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Cedry Wielkie, październik 2015 r

 sobotę 26 września 2015 r. podczas uroczystości 
zakończenia sezonu żeglarskiego na przystani w WBłotniku, na zaproszenie Wójta Gminy Janusza 

Golińskiego, wizytę złożył Minister Sportu i Turystki Pan Adam 
Korol z małżonką. Była to już kolejna wizyta Pana Adama 
Korola, ale pierwsza jako Ministra, na przystani żeglarskiej w 
Błotniku. Pan Minister był pod ogromnym wrażeniem 
lokalizacji mariny i jej funkcjonalności. W sposób szczególny 
zainteresowany był działalnością szkółki żeglarskiej, która po 
rocznej pracy może pochwalić się tak liczną grupą fanów tego 
sportu. Życzył Klubowi GKM „Cedrus” dalszej owocnej pracy z 
młodzieżą. Wyraził ogromną radość , że  na mapie sportu 
żeglarskiego pojawił się nowy, tak aktywnie działający  
ośrodek sportu. Szkółka otrzymała od Pana Ministra 
indywidualny sprzęt ratowniczy dla młodzieży. Na 
zakończenie tej miłej wizyty po odebraniu przez Wójta 
podziękowań Pan Minister spontanicznie ubrał koszulkę z 
logo Gminy. Prosił o przekazanie młodym żeglarzom 
podziękowań i życzeń dalszego rozwijania swoich pasji i 
marzeń. Podkreślił jednocześnie, że wobec dużej absencji 
dzieci na lekcjach wychowania fizycznego takie działania w 
doskonały sposób służą promocji aktywności sportowej 
wśród dzieci i młodzieży.

Minister Sportu Adam Korol w Błotniku.

nia 8 lipca br. rozpoczęły się prace budowlane przy 
realizacji inwestycji mającej na celu rozbudowę i Dmodernizację gminnej oczyszczalni ścieków w 

Cedrach Wielkich. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARKOPOL” z 
Włocławka, które zrealizuje zadanie za kwotę 3 482 130,00 
zł brutto zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.  W ramach 
inwestycji zostaną wykonane następujące roboty 
budowlane:
przebudowa istniejącego zbiornika nieużywanej pompowni 
na pomieszczenie oczyszczania mechanicznego;
budowa pomieszczenia na płuczkę piasku oraz kontenery 
skratek i piasku;
budowa komory rozdziału i komory beztlenowej;
budowa prefabrykowanych komór reaktora biologicznego - 
przepływowego;
budowa osadnika wtórnego wyposażonego w zgarniacz 
osadu;
budowa pompowni osadu;
budowa studni pomiarowej ścieków oczyszczonych;
wykonanie nowej instalacji odwadniania osadu;
budowa rurociągów technologicznych;
modernizacja układów zasilania oczyszczalni;
budowa chodników, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego i 
zagospodarowanie terenu;
Wykonawca dostarczy również spektofotometr – przenośny 
wieloparametrowy miernik do pomiarów ph, tlenu, suchej 
masy, azotu, fosforu, BZ i HZ. Całość inwestycji ma zostać 
zakończona do 1listopada br. Konieczność rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich podyktowana jest 
planowaną rozbudową kanalizacji ściekowej na terenie 
Gminy co zwiększy ilość ścieków odprowadzanych do 
oczyszczalni przekraczając jej obecną wydajność.  Po 
rozbudowie średnia dobowa przepustowość oczyszczalni 
zwiększy się z Qdśr =600,0 m3/dobę do 1200 m3/dobę 
Inwestycja dofinansowywana jest w 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów tj. 2,4mln złotych oraz środki z WFOŚ. Udział Gminy w tej 
inwestycji wynosi 5% kosztów. 

Trwają prace przy modernizacji oczyszczalni.

Na zdjęciu: Minister Sportu Adam Korol oraz Wójt Gminy Janusz Goliński
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nia 30 maja firma DROZD Centrum Techniki mgr inż. 
Adam Nowosad z siedzibą w Elblągu zakończyła Dbudowę zbiornika wyrównawczego ze stacją 

podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały.  
Całkowity koszt wykonania prac wyniósł 735 tyś. zł. brutto, z 
czego 371 tyś. zł. stanowi dotacja z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a 290 tys. zł. to w części umarzalna 
pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku. Zbiornik wyrównawczy o 
pojemności 190 m3 ma za zadanie gromadzić zapas wody i 
uzupełniać braki w sieci w okresie zwiększonego poboru. 
Oprócz tego wyrównywać będzie wahania ciśnienia. Na 
realizacji inwestycji najwięcej zyskają miejscowości 
Koszwały, Wocławy i Stanisławowo. Zmniejszy się tam 
awaryjność urządzeń do poboru i dystrybucji wody pitnej 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu stałego, wysokiego 
ciśnienia dostarczanej wody do odbiorców. W tym celu 
jeszcze w tym roku zostanie wybudowany dodatkowy 
zbiornik o pojemności 100m3 w SUW Wocławach. Środki na 
ten cel pochodzić będą z WFOŚ w Gdańsku. 

Budowa zbiornika wyrównawczego ze stacją 
podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Koszwały.W dniu 3 września 2015 r. w Narodowym Muzeum Morskim w 

Gdańsku odbyła się doniosła uroczystość wręczenia 38 
zasłużonym samorządowcom z Pomorza honorowych 
odznaczeń. Wśród wyróżnionych laureatów jest również 
Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, który 
uhonorowany został odznaką za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego. Wyróżnienie to wręczył Andrzej Halicki 
Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Adam Korol Minister 
Sportu i Turystyki. Wśród wyróżnionych samorządowców, 
pośmiertnie uhonorowani zostali: Maciej Płażyński były 
Wojewoda Gdański, Marszałek Sejmu RP; Prof. Brunon 
Synak, działacz Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oraz 
Franciszka Cegielska, była Prezydent Gdyni, Posłanka na 
Sejm, była Minister Zdrowia. Honorowa odznaka „Za Zasługi 
dla Samorządu Terytorialnego” przyznawana jest 
wyróżniającym się włodarzom, za szczególne zasługi w 
działalności samorządowej. Wszystkim wyróżnionym 
samorządowcom, a w szczególności Wójtowi Gminy 
Januszowi Golińskiemu składamy serdeczne gratulacje.

Honorowa odznaka dla Wójta Gminy.

 dniu 3 września br. w związku z przyznaną 
pośmiertnie honorową odznaką "Za zasługi dla WSamorządu Terytorialnego" dla śp. Macieja 

Płażyńskiego Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński 
wraz z byłym asystentem Marszałka Sejmu p. Maciejem 
Kazienko, Ministrem Administracji i Cyfryzacji Andrzejem 
Halickim odwiedzili grób zmarłego w Bazylice Mariackiej w 
Gdańsku składając w hołdzie wiązankę kwiatów.

Odwiedzili grób śp. Macieja Płażyńskiego

Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. 
z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 
1 września 2015 r. nastąpi zmiana 
miejsca udzielania świadczeń nocnej i 
świątecznej opieki medycznej. Będą 
one rea l izowane w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Wita Stwosza 1 (na 
terenie przychodni Swissmed) a nie 
jak dotychczas w budynku Starostwa Powiatowego 
przy ul. Wojska Polskiego 16.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
korzystać można od poniedziałku do piątku w godz. od 
18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz całodobowo 
w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Zmiana lokalizacji udzielania świadczeń nocnej
 i świątecznej opieki medycznej.

Na zdjęciu od lewej: Bogdan Dombrowski - Wiceminister Administracji, 
Andrzej Halicki - Minister Administracji i Cyfryzacji, Adam Korol - Minister 
Sportu, Janusz Goliński - Wójt Gminy, Jan Kozłowski - były Eurodeputowany 

Cedry Wielkie, październik 2015 r
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W czwartek, dnia 1 października 2015r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Gminy Cedry Wielkie powołanej na kolejną dwuletnią 

kadencję przez Wójta Gminy Cedry Wielkie. W spotkaniu 

uczestniczyli: Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry 

Wielkie, Pani Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady 

Gminy oraz wszyscy członkowie powołanej RDPP 

reprezentujący Urząd Gminy, Radę Gminy oraz 

organizacje pozarządowe.  Podczas spotkania został 

d o k o n a n y  w y b ó r  p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r a z  

wiceprzewodniczącego RDPP Gminy Cedry Wielkie. 

Przewodniczącą Rady została Pani Elżbieta Skirmuntt- 

Kufel ze Stowarzyszenia „ Żuławy Gdańskie”, natomiast 

wiceprzewodniczącym p. Marek Olechnowicz ze 

Stowarzyszenia „Podaj rękę”. Głównym tematem spotkania były konsultacje projektu programu współpracy Gminy 

Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Poruszone zostały również sprawy dotyczące zasad 

współpracy organów administracji państwowej z organizacjami pozarządowymi na szczeblu powiatowym i 

wojewódzkim, jak również możliwości finansowania projektów realizowanych przez organizacje trzeciego sektora. 

Skład powołanej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 1. Przedstawiciele Wójta Gminy Cedry Wielkie:
Pani Maria Gierszewska
Pani Ewa Jurek

 2. Przedstawiciele Rady Gminy Cedry Wielkie:
Pani Emilia Cyman
Pani Bożena Tarasiuk

 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Pani Elżbieta Skirmuntt-Kufel – Stowarzyszenie 
„Żuławy Gdańskie”
Pan Marek Olechnowicz – Stowarzyszenie „Podaj 
Rękę”
Pani Sylwia Wronkiewicz – Fundacja Akademia 
Trzeciego Sektora
 Pan Rafał Furtyk – Klub Sportowy Wisła Długie Pole

Wykonanie w 2015 r. oraz plan dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  
prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r. 

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rodzaj  zadania z zakresu Kwota dotacji udzielona w 2015r. Proponowana kwota dotacji w 2016r.

turystyki i krajoznawstwa 5.000,00 5.000,00
2) oświata i wychowanie 5.000,00 5.000,00

4.500,00 5.000,00

3.000,00 3.000,00

5.000,00 5.000,00

47.000,00 50.000,00
RAZEM 69.500,00 73.000,00

3) wypoczynku dzieci i młodzieży

4) ekologii

5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Cedry Wielkie, październik 2015 r
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 dniu 08.06.2015 r. odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie Wójta Gminy Janusza 
Golińskiego z przedstawicielami firmy DOMAR Kazimierz Domaracki. Firma ta na Wzlecenie Polska Spółka Gazownictwa buduje sieć gazową średniego ciśnienia na 

terenie Gminy Cedry Wielkie. Termin rozpoczęcia robót to czerwiec 2015 r. natomiast 
zakończenie nastąpi w październiku 2015 r. Gazyfikacja terenów Gminy to jedna z 
priorytetowych inwestycji w bieżącym roku na terenie Gminy. W związku z dużym zakresem 
robót do wykonania i krótkim terminem na ich ukończenie nastąpią lokalne utrudnienia w 
ruchu pojazdów lokalnymi drogami. Skala zainteresowania podłączeniami do już 
wybudowanej sieci gazowej będzie z pewnością dobrym sygnałem dla PSG do dalszego 
rozwoju i podłączenia kolejnych miejscowości do sieci gazowej. 

W razie istotnych kwestii do wyjaśnienia prosimy kontaktować się z następującymi osobami:

Kierownik budowy - mgr inż. Arkadiusz Siatkowski (sprawy organizacyjne, informacje na temat zakresu i etapów robót itp.); tel.: 
668 328 9962.
Kierownik robót - mgr inż. Marcin Hermanowicz ( sprawy związane z realizacją robót w terenie, koordynacja prac poszczególnych 
brygad); tel.: 664 410 797
Kierownik robót - mgr inż. Kazimierz Niedziałek (sprawy  związane z realizacją robót w terenie, koordynacja prac poszczególnych 
brygad); tel.: 664 135 672.

Jednocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków na określenie warunków na przyłączanie się do sieci 
gazowej. Wnioski należy składać do Pomorskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku przy ul. 
Wałowej 41/43.

Trwają prace przy budowie gazociągu.

 przyjemnością informujemy, że w dniu 30 maja br. 
zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ZWocławach i Stanisławowie.  Przedmiotowe prace 

wykonywane były w ramach dwóch unijnych projektów. 
Wykonawcą inwestycji w Wocławach były dwie firmy, 
pierwszego etapu - Centralny Wodociąg Żuławski z Nowego 
Dworu Gdańskiego a drugiego - Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol - Olsztyn. W 
m i e j s c o w o ś c i  S t a n i s ł a w o w o  z a ś  w y k o n a w c ą  
przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Instalacyjno - Sanitarne i Remontowo - Budowlane 
„SKIBIŃSKI” z Sierakowic. Końcowa wartość inwestycji w 
obu miejscowościach to kwota blisko 6,5 mln zł, z czego 3,8 
mln stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. W chwili 
obecnej trwają już prace rozruchowe 15 przepompowni (8 w 
Wocławach i 7 w Stanisławowie). Po zakończeniu obu 
inwestycji i przyłączeniu się wszystkich mieszkańców, 
osiągniemy 80% procent skanalizowania aglomeracji 
ściekowej gminy Cedry Wielkie. W związku z powyższym 
uprzejmie prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, 
którzy mają możliwość przyłączenia do nowo wybudowanej 
sieci o podjęcie działań, celem przyłączenia swoich 
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W najbliższym 
czasie mieszkańcy zostaną poinformowani o tym obowiązku 
piśmiennie. Powyższe działania są niezbędne do dbania o 
środowisko oraz do spełnienia zapisów w umowie o 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej 
w Wocławach i Stanisławowie.

nia 9 września 2015 r. w siedzibie Pomorskiej Izby 
Rolniczej w Pruszczu Gdańskim odbyło się Dspotkanie, w którym uczestniczyli: Pan Janusz 

Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pan Zenon Bistram - 
Prezes Zarządu Pomorskiej Izby rolniczej, Przedstawiciele 
Wojewody Pomorskiego i Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad - Panowie Maciej Należny i Jarosław 
Sobolewski, oraz rolnicy z terenu Gminy Cedry Wielkie. 
Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad odpowiadali na różne pytania związane z 
procedurą wywłaszczenia nieruchomości rolników na 
potrzeby budowy drogi krajowej S7. Zostały poruszone takie 
tematy jak, wytyczenie granic terenów przeznaczonych pod 
budowę drogi, procedura ustalenia odszkodowań za 
wywłaszczone nieruchomości oraz za nieruchomości 
czasowo zajęte. Poruszono również ważne kwestie 
związane z odszkodowaniami powstałymi w wyniku prac 
geologicznych, jak również odszkodowań za ewentualne 
szkody poczynione przez wykonawcę budowy drogi w 
trakcie prac. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oświadczyli, iż zostały już wszczęte 
procedury związane zarówno z wyceną wywłaszczanych 
nieruchomości jak również z wytyczeniem granic nowego 
pasa drogi krajowej. W miesiącu listopadzie planowane jest 
spotkanie z rolnikami oraz właścicielami działek przy trasie 
S7 z wykonawcą tej budowy tj. firmą Metrostau.

Spotkanie z rolnikami w sprawie budowy drogi
 krajowej S7.
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Nowe boisko w Koszwałach.

nia 12 czerwca br. zakończono prace przy 
przebudowie boiska w Koszwałach i dokonano Dkońcowego odbioru. Inwestycję wykonywało P..H.U 

„AUTO-MAX” Łukasz Konkiel. Wszystkie zaplanowane 
pracy zostały zakończone w ustalonych terminach. W 
miejsce zużytego, nieodwodnionego boiska z naturalnej 
trawy wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej, wodoprzepuszczalnej do gry w piłkę ręczną, 
tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Boisko zostało ogrodzone 
oraz wyposażone w osprzęt sportowy tj.: bramki do piłki 
ręcznej, stojaki do koszykówki wraz z tablicami, koszami 
oraz oświetleniem. Nowy sportowy obiekt znajduje się przy 
świetlicy wiejskiej w Koszwałach. Będzie on ogólnodostępny 
służący mieszkańcom Koszwał i okolicznych miejscowości. 
Koszt inwestycji wyniósł blisko 300 tyś. zł. z tego 182 tyś. zł. 
zostało sfinansowane ze środków UE.

oprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy 
Cedry Wielkie to jeden z priorytetowych zadań Prealizowanych przez władze gminy. Takie działania 

przyczyniają się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają 
bezpieczeństwo na drogach oraz podnoszą rozwój 
gospodarczy gminy. 
   Obecnie utwardzane są następujące drogi gminne: ul. 
Obrońców Poczty Gdańskiej w Cedrach Wielkich, droga 
dojazdowa do boiska przy Zespole Szkół w Cedrach Małych,  
ul. Kwiatowa  w Kiezmarku oraz droga w Trzcinisku przy 
stawie.  Wykonawcą robót jest firma Teleelektronika, 
Bogusław Pszczoła z Cieplewa, która za wykonanie robót 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości   69  tyś.zł. Prace 
zostaną wykonane w terminie  do 30 października br.
   Dnia 2 października br. została podpisana umowa z firmą 
Teleelektronika na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja 
drogi transportu rolnego w Miłocinie, działka nr 89”.   
Całkowity koszt zadania to 286 tyś.  zł.  Zakres robót 
obejmuje: wytyczenie drogi w terenie, roboty ziemne  z 
wywozem, wykonanie podbudowy, podsypki piaskowej, 
nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych, poboczy oraz 
zagęszczenie nasypów. Termin wykonania inwestycji to 6 
listopad br. Na realizację w/w zadania gmina otrzymała 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 
W najbliższych dniach zostanie również podpisana umowa z 
Firmą Budowlano – Drogową TAR-BUD Przemysław 
Taraszkiewicz z Gdańska na wykonanie zamówienia 
publicznego pn.: „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w 
miejscowości Błotnik wraz z rozbudową placu 
manewrowego przeznaczonego  do zimowania jachtów przy 
przystani żeglarskiej w Błotniku.” Inwestycja obejmuje: 
rozbudowę placu utwardzonego do z imowego 
przechowywania jachtów polegającą na  przygotowaniu 
podłoża i ułożeniu nowych płyt drogowych   na działce 251/1 
w miejscowości Błotnik oraz utwardzenie nawierzchni drogi 
gminnej polegającej na ułożeniu płyt betonowych drogowych 
na działkach nr:  251/4: 251/5; 57/7.  Zadanie zostanie 
wykonane do 30 października br., a całkowity koszt w/w 
robót to: 286 tyś. zł. Gmina na realizację inwestycji otrzymała 
dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
   W ostatnim czasie została również utwardzona droga w 
Koszwałach oraz droga w Wocławach. Płyty JOMBO oraz 
niezbędny materiał sfinansowała Gmina Cedry Wielkie, 
natomiast drogę we własnym zakresie wykonali mieszkańcy.  
Tegoroczne inwestycje Gminy w infrastrukturę drogową oraz 
place stanowią wartość ponad 600 tys. złotych,  pochodzące 
z różnych źródeł w tym w dużej mierze ze środków 
zewnętrznych. 

Budowa i remont dróg gminnych

 ostatnich dniach   Gminę Cedry Wielkie odwiedził 
Pan Marek Biernacki, Sekretarz Stanu w WKancelarii Premiera,  Minister ds. Służb 

Specjalnych  oraz Pan Jan Szymański Dyrektor  
Departamentu Programów Regionalnych Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku. To już  kolejna wizyta Pana 
Ministra ,który żywo interesuje się sprawami Żuław, 
zapewnieniem  bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
mieszkańców   czy ochroną zabytków. Pan Minister 
interesował się również  stopniem zaawansowania prac 
przy planowanej budowie drogi ekspresowej S-7 Koszwały-
Elbląg i związanych z tym utrudnień dla mieszkańców i 
turystów. Tak ogromna inwestycja , która zrewolucjonizuje 
transport i dostępność komunikacyjną na całej trasie 
Gdańsk- Elbląg, będzie stwarzała w trakcie realizacji  liczne 
problemy i utrudnienia, dlatego też istotnym jest jej właściwe 
przygotowanie.  Pan Minister wspólnie z dyrektorem  
Janem Szymańskim  zwizytował trwającą rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.

Kolejna wizyta Ministra Biernackiego w Gminie

Na zdjęciu od lewej: Wojt Gminy
Janusz Goliński, Minister Marek Biernacki
i Dyrektor Departamentu FU Jan Szymański

Cedry Wielkie, październik 2015 r
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Wiwat szkółka żeglarska !!

zkółka żeglarska w Błotniku zaskoczyła wszystkich podczas 
uroczystego zakończenia sezonu żeglarskiego na przystani Sżeglarskiej w Błotniku. Po bardzo krótkim czasie nauki 

uczestnicy warsztatów żeglarskich zachwycili wszystkich nabytymi 
umiejętnościami żeglarskimi. W ramach swojej działalności od czerwca 
2015 r. szkółka żeglarska przeszkoliła 30 dzieci z terenu Gminy Cedry 
Wielkie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne pozwoliły nabyć umiejętności 
żeglarskie przede wszystkim na łodziach klasy OPTYMIST. Efekty 
pracy można było podziwiać w czasie regat żeglarskich i imprezie 
podsumowującej sezon żeglarski. Poza umiejętnościami na łodziach 
klasy OPTYMIST siódemka uczestników rozpoczęła naukę pływania 
na łodzi RS FEVA, która jest kolejną po OPTYMISTACH bardziej 
wymagającą łodzią. Poza zajęciami stacjonarnymi, szkółka żeglarska 
w dniach 11 - 14 wrześniach 2015 r. zorganizowała „Rejs na pełne 
morze”. Był to rejs podsumowujący warsztaty dla najlepszych 
uczestników szkółki żeglarskiej na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Szkółka żeglarska mimo formalnego zakończenia sezonu 
żeglarskiego dalej funkcjonuje. Z uwagi na ogromne zainteresowanie zajęciami, kontynuowane one będą przynajmniej do 
października. Uczestnicy podzieleni zostaną na 2 grupy 10-cioosobowe i uczęszczać będą na zajęcia w systemie weekendowym. 
Na zdjęciu swoje zdobyte umiejętności prezentują Roksana Solarz i Daniel Medwiediuk.

 dniu 21.08.2015 r. odbyła się w Błotniku 
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego Wpod stocznię jachtową budowaną przez spółkę 

Activ Yachts. Stocznia zlokalizowana będzie nad brzegiem 
Martwej Wisły i zajmie powierzchnię półtora hektara 
obecnych nieużytków. W stoczni budowane będą jachty 
motorowe i żaglowe o długości od ośmiu do trzydziestu 
metrów. Według Prezesa Spółki za rok stocznia powinna już 
tętnić życiem i zwodowane zostaną wyprodukowane tu 
jachty. Stocznia będzie posiadać również własne nabrzeże z 
dźwigiem do wodowania i wyciągania jachtów z wody, a w 
przyszłości z suchym dokiem.

W uroczystości wmurowania symbolicznego 
kamienia wzięli udział zaproszeni goście m.in. Wojewoda 
Pomorski Ryszard Stachurski, Członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, Starosta 
Gdański Stefan Skonieczny, Wójt Gminy Janusz Goliński, 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Halina 
Czarnecka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
Hanna Dzikowska, Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, 
Ksiądz Proboszcz Parafii w Kiezmarku Czesław Sołtys, 
Ksiądz Dziekan Janusz Mathea, sołtysi i radni Gminy. Wójt 
Gminy Janusz Goliński z zadowoleniem przyjmuje fakt 
realizowanej inwestycji gdyż jest ona bardzo ważna dla 
gminy chociażby z punktu widzenia rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości.

Powstaje stocznia jachtowa w Błotniku.

akacyjny spływ kajakowy to już tradycja w ŻOKiS. 
Już po raz trzeci zakończenie sezonu Wwakacyjnego mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie 

spędzili w sposób aktywny. W tym roku 29 sierpnia, ponad 80 
osobowa grupa wraz z organizatorem - Żuławskim 
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich wybrała się 
na spływ kajakowy „Szlakiem Orła Bielika”. Trasa spływu 
liczyła 11 km i gwarantowała 5 godzin intensywnej zabawy: 
drzewa zwalone przez bobry, szybki nurt, pokonywanie 
przeszkód, a do tego piękna i dzika przyroda. To właśnie w tej 
okolicy najczęściej występuje orzeł bielik. Atrakcje 
przyrodnicze dla uczestników spływu były bardzo 
zróżnicowane - oprócz rezerwatu przyrody „Gniazda Orła 
Bielika” można było podziwiać uroki Parku Krajobrazowego 
„Dolina Słupi” oraz rezerwatu „Gołębia Góra”. Na szlaku 
znalazła się także elektrownia wodna w Strudze - najstarsza 
działająca w Europie oraz Kamienie Papieskie w Gołębiej 
Górze i Soczycy. Z uwagi na dość niski stan wody czekało na 
nas kilka nieuciążliwych przenosek przez powalone drzewa, 
a w niektórych miejscach trzeba było schować się w kajaku, 
aby przepłynąć pod zwałką. Odcinek należał do średnio 
trudnych - wartki nurt, powalone drzewa i bystrza sprawiły, że 
się nie można było się nudzić. Na mecie w Gołębiej Górze w 
ramach regeneracji sił kajakarzy zorganizowano ognisko z 
kiełbaskami z ogromną dawką dobrego humoru. Około godz. 
20.00 uczestnicy dotarli bezpiecznie do przystanku 
końcowego czyli ŻOKiS-u.

Spływ kajakowy na zakończenie lata.

Na zdjęciu: Prezes Spółki Activ Yachts Enoch Witucki oraz Wójt Gminy
Janusz Goliński. 



bowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest 
utrzymywać i użytkować obiekt budowlany zgodnie z Ojego przeznaczeniem oraz w należytym stanie 

technicznym i estetycznym. Realizacja tego obowiązku 
wiąże się między innymi z koniecznością dokonywania 
okresowych kontroli stanu technicznego samego obiektu jak 
również instalacji z nim związanych. Art. 62 Prawa 
Budowlanego narzuca obowiązek przeprowadzenia co 
najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji 
gazowej ,  przewodów kominowych i  ins ta lac j i  
wentylacyjnych a przynajmniej raz na pięć lat generalnego 
przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim 
instalacji. Uzyskane z przeglądów protokoły oraz protokoły 
pokontrolne potwierdzające usunięcie uszkodzeń, należy 
odpowiednio kompletować i przechowywać. Brak 
dokumentacji z okresowych kontroli może być podstawą do 
odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w 
przypadkach losowych. Przepisy Kodeksu cywilnego 
stanowią natomiast, iż właściciel nieruchomości nie może 
korzystać ze swego prawa w sposób sprzeczny z zasadami 
życia społecznego i gospodarczego, które naruszałyby 
prawa przysługujące innym obywatelom. Powinien 
współpracować i współdziałać z właścicielami gruntów 
sąsiadujących w utrzymywaniu znaków granicznych oraz 
umieścić na budynku w widocznym miejscu tabliczkę z 
numerem porządkowym nieruchomości.

W przypadku nieruchomości zabudowanych 
jednym lub wieloma budynkami składającymi się z co 
najmniej kilku mieszkań za przestrzeganie powyższych 
obowiązków odpowiedzialny jest zarządca wspólnoty 
mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa, którą tworzy ogół 
właścicieli wszystkich lokali wchodzących w skład 
określonej nieruchomości, powstaje automatycznie, po 
wydzieleniu pierwszego samodzielnego lokalu, czyli po 
ustanowieniu jego odrębnej własności. Prawo dzieli 
wspólnoty na małe i duże w zależności od liczby lokali 
wyodrębnionych i niewyodrębnionych. Tam, gdzie jest ich 
nie więcej niż siedem, wspólnota określana jest jako mała. 
Pozostałe nazywane są dużymi. Małe rządzą się przede 
wszystkim przepisami kodeksu cywilnego, zaś wszystko, co 
dotyczy dużych, w pierwszej kolejności reguluje ustawa o 
własności lokali.

Pamiętajmy, iż zaniedbywanie powyższych 
obowiązków może doprowadzić do groźnych zdarzeń 
losowych, które miały miejsce również w ostatnim czasie na 
terenie naszej gminy, doprowadzając do sytuacji, gdzie traci 
się dorobek całego życia.

Obowiązki właściciela nieruchomości - przypomnienie
 dniu 31 maja 2015 r. odbyły się wybory do Rady 
Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w powiecie Wgdańskim. Na terenie Gminy Cedry Wielkie 

uprawnionych do głosowania było 853 rolników, w 
głosowaniu wzięło udział 29 wyborców. Zgłoszeni kandydaci 
na członków Rady Powiatowej otrzymali następującą liczbę 
głosów:

Michał Tarasiuk - 26
Andrzej Tymoszuk - 28
Wyżej wymienieni kandydaci zostali wybrani do Rady 
Powiatowej Izby Rolniczej na kolejną kadencję.
Każdy wyborca mógł oddać głos na dwóch kandydatów.
Gratulujemy !

Wybory do Izb Rolniczych rozstrzygnięte.
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nformujemy, że od dnia 01.07.2015 r. Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Iw Cedrach Wielkich będzie prowadzony przez firmę 

Sita Północ Sp. z o.o., która wygrała przetarg na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z  
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Cedry 
Wielkie w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2019 r. 
Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem PSZOK odpady 
przyjmowane są tylko od mieszkańców gminy Cedry 
Wielkie po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
zamieszkanie na terenie gminy. Jednocześnie 
informujemy, iż od lipca br. w PSZOK przyjmowany będzie 
również popiół z palenisk domowych.

Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

 dniu 24 czerwca br. w Żelisławkach odbyły się 
Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze WMłodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W 

zawodach uczestniczyło 11 drużyn z powiatu gdańskiego. 
Gminę Cedry Wielkie reprezentowała Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Cedrów Wielkich, w skład której regulaminowo 
wchodziło dziewięciu zawodników. W naszym przypadku 
byli to gimnazjaliści z Zespołu Szkół z Cedrów Wielkich, 
którzy ostatecznie zdobyli trzecie miejsce w powiecie. 
Nagrody i podziękowania wręczył Pan Stefan Skonieczny 
Starosta Powiatu Gdańskiego i Pani Hanna Brejwo Wójt 
Gminy Pszczółki. Zawody sportowo-pożarnicze są formą 
intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w 
przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji 
zawodów jest w szczególności popularyzowanie wśród 
społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, 
kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, 
mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi 
sprzętu i ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Druhowie startowali w konkurencji 
rozwinięcia bojowego i biegu sztafetowego na 400 m. 
obejmującego dziewięć torów z przeszkodami. W dniu 26 
czerwca, na zakończenie roku szkolnego, druhowie 
otrzymali od Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy 
podziękowania za zaangażowanie, wysiłek i poświęcenie 
oraz reprezentowanie Gminy Cedry Wielkie, które stanowi 
istotny wkład we wspólne dobro naszej społeczności. 
Gratulacje złożył również Pan Edward Woźniak Komendant 
Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Cedrach 
Wielkich.

Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.
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d 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju zacznie 
funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. OJest to rezultat uchwalonej dnia 5 sierpnia 2015 r. 

ustawy, na mocy której dostęp do nieodpłatnej pomocy 
świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego w lokalu 
udostępnionym przez gminę otrzymają: 
· osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego 
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65 lat,
·  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
·  kombatanci,
·  weterani,
·  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała na:
·  poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym 
stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach;
·  wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego;
·  pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie 
niezbędnym do udzielenia pomocy,                                   z 
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism                 
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
·  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika                 z 
urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
r z e c z n i k a  p a t e n t o w e g o  w  p o s t ę p o w a n i u  
sądowoadministracyjnym.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
·  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
·  prawa karnego,
·  prawa administracyjnego,
·  prawa ubezpieczeń społecznych,
·  prawa rodzinnego,
·    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna od stycznia 2016 r. 

typendia socjalne dla uczących się dzieci i młodzieży 
stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin Sznajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i 

życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i 
wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na 
wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z 
uboższych środowisk. Pomoc materialna dla uczniów, w 
obecnym jej kształcie, została uregulowana w ustawie z dnia 
7 września 1991 r., o systemie oświaty – Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn zm.), w 
dodanym rozdziale 8a, obowiązującym od dnia 1 stycznia 
2005 r., oraz Uchwałą nr II/13/14 Rady Gminy Cedry Wielkie 
z dnia 18 grudnia 2014 r., w sprawie” Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Cedry Wielkie” (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2015 Poz. 232).  Pomoc materialna może mieć 
formę pomocy rzeczowej tj.: refundacji kosztów zakupu 
pod ręczn i ków,  l ek tu r,  k s i ążek  r ozw i j a j ących  
zainteresowania ucznia, słowników, atlasów itp., artykułów 
szkolnych, zakupu odzieży i obuwia sportowego, stroju 
galowego. Pomoc materialna może mieć również formę 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych 
z pobieraniem nauki tj. refundacja kosztów udziału w 
zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdolności i  
zainteresowania ucznia (nauka gry na instrumencie, nauka j. 
obcych, nauka tańca i inne,) refundacja kosztów 
uczestnictwa ucznia w wycieczkach edukacyjnych do teatru, 
muzeum, centrów naukowych. Refundacji podlegają 
również koszty dojazdu oraz zakwaterowania w internacie 
uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.  Z 
pomocy materialnej mogą korzystać uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 
studenci, a także słuchacze kolegiów nauczycielskich i służb 
społecznych w wieku od lat 6 (I klasa)   do 24 lat,  
mieszkający na terenie gminy Cedry Wielkie.

Podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania
stypendiów socjalnych. 

nia 3 czerwca 2015 roku jak co roku w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach odbył Dsię z okazji Dnia Dziecka festyn rodzinny. Imprezę 

rozpoczął dyrektor szkoły Tomasz Szlak, który przywitał 
przybyłych gości: Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza 
Golińskiego, radną gminy Cedry Wielkie Bożenę Tarasiuk 
oraz sołtysa Długiego Pola Katarzynę Dykowską a także 
rodziców oraz dzieci. Dla wszystkich uczestników festynu 
przygotowano różne atrakcje: było malowanie twarzy oraz 
liczne konkurencje sportowe, które wzbudzały tak wiele 
emocji, że także rodzice przyłączyli się do zabawy. Po 
zaliczeniu wszystkich konkurencji na dzieci czekała słodka 
nagroda. Na festyn przybyli także strażacy Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Cedrów Wielkich oraz policjanci z 
Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim i z 
Posterunku w Cedrach Wielkich, którzy umożliwili dzieciom 
poznanie radiowozów oraz wozu strażackiego. W 
kawiarence obsługiwanej przez Mamy uczniów można było 
poczęstować się czymś słodkim lub posilić się pysznym 
bigosem, żurkiem oraz hamburgerem.  Firma Salvit Prima 
podarowała pyszne jabłka. Słoneczna pogoda zachęcała do 
wspólnej zabawy przy dźwiękach muzyki i przy pięknej 
dekoracji z kolorowych balonów podarowanych przez firmę 
Belbal z Tczewa. Wszystkim, którzy włączyli się i pomagali 
przy organizacji festynu organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania.

Festyn rodzinny w Giemlicach.
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 dniu 20 czerwca 2015 r. Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich obchodził piękny jubileusz X – lecia swojego Wfunkcjonowania. Przygotowane na tę okoliczność obchody 

składały się z dwóch części. Część pierwsza obejmowała wykład nt. roli 
instytucji kultury na obszarach wiejskich w kontekście integracji 
społecznej.  Wykład poprowadził Pan Marek Przewłocki, który jest 
specjalistą w tematyce działalności Ośrodków Kultury. Pan Marek jest 
antropologiem kultury, skrzypkiem - uczniem wiejskich muzykantów. 
Zajmuje się badaniem, praktykowaniem i rozwijaniem szeroko pojętej 
kultury tradycyjnej społeczności wiejskiej, szczególnie na 
postmigracyjnych Ziemiach Północnych. Po prelekcji o godzinie 16.00 
rozpoczęła się część oficjalna, otwierająca festyn na okoliczność 
jubileuszu X – lecia. Część ta była znakomitym momentem powitania 
gości, którzy nie zawiedli swoją obecnością. W obchodach uczestniczyli: 
Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena 
Daszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pan Stefan 
Skonieczny - Starosta Gdańskiego, przedstawiciel Pana Piotra 
Ołowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu – Pan Maciej Urbanek, 
Pan Łukasz Żarna – obecny Dyrektor ŻOKiS, Pani Justyna Kasprzycka – 
pierwsza Dyrektor ŻOKIS, księża z terenu Gminy Cedry Wielkie, Radni, 
Sołtysi Gminy Cedry Wielkie, Dyrektorzy placówek oświatowych  i 
jednostek pomocniczych Gminy, a także licznie przybyli mieszkańcy.

Zaproszeni goście z okazji jubileuszu, przekazali ŻOKiS gratulację i 
życzenia dalszego funkcjonowania. Wśród składających życzenia 
znaleźli się Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani 
Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pan 
Stefan Skonieczny - Starosta Gdański, przedstawiciel Pana Piotra 
Ołowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu, Pan Marek Olechnowicz 
– Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, Pani Elżbieta Skirmuntt-Kufel, prezes 
Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie, Elżbieta Gerlecka – Dyrektor 
Niepublicznego Zespołu Słonecznych Okienek Przedszkolnych, Pani 
Beata Kwiecień – nauczyciel „Słonecznych Okienek” i Iwona Karlinski – 
dyrektor szkoły Podstawowej im. Ziem Polskich we Wocławach, a także 
przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Leszkowach.

Dodatkowo szczególne podziękowania za działalność, z rąk Pana 
Janusza Golińskiego Wójta Gminy i Pani Bożeny Daszewskiej 
Przewodniczącej Rady Gminy otrzymali: Pani Justyna Kasprzycka 
(dyrektor ŻOKIS w latach 2005 – 2008), Mirosława Polanowska (dyrektor 
ŻOKIS w latach 2008 – 2012) i Łukasz Żarna (dyrektor ŻOKIS od 2013 r.). 
Obchody tak ważnego święta dla ŻOKiS, były idealnym momentem 
podziękowania również firmom, różnego rodzaju instytucjom, 
organizacjom i osobom prywatnym, które przez okres 10 lat w znaczący 
sposób i w pełni bezinteresownie wsparły i wspierają  działania na rzecz 
mieszkańców gminy Cedry Wielkie w szczególności z zakresu kultury i sportu. Wszystkie podmioty zostały uhonorowane 
statuetkami dobroczynności i gromkimi brawami. W ramach oficjalnego otwarcia rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Cedry Wielkie pt. „W ŻOKIS mogę….”. Konkurs ten poruszał tematykę 
działalności Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w perspektywie minionych 10 lat. W odpowiedzi na konkurs 
wpłynęło wiele prac. Komisja dokonała oceny i wyłoniła najciekawsze prace, które zostały nagrodzone. Wszystkie prace można 
było zobaczyć w ŻOKiS na wystawie przygotowanej z okazji jubileuszu.

Na tak ważnych obchodach nie mogło zabraknąć również tortu. Dzięki przychylności Grupy Doradczo – Audytorskiej Polska Sp. z 
o.o został przygotowany wielki tort urodzinowy. Oficjalnego zdmuchnięcia świeczek dokonał Pan Stefan Skonieczny - Starosta 
Gdański, Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady, a także Łukasz Żarna 
i Justyna Kasprzycka – Dyrektorzy ŻOKIS.  Degustacja tortu przygotowana była dla wszystkich uczestników imprezy.  Na stoisku 
ŻOKIS dzięki przychylności Państwa Tomkowicz z Cedrowego Dworku, skosztować można było tradycyjnego wina, które ŻOKIS 
dostał na swoje 10 urodziny. Po oficjalnym otwarciu wydarzenia, na gości czekało w ciągu całego dnia wiele atrakcji, które 
zaplanowane zostały do późnych godzin wieczornych. W pierwszej kolejności w ramach występów scenicznych zaprezentowały 
się sekcje działające przy ŻOKIS, w tym formacja baletowa, dziewczęcy zespół wokalny „FEMALE BAND”, żeński chór 
„RAPSODIA”, Zespołu Midnight, sekcja Taekwondo i Zumby. W programie poza występami formacji działających przy ŻOKIS 
odbyły się animacje dla dzieci, w tym: pokaz wielkich baniek mydlanych, kręcenie balonów, malowanie twarzy, blok dla dzieci. W 
trakcie całej imprezy dzieci mogły skorzystać z darmowych atrakcji na wesołym miasteczku, a dorośli ze stoisk wystawienniczych i 
przygotowanych wystaw. Głównymi atrakcjami był Występ teatralny Formacji agencji Atrybut „Ratujemy Las” i występ Kabaretu 
„Pod napięciem”. Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna dla dorosłych z zespołem muzycznym „RELAX”. Goście bawili się 
wyśmienicie do wczesnych godzin rannych.
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 piątek 17 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy 
w Kiezmarku. Inwestycja powstała w ramach projektu pn. W„Rewitalizacja miejscowości Kiezmark w gminie Cedry 

Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w 
miejscu byłej zlewni mleka”. W obecności zaproszonych gości i 
lokalnej społeczności uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pan 
Janusz Goliński Wójt Gminy, Pan Stefan Skonieczny Starosta 
Powiatu Gdańskiego, Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca 
Rady Gminy, Pani Renata Terlane sołtys wsi Kiezmark, obecny 
radny Pan Jan Babul, Pan Adam Sala radny poprzedniej kadencji, 
Pani Monika Błaszczyk prezes KGW Kiezmark, Pan Józef Kot 
mieszkaniec i pomysłodawca projektu. Obiekt poświęcił ks. 
proboszcz Czesław Sołtys w obecności byłego proboszcza parafii 
ks. Jana Świstowicza. Kolejna część imprezy odbyła się w 
świetlicy, gdzie głos zabrał Pan Janusz Goliński Wójt Gminy 
wręczając podziękowania dla osób, które przyczynili się do 
realizacji inwestycji. „Uważam, że powstała świetlica znakomicie 
wypełniać będzie funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną, 
będzie miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży, będzie to miejsce przyjazne 
mieszkańcom gdzie najmłodsi będą mieli szansę edukacji i 
integracji z innymi”, powiedział Pan Janusz Goliński Wójt Gminy. 
Przedstawicielki KGW Cedry 
Wielkie oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół w Cedrach Małych przekazali 
dla sołectwa upominki jako element 
wyposażenia świetlicy. Następnie 
głos zabrała Pani Renata Terlane 
sołtys wsi Kiezmark mówiąc, że w 
miejscowości Kiezmark spełniły się 
dziś marzenia wielu osób, zyskano 
nowe piękne miejsce dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. W imieniu 
swoim i społeczności lokalnej 
podziękowała Wójtowi Gminy 
Januszowi Golińskiemu, Radzie 
Gminy za mądrą decyzję dzięki 
której od pomysłu i wizji przeszli do 
efektywnej realizacji inwestycji zaś 
pracownikom Urzędu Gminy za 
p r z y g o t o w a n i e  w n i o s k u  o  
dofinansowanie i wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do realizacji tego 
zadania. Nie zabrakło też programu artystycznego w 
f o r m i e  p i o s e n e k ,  w i e r s z y  i  t e a t r z y k u  
przygotowanego przez dzieci. Występ artystyczny 
uświetni ły też Panie z KGW Kiezmark. 
Zwieńczeniem imprezy był  tor t ,  k tórym 
poczęstowano wszystkich przybyłych gości i 
mieszkańców oraz poczęstunek przygotowany 
przez KGW Kiezmark. W wyniku realizacji inwestycji 
powstał obiekt o łącznej powierzchni zabudowy 
równej 217m2 i powierzchni użytkowej 186m2. 
Świetlica posiada salę główną dla max 60 osób, salę 
klubową, punkt biblioteczny, zaplecze kuchenne, 
magazyn oraz sanitariaty przystosowane do osób 
niepełnosprawnych. Całość inwestycji zamknęła się 
w kwocie 622 tyś złotych z czego 406 tyś złotych 
gmina pozyskała ze środków UE z programu 
operacyjnego: „ Zrównoważony rozwój sektora rybackich i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  Świetlica wyposażona 
została w sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania tj.  stoły, krzesła, meble kuchenne, sprzęt AGD i RTV. Z nowej świetlicy wiejskiej 
cieszą się przede wszystkim mieszkańcy sołectwa Kiezmark, którzy na tą inwestycję czekali od lat. Śmiało można stwierdzić iż 
świetlica w Kiezmarku to najładniejszy z nowo powstałych budynków w ostatnich latach na terenie Gminy. 

Uroczyste otwarcie świetlicy w Kiezmarku.

Nowo wybudowana świetlica w Kiezmarku
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ybory parlamentarne to głosowanie, w którym wybieramy przedstawicieli Sejmu (460 posłów) i Senatu (100 
senatorów). Zgodnie z art. 98 Konstytucji RP wybory parlamentarne odbywają się raz na cztery lata. Oznacza to, że Wkadencja zarówno sejmu jak i senatu wynosi cztery lata. Zasady i tryb przeprowadzania tych wyborów określa 

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112). 
W roku bieżącym upływa obecnie trwająca Kadencja posłów i senatorów, w związku z czym dnia 25 października 2015 r. 
odbędą się wybory parlamentarne. W gminie Cedry Wielkie uprawnionych do głosowania jest  5186 mieszkańców.
Poniżej prezentujemy zasięg obwodów głosowania na terenie Gminy oraz ich siedziby. 

Wybory parlamentarne - 25.10.2015r.

W dniu głosowania 25-10-2015r. lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00. 

oprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Cedry Wielkie to jeden z priorytetowych zadań realizowanych przez władze 
gminy. Takie działania przyczyniają się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz podnoszą Prozwój gospodarczy gminy.  Obecnie utwardzane są następujące drogi gminne: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Cedrach 

Wielkich, droga dojazdowa do boiska przy Zespole Szkół w Cedrach Małych,  ul. Kwiatowa  w Kiezmarku oraz droga w Trzcinisku 
przy stawie.  Wykonawcą robót jest firma Teleelektronika, Bogusław Pszczoła z Cieplewa, która za wykonanie robót otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości   69  tyś.zł. Prace zostaną wykonane w terminie  do 30 października br.

Dnia 2 października br. została podpisana umowa z firmą Teleelektronika na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja drogi 
transportu rolnego w Miłocinie, działka nr 89”.   Całkowity koszt zadania to 286 tyś  zł.  Zakres robót obejmuje: wytyczenie drogi w 
terenie, roboty ziemne  z wywozem, wykonanie podbudowy, podsypki piaskowej, nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych, 
poboczy oraz zagęszczenie nasypów. Termin wykonania inwestycji to 6 listopad br. Na realizację w/w zadania gmina otrzymała 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
W najbliższych dniach zostanie również podpisana umowa z Firmą Budowlano – Drogową TAR-BUD Przemysław Taraszkiewicz z 
Gdańska na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błotnik wraz z 
rozbudową placu manewrowego przeznaczonego  do zimowania jachtów przy przystani żeglarskiej w Błotniku.” Inwestycja 
obejmuje: rozbudowę placu utwardzonego do zimowego przechowywania jachtów polegającą na  przygotowaniu podłoża i 
ułożeniu nowych płyt drogowych   na działce 251/1 w miejscowości Błotnik oraz utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 
polegającej na ułożeniu płyt betonowych drogowych na działkach nr:  251/4: 251/5; 57/7.  Zadanie zostanie wykonane do 30 
października br., a całkowity koszt w/w robót to: 286  tyś zł. Gmina na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

W ostatnim czasie została również utwardzona droga w Koszwałach oraz droga w Wocławach. Płyty JOMBO oraz 
niezbędny materiał sfinansowała Gmina Cedry Wielkie, natomiast drogę we własnym zakresie wykonali mieszkańcy.  Tegoroczne 
inwestycje Gminy w infrastrukturę drogową oraz place stanowią wartość ponad 600 tys. złotych,  pochodzące z różnych źródeł w 
tym w dużej mierze ze środków zewnętrznych. 

Budowa i remont dróg gminnych

Numer 
obwodu

     Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji Wyborczej

1 Sołectwa: 
Błotnik, Cedry Małe, 
Kiezmark, Trzcinisko 

Zespół Szkół, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa                                    
w Cedrach Małych, ul. Żuławska 58

tel. (58) 683-61-26

2 Sołectwa: 
Cedry Wielkie, Długie 

Pole, Giemlice, Leszkowy

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.

3 Sołectwa: 
Miłocin, Stanisławowo, 

Trutnowy, Wocławy

Szkoła Podstawowa w Trutnowach,  
ul.  Św. Piotra i Pawła 3

tel. (58) 683-61-16

4 Sołectwo Koszwały Świetlica Wiejska w Koszwałach, ul. Lipowa 15
tel. 609-400-594

Lokal jest przystosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem 
korespondencyjnym.

Cedry Wielkie, październik 2015 r

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie
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nia 25 lipca 2015 r. o godz. 9.15 spod Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, rozpoczęliśmy Dwycieczkę rowerową w ramach VIII Żuławskiego Rajdu 

Rowerowego. W wycieczce rowerowej udział wzięło ponad 130 
rowerzystów. Rajd uroczyście otworzył organizator wycieczki 
Łukasz Żarna dyrektor ŻOKiS w Cedrach Wielkich, który swoim 
samochodem jechał na czele grupy rowerowej. Przed ŻOKiS w 
Cedrach Wielkich, uczestnicy wycieczki otrzymali kamizelki 
odblaskowe i koszulki współfinansowane przez Starostwo 
Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Całodniowy rajd 
niejednokrotnie zaskakiwał zmienną pogodą, jednakże rajdowicze 
nie poddawali się i nie tracili dobrego humoru i chęci ukończenia 
rajdu. Pierwszy przystanek był po dystansie 15 km w Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Po krótkim odpoczynku, 
zregenerowaniu sił ruszyliśmy w dalszą drogę. Po kolejnych 6 km 
zatrzymaliśmy się w Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece 
Publicznej Gminy Pruszcz Gdański. Na miejscu dzięki 
przychylności Pana Grzegorza Cwalińskiego – Dyrektora OKSiB 
skorzystaliśmy ze słodkiego poczęstunku, a także uchroniliśmy się 
przed deszczem. Postój trwał około 30 minut. Następne przestanki 
miały miejsce w Tczewie (po dystansie 39 km), miejscowości 
Bałdowo (po dystansie 46 km) i Lichnowach (po dystansie 60 km). Postój w Lichnowach odbył się w świetlicy wiejskiej, gdzie 
zostaliśmy poczęstowani gorącą herbatą i kawą. Była to chwila odpoczynku, dająca relaks po ponad połowie trasy rajdu. Przed 
nami zostało do pokonania jeszcze 30 km. A jak się okazało w trakcie, najtrudniejsze 30 km. Pogoda nie była łaskawa dla nas i nie 
zważając na nasze zmęczenie obdarowywała nas burzami i silnymi opadami deszczu. Kolejne postoje już nie trwały zbyt długo, 
uczestnicy rajdu chcieli jak najszybciej pokonać całą trasę. Zatrzymaliśmy się w Nowej Cerkwi (po dystansie 69 km), przy GOKiS w 
Ostaszewie (po dystansie 75 km), a następnie przez Kiezmark dojechaliśmy do ŻOKiS w Cedrach Wielkich. Po dotarciu do mety 
rozpaliliśmy ognisko i usmażyliśmy kiełbaski. Dyrektor ŻOKiS rozdał pamiątkowe medale każdemu uczestnikowi rajdu. 
Dodatkowo wręczone zostały puchary dla: najdojrzalszego uczestnika Rajdu, najmłodszego samodzielnie jadącego, najlepszego 
fotografa i najlepszego zabezpieczenia technicznego Przez cały przejazd towarzyszyło nam zabezpieczenie Policji. Nad 
zdrowiem i kondycją rajdowiczów czuwała opieka medyczna w osobie Pani Hanny Wróbel. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyłączyli się do nas i wzięli udział w tej wesołej imprezie. Zapraszamy za rok na IX Żuławski Rajd Rowerowy !

VIII Żuławski Rajd Rowerowy - relacja.
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 sobotę 11 lipca 2015 roku na Przystani Żeglarskiej 
w Błotniku odbyła się trzecia edycja imprezy pn. W„Z łap wiat r  w Żuławski  Kl iwer” .  Mimo 

niesprzyjającej pogody wszystkie zaplanowane na ten dzień 
zawody żeglarskie odbyły się zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami. Po przywitaniu zebranych gości, w tym w 
szczególności: Marka Biernackiego - Ministra Koordynatora 
ds. Służb Specjalnych wraz z małżonką, Jana Szymańskiego 
Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z małżonką, 
Barbarę Kamińską Wójt Gminy Suchy Dąb, Dariusza 
Czaińskiego Zastępcę Wójta Gminy Przywidz, Enocha 
Wituckiego - Właściciela Activ Group, Małgorzatę Dubel - 
pełnomocnika Grupy Doradczo Audytorskiej Polska Sp. z 
o.o., Barbarę Sergot-Golędzinowską - Prezes Base Group 
sp. z o.o. przedstawiciela firmy Plus Express S.J, a także 
Radnych i Sołtysów Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński - 
Wójt Gminy Cedry Wielkie, wraz z Bożeną Daszewską 
Przewodniczącą Rady Gminy oficjalnie otworzyli imprezę.  
Wydarzenie pn. „ZŁAP WIATR W ŻUŁAWSKI KLIWER”, 
związane jest z rocznicą obchodów uroczystego otwarcia 
przystani żeglarskiej w Błotniku w 2012 r., na którym 
goszczono znamienitych gości, w tym byłą parę 
prezydencką. Po oficjalnym rozpoczęciu wydarzenia, 
Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, wraz z Bożeną 
Daszewską Przewodniczącą Rady Gminy i Łukaszem Żarna 
- Komandorem Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS”, 
wręczyli podziękowania dla podmiotów zaangażowanych w 
rozwój przystani żeglarskiej - Grupie Doradczo Audytorską 
Polska Sp. z o.o. z Gdańska - dzięki której szkółka żeglarska 
wzbogaciła się o nową łódź żaglową RS Feva, która 
przeznaczona jest dla starszej młodzieży, Firmie Plus-
Express - która podarowała szkółce żeglarskiej łódź klasy 
OPTYMIST dla młodych żeglarzy, Barbarze Sergot-
Golędzinowskiej - Prezes Base Group sp. z o. o., która swoją 
działalnością niejednokrotnie wspierała Gminę Cedry 
Wielkie i przystań żeglarską w Błotniku. W ciągu całego 
dnia, w ramach imprezy „Złap wiatr w Żuławski Kliwer” 
organizatorzy zapewnili zarówno dzieciom, młodzieży jak i 
osobom dorosłym moc atrakcji. W szczególności były to 
zawody sportowe dla dzieci: Regaty OPTYMIST, zawody 
kajakowe dla dzieci i młodzieży, blok animacyjny i bezpłatne 
miasteczko zabaw dla najmłodszych, a także stoiska 
wystawiennicze. Do głównych atrakcji, które cieszyły się 
największym zainteresowaniem należały: pokaz 
ratownictwa wodnego przygotowany przez Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 
Pomorskiego i zawody kajakowe dla przedstawicielek Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy. Pierwszy z nich - 
pokaz ratownictwa miał na celu ukazanie akcji ratunkowych 
w sytuacjach spowodowanych nieprawidłowym 
korzystaniem ze sprzętu pływającego. Głównym celem 
pokazu było promowanie bezpiecznych zachowań, 
szczególnie podczas letniego wypoczynku nad wodą. 
Kolejna atrakcja - zawody kajakowe miały związek z 
promocją i popularyzacją aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Przedstawicielki 
sektora społecznego - Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Cedry Wielkie (KGW Leszkowy, KGW Cedry Wielkie i KGW 
Kiezmark) poprzez zawody kajakowe pokazały, że jest to sport i zabawa w jednym i do tego tak naprawdę dla każdego. Doceniając 
ich zaangażowanie uczestnicy imprezy mogli podziwiać wielką odwagę i zabawne stroje, które nadały zawodom nutę wesołości. 
Uroczystość odznaczenia wszystkich drużyn, w tym dzieci i młodzież, a także przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich miała 
charakter wyjątkowy, iż wszyscy otrzymali puchary, pamiątkowe medale, a także nagrody ufundowane przez Pana Wójta Janusza 
Golińskiego. Dodatkowo w gronie fundatorów znalazł się Pan Marek Biernacki - Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych 
odznaczając pucharami najlepszych zawodników. Podczas wydarzenia, cześć artystyczną zaprezentował zespół Female Band, 
działający przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Nie zabrakło na scenie również akcentów morskich, w tym 
utworów szantowych. Od godziny 20.00 do późnych godzin nocnych odbyła się zabawa taneczna dla osób dorosłych.

Złap wiatr w Żuławski Kliwer - relacja.
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iezwykły jubileusz 103 Urodzin obchodziła dnia 8 
czerwca 2015 r. mieszkanka wsi Cedry Wielkie Pani NKatarzyna Glier będąca jednocześnie najstarszą 

osobą zamieszkującą na terenie Gminy Cedry Wielkie. Z tej 
okazji Wójt Gminy Janusz Goliński wraz z pracownikiem 
socjalnym miejscowego Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej odwiedzili dostojną Jubilatkę by złożyć osobiście 
najlepsze życzenia i wręczyć bukiet kwiatów. Pomimo 
osiągniętego wspaniałego wieku Pani Katarzyna zadziwia 
swoją kondycją, energią, nieodłącznym uśmiechem i 
wyśmienitą pamięcią. Dostojnej Jubilatce życzymy 
kolejnych lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Jubileusz 103 Urodzin.

 dniu 20.08.2015 r. Pani Aniela Janus zamieszkała 
w miejscowości Leszkowy świętowała 90-tą Wrocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Cedry 

Wielkie Pan Janusz Goliński wraz z pracownikiem socjalnym 
odwiedził dostojną Jubilatkę i w imieniu własnym oraz 
mieszkańców Gminy złożył najserdeczniejsze życzenia. 
Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej wspomnień 
atmosferze. Z okazji 90 rocznicy urodzin Szanownej 
Jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, 
szczęścia, oraz pomyślności na każdy kolejny dzień życia.

90-ta rocznica urodzin Pani Anieli.

d połowy maja 2015 roku trwa  realizacja 
programu, w ramach którego osoby najbardziej Opotrzebujące w całej Polsce mogą skorzystać ze 

wsparcia w postaci żywności.
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup 
osób najbardziej potrzebujących. Od połowy maja 2015 
roku trwa realizacja programu, w ramach którego osoby 
najbardziej potrzebujące mogą skorzystać ze wsparcia w 
postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia 
w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i 
włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej jest 
przekazywana do osób spełniających kryteria 
kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej 
potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie 
p r z e k r a c z a  1 5 0 %  k r y t e r i u m  d o c h o d o w e g o  
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej 
(813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla 
osoby w rodzinie). 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Cedrach Wielkich objął 
pomocą żywnościową 160 rodzin z terenu Gminy 
stanowiących 505 osób.
Pomoc ta przedstawia się następująco:
- w miesiącu czerwcu Ośrodek wydał 3 tony 530 kg 
żywności,
- w miesiącu lipcu wydano 3 tony 513 kg żywności,
- w miesiącu sierpniu wydano 691 kg żywności,
- w miesiącu wrześniu wydano 1 tonę 40 kg żywności.
Na październik zaplanowane są kolejne dostawy żywności 
w ilości 2 tony 160 kg w postaci kaszy jęczmiennej i soku 
jabłkowego.
W okresie realizacji programu tj. od czerwca do września 
br. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej wydał najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom Gminy ar tykuły 
żywnościowe  o łącznej wadze 8 ton 770 kg. 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
 2014 – 2020 

 czerwcu br. podpisana została umowa pomiędzy 
Gminą Cedry Wielkie a Powiatem Gdańskim, Wprzedmiotem której jest określenie warunków 

udzielenia dofinansowania Powiatowi, na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2248G Trutnowy-Wocławy o długości 
2,3 km, na odcinku od drogi wojewódzkiej 227 do msc. 
Stanisławowo. 
W ramach zadania zostanie wykonany:
remont nawierzchni – poszerzenie z kostki kamiennej o 0,5 
m.,roboty ziemne, wykonanie podbudowy z KŁSM beton, 
wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie 
pobocza z kruszywa o szer. 1 metra, wycinka drzew i 
krzewów, udrożnienie rowów przydrożnych, regulacja 
wyjazdów indywidualnych, remont przepustów drogowych
wykonanie humusowania i obsiania trawą.

Koszt realizacji całego zadania stanowi kwotę 
blisko 700 tyś. zł. w tym dofinansowanie w formie dotacji 
Gminy Cedry Wielkie stanowić będzie wartość 270 tyś. zł. 
Całość zadania ma być ukończona w grudniu 2015 r.

Modernizacja drogi powiatowej w Stanisławowie.

Cedry Wielkie, październik 2015 r
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egoroczne Święto Plonów czyli Dożynki Gminne odbyły się 5 
września 2015 r. w Cedrach Wielkich. Jest to ludowe święto Tpołączone z obrzędami dziękczynnymi za pomyślne ukończenie 

żniw i prac polowych, uroczystość będąca hołdem i wyrazem szacunku 
dla rolniczego trudu w pozyskaniu plonów. Obchody rozpoczęły się przy 
kościele parafialnym w Cedrach Wielkich skąd dożynkowy korowód 
prowadzony przez orkiestrę promenadową oraz paradę konną udał się 
na główne miejsce obchodów przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. 
Została tu odprawiona dziękczynna, polowa Msza Św. koncelebrowana 
przez Ks. Dziekana Janusza Mathea oraz księży, Ks. Prałata 
Franciszka Fecko, Ks. Kanonika Zbigniewa Kerlin, Ks. Dziekana Jana 
Świstowicza, Ks. dr Czesława Sołtys. Przed rozpoczęciem ceremonii 
nabożeństwa poświęcone zostały wieńce dożynkowe i chleb. 
Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo Aldona i Eugeniusz 
Gąsiorowscy z miejscowości Leszkowy, którzy przekazali Wójtowi 
Gminy Panu Januszowi Golińskiemu chleb upieczony z tegorocznych 
zbiorów zbóż z prośbą o sprawiedliwy podział, tak aby nikomu go 
zabrakło. Po zakończeniu koncelebry Wójt Gminy Janusz Goliński 
powitał w imieniu własnym oraz rolników przybyłych na uroczystość gości oraz zgromadzonych mieszkańców Gminy. W gminnych 
uroczystościach uczestniczyli m.in.. Starosta Gdański Stefan Skonieczny, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Ołowski, Z-ca 
Komendanta Powiatowego Policji Marcin Piotrzkowski. Jednym z ważniejszych punktów obchodów dożynkowych było wręczenie 
przez 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. Otrzymali je Zdzisław Koseda, Zygmunt Gozłowski, Ryszard Lelakowski, Andrzej Grabarczyk, Czesław Janus, Józef 
Gwizdała i Edward Woźniak. Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej medale otrzymali: Barbara Sergot-
Golędzinowska – Prezes firmy Base Group, Tadeusz Włodarczyk – Majątek Ziemski Trutnowy, Enoch Witucki – firma AKTIV.  W 
trakcie uroczystości ogłoszone również zostały wyniki w ramach konkursów: „Piękna Wieś”. Za ogólny Wizerunek Wsi nagrodę 
otrzymało sołectwo Miłocin, a w kategorii zagroda rolnicza nagrodę otrzymali Państwo Halina i Bogdan Kamińscy ze 
Stanisławowa. Niewątpliwie miłą niespodzianką dla 
uczestników dożynek było wystąpienie Pana 
Łukasza Zaręby z Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, który odczytał list od Pani Ewy Kopacz – 
Prezesa Rady Ministrów, skierowany na ręce Pana 
Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie, 
adresowany do rolników.
W bloku imprez artystycznych na scenie 
prezentowały swoje występy artystyczne dzieci i 
młodzież z gminnych szkół, oraz gościnnie wystąpiła 
uczennica z Pruszcza Gdańskiego i uczeń z Wocław. 
Sołtysi i dorośli zmagali się w konkurencji wicia 
wianka i malowania tatuaży, a dzieci korzystały z 
parku zabaw gdzie brały udział w zabawach 
konkursowych. W tym roku sołectwa Cedry Wielkie, 
Cedry Małe, Giemlice, Stanisławowo, Miłocin, 
Kiezmark, Trutnowy, Wocławy, Długie Pole walczyły 
o statuetkę ,,złotego, srebrnego i brązowego kłosa'' w konkurencjach turniejowych na najpiękniejsze stoisko,portret sołtysa na 
wesoło, maskotka owocowo-warzywna oraz pokaz mody pn. ,,Wiejska Zagroda”. W konkurencjach turniejowych I miejsca zdobyły: 
za najpiękniejsze stoisko sołectwo Trutnowy, moda pn. wiejska zagroda sołectwo Kiezmark, portret sołtysa sołectwo Cedry Małe, 
za maskotkę warzywno-owocową sołectwo Miłocin. W ogólnej punktacji turniejowej I miejsce i statuetkę złotego kłosa otrzymało 
sołectwo Giemlice, II miejsce i statuetkę srebrnego kłosa sołectwo Trutnowy, oraz III miejsce i brązową statuetkę sołectwo Miłocin. 
Sołectwa za zdobycie miejsc turniejowych otrzymały nagrody pieniężne. Wzorem lat ubiegłych oceny wieńców dożynkowych 
dokonało jury składające się z sołtysów, w wyniku tego za najpiękniejszy wieniec dożynkowy pierwsze miejsce zdobyło sołectwo 
Stanisławowo. W godzinach rannych w siedzibie firmy Roltop w Cedrach Małych odbyły się zabawy i konkursy dla dzieci oraz 
przeprowadzony został konkurs ,,Strong-men’’ jako równoległa impreza towarzysząca obchodom uroczystości dożynkowych. W 
zmaganiach sportowych I miejsce zdobyła drużyna z Cedrów Wielkich. Zostały wręczone również puchary za udział w teście 
sprawności fizycznej przygotowanym przez Klub Orlika w Cedrach Wielkich, podsumowującym zajęcia odbywające się na Orliku w 
czasie wakacji szkolnych.
 W tym roku w ramach akcji publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich czytane były fragmenty ,,Lalki” Bolesława 
Prusa na stoisku Gminnej Biblioteki Publicznej. Zabawę taneczną prowadził zespół „RETRO VOISCE”. Przez cały dzień można 
było oglądać wystawy fotograficzne przygotowane przez ŻOKIS o tematyce nawiązującej do dawnych Żuław. Uczestnicy dożynek 
mieli okazję degustacji regionalnych potraw tradycyjnych serwowanych przez sołectwa. 

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 i konkurencji turniejowych.
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Gminne Święto Plonów.
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nia 26 czerwca br. w Nowym Dworze Wejherowskim, 
po raz kolejny Pomorskie Stowarzyszenie DPrzewoźników Drogowych zorganizowało dla swoich 

członków Festyn Transportowca. Do Ośrodka Faltom Leśny 
przyjechało kilkadziesiąt przewoźników oraz zaproszonych 
gości. Po raz trzeci na zaproszenie Pomorskiego 
Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych udział wzięła 
Gmina Cedry Wielkie, którą reprezentował Wójt Pan Janusz 
Goliński. Uczestnictwo w festynie Gminy Cedry Wielkie 
miało na celu zaprezentowanie możliwości rozwoju 
transportu w naszej gminie. Mimo licznych atrakcji 
zapewnionych przez organizatora stoisko Gminy Cedry 
Wielkie budziło ogromne zainteresowanie. Gościem stoiska 
był m.in.. Pan Jarosław Kopczyński Dyrektor Inspekcji 
Transportu Drogowego w Gdańsku, oraz Pani Małgorzata 
Dubel z Grupy Doradczo-Audytorskiej Polska Sp. z o.o w 
Gdańsku.  Festyn Transportowca był dobrą okazją dla 
Gminy, do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami branży 
transportowej.

Kolejny Festyn Transportowców.

a Przystani Żeglarskiej w Błotniku 3 lipca 2015r 
odbyło się uroczyste zakończenie dwóch turnusów Nwymiany dzieci i młodzieży z terenu Gmin: Cedry 

Wielkie, Przywidz i Trąbki Wielkie. W uroczystościach 
uczestniczyli włodarze Gmin: Pan Janusz Goliński – Wójt 
Gminy Cedry Wielkie, Pan Marek Zimakowski - Wójt Gminy 
Przywidz i Pan Błażej Kąkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie. Nie 
zabrakło również przedstawicieli szkół, którzy zaangażowali 
się w realizację porozumienia i dbały o uatrakcyjnianie i 
bezpieczeństwo uczestników pobytu. W ramach 
uroczystego zakończenia wymiany dzieci i młodzieży 
podsumowanie przedstawiono w formie fotorelacji, która 
ukazywała wielorakość i atrakcyjność zajęć, w tym w 
szczególności zajęć z zakresu edukacji morskiej i 
żeglarstwa, a finałem turnusów były regaty na kajakach i 
optymistach. Za udział w przygodzie żeglarskiej na Marinie w 
Błotniku Pan Janusz Goliński wręczył puchary dla gmin, 
upominki dla uczestników oraz podziękowania dla osób 
zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Uroczystość 
oficjalnego zakończenia wymiany młodzieży jest elementem 
podpisanego we wrześniu 2014 r. porozumienia o 
współpracy trzech gmin w zakresie działań kulturowo-
sportowych, kształcenia, wypoczynku i rozwoju dzieci i 
młodzieży. Kolejny turnus w ramach porozumienia 
rozpocznie się 10 lipca br. w Trąbkach Wielkich ,a miejscem 
realizacji działania będzie Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka. Program wypoczynku obejmował będzie 
zajęcia na polu golfowym, turniej unihokeja, zajęcia w 
grupach przygotowujące do tańca aerobik, zwiedzanie 
miasta Gdańska i Westerplatte, nocny seans filmowy, 
zajęcia na ściance wspinaczkowej i turniej piłki siatkowej.

Uroczyste zakończenie wymiany dzieci i młodzieży 
w ramach Partnerskiej współpracy trzech Gmin.

nia 13 czerwca odbył się drugi audyt tras rowerowych 
po obszarze gminy Cedry Wielkie. Miłośnicy jazdy na Drowerze wyruszyli z placu przy Urzędzie Gminy Cedry 

Wielkie. Trasa prowadziła przez Cedry Wielkie, Miłocin, 
Koszwały, Wocławy, Stanisławowo i Trutnowy - łącznie ok. 25 
km. Oprócz samej przyjemności jazdy rowerem uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić zabytki leżące na trasie przejazdu 
między innymi dom podcieniowy w Miłocinie i Koszwałach, 
ruiny kościoła w Wocławach. Na zakończenie trasy dzięki 
uprzejmości gospodarzy zwiedzili dom podcieniowy w 
Trutnowach i zapoznali się z historią żuławskich budowli. 
Drugi audyt tras rowerowych był częścią procesu audytu 
realizowanego w ramach certyfikacji BYPAD. Efektem 
końcowym certyfikacji będzie raport końcowy wraz z 
dwuletnim planem działań. Raport końcowy zawierać będzie 
zadania jakie powinna podjąć gmina, aby poprawić warunki 
jazdy rowerem, zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów na 
drogach, zwiększyć świadomość mieszkańców w kwestii 
korzystania z rowerów, poprzez informowanie ich o 
korzystnym wpływie na zdrowie jazdy na rowerze oraz na 
środowisko naturalne jak również zachęcić mieszkańców do 
rekreacyjnej jazdy na rowerze. Przeprowadzona certyfikacja 
ułatwi gminie pozyskanie środków na rzecz projektów 
rowerowych dofinansowywanych ze środków UE.

II audyt tras rowerowych - certyfikacja BYPAD

Na zdjęciu:Jarosław Kopczyński Dyrektor Inspekcji Transportu Drogowego
w Gdańsku oraz Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński.

Cedry Wielkie, październik 2015 r
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Festyn Rodzinny w Cedrach Małych.

nia 13 czerwca 2015 r. na terenie Zespołu Szkół w 
Cedrach Małych odbył się festyn rodzinny, na który Dzaproszeni zostali uczniowie wraz z rodzinami. Nie 

zabrakło też gości specjalnych. Byli wśród nich m.in.. Wójt 
Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński, Komendant Straży 
Pożarnej, Piotr Kordowski, panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich. Cała impreza obfitowała w atrakcje. Uczniowie 
pod opieką wychowawców przygotowali różne występy 
artystyczne. Mogliśmy zobaczyć zabawne przedstawienia, 
pokazy tańca, zumby i gimnastyki sportowej, recytacje 
wierszy, występy wokalne oraz quizy, podczas których 
można było wygrać nagrody. Odbyła się też wystawa prac 
plastycznych uczniów szkoły w Cedrach Małych. W czasie 
festynu działała loteria fantowa, kawiarenki, można było 
zjeść kiełbasę z grilla przygotowaną przez Radę Rodziców 
lub zupę żuławską sponsorowaną i pięknie podaną przez 
członkinie KGW w Cedrach Wielkich.  Dzieci skakały na euro 
bungie, uczennice gimnazjum malowały chętnym twarze, 
można było odbyć przejażdżkę na kucyku lub zrobić sobie 
zabawne zdjęcie na tle żuławskiej przyrody. Dzieci 
dostawały baloniki wypełnione helem. Wielką atrakcją 
okazały się dwa wozy strażackie i jeden policyjny, chętni 
mogli je obejrzeć od środka i wysłuchać krótkiej pogadanki. 
Zarówno dzieci, jak i dorośli z zapałem brali udział w 
konkurencjach sportowych. Nagrodą główną podczas 
festynu był rower ufundowany przez wójta gminy Cedry 
Wielkie. Cała impreza mogła odbyć się dzięki hojności 
sponsorów. Byli wśród nich: Urząd Gminy w Cedrach 
Wielkich, Państwo Kierszniewscy, Radna Pani Anna Moritz, 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cedrach Wielkich, Rada 
Rodziców, Pan Jarosław Matyszczak właściciel firmy Salvit 
Prima. Wielkim zaangażowaniem wykazali się: dyrekcja, 
nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy nad organizacją 
imprezy sprawowali pieczę. Pogoda był przepiękna, goście 
przybywali tłumnie, wszyscy się świetnie bawili. Imprezę 
można uznać za wyjątkowo udaną. 

Na zdjęciu po środku Artur Siódmiak wraz z samorządowcami

nia 3 czerwca 2015 r. trzydzieścioro uczniów z klasy 
IV i V z Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich wzięło Dudział w imprezie z okazji Dnia Dziecka, 

zorganizowanym przez Caritas-Archidiecezji Gdańskiej. W 
trakcie obchodów Dnia Dziecka, katamaran ONYX stał się 
Arką Noego, która z liczną grupą uczestniczących dzieci 
(ok.. 300), wyruszyła w rejs z Gdańska do Sopotu. Rejs 
poprzedził barwny korowód, który wyruszył z Bazyliki 
Mariackiej do miejsca przy nabrzeżu Motławy, w którym 
czekała już Arka. Była ona nie tylko pełna zwierząt - 
wolontariuszy za nie przebranych, ale także atrakcji dla 
dzieci: od zdobywania sprawności w wiązaniu węzłów po 
malowanie twarzy. Wyprawę zaszczycili swoją obecnością 
zacni goście: ks. bp Wiesław Szlachetka, Pani Marszałek 
Hanna Zych-Cisoń, Pani Elżbieta Płażyńska i gospodarze 
Prezes Żeglugi Gdańskiej Pan Jerzy Latała i ks. Janusz Steć 
- Dyrektor Caritas Gdańsk. W przygotowanie rejsu i atrakcji 
dla dzieci zaangażowani byli uczestnicy projektu pn. „Szkoła 
młodych liderów” realizowanego przez Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej we współpracy z Fundacją Tesco Dzieciom oraz 
wolontariusze działający przy Centrum Wolontariatu Caritas 
w Gdańsku. Dzięki zasponsorowaniu całości kosztów przez 
Caritas - Archidiecezji Gdańskiej oraz Urząd Gminy w 
Cedrach Wielkich, który zapewnił darmowy transport 
wycieczka i rejs były dla uczestników całkowicie bezpłatne. 
Uczestnicy imprezy - uczniowie kl. IV i V Zespołu Szkół w 
Cedrach Wielkich składają Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
serdeczne podziękowania za pełen radosnych wrażeń Dzień 
Dziecka.

Dzień Dziecka z Caritasem w Gdańsku

Cedry Wielkie, październik 2015 r
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Cedry Wielkie, październik 2015 r

tóż z nas w dzieciństwie nie lubił słuchać bajek, 
najpierw czytanych przez rodziców, a później już Ksamemu. Do zaczarowanego świata baśni zaprosiła 

dzieci podczas I Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
„Zaczarowany świat bajek”, Anna Krawycińska. Konkurs, w 
którym udział wzięły dzieci z OREW w Pruszczu Gdańskim, 
ORW „Żuławski Słonecznik” z Giemlic oraz Zespołu Szkół 
Specjalnych w Warczu, odbył się 16 czerwca br. w 
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu 
Gdańskim.  Celem konkursu była integracja dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną, dobra zabawa i 
zachęcenie do obcowania z książką. I miejsce zdobyli 
uczniowie „Żuławskiego Słonecznika” z Giemlic, II miejsce - 
równorzędne OREW w Pruszczu Gdańskim i Zespół Szkół w 
Warczu. Nagrody wręczali: Starosta Powiatu Gdańskiego 
Pan Stefan Skonieczny i Dyrektor PiMBP w Pruszczu 
Gdańskim Pani Joanna Przybyś. Za rok odbędzie się kolejna 
edycja konkursu.

Wychowankowie ORW w Warszawie.

nia 27 maja 2015 r. najstarsi wychowankowie 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Żuławski DSłonecznik" w Giemlicach wraz z opiekunami udali 

się na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Wyjazd ten 
sfinansował sponsor Witman sp. z o.o. Mercedes-Benz. 
Pierwszym punktem w programie wycieczki było zwiedzenie 
Pałacu Kultury i Nauki. Dzieci wjechały windą na wieżę 
widokową, by podziwiać panoramę Warszawy. Następnie 
uczestnicy udali się metrem na Plac Krasińskich, gdzie mogli 
obejrzeć pomnik poległych Powstańców Warszawskich. 
Idąc dalej uliczkami stolicy, napotkali na miejsce, gdzie 
Powstańcy mieli szpital polowy. Widzieli też inne miejsca 
upamiętniające Powstanie z sierpnia 1944 roku. Kolejnym 
miejscem był Plac Zamkowy oraz Zamek Królewski. Z 
pomocą przewodnika zapoznali się z historią miasta, 
samego zamku i Królestwa Polskiego. Ostatnim miejscem, 
które zwiedzili wychowankowie ORW dzięki zaangażowaniu 
Przewodniczącego Rady Powiatu Gdańskiego Piotra 
Ołowskiego, był Sejm R.P. Mieli okazję popatrzeć na 
głosujących posłów i ministrów oraz na własne oczy 
zobaczyć najważniejszych polityków Polski, których na co 
dzień mogą oglądać tylko w telewizji.

Wychowankowie ORW "Żuławski Słonecznik" 
w Giemlicach laureatami I Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego

 dniu 29 sierpnia 2015 r., 52-osobowa grupa 
dzieci z Sołectwa Cedry Małe wraz z Wopiekunami udała się na wycieczkę do Mega 

Parku w Grudziądzu. Podczas zwiedzania dzieci miały 
możliwość przejazdu zadaszonym pociągiem Kansas 
City Express II oraz wizytę w Kopalni Złota, gdzie 
znalazły odpowiedź na pytanie jak powstaje sztabka 
złota i poczuły na własnej skórze gorączkę złota podczas 
płukania tego skarbu. Następnie na strzelnicy sprawdziły 
swoje umiejętności strzeleckie. W samo południe w 
Amfiteatrze zobaczyły największy w Polsce WESTERN 
SHOW a w nim najnowsze przygody Lucky Luka i mamy 
Dalton oraz jej niesfornych synalków. Z kolei w Parku 
Jurajskim dzieci przeniosły się miliony lat wstecz. 
Czekały tu dinozaury, które oddychają, poruszają się, 
wydają dźwięki i nie tylko...Zwiedziły morskie głębiny z 
kapitanem Jackiem. Suchą stopą po dnie morza - pobyt 
w Świecie Morskich Stworzeń w skali 1:1. W Magicznej 
Krainie Bajek, Baśni I Legend przywitane zostały nie 
tylko przez Asteriks i Obelisk w Domu Rzymskim, ale 
również  Flinstonowie w Bedrok. Tutaj można było 
spotkać bohaterów ulubionych bajek w swoich domkach. Wieczorem dzieci powróciły do swoich domów, trochę zmęczone ale 
bardzo zadowolone z dnia pełnego atrakcji i pozytywnych wrażeń.

Atrakcyjna wycieczka na zakończenie wakacji.
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akończenie sezonu żeglarskiego na 
Przystani Żeglarskiej w Błotniku Zodbyło się 26 września 2015 r. 

uroczystym rozpoczęciem i powitaniem 
wszystkich gości przez Pana Wójta - 
Janusza Golińskiego i Łukasza Żarna - 
Komandora GKM „CEDRUS”. Pan Wójt 
podziękował tym, którzy przyczynili się do 
prawidłowej działalności żeglarskiej oraz 
wspierali Gminę Cedry Wielkie w realizacji 
polityki żeglarskiej wpisującej się w 
strategię rozwoju. W szczególności 
podziękowania otrzymali Pan Łukasz 
Zaręba - z kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów - reprezentujący Panią Ewę 
Kopacz - Premier Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Pan Maciej Kowalczuk - Dyrektor 
Departamentu ds. Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pan Maciej Kazienko - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, a także Pan Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz. Podziękowania otrzymały również osoby, które na co dzień 
dbają o to, ażeby przystań stawała się coraz bardziej przygotowana na obsługę żeglarzy i realizację zadań jej powierzonych, w 
tym: Pan Zdzisław Gurda - Wice komandor ds. technicznych, Pani Joanna Trojnar - Członek zarządu GKM CEDRUS, Pan Jakub 
Wylot - kierownik administracyjny i Andrzej Sikora - Bosman. Szczególne podziękowania otrzymał również Pan Wójt Janusz 
Goliński od Pani Premier - Ewy Kopacz, które zostały przekazane przez Pana Łukasza Zarębę.
Po oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na blok artystyczny. W pierwszej kolejności zaprezentowali się uczniowie z 
Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich, pod kierunkiem Pani Iwony Karnat. Uczniowie wprowadzili gości w magiczny klimat muzyki 
szantowej. W ramach wydarzenia zaplanowano również regaty na łodziach klasy OPTYMIST. W zawodach brali udział członkowie 
szkółki żeglarskiej w Błotniku, którzy w okresie od czerwca do września 2015 r. nabywali umiejętności żeglarskich pod okiem 
wykwalifikowanego instruktora - Pana Dariusza Olędzkiego. Poza odznaczeniem najlepszych zawodników, organizatorzy 
wyróżnili wszystkich zawodników i uczestników szkółki żeglarskiej. Łącznie grupa 30 osób, która w czasie ponad 300 godz. 
wykazała się ogromną determinacją w nauce żeglarstwa otrzymała certyfikaty ukończenia warsztatów, czapeczki szkółki 
żeglarskiej, a także upominki ufundowane przez Kancelarię Rady Ministrów.
Po zakończeniu zawodów na łodziach OPTYMIST odbył się pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu Miejskiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. W ramach pokazu zaprezentowano działania prowadzone zarówno przez 
ratowników jak i przez psy ratownicze. W pokazie udział wzięli pozoranci wyłonieni spośród chętnych dzieci. Całemu wydarzeniu 
towarzyszyła narracja ze sceny prowadzona przez Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gdańsku. Zakończenie 
sezonu żeglarskiego wiąże się również z jego podsumowaniem. Dlatego też specjalnie dla zaproszonych gości, a także 
uczestników imprezy została zaprezentowana w formie multimedialnej prelekcja podsumowująca działalność przystani w roku 
2015. Prezentacji dokonał Łukasz Żarna - Komandor Klubu. Kolejnym elementem wzbudzającym zainteresowanie w ramach 
wydarzenia okazał się pokaz żeglarski w wykonaniu uczestników szkółki żeglarskiej w Błotniku. Wydarzenie to pokazało, że 
warsztaty w Szkółce żeglarskiej to nie tylko przygotowanie do regat. Jest to miejsce również na własną inwencję artystyczną nawet 
w sporcie. Na zakończenie wydarzenia odbył się koncert szanty zespołu RETRO VOICE, który może pochwalić się wieloletnim 
doświadczeniem pracy scenicznej.

Zakończenie sezonu żeglarskiego 2015.

Dar dla Ukrainy.

 lipcu br Gmina przekazała nieodpłatnie w 
ramach pomocy humanistycznej dla WTermopilskiego Regionalnego Oddziału 

Międzynarodowego Centrum ds. realizacji 
programów UNESCO na Ukrainie samochód 
pożarniczy marki Volvo, będący w dyspozycji OSP 
Cedry Wielkie. 
Samochód ten ma być wykorzystywany w akcjach 
gaszenia pożarów oraz niesienia pomocy ludziom w 
sytuacjach kryzysowych, w mieście Dubno. Mamy 
nadzieję, że poprzez ten dar przyczynimy się do 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta 
Dubna. Delegacja z Ukrainy osobiście przybyła do 
Cedrów Wielkich aby odebrać przekazany 
samochód.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie
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nia 14 maja br. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, odbyło się uroczyste podpisanie 
Porozumienia Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Partnerów instytucjonalnych, zaproszonych do współpracy Dprzez żuławskie samorządy. Wynikiem podpisanego dnia 20 marca br. porozumienia pomiędzy 17 jednostkami samorządu 

terytorialnego Żuław było utworzenie Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Niemożliwe jednak byłoby prawidłowe wskazanie 
listy przedsięwzięć kluczowych do realizacji na terenie Żuław bez szerokiego grona organizacji spoza samorządów, 
reprezentujących sektor gospodarczy, rolniczy, wodny czy społeczny. Koordynatorami Partnerstwa i prac związanych z realizacją 
Porozumienia są: Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Cedry Wielkie i Gmina Nowy Staw.

17 samorządów, tworzących 
Żuławski Obszar Funkcjonalny to:

Powiat Gdański
Powiat Malborski
Powiat Nowodworski
Gmina Miasto Krynica Morska
Gmina Nowy Dwór Gdański
Gmina Ostaszewo
Gmina Stegna
Gmina Sztutowo
Gmina Cedry Wielkie
Gmina Pszczółki
Gmina Pruszcz Gdański
Gmina Suchy Dąb
Gmina Lichnowy
Gmina Malbork
Gmina Miłoradz
Gmina Nowy Staw
Gmina Stare Pole

Partnerzy instytucjonalni, którzy 
przystąpili do ŻOF:

Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski z siedzibą w Malborku
Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei z siedzibą w Jantarze
Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Gdańsku
Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku
Stowarzyszenie Gdański Klub Morski ,,CEDRUS” z siedzibą w Błotniku
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu z siedzibą w Nowym Stawie
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie z Ministrem Pawłem Orłowskim, w celu omówienia pomocy gminom żuławskim odnośnie 
opracowania strategii rozwoju Żuław w ramach ŻOF.

Żuławski Obszar Funkcjonalny (ŻOF) poszerzony o kolejne samorządy.

 dniu 13 maja 2015 r. odbyła się w Kielcach konferencja 
zorganizowana przez Zrzeszenie Międzynarodowych WPrzewoźników Drogowych pt. „Elementy polityki 

transportowej w Polsce i Unii Europejskiej”, w której uczestniczył 
m.in.. Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński. Jednym z 
paneli dyskusyjnych była polityka podatkowa gmin wobec 
transportu drogowego. Wśród prelegentów byli: prof. Wojciech 
Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej oraz dyrektor 
Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju - Łukasz Twardowski. W trakcie 
konferencji Wójt Gminy Janusz Goliński odebrał honorowy 
certyfikat Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników 
Drogowych, w związku z uzyskaniem przez Gminę Cedry 
Wielkie pierwszego miejsca w kraju, w rankingu gmin, 
przeprowadzonym przez ZMPD w 2014 r. które przyjęły 
najniższe stawki podatku od środków transportowych.

Gmina uhonorowana certyfikatem ZMPD

Na zdjęciu od lewej: Burmistrz Nowego Stawu Jan Szałach, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski, 
Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński.

Cedry Wielkie, październik 2015 r
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XIV Powiatowy Konkurs "Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna”
nia 29 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich 
już po raz czternasty odbył się Powiatowy Konkurs „Żuławy DGdańskie – Nasza Mała Ojczyzna”. W tegorocznym 

konkursie w kategorii szkół podstawowych rywalizowały Cedry 
Małe, Giemlice, Koźliny, Pszczółki, Rotmanka, Suchy Dąb, Pruszcz 
Gdański ,,4” , Wocławy, Cedry Wielkie.Do zmagań w kategorii 
gimnazjum przystąpiły Cedry Małe, Pruszcz Gdański „4”, Suchy 
Dąb, Cedry Wielkie. Celem konkursu jest kształtowanie tożsamości 
regionalnej, przynależności do regionu, budzenie patriotyzmu 
lokalnego, promocja gmin żuławskich powiatu gdańskiego oraz 
wzbogacanie wiedzy o regionie. Uroczystego otwarcia konkursu 
dokonała Pani Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady Gminy. 
Uczniowie zmagali się w konkurencjach wiedzy o regionie, 
piosence o Żuławach, konkursie plastycznym pt. „Rzepakowe 
inspiracje” i „Zabytki sakralne w architekturze Żuław”. 
Zaprezentowano maskotki jako symbol Żuław, żuławskie okno i jego dekorację oraz naczynie w postaci filiżanki, talerzyka lub 
kubka z motywami holenderskich fliz. Uczniowie wykonali ekologiczne torby na zakupy z żuławskim motywem i zabawkę z drewna 
na patyku lub sznurku. Jury miało niełatwe zadanie, prace imponowały swoim rozmachem, pomysłowością i różnorodnością, a 
poziom wszystkich występów wokalnych był bardzo wysoki. W najważniejszej i najtrudniejszej konkurencji w konkursie wiedzy o 
regionie zwycięzcami na poziomie gimnazjum okazali się uczniowie z Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gdańskim, natomiast na 
poziomie szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych. W klasyfikacji generalnej I miejsce i puchary Związku 
Miast i Gmin Morskich otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim oraz Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gdańskim. 
Wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursach zostali uhonorowani nagrodami i okolicznościowymi podarunkami 
ufundowanymi przez naszych sponsorów. Puchary za I miejsca w klasyfikacji ogólnej zwycięzcom wręczył Pan Piotr Ołowski – 
Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego. Reprezentantom wszystkich szkół, które wzięły udział w tegorocznym konkursie – 
pamiątkowe puchary, albumy i podziękowania wręczyła Pani Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady Gminy oraz Pani Maria 
Gierszewska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy. Uroczystość zakończyło zaproszenie wszystkich 
uczestników na XV Jubileuszowy Powiatowy Konkurs „Żuławy Gdańskie – Nasza Mała Ojczyzna”, który odbędzie się za rok. 
Serdeczne podziękowania składamy sponsorom tegorocznej edycji, a laureatom i wszystkim uczestnikom serdeczne gratulacje i 
podziękowania.
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 ubiegły  weekend odbył się w stolicy 
Żuław – w Nowym Dworze Gdańskim I WKongres Żuławski. Inicjatorem tej 

imprezy jakże ważnej z punktu widzenia  
budowania tożsamości , integracji i rozwoju Żuław, 
było Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu -
Klub Nowodworski , Miasto i Gmina Nowy Dwór 
Gd. oraz MiG Nowy Staw.  Wsród wielu 
organizatorów tego kongresu była również Gmina 
Cedry Wielkie oraz restauracja Cedrowy Dworek.  
W trakcie konferencji prelekcje wygłosili dr Marcin 
Owsiński z Muzeum Stutthof, prof. dr hab. Cezary 
Obracht Prondzyński oraz Łukasz Kępski. 
Tematami wystąpień były m.in.. Żuławy po II 
wojnie światowej i tożsamość Żuławska. Wśród 
zaproszonych gości udział wzięli:  Pani Hanna 
Zych Cisoń Wice Marszałek województwa 
pomorskiego, Senator RP Leszek Czarnobaj,  
konsul Honorowa Królestwa Niderlandów 
Magdalena Pramfelt, Pani Maria Pawłowska 
radna Sejmiku Województwa  Pomorskiego oraz 
przedstawiciele samorządów żuławskich w tym 
Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie. 
Imprezie, która odbyła się   na terenie 
Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym 
Dworze Gd. towarzyszyła grupa rekonstrukcyjna 
SGO Pomorze, która przygotowała inscenizacje 
zakwaterowania pierwszych osadników  na 
Żuławach. Wydarzenie to było wspólnym świętem 
mieszkańców Żuław i wspomnieniem przodków.

 I Kongres Żuławski
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nia 30 maja 2015 r. na przystani żeglarskiej w Błotniku 
nastąpiło oficjalne otwarcie szkółki żeglarskiej. Otwarcia Ddokonał :  Wój ta  Gminy –  Janusz Gol ińsk i ,  

Przewodnicząca Rady Gminy - Bożena Daszewska, Prezes 
Lokalnej Grupy działania „Trzy Krajobrazy” - Emilia Grzyb, 
Komandor GKM „CEDRUS” – Łukasz Żarna oraz dzieci ze szkół 
z terenu gminy Cedry Wielkie. Obiekt poświęcił Ks. dr Czesław 
Sołtys. Szkółka żeglarska została wybudowana dzięki staraniom 
Gminy Cedry Wielkie przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. 
Zajęcia mają na celu szerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej 
w zakresie edukacji morskiej, podstaw żeglarstwa i zasad 
regatowych. Ten piękny sport poprzez obcowanie z przyrodą w 
naturalny sposób uczy współdziałania w grupie i budowania 
wiary we własne siły. Obecnie grupa liczy 20 młodych adeptów 
żeglarstwa i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

Otwarcie Szkółki Żeglarskiej.

 dniu 06 października br. podpisana została 
umowa z wykonawcą na realizację zadania Wpn. „Modernizacja technologii stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Wocławy w 
Gminie Cedry Wielkie”.  W wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu do realizacji inwestycji spośród złożonych 
ofert, wybrana została oferta złożona przez firmę - 
Zakłady Produkcyjno - Usługowe „Aqua-Tech” Sp. z 
o.o.  z  s iedzibą w Pruszczu Gdańskim. 
Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu robót 
budowlano - montażowych związanych z budową 
zbiornika wyrównawczego na wodę pitną o poj. 
V = 1 0 0 m 3  i  w y k o n a n i e m  r u r o c i ą g ó w  
technologicznych w taki sposób by istniejący 
zbiornik jak również nowo wybudowany były 
napełniane z istniejącego zestawu hydroforowego. 
Całkowity koszt wykonania prac wyniesie 125 
459,02 zł brutto, z czego 120 000,00 zł to umarzalna 
w 30% pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku.  Całość 
prac ukończona zostanie do 18 grudnia 2015 r. Zadanie, które planujemy do zrealizowania wpłynie na poprawę jakości wody pitnej 
w naszej gminie.

Budowa stacji uzdatniania wody w Wocławach.

a wniosek Wój ta Gminy 
Janusza Golińskiego Minister NRolnictwa i Rozwoju Wsi Marek 

Sawicki nadał odznaki honorowe 
„ Z a s ł u ż o n y  d l a  r o l n i c t w a ”  
następującym rolnikom naszej Gminy:
1. Zdzisław Koseda
2. Zygmunt Gozłowski
3. Ryszard Lelakowski
4. Czesław Janus
5. Andrzej Grabarczyk
6. Józef Gwizdała
7. Edward Woźniak

O d z n a k i  w r ę c z o n e  b y ł y  n a  
tegorocznych dożynkach gminnych w 
dniu 5 września przez Wiceministra 
Bogdana Dombrowskiego i  Wójta 
Gminy Janusza Golińskiego.
Wójt Gminy kierując wniosek do Ministra o nadanie odznaczeń motywował się tym, że w.w. rolnicy z pasją i zaangażowaniem 
prowadzą swoje gospodarstwa rolne od lat. Głównym motywem uhonorowania rolników tym odznaczeniem było docenienie ich 
pracy na roli i zaangażowania w działalność rolniczą mimo trudnej sytuacji w rolnictwie. 

Zasłużeni dla rolnictwa
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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
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