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I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ ORAZ WESOŁEGO

SPIS TREŚĆI
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ROZPOCZĘTA
22 MIEJSCE GMINY CEDRY WIELKIE W RANKINGU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH
ROZPOCZĘCIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. OGRODOWEJ W CEDRACH WIELKICH
WSPÓŁPRACA GMINY CEDRY WIELKIE Z POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ
UMOWY NA ROZBUDOWĘ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU PODPISANE
PREZENTACJA GMINY CEDRY WIELKIE W MEKLEMBURGII - POMORZU PRZEDNIM, W NIEMCZECH
STUDENCI ZAPLANUJĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO DAWNEJ GMINNEJ SPÓŁDZIELNI W CEDRACH WIELKICH
PODPISANIE UMOWY NA SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACH
ZAKOŃCZONY REMONT KOŚCIOŁÓW
DOBIEGA KOŃCA BUDOWA ŚWIETLICY W CEDRACH MAŁYCH
PRZETARG NA ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH BEZPIECZNYCH ŻUŁAW
SZKOLENIA NA MAKIECIE - BEZPIECZNE ŻUŁAWY
WYKONANIE PROJEKTÓW TRZECH BOISK SPORTOWYCH
WNIOSEK NA PRZEBUDOWĘ TRZECH DRÓG GMINNYCH W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYSTANI KAJAKOWYCH
DOBIEGA KOŃCA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DŁUGIE POLE, GIEMLICE, LESZKOWY
ZAKOŃCZONA TERMOMODERNIZACJA 3 OBIEKTÓW, TRWAJĄ PRACE W DWÓCH POZOSTAŁYCH
BUDOWA HALI SPORTOWEJ I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEDRACH WIELKICH
CZY POWSTANIE ŻUŁAWSKA KOLEJ METROPOLITALNA?
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"
INWESTYCJE FOTOGALERIA
WIECZOREK POETYCKO - MUZYCZNO - ŚWIĄTECZNY „ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS”
ROZPOCZĘCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO W RAMACH SZKÓŁKI ŻEGLARSKIEJ NA MARINIE W BŁOTNIKU
V GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
XI GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK
27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W GMINIE CEDRY WIELKIE
WYSTAWA EDUKACYJNA „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI”
ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI
PRELEKCJA DLA MŁODZIEŻY: „SĄSIEDZI DLA SĄSIADÓW”
OBCHODY 74 ROCZNICY MARSZU ŚMIERCI W GMINIE CEDRY WIELKIE.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOCŁAWACH
MSZA ŚWIĘTA W KATEDRZE OLIWSKIEJ W INT. OFIAR KL STUTTHOF W RAMACH OBCHODÓW 74 ROCZNICY MARSZU ŚMIERCI
XXI GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR KSIĘDZA PROBOSZCZA PARAFII WOCŁAWY
KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
DZIEŃ KOBIET W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZCINISKU
XLII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - ETAP GMINNY
NARODOWE DNI PAMIĘCI W ŻOKIS
NAGRODA WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
III GMINNY KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II
PROMOCJA KSIĄŻKI „WALKI ARMII CZERWONEJ W DELCIE WISŁY
PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”
WIZYTA STUDYJNA UCZESTNIKÓW XI SESJI ŻUŁAWSKIEJ NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU
KULTURA I OŚWIATA FOTOGALERIA
DEMOGRAFICZNE PODSUMOWANIE 2018 ROKU
JUBILEUSZ 99 URODZIN PANI WŁADYSŁAWY
JUBILEUSZ 93 URODZIN PANI WANDY
JUBILEUSZ 90 URODZIN PANI JANINY
JUBILEUSZ 90 URODZIN PANA STANISŁAWA
JUBILEUSZ 94 URODZIN PANI MIECZYSŁAWY

2 STRONA
2 STRONA
3 STRONA
3 STRONA
4 STRONA
4 STRONA
5 STRONA
5 STRONA
6 STRONA
7 STRONA
7 STRONA
7 STRONA
8 STRONA
8 STRONA
8 STRONA
8 STRONA
9 STRONA
9 STRONA
10 STRONA
10 STRONA
11-12 STRONA
13 STRONA
13 STRONA
14 STRONA
14 STRONA
15 STRONA
16 STRONA
16 STRONA
16 STRONA
17 STRONA
18 STRONA
18 STRONA
19 STRONA
19 STRONA
20 STRONA
20 STRONA
21 STRONA
21 STRONA
22 STRONA
22 STRONA
23 STRONA
23 STRONA
24-25 STRONA
26 STRONA
26 STRONA
26 STRONA
27 STRONA
27 STRONA
27 STRONA

SPIS TREŚĆI
JUBILEUSZ 93 URODZIN PANI AMANDY
JUBILEUSZ 90 URODZIN PANI APOLONII
JUBILEUSZ 94 URODZIN PANI EMILII
JUBILEUSZ 91 URODZIN PANA CZESŁAWA
JUBILEUSZ 93 URODZIN PANI HENRYKI
JUBILEUSZE 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
SZKOLENIA KOMPUTEROWE W RAMACH PROJEKTU ”JA W INTERNECIE”
PROBLEM BOBRÓW NA ŻUŁAWACH
PROBLEM BOBRÓW TEMATEM POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
KONKURS PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2019
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOŁTYSA
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ŻOKIS
PODSUMOWANIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
UROCZYSTE PODPISANIE DEKLARACJI NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
PIKNIK WĘDKARSKI - SPŁAWIKOWE ZAWODY DLA DOROSŁYCH NA ŻYWEJ RYBIE O PUCHAR WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE
100 BUDEK LĘGOWYCH NA 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ
KARNAWAŁOWY BAL SENIORA W GMINIE CEDRY WIELKIE
ANDRZEJ BOŻYK ZASTĘPCĄ WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE
KAMPANIA PROMOCYJNA "NOWEJ PIĄTKI"
SPRAWY SPOŁECZNE FOTOGALERIA
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INWESTYCJE
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ROZPOCZĘTA
Rozpoczęła się długo oczekiwana budowa ścieżki rowerowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Trasa o długości
ponad 18 km zostanie wybudowana na wałach przeciwpowodziowych od miejscowości Giemlice do przystani
żeglarskiej w Błotniku oraz wzdłuż miejscowości od przystani do ulicy M. Płażyńskiego w Cedrach Wielkich. Po
zrealizowaniu inwestycji docelowo ścieżka rowerowa
połączy się z trasą rowerową wybudowaną przez Miasto
Gdańsk.
Ścieżka w znacznej części zostanie wykonana z
nawierzchni bitumicznej, a na niewielkich fragmentach
zostaną ułożone płyty YOMBO typu rowerowego. W
ramach inwestycji wybudowane zostaną również dwa
przystanki rowerowe, które ułatwią rowerzystom pokonywanie dłuższych odcinków.
Wykonawcą robót jest Firma Budowlano - Drogowa MTM
SA z Gdyni, która zobligowała się do wykonania całości
inwestycji do końca grudnia 2019 roku za kwotę 8 543
885,51 zł.
Budowa nowego odcinka infrastruktury dla ruchu rowerowego przyczyni się do poprawy atrakcyjności
turystycznej naszej gminy.

22 MIEJSCE GMINY CEDRY WIELKIE W RANKINGU POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW UNIJNYCH
We wszystkich 2478 gminach w Polsce, w tym również w
Gminie Cedry Wielkie realizowane były w ubiegłym roku
projekty unijne z polityki spójności. Ich łączna wartości wg
danych z Głównego Urzędu Statystycznego to niemal 186,4
mld zł. Gmina Cedry Wielkie została uplasowana na wysokim 22 miejscu, wśród wszystkich Gmin.
Dane te dotyczą wszystkich projektów realizowanych na
terenie danej gminy czy miasta; nie należy ich utożsamiać
wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd. Na
wysoką pozycję gminy w rankingu miała wpływ realizowana
na jej terenie budowa drogi ekspresowej S7.
Gmina Cedry Wielkie aktualnie realizuje blisko 20 projektów, które są dofinansowane zarówno z Unii Europejskiej
jak i z budżetu państwa. Do największych należy zaliczyć:
budowę hali sportowej wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Cedrach Wielkich, rozbudowę systemu alarmowania
i powiadamiania wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia ratowniczego, prace termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej oraz budowę kanalizacji w
miejscowościach: Giemlice, Długie Pole i Leszkowy.
Gmina aktywnie uczestniczy w wielu konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki czy np.
Ministerstwo Sportu, gdzie aktualnie kilka inwestycji czeka
na weryfikację. Prowadzone są również prace projektowe
mające na celu przygotowanie kolejnych przedsięwzięć
niezbędnych do rozwoju naszej gminy.
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ROZPOCZĘCIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. OGRODOWEJ
W CEDRACH WIELKICH
28 lutego br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na
wyłonienie wykonawcy inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cedry Wielkie, ul. Ogrodowa”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 15 marca br. Po podpisaniu umowy Wykonawca
będzie miał 60 dnia na wybudowanie kanalizacji, która
pozwoli kolejnym mieszkańcom podłączyć się do sieci
kanalizacyjnej.
Jest to pierwszy z dwóch etapów projektu, który otrzymał
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przetarg
na wykonanie drugiego etapu projektu tj. budowy kanalizacji w miejscowości Cedry Małe Kolonia zostanie ogłoszony
w II kwartale br.

WSPÓŁPRACA GMINY CEDRY WIELKIE Z POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ
Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński podpisał
umowę o współpracy z Politechniką Gdańską, Wydziałem
Architektury, prezentowaną przez dziekana Wydziału prof.
dr hab. inż. arch. Lucynę Nykę dotyczącą przygotowania
koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przestrzeni
stanowiącej tereny dawnej Gminnej Spółdzielni „SCH” w
miejscowości Cedry Wielkie. W ramach umowy 60 studentów Wydziału Architektury, podzielonych na 3-4 osobowe
grupy wykonają projekty funkcjonalno - przestrzenne
nawiązujące do kultury regionu Żuław.
Efekty prac studentów oceni powołana komisja ds. architektury i urbanistyki, która wyłoni autorów najciekawszych
koncepcji. W założeniu konkursu prace mają uwzględniać
koncepcję osiedla mieszkaniowego z funkcją usługową,
nową siedzibę Urzędu Gminy Cedry Wielkie, centrum
kulturalne (kino i galerię), mini centrum handlowe,
koncepcję zrewitalizowania dwóch budynków: dawnego
spichlerza na cele kulturalne oraz byłego budynku administracyjnego na cele usługowe, stworzenie przestrzeni
publicznej w formie placu. Termin wykonania prac został
ustalony na koniec czerwca 2019 roku. Najciekawsze prace
zostaną zaprezentowane w Żuławskim Ośrodku Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich.
Podpisana umowa jest początkiem współpracy, która w
przyszłości zaowocuje kolejnymi projektami. Studenci
przygotowują koncepcje zagospodarowania terenów należących do Gminy Cedry Wielkie. Liczymy, że prace studentów Politechniki Gdańskiej sprawią, ze nasza Gmina stanie
się jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom i turystom
odwiedzającym nasze tereny.

3

UMOWY NA ROZBUDOWĘ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ
W BŁOTNIKU PODPISANE
W dniach 13 i 14 marca br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan
Janusz Goliński podpisał dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową przystani
żeglarskiej w Błotniku. Dokumentacja została podzielona
na dwa zadania.
Pierwsza umowa została zawarta z firmą ART PROJEKT K&M
Sp. z o.o. z Kościerzyny na opracowanie dokumentacji
projektowej na realizację zadanie nr 2 tj. Utwardzenie placu
do zimowania jachtów z zagospodarowaniem terenu.
Druga umowa została podpisana z firmą Projektowanie i
Nadzory mgr inż. Jan Kłosowski z Gdańska na opracowanie
dokumentacji projektowej na realizację zadania nr 1 tj.
rozbudowa przystani żeglarskiej.
Łączna wartość w/w umów wynosi 94 200, 00 zł, a termin
ich wykonania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
przewidywany jest na koniec II kwartału br.
Całość projektu obejmuje rozbudowę istniejącej przystani
żeglarskiej w miejscowości Błotnik poprzez przedłużenie
pomostów pływających, stworzenie budynku usługowego
wraz z tarasem widokowym oraz stanowiska do obsługi
tramwaju wodnego, a także zwiększenie powierzchni placu
przeznaczonego do zimowania jachtów wraz z jego oświetleniem.

PREZENTACJA GMINY CEDRY WIELKIE
W MEKLEMBURGII - POMORZU PRZEDNIM, W NIEMCZECH
Dzięki współpracy Gminy Cedry Wielkie z Polską Unią
Mobilności Aktywnej (PUMA) w dniach 18 - 20 marca 2019 r.
możliwy był udział przedstawicieli gminy w wyjeździe
studyjnym do Dworu w Ludorf, który znajduje się w
Meklemburgii - Pomorzu Przednim w Niemczech. Wyjazd
studyjny, w którym uczestniczyli: Magda Woźniak - Kierownik referatu funduszy unijnych i zamówień publicznych i
Łukasz Żarna - Dyrektor ŻOKiS, dedykowany był właścicielom i operatorom obiektów historycznych, które po przeprowadzonych remontach, przekształciły się w centra
społeczno - kulturowe.
Wizyta studyjna była wprowadzeniem do polskiej edycji
„MittsommerRemise 2019” - Festiwal Dworów i Pałaców
2019, który będzie trwał cały weekend i polegać będzie na
udostępnianiu zwiedzającym dworów i pałaców, na terenie
Meklemburgii - Pomorza Przedniego. Impreza swoim
charakterem zbliżona będzie do polskiej Nocy Muzeów.
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Jednym z punktów wyjazdu oprócz warsztatów było zwiedzanie dworów i pałaców oraz prezentacja projektu „Dwory
i Pałace Południowego Bałtyku”. W ramach części oficjalnej
poza spotkaniami z właścicielami oraz operatorami
dworów i pałaców na terenie Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji na temat prawidłowej rewitalizacji dworków, pałaców,
domów podcieniowych, młynów i innych obiektów o
podobnym charakterze, w celu nadania im funkcji
turystycznych. Zaprezentowana została również Gmina
Cedry Wielkie i działalność kulturowa Domu Podcieniowego w Miłocinie.

Wyjazd zorganizowany został w ramach realizacji projektu
„SOUTH BALTIC MANORS - dwory i pałace Południowego
Bałtyku – zwiększenie potencjału turystycznego dworów i
pałaców. Przedstawiciele gminy nawiązali nowe kontakty,
również z partnerami zagranicznymi, które zostaną wykorzy
stane w przyszłości w celu rozbudowy oferty kulturalno turystycznej oferowanej przez Żuławski Ośrodek Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich.

STUDENCI ZAPLANUJĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO DAWNEJ
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI W CEDRACH WIELKICH
W dniu 8 marca 2019 r. na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego,
Gminę Cedry Wielkie odwiedziła 60 osobowa grupa studentów z
wydziału architektury, kierunek: architektura Politechniki Gdańskiej, pod opieką wykładowcy mgr inż. arch. Marty Golińskiej. W
trakcie wizyty, w której uczestniczyli m.in. Janusz Goliński - Wójt
Gminy Cedry Wielkie, Pani Justyna Słowińska - Przewodnicząca
Rady Gminy Cedry Wielkie, Pani Elżbieta Drozd - Inspektor ds.
gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Cedry Wielkie, studenci
zostali oprowadzeni po terenie dawnej Gminnej Spółdzielni w
miejscowości Cedry Wielkie.
Dodatkowo w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich odbyło się podsumowanie wizyty, w ramach którego
studenci poprzez dyskusję i pytania mogli uzyskać informację z
zakresu strategii rozwoju Gminy Cedry Wielkie, wartości kulturowych Żuław oraz potencjału obszaru zlokalizowanego w ścisłym
centrum miejscowości Cedry Wielkie, niezbędne do badań i
analiz.
Wizyta studentów związana jest z konkursem PN. "BADANIE MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ TERENU DAWNEJ GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCH” W MIEJSCOWOŚCI CEDRY WIELKIE”.
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru dawnej Gminnej Spółdzielni „SCH” w miejscowości Cedry Wielkie uwzględniając:
• koncepcję osiedla mieszkaniowego z częścią usługową
• nową siedzibę Urzędu Gminy Cedry Wielkie
• centrum kulturalne: kino, galeria
• koncepcję mini centrum handlowego
• koncepcję zrewitalizowania dwóch budynków: dawnego
spichlerza na cele kulturalne oraz byłego budynku
administracyjnego na cele usługowe
• stworzenie przestrzeni publicznej w formie placu

PODPISANIE UMOWY NA SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACH
Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński podpisał
umowę ze Spółką Samorządowy Informator SMS na wdrożenie
w naszej gminie aplikacji BLISKO, powiadomień SMS oraz
e-mail. Dzięki zainstalowaniu aplikacji, skorzystaniu z funkcji
SMS lub e-mail, będą Państwo otrzymywać m.in. następujące
informacje:
•
alerty bezpieczeństwa, w tym Child Alert,
•
informacje o brakach w dostawie wody i prądu,
•
informacje z Regionalnego Systemu Ostrzegania,
•
komunikaty i informacje bieżące z Urzędu Gminy,
•
informacje kulturalne i sportowe z Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
Aplikacja będzie całkowicie darmowa dla wszystkich użytkowników oraz nie będzie zawierała reklam. Z usługi korzystają już
tysiące osób z różnych gmin na terenie Polski.
.Usługa zostanie udostępniona dla Państwa w kwietniu br. Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie i ulotce informacyjnej. Pomoc w zalogowaniu się do aplikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy.
Wdrożenie aplikacji jest możliwe dzięki udziałowi naszej gminy w partnerskim projekcie pn.: „Bezpieczne Żuławy podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”, który jest współfinansowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
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ZAKOŃCZONY REMONT KOŚCIOŁÓW
Przywracamy charakter wyjątkowemu dziedzictwu naszej gminy
Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót
budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowychi obiektach położonych na terenach objętych
ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.
Jest to projekt, któryprzywrócił blask najważniejszym elementom lokalnego dziedzictwa kulturowego tj. domu podcieniowego w Miłocinie oraz zabytkowym kościołom, które wyróżniają ten obszar na tle kraju i Europy.
Na terenie Gminy Cedry Wielkie – Lidera partnerskiego projektu zrealizowane zostały następujące inwestycje:
1)
Pracerenowacyjnei remontowezabytkowego domu podcieniowegow Miłocinie wraz z dostawą wyposażenia. W
ramach zadania wykonano zagospodarowaniei urządzenie terenu wokół domu podcieniowego obejmującego m.in.renowację trawnika, montaż lamp energooszczędnych – opraw ziemnych podświetlających oraz odtworzenie nawierzchni
kamiennej. Wykonano również prace remontowe i wykończeniowe pomieszczeń zabytkowego domu podcieniowego w
Miłocinie obejmujące:renowację ścian, sufitów i posadzki na części wspólnej, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie
instalacji systemu sygnalizacji p.poż., SSP, remont wraz ze zmianą przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 na funkcję izby
pamięci, zmianę przeznaczenia strychu na funkcję sali ekspozycji. W roku bieżącym zostanie również zakupione wyposażenie do izby pamięci oraz sali ekspozycji. Koszt całkowity zadania wyniesie blisko 900 tys. zł
2)
Renowacja budynku kościoła p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich. W ramach zadania wykonano izolację
obiektu, remont i wymianę poszycia dachu, remont elewacji, wieży oraz fundamentów. Wewnątrz świątyni odtworzono
chór nad nawą główną. Inwestycja obejmowała również uporządkowanie terenu wokół kościoła wraz z wymianą opaski
przepuszczającej wilgoć z gruntu wokół ścian zewnętrznych budynku. Koszt zadania wyniósł 2,3 mln zł.
3)
Renowacja wybranych elementów budynku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku. Wramach
zadania wykonano: renowację drewnianego stropu, renowację ścian wewnętrznych, renowację zabytkowych witraży,
remont podestu drewnianegow prezbiterium, renowację drzwi wejściowych oraz roboty dodatkowe mające na celu zabezpieczenie kościoła. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 915 tys. zł
4)
Rekonstrukcja wieży, jako istotnego elementu bryły kościoła przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach.
W ramach zadania wykonano rekonstrukcję drewnianej części wieży, która została zburzona pod koniec II Wojny światowej,
a takżeizolację obiektu. Koszt zadania wyniósł 1,3 mln zł.
5)
Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz ogrodzenia wokół kościoła.
Koszt zadania wyniósł blisko 400 tys. zł
Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z budżetu gminy Cedry Wielkie oraz ze środków własnych poszczególnych parafii, blask obiektów
sakralnych został przywrócony, a Żuławy i Pomorze zyskały nowy, silny produkt turystyczny.
Nie ulega wątpliwości, że tak wzmocniona marka Żuław przyczyni się do wzrostu atrakcyjności województwa pomorskiego
na tle kraju i Europy. Magia Żuław będzie mogła być także ponownie odkryta przez sąsiadów – mieszkańców Trójmiasta,
Kaszub, Kociewia, czy Powiśla.
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DOBIEGA KOŃCA BUDOWA ŚWIETLICY W CEDRACH MAŁYCH
Z początkiem maja br. zostaną zakończone prace budowlane związane z budową Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Małe. 11 kwietnia gmina ogłosiła przetarg
nieograniczony na dostawę wyposażenia do obiektu, w
skład którego wejdą stoły, krzesła, okap gastronomiczny,
lodówka, piekarnik do zabudowy, kuchnia elektryczna,
zmywarka do zabudowy oraz meble do zabudowy kuchni
oraz szatni. Ponadto w ramach projektu przewidziano
wykonanie tablicy interaktywnej wewnątrz obiektu oraz
remont i posadowienie przed centrum łodzi, która będzie
symbolizowała związek Żuław z wodą. Koszt całego zadania
to blisko 1 mln złotych z czego 300 tys. stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Centrum Rybackie będzie służyło mieszkańcom. Do tej pory
aby móc spotkać się w większym gronie musieli oni korzystać z gościnności szkoły podstawowej w Cedrach
Małych.Oficjalne otwarcie obiektu i przekazanie go mieszkańcom nastąpi latem br.

PRZETARG NA ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH BEZPIECZNYCH ŻUŁAW
W marcu br. Gmina Cedry Wielkie ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”. Zamówienie zostało
podzielone na 10 części z uwagi na różnorodność sprzętu, który gmina zamierza zakupić, w tym m.in.: dron z dwoma kamerami, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny, motopompy pożarnicze, kamera termowizyjna, podręczny sprzęt burzący, zapory przeciwpowodziowe, itp. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Jeżeli Wykonawcy spełnią warunki określone
w przetargu w maju br. zostaną zawarte z nimi umowy. Planowany zakup sprzętu ma na celu doposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy, co
niewątpliwie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów oraz osób przejeżdżających przez teren gminy
Cedry Wielkie.

SZKOLENIA NA MAKIECIE - BEZPIECZNE ŻUŁAWY
W dniu 8 kwietnia br. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się pierwsze lekcje edukacyjne z
zakresu funkcjonowania Żuław dla uczniów ze szkoły podstawowej w Wocławach. Na zajęciach eksperci przy wykorzystaniu
interaktywnej edukacyjnej makiety Żuław Wiślanych przedstawili młodzieży tematykę związaną z ochroną przeciwpowodziową. Makieta ma wymiary 280x180 cm i przedstawia Deltę Wisły z głównymi wodami (Wisła, Nogat, Szkarpawa, Tuga, rzeka
Elbląg, Zalew Wiślany, Bałtyk, Martwa Wisła) oraz polami, rowami, obwałowaniem, stacjami pomp, elektrownią wodną,
trzema śluzami (Przegalina, Gdańska Głowa, Biała Góra).
W najbliższym czasie podobne lekcje zostaną zorganizowane dla uczniów z pozostałych szkół Gminy Cedry Wielkie.
Szkolenia mają na celu uświadomienie zagrożenia powodziowego, podniesienie wiedzy na temat metod ograniczania strat oraz przekazania informacji co należy robić w
momentach zagrożenia. Makieta oraz szkolenia są częścią
projektu pn.: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu
bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę
systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę
specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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WYKONANIE PROJEKTÓW TRZECH BOISK SPORTOWYCH
W kwietniu br. Gmina Cedry Wielkie podpisała z firmą projektową umowę na opracowanie dokumentacji projektowych na
budowę boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem, piłkochwytami, chodnikami, drogą dojazdową i miejscami
postojowymi w miejscowościach Miłocin, Kiezmark oraz Długie Pole. Dokumentacja wraz z niezbędnymi pozwoleniami zostanie wykonana do końca br. Podobne boiska istnieją już w miejscowościach Koszwał, Cedry Małe oraz Wocławy i cieszą się
dużym zainteresowaniem. Na realizacje przedmiotowych inwestycji gmina będzie się starała o środki z Ministerstwa Sportu i
Turystki. W roku bieżącym do Ministerstwa Sportu został złożony wniosek na budowę boiska w miejscowości Trutnowy.

GMINA ZŁOŻYŁA WNIOSEK NA PRZEBUDOWĘ TRZECH DRÓG GMINNYCH
W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
15 kwietnia br Gmina Cedry Wielkie złożyła w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na wykonanie trzech dróg tj. przebudowę ul. Władysława Łokietkai części ul. Ziemiańskiej w Trutnowach,
przebudowę ulicy Ogrodowej w Cedrach Wielkich oraz budowę drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019-2020, a ich koszt to ponad 7 mln złotych. Jeżeli wniosek
otrzyma pozytywną opinię, gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80% wartości inwestycji, w zależności od ilości
wniosków i środków przeznaczonych na budowę dróg w danym roku.

PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYSTANI KAJAKOWYCH
W marcu br. gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn.: Budowa przystani kajakowych
w miejscowościach Trzcinisko i Błotnik, w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły”.
W odpowiedzi na przetarg wpłynęły trzy oferty, które aktualnie są weryfikowane przez pracowników Urzędu Gminy. Jeżeli
Wykonawcy spełnią warunki udziału w postępowaniu pod koniec kwietnia zostanąpodpisane umowy na realizację dwóch
zadań. Zadanie nr 1 obejmujebudowę przystani kajakowej w miejscowości Trzcinisko.W ramach tego zadania Wykonawca
zobowiązany będzie, w szczególności do:budowy pomostu pływającego, rampy z trapem, wykonania placu do rozładunku
kajaków, wykonania dojścia do przystaniwraz z połączeniem z istniejącym zjazdem, wykonania placu zabaw, ustawienia
małej architektury w tym:, ławki, śmietnika, tablicy informacyjnej oraz wiaty. Zadanie nr 2 obejmuje budowę przystani kajakowej w miejscowości Błotnik, które obejmuje budowę pomostu pływającego, rampy z trapem, wykonanie miejsca do suszenia kajaków, ustawienie małej architektury w tym: ławki, tablicy informacyjnej, wykonanie oznakowania szlaku oraz budowę
budynku z zapleczem sanitarnym wraz z przyłączem wod-kan i elektrycznym. Ponadto Wykonawcy obu zadań będą zobligowani do wykonaniaoznakowanie szlaku, oraz oznakowania drogowego. Realizacja inwestycji powinna zostać zakończona
do końca listopada br.

DOBIEGA KOŃCA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
DŁUGIE POLE, GIEMLICE, LESZKOWY
Z końcem czerwca br. zakończy się budowa kanalizacji ściekowej dla miejscowości Długie Pole, Giemlice i Leszkowy. Za
kwotę blisko 11 milionów złotych w tych miejscowościach wybudowaliśmy aż 21 km kanalizacji. Inwestycja była realizowana w
latach 2017–2019 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
oraz z budżetu gminy. Skanalizowanie tych miejscowości rozwiąże istotny problem, z którym od lat borykają się mieszkańcy
tych miejscowości. W tym rejonie wody gruntowe są bardzo wysokie i często mieszkańcy musieli korzystać z usług pojazdów
asenizacyjnych, co jest dość drogie. Po zakończeniu inwestycji kolejne 3 miejscowości naszej gminy będą w pełni zabezpieczone pod względem gospodarki ściekowej, co przełoży się na polepszenie ochrony środowiska i warunków życia mieszkańców.
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ZAKOŃCZONA TERMOMODERNIZACJA 3 OBIEKTÓW, TRWAJĄ PRACE
W DWÓCH POZOSTAŁYCH
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Gmina Cedry Wielkie od 2017 roku realizuje projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych
i w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”. Kosztem blisko 3,4 mln złotych wykonane zostaną prace w 5
obiektach należących do gminy. W roku 2018 wykonano termomodernizację budynków komunalnych w Cedrach Wielkich i
Giemlicach oraz oddziału przedszkolnego w Trutnowach. Aktualnie trwają prace w budynku Szkoły Podstawowej w Giemlicach oraz w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie zakończenie projektu nastąpi
w listopadzie br. Celem, jaki przyświecał realizacji tego przedsięwzięcia, była poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie
strat ciepła w obiektach. Wszystkie ze wspomnianych budynków powstały w poprzednim stuleciu i były przestarzałe technologicznie. Poprawa ich parametrów cieplnych była konieczna z uwagi na troskę o środowisko naturalne i ciążące z tego powodu
obowiązki na gminie. Dzięki modernizacji energetycznej i wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne zredukowane
zostanie zapotrzebowanie na energię cieplną, a tym samym zmniejszą się nie tylko koszty eksploatacji tych budynków, ale
będzie miało to wpływ na polepszenie się jakości powietrza w naszejgminie i poprawi się komfort życia mieszkańców. Roboty
modernizacyjne polegały między innymi na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwi,
modernizacji instalacji cieplnej, wykonaniu izolacji, wymianie źródeł ciepła. Na tym jednak nie koniec. Gmina ma już plany na
wykonanie prac termomodernizacyjnych m.in. w szkole w Cedrach Małych, w Wocławach oraz w Cedrach Wielkich.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CEDRACH WIELKICH
W lipcu br. zakończą się prace przy budowie hali sportowej oraz rozbudowie szkoły podstawowej w Cedrach Wielkich. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz montaż wyposażenia. Od nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły
Podstawowej w Cedrach Wielkich będą mogli korzystać nie tylko z nowoczesnej hali sportowej,ale również z sal lekcyjnych
oraz dwupoziomowej gminnej biblioteki. Nowo wybudowana hala sportowa wraz z nową częścią szkoły i gminną biblioteką są
najnowocześniejszym obiektami sportowo- edukacyjnymi w naszej gminie. Powstały z myślą nie tylko o uczniach, ale mają
służyć wszystkim mieszkańcom gminy, którzy poszukują miejsca i możliwości do aktywnego spędzania czasu, rozwijania
swoich talentów sportowych oraz zaspokojenia w pełni potrzeb czytelniczych.
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CZY POWSTANIE ŻUŁAWSKA KOLEJ METROPOLITALNA?
8 kwietnia 2019 r. samorządowcy, przedstawiciele kolei i
środowisk pracodawców podpisali Deklarację Woli Uczestnictwa w Rozwoju Kolei Metropolitalnej na Pomorzu 2020+.
Ze strony Gminy Cedry Wielkie Sygnatariuszem był Wójt
Gminy Janusz Goliński. Porozumienie dotyczy między
innymi wspólnego planowania przestrzennego terenów w
rejonie linii PKM. Włodarze Gmin Żuławskich wnioskowali o
rozszerzenie funkcjonowania kolei metropolitalnej na
obszary ich działalności. Zaproponowali ujęcie w planach
rozwojowych kolejnictwa na Pomorzu Żuławskiej Kolei
Metropolitalnej, która obsługiwałaby mieszkańców aż do
Elbląga.
Budowa ŻKM wraz z węzłami przesiadkowymi w strategicznych miejscowościach gmin: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Stegna, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański i Elbląg,
rozwiązałaby problemy komunikacyjne obszaru Żuław.
Podpisanie deklaracji rozpoczęło debatę „Kolej Metropolitalna na Pomorzu - dziś i w perspektywie roku 2030". W
spotkaniu wzięli udział między innymi marszałkowie województwa Mieczysław Struk i Ryszard Świlski oraz liczni
samorządowcy z całego regionu.
Budowa linii PKM radykalnie zmieniła krajobraz Pomorza.
Nowa linia kolejowa, jedyna w Polsce wybudowana przez
samorząd województwa, wyzwoliła wielki potencjał gospodarczy i społeczny. "Wszyscy uczestniczymy w tym wielkim
projekcie. Projekcie na lata. Każdy partner jest ważny" zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa
pomorskiego. "Dziś musimy ściśle współpracować. Niech to
będzie nasz jasny przekaz i głośny sygnał dla Pomorzan, że
myślimy nie tylko o infrastrukturze, ale również o integracji
transportu" - dodał marszałek.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w
dalszym ciągu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze".
Celem programu jest Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej
z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017
poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub
grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Beneficjentami programu są osoby fizyczne:
1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa
w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie
przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze
przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie od do
30 czerwca 2027 r.

10

FOTOGALERIA INWESTYCJE

Budowa hali sportowej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Budowa świetlicy w Cedrach Małych
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FOTOGALERIA INWESTYCJE

Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych,
remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną
konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław
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KULTURA I OŚWIATA
WIECZOREK POETYCKO - MUZYCZNO - ŚWIĄTECZNY
„ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS”
Dnia 19 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej
w Cedrach Małych uczniowie, grono pedagogiczne wraz z
zaproszonymi gośćmi, jak co roku spotkali się na wieczorku
poetycko - muzycznym. W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia wspominano osoby, które odeszły na zawsze,
zwłaszcza z życia społeczności szkolnej - uczennice,
nauczycieli oraz pracowników placówki.
W hołdzie pamięci o nich powstał program artystyczny
„Anioły są wśród nas”, podczas którego uczniowie recytowali wiersze, wykonywali utwory muzyczne czy przedstawili
występ, wprowadzając zgromadzonych w nastrój zadumy i
refleksji nad tym co ważne i potrzebne w naszym życiu.
Uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawczyni p. Alicji
Warś przedstawili inscenizację na podstawie baśni Andersena „Dziewczynka z zapałkami”, niosącej przesłanie, że
każdy, nawet najmniejszy odruch serca może sprawić
innym wielką radość i dać szczęście.
Wśród wykonawców wieczorku poetycko muzycznego nie
zabrakło Magdy Wołoszyk, Natalii Musiał, Marty Michalskiej,
Moniki i Julii Kubiak oraz Pauliny Bukowskiej, która pięknie
akompaniowała na żywo do śpiewanych piosenek. Na
uwagę zasługują także młodsze wokalistki: Zosia Wołoszyk,
Aleksandra Jerchewicz, Ania Tomaszewska, Agata Anioł i
Natalia Stępień. Wiersze recytowali: Grzesiu Kasjaniuk,
Wiktoria Wasiluk, Wiktoria Partyka, Kinga Tomaszewska,
Anastazja Jaszczyk, Martyna Ambros, Julia Siatkowska,
Aurelia Solarz, Anastazja Pietrucha.
Oprócz uczty duchowej goście mogli również skosztować
świątecznych przysmaków oraz zakupić drobne dekoracje
na świąteczny stół, wykonane przez uczniów szkoły.

ROZPOCZĘCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO W RAMACH
SZKÓŁKI ŻEGLARSKIEJ NA MARINIE W BŁOTNIKU
Po dwóch miesiącach przygotowań uczestników Szkółki
Żeglarskiej poprzez zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
w Cedrach Małych oraz naukę pływania na basenie
„Neptun” w Jantarze, nadszedł czas na rozpoczęcie
nowego sezonu żeglarskiego. W związku z tym, młodzi
adepci żeglarstwa w pierwszy weekend kwietnia, odbyli
pierwsze zajęcia praktyczne na Marinie w Błotniku, gdzie
swoją siedzibę ma Szkółka Żeglarska.
Pod okiem trenera - Pana Michała Woźniaka, pierwszą
praktykę na łodziach klasy OPTYMIST odbyła 30 - osobowa
grupa przyszłych żeglarzy podzielona na trzy 10 - osobowe
sekcje, w ramach której uczestnicy poznali wyposażenie
szkółki oraz przygotowali sprzęt żeglarski na nowy sezon.
Na bieżąco informować będziemy o postępach w nauce
naszych młodych żeglarzy.
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V GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
Mimo, że święta już za nami, to w powietrzu nadal czuć było tę
magiczna moc Bożego Narodzenia. Towarzyszące zewsząd
kolędy i pastorałki pozwoliły nam choć na chwilę wrócić pamięcią do rodzinnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. Właśnie
dlatego 8 stycznia 2019 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i
Sportu, odbył się „V Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek” pod
patronatem Wójta Gminy Cedry Wielkie.
W konkursie udział wzięło 18 wykonawców ze wszystkich szkół z
terenu naszej gminy. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe: uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV - VI oraz
uczniowie klas VII - VIII i gimnazjum. Imprezę poprowadziła
Karina Tymoszuk - pracownik ŻOKiS. Wokalistów oceniało JURY
w składzie: Przewodnicząca - Pani Bożena Kozicka - Absolwentka Gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki,
członkowie: Pani Justyna Słowińska - Przewodnicząca Rady
Gminy Cedry Wielkie oraz Pani Maria Gierszewska - wieloletni
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu Gminy Cedry Wielkie.
Jury oceniało umiejętności wokalne, dobór repertuaru do
wieku uczestnika, interpretacja piosenki, aranżacje utworu,
oryginalność wykonawczą, muzykalność oraz ogólny wyraz
artystyczny. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
słodki poczęstunek, a zwycięzcy również nagrody rzeczowe,
ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy
Cedry Wielkie. Ponadto, gościnnie wystąpiły Zuzanna i Maria
Koszałka, które umiliły czas oczekiwania na wyniki konkursu
tematycznymi występami wokalnymi.

XI GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK
Już po raz jedenasty w sali Żuławskiego Ośrodka Kultury i
Sportu odbył się Gminny Przegląd Jasełek. Udział w tegorocznym przeglądzie wzięło przeszło 80 uczniów ze Szkół
Podstawowych z Giemlic, Cedrów Małych, Wocław oraz
Cedrów Wielkich. Świetnie przygotowane występy,
zabawne teksty i niesamowicie odegrane role przez
młodych aktorów wprowadziły wszystkich uczestników
wydarzenia w wyjątkowy nastrój.
Debiutom scenicznym towarzyszyła trema wywołana
liczną obecnością zaproszonych gości, wśród których byli
m.in.: Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie - Justyna Słowińska, Radni Gminy Cedry Wielkie - Emilia Cyman, Henryk
Zięba, Jan Pałkowski, Grzegorz Nec oraz Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Cedry Wielkie - Sylwia Makrucka, a także przedstawiciele placówek
oświatowych, opiekunowie i rodzice.
Mimo tak licznego grona gości, dzieci dały sobie doskonale radę ze stresem, za co zostały uhonorowane gromkimi
brawami oraz nagrodzone słodkościami, dyplomami i
upominkami ufundowanymi przez Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie.
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27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W GMINIE CEDRY WIELKIE
13 stycznia 2019 r. w całej Polsce odbywały się imprezy
związane z 27. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Również Gmina Cedry Wielkie włączyła się do
spontanicznego grania w ramach 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już trzynasty raz graliśmy z
WOŚP. Po raz pierwszy finał WOŚP zorganizowano w
Gminie Cedry Wielkie 12 stycznia 2003 r. podczas XI
finału. Później graliśmy co roku w latach 2003 - 2007. Po
przerwie powróciliśmy do organizacji finału w 2012 roku i
od tej pory wspieramy fundację Jurka Owsiaka.
Organizatorami tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich oraz Gmina Cedry Wielkie i
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
W tym roku 27 Orkiestra zagrała dla dzieci małych i bez
focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Od rana 13 stycznia ponad 20 wolontariuszy - uczniów
Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich - zbierało datki
we wszystkich sołectwach (łącznie w terenie zebrano
ponad 8 000 zł), a o godzinie 14.00. w Sztabie w Szkole
Podstawowej w Cedrach Wielkich rozpoczęła się, przepełniona licznymi atrakcjami, zabawa dla mieszkańców, trwająca do wieczora.
Na niedzielne popołudnie i wieczór przygotowany został
bogaty program artystyczny, na który złożyły się m. in.
występy muzyczne i taneczne uczniów szkół z terenu
naszej Gminy, koncerty zespołów The Moon i TKM oraz
dobrze znany lokalnej społeczności zespół rockowy
MIDNIGHT.
Poza głównym miejscem koncertów - salą gimnastyczną
Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich - w szkole działo
się również bardzo wiele. Przez cały czas trwanie imprezy
można było skorzystać z licznych atrakcji: kawiarenki,
loterii fantowej, fotobudki, punktu medycznego, stoiska
Gminnej Publicznej Biblioteki, stoiska stowarzyszenia
„Podaj rękę” czy stoiska malowania twarzy. Na gości
czekały również panie z Koła Gospodyń Wiejskich z
Cedrów Małych z przepysznymi pierogami, sajgonkami i
gorącym barszczem.
W trakcie całodziennych atrakcji nie zabrakło również
aukcji - licytacji cennych przedmiotów zgromadzonych
dzięki darczyńcom i sponsorom, którzy w tym roku okazali
się wyjątkowo hojni. W trakcie Finałowego Dnia Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyły się cztery wejścia
aukcyjne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
licytujących mieszkańców Gminy Cedry Wielkie. Wylicytowano m.in. spinki do mankietów przekazane przez
Wójta Gminy Cedry Wielkie, koszulki WOŚP, tort i ręcznie
wykonaną chatkę z piernika ufundowaną przez właścicieli
restauracji Cedrowy Dworek, tort ufundowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich Leszkowy, kubki zespołu Midnight,
skrzypce, które podarował radny gminy Cedry Wielkie,
Pan Leszek Koszałka, worek pieniędzy, ręcznie wykonaną
serwetę podarowaną przez Panią Irenę Szafran z Cedrów
Wielkich, przepyszne miody Pana Andrzeja Brzyszcz z
Długiego Pola i wiele innych przedmiotów.

W tym dniu nie mogło zabraknąć tradycyjnego „ŚWIATEŁKA DO NIEBA”, który rozbłyskiwał nad głowami tłumnie
zebranych mieszkańców mimo padającego deszczu.
Wszystkie pieniądze zebrane podczas finału zostały skrupulatnie przeliczone przez sztabowy bank. Jak się okazało, dzięki ludziom wielkiego serca uzbieraliśmy rekordową
kwotę 28 430,79 zł (w ubiegłym roku zebraliśmy 25 060,84
zł, a w 2017 r. - blisko 19 000 zł).
Organizatorzy - Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich,
Gmina Cedry Wielkie oraz Żuławski Ośrodek Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich - składają gorące podziękowania sponsorom, dzięki którym WOŚP mogła ponownie
zagrać w Gminie Cedry Wielkie. Również Wójt Gminy, Pan
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. W szczególny sposób dziękujemy mieszkańcom gminy Cedry Wielkie za wielkie serce,
hojność i wsparcie 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Do zobaczenia za rok na 28 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w nowej hali sportowo - widowiskowej
przy Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.
GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA I JESZCZE JEDEN DZIEŃ
DŁUŻEJ!!!

15

WYSTAWA EDUKACYJNA „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI”
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem
Polskich w Wocławach serdecznie zaprasza mieszkańców
Gminy Cedry Wielkie oraz inne szkoły z terenu Gminy na
wystawę edukacyjną pt.: „W drodze do niepodległości”.
Wystawa prezentowana będzie w dniach 14-18 stycznia b.r.
i zawiera 30 plansz edukacyjnych, które ukazują najważniejsze wydarzenia oraz sylwetki wybitnych Polaków, związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.
Ekspozycja powstała na bazie materiałów historycznych.
Projekt realizowany jest z okazji jubileuszu „100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości” przez PERN S.A.
przy współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym,
Bankiem Pocztowym S.A. i Archiwum Akt Nowych.

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI
Z końcem lutego br. rozpoczęła się realizacja projektu
pod nazwą: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W zajęciach
sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej uczestniczy 148 uczniów klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Cedry Wielkie.
Wartość projektu opiewa na kwotę 24 000,00 zł, z czego
50% stanowi dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki, a pozostałe 50% stanowi wkład własny
Gminy Cedry Wielkie.
Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest
upowszechnienie aktywności fizycznej u dzieci, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz nabycie
podstawowych umiejętności sportowych.
Zajęcia zakończą się w listopadzie br.

PRELEKCJA DLA MŁODZIEŻY: „SĄSIEDZI DLA SĄSIADÓW
- POLACY Z POMORZA I WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA W STUTTHOFIE”
Być Polakiem i być Niemcem na Pomorzu i w Wolnym Mieście
Gdańsku, jaka to była różnica i jakie to miało znaczenie? Czy
pokojowe współistnienie tych narodów było możliwe? Czy
wrogość to efekt propagandy czy wcześniejszych sporów i
antagonizmów? My tutejsi, czyli kto? Pomorze Gdańskie w
systemie konspiracji krajowej. Czym Polacy z Wolnego Miasta
narazili się władzom III Rzeszy? Dlaczego byli tak groźni?
Kolejarze, pocztowcy, celnicy nauczyciele i księża, dlaczego
to oni, jako pierwsi padli ofiarą prześladowań? Jakie były ich
losy po wybuchu wojny? Komu udało się przeżyć? Jak dzisiaj
postrzegamy ludzi innego języka czy kultury żyjących obok
nas?
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Odpowiedzi na te pytania udzielała Pani Małgorzata Daniluk adiunkt Działu Oświatowego Muzeum Stutthof podczas
W przerwie oraz po prelekcji można było również obejrzeć
prelekcji, która odbyła się 7 lutego br. w ŻOKiS.
wystawę „Polacy z Wolnego Miasta Gdańska” przygotowaną
Prelekcja miała charakter wykładowo-warsztatowy, a jej przez pracowników Działu Oświatowego Muzeum Stutthof.
uczestnikami była młodzież z klas VII-VIII oraz gimnazjum ze
szkół podstawowych z Cedrów Wielkich, Cedrów Małych oraz
Wocław. Łącznie w zajęciach udział wzięło 80 uczniów.

OBCHODY 74 ROCZNICY MARSZU ŚMIERCI W GMINIE CEDRY WIELKIE.
Obchody 74 rocznicy Marszu Śmierci zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie, w dniu 25 stycznia 2019 r. rozpoczęły się
Mszą św. w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, którą koncelebrował proboszcz parafii – ks. Leszek
Laskowski przy udziale księży z terenu gminy – ks. Waldemara Naczk Proboszcza Parafii w Wocławach, ks. dr Czesława Sołtys
Proboszcza Parafii w Cedrach Małych oraz ks. Janusza Mathea – Dziekana Dekanatu Żuławy Steblewskie. Nabożeństwo
odprawione zostało w intencji ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Zaraz po mszy, zaproszeni goście,
przedstawiciele instytucji, delegacje placówek oświatowych, sztandary oraz wierni z zapalonymi zniczami przeszli w procesji
pod Obelisk upamiętniający Marsz Śmierci, gdzie uroczyście złożone zostały kwiaty i znicze.
Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie – Pana Janusza Golińskiego w uroczystościach udział wzięli: Pan Piotr Tarnowski
– Dyrektor Muzeum Stutthof oraz Pan Marcin Owsiński – Kierownik Działu Oświatowego, Pan Stefan Skonieczny– Starosta
Powiatu Gdańskiego, Pan Bogdan Dombrowski – Przewodniczący Rady Powiatu, dyrektorzy i przedstawiciele placówek
szkolnych z terenu gminy, księża, radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Przybyły także poczty sztandarowe ze szkół i Ochotniczych
Straży Pożarnych z Cedrów Wielkich i Koszwał.
Druga część uroczystości miała miejsce w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, gdzie wszyscy zebrani
na czele ze sztandarami przeszli w pochodzie do ŻOKiS. Część oficjalną rozpoczął Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry
Wielkie wraz z Panią Justyną Słowińską Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie witając zaproszonych gości, a w szczególności Pana Piotra Tarnowskiego – Dyrektora Muzeum Stutthof i Pana Marcina Owsińskiego Kierownika Działu Edukacyjnego Muzeum Stutthof, który poprowadził prelekcję nt. Marszu Śmierci oraz zaprezentował najnowszą publikację: „Żuławy w
1945 roku” – tom 4.
Podczas uroczystości Pan Janusz Goliński wręczył Panu Piotrowi Tarnowskiemu, Panu Marcinowi Owsińskiemu oraz Pani
Katarzynie Sikorze medale upamiętniające 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości za wkład w naszą małą
ojczyznę – Gminę Cedry Wielkie.
W ramach obchodów odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Miejsca pamięci w mojej gminie”
zorganizowanego przez ŻOKIS dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych ze szkół z terenu gminy, poprzez propagowanie i dbałość o pamięć tego tragicznego wydarzenia.

Dyplomy, nagrody oraz słodkie upominki dla zwycięzców konkursu wręczyli: Dyrektor Muzeum Stutthof oraz Wójt Gminy
wraz z Przewodniczącą Rady.
Konkurs miał na celu pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach związanych z „Marszem Śmierci”, a także rozbudzanie refleksji
młodzieży w formie artystyczno – plastycznej. Z przygotowanych na konkurs prac powstała wystawa, którą można było obejrzeć w trakcie uroczystości. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek.
W trakcie tej części uroczystości zebrani goście mogli wysłuchać utworów przygotowanych specjalnie na tę okazję przez
uczennice Szkoły Podstawowej w Wocławach. Zarówno wykonanie jak i sam dobór repertuaru wzruszyły uczestników wydarzenia, przyczyniając się do jeszcze głębszej refleksji nad tematyką obchodów kolejnej rocznicy „Marszu Śmierci”, który 74
lata temu przeszedł przez teren naszej gminy.
Na zakończenie Pan Wójt podziękował zaproszonym gościom i wszystkim zaangażowanym w upamiętnienie tak ważnego
wydarzenia, które dobiegło końca przy słodkim poczęstunku przygotowanym specjalnie na tę okazję.
Na dalsze obchody uroczyści do Gdańska Oliwy udali się goście uczestniczący w uroczystości na czele z Panem Januszem
Golińskim Wójtem Gminy i pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach reprezentującym Gminę Cedry Wielkie. W Gdańsku odbyła się msza święta w Katedrze Oliwskiej w intencji ofiar KL Stutthof celebrowana przez Biskupa Zbigniewa Zielińskiego oraz spotkanie opłatkowe.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOCŁAWACH
Choć styczeń to miesiąc zimowy, pełen mroźnych chwil,
są w nim jednak takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku,
kiedy każdemu robi się cieplej na sercu - to Święto
naszych Kochanych Babć i Dziadków. 22 stycznia 2019 r.
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem
Polskich w Wocławach zaprosili swoje babcie i dziadków,
aby wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. Program
artystyczny uroczystości był bardzo ciekawy i różnorodny.
Przedstawienia zainaugurowały "Jasełka" w wykonaniu
klasy siódmej, po czym każda klasa zaprezentowała swój
występ.
Mali artyści z przejęciem prezentowali swoje umiejętności
– taneczne, wokalne czy recytatorskie, a czcigodni goście
ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich
adresem. Na zakończenie dziecięcych występów wszyscy
uczniowie zaśpiewali sto lat i wręczyli Dziadkom ręcznie
wykonane upominki. Dyrektor szkoły - Pani Beata Kwiecień, która nie szczędząc ciepłych słów, życzyła Seniorom
wielu szczęśliwych lat w zdrowiu i pogodzie ducha.
Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek, podczas którego nie brakowało okazji do rozmów i wspomnień.
Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla ich Babć i Dziadków.
Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i
radości…

MSZA ŚWIĘTA W KATEDRZE OLIWSKIEJ W INTENCJI OFIAR KL STUTTHOF
W RAMACH OBCHODÓW 74 ROCZNICY MARSZU ŚMIERCI
25 stycznia 2019 r. w Archikatedrze w Gdańsku-Oliwie
odprawiona została Msza Święta upamiętniająca 74.
rocznicę ewakuacji więźniów obozu Stutthof. Mszę celebrował Biskup Zbigniew Zieliński. W uroczystości Gminę
Cedry Wielkie reprezentowali Pan Janusz Goliński - Wójt
Gminy, Pani Justyna Słowińska - Przewodnicząca Rady
Gminy i poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im.
Obrońców Ziem Polskich z Wocław.
Z dużym smutkiem przyjęto na rocznicowej mszy oraz
odbywającym się po mszy tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, nieobecność byłych więźniów KL Stutthof, uczestników upamiętnianych wydarzeń, którym stan zdrowia nie
pozwolił na udział w uroczystościach (większość żyjących
Świadków Historii liczy około 90 lat). Dyrektor Muzeum
Stutthof Piotr Tarnowski określił tę sytuację Wielką Ciszą.
Na uroczystościach obecni byli członkowie ich rodzin.
Uroczystości w Archikatedrze Oliwskiej poprzedzone były
obchodami rocznicy rozpoczęcia ewakuacji pieszej więźniów KL Stutthof zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie.
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W ramach zorganizowanego wydarzenia, dyrektor
Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski został uhonorowany z
rąk Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy medalem z
okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości za wkład w naszą małą ojczyznę - Gminę Cedry Wielkie.

XXI GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR
KSIĘDZA PROBOSZCZA PARAFII WOCŁAWY
W dniu 09 lutego b.r. w Szkole Podstawowej w Wocławach
odbył się XXI Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Księdza Proboszcza Parafii Wocławy. Uczestników uroczyście powitali: Ks. Proboszcz Waldemar Naczk, Dyrektor
Szkoły - Beata Kwiecień oraz Hanna Wąsowska - nauczyciel. Do rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych przystąpiło 59 zawodników w 6 kategoriach wiekowych. Zawodnicy wykazali się dużymi umiejętnościami i
determinacją.
W wyniku rozgrywek wyłoniono 19 laureatów, którzy
otrzymali puchary i nagrody za I, II i III miejsce. Wyróżniono również najmłodszego 6 - letniego uczestnika zawodów. Po turnieju, goście i uczestnicy udali się na słodki
poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców Szkoły w
Wocławach.
Partnerami zawodów byli Pan Janusz Goliński - Wójt
Gminy Cedry Wielkie, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu
w Cedrach Wielkich oraz Ks. Waldemar Naczk Proboszcz
Parafii pw. Św Antoniego z Padwy w Wocławach.

KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
W piątkowy wieczór 8 marca 2019 roku o godzinie 18.00 w
Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Na to wyjątkowe wydarzenie, na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego
- Wójta Gminy Cedry Wielkie, przybyły Panie z terenu
całej gminy. Po złożeniu życzeń przez organizatorów, Pan
Wójt oraz Dyrektor ŻOKiS wręczyli wszystkich Paniom
symboliczne tulipany.
Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Teatru
Muzycznego HALS pn. „Piosenka jest dobra na wszystko”.
Wykonawcy wprowadzili wszystkich zgromadzonych w
wyjątkowo pozytywny nastrój grając znane i kultowe
polskie utwory. Uczestnicy wydarzenia z uśmiechami na
twarzach śpiewali razem z zespołem. Po wykonaniu przygotowanego specjalnie na tę okazję repertuaru zgromadzeni goście z aplauzem poprosili artystów o bis.
Rozstrzygnięty został również konkurs dla Pań zorganizowany właśnie z okazji Dnia Kobiet. Wygrana w ramach
konkursu to udział w innowacyjnych zajęciach z YOGI
TWARZY. Podczas piątkowego wydarzenia, w wyniku losowania wśród uczestniczek wyłoniono 8 Pań, które otrzymały voucher na udział w zajęciach. Łącznie przekazano
10 voucherów, z czego pozostałe 2 otrzymały Panie, które
wzięły udział w konkursie on-line.
Warsztaty YOGI TWARZY odbędą się 28 marca br. o godzinie 17.00 w ŻOKiS, które przeprowadzone zostaną przez
wykwalifikowaną instruktorkę.
Po występie muzycznym oraz rozstrzygnięciu konkursu,
wszystkie Panie mogły świętować w miłym towarzystwie
przy kawie, winie i słodkim poczęstunku.
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DZIEŃ KOBIET W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZCINISKU
W sobotę 9 marca 2019 r. Sołtys oraz Rada Sołecka Trzciniska zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Kobiet w miejscowej świetlicy wiejskiej. Po raz kolejny było to piękne
wydarzenie, które zgromadziło mieszkańców po to by
wspólnie spędzić ze sobą miłe chwile. W towarzystwie
mistrza kuchni japońskiej uczestnicy poznali tajniki sushi a
specjalistka doradzała kobietom jak dopasować garderobę do sylwetki i trendów panujących w modzie. Całość
okraszona była muzyczną oprawą gitarową w wykonaniu
Pana Krzysztofa.
Nie zabrakło tego dnia Wójta Gminy Janusza Golińskiego,
który podziękował wszystkim kobietom za ich serce, pracę
oraz zaangażowanie zarówno w życiu rodzinnym jak i
pracy społecznej na rzecz swoich miejscowości. Spotkanie
przebiegło w miłej i radosnej atmosferze.

XLII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - ETAP GMINNY
Dnia 20 marca 2019 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się gminne eliminacje
do XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.
„Młodzież zapobiega pożarom”. Były to już dziesiąte eliminacje organizowane na terenie gminy Cedry Wielkie. W
konkursie licznie wzięły udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół: Giemlic, Wocław, Cedrów Małych i Cedrów
Wielkich. Na uczestników czekały statuetki za udział oraz
dyplomy, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe i puchary,
które zostały ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i
młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat
technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji samej straży pożarnej.
W etapie gminnym wzięły udział dwie grupy wiekowe: I
grupa - klasy I-VI Szkoły Podstawowej, II grupa - klasy
VII-VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum. Łącznie w
tegorocznym Turnieju udział wzięło 28 uczestników, w
tym: w grupie I - 15 osób, w grupie II - 13 osób. W skład jury
eliminacji gminnych OTWP wchodzili: mł. bryg. Wojciech
Wanat - Zastępca komendanta powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim, Justyna Słowińska - Przewodniczącą Rady
Gminy Cedry Wielkie, Edward Woźniak - Komendant
Gminny ZOSP, Tadeusz Kollek - Insp. ds. zarządzania
kryzysowego i OC w Cedrach Wielkich oraz Przemysław
Paluch - Prezes OSP Cedry Wielkie.
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test sprawdzający
ich wiedzę z zakresu pożarnictwa. Uczniowie z jednakową
ilością punktów, kwalifikujących na podium, wzięli udział w
dogrywce, która polegała na ustnej odpowiedzi przed
komisją konkursową.
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NARODOWE DNI PAMIĘCI W ŻOKIS
W dniach 18 i 19 marca w Żuławskim Ośrodku Kultury i
Sportu odbył się wykład, wystawa oraz pokaz filmowy w
ramach obchodów Narodowych Dni Pamięci, które zainicjował Arkadiusz Ciszewski, lokalny pasjonat historii.
Pierwszy dzień został poświęcony pamięci Żołnierzy
Wyklętych, wykład w tym dniu pt. „Kresowi Żołnierze
Wyklęci” przeprowadził dr Daniel Czerwiński, pracownik
Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu
Pamięci Narodowej w Gdańsku.
Ponadto, na wydarzeniu gościł Szwadron ochotniczy
skupiający miłośników historii, koni i tradycji kawaleryjskich 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich.
Tematyka drugiego dnia obchodów, została poświęcona
pamięci Polaków ratujących Żydów spod okupacji
niemieckiej. W ramach tego wydarzenia odbył się pokaz
filmu pt. „Paszporty Paragwaju”, reż. Roberta Kaczmarka.
Tego dnia udział wzięli również członkowie Szwandronu
Powiśle, którego podstawą działania jest krzewienie tradycji 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki”.
Po wykładzie pierwszego dnia, oraz po projekcji filmu
drugiego dnia, uczestnicy mogli obejrzeć specjalnie przygotowaną na tę okazję wystawę pn. „Kresowe korzenie
mieszkańców powiatu gdańskiego”. Obchody Narodowych Dni Pamięci przyciągnęły nie tylko pasjonatów historii, ale także radnych oraz mieszkańców Gminy Cedry
Wielkie.

NAGRODA WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W środę 06 lutego b.r. mieszkanka Gminy Cedry Wielkie,
Natalia Siemieniuk odebrała z rąk Wójta Janusza Golińskiego nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
sportu. Natalia jest uczennicą I LO w Gdańsku i łączy
sukcesy sportowe z wysokimi wynikami w nauce. Od kilku
lat trenuje kajakarstwo klasyczne w Morskim Robotniczym
Klubie Sportowym w Gdańsku - od trzech lat jest członkinią kadry województwa pomorskiego oraz kadry Polski w
kategorii Junior.
Natalia ma na koncie liczne osiągnięcia sportowe zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. W
2018 roku zdobyła m.in. Wicemistrzostwo Polski w kajakarstwie klasycznym na dystansie 500 m w kat.C2 w Poznaniu, trzecie miejsce na długodystansowych Mistrzostwach
Polski w kajakarstwie klasycznym w Sztumie na dystansie
5000 m oraz trzecie miejsce na 32 Mistrzostwach Polski w
Maratonie Kajakowym w Gorzowie Wielkopolskim na
dystansie 15,8 km.
Natalia reprezentowała również Polskę w Turnieju Nadziei
Olimpijskich w Racicach w Czechach.
Serdecznie gratulujemy naszej stypendystce wysokich
osiągnięć sportowych oraz życzymy dalszych sukcesów,
dobrej kondycji i niesłabnącej motywacji w osiąganiu
zamierzonych celów.
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III GMINNY KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II
„Tylko tworząc kulturę można ją zachować.” - to jeden z
drogowskazów Świętego Jana Pawła II kierowany do
młodzieży, a także temat przewodni III Gminnego konkursu
wiedzy o życiu i nauczaniu Ojca Świętego. 02 kwietnia br.
minęła 14 rocznica śmierci Papieża Polaka - wyjątkowego
człowieka, który zreformował Stolicę Piotrową stając się
obywatelem świata i ukochanym Ojcem zarówno Polaków
jak i ludzi na całym świecie. Właśnie z tej okazji w Żuławskim
Ośrodku Kultury i Sportu zorganizowany został konkurs
wiedzy o życiu Św. Jana Pawła II dla laureatów etapu szkolnego, przeprowadzonego we wszystkich szkołach z terenu
gminy Cedry Wielkie.
Uczestnicy biorący udział w konkursie mieli okazję pogłębić
wiedzę i umocnić chrześcijańską i patriotyczną postawę oraz
przeanalizować drogę Jana Pawła II do świętości.
W konkursie wzięło udział łącznie 20 uczniów ze szkół z
terenu gminy. Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie:
grupa I - klasy IV-VI szkoły podstawowej
grupa II - klasy VII-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum
Konkurs otworzyła Pani Paulina Kiełczykowska - Specjalista
ŻOKIS i Pani Dorota Nawrocka - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej, witając uczestników konkursu, opiekunów, katechetów jak również licznie przybyłych gości, wśród których
swoją obecnością zaszczycił Pan Janusz Goliński - Wójt
Gminy Cedry Wielkie, Pani Emilia Cyman - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Ks. Leszek Laskowski Proboszcz Parafii w Cedrach Wielkich, Ks. Dziekan Janusz
Mathea - Dziekan Dekanatu Żuławy Gdańskie, Ks. Waldemar
Naczk - Proboszcz Parafii w Wocławach, Pani Beata Kwiecień
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wocławach, Radni i Sołtysi.
Uczestników oceniało Jury, któremu przewodniczył Ks.
Leszek Laskowski. Uczniowie otrzymali testy z 30 pytaniami
zamkniętymi.
Na zakończenie, zwycięzcom wręczono nagrody i dyplomy
ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy
Cedry Wielkie, a pozostałym uczestnikom słodki poczęstunek oraz podziękowanie za udział. Pan Wójt wraz z pozostałymi członkami komisji, odniósł się bardzo ciepło do organizacji wydarzenia i tym samym podkreślił dużą wiedzę i zaangażowanie uczniów, a także ich opiekunów w przygotowaniach
do konkursu.

PROMOCJA KSIĄŻKI „WALKI ARMII CZERWONEJ W DELCIE WISŁY
W czwartek 04 kwietnia 2019 r. w Żuławskim Ośrodku
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się prezentacja najnowszej książki dr Tomasza Glinieckiego pt. „Walki
Armii Czerwonej w Delcie Wisły (styczeń-maj 1945)”.
Wydarzeniu towarzyszył również wykład przygotowany
przez autora. Spotkanie poprowadzi doktor Marcin
Owsiński..
W trakcie spotkania istniała możliwość zakupu prezentowanej książki w promocyjnej cenie. Zainteresowanych
tematyką historyczną Żuław zapraszamy do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich, która dysponuje
prezentowaną publikacją.

22

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”
Rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji programu „Umiem
pływać” pn. „Nauka pływania kluczem do aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży”, współfinansowanego przez Gminę Cedry
Wielkie oraz Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu
Zajęć Sportowych dla uczniów.
Udział w programie bierze 60 uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Cedry Wielkie. Łączna ilość godzin: 80,
w tym 20 godzin lekcyjnych przypada na 1 grupę.
Program obejmuje 4 szkoły:
Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich,
Szkołę Podstawową im. J. Kraziewicza w Cedrach Małych,
Szkołę Podstawową im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach,
Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Giemlicach
Pierwsze zajęcia na basenie w Stegnie już się odbyły w miesiącu
marcu i będą trwały do połowy czerwca br. Zajęcia z nauki
pływania prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów,
a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.
Za dowóz dzieci na basen odpowiada firma przewozowa 2lee
Travel

WIZYTA STUDYJNA UCZESTNIKÓW XI SESJI ŻUŁAWSKIEJ
NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU
W sobotę 06 kwietnia 2019 r. teren Gminy Cedry Wielkie odwiedziła 20-osobowa grupa miłośników Żuław. W planie
wycieczki znalazły się obiekty z terenu naszej gminy w tym m.in. Przystań Żeglarska w Błotniku. Pan Łukasz Żarna - Dyrektor
ŻOKiS i komandor Stowarzyszenia Gdański Klub Morski „CEDRUS” podczas wizyty na Przystani oprowadził uczestników po
obiekcie, przedstawił historię powstania oraz sposób jego funkcjonowania.
Dodatkowo przybyli goście poznali również dzieje przekopu Wisły z 1895 roku i rowerową trasę wiślaną na terenie gminy
Cedry Wielkie.
Wizyta studyjna zrealizowana była w ramach XI sesji popularnonaukowej o tematyce żuławskiej, której organizatorem był
Pan Tomasz Jagielski ze Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce po Żuławach Gdańskich
i poznawali obiekty kultury, a także pamiątki historyczne związane z regionem gmin Suchy Dąb i Cedry Wielkie. To swoiste
wydarzenie było spotkaniem miłośników i pasjonatów historii Żuław Gdańskich, które będzie kontynuowane jeszcze w
przyszłości.
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

74 rocznica Marszu Śmierci
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Gminny konkurs kolęd i pastorałek / przegląd jasełek

FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Dzień kobiet w ŻOKiS

XXI Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Proboszcza Parafii Wocławy
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SPRAWY SPOŁECZNE
DEMOGRAFICZNE PODSUMOWANIE 2018 ROKU
Tradycyjnie już początek roku kalendarzowego to czas demograficznych bilansów i podsumowań. A mianowicie liczba
mieszkańców Gminy Cedry Wielkie na koniec 2018 roku wynosiła 6651 osób, z czego 3282 stanowili mężczyźni a 3369
kobiety. W porównaniu do roku 2017 liczba mieszkańców zwiększyła się o 7 osób. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na
terenie Gminy Cedry Wielkie zameldowanych było 63 osoby z innych gmin na pobyt czasowy.
Na terenie gminy zamieszkuje 39 osób, które są w wieku 90 lat i więcej. Do tego zaszczytnego grona należy najstarsza
mieszkanka z Cedrów Wielkich, która w tym roku obchodzić będzie 107 urodziny.
W 2018 roku na naszym terenie urodziło się 67 dzieci, w tym 33 chłopców i 34 dziewczynki. W porównaniu do roku 2017 r.
kiedy to na świat przyszło aż 98 dzieci – odnotowano teraz spadek. Rodzice przy wyborze imion stawiali na klasykę, jak i
panującą modę. Wśród dziewczynek królowała Julia, Antonina i Zuzanna. Wśród chłopców najwięcej jest Janów, Stanisławów i Antonich.
Wg statystyk minione lata sprzyjają zawieraniu związków małżeńskich. Według ewidencji Urzędu Stanu Cywilnego w 2018
roku zarejestrowano 98 małżeństw, w tym 68 małżeństw konkordatowych i 30 cywilnych. Ponadto w ubiegłym roku 12 par
małżeńskich z terenu naszej Gminy obchodziło Jubileusz 50-lecia Zawarcia Związku Małżeńskiego.
Z informacji mniej optymistycznych należy dodać, iż w minionym roku odnotowano aż 65 zgonów mieszkańców naszej
gminy. Liczba ta jest o 13 wyższa niż w 2017 r.

JUBILEUSZ 99 URODZIN PANI WŁADYSŁAWY
Pani Władysława Wojdyr zamieszkała w Trutnowach 03
kwietnia 2019 r., obchodziła 99 rocznicę urodzin. Z tej
okazji w dniu 11.04.2019 r., Pan Janusz Goliński - Wójt
Gminy Cedry Wielkie oraz Pani Grażyna Bereza - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udali się do
szanownej Jubilatki z kwiatami oraz okolicznościowym
upominkiem, składając serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w imieniu własnym
oraz mieszkańców gminy.
Pani Władysława pomimo sędziwego wieku cieszy się
dobrym zdrowiem, jest wesołą i pogodną osobą.

JUBILEUSZ 93 URODZIN PANI WANDY
Pani Wanda Piotrowska z Miłocina dnia 10.01.2018 r.
obchodziła 93 urodziny. Z tej okazji delegacja w osobach
Pana Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry Wielkie
oraz Pani Grażyny Bereza - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili Panią Wandę z drobnym
upominkiem oraz wiązanką kwiatów. Dostojnej jubilatce
zostały złożone serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności oraz długich lat życia.
Spotkanie, upłynęło w bardzo rodzinnej i miłej atmosferze. Pani Wanda jest pogodnie usposobioną osobą,
cieszącą się dobrym zdrowiem.
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JUBILEUSZ 90 URODZIN PANI JANINY
Jubileuszowe 90-te urodziny obchodziła Pani Janina
Jastrzębska mieszkanka Długiego Pola. Z tej wyjątkowej
okazji w dniu 15.12.2018 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan
Janusz Goliński odwiedził dostojną Jubilatkę w Centrum
Sportowo-Rekreacyjnym w Długim Polu, gdzie odbyła się
rodzinna uroczystość. W imieniu własnym i mieszkańców
Gminy złożył serdeczne życzenia oraz wręczył kwiaty wraz
z upominkiem.
Jubilatce jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz długich lat życia w gronie
najbliższych.

JUBILEUSZ 90 URODZIN PANA STANISŁAWA
Pan Stanisław Maliszczak mieszkaniec Trutnów w dniu
22.01.2019 r. obchodził jubileusz 90 urodzin. Dołączył tym
samym do grona szanownych jubilatów. Z tej okazji Pan
Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie i Pani Grażyna Bereza - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, odwiedzili szanownego jubilata w miejscu
zamieszkania. Spotkanie przebiegło w miłej, pełnej ciepła
atmosferze w gronie rodzinnym.
Raz jeszcze życzymy Panu Stanisławowi dużo radości,
długich lat życia w dobrym zdrowiu.

JUBILEUSZ 94 URODZIN PANI MIECZYSŁAWY
Pani Mieczysława Kowalska wieloletnia mieszkanka
Cedrów Małych w dniu 23 stycznia 2019 r. obchodziła
jubileusz 94 urodzin. Z tej okazji Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie odwiedził szanowną jubilatkę z
drobnym upominkiem i kwiatami. Spotkanie przebiegło w
bardzo miłej i rodzinnej atmosferze.
Raz jeszcze życzymy Pani Mieczysławie dużo zdrowia,
pociechy z dzieci, wnuków i prawnucząt, a także długich
lat życia w szczęściu.
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JUBILEUSZ 93 URODZIN PANI AMANDY
Pani Amanda Sałek z Wocław dnia 26.01.2019 obchodziła
93 urodziny. Z tej okazji Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy
Cedry Wielkie odwiedził Panią Amandę z drobnym
upominkiem oraz wiązanką kwiatów.
Dostojnej Jubilatce zostały złożone serdeczne życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz długich lat życia.
Spotkanie, upłynęło w bardzo rodzinnej i miłej atmosferze.

JUBILEUSZ 90 URODZIN PANI APOLONII
W dniu 09.02.2019 r. Pani Apolonia Górniak długoletnia
mieszkanka miejscowości Kiezmark obchodziła swoje 90
urodziny. Z tej okazji w dniu 10.02.2019 r. najbliższa rodzina
Jubilatki zorganizowała przyjęcie urodzinowe w świetlicy
w Kiezmarku poprzedzone Mszą świętą w kościele Pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Z tej okazji Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Cedrach Wielkich Grażyną Berezą oraz Ks.
dr. Czesławem Sołtys odwiedzili szanowną jubilatkę z
drobnym upominkiem i bukietem kwiatów.

JUBILEUSZ 94 URODZIN PANI EMILII
Pani Emilia Richert mieszkanka Wocław dnia 10.02.2019 r.,
obchodziła 94 rocznicę urodzin. W imieniu Wójta Gminy
Cedry Wielkie, Pani Elżbieta Prymaczek - Sekretarz
Gminy udała się do Jubilatki z kwiatami oraz okolicznościowym upominkiem, składając serdeczne życzenia
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.
Pani Emilia pomimo sędziwego wieku cieszy się dobrym
zdrowiem jest wesołą i pogodną osobą. W imieniu
społeczności lokalnej życzymy jeszcze raz wiele radości i
zdrowia.
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JUBILEUSZ 91 URODZIN PANA CZESŁAWA
W dniu 27.02.2019 r. Pan Czesław Świątek zamieszkały w
Cedrach Wielkich obchodził swoje 91 urodziny. Z tej okazji
najbliższa rodzina Jubilata zorganizowała przyjęcie
urodzinowe w dniu 02.03.2019 r. Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich Grażyną Bereza odwiedzili szanownego Jubilata z drobnym
upominkiem i bukietem świeżych kwiatów.
Raz jeszcze życzymy szanownemu Jubilatowi dużo zdrowia i szczęścia, oraz pociechy z dzieci i wnuków.

JUBILEUSZ 93 URODZIN PANI HENRYKI
Pani Henryka Cydejko wieloletnia mieszkanka Trzciniska w
dniu 14 marca 2019 r. obchodziła jubileusz swoich 93
urodzin. Z tej okazji Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy
Cedry Wielkie wraz z Grażyną Berezą - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich
odwiedzili szanowną Jubilatkę z drobnym upominkiem i
kwiatami. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i rodzinnej
atmosferze.
Raz jeszcze życzymy Pani Henryce dużo zdrowia, szczęścia oraz pociechy z dzieci, wnuków, prawnucząt oraz
praprawnucząt a także długich lat życia.

JUBILEUSZE 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Dnia 2 lutego br. podczas dorocznego Balu Seniora, który
odbył się w restauracji „Cedrowy Dworek” miało miejsce
niezwykłe wydarzenie, a mianowicie 6 par z terenu naszej
gminy świętowało Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jedna z par z powodów losowych nie mogła przybyć
osobiście na uroczystość. Tym Jubilatom medale zostały
wręczone osobiście przez Wójta Gminy w ich domu. Aktu
dekoracji medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, w
imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Janusz Goliński, przy udziale Wicemarszałka Województwa Pomorskiego
Ryszarda Świlskiego oraz Księdza Dziekana Janusza
Mathea.
W tym dniu odznaczone zostały następujące pary:
• Państwo Zofia i Edward Kowalscy z Trutnów
• Państwo Marianna i Jan Urbańscy z Cedrów Małych,
• Państwo Czesława i Stanisław Waleccy z Cedrów Małych,
• Państwo Mieczysława i Mieczysław Suwalscy z Cedrów
Wilekich
• Państwo Elżbieta i Jerzy Gościak z Koszwał,
• Państwo Jadwiga i Piotr Ryczkowscy z Koszwał
Pan Wójt złożył dostojnym Jubilatom serdeczne gratulacje,
życząc im dużo zdrowia i dalszych szczęśliwych lat pożycia.

Życzenia i słowa uznania za wspólnie przeżyte lata przekazali także Wicemarszałek oraz Ksiądz Dziekan. Szanowni
Jubilaci wraz z życzeniami otrzymali bukiety kwiatów oraz
drobne prezenty. Wszyscy uczestnicy „Balu Seniora”
odśpiewali Jubilatom uroczyste „100 lat”, a pamiątkowe
zdjęcia utrwaliły na zawsze tę wzruszającą chwilę. Pragniemy przekazać Wszystkim Małżonkom raz jeszcze najszczersze gratulacje i życzenia długich, jeszcze piękniejszych lat w
zdrowiu, przychylności losu i wzajemnej miłości.
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SZKOLENIA KOMPUTEROWE W RAMACH PROJEKTU ”JA W INTERNECIE”
Gmina Cedry Wielkie realizuje projekt „Ja w Internecie”.
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji
cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Projekt złożony został w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Laboratorium Sztuki z Elbląga. 268 mieszkańców może skorzystać z bezpłatnych
szkoleń dzięki którym będą mogli realizować swoje
potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy
wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Program polega na finansowaniu bezpłatnych szkoleń w
okresie: grudzień 2018 - lipiec 2019 r., mających na celu
podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych,
które w większym stopniu korzystałyby z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
W ramach projektu odbywa się cykl szkoleń skierowanych
do 268 mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, obejmujących następujące zakresy tematyczne:
• Rodzic w Internecie,
• Mój biznes w sieci,
• Moje finanse i transakcje w sieci,
• Działam w sieciach społecznościowych,
• Tworzę własną stronę internetową (blog),
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci.
Do tej pory szkolenia odbyły się w sołectwach: Cedry
Wielkie, Leszkowy, Trzcinisko.

PROBLEM BOBRÓW NA ŻUŁAWACH
Bobry kojarzą się jako zwierzęta sympatyczne, ale są niechciane na Żuławach. Bobry sprawiają sporo kłopotów okolicznym mieszkańcom. Region jest położony w depresji, a gryzonie przyczyniają się do zalewania łąk i pól, stanowią zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. W dniu 26 lutego br. w ramach audycji „Nie Tylko Metropolia” emitowanej w Radiu Gdańsk
gościli Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Edward Woźniak - myśliwy z koła łowieckiego Gdynia 1, Marcin
Świątyński rolnik z Długiego Pola oraz Jacek Bożek - ekolog z klubu "Gaja".
Wójt Gminy Cedry Wielkie zaznaczył, że bobry są przede wszystkim niebezpieczne dla mieszkańców, ponieważ uszkadzają wały. Z punktu widzenia ludzkiego na pewno są to bardzo sympatyczne zwierzęta. To nie jest zwierzę, które chcemy
wytępić. Natomiast my wiemy, gdzie żyjemy. Jeżeli ktoś przy tym wale zaczyna majstrować, robić dziury, to my jako mieszkańcy mamy prawo czuć się zagrożeni. Dlatego od czasu do czasu nawołujemy, żeby jednak spróbować odłowić albo
wysiedlić bobry. W mojej ocenie Żuławy to nie jest naturalne siedlisko bytności bobrów - komentował Janusz Goliński.
Pana Marcina Świątyńskiego zapytano czy za sprawą bobrów są podtapiane pola. - To się zdarza bardzo często, szczególnie w mokrych latach. Notorycznie są takie przypadki, że na wiosnę ciężko wjechać ze sprzętem dlatego, że pola się nie
osuszają, nie ma odprowadzenia wody. W związku z tym rolnicy są stratni - odpowiadał rolnik.
Myśliwy zwrócił uwagę, że szkodliwa działalność bobrów jest widoczna wszędzie. - Dziury, które są wykopane przez bobry,
są niecałe pół metra nad lustrem wody. W tej chwili jest tzw. cofka i spiętrza wodę. Proszę sobie wyobrazić, co będzie, jak
woda poleci na dół. Nic jej nie zatrzyma - zaznaczał Edward Woźniak.
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Ekolog podkreślał, że konieczne jest zaproszenie naukowców na Żuławy, żeby zbadali problem z bobrami. - Jeżeli opinie
opierają się na tym, co widzimy, to nie możemy o niczym przesądzać nie polegając na specjalistach. Jest przecież w okolicy Uniwersytet Gdański. Pierwsza bardzo istotna sprawa - bobry nie osiedlają się w wałach. Czyli to od człowieka, jego
umiejętności i zaradności oraz przewidywania, zależy, jak zostaną zabezpieczone wały. Bóbr to nie jest jedyny szkodnik
wałów - mówił Jacek Bożek.

PROBLEM BOBRÓW TEMATEM POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEGO
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W dniu 1 marca Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan
Janusz Goliński wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds.
Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Terenu Żuław
Gdańskich. Obrady, którym przewodniczył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich dotyczyły m.in. przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi oraz naprawy i
odbudowy brakującej infrastruktury przeciwpowodziowej w związku z planowaną budową wrót przeciwsztormowych na rzece Tuga.
Jednym z szeroko omawianych tematów było podejście do problemu bobrów. Scharakteryzowano
zwyczaje bytowe, wzrost populacji w ostatnich latach,
zagrożenia jakie stwarza ten gatunek na Żuławach.
Omówiono dostępne sposoby na poradzenie sobie
ze szkodliwą działalnością bobrów - odstrzał sanitarny, uznanie gatunku za szkodnika na danym obszarze i jego całkowitą eliminację, odłowienie z wywozem lub poświęcenie wszelkich dostępnych środków
na umocnienia techniczne mające na celu utrudnienie warunków bytowych bobrom na Żuławach i ograniczenie wyrządzanych przez nich szkód. Poruszono
także temat wyodrębnienia środków finansowych
budżetu państwa na pokrycie kosztów odstrzału lub
odłowu bobrów w ramach zabezpieczenia infrastruktury przeciwpowodziowej "Wód Polskich".
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KONKURS PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2019
Rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główną ideą konkursu jest ochrona i
poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie
atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019 jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim. Konkurs ma promować aktywny udział
społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Karty zgłoszeń przyjmowane są w Urzędzie Gminy pok. Nr 3 do 17 maja 2019 r.
Oceny dokonują komisje:
Gminne - powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 7 czerwca 2019 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów
pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
Powiatowe - powołane przez starostę powiatu, które do 22 lipca 2019 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów
pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
Wojewódzka - na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później
niż do dnia 31 października 2019 r.
Informujemy, iż dodatkowo na poziomie gminy Wójt Gminy Cedry Wielkie nagrodzi również właścicieli zagród nierolniczych.
Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania się również w tej kategorii!

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOŁTYSA
W dniu wczorajszym w Łowiczu odbyły się uroczyste
obchody Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Na zaproszenie
Premiera Mateusza Morawieckiego Gminę Cedry Wielkie
w tej doniosłej uroczystości reprezentowały Panie Sołtys
Koszwał - Justyna Słowińska i Wocław - Magdalena Lech.
W obchodach wzięło udział około 800 sołtysów z całej
Polski. Przybył także Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji Joachim Brudziński, Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Jan Ardanowski oraz Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich.
Podczas swego wystąpienia Mateusz Morawiecki, w
sposób szczególny skierował do obecnych na sali sołtysów
oraz członkiń kół gospodyń wiejskich, podkreślił, że
"Polska bez polskiej wsi nie miałaby polskiej duszy". Szef
rządu podkreślił, że bycie sołtysem to ciężki kawałek
chleba wymagający siły i wytrwałości.
Prezes Rady Ministrów RP wręczył szczególnie zasłużonym
sołtysom okolicznościowe Medale 100-lecia Odzyskania
Niepodległości.
Ogólnopolski Dzień Sołtysa to święto, którego celem jest
okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę
oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa na
polskiej wsi.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ŻOKIS
W związku z trwającym remontem budynku Urzędu
Gminy, informujmy iż od 1 kwietnia Nieodpłatna Pomoc
Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie będą się
odbywały w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w
Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 41. Dni i
godziny przyjęć prawników nie ulegną zmianie.
Po ukończeniu remontu porady prawne dla mieszkańców
będą świadczone w Urzędzie Gminy.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PODSUMOWANIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
Dnia 8 kwietnia zakończyły się na terenie Gminy Cedry Wielkie wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kolejną czteroletnią
kadencję, podczas których odnotowano wysoką frekwencję. W wyniku przeprowadzonych wyborów w 8 sołectwach Sołtysami po raz kolejny wybrano osoby, które dotychczas pełniły tą funkcję natomiast w pozostałych 5 nastąpiły zmiany.
Najwyższą frekwencję odnotowano w następujących sołectwach:

Sołectwo Kiezmark - 30,13 %
Sołectwo Leszkowy - 26,34 %
Sołectwo Trzcinisko - 25,00 %
Sołectwo Miłocin - 23,90 %
Sołectwo Giemlice - 16,87 %

Obsługą techniczną wyborów zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy. W każdym zebraniu uczestniczył Wójt Gminy oraz
przedstawiciele Rady Gminy. Na spotkaniach wyborczych poruszano wiele tematów związanych z daną miejscowością,
mieszkańcy zgłaszali wnioski dotyczące spraw sołectwa. Rozmawiano o wykonanych i planowanych inwestycjach, poruszano tematy związane z modernizacją i budową oświetlenia ulicznego, remontami dróg czy rozbudową kanalizacji.
Dotychczasowym władzom sołeckim dziękujemy za 4 letni wkład pracy i zaangażowanie w rozwój miejscowości. Jednocześnie składamy serdeczne gratulacje wszystkim nowo wybranym Sołtysom oraz Radom Sołeckim i życzymy owocnej
współpracy dla dobra naszej gminy.
Wykaz Sołtysów i składy Rad Sołeckich w 13 miejscowościach naszej gminy prezentuje się następująco:
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Aktualny wykaz sołtysów i składy Rad Sołeckich
Sołectwo Błotnik
Sołtys: Czesław Kaźmierczyk
Rada Sołecka: Adam Piotrowski, Piotr Wojtak, Elwira Łączyńska, Sylwester Chmara
Sołectwo Cedry Małe
Sołtys: Alicja Reclaf-Solarz
Rada Sołecka: Grzegorz Walecki, Katarzyna Stachyra, Anna Konikowska, Anna Moritz
Sołectwo Cedry Wielkie
Sołtys: Dorota Zwolak
Rada Sołecka: Irena Szafran, Barbara Kozicka, Wojciech Mańkiewicz, Maria Suska
Sołectwo Długie Pole
Sołtys: Katarzyna Dykowska
Rada Sołecka: Kamila Wojtalik, Kamila Wójkowska, Katarzyna Tarasiuk, Łukasz Sułek
Sołectwo Giemlice
Sołtys: Anita Walenczykowska
Rada Sołecka: Anna Walenczikowska, Anna Łyszcz, Kamil Włodarczyk, Michał Kruszewski
Sołectwo Kiezmark
Sołtys: Wanda Bogońska
Rada Sołecka: Alicja Sala, Kamil Babul, Tomasz Dąbek, Małgorzata Rakowska
Sołectwo Koszwały
Sołtys: Justyna Słowińska
Rada Sołecka: Zbigniew Zalas, Wojciech Wiśniewski, Dominika Grzylewska, Andrzej Lewański
Sołectwo Leszkowy
Sołtys: Bożena Daszewska
Rada Sołecka: Joanna Dębska, Krzysztof Maksymiuk, Katarzyna Jaskulska, Zdzisława Dulęba
Sołectwo Miłocin
Sołtys: Grzegorz Nec
Rada Sołecka: Iwona Kołodziejewska, Adrian Cyrocki, Aldona Korytnicka, Arkadiusz Stolarek
Sołectwo Stanisławowo
Sołtys: Alicja Benedyk
Rada Sołecka: Wiesław Szparniak, Anna Łania, Agnieszka Dettlaff – Pokora, Dorota Benedyk
Sołectwo Trutnowy
Sołtys: Jagoda Prusak
Rada Sołecka: Tomasz Solarz, Andrzej Tymoszuk, Daria Ciszewska, Halina Kozieł
Sołectow Trzcinisko
Sołtys: Dorota Balcerzak
Rada Sołecka: Karolina Ciemiorek, Ewelina Augustowska, Radosław Balcerzak, Urszula Łucka
Sołectwo Wocławy
Sołtys: Magdalena Lech
Rada Sołecka: Monika Żal, Paulina Subbotko, Joanna Kiełbicka, Grzegorz Kiełbicki
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UROCZYSTE PODPISANIE DEKLARACJI NA RZECZ AKTYWIZACJI
SPOŁECZNEJ I WYSOKIEJ FREKWENCJI W WYBORACH DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
02 kwietnia 2019 r. w Europejskim Centrum Solidarności w
Gdańsku odbyło się uroczyste spotkanie, w którym w
uczestniczyło kilkudziesięciu samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Pomorza. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczył również
Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie.
92 przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, w tym Marszałek Województwa
Pomorskiego podpisało „Deklarację na rzecz aktywizacji
społecznej i wysokiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. Deklaracja ta jest poparciem dla
uczestnictwa w życiu wspólnej Europy.
Zmiany jakie zaszły w Polsce dzięki członkostwu w Unii
Europejskiej widać w każdym zakątku naszego województwa. W dużych miastach i w mniejszych miasteczkach i
wsiach. Dziś trudno sobie wyobrazić nasz świat bez tych
wszystkich zrealizowanych inwestycji. Trudno sobie przypomnieć czasy zamkniętych granic, kiedy nawet nie
marzyliśmy o zagranicznych studiach, o podróżowaniu po
całej Europie. Europa to dziś nasza wspólnota i musimy
zrobić wszystko, by w tej wspólnocie nadal być i mądrze z
tej obecności korzystać. Dlatego tak wiele zależy od
naszego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, do których zostało już tylko około 50 dni.
Zgodnie z deklaracją - samorządowcy i przedstawiciele
NGOs-ów - chcą w tym okresie przypominać i zachęcać
wszystkich pomorzan do udziału w wyborach.

PIKNIK WĘDKARSKI - SPŁAWIKOWE ZAWODY DLA DOROSŁYCH
NA ŻYWEJ RYBIE O PUCHAR WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE
W słoneczną sobotę 06 kwietnia 2019 r. na przystani żeglarskiej w
Błotniku odbyły się zawody spławikowe dla dorosłych na żywej rybie
o puchar Wójta Gminy Cedry Wielkie, zorganizowane przez Gminę
Cedry Wielkie, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, Koło PZW nr 127 Żuławy oraz stowarzyszenie Gdański Klub
Morski „CEDRUS”. Udział w konkursie wzięło 21 osób z różnych
okolicznych kół wędkarskich z terenu zarówno gminy jak i spoza niej.
Po uprzednim wylosowaniu stanowisk przez każdego uczestnika,
zawodnicy punktualnie o godzinie 8.00 rozpoczęli połów, a zakończyli o godzinie 12.00. Po zawodach przedstawiciele organizatorów
konkursu dokonywali ważenia złowionych ryb. Dla umilenia czasu
oczekiwania na wyniki Koło Gospodyń Wiejskich w Leszkowach przygotowało regionalny poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz
gości na Marinie w Błotniku.
O godzinie 13.00 odbyło się ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych i pucharów ufundowanych przez Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry
Wielkie. Uczestnicy oceniani byli na podstawie wagi swojego połowu.
Wszyscy razem złowili ryby o łącznej wadze ponad 12 kilogramów.
Oprócz standardowych trzech miejsc na podium, nagrodę rzeczową
oraz puchar otrzymał najstarszy i najmłodszy uczestnik oraz zawodnik, który złowił najcięższą rybę. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania za udział i pamiątkowe medale.
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100 BUDEK LĘGOWYCH NA 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ
Pod koniec 2018 roku z inicjatywy Radnych Gminy Cedry Wielkie Pana Wojciecha Mańkiewicza i Pana Jarosława Karnat
oraz Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie w celu upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości zakupiono 100 budek lęgowych dla małego ptactwa.
Na podstawie umowy darowizny budki zostały przekazane przez gminę Stowarzyszeniu na rzecz Bioróżnorodności Lasów,
Pól i Łąk, z siedzibą w Gdańsku, które rozwiesiło je na drzewach w obrębie całej naszej gminy. Zdecydowanie ptaki to
niezbędny element ekosystemu. Ich zadaniem jest leczenie zwierząt czy roznoszenie nasion, do tego żywią się owadami,
które przeszkadzają nam - ludziom. Naturalny pokarm wszystkich ptaków, także dziuplastych, to są owady - często owady
szkodliwe, a z tym mamy często problemy.
Zrealizowana akcja oprócz upamiętniania 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości ma na celu także odbudowę
na naszym terenie populacji małych, ćwierkających ptaków. Dzięki tej inicjatywie wszyscy nasi mieszkańcy mogą zaobserwować i usłyszeć piękny śpiew naszych skrzydlatych sąsiadów.

KARNAWAŁOWY BAL SENIORA W GMINIE CEDRY WIELKIE
Kolejny raz w Gminie Cedry Wielkie świętowaliśmy Karnawałowy Bal Seniora, który odbywał się 2 lutego 2019 r. Zaproszenie na Bal przyjęło ponad 160 Seniorów w wieku od 70 roku życia mieszkających na terenie gminy Cedry Wielkie. Tradycyjnie tegoroczne spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w Aniołów Stróżów w Cedrach
Wielkich koncelebrowaną przez ks. kanonika Zbigniewa Kerlin, ks. dziekana Janusza Mathea, ks. Leszka Laskowskiego, ks.
dr Czesława Sołtysa. Uroczysty obiad oraz pozostała część karnawałowego spotkania odbyła się w restauracji „Cedrowy
Dworek” w Cedrach Wielkich.
Seniorów powitał Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Ryszard
Świlski, oraz ks. dziekan Janusz Mathea.
W tym roku postanowiono wyróżnić pary obchodzące jubileusz 50 - lecia ślubu, przypadający w grudniu 2018 r. Wśród
jubilatów było pięć par. Jubilaci zostali odznaczeni medalem Prezydenta RP.
Tegoroczną zabawę taneczną prowadził zespół „Stent” z Suchego Dębu. Podczas uroczystości jak co roku dokonano
wyboru Króla i Królowej Balu tym razem byli to Pani Bogusława Liedtke z Wocław i Pan Roman Szponder z Cedrów Małych.
Pani Wanda Ogórek z Długiego Pola, również w tym roku przygotowała program artystyczny.
Na zakończenie spotkania, które w tym roku dobiegło końca o godz. 16.00, każdy z przybyłych gości otrzymał drobny
upominek zakupiony dzięki hojności naszych sponsorów: Ecol-Unicon Sp. z o.o. Wojciech Falkowski, „Żuławska Przygoda”
Mirosława Kubicka, „Metrostav” Igor Sedlacek, „Tym - Bud” Waldemar Tymoszewski, „P.P.H.U. SOMBUD” Mirosław Socha,
Suez Północ.
Naszym Seniorom wciąż młodych duchem życzymy dużo zdrowia, pomyślności i szczęścia w gronie najbliższych i jeszcze
wielu udanych zabaw.
Do zobaczenia za rok.
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ANDRZEJ BOŻYK ZASTĘPCĄ WÓJTA GMINY CEDRY WIELKIE
Z dniem 2 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Janusz Goliński
powołał Pana Andrzeja Bożyk na stanowisko Zastępcy
Wójta. Głównym zadaniem Zastępcy Wójta będzie m.in.
nadzór nad gospodarką wodno-ściekową oraz gospodarką odpadami komunalnymi. Pan Andrzej Bożyk jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budownictwa
Wodnego i Inżynierii Środowiska. Jest mieszkańcem
Gminy Pruszcz Gdański.
Przed objęciem stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Cedry
Wielkie był m.in. Kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych w Firmie METROSTAV S.A., Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w
Gdyni, zasiadał w Radach Nadzorczych INWEST-KOM Sp. z
o.o. i EKSPLOATATOR Sp. z o.o. oraz pełnił funkcję Zastępcy
Wójta Gminy Pruszcz Gdański.
Życzymy Panu Andrzejowi powodzenia w realizacji planów
zawodowych dla dobra mieszkańców naszej gminy.

KAMPANIA PROMOCYJNA
"NOWEJ PIĄTKI"
W całym kraju ruszyła kampania promocyjno-konsultacyjna pakietu programów „Nowa Piątka”. W dniu 12 kwietnia
br. na parkingu przy Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich
stanął namiot, w którym pracownicy Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach promocji “Nowej
Piątki” przybliżali mieszkańcom założenia programu.
Pakiet ma obejmować rozszerzenie programu Rodzina
500+ na pierwsze dzieci, obniżony podatek PIT i niższe
koszty pracy, a także 13. emeryturę, jak również program
przywrócenia, w porozumieniu z samorządami, połączeń
lokalnych oraz zerowy podatek PIT dla młodych pracowników do 26. roku życia
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FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Ogólnopolski dzień Sołtysa

Ja w internecie
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FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Piknik wędkarski
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USŁUGI GEODEZYJNO
- KARTOGRAFICZNE
PIOTR RUSEK
GEODETA UPRAWNIONY
tel. kom. 602-227-105
tel. (58) 683-63-69
Cedry Wielkie
ul.Leśna 14/5

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

