicze, czytanie bajek w „Krainie Bajek”, malowanie twarzy, blok 
artystyczny z zabawami i konkursami, pokaz iluzji oraz zajęcia plastyczne.  

· Regaty - zawody kajakowe, zawody na łódkach typu OPTYMIST oraz wyścigi na 
łodziach wiosłowych.  

· Koncert szanty i zabawa z DJ do białego rana   

29-30 maja 

4.  
Dzień Wolności i 
Praw 
Obywatelskich 

Dzień 4 czerwca, na mocy Uchwały Sejmu został ogłoszony Dniem Wolności i Praw 
Obywatelskich. Z tej okazji w ŻOKIS zaplanowano  zorganizowanie obchodów tej 
uroczystości w formie montażu słowno – muzycznego, wykładu i wystawy. Oficjalne 
obchody poprzedzone zostaną warsztatami historycznymi dla młodzieży 
prowadzonymi przez IPN.  

4 czerwca 

5.  

Dni Otwarte 
Żuławskich 
Zabytków - Dom 
Podcieniowy w 
Miłocinie 

Wydarzenie ma na celu promocję żuławskich zabytków, w tym: Domu Podcieniowego 
w Miłocinie, który został odrestaurowany w ramach projektu „Wielokulturowe 
dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie, w gminie 
Cedry Wielkie”. W ramach wydarzenia zaplanowano:  
 

· Wykład nt. budownictwa na Żuławach 

· Zwiedzanie strychu pięknego zabytku 

· Wystawa prac plastycznych i zdjęć przedstawiająca zabytek przed 
rekonstrukcją, w trakcie i po odbudowie. 

Całe wydarzenie zorganizowane zostanie w ramach Dni Otwartych Zabytków 
Żuławskich  

20-21 
czerwca  

6.  
10 lecie ŻOKiS - 
Otwarcie sezonu 

W roku 2015 przypada X rocznica funkcjonowania Żuławskiego Ośrodka Kultury w 
Cedrach Wielkich.  

20 czerwca 
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Dnia 19 marca 2015 r. odbył się w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach X 
Gminny Konkurs Recytatorski. Był to wyjątkowy 
konkurs – to konkurs jubileuszowy. 10 lat temu 
uczniowie ze szkół oraz przedszkoli z terenu gminy 
Cedry Wielkie po raz pierwszy zaprezentowali 
wiersze. W ciągu tych lat były utwory o ptakach, 
wynalazkach, instrumentach, sporcie i wiele innych. W 
tym roku konkurs odbył się pod hasłem „Ale pycha!”. 
Wszyscy uwielbiają cukierki, ciasta i inne słodkości, 
więc było smacznie i kolorowo. Wśród pięknych i 
barwnych dekoracji autorstwa Pani Doroty 
Gawrońskiej - nauczyciela plastyki, uczestnicy 
recytowali wiersze przygotowane pod okiem swoich 
opiekunów. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w 
składzie: Pani Elżbieta Gerlecka- Dyrektor 
„Słonecznych Okienek Przedszkolnych” w Gminie 
Cedry Wielkie, Pani Joanna Kowalczyk- Kierownik 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Pruszczu Gdańskim oraz Pani Marzena Nieczuja-Urbańska- Aktorka 
Teatru Wybrzeże. Konkurs zaszczycili swoją obecnością Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Justyna Słowińska 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie oraz dyrektorzy szkół z gminy Cedry Wielkie. W ocenie jury konkurs stał na 
bardzo wysokim poziomie i trudno było wyłonić zwycięzców, dlatego w niektórych kategoriach nie przyznano 3 miejsca, za to 
przyznano wiele wyróżnień. Dzięki sponsorom, którym bardzo dziękujemy, wszyscy uczniowie otrzymali piękne nagrody 
książkowe.

 X Gminny Konkurs Recytatorski 

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Lp. Nazwa wydarzenia Szczegółowy opis wydarzenia  Termin 

7 

Złap Wiatr w 
żuławski kliwer - 
Impreza żeglarska 
na przystani 
żeglarskiej w 
Błotniku 

III edycja wydarzenia zorganizowana na Przystani Żeglarskiej w Błotniku ma 
na celu upamiętnienie wizyty Pary prezydenckiej i uroczyste otwarcie 
obiektu. W ramach wydarzenia zaplanowano:  

· blok artystyczny przygotowany przez dzieci, młodzież, zespoły 
muzyczne i taneczne z terenu Gminy Cedry Wielkie.  

· atrakcje dla dzieci, w tym   mini wesołe miasteczko, stoiska 
wystawiennicze, blok artystyczny z zabawami i konkursami, pokaz iluzji 
oraz zajęcia plastyczne.  

· Regaty - zawody kajakowe, zawody na łódkach typu OPTYMIST oraz 
wyścigi na łodziach wiosłowych.  

· Koncert szanty i zabawa z DJ do białego rana   

11 – 12 lipca 

8 
Żuławski Rajd 
Rowerowy 

Już po raz VIII ŻOKIS zaplanował organizację Żuławskiego Rajdu Rowerowego 
- wycieczki rowerowej promującej obszar Gminy Cedry Wielkie, jak i powiatu 
gdańskiego. W roku 2015 planuje się trasę po wałach, z równoczesnym 
zwiedzaniem urządzeń hydrotechnicznych na nich zlokalizowanych. Całość 
wydarzenia jest zabezpieczona przez służby porządkowe, opiekę medyczną 
jak i eskortowane przez policję. Planowana ilość uczestników rajdu: pow. 100.   

25 lipca 

9 Dożynki Gminne 
Dożynki - Święto Plonów, – lokalne święto połączone z obrzędami 
dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.  

5 września 

10 

Regaty 
samorządowe – 
zakończenie sezonu 
żeglarskiego 

Wydarzenie zaplanowane jest do organizacji w ramach porozumienia 
zawartego pomiędzy samorządami powiatu Gdańskiego i ma na celu 
propagowanie zawodów wodniackich na terenie wszystkich Gmin.  
Założeniem wydarzenia są zmagania sportowe: zawody kajakowe, w których 
udział biorą włodarze Gmin.  
Podczas zawodów czas umilą dźwięki utworów szantowych w wykonaniu 
artystów z Gmin biorących udział w wydarzeniu.  

26 września 

11 

Przegląd 
działalności 
kulturalnej świetlic 
wiejskich i KGW 

W ramach zadania zaplanowano imprezę dla mieszkańców gminy Cedry 
Wielkie, jak i turystów. W ramach wydarzenia zaplanowano przegląd 
działalności kulturowe świetli wiejskich i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
Gminy Cedry Wielkie. Taka impreza ma na celu propagowanie kultury i sztuki 
żuław, a także wyłonienie talentów wokalnych, tanecznych i kulinarnych osób 
pracujących na rzecz kultury w gminie.  

24 października 
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nia 20 lutego 2015 r. w Regionalnym Zarządzie 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku wręczono nagrody Duczestnikom konkursu „Jak sobie radzić z powodzią 

?”. Zwycięzcami zostali uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach 
Małych - Kinga Piotrowska, Katarzyna Kaźmierak i Jakub 
Stachyra. Inni gimnazjaliści z tej placówki - Wiktoria Skowron 
i Paweł Lewandowski - otrzymali wyróżnienia.  Konkurs 
skierowany był do uczniów gimnazjów z terenu Żuław i 
polegał na wykonaniu dowolną techniką makiety, która 
p o s z e r z a ł a b y  w i e d z ę  n a  t e m a t  o c h r o n y  
przeciwpowodziowej. Uczniowie w swych pracach 
wykorzystali różne rodzaje materiałów. Jury brało pod uwagę 
walory estetyczne i edukacyjne makiet. Wręczenie nagród 
było bardzo uroczyste. Na początku wszystkich powitał 
rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku - p. Bogusław Pinkiewicz. Zwycięzcy 
otrzymali nagrodę z rąk Zastępcy Dyrektora ds. 
Technicznych i Inwestycji - p. Andrzeja Ryńskiego. Nagrodą 
główną dla szkoły w Cedrach Małych był czterdziestocalowy 
telewizor marki Toshiba. Natomiast uczniowie otrzymali: 
pendrive’y, wejściówki do Aqua Parku w Sopocie, stacje 
pogody i kalendarze. Wszyscy bardzo cieszyli się z nagród i 
mieli poczucie satysfakcji z udziału w konkursie.

Zespół Szkół z Cedrów Małych zwycięzcą 
konkursu: "Jak sobie radzić z powodzią?" 

 sobotę 28.02.2015 r. wychowankowie Ośrodka 
„Żuławski Słonecznik” z Giemlic zostali przyjęci Wprzez personel Kliniki Stomatologicznej Vivadental 

w Gdańsku, którą zarekomendował współpracujący z 
Ośrodkiem słynny sportowiec p. Dariusz Michalczewski. 
Dzieci powitane zostały przez Prezesa Zarządu Fundacji dla 
dzieci VIVADENTAL - p. Violettę Szycik oraz managera 
Jerzego Ejsmonta, który wystąpił także w charakterze 
fotografa. Otwarte dni gabinetu, uśmiech oraz odpowiednie 
podejście całego personelu sprawiły, że nawet ci najbardziej 
oporni zasiedli na fotelu i pozwolili obejrzeć swoje zęby. 
Założone zostały dzieciom karty, które będą pomocne przy 
dalszym leczeniu zębów w Klinice. Zademonstrowano 
również dzieciom jak prawidłowo szczotkować zęby, aby 
czyszczenie było jak najbardziej skuteczne. Atrakcją wizyty 
był przeprowadzony konkurs na „najpiękniejszy uśmiech”. W 
jury zasiedli wszyscy uczestniczy, nagradzając gromkimi 
brawami wyświetlające się na ekranie uśmiechnięte twarze 
kolegów i koleżanek. Klinika ufundowała każdemu z dzieci 
zestaw do pielęgnacji zębów, a dzieci obiecały, że będą z 
tych prezentów codziennie korzystać. W dowód 
wdzięczności, pracownicy Kliniki obdarowani zostali pracami 
plastycznymi wykonanymi przez wychowanków Ośrodka. 
Osobiście, podziękowania złożył również Wójt Gminy 
Janusz Goliński odwiedzając Klinikę Vivadental w Gdańsku. 
Wizyta w gabinecie dentystycznym wbrew obiegowej opinii 
nie była wcale taka straszna.

 Dzieci z ORW w Klinice VIVADENTAL w Gdańsku 

0 marca 2015 r. na przystani żeglarskiej w Błotniku odbyła 
się żeglarska olimpiada sportowa dla dzieci z okienek 2przedszkolnych z terenu naszej gminy. Impreza została 

zorganizowana w ramach projektu pn.: „Wyposażenie przystani 
żeglarskiej w Błotniku w zaplecze do szkółki żeglarskiej wraz z 
organizacją regat”, współfinansowanego  ze  środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uczestnicy olimpiady 
zapoznali się ze sprzętem wykorzystywanym podczas regat - 
łodzie klasy Optymist z pełnym wyposażeniem. Dzieci zostały 
ubrane w kamizelki ochronne i zapoznały się z zasadami 
bezpiecznego użytkowania w/w łodzi. Pan Komandor Łukasz 
Żarna oprowadził dzieci wraz z opiekunami po przystani, 
opowiedział o zasadach regat, o umiejętnościach i uprawnieniach 
jakie musi posiadać ich uczestnik oraz poinformował o kursach i 
szkoleniach dla młodych adeptów sztuki żeglarskiej, które będą 
organizowane na przystani żeglarskiej w Błotniku od początku 
sezonu żeglarskiego tj. od maja 2015 roku. Dzieci wraz z opiekunami obejrzały również wybudowane w ramach w/w projektu 
zaplecze dla szkółki żeglarskiej. Następnie wzięły udział w konkursach sportowych związanych z tematyką wodną, takich jak: 
Zwinny jak marynarz - bieg zespołowy z kamizelkami ratunkowymi, rzut kołem ratunkowym do celu, slalom z woreczkiem na 
wiośle na czas, bieg na czas wokół masztów optymistów, wielka fala - piłka górą . Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie 
upominki oraz pamiątkowe medale i puchary.

 Żeglarska olimpiada sportowa dla dzieci z Okienek Przedszkolnych 

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r
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Klub Sportowy "Korona" wśród zwycięzców 
programu Klubów Sportowych Orange. 

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

ztery Kluby z woj. pomorskiego, wśród nich Klub 
Sportowy „Korona” Cedry Małe znalazły się wśród Czwycięzców pierwszej edycji programu, które 

wspólnie z firmą Orange będą rozwijać swoją przygodę ze 
sportem. Jest to niebagatelny sukces „Korony” bowiem do 
programu zgłosiło się w sumie 2725 grup z całej Polski. 
Wymogi formalne spełniło 664 z nich, z których jury wybrało 
Kluby najciekawsze i najbardziej odpowiadające założeniom 
programu. A korzyści z przynależności do programu będą 
ewidentne dla Klubu. Otóż przynależność jest bezpłatna, a 
program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów. Firma Orange będzie wspierać zawodników 
wyposażając w sprzęt sportowy oraz stroje sportowe. 
Pomaga także w organizacji szkoleń osób prowadzących 
zajęcia. Zapewnia także tablet i internetową platformę 
integrującą wszystkie Kluby. Umożliwia współpracę z 
gwiazdami sportu, zarówno sportowcami jak i trenerami. 
Ambasadorem programu został Artur Siódmiak, a ekspertem 
merytorycznym Jerzy Dudek. Orange jako firma społecznie 
odpowiedzialna, chce zaszczepić w lokalnych 
społecznościach przekonanie, ze zaangażowanie w 
promocję inicjatyw sportowych może przynieść wymierne 
korzyści nie tylko w kontekście rozwoju dyscyplin 
sportowych, lecz także w perspektywie kształcenia wśród 
najmłodszych umiejętności współdziałania, postawy 
otwartości, siły charakteru czy uczciwej rywalizacji, które to 
cechy mogą być pomocne w przyszłości do osiągnięcia 
życiowego sukcesu. Więcej informacji nt. działalności 
K l u b ó w  m o ż n a  z n a l e ź ć  n a  s t r o n i e  
www.klubysportoweorange.pl

 Wyróżnienie dla gminy Cedry Wielkie. 

m i n a  C e d r y  
Wielkie otrzymała Gw y r ó ż n i e n i e  

p r z y z n a n e  p r z e z  
użytkowników portalu 
W a r t o Z w i e d z i c . p l  
Wyróżnienie to dowodzi, 
że Cedry Wielkie i okolice to atrakcyjne miejsca, których 
walory turystyczne warte są podkreślenia. Portal jest 
dostępny w linku 

Zapraszamy do odwiedzenia
www.WartoZwiedzic.pl

al karnawałowy to jedna z tradycji Żuławskiego 
S łoneczn ika  -  Ośrodka Rewal idacy jno -  BWychowawczego w Giemlicach. Jednak tegoroczny 

bal, który odbył się w środę 28 stycznia 2015r., przejdzie do 
historii jako wyjątkowy. Niespodzianką imprezy była wizyta 
mistrza świata w boksie, Dariusza Michalczewskiego - Tigera 
oraz jego asystentów. Mistrz opowiadał wychowankom o 
swoim życiu, karierze, o tym, co robi obecnie. Wszyscy 
wychowankowie otrzymali autografy i plecaki, w których była 
niespodzianka w postaci koszulki. Nie był to pierwszy miły 
gest na rzecz wychowanków ośrodka, gdyż Mistrz był jednym 
ze sponsorów paczek bożonarodzeniowych. Ucieszyliśmy 
się z deklaracji pana Dariusza Michalczewskiego wzięcia 
udziału w Olimpiadzie Przyjaźni dzieci niepełnosprawnych, 
która odbędzie się w maju na kompleksie boisk Orlik w 
Cedrach Wielkich. W podziękowaniu goście otrzymali 
upominki w postaci prac plastycznych wykonanych przez 
wychowanków ośrodka. Z niecierpliwością oczekujemy 
kolejnego spotkania z tak zacnymi gośćmi.

 Bal karnawałowy z Dariuszem Michalczewskim 
- Tigerem. 

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r

http://www.WartoZwiedzic.pl
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 Bal Seniora 2015 w Gminie Cedry Wielkie
 dniu 17.01.2015 r. po raz kolejny w Gminie Cedry 
Wielkie świętowaliśmy Karnawałowy Bal Seniora. Na Wzaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza 

Golińskiego przybyło do lokalu mieszczącego się w „Cedrowym 
Dworku” około 120 Seniorów, aby uczestniczyć w specjalnie dla 
nich zorganizowanej uroczystości. Główna część spotkania 
poprzedzona została uroczystą Mszą świętą w Kościele 
Parafialnym w Cedrach Wielkich odprawioną przez Ks. Leszka 
Laskowskiego, Ks. Dziekana Jana Świstowicz oraz Ks. 
Waldemara Naczk. Tradycyjnie tegoroczne spotkanie Seniorów 
odbyło się w restauracji „Cedrowy Dworek” w Cedrach Wielkich. 
Zebranych gości powitał Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz 
Goliński, Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, 
Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Piotr Ołowski, 
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Bożena Daszewska 
oraz Ks. Leszek Laskowski, Ks. Dziekan Jan Świstowicz oraz Ks. 
Waldemar Naczk. Seniorów powitano lampką szampana. Po 
spożyciu ciepłego posiłku uroczystość poprowadził wodzirej Pan 
Michał Olejnik. Podczas uroczystości wystąpił zespół „Female 
Band” działający przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Cedrów 
Wielkich i Leszkowych. Uroczystość wzbogaciły konkursy, wybór 
Króla i Królowej Balu oraz występ jednej z Seniorek Pani Wandy, 
która specjalnie dla zebranych gości przygotowała program 
artystyczny. Miłym akcentem był także występ 92-latka Pana 
Franciszka, który zaprezentował piosenki żołnierskie. Mamy 
nadzieję, że w ślad za Panią Wandą i Panem Franciszkiem w 
przyszłym roku pójdą inni kreatywni Seniorzy. Na zakończenie 
spotkania każdy z przybyłych gości otrzymał drobny upominek 
zakupiony dzięki hojności naszych sponsorów: Pana Bogusława 
Pszczoły „Teleelektronika”, Pana Mieczysława Skibińskiego 
„Skibiński” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-
Sanitarne i Remontowo-Budowlane, Pan Eugeniusza Jaremba 
„Centralny Wodociąg Żuławski". Naszym Seniorom wciąż 
młodych duchem życzymy dużo zdrowia, pomyślności i 
szczęścia w gronie najbliższych i jeszcze wielu udanych zabaw. 
Do zobaczenia za rok.

Na zdjęciu po środku Artur Siódmiak wraz z samorządowcami

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r
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 Zagraliśmy w Orkiestrze już dziewiąty raz ! 

ak Polska długa i szeroka 11 stycznia 2015 r. w 
miastach, miasteczkach i wsiach pojawili się Jwolontariusze z kolorowymi puszkami i czerwonymi 

serduszkami. Nie mogło ich zabraknąć również w gminie 
Cedry Wielkie, która już po raz dziewiąty włączyła się do 
szlachetnej akcji, organizując XXIII Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku środki 
zbierane były na utrzymanie wysokich standardów 
leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i 
onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej 
seniorów. Od rana 22 wolontariuszy zbierało datki we 
wszystkich sołectwach, a po południu w Sztabie w 
Zespole Szkół w Cedrach Wielkich rozpoczął się trwający 
kilka godzin rodzinny festyn i koncert. Działo się sporo na 
korytarzu, gdzie można było zbadać ciśnienie, zmienić 
głos dzięki balonom wypełnionym helem oraz wykreować 
fryzurę zniszczoną przez szalejącą tego dnia wichurę. 
Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa 
gdzie główną wygraną był tort, ostatecznie wylosowany 
przez trzyletnią dziewczynkę. Jak zwykle najwięcej 
atrakcji czekało w sali gimnastycznej.  Na scenie można 
było zobaczyć wielu artystów prezentujących się w 
popisach wokalnych i tanecznych. Podziwiano solistów i 
zespoły, młodych artystów dobrze już znanych 
publiczności, ale i debiutantów, szczególnie ciepło 
nagradzanych brawami. Występy były przeplatane 
licytacjami przedmiotów zgromadzonych dzięki 
darczyńcom. Na aukcji znalazło się ponad 80 
przedmiotów, wśród nich szczególnie gorącą licytację 
wzbudziły toporek i hełmy strażackie, ofiarowane przez 
OSP w Cedrach Wielkich, sznur naturalnych pereł czy 
kolekcjonerski zbiór monet i jak co roku orkiestrowe 
gadżety. Wielu łasuchów walczyło o dwa torty, które 
ostatecznie sprzedano za ponad 200 zł każdy. Główną 
atrakcję aukcji stanowiło wieczne pióro Bronisława 
Komorowskiego, prezydenta RP, które na prośbę Wójta 
Gminy podarował Sławomir Rybicki, minister w kancelarii 
Prezydenta. Zwieńczeniem imprezy był występ gwiazdy 
wieczoru, zespołu Lithium z Gdańska, który zgromadził 
bardzo liczną młodzieżową publiczność. Przez cały czas 
trwania festynu smakowite dania serwowały kelnerki w 
kawiarence, które sprzedawały różne pyszności 
przygotowane przez panie z KGW w Cedrach Wielkich i 
Leszkowach, rodziców uczniów i pracowników szkoły. 
Można było posilić się smakowitymi pierogami, 
czerwonym barszczem,  zupą meksykańską,  
zapiekankami czy frytkami. Nie mogło zabraknąć 
słodkości. Rodzice przygotowali różnego rodzaju ciasta, a 
panie prowadzące kawiarenkę oferowały pyszne lody z 
owocami. Na czas prezentacji światełka do nieba nawet 
wiatr przycichł, jakby sprzyjając szlachetnym 
przedsięwzięciom. Pomimo niesprzyjającej w dniu akcji 
pogody wolontariusze zebrali łącznie 12290,13zł. 
Organizatorzy składają gorące podziękowanie sponsorom, dzięki którym WOŚP mogła ponownie zagrać w 
Gminie.Również Wójt Gminy Janusz Goliński składa podziękowania tym wszystkim osobom, organizacjom i 
sponsorom, którzy w aktywny sposób przyłączyli się do akcji i tym samym przyczynili się do osiągniętego sukcesu. 
Aktywność i hojność darczyńców pokazała, iż nie jesteśmy obojętni na istotne potrzeby najsłabszych tj. małych dzieci i 
osób starszych.

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r

Pióro Prezydenta RP
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Jesteśmy w pełni sezonu grzewczego. Wprawdzie tegoroczna 
zima jest łagodna ale istnieje potrzeba uruchomienia pieca i 
ogrzania pomieszczeń mieszkalnych. Niestety wielu 
mieszkańców traktuje ten okres jako świetną okazję do pozbycia 
się zalegających śmieci i to głównie z tworzyw sztucznych, gumy 
czy elektrośmieci.

1.) Jak rozpoznać czy w piecu spalane są odpady komunalne? 
Otóż dym wydobywający się z komina w kolorze 
bladopomarańczowym lub w różnych odmianach czerwieni 
świadczy o wrzucaniu do pieca różnego rodzaju śmieci ( plastiki, 
puszki, obierki, stare ubrania). Jeżeli dym z komina jest w 
kolorze czarnym albo białym może to oznaczać, iż w piecu 
spalane są węgiel albo drewno. Może to też świadczyć o 
spalaniu opon.

2.) Kominy domów oraz małe kotłownie stanowią tzw. źródło emisji niskiej, przez co wyniesienie zanieczyszczeń na 
duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr staje się niemożliwe. Niska emisja oraz duża wilgotność względna 
powietrza w okresie jesienno-zimowym sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń i osadzaniu na wszystkim, co 
otaczają. Szacuje się, że spalając 1 kg polichlorku winylu PCW, który zawarty jest w butelkach plastikowych czy 
foliach wytwarzane jest, aż 280 l gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny! Okazuje 
się, że w wyniku spalania odpadów, do atmosfery trafia cyjanowodór, który przedostaje się do krwi, blokuje proces 
uwalniania tlenu z czerwonych ciałek, w wyniku, czego następuje wewnętrzne uduszenie. Praktykowane przez wielu 
spalanie w piecach drewna meblowego zawierającego chlorowane fenole - czyli substancje użyte do jego konserwacji 
oraz pozostałości farb i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie czy spalanie papieru bielonego 
nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali 
ciężkich - powoduje powstawanie szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków, zwanych dioksynami i furanami. 
Należą one do grupy związków rakotwórczych. Ich działanie nie jest natychmiastowe, ale skutecznie uszkadzają one 
narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększając także ryzyko wystąpienia 
nowotworów. Dodatkowo pyły powstające podczas spalania 
pozostają zawieszone w powietrzu, a następnie odkładają się 
w przydomowych warzywniakach i ogródkach, wzbogacając 
marchewki i inne warzywa metalami ciężkimi.

3.) Apelujemy, więc do wszystkich, którzy spalają śmieci, aby 
zaprzestali tego nagannego procederu, ponieważ:
   -  spalanie odpadów w piecach przy niskich temperaturach 
spalania powoduje emisję związków kancerogennych: 
dioksyn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(wwa), związków siarki, chloru, ołowiu, kadmu czy rtęci i 
innych,
    - wszyscy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem,
    - zanieczyszczenia osiadają na wszystkim, co nas otacza,
    - spalanie śmieci wywołuje groźne choroby: alergie, astmy, 
nowotwory,
    - zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i 
bezwonnym czadem,

CZEGO NIE WOLNO SPALAĆ ?

    zużytych opon
    innych odpadów z gumy,
    przedmiotów z tworzyw sztucznych,
    plastikowych pojemników i butelek po napojach,
    sztucznej skóry,
    opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony 

roślin,
    opakowań po farbach i lakierach,
    plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
    papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z 

nadrukiem farb kolorowych.

 Paląc śmieci zabijasz dzieci!

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r

  

Dyżury pracownika Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Wypełnianie wniosków obszarowych

Maciej Górski te. 506 125 791

Miejsce: ŻOKiS Cedry Wielkie
ul.Osadników Wojskowych 41

od 17.03.2015 w każdy wtorek od godz. 9.00 

Nabór wniosków do konkursu 
„Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2015r.

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę 
Cedry Wielkie do konkursu ogłoszonego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza” 
(edycja 2015), Wójt Gminy Cedry Wielkie zachęca 
mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji 
na zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła m.in.  
na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i 
zastąpieniu ich  źródłami ciepła wykorzystującymi 
odnawialne źródła energii np. kolektory słoneczne. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy 
zainteresowanych mieszkańców do  Urzędu Gminy w 
Cedrach Wielkich (pokój nr 14)  lub do kontaktu 
telefonicznego pod numerem (58)692-20-37.
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 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

WYDAWCA:

PIOTR RUSEK
GEODETA UPRAWNIONY

tel. kom. 602-227-105
tel. (58) 683-63-69

Cedry Wielkie ul.Leśna 14/5 

USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE

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

Cedry Wielkie, kwiecień 2015 r
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