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6 MILIONÓW
NA TRZY DROGI

INWESTYCJE
WARTE NIEMAL 1 MILIARD

ŚWIĘTOWALIŚMY
DZIEŃ KOBIET

PONAD 300 OSÓB
NA BALU SENIORA

WIELKANOC TO CZAS OTUCHY I NADZIEI.
CZAS ODRADZANIA SIĘ WIARY W SIŁĘ CHRYSTUSA I DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
ŻYCZYMY, ABY ŚWIĘTA WIELKANOCNE
PRZYNIOSŁY RADOŚĆ ORAZ WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ.
NIECH ZMARTWYCHWSTANIE, KTÓRE NIESIE ODRODZENIE,
NAPEŁNI WAS POKOJEM I WIARĄ,
NIECH DA SIŁĘ W POKONYWANIU TRUDNOŚCI
I POZWOLI Z UFNOŚCIĄ PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ
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PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
WRAZ Z RADNYMI GMINY CEDRY WIELKIE

Drodzy mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie
W tym trudnym dla wszystkich czasie oddaje
na Państwa ręce najnowszy kwartalnik
„Nowiny Żuławskie”, ukazujący Naszą „Małą Ojczyznę”. Czytając artykuły o inwestycjach, działaniach
kulturalnych czy ważnych sprawach społecznych
pamiętajcie o tym, że nasza Gmina tak jak i też cała
Polska weszła w nowy etap walki z koronawirusem.
W ostatnim czasie zmieniło się naprawdę dużo.
Zamknięte szkoły i placówki kulturalne, ograniczenia
w urzędzie, GOPS, banku, placówkach handlowych i
gastronomicznych, ograniczenia związane wychodzeniem z domu oraz wiele innych sytuacji, które znacznie utrudniły funkcjonowanie w życiu codziennym.
Działania mają jednak na celu zatrzymanie rozprzestrzenienia się epidemii.
Trzeba to powiedzieć jasno: na terenie naszej gminy nie było od wielu lat większego kryzysu. Koronawirus jest wielkim zagrożeniem dla wszystkich dlatego apeluje do Państwa o
zrozumienie i przestrzeganie nowych zasad.
Janusz Goliński
Wójt Gminy Cedry Wielkie

Janusz Goliński
Wójt Gminy Cedry Wielkie

#ZOSTAŃWDOMU

INWESTYCJE
CEDRY WIELKIE W WĄSKIM, ALE ZASZCZYTNYM GRONIE
Gmina Cedry Wielkie została uhonorowana tytułem „Gminy
otwartej na inwestycje”. Nagrodę 3 września odebrał w Lublinie
Wójt Gminy Janusz Goliński. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się finałowa Gala Programu „Gmina otwarta na
inwestycje”, która była jednym z elementów VII Ogólnopolskiej
Konferencji Samorządu i Oświaty – „Edukacja przyszłości”.
Zaszczytny tytuł postanowiono przyznać tylko 30 samorządom z
całego kraju. W tym jakże niewielkim gronie znalazły sie Cedry
Wielkie. Tytuł przyznany został za wzorcowa współprace z
operatorem, zajmującym sie budowa sieci światłowodowej w
ramach programu „Polska Cyfrowa”.
– Nagrodę traktuje jako jedna z form promocji naszej gminy.
Kolejny raz pokazaliśmy, ze nasza gmina ma potencjał inwestycyjny i dokładamy wszelkich możliwych starań, aby kolejne
podmioty znalazły miejsce dla swoich firm właśnie u nas. Mam
nadzieje, ze w pewnym stopniu może sie przyczynić do tego
budowana siec światłowodowa – zauważa Janusz Goliński.
Podstawowym zadaniem programu „Gmina otwarta na inwestycje” jest ścisła współpraca władz samorządowych i operatorów telekomunikacyjnych realizujących budowę sieci światłowodowej w ramach programu „Polska Cyfrowa”.

Na zdjęciu: prezentacja gmin biorących udział w uroczystości.

„Eliminacja barier inwestycyjnych przyczyni sie do przyspieszenia cyfrowego rozwoju Polski i umożliwienia lokalnej społeczności korzystania z dostępu do Internetu o wysokiej przepustowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań zwiększających
konkurencyjność polskiego społeczeństwa na tle innych światowych gospodarek” – czytamy w założeniach programu.
Na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia.

NASZA CZĘŚĆ WIŚLANEJ TRASY ROWEROWEJ JEST GOTOWA
Zakończyła się budowa części Wiślanej Trasy Rowerowej w gminie Cedry Wielkie. Tuż przed świętami przeprowadzono ostatnie
odbiory techniczne.
Przypomnijmy, że na terenie naszej gminy na rowerowe wycieczki wybierać się można wałem wiślanym od miejscowości
Giemlice przez Leszkowy i Kiezmark do Błotnika. Nasz fragment trasy to jednak jedynie 18-kilometrowy odcinek zrealizowany
w ramach ogólnopolskiego projektu, dzięki któremu na dwóch kółkach będzie można przejechać niemal cały kraj wzdłuż Wisły.
– W ramach inwestycji wybudowano także dwie wiaty przystankowe, gdzie można usiąść, odpocząć i posilić się przed dalszą
podróżą na południe kraju albo przez Sobieszewo do Gdańska – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Przystanki zlokalizowane są niedaleko mostu i strażnicy w Kiezmarku oraz w okolicach Giemlic. Rowerzyści na pewno się ucieszą, ponieważ w pobliżu nie ma żadnego miejsca, gdzie można byłoby odpocząć albo schronić się chociażby przed ulewnych
deszczem.

Na zdjęciu: nowo otwarta trasa rowerowa.
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6 MILIONÓW NA TRZY DROGI
Około 6 mln zł wynieść mają tegoroczne nakłady finansowe na
drogi w naszej gminie. O przebudowie ul. Ogrodowej w Cedrach
Wielkich już informowaliśmy. Niebawem drogowcy wejdą zaś na
ulicę Łokietka w miejscowości Trutnowy oraz na kolejną drogę w
Cedrach Wielkich, dzięki której – w jej bezpośrednim sąsiedztwie – będzie można realizować ważne, gminne inwestycje.
Przebudowa ulicy Ogrodowej ma być ukończona w wakacje.
Jeszcze w tym roku zupełnie od podstaw budowana będzie w
bezpośrednim sąsiedztwie kolejna droga – wiodąca od ulicy
Ogrodowej wzdłuż ogródków działkowych do ulicy wojewódzkiej.
– Inwestycja jest realizowana z myślą o planowanej budowie
m.in. przedszkola i żłobka. Są to duże przedsięwzięcia. Szacuję,
że koszt budowy nowej drogi może wynieść ok. 2,5 milionów
złotych. Połowę tej kwoty pokryją środki z od wojewody pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – informuje Janusz
Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Na zdjęciu: droga przeznaczona do remontu.

Dodajmy, że wszystkie trzy zadania drogowe na pewno będą ukończone w tym roku.

NOWE MOŻLIWOŚCI MARINY W BŁOTNIKU
Gmina Cedry Wielkie może w końcu w pełni dysponować przystanią żeglarską w Błotniku. 8 stycznia podpisano protokół, w którym
czytamy, że spółka „Pętla Żuławska” przekazuje obiekt gminie
Cedry Wielkie. Dzięki temu marina może wreszcie zarabiać
pieniądze i będzie mogła świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie.
Przypomnijmy, że budowa przystani w Błotniku była jednym z
wielu zadań, które realizowane były w ramach projektu „Pętla
Żuławska” – w znacznej mierze dofinansowanego ze środków
unijnych. Założenie było takie, aby jeden podmiot zarządzał
wszystkimi marinami powstałymi właśnie w ramach tego projektu.
Do tego celu powołano spółkę „Pętla Żuławska”.
Na zdjęciu: od lewej: Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie,

– Poza tym Unia Europejska narzuciła jeszcze jeden warunek. Łukasz Żarna – Komandor GKM „CEDRUS”, Michał Górski i Stanisław
Przez pięć pierwszych lat działalności przystani nie mogliśmy Justyński – Zarząd Spółki Pętla Żuławska
prowadzić działalności gospodarczej. Można było jedynie świadczyć usługi, które dotyczyły bezpośrednio obsługi żeglarzy, a
więc usługi bosmańskie czy cumowanie i zimowanie jachtów, drobne remonty łódek – tłumaczy Łukasz Żarna, dyrektor
Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
Dzięki temu, że została zakończona trwałość projektu unijnego, przed mariną w Błotniku otwierają się nowe możliwości.
– Brak gastronomii był pewną bolączką, ale skoro otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę mariny, to musieliśmy dostosować się do unijnych wytycznych, Na przystani jest już w pełni wyposażona kuchnia, więc w każdej chwili możemy zlecić świadczenie usług gastronomicznych. Usługi hotelarskie też możemy rozpocząć w każdej chwili, ponieważ mamy także przygotowane pokoje. W planach mamy również rozbudowę pomostów o taras restauracyjny – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry
Wielkie.
Marina w Błotniku tętni życiem przede wszystkim w okresie letnim, dlatego też usługi gastronomiczne na pewno wystartują
wraz z rozpoczęciem sezonu żeglarskiego.
Przebudowa ulicy Ogrodowej ma być ukończona w wakacje. Jeszcze w tym roku zupełnie od podstaw budowana będzie w
bezpośrednim sąsiedztwie kolejna droga – wiodąca od ulicy Ogrodowej wzdłuż ogródków działkowych do ulicy wojewódzkiej.
– Inwestycja jest realizowana z myślą o planowanej budowie m.in. przedszkola i żłobka. Są to duże przedsięwzięcia. Szacuję,
że koszt budowy nowej drogi może wynieść ok. 2,5 milionów złotych. Połowę tej kwoty pokryją środki z od wojewody pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – informuje Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Dodajmy, że wszystkie trzy zadania drogowe na pewno będą ukończone w tym roku.
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DROGA POWIATOWA BĘDZIE REMONTOWANA
Na ten rok zaplanowano remont ok. 1,2 km drogi powiatowej między Błotnikiem a Kiezmarkiem. To nie koniec
dobrych wiadomości. Przygotowany ma być także projekt
dotyczący przebudowy „powiatówki” między Błotnikiem a
Trzciniskiem.
Zakres planowanych prac jest bardzo duży, dlatego inwestycję rozłożono na etapy. W tym roku drogowcy będą
działać między Błotnikiem a Kiezmarkiem. Jezdnia
będzie poszerzona, utwardzone zostaną pobocza i
wylany nowy asfalt. Całość może kosztować ok. 1,5 mln zł.
Zarządcą drogi jest powiat gdański, a mimo to środki na
remont drogi zabezpieczono również w naszym gminnym budżecie. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie
podjęli radni.

Na zdjęciu: droga powiatowa miedzy Błotnikiem a Kiezmarkiem

Z kolei w tym roku ma być zaprojektowany remont odcinka Błotnik – Trzcinisko. Szacuje się, że tylko ta część inwestycji
może kosztować ponad 5 mln zł, dlatego potrzebne będzie zewnętrzne wsparcie. W związku z tym powiat zamierza wystąpić o wsparcie z Funduszu Dróg Lokalnych.

DROGOWCY NA OGRODOWEJ
Zgodnie z planem ruszyła przebudowa ulicy Ogrodowej
w Cedrach Wielkich. Prace powinny zakończyć się w
lipcu.
– Warunki pogodowe są dobre, więc praca wre. Najbliższe miesiące będą trudne dla osób tam mieszkających. W
związku z budową występować będą utrudnienia. Mam
nadzieję, że mieszkańcy będą wyrozumiali i cierpliwi. Za
kilka miesięcy pojadą jednak po drodze prostej jak stół –
mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Przypomnijmy, że inwestycja – w 50% dofinansowana ze
środków Funduszu Dróg Lokalnych – kosztować będzie
1,3 mln zł. Poza nowym asfaltem drogowcy wybudują
również chodnik, zainstalowane będzie też oświetlenie.
Wcześniej wybudowano tu kanalizację sanitarną.

Na zdjęciu: prace remontowe na drodze

DRZEMIE W NAS DUŻY POTENCJAŁ
Wójt Janusz Goliński spotkał się z władzami Agencji
Rozwoju Pomorza. Omawiano możliwości inwestycyjne
gminy Cedry Wielkie, ale też podpisano umowę, dzięki
której część kadr naszego urzędu będzie brała udział w
projekcie „Podniesienie standardów obsługi inwestora w
województwie pomorskim”, który w całości finansowany
jest ze środków europejskich.
Wiceprezesi Agencji Rozwoju Pomorza – Rafał Dubel i
Piotr Ciechowicz nie kryli zadowolenia z faktu, że nasza
gmina przystąpiła do tego projektu.
– Dzięki trasie S7 w naszej gminie drzemie ogromny
potencjał gospodarczy, dlatego tak istotnym jest udział w
Na zdjęciu: od lewej: Piotr Ciechowicz - Wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza,
tym projekcie. Naszą gminę coraz chętniej dostrzegają
Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Rafał Dubel - Wiceprezes Agencji
poważni inwestorzy. Działki stają się łakomym kąskiem.
Rozwoju Pomorza
Powodów jest kilka. Najważniejszą jest oczywiście cena,
która znacznie różni się od tych proponowanych w mieście. Drugim ważnym elementem jest lokalizacja – bliskość Trójmiasta
i portów oraz bezpośrednie sąsiedztwo trasy szybkiego ruchu. Ostatnie inwestycje pokazały, że Żuławy są przychylne inicjatywom. Mam nadzieję, że inwestycje nowych firm w gminie Cedry Wielkie pozostają tylko kwestią czasu – mówi Janusz Goliński.
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10 ŁODZI TRAFI DO BŁOTNIKA
Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu
żeglarskiego na przystań do Błotnika ma trafić 10 łodzi,
na których szkolić się będą uczniowie szkółki żeglarskiej.
Łodzie zostaną zakupione w ramach zainicjowanego
przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka projektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie
zaślubin Polski z morzem”. Uczestniczą w nim tylko 23
samorządy pomorskie, które brały udział w innych
projektach związanych z turystyką wodną („Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska” oraz „Pomorskie Szlaki Kajakowe”).
– Jeszcze kilka lat temu nikt nie przypuszczał, że Błotnik
będzie mógł się pochwalić taką piękną mariną, gdzie
swoją przystań znajdzie tak wielu miłośników żeglarstwa
z gminy Cedry Wielkie. Ta typowo rolnicza gmina staje
się coraz prężniejszym ośrodkiem na żeglarskiej mapie
Pomorza – mówił podczas spotkania Mieczysław Struk.

Na zdjęciu:
Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński.

W ramach projektu do 23 pomorskich samorządów
otrzyma łącznie 100 łodzi żaglowych, a 10 z nich trafi do
naszej gminy.
– Podczas spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, która jako pierwsza
kobieta samotnie opłynęła kulę ziemską. Cieszę się, że
wśród naszej młodzieży nie brakuje chętnych, którzy
rozsmakowali się w żeglarstwie. Może wśród nich są
przyszli mistrzowie albo podróżnicy, którzy podobnie jak
Pani Krystyna dokonają niecodziennych rzeczy – mówi
Janusz Goliński.
Na zdjęciu: Wójt Gminy Janusz Goliński oraz Marszałek Mieczysław Struk.

WAŻNA INWESTYCJA DLA NASZEGO REGIONU
Wójt Janusz Goliński spotkał się z przedstawicielami spółki
PERN. Rozmawiano o planowanej budowie rurociągu z
Gdańska do Płocka. Część inwestycji realizowana będzie na
terenie naszej gminy.
– Jest to inwestycja niezwykle ważna dla polskiej, ale i
naszej gminnej gospodarki. Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy mogą czuć pewne obawy w związku z tak potężnym
przedsięwzięciem. Organizowane będą spotkania, aby
rozwiać wszelkie wątpliwości i niejasności. Będą na nie
zapraszani przedstawiciele inwestora, a więc spółki PERN –
mówi Janusz Goliński.
Budowa drugiej nitki rurociągu pomorskiego przebiegać
będzie przez miejscowości: Koszwały, Trutnowy i Miłocin i
właśnie tam organizowane będą spotkania informacyjne.

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania.

Wszystko wskazuje na to, że do końca 2021 roku inwestor otrzyma pozwolenie na budowę, a przedsięwzięcie ma być ukończone
w 2023 roku. Zgodnie z założeniami projektowany rurociąg będzie przebiegać wzdłuż istniejącej I nitki odcinka pomorskiego.
Rurociąg będzie pracował dwukierunkowo, niezależnie od pierwszej nitki. Według wstępnych szacunków parametry techniczne
rurociągu pozwolą na przesył blisko 25 mln ton ropy rocznie. Realizacja inwestycji pozwoli na przekierowanie ropy naftowej w
sytuacjach awaryjnych z jednego rurociągu do drugiego oraz da możliwość przesyłu surowca przez „połączone obie nitki”.
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INWESTYCJE WARTE NIEMAL 1 MILIARD
Wszystkie projekty unijne, jakie w ostatnich 6 latach zrealizowano na terenie naszej gminy, kosztowały niemal 1
miliard złotych. Daje to nam 3. miejsce na Pomorzu i 32. w
kraju. Daleko za naszymi plecami sklasyfikowano Słupsk,
Sopot, Tczew, czy Pruszcz Gdański.
Główny Urząd Statystyczny podał niedawno dane dotyczące
wartości projektów, które zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. W największych polskich miastach
inwestycje liczono w miliardach złotych pozyskanych z
funduszów unijnych. Prym wiedzie oczywiście miasto
stołeczne, gdzie w latach 2014–2020 łączna wartość projektów unijnych realizowanych przez wszystkich beneficjentów
wyniosła 19,8 mld zł. Kolejne miejsca zajęły: Kraków (8,3 mld
zł), Łódź (8 mld zł) oraz Wrocław (6,3 mld zł).
Z naszego województwa najwyżej sklasyfikowany jest
Gdańsk (7. miejsce, 4,6 mld zł) i Gdynia (9., 3,1 mld zł).
Następne miejsce w województwie pomorskim zajmuje
gmina Cedry Wielkie, gdzie w latach 2014–2020 zrealizowano inwestycje o łącznej wartości 984 mln zł.
– Nie jest żadną tajemnicą, że tak wysokie miejsce to efekt
budowanej na naszym terenie trasy ekspresowej S-7. Ale i
Na zdjęciu: Tabela projektów UE w 2477 gminach - nasza Gmina na 32 miejscu.
nasze gminne inwestycje również miały w tym swój niemały
udział. Tylko w ostatnim czasie zakończyliśmy kilka ważnych
inwestycji, których wartość opiewa na kilkadziesiąt milionów złotych – podkreśla wójt Janusz Goliński.
Same projekty związane z gospodarką wodno-ściekową pochłonęły ok. 60 mln zł. Kolejne 20 mln zł wydano natomiast na
budowę ścieżek rowerowych. Ok. 18 mln zł to budowa hali sportowej i szkoły w Cedrach Wielkich. Niemało, bo ok. 10 mln
zł, kosztowały zadania związane z renowacją naszych zabytków. To oczywiście nie jedyne projekty, które realizowane były
przy wsparciu środków z Unii Europejskiej m.in. Centrum Kultury Rybackiej w Cedrach Małych, przedszkole w Trutnowach
i wiele innych.

ROZMAWIANO O LEPSZYM OŚWIETLENIU PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
Wójt Janusz Goliński spotkał się z wiceprezesem Energa Oświetlenie Jakubem Farinade. Rozmowy dotyczyły m.in. instalacji
nowych punktów świetlnych na terenie naszej gminy, ale również interesujących pomysłów związanych z odnawialnymi źródłami
energii.
Na spotkaniu wójt Goliński poruszył sprawę lepszego oświetlenia przejść dla pieszych w najbardziej newralgicznych miejscach
(m.in. okolice szkoły i ŻOKiS w Cedrach Wielkich). Dzięki temu – szczególnie w warunkach wieczornych i nocnych – poruszanie
się po przejściach dla pieszych będzie znacznie bezpieczniejsze.

Na zdjęciu: od lewej: Jakub Farinade - Wiceprezes Energa Oswietlenie,
Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie
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FOTOGALERIA INWESTYCJE

10 łodzi trafi do Błotnika

Cedry Wielkie w wąskim, ale zaszczytnym gronie

Drogowcy na Ogrodowej
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KULTURA I OŚWIATA

ŚWIĘTOWALIŚMY DZIEŃ KOBIET
Takiego Dnia Kobiet w Cedrach Wielkich jeszcze nie było. Specjalnie dla naszych Pań wystąpił z kabaretowym programem
znany i lubiany aktor Andrzej Grabowski.
Do tej pory imprezy organizowane z okazji Dnia Kobiety miały charakter kameralny. Teraz, dzięki gościnności Żuławskiego
Ośrodka Kultury i Sportu, wydarzenia ze znacznie większym rozmachem można organizować w hali.
– Dziękuję, że przyjęłyście nasze zaproszenia. Proszę też przyjąć najlepsze życzenia. Chciałoby się, aby święto kobiet trwało
znacznie dłużej – najlepiej przez 365 dni w roku. My, płeć brzydka, a więc mężczyźni, zawsze chcemy, aby w naszym otoczeniu
zawsze były kobiety, które dają nam szczęście i radość. Uważam, że jesteście też doskonałym fundamentem dla rodziny i ostoją
domowego ogniska – mówił wójt Janusz Goliński.
– Występ Andrzeja Grabowskiego był wspaniałym pomysłem na uczczenie naszego święta. Takich imprez chciałoby się więcej
– mówi nam Pani Elżbieta.
Wójt Janusz Goliński i Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu, gospodarze imprezy, obdarowywali kwiatami nasze Panie.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Janusz Goliński oraz Dyrektor ŻOKiS Łukasz Żarna.

Na zdjęciu: Andrzej Grabowski.

REPREZENTACJE WYBIERAJĄ CEDRY WIELKIE
Cedry Wielkie staja sie ważnym ośrodkiem przygotowawczym przed ważnymi zawodami. Niedawno trenowali u nas szczypiorniści Algierii, którzy przygotowywali sie do Mistrzostw Afryki, a od 22 stycznia przebywali u nas reprezentanci Polski w
futsalu, którzy trenowali przed turniejem preeliminacyjnym do Mistrzostw Europy.
Biało-czerwoni trenowali w naszej hali przez cztery dni, podczas których odbyło się łącznie 8 treningów.
Po treningach polecieli na Maltę, gdzie odbył się turniej preeliminacyjny. Awans do kwalifikacji zasadniczych Mistrzostw
Europy w Holandii uzyskał zwyciesca maltanskiego turnieju. Z kolei w barażach zagra zespół, który zajmie 2. miejsce. Polzacy
o prawo gry w kwalifikacjach powalczą kolejno z Grecja, Szwecja i Malta.

Na zdjęciu: reprezentacja Polski w Futsalu wraz z Januszem Golińskim – Wójtem Gminy Cedry Wielkie,
Maciejem Kowalczukiem Z-Ca Dyrektora Departamentu ds. Sportu
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Na zdjęciu: od lewej Maciej Kowalczuk - Dyrektor
Departamentu Sportu UMWP, Janusz Goliński – Wójt Gminy,
reprezentant Kadry Polski w Futsalu

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI – MARSZ ŚMIERCI
W dniach 17 i 18 października w Hali Sportowej w Cedrach Wielkich, komplet publiczności oglądał i znakomicie dopingował
zMieszkańcy naszej gminy nie zapomnieli o ofiarach Marszu Śmierci 1945 roku. Wczoraj odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat.
– Od 8 lat spotykamy się pod obeliskiem, który nieprzypadkowo stanął na trasie Marszu Śmierci. Cieszę się, że razem z nami
są dzieci, bo dzięki temu wspólnie budujemy pokolenie pamięci, a nasza historia – często też smutna – będzie wciąż trwała.
Z każdym dniem zmniejsza się liczba osób, które przeżyły ten marsz, ale pamięć o nich musi trwać. Będziemy o to dbać –
mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
– 75. rocznica Marszu Śmierci to historia, którą warto przypominać. Upamiętnijmy też minutą ciszy zmarłą Józefę Krośnicką,
wielką patriotkę, która swego czasu wspólnie z nami wspominała ofiary tragicznego marszu jeńców obozu Stutthof – podkreślała Justyna Słowińska, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie.
Z kolei Starosta Gdański Stefan Skonieczny zaznaczył, że naszym obowiązkiem jest podtrzymywanie pamięci o uczestnikach
tragicznych wydarzeń stycznia i lutego 1945 roku.
– Najgorszą rzeczą jest bycie obojętnym. Obojętność potrafi zabić emocje i znieczulić na wszystko, co się dzieje wokół nas.
Historia o Marszu Śmierci uczy, żeby być odważnym, a nie obojętnym. Marsz Śmierci utożsamiać należy z naszą przeszłością.
Szli i ginęli w nim tacy sami ludzie jak my, którzy też kochali, tęsknili i mieli swoje marzenia. W tamtych okolicznościach wojny
zostali jednak zmuszeni do takich postaw, za które musieli zapłacić najwyższą cenę życia – zauważa Marcin Owsiński, Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof.
Dzięki dobrej współpracy naszej gminy z Muzeum Stutthof udało się odsłonić tablicę informacyjną, na której znaleźć można
rzetelne informacje na temat Marszu Śmierci, podczas którego zginęło ok. 17 tysięcy osób.

Na zdjęciu: uroczyste obchody na terenie Gminy Cedry Wielkie

Na zdjęciu: uroczyste obchody na terenie Gminy Cedry Wielkie
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KOLĘDNICY W CEDRACH WIELKICH
Smak niedawnych świąt Bożego Narodzenia mogliśmy jeszcze poczuć podczas XII Gminnego Przeglądu Jasełek i VI Konkursu Kolęd i Pastorałek, które odbyły się w Cedrach Wielkich.
W tegorocznym przeglądzie jasełek wzięło udział przeszło 90 uczniów ze szkół podstawowych z: Giemlic, Wocław i Cedrów
Wielkich oraz podopieczni Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach.
Z kolei w konkursie kolęd i pastorałek jury (Emilia Cyman, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Cedry Wielkie i Sylwia
Makrucka, Kierownik Referatu Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Cedry Wielkie) miało nie lada orzech do zgryzienia.
Do rywalizacji przystąpiło tylko pięciu uczestników, ich poziom był wyrównany, dlatego zdecydowano się przyznać im wszystkim ex aequo 1. miejsce.
W konkursie zaprezentowali się;
- Adrian Mazurek z II klasy Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich z utworem „Święta to czas niespodzianek”,
- Alicja Grzylewska z I klasy Szkoły Podstawowej w Wocławach z utworem „Maleńka Miłość”,
- Zofia Sulej uczennica z VI klasy Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich z utworem „Noel”.
- Maria Pisowacka z IV klasy Szkoły Podstawowej w Wocławach z utworem „Czas Wigilii”,
- Marta Matyjas z VIII klasy Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich z kolędą „Cicha noc”.

Na zdjęciach: uczestnicy wydarzenia oceniani przez komisję w składzie od lewej: Justyna Słowińska - Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Sylwia Makrucka
- Kierownik Referatu Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Cedry Wielkie, Emilia Cyman- Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
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PRZEMÓWIĆ DO WYOBRAŹNI
Wójt Janusz Goliński w towarzystwie Starosty Gdańskiego Stefana Skoniecznego i ks. dziekana Janusza Mathea odwiedzili
Muzeum Piaśnickie, gdzie spotkali się z dziekanem dekanatu
Wejherowo ks. prałatem Danielem Nowakiem, pomysłodawcą i
budowniczym miejsc upamiętniających martyrologię polskiej
ludności w Piaśnicy.
Lasy piaśnickie nazywane przez wielu „kaszubskim Katyniem”
widziały masowe egzekucje w czasie II wojny światowej. Ofiarami
ludobójstwa padło około 14 tysięcy osób.
Wyjazd do Piaśnicy nie był przypadkowy.
– Na terenie naszej gminy i całego powiatu gdańskiego ginęli
ludzie, którzy szli w Marszu Śmierci ze Stutthofu w okolice Lęborka. Chciałbym, aby nasze pomniki nie były tylko symbolicznymi
kamieniami, ale pomnikami, które bardziej przemówią do
wyobraźni młodego pokolenia. Ciekawe rozwiązania znaleźliśmy właśnie w Muzeum Piaśnickim – mówi Janusz Goliński.
Starosta Stefan Skonieczny zaproponował organizację spotkania
z artystą, który w Piaśnicy wykonał symboliczne figury więźniów.
Podobne figury miałyby stanąć w różnych punktach Marszu
Śmierci na terenie powiatu gdańskiego.

Na zdjęciu: Janusz Goliński – Wójt Gminy w towarzystwie Starosty Gdańskiego
Stefana Skoniecznego i ks. prałata Daniela Nowaka dziekana dekanatu Wejherowo.

OBÓZ ŻEGLARSKI W HISZPANII
23 lutego nasi młodzi adepci żeglarstwa ze Szkółki Żeglarskiej
w Błotniku wraz z Panem Krzysztofem Kocięda spotkali się na
lotnisku w Gdańsku aby wspólnie polecieć na niezwykłą przygodę do słonecznej Hiszpanii. Wyjazd został zorganizowany
przy współpracy z gminą Cedry Wielkie.
Już około godziny 10.00 uczestnicy przywitali Alicante, skąd
zostali przetransferowani do Torrevieja – miasta położonego
na Costa Blanca w prowincji Alicante, w południowo-wschodniej Hiszpanii. Opiekunem wyjazdu i głównym szkoleniowcem
był Pan Krzysztof Kocięda – doświadczony trener żeglarstwa,
trener Szkółki Żeglarskiej w Błotniku i nauczyciel wychowania
fizycznego. Rezydentem zgrupowania był Pan Piotr Kuczys.
Już pierwszego dnia po przylocie i wspólnym śniadaniu,
uczestnicy wzięli udział w zajęciach na wodzie. Podczas
pobytu odbyło się łącznie 8 treningów na łodziach klasy OPTYMIST, podczas których szkółkowicze uczyli się żeglowania.
Ponadto, każdego dnia zaraz po pobudce wszyscy brali udział
w porannych rozruchach, tak aby każdy przygotował się
fizycznie do kolejnego dnia treningowego. Jednak oprócz
ciężkiej pracy nad swoimi umiejętnościami na wodzie, dzieci
zwiedzały również różne ciekawe miejsca w okolicy Torrevieja.
Nie obeszło się także bez odpoczynku i plażowania, czas
znalazł się również na gry, zabawy ogólnorozwojowe i rekreacyjne, spacery czy też zakupy a nawet na zwiedzanie RioSafari w ELCHE, lokalnego targu, czerwonego zasolonego jeziora w Torrevieja czy też terenów wojskowych. Długo wyczekiwaną atrakcją były baseny termalne w ALTEA.
Uczestnicy 4 marca bezpiecznie wylądowali na lotnisku w
Gdańsku, gdzie już czekali na nich stęsknieni rodzice. Ogromne podziękowania dla Pana Krzysztofa Kocięda za organizacje
wyjazdu, opiekę i organizację treningów. Mamy nadzieje, że
nasi szkółkowicze będą mieli jeszcze wiele okazji to szlifowania
swoich umiejętności żeglarskich poza terenem Mariny
Błotnik.
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Na zdjęciu: uczestnicy obozu wraz Panem Krzysztofem Kocieda - trenerem
szkółki żeglarskiej w Błotniku.

Na zdjęciu: Uczestniczka obozu.

PUCHAR POLSKI W FUTSALU
W Cedrach Wielkich odbyła się kolejna impreza sportowa. Tym razem nasza hala gościła uczestników turnieju Pucharu Polski
na szczeblu wojewódzkim – oczywiście w halowej odmianie piłki nożnej. Do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów, ale przepustka do dalszego etapu rozgrywek czekała tylko na zwycięzcę.
Zwycięzcą zmagań w Cedrach Wielkich został Chrobry Charbrowo. Gratulujemy.
Dodajmy, że inicjatorką piłkarskich pucharowych zmagań w Cedrach Wielkich była radna Anna Moritz, która jest też członkiem zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Na zdjęciu: Zawodnicy turnieju piłkarskiego.

Na zdjęciu: Zwycięzcy turnieju.

DARIUSZ MATYJAS Z PUCHAREM PROBOSZCZA
Rozegrano 22. Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Proboszcza w Wocławach. Tenisistów jak co roku gościła miejscowa podstawówka.
– Turniej przebiegał bardzo sprawnie. Jak co roku dużym zainteresowaniem naszych gości cieszyła się kawiarenka przygotowana przez Radę Rodziców. Mimo że do jubileuszowego, 25. turnieju pozostało jeszcze trochę czasu, to już teraz zastanawiamy się
nad jego organizacją, aby zawody na długo zapadły w pamięci
uczestników – mówi Beata Kwiecień, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wocławach.
Nie miejsca i medale były najważniejsze, a przede wszystkim
dobra zabawa i integracja lokalnej społeczności. Mimo to warto
poinformować, kto okazał się najlepszy w swoich kategoriach
wiekowych.

Na zdjęciu: Uczestnicy turnieju tenisa stołowego.

Do walki o puchar proboszcza z Wocław ks. Waldemara Naczk przystąpiło kilkudziesięciu zawodników.
Wśród chłopców do 13 lat zwyciężył Adrian Okrój, który w pokonanym polu pozostawił Fabiana Raczkowskiego i Miłosza
Grenz. W gronie dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się Anastazja Jaszczyk. 2. miejsce zajęła Marcelina Grzylewska, a 3.
Małgorzata Langowska. Magdalena Gawryś zwyciężyła w kategorii dziewcząt 13–18 lat. Na 2. pozycji zawody ukończyła Marta
Langowska, a 3. Weronika Rumak. Wśród chłopców zwyciężył Oskar Malec, który w ostatecznym rozrachunku okazał się
lepszy od Igora Kowalskiego i Kamila Maczugi. W kategorii kobiet powyżej 18 lat zwyciężyła Magdalena Lech. Miejsca na
podium zajęły jeszcze Izabela Miłosz i Hanna Szparniak. Z kolei wśród mężczyzn miejsca na podium zajęli kolejno: Dawid
Kobryń, Tomasz Jaszczyk i Paweł Tutak. Wśród seniorów, a więc zawodników powyżej 35 lat najlepszym zawodnikiem okazał
się Dariusz Matyjas, do którego trafi puchar proboszcza parafii Wocławy. Na 2. miejscu zawody ukończył Grzegorz Gugniewicz, a na 3. Mieczysław Turzyński.
Najlepszym gratulujemy i zapraszamy na kolejny turniej do gościnnych Wocław. Dodajmy jeszcze tylko, że nagrody i puchary
dla najlepszych ufundował Urząd Gminy Cedry Wielkie oraz ks. Waldemar Naczk.
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II MIEJSCE W POWIATOWYCH IGRZYSKACH DZIECI W MINI SIATKÓWCE
We wtorek 11 lutego 2020 roku w hali sportowej w Szkole
Podstawowej w Rotmance odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci
w mini siatkówce dziewcząt. Gminę Cedry Wielkie reprezentowały uczennice ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych,
zwyciężczynie eliminacji gminnych.
Zawody rozegrane zostały systemem „każdy z każdym”. Poziom
był bardzo wyrównany, ale dziewczęta poradziły sobie dobrze z
tremą i emocjami. W meczach potrafiły pokazać swoje umiejętności i zaangażowanie. Ostatecznie zajęły II miejsce w mocno
obsadzonych zawodach. Do zwycięstwa zabrakło niewiele, ale
rywalki ze Szkoły Podstawowej w Koźlinach okazały się lepsze w
tie- breaku w meczu finałowym.
Skład drużyny: Chrostowska Oliwia, Dżurko Martyna, Szweda
Oliwia, Wasiluk Wiktoria, Korsak Karolina, Maśka Klaudia, Ewa
Reszpądek, Kinga Grabarczyk, Babul Agata, Gwizdała Paulina.

Na zdjęciu: Reprezentantki Gminy Cedry Wielkie.

Gratulujemy sukcesu.

W TYM ROKU POSTAWILI NA SPORT – PODSUMOWANIE FERII ZIMOWYCH
Pogoda nas w tym roku nie rozpieszcza, dlatego w czasie zimowych ferii brakowało zabawy na śniegu. Jednak ci, którzy
skorzystali z oferty Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w CedrachNa
Wielkich,
zdjęciu: z całą pewnością się nie nudzili. Dwa tygodnie
wypełnione były zajęciami. Na pewno ciekawymi, bo frekwencja była duża.
– Zajęcia odbywały się przede wszystkim w hali, dlatego w tym roku postawiliśmy na sport. Odbywały się zajęcia tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Chętni mogli spróbować swoich sił podczas zajęć tanecznych,
gdzie uczono się hip-hopu. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspinaczkowa – mówi Łukasz Żarna,
dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Z kolei dla osób, które mają duszę artysty, zorganizowano zajęcia plastyczne prowadzone przez Barbarę Jankowską czy
wspólne śpiewanie z Danielem Ejnikiem.
– Jak zawsze wszyscy wyczekiwali zajęć kulinarnych, na których dzieci z pomocą opiekunów z naszego ośrodka przygotowały mini pizze. W czasie ferii odwiedzili nas aktorzy Teatru Blaszany Bębenek z przedstawieniem „Renifer Niko ratuje zimę”. Z
kolei w drugim tygodniu wybraliśmy się do Teatru Miniatura na spektakl „Bajki Robotów” – dodaje Łukasz Żarna.

Na zdjęciu: Dzieci uczestniczące w wydarzeniu.
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SZYKUJEMY SIĘ DO „ROWEROWEGO MAJA”
Miłośnicy rowerów, rolek i hulajnóg mogą już szykować sprzęt do kolejnej odsłony „Rowerowego maja”.
– W tegorocznej odsłonie „Rowerowego maja” weźmie udział ok. 300 uczestników z czterech szkół z terenu naszej gminy.
Dzieci będą mogły dojeżdżać do szkół na rowerach, rolkach oraz hulajnogach. W tym roku będzie też możliwość – ze względów bezpieczeństwa – podwiezienie dziecka samochodem, by tylko ostatnie odcinki uczeń pokonał w wybrany przez siebie
sposób – mówi nam Paulina Kiełczykowska, koordynator „Rowerowego maja” w gminie Cedry Wielkie.
„Rowerowy maj” jest największą kampanią w Polsce promującą zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci
przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Jest to też forma popularyzacji roweru jako środka transportu do szkoły, a przy okazji uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po
zakończeniu kampanii.
– Zasady akcji są bardzo proste. Każdy przedszkolak czy uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny:
na rowerze, hulajnodze, rolkach, otrzymuje naklejki do specjalnego dzienniczka oraz na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody – zapowiada Paulina Kiełczykowska.
Dodajmy, że w roku ubiegłym uczniowie otrzymali bilety do kina, najlepsza klasa mogła pojechać na wycieczkę, a szkoła otrzymała w nagrodę rowerową wiatę.
– Na terenie naszej gminy już teraz mamy do dyspozycji kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych. Przypomnę, że pod koniec
ubiegłego roku zakończyliśmy budowę naszego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej. W tym roku swój odcinek ma wybudować
Gdańsk, więc będzie można na rowerze pojechać aż do Gdańska pod fontannę Neptuna. Należy jeszcze powiedzieć o kolejnych planowanych inwestycjach, dotyczących ścieżek rowerowych. Mam tu na myśli budowę tras do Stanisławowa oraz
między Giemlicami, Długim Polem i Cedrami Wielkimi – mówi wójt Janusz Goliński.

Z UWAGI NA OBECNĄ SYTUACJE EPIDEMIOLOGICZNĄ
ISTNIEJE ZAGROŻENIE ODWOŁANIA PRZEZ ORGANIZATORÓW TEGOROCZNEJ AKCJI „ROWEROWY MAJ”

MISTRZOWIE CZYTANIA SP WOCŁAWY
W dniach 11 - 13 lutego 2020 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Filii w Pruszczu Gdańskim odbył się
trzydniowy „Konkurs Pięknego Czytania”. Udział w konkursie wzięło 116 uczniów z 20 szkół podstawowych powiatu gdańskiego.
Jury przyjęło następujące kryteria oceny: płynność czytania, poprawność artykulacji głosek, tempo czytania (pauzowanie,
interpunkcja) oraz dobór środków artystycznego wyrazu.
Wśród licznej grupy uczestników uczniowie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach uzyskali wysokie
lokaty:
1 miejsce w kategorii klas II - zdobyła Paulina Piasek,
3 miejsce w kategorii klas III - zdobyła Ania Tomaszewska
2 miejsce w kategorii klas IV - zdobyła Weronika Piszorska
Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Nie bądźmy obojętni

Świętowaliśmy Dzień Kobiet
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e-RECPTY
ZOSTAŃ W DOMU
Jesteś osobą starszą, masz problemy zdrowotne i obniżoną odporność? Unikaj miejsc zatłoczonych, jeśli nie musisz wychodzić, zostań w domu.
Wszędzie tam, gdzie masz bliski (poniżej 2 metrów) kontakt z innymi ludźmi, możesz zakazić się wirusem. Osoby starsze,
chore przewlekle z obniżoną odpornością, powinny zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo.
NIE WYCHODŹ Z DOMU PO RECEPTĘ
Przypominamy – e-receptę możesz dostać na mail lub telefon. Unikniesz wizyty w przychodni, w której możesz zetknąć się z
chorymi i być niepotrzebnie narażonym na wirusy.
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BEZPŁATNE TELEKONSULTACJE W ETER-MED
W trosce o naszych Pacjentów wprowadziliśmy bezpłatne telekonsultacje w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz,
pielęgniarka i położna). Każdy Pacjent, z aktywną deklaracją POZ do ETER-MED, ma możliwość skorzystania z bezpłatnych
teleporad w wyznaczone dni i godziny.
Podczas teleporady dyżurujący lekarze mogą:
•
•
•
•

omówić Twoje wyniki badań
zweryfikować Twój stan zdrowia (decyzja lekarza, czy będzie potrzebna wizyta osobista)
wystawić e-recpetę (decyzja lekarza, czy będzie potrzebna wizyta osobista)
wystawić e-zwolnienie (decyzja lekarza, czy będzie potrzebna wizyta osobista)

Teleporady udzielane są od poniedziałku do piątku przez wszystkich lekarzy POZ ETER-MED (interniści i pediatrzy) w godzinach pracy przychodni. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nr:
•
•
•
•
•

Cedry Wielkie: 58 355 40 21
Gdańsk: 58 320 26 00 (wew.1)
Sobieszewo: 58 308 00 38
Ostaszewo: 55 612 90 60
Sztutowo: 55 247 83 09

Dyżury położnej POZ:
•
Poniedziałki 10:00-10:25
•
Wtorki 14:35- 15:00
•
Środy 7:35-8:00
•
Czwartki 17:00-17:25
•
Piątki 10:00-10:25
Konsultacje pod nr 58 346 31 07 (wew.6) Wszystkie telekonsultacje są nagrywane. Zachęcamy do kontaktu.
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SPRAWY SPOŁECZNE
BEZPIECZNIEJ W CZASIE ŚWIĄT
W ostatnich dniach strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Koszwał oraz Cedrów Wielkich zajmowali się dezynfekcją
najbardziej newralgicznych miejsc w naszej gminie.
Wczoraj strażacy pracowali z aparatami plecakowymi. Z kolei dziś strażacy z Cedrów Wielkich do akcji zadysponują dodatkowy sprzęt. Do jednostki zakupiono dodatkowe lance, które zostały zainstalowane do agregatu wysokociśnieniowego w samochodzie pożarniczym Ford Transit. Dzięki temu można prowadzić dezynfekcje na dużych powierzchniach. Działania prowadzone są przy kościołach, siedzibie urzędu gminy, ośrodku zdrowia, ale i na przystankach autobusowych czy przy sklepach.
– Dezynfekcje prowadzone będą jeszcze po świętach. Najbardziej uczęszczane miejsca odkażane będą w miarę potrzeb –
mówi Janusz Goliński.
To nie koniec działań, które mają sprawić, żebyśmy w najbliższych, jakże szczególnych dniach, czuli się bezpieczniejsi.
– Do wszystkich proboszczów naszych kościołów przekazaliśmy maseczki ochronne, aby mogli z nich skorzystać wierni
chcący uczestniczyć w mszach świętych. Maseczki odebrali także niektórzy radni oraz sołtysi – dodaje wójt.
Dodać jeszcze trzeba, że Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w imieniu naszej
gminy przekazał Szpitalowi Marynarki Wojennej w Gdańsku 500 maseczek oraz dwa kartony butów ochronnych. Ilość może
nie powala na kolana, ale w tak trudnych chwilach – jakie przeżywa służba zdrowia – każda pomoc może być na wagę ludzkiego życia.

Na zdjęciach: Strażacy przeprowadzający dezynfekcje w naszej Gminie.

WOLONTARIUSZKI SZYJĄ MASECZKI
Mieszkańcy naszej gminy ale też i z innych gmin nie poddają się
koronawirusowi. Podjęli rękawice i na swój sposób walczą z wirusem, który opanował cały świat. Na czym polega ta walka? Kilkanaście osób szyje maseczki, które trafiają m.in. do strażaków czy
przychodni zdrowia.
Koordynacją akcji zajął się w naszej gminie Żuławski Ośrodek
Kultury i Sportu z jego dyrektorem Łukaszem Żarną na czele. To
właśnie Łukasz Żarna zaopatruje w materiał osoby, które szyją
maseczki. Sam też je odbiera.
– Trzeba zachować wszelkie środki ostrożności i pomóc w walce
z tym niewidzialnym, ale jakże groźnym wrogiem – mówi nam
Łukasz Żarna.
Pomysł szycia maseczek wyszedł z Nowego Dworu Gdańskiego,
bowiem brakuje ich w tutejszym szpitalu. W naszej gminie to wójt
Janusz Goliński zaproponował włączenie się do nowodworskiej
akcji i – jak widać – nie trzeba było długo namawiać naszych
mieszkańców, aby przyłączyli się do swoich sąsiadów zza Wisły.

Na zdjęciu: Wolontariuszka podczas szycia maseczek.

Korzystając z okazji, zachęcamy mieszkańców naszej gminy do włączenia się w akcję i wsparcia przedsięwzięcia. Można chociażby pomóc w zakupie materiału potrzebnego do uszycia maseczek. W tej sprawie kontaktować się można z Łukaszem Żarną (tel.
517-136-641).
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DEMOGRAFICZNE PODSUMOWANIE 2019 ROKU
W roku 2019 w statystyce demograficznej gminy Cedry Wielkie obserwujemy większą liczbę mieszkańców i narodzin dzieci,
a także spadek liczby zgonów. Na dzień 31.12.2019 r. na terenie gminy zameldowanych było 6664 osób z czego 3300 stanowili
mężczyźni a 3364 kobiety. W porównaniu do ubiegłego roku to o 19 osób więcej.
Na koniec minionego roku na terenie naszej gminy zameldowanych na pobyt czasowy były 64 osoby.
Na terenie gminy zamieszkuje 35 osób, które są w wieku 90 lat i więcej, z tego tylko 7 to mężczyźni.
W 2019 r. na naszym terenie urodziło się 76 dzieci, w tym 43 chłopców i 33 dziewczynki. W porównaniu do 2018 r. odnotowaliśmy wzrost liczby urodzeń o 9. Rodzice przy wyborze imion stawiali na klasykę jak i na panującą modę. Wśród chłopców
widać wyraźnie przewagę tradycji nad nowoczesnością, dominują tu imiona biblijne. Od kilku lat niezmiennie króluje Antoni,
w tym roku w czołówce znaleźli się również Szymon, Jan i Franciszek. Imiona dla dziewczynek są bardziej nowoczesne. W
naszej gminie najczęściej wybierane były imiona: Pola, Lena oraz Maja.
Według statystyk minione lata sprzyjają zawieraniu związków małżeńskich. Według ewidencji Urzędu Stanu Cywilnego w 2019
r. zarejestrowano 91 małżeństw, w tym 62 małżeństwa konkordatowe oraz 29 cywilne. Ponadto w ubiegłym roku 11 par
małżeńskich z terenu naszej gminy obchodziło Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
Z informacji mniej optymistycznych należy dodać, iż w minionym roku odnotowano 57 zgonów i szczęśliwie jest to o 8 mniej
niż w roku 2018.

ZNÓW POBILIŚMY REKORD!!!
Cichną dopiero echa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
która z przytupem grała w gminie Cedry Wielkie. Rekord?
Pobity! Zabawa? Przednia! Nasza mała orkiestra w Cedrach
Wielkich spisała się na medal. Suma zebranych pieniędzy znów
okazała się rekordowa. W tym roku zebraliśmy 34 637,97 zł.
– Do ogólnokrajowego wyniku Cedry Wielkie dołożyły również
swoją cegiełkę – może niewielką, ale dla nas bardzo dużą,
rekordową. To dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy,
a więc uczniów, nauczycieli, instytucji gminnych, sołtysów i
radnych, wśród mieszkańców naszej gminy udało się zebrać
tak dużą kwotę – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry
Wielkie.
– Nasz gminny finał rozpoczynał się o godz. 14.00 i od samego
Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia
początku, co było dla nas wielkim zaskoczeniem, hala wypełniła się tłumem mieszkańców, którzy z chęcią przyłączyli się do
orkiestry. Niezwykle emocjonująco przebiegała licytacja – szczególnie ostatnia, podczas której na aukcję wystawiono m.in.
reprezentacyjny trykot polskich piłkarzy z autografem byłego zawodnika Zbigniewa Bońka, obecnego prezesa Polskiego
Związku Piłki Nożnej oraz pióro, przekazane przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka – informuje
Joanna Stępień.
Gminny finał WOŚP okraszony był występami artystycznymi uczniów ze szkół w Cedrach Wielkich, Wocław i Cedrów Małych.
Wystąpił też nasz rodzimy zespół Midnight oraz młodzieżowy chór z Pruszcza Gdańskiego. Tuż przed finałem – światełkiem
do nieba – z koncertem wystąpił zespół The Nierobbers.
Podczas finału prowadzona była kawiarenka, chętni mogli spróbować szczęścia w loterii fantowej. Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała kiermasz książek, z czego ucieszyli się na pewno dorośli. Dzieciaki mogły się wyszaleć na dmuchańcach.
W punkcie medycznym strażacy z OSP Cedry Wielkie prezentowali, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
Mieszkańcy naszej gminy kolejny raz pokazali, że można na nich polegać, uczestnicząc aktywnie w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wszystkim im należą się wielkie podziękowania. Teraz pora zbierać siły na kolejną 29. WOŚP.
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PONAD 300 OSÓB NA BALU SENIORA
Takiego balu seniora w gminie Cedry Wielkie nie pamiętają nawet najstarsi żuławiacy. Ponad 300 osób bawiło się w minioną
sobotą na imprezie zorganizowanej w naszej hali. Specjalnie dla naszych seniorów wystąpił z koncertem Andrzej Cierniewski.
Zimowe spotkania z seniorami to już tradycja w gminie Cedry Wielkie. Jednak po raz pierwszy bal zorganizowano z takim
rozmachem.
– Jest to dla nas organizacyjne wyzwanie i wielki test. Mam nadzieję, że udało się. Cieszę się, że tak dużo seniorów skorzystało z naszego zaproszenia. Żuławy nie były przyjaznym regionem dla osób, które po 1945 roku z różnych stron kraju sprowadziły się w te strony. Jednak ludzie ci od pierwszych dni ciężko pracowali i zakorzenili się na Żuławach Gdańskich. Dzisiejszy
bal niech będzie skromnym podziękowaniem za ten trud, który ponieśli w swoim życiu – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy
Cedry Wielkie.
Bal był niebywałą odskocznią od obowiązków dnia codziennego. Poza dobrą zabawą spotkanie z seniorami było okazją do
uhonorowania małżeństw, które obchodziły co najmniej 50-lecie pożycia małżeńskiego. Tym razem wyróżniono pięć par:
Aleksandrę i Kazimierza Sitarskich, Teresę i Mariana Niciejewskich (Trutnowy), Irenę i Zygmunta Lewandowskich oraz Irenę i
Mariana Szafran (Cedry Wielkie). Janusz Goliński wręczył małżonkom medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane
przez prezydenta Polski. Wyróżniono również Mariannę i Pawła Walenczykowskich z Giemlic, którzy poszczycić się mogą
60-letnim pożyciem małżeńskim.
Podczas imprezy wybrano również królową i króla balu. Zaszczytny tytuł przypadł Krystynie Tymkowskiej i Jerzemu Łaguna.
– Życzę udanej zabawy. Mam nadzieję, że po dzisiejszym balu boleć będą tylko nogi – mówiła do seniorów Justyna Słowińska, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie.
Obecny na balu Starosta Gdański Stefan Skonieczny żartował, że podczas rozbudowy szkoły wielu dziwiło się wójtowi Golińskiemu, że gmina inwestuje w tak duży obiekt.
– Dziś okazuje się, że do tańczenia pozostało bardzo niewiele miejsca. Cieszę się, że tak wielu będzie bawić się na wspólnej
zabawie – zauważył Stefan Skonieczny.
10 lat temu z Gdańska na teren naszej gminy sprowadził się Pan Zdzisław, który uważa, że takie bale są potrzebne osobom w
jego wieku.
Znacznie dłużej, bo aż 66 lat mieszka w naszej gminie Pani Teresa.
– Dzieci odchowałam, wnuki mam, więc teraz wspólnie z mężem cieszymy się z takich imprez. Właśnie dziś spotkałam bardzo
długo niewidzianych znajomych, dlatego uważam, że takie bale powinny być organizowane znacznie częściej – dodaje Pani
Teresa.
Dodać trzeba, że duży wkład w organizację balu wnieśli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Na zdjęciu: Uroczyste uhonorowanie jubilatów przez Janusza Golińskiego - Wójta
Gminy Cedry Wielkie i Justynę Słowińską - Przewodniczącą Rady Gminy.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.
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PRZYZNANO DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020
Poniżej prezentujemy wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego
o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Lp.

Nazwa oferenta

1.

Klub Sportowy „Klub
Orlika Cedry Wielkie”

2.

Klub Sportowy „Klub
Orlika Cedry Wielkie”

3.

Klub Sportowy „Klub
Orlika Cedry Wielkie”

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Nazwa zadania

Tytuł oferty

Turystyka
i krajoznawstwo

Upowszechnianie turystyki wodnej poprzez organizację
zajęć żeglarskich na Marinie Błotnik oraz promocja gminy
Cedry Wielkie poprzez organizację przedsięwzięcia
turystycznego pt. „PALINOCKA ŻUŁAWSKA”

Oświata
i wychowanie

Klub Sportowy
„Korona Cedry Małe”

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

Ochotnicza Straż
Pożarna w Cedrach
Ratownictwo
Wielkich
i ochrona ludności
Ochotnicza Straż
11.
Pożarna w Koszwałach

10.

3.000,00
8.000,00

Popularyzacja aktywnych form turystyki sportowej na hali
sportowej w Cedrach Wielkich
Zajęcia dla dzieci pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo przez
cały rok” wraz z organizacją gminnego Dnia
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Fundacja Nowoczesny
„Klockowe L- maszyny” – warsztaty techniczne dla dzieci
Konin
Stowarzyszenie
Wypoczynek dzieci i
Aktywne wakacje poza domem
Rozwoju Wsi Giemlice
młodzieży
Kółko Rolnicze – Koło
Gospodyń Wiejskich w
Ekologia
Co robią dzieci z odpadów i śmieci
Leszkowach
Kultura, sztuka,
ochrona dóbr
Fundacja Nowoczesny
Znam zabytki mojej gminy – warsztaty zabytkowej
kultury
Konin
architektury sakralnej gminy Cedry Wielkie dla dzieci
i dziedzictwa
narodowego
Klub Sportowy Wisła
Długie Pole

Środki
Przyznana
przeznaczone w kwota dotacji
konkursie

5.000,00

6.000,00

4.250,00
1.282,50

6.000,00

5.980,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

1.282,50

Aktywnie i Zdrowo – Piłka Nożna

28.000,00
61.000,00

Aktywni poprzez sport – realizacja zajęć sportowych i
udział w rozgrywkach sportowych przez członków Klubu
Sportowego Korona Cedry Małe
Używaj sprzętu z głową i bezpiecznie
„Nie Bądź Obojętny – Ratuj!!! Pierwsza Pomoc – To
Naprawdę Proste”

Na zdjęciu: KS Korona Cedry Małe.

Na zdjęciu: KS Wisła Długi Pole.
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33.000,00

4.000,00

2.000,00
2.000,00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim informuje o zamieszczeniu harmonogramu pracy punktów nieodpłatnego
poradnictwa prawnego oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępnych dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego w 2020 roku.

Z WIZYTĄ U KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
Wójt Janusz Goliński wspólnie z Justyna Słowińską, Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie i Michałem
Rychlickim Naczelnikiem OSP Koszwały spotkali się z
nadbryg. Tomaszem Komoszyńskim, Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w
Gdańsku.
– Chcieliśmy podziękować za dotychczasową współpracę
i wręczyliśmy nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu nasz
medal wybity na pamiątkę 100. rocznicy odzyskania
niepodległości. Była też okazja, aby poruszyć tematy,
które szczególnie interesują naszych strażaków – mówi
Janusz Goliński.
Na zdjęciu: Wójt Gminy Janusz Goliński, Justyna Słowińska Przewodnicząca Rady
Podczas spotkania poruszano m.in. sprawy rozbudowy
Gminy Cedry Wielkie oraz Tomasz Komoszyński Pomorski Komendant PSP w Gdańsku
remizy w Cedrach Wielkich oraz zakupu nowego wozu
dla OSP Koszwały. Strażacy koszwalscy korzystają z 2 wozów, które razem liczą sobie niemal 110 lat, dlatego zakup nowego
pojazdu jest tak ważny.

Korzystając z okazji, dodać warto, że władze gminy poszukują właśnie środków zewnętrznych, które mogą pomóc zarówno
w rozbudowie remizy w Cedrach Wielkich, jak i zakupie nowego samochodu dla OSP Koszwały.
– Obie inwestycje są potrzebne. Jeśli strażacy mają dbać o nasze bezpieczeństwo, to muszą mieć do tego odpowiedni
sprzęt i dobre warunki do pracy – podkreśla wójt Goliński.
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ZAMIAST SZKOŁY PRZEDSZKOLE I WIEJSKA ŚWIETLICA
Rada Gminy Cedry Wielkie podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej w Giemlicach. Pozytywną opinię w tej sprawie
wydało również pomorskie kuratorium.
– Tego typu decyzje nigdy nie są łatwe. Już od wielu lat ilość uczniów uczących się w Giemlicach nie była duża. W tej chwili
w klasach I–III uczy się dziewięcioro dzieci, a 10 zatrudnionych pracowników, z czego 6 na etatach. Uczniów nie przybywa,
dlatego mimo szczerych chęci tej szkoły nie da się już obronić. Oczywiście, że żal jest szkoły, bo społeczność lokalna
straciła coś, z czym nierozerwalnie była związana od wielu lat. Tym razem przegraliśmy z demografią – tłumaczy Janusz
Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Dodajmy, że w ciągu 10 lat w naszej gminie ubyło ok. 180 uczniów. Powodów jest kilka. Jednym z nich jest niż demograficzny. Niektórzy rodzice dowożą zaś swoje pociechy do szkół w sąsiednich gminach.
Szkoła w Giemlicach funkcjonować będzie do końca czerwca. Część pomieszczeń zaadoptowana będzie na działalność
ORW w Giemlicach. Funkcjonować tu również będzie przedszkole – jako oddział przedszkola w Cedrach Małych. Obiekt
służyć ma również mieszkańcom jako wiejska świetlica.

NA SPOTKANIU U MARSZAŁKA
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego –
gościł w swoim gabinecie Wójta Janusza Golińskiego i Elżbietę Prymaczek, Sekretarz Gminy Cedry Wielkie. Tym razem nie
rozmawiano o środkach unijnych ani o kolejnych inwestycjach realizowanych na naszych terenach.
– Spotkanie z marszałkiem Strukiem było dla mnie wielką
niespodzianką. Nie spodziewałam się, że będę miała przyjemność gościć w jego gabinecie, gdzie symbolicznie przekazał
mi pióro, które wylicytowałam podczas styczniowego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – mówi Elżbieta
Prymaczek, Sekretarz Gminy Cedry Wielkie.
Nie jest to oczywiście pierwszy i ostatni przedmiot, który na
licytację WOŚP w Cedrach Wielkich przekazał Mieczysław
Struk. Nie jest jednak ważne kto i co wylicytował. Liczy się gest
i wsparcie akcji. Dzięki naszej hojności kupowany jest m.in.
sprzęt medyczny, dzięki któremu ratowane jest ludzkie życie.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Janusz Goliński, Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy
Cedry Wielkie oraz Mieczysław Struk Marszałek woj. Pomorskiego.

OSTATKI W SOŁECTWACH
Wszystko, co dobre, szybko sie kończy. Tegoroczny karnawał juz za nami, a jednym z jego ostatnich akordów był bal
seniora zorganizowany w Długim Polu, Leszkowach, i Kiemzarku.
Bale seniora organizowane są coraz częściej. Na początku lutego na dużej imprezie zorganizowanej w Cedrach Wielkich
bawiło sie ponad 300 osób. Znacznie mniejsze imprezy odbywały
sie w sołectwach w Długim Polu, a wcześniej w miejscowości Leszkowy oraz Kiezmarku.
Wszystkie te imprezy pokazały, ze nasi mieszkańcy coraz chętniej chcą wychodzić z domów, spotykać sie z dawno niewidzianymi sąsiadami albo znajomymi, ale co chyba najważniejsze – chcą odpocząć od szarości dnia codziennego.
Dodać trzeba, ze imprezy są dofinansowane z funduszu sołeckiego.

Na zdjęciu: Ostatki w Długim Polu

Na zdjęciu: Ostatki w Kiezmarku
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Na zdjęciu: Ostatki w Leszkowach

60 LAT TEMU POWIEDZIELI SOBIE „TAK”
Dzień 24 lutego 2020 r. był dniem szczególnym dla Państwa
Krystyny i Jerzego Kwiatkowskich z Cedrów Małych bowiem
tego dnia odchodzili 60-tą rocznicę pożycia małżeńskiego Diamentowy Jubileusz. Z tej niecodziennej okazji Dostojnych
Jubilatów odwiedził Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz
Goliński, który złożył Jubilatom najserdeczniejsze życzenia oraz
wręczył drobny upominek i kwiaty.
„Diamentowe Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Jest to powód
do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni. 60 lat trwania w
małżeństwie to świadectwo wzajemnej dojrzałej miłości, to także
doskonały przykład dla obecnych i przyszłych pokoleń w jaki
sposób budować więzy rodzinne i pielęgnować miłość. Diamentowe gody stały się doskonałą okazją do wspomnień. Małżonkowie chętnie opowiadali o swoim szczęściu, radościach i smutkach jakie przeżyli w czasie wielu lat związku małżeńskiego. Państwo Krystyna i Jerzy doczekali się 7 dzieci, 20 wnucząt i 21
prawnuków, których ciągle przybywa.
Dostojnym Jubilatom z okazji tak szczególnego jubileuszu jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze
życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia.

EMILIA RICHERT ŚWIĘTOWAŁA 95. URODZINY
Niecodzienne jubileusze są szczególnie wyjątkowe. Taki obchodziła właśnie mieszkająca w Wocławach Emilia Richert, która świętowała 95. urodziny. Wśród licznych gości, którzy odwiedzili zacną
Jubilatkę, znaleźli się również wójt Janusz Goliński oraz Izabela
Łęcka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pani Emilia pochodzi z Rumunii. Do Polski trafiła w czasie niemieckiej okupacji w 1940 roku, a na terenie naszej gminy zamieszkała 15
lat później. Jubilatka – wspólnie z mężem – wychowała 6 córek i
syna, pracowała w Państwowym Gospodarstwie rolnym. Teraz
mieszka z córką Ewą. Seniorka z Wocław doczekała się 21 wnucząt
i 56 prawnucząt.
Jubilatce życzymy kolejnych lat spędzonych w dobrym zdrowiu,
szczęściu i miłości bliskich.

94 ŚWIECZKI NA TORCIE AMANDY SAŁEK
Aż 94 świeczki na swoim torcie zapalić może mieszkanka Wocław
Amanda Sałek. Z urodzinową wizytą do Jubilatki udali się Janusz
Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie i Izabela Łęcka, Kierownik
GOPS.
Mieszkanka Wocław urodziła się w Masłowie na Kaszubach. Przez
wiele lat wspólnie z małżonkiem zajmowała się własnym gospodarstwem rolnym na obrzeżach Gdańska. Pani Amanda wychowała 2 dzieci, doczekała się 6 wnucząt i 10 prawnucząt. Jesień
swojego życia spędza wraz córką i zięciem w Wocławach.
Z okazji urodzin życzymy zacnej Jubilatce zdrowia i wielu kolejnych lat wypełnionych radości i miłością najbliższych.
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92. URODZINY PANI HELENY
Wśród najstarszych mieszkańców naszej gminy jest Helena Skurska, która skończyła właśnie 92 lata. Z tej okazji zacną Jubilatkę
odwiedzili: Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Izabela Łęcka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pani Helena urodziła się w Zakrzowie, a niemal całe życie spędziła
w Szymanowicach Górnych w województwie świętokrzyskim.
Seniorka rodu Skurskich wychowała trzech synów i córkę, z którą
od niemal 7 lat mieszka w Cedrach Wielkich, doczekała się
siedmiorga wnucząt oraz dziewięciorga prawnucząt.
Zacnej Jubilatce życzymy długich lat spędzonych w dobrym zdrowiu u boku najbliższej i kochającej rodziny.

PAN CZESŁAW ŚWIĘTOWAŁ 92. URODZINY
Jednym z najstarszych mieszkańców naszej gminy jest Czesław
Świątek, który świętował właśnie 92. urodziny. Mieszkaniec
Cedrów Wielkich mieszka teraz z synem Dariuszem, ale pochodzi
z województwa podkarpackiego. Część dzieciństwa spędził we wsi
Kosowy niedaleko Kolbuszowej.
Pan Czesław, mając 14 lat, trafił na przymusowe roboty do jednego
z gospodarstw. Wojnę udało mu się szczęśliwie przeżyć, po niej
trafił na krótko do wojska, potem w 1955 roku związał się z
Państwowym Gospodarstwem Rolnym. Jubilat wspólnie z małżonką wychował troje dzieci (Jolanta, Dariusz i Wiesław).
Pan Czesław doczekał się również wnuka i dwóch wnuczek oraz
dwójki prawnucząt. Seniorowi życzymy kolejnych jubileuszy
spędzonych przede wszystkim w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

91. URODZINY PANA STANISŁAWA
Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie odwiedził Państwa
Helenę i Stanisława Maliszczaków z Trutnowych. Wizyta nie była
przypadkowa, ponieważ Pan Stanisław obchodził właśnie 91.
urodziny.
Helena i Stanisław Maliszczakowie z Trutnowych to niezwykła para.
Jesienią obchodzili 70-lecia pożycia małżeńskiego. Warto w tym
miejscu zauważyć, że jest to najstarsze małżeństwo w naszej
gminie i jedno z najstarszych w powiecie gdańskim.
Korzystając z okazji, składamy zacnemu Jubilatowi życzenia
przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności
na dalsze lata.
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Z ŻYCZENIAMI U APOLONII GÓRNIAK
Apolonia Górniak z Kiezmarka świętowała właśnie 91. urodziny.
Pochodząca z Opoczna Jubilatka wspólnie z małżonkiem wychowała cztery córki i dwóch synów. Doczekała się również grona
prawnuków.
Pani Apolonia najpierw mieszkała w Cedrach Małych, by potem
kupić w Kiezmarku działkę, a na niej wybudować dom, gdzie do
dziś mieszka z córką Agatą.
Zacnej Jubilatce osobiście życzenia złożyli wójt Janusz Goliński i
Izabela Łęcka, kierownik GOPS w Cedrach Wielkich.

ZMARŁ PAN TADEUSZ KMIECIK
20 lutego 2020 r. odszedł Ś.P. Tadeusz Kmiecik – długoletni sołtys
sołectwa Wocławy.
Świętej pamięci Tadeusz dał się poznać jako człowiek aktywny, zaangażowany, nieszczędzący swojego zdrowia i wolnego czasu dla lokalnej społeczności, czego dowodem było wręczenie w 2008 r. odznaczenia medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Gminy Cedry Wielkie”.

PRACA SOŁTYSA JEST SŁUŻBĄ
– Praca sołtysa rzadko jest dostrzegalna, a można powiedzieć,
że jest to służba – czasami nawet całodobowa. Jest jednak
jeden dzień w roku, kiedy jest okazja, aby im podziękować –
mówi wójt Janusz Goliński, który z okazji Dnia Sołtysa spotkał
się ze wszystkimi sołtysami gminy Cedry Wielkie.
Funkcja sołtysa to raczej zajęcie charytatywne, ponieważ nie
można tu nawet mówić o adekwatnej do włożonej pracy gratyfikacji finansowej. Mieszkańcy z różnymi problemami kontaktują
się z sołtysem o każdej porze dnia, a zdarza się, że i nocy.
Nasza gmina podzielona jest na 13 sołectw. Najdłużej jako sołtysi pracują: Justyna Słowińska z Koszwał, Alicja Benedyk ze
Stanisławowa i Czesław Kaźmierczyk z Błotnika.
– Sołtys powinien być kontaktowy i zaangażowany w swoją
Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.
pracę. Myślę, że mieszkańcy naszej gminy są zadowoleni ze
swoich sołtysów. Zawsze można na nich liczyć – szczególnie teraz, w czasie różnego rodzaju zagrożeń. Jeszcze raz dziękuję
im za codzienną pracę na rzecz naszych lokalnych ojczyzn – dziękuje Janusz Goliński.

- 29 -

UCZNIOWIE Z CEDRÓW MAŁYCH Z WIZYTĄ W FIRMIE GILLMET
W dniu 9 marca, 15-osobowa grupa uczniów klasy ósmej Szkoły
Podstawowej w Cedrach Małych, razem z opiekunami: Panią
Renatą Golińską i Panią Joanną Trojnar, zwiedziła Ocynkownię
Północ Firmy Gillmet z siedzibą w Wocławach.
Wycieczka odbyła się w ramach zajęć z doradztwa zawodowego
i miała na celu pokazanie uczniom lokalnego rynku pracy oraz
przedstawienie możliwości technicznych związanych z produkcją konstrukcji stalowych przy zastosowaniu nowoczesnych
rozwiązań dla ochrony środowiska naturalnego.
Firma Gillmet w Wocławach obecnie zatrudnia ok. 50 pracowników, a liczba zatrudnionych ma się zwiększyć do 100. Ocynkownia Północ jest wyposażona w najnowocześniejsze systemy
oczyszczania powietrza zgodnie z najnowszymi dyrektywami
środowiskowymi UE. Zakład nie składuje żadnych szkodliwych
odpadów.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.

Uczniowie ze skupieniem przyglądali się maszynom, oglądali
proces przygotowania stali do ocynku. Jednak największą
ciekawość wzbudził ogromny piec i sam proces cynkowania
ogniowego, który polega na zanurzeniu metalowego elementu
w rozgrzanym do ok. 450 °C cynku. Pod wpływem temperatury
cynk trwale przylega do powierzchni elementu metalowego.
Cynkowanie metali podatnych na rdzewienie chroni je przed
korozją, a tym samym przedłuża żywotność stalowych elementów.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych, wraz z uczniami i ich opiekunami, składa serdeczne podziękowania dla Pana
Błażeja Gilla – Właściciela Firmy oraz Pana Andrzeja Wojtysiaka
– Prezesa Zarządu za współpracę i pomoc w edukacji uczniów
klasy VIII.

Na zdjęciu: Ocynkownia Północ Firmy Gillmet z siedziba w Wocławach.

KASĘ WYGRAJĄ TYLKO NAJPIĘKNIEJSZE
Ruszyła kolejna odsłona wojewódzkiego konkursu „Piękna wieś
pomorska”. Do wygrania nawet 30 tysięcy złotych. Najpierw odbędzie się etap gminny, do którego można się zgłaszać tylko do 17
kwietnia.
Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs będzie przebiegać na
trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nagrody
zostaną przyznane w dwóch kategoriach – wieś i zagroda.
– W pierwszym etapie konkursu – na szczeblu gminnym – mogą
uczestniczyć wszystkie wsie z małym wyjątkiem. W szranki nie mogą
stanąć te, w których mieści się siedziba gminy oraz zdobywcy pierwszego miejsca w etapie wojewódzkim. Dość młoda kategoria
„zagroda", bo w konkursie od 2015 roku, dotyczy siedlisk czynnych
gospodarstw rolnych, które są miejscem zamieszkania i pracy rolnika oraz jego rodziny. Podobnie jak w kategorii na „najpiękniejszą
Na zdjęciu: zeszłoroczny zwycięzca - miejscowość Koszwały.
wieś”, w konkursie nie mogą brać udziału te zagrody, które zwyciężyły w poprzednich edycjach – informuje Natalia Kłopotek-Główczewska z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
Zwycięzcy konkursu na najpiękniejszą pomorską wieś 2020 r., czyli ci, którzy wygrali etapy gminny i powiatowy, otrzymają nagrody
pieniężne. Za pierwsze miejsce – 30 tys. zł, drugie – 20 tys. zł i trzecie – 10 tys. zł. Wręczone zostaną również nagrody dla wyróżnionych wsi, wszystkie po 3 tys. zł. Laureaci kategorii „zagroda" również otrzymają nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca, kolejno:
5 tys. zł, 4 tys. zł, i 3 tys. zł. Wysokość nagród dla wyróżnionych wynosi po 1000 zł dla każdej z trzech zagród.
W ubiegłym roku etap gminny wygrało sołectwo Koszwały. Nie było zaś żadnych zgłoszeń w kategorii „zagroda rolnicza”. Wójt
Janusz Goliński, chcąc zachęcić mieszkańców do udziału w konkursie, utworzył dodatkową kategorię „zagroda nierolnicza”. Dzięki
temu swoje posesje mogły zaprezentować osoby, które z rolnictwem nie mają nic wspólnego. Zdaniem jury najpiękniejszą zagrodą nierolniczą posiada Halina Jamroszka z Miłocina.
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FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Ponad 300 osób na balu seniora

Znów pobiliśmy rekord!!! WOŚP
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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

