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Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy gminy Cedry Wielkie

Serdecznie dziękuję za udzielone mi poparcie w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. 
Dzięki Waszym głosom - łącznie 1832, co stanowi 81,28 % poparcia - zostałem ponownie wybrany na 
Wójta Gminy. Tak duża liczba otrzymanych głosów jest dla mnie zobowiązaniem do dalszej wytężonej 
pracy dla dobra naszej małej ojczyzny. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wiele osiągnąć. Mając 
Państwa poparcie dołożę wszelkich starań, aby jak najlepiej zadbać o wspólne sprawy mieszkańców 
gminy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie.

Podziękowanie za poparcie w wyborach

Na pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy Cedry Wielkie VIII kadencji w dniu 19 listopada 2018 r., nowo wybrani radni złożyli 
ślubowanie oraz zdecydowali o wyborze przewodniczącego rady, dwóch wiceprzewodniczących oraz przewodniczącego i 
członków komisji rewizyjnej. Wybrano również składy pozostałych komisji działających przy Radzie Gminy. Pierwszą sesję VIII 
kadencji otworzyła radna seniorka Maria Pomirska. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej podsumował tegoroczne wybory 
samorządowe oraz wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Radni Gminy Cedry Wielkie złożyli uroczyste 
ślubowanie. Na Przewodniczącego Rady Gminy Cedry Wielkie radni wybrali Panią Justynę Słowińską, wiceprzewodniczącymi 
rady zostały wybrane: radna Emilia Cyman i radna Alicja Benedyk. Następnie uroczyste ślubowanie złożył Wójt Gminy Janusz 
Goliński, który będzie pełnił funkcję Wójta piątą kadencję. W swoim przemówieniu Wójt Gminy podziękował wszystkim 
mieszkańcom gminy Cedry Wielkie, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Szczególne podziękowania skierował do 
tych wyborców, którzy okazali zaufanie i po raz piaty z tak dużym poparciem powierzyli funkcję Wójta Gminy Cedry Wielkie. 
Podziękował za współpracę radnym minionej kadencji, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy i podległych jednostek za 
codzienną pracę na rzecz naszych mieszkańców. Skład Rady Gminy Cedry Wielkie VIII kadencji wg. porządku alfabetycznego:

Benedyk Alicja, Cyman Emilia, Karnat Jarosław, Koszałka Leszek Kubiak Andrzej, Mańkiewicz Wojciech, Moritz Anna, Myszk 
Bożena Nec Grzegorz, Pałkowski Jan, Pomirska Maria, Sala Adam, Słowińska Justyna, Zięba Henryk, Zwolak Dorota

Wszystkim radnym życzymy realizacji wyborczych zamierzeń oraz satysfakcji z pełnienia zaszczytnej publicznej misji i pracy 
Skład poszczególnych komisji: 

Komisja Budżetu i Finansów: 
Andrzej Kubiak – Przewodniczący, Bożena Myszk – Wiceprzewodniczący, Henryk Zięba, Jan Pałkowski

Komisja Budżetu i Finansów: 
Andrzej Kubiak – Przewodniczący, Bożena 
Myszk – Wiceprzewodniczący, Henryk 
Zięba, Jan Pałkowski   

Komisja Rewizyjna: 
Anna Moritz – Przewodniczący, Grzegorz 
Nec, Adam Sala, Wojciech Mańkiewicz 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 
Dorota Zwolak – Przewodniczący, Wojciech 
Mańkiewicz – Wiceprzewodniczący, Adam 
Sala, Jarosław Karnat, Leszek Koszałka, 
Grzegorz Nec  

 
Komisja Strategii i Rozwoju Gminy: 
Jarosław Karnat – Przewodniczący, Bożena 
Myszk – Wiceprzewodniczący, Alicja 
Benedyk, Maria Pomirska  

 
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu: 
Maria Pomirska – Przewodniczący, Jan 
Pałkowski  – Wiceprzewodniczący, Anna 
Moritz; Leszek Koszałka

Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji: 
Henryk Zięba – Przewodniczący, Andrzej Kubiak – Wiceprzewodniczący, Emilia Cyman, Dorota Zwolak 

Pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Cedry Wielkie VIII kadencji

Na zdjęciu: nowo wybrani radni oraz pracownicy Urzędu Gminy
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Montaż wieży w kościele w Trutnowach

W dniu 18 października 2018 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się spotkanie poświęcone realizacji rządowych programów, 
m.in.. „Rodzina 500+”, „Maluch+”, „Senior+” oraz planów i działań 
rządowych na kolejne lata. Organizatorem konferencji był Pomorski 
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. W spotkaniu, oprócz samorządowców, 
uczestniczył Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pan 
Marcin Zieleniecki oraz Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich. 
Celem programu „Maluch” to zwiększenie dostępności terytorialnej i 
finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych 
opiekunów. W związku z faktem, że w najbliższych latach planowana 
jest budowa przedszkola wraz ze żłobkiem oraz „Klubu Seniora” w 
miejscowości Cedry Wielkie, udział w spotkaniu wziął Wójt Gminy Cedry 
Wielkie. Swoimi doświadczeniami w realizacji podobnych 
przedsięwzięć podzielili się samorządowcy z Gminy Pelplin i Nowej Wsi 
Łęborskiej.

Gminne plany na budowę Przedszkola oraz Klubu Seniora

Na zdjęciu: Kościół w Trutnowach

Na zdjęciu: Marcin Zieleniecki Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Dariusz 

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu 
Stowarzyszenia Żuławy - stowarzyszenie gmin i powiatów żuławskich, 
które poświęcone było planom i zamierzeniom na 2019 r. Jednym z 
gorących tematów na tym sejmiku żuławskim była sprawa mostu w 
Kiezmarku, który niestety zmieni właściciela z Marszałka Województwa 
Pomorskiego na Starostę Gdańskiego i Starostę Nowodworskiego, a w 
dalszej konsekwencji na Gminę Cedry Wielkie i Gminę Stegnę. 
Samorządy żuławskie wyrazili sprzeciw tak postawionej sprawie i 
wnioskują by zarządcą mostu w Kiezmarku pozostała GDDiDK jako 
przeprawa o znaczeniu wojewódzkim. Należy podkreślić, że most ten 
jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego 
zarówno województwa pomorskiego jak i warmińsko - mazurskiego. 
Jego pozostawienie umożliwi nie tylko obsługę komunikacyjną 
mieszkańców w ruchu lokalnym (tzw. publiczną komunikację zbiorową) 
ale również rolnikom gospodarującym po obu stronach Wisły. 
Jednocześnie pozwoli on utrzymać i rozwijać ruch turystyczny na 
istniejących szlakach rowerowych tj.: Szlaku Pieszo-Rowerowego „Śladami Mennonitów" Gdańsk-Elbląg oraz na 
Międzynarodowym Szlaku Rowerowym Eurovelo R-10. 

Most w Kiezmarku głównym punktem Zarządu Stowarzyszenia Żuławy

Na zdjęciu: Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Żuławy.

18 października nastąpił pierwszy etap montażu wieży na kościele pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Trutnowach. Pierwszy element konstrukcji został zamontowany na 
uprzednio przygotowanym wieńcu przy użyciu specjalistycznego dźwigu. Była to bardzo 
skomplikowana operacja z uwagi na bliskość drzew oraz wielkość i wagę podstawy wieży 
wynoszącą blisko 9 ton. W trakcie prac sprawdzono również spasowanie obu elementów 
wieży, które zostaną ze sobą połączone na stałe na początku listopada br.
Teraz wykonawca rozpocznie prace związane z wykończeniem drugiej części wieży, która 
zostanie obita gontem.
Teren budowy w tym ważnym dniu na zaproszenie Proboszcza Parafii Trutnowy odwiedzili 
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Ryszard Świlski, Wójt Gminy Cedry 
Wielkie Pan Janusz Goliński, Radna Gminy Cedry Wielkie Pani Bożena Myszk oraz 
Dziekan Dekanatu Żuławy Steblewskie Ks. Kanonik Janusz Mathea.
Zwieńczeniem projektu będzie zamontowanie w listopadzie br. dzwonu oraz krzyża i kuli, 
w której zostaną umieszczone pamiątki z naszych czasów.
Prace finansowane są ze środków UE, budżetu gminy Cedry Wielkie oraz parafii 
Trutnowy.

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.
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W dniu 23 listopada br. o godzinie 15.00 przy kościele pw. 
Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich odbyło się 
uroczyste zamknięcie kapsuły czasu na modernizowanej 
kościelnej wieży. W kapsule zostały umieszczone: tekst 
zawierający ważne informacje o realizowanym projekcie, 
biuletyn Nowiny Żuławskie, lista z podpisami osób 
uczestniczących w wydarzeniu oraz pieniądze. W tym 
ważnym dla parafii wydarzeniu udział wzięli Starosta 
Gdański Pan Stefan Skonieczny, Wójt Gminy Cedry Wielkie 
Pan Janusz Goliński, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry 
Wielkie Pani Justyna Słowińska, Sołtys Sołectwa Cedry 
Wielkie Pani Dorota Zwolak, ks. dziekan Janusz Mathea, 
Proboszcz Parafii Cedry Wielkie ks. Leszek Laskowski, 
Proboszcz Parafii Trutnowy Zbigniew Kerlin, Proboszcz 
Parafii Kiezmark ks. Czesław Sołtys, Proboszcz Parafii 
Wocławy ks. Waldemar Naczk oraz przedstawiciele 
Wykonawcy i liczni parafianie. 

Podczas uroczystości Ks. Leszek Laskowski 
wyjaśniał, że umieszczanie kapsuły czasu to 
zwyczaj praktykowany przez wykonujących 
remonty zabytkowych budowli. "Zwykle tak się 
praktykuje, że wykonawcy remontów ważnych 
obiektów pozostawiają po sobie ślad w postaci 
dokumentu informującego, kto przeprowadzał 
remont  i  w  jak i ch  oko l i cznośc iach  
historycznych. Kapsuła i zawarte w niej 
informację przypomną potomnym historię i 
okoliczności, remontu tutejszej świątyni”. 
Dzięki wykonanym oraz trwającym aktualnie 
pracom cenna substancja zabytkowa kościoła 
została zabezpieczona, zachowana i 
utrwalona.
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W dniu 19 listopada br. o godzinie 9.00 przy kościele pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach odbyło się uroczyste 
zamknięcie kapsuły czasu do odbudowanej kościelnej wieży 
oraz poświęcenie krzyża, który będzie stanowił jej 
zwieńczenie. W kapsule zostały umieszczone: tekst 
zawierający ważne informacje o realizowanym projekcie, 
biuletyn Nowiny Żuławskie, lista z podpisami osób 
uczestniczących w wydarzeniu, wykaz darczyńców oraz 
pieniądze. Każdy z obecnych czuł podniosłość tego momentu, 
ponieważ dobiega końca realizacja długo wyczekiwanej przez 
parafian ale i wszystkich miłośników zabytków sakralnych 
odbudowa zburzonej wieży kościelnej. Z uwagi na 
konieczność użycia specjalistycznego dźwigu dopiero około 
godziny 17.00 udało się osadzić wieżę na świątyni. Prace nad 
zabezpieczeniem wieży na dachu kościoła oraz na jej 
wykończeniu potrwają jeszcze przez ok. 2 tygodnie.

Uroczyste zamknięcie kapsuły czasu do odbudowanej kościelnej wieży w Trutnowach

Uroczyste zamknięcie kapsuły czasu na modernizowanej kościelnej wieży 
w Cedrach Wielkich

Na zdjęciu: na zdjęciu: uczestnicy uroczystości

Na zdjęciu: na zdjęciu: uczestnicy uroczystości

Na zdjęciu: Od lewej: Ks. Zbigniew Kerlin, Ks. Dziekan Janusz 
Mathea, Starosta Gdański Stefan Skonieczny, Ks. Leszek 
Laskowski, Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński
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Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.
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Dnia 19  listopada  br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński 
oraz Pan Waldemar Tymoszewski właściciel firmy Tym-Bud Zakład 
Remontowo – Budowlany Waldemar Tymoszewski z Pruszcza 
Gdańskiego podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy 
Sienkiewicza w Cedrach Wielkich”. Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wynosi 987 000,01 zł  z czego 350 tyś. zł stanowi dotacja z budżetu 
państwa. Projekt obejmuje wykonanie nowego układu drogowego w 
następującym zakresie:

 a) budowa nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;
 b) budowa zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
 c) budowa miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej;
 d) budowa ciągów pieszych w postaci chodników o nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej;
 e) regulacja istniejących nawierzchni przy skrzyżowaniu z DW 227; 
 f)usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanych z budową 

drogi;
 g) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej inwestycji;
 h)
 i)
 j)usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

Inwestycja zostanie zrealizowana w roku bieżącym.

 wykonanie oznakowania pionowego; 
przebudowa wodociągu w 50 na fi 90 PE w zakresie demontażu starego wodociągu i budowy nowego;

Remont ulicy Sienkiewicza w Cedrach Wielkich.

Trwa remont budynku Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Na półmetku jest budowa obu obiektów. W chwili obecnej finalizowane są roboty 
stanu surowego: prowadzone są prace na elewacji oraz montowana jest stolarka 
okienna. Równolegle trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Ustalone 
zostało również z pracownikami szkoły wyposażenie, które zostanie zamontowane w 
hali oraz w nowej części szkoły. Termin zakończenia inwestycji z uwagi na 
konieczność wykonania prac dodatkowych został przesunięty na 30 kwietnia 2019 
roku. Ten nowoczesny kompleks będzie doskonałą przestrzenią do organizowania 
wydarzeń sportowych, ale także kulturalnych i okolicznościowych integrujących 
społeczność lokalną. Obiekt będzie idealnym miejscem do spędzania wolnego czasu 
z rodziną oraz do rozwijania sprawności fizycznej i propagowania aktywnego stylu 
życia.

Zaawansowane prace przy budowie hali sportowej oraz rozbudowie Szkoły Podstawowej 
w Cedrach Wielkich

Na zdjęciu: Trwające prace remontowe.

Na zdjęciu: remont Urzędu Gminy

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.
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Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w 
Cedrach Wielkich. Do chwili obecnej została wymieniona stolarka 
okienna i drzwiowa w całym budynku. Na zewnątrz trwają prace 
związane z wykonaniem izolacji, natomiast wewnątrz budynku 
rozpoczął się montaż instalacji elektrycznej.  Modernizacja obejmie 
również wymianę dachu oraz ocieplenie budynku i wykonanie nowej 
elewacji. Zmienione zostanie również centralne ogrzewanie - budynek 
zostanie przyłączony do sieci gazowej. Termomodernizacja nie tylko 
poprawi estetykę budynku, ale przede wszystkim przyniesie wymierne 
oszczędności ekonomiczne i ekologiczne, wpłynie bowiem na 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym 
umożliwi redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Prace 
powinny się zakończyć w sierpniu 2019 roku. Prowadzony remont wiąże 
się z oczywistymi utrudnieniami dla pracowników, ale przede wszystkim 
dla klientów Urzędu. Dlatego bardzo prosimy wszystkich 
odwiedzających Urząd o zachowanie ostrożności, stosowanie się do 
wywieszanych ogłoszeń, zwracanie uwagi na pojawiające się w przed 
budynkiem oraz w budynku Urzędu ostrzeżenia. Szczególnie 
pieczołowitą opiekę nad dziećmi. Prosimy o zrozumienie i cierpliwość. 
Remont Urzędu ma przede wszystkim podnieść funkcjonalność obiektu i 
jakość usług świadczonych dla Państwa.

Na zdjęciu: Budowa hali widowiskowo - sportowej
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W wyniku dobrze układającej się współpracy pomiędzy Gminą 
Cedry Wielkie a Powiatem Gdańskim realizowana jest aktualnie 
przebudowa na ul. M. Płażyńskiego w Cedrach Wielkich na odcinku 
ok. 540 mb.

Prace, które rozpoczęły się w sierpniu obejmują: wykonanie nowej 
nawierzchni jezdni, remont istniejącego chodnika, oczyszczenie i 
wyprofilowanie przydrożnego rowu, umocnienie skarp, wymianę 
barier ochronnych.

Koszt inwestycji wynosi blisko 1 mln złotych z czego wkład gminy 
Cedry Wielkie wynosi 400 tys. zł. Pozostała cześć sfinansowana z 
budżetu Powiatu Gdańskiego. Zakończenie prac przewidziano na 
grudzień 2018 roku.

Remont ulicy M. Płażyńskiego

30 września br. zakończyły się prace termomodernizacyjne w 
budynku komunalnym w Giemlicach.

W ramach podpisanej z gminą umowy zostały wykonane przez 
Wykonawcę następujące roboty: docieplenie ścian zewnętrznych 
oraz podłogi poddasza, wymiana i docieplenie dachu budynku, 
wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, modernizacja 
systemu ciepłej wody użytkowej, systemu grzewczego oraz 
instalacji oświetlenia wewnętrznego.

Przeprowadzone prace nie tylko poprawiły estetykę budynku, w 
którym mieszczą się trzy komunalne mieszkania, ale wpłynęły na 
osiągnięcie głównego celu remontu jakim była termomodernizacja, 
która pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania.

Nowe oblicze budynku komunalnego w Giemlicach

Na zdjęciu:Trwające prace remontowe

Na zdjęciu: Budynek komunalny w Giemlicach

Dobiegają końca prace związane z  budową ulicy Mickiewicza w Cedrach Wielkich. 
Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. 
Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa oraz większość zaplanowanych 
robót. Aktualnie prowadzone są prace porządkowe, wykonywane jest oznakowanie 
poziome oraz pionowe. Nowa droga zostanie oddana do użytku do końca grudnia br.  
Całość zadania finansowana jest ze środków Gminy Cedry Wielkie oraz Budżetu 
Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019.  

Budowa drogi Mickiewicza na ukończeniu

Na ukończeniu są prace budowlane drogi rolniczej z miejscowości Cedry Małe do 
Cedrów Wielkich. Prace wykonuje firma GRUPA BMG Sp. z o.o. z Grudziądza, a koszt 
to blisko 320 tys. zł. Po wykonaniu tego odcinka łącznie powstanie blisko 1,5 km drogi. 
Usprawni to w zdecydowany sposób prace rolnicze oraz dojazd do pól naszym 
rolnikom, co na Żuławach ma ogromne znaczenie.

Budowa drogi rolniczej Cedry Małe - Cedry Wielkie

Zmiana miejsca siedziby GOPS

Informujemy, iż od 19.10.2018 r. siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich będzie budynek przy ul. 
Osadników Wojskowych 7 (były budynek GS). Jest to lokalizacja tymczasowa spowodowana remontem budynku Urzędu Gminy.

Na zdjęciu: Ulica Mickiewicza w Cedrach
Wielkich
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W dniu 31.10.2018 r., po blisko 3-letnim okresie oczekiwań, został udostępniony 40 - 
kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Koszwały - Elbląg, po którym kierowcy i 
mieszkańcy gmin żuławskich będą mogli bezpiecznie się poruszać. Budowa odcinka 
Koszwały - Nowy Dwór Gdański była dla inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Gdańsku oraz wykonawcy Metrostav, nie lada wyzwaniem, 
ponieważ prowadziła przez podmokłe tereny żuławskie. W trakcie prac drogowych, 
polegających m.in.. na ustabilizowaniu gruntu, wbito ponad 18 000 metalowych pali o 
długości ok. 15 m. Koszt budowy tylko ww. odcinka to ponad 1,6 mld zł, a jego 
finansowanie pochodziło ze środków UE. Dla Gminy Cedry Wielkie to niezwykle ważna 
inwestycja, która może przysporzyć wiele korzyści i w zdecydowany sposób przyspieszyć 
jej rozwój gospodarczy. Dla ożywienia terenów wzdłuż tej drogi w br. uchwalone zostało 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy. Przystąpiono również do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Cedry Małe i Cedry Wielkie, aby 
przyciągnąć inwestorów. W dalszym ciągu prowadzone będą prace na drogach 
dojazdowych, w tym m.in.. na mocno oczekiwanej przez mieszkańców ul. Wiślanej i ul. 
Żuławskiej w Cedrach Małych oraz w miejscowości Cedry Małe - Kolonia. Sprawa 
przyspieszenia tych prac była poruszona podczas otwarcia drogi, gdzie zarówno inwestor 
jak i wykonawca wspólnie zadeklarowali szybkie ich zakończenie, aby jak najszybciej 
mieszkańcy tych ulic mogli bezpiecznie z nich korzystać. W uroczystym otwarciu drogi 
ekspresowej S7 uczestniczył Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, który 
podziękował Panu Markowi Chodkiewiczowi pełniącemu funkcję Wiceministra 
Infrastruktury i Budownictwa, wszystkim pracownikom GDDKiA w Gdańsku oraz 
wykonawcy, za to, że pomimo wielu trudności, udało się w terminie oddać główny ciąg 
jezdny. 

Uroczyste otwarcie odcinka drogi ekspresowej S7

Dnia 18 października nastąpiło symboliczne otwarcie wyremontowanego 
oddziału Przedszkolnego w Trutnowach. W uroczystości uczestniczyło wielu 
gości, wśród nich m.in.. Pan Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego, Pan Stefan Skonieczny Starosta Powiatu Gdańskiego oraz 
władze gminy, pracownicy, dyrekcja przedszkola, księża, rodzice i dzieci. 
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, a następnie głos zabrał Wójt Gminy 
Pan Janusz Goliński, który powitał zgromadzonych gości i podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych 
niezbędnych do wyremontowania i wyposażenia przedszkola. Głos zabrał 

także Członek Zarządu 
W o j e w ó d z t w a  
Pomorskiego Pan Ryszard 
Świlski, który z wielkim 
uznaniem wyraził się na 
t e m a t  z r e a l i z o w a n e j  
inwestycji, podkreślając 
jednocześnie, że jest to 
wspaniały budynek, którzy 
będzie służył najmłodszym 
mieszkańcom, a inwestycja w dzieci to najlepsza inwestycja. Poświęcenia 
obiektu dokonał ks. Zbigniew Kerlin. Na zakończenie każdy z przybyłych gości 

miał możliwość obejrzenia wnętrza przedszkola. Zarówno wygląd zewnętrzny budynku oraz piękne kolorowe wnętrze 
wyposażone w nowoczesne pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny zrobiły na obecnych duże wrażenie. W obiekcie znajduje 
się miejsce dla 25 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Oprócz sal edukacyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny, w przedszkolu 
mieści się gabinet terapii logopedycznej i pedagogicznej oraz nowoczesny plac zabaw. 

Uroczyste otwarcie placówki przedszkolnej w Trutnowach

Rozpoczął się ostatni etap wymiany oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na oszczędne i 
nowoczesne lampy w technologii LED. Prace modernizacyjne zgodnie z podpisaną w dniu 
30.03.2018 roku umową z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Modernizacja i wymiana na nowe 
oprawy LED przyniesie duże oszczędności z tytułu opłat za oświetlenie uliczne oraz zapewni 
komfort i bezpieczeństwo na terenie naszej gminy. W ramach całego przedsięwzięcia 
wymieniono  łącznie ponad 700 punktów we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Koszt 
wymiany pokryty został ze środków Gminy Cedry Wielkie. 

Ostatni etap wymiany oświetlenia ulicznego

Na zdjęciu: Przedszkolaki z oddziału Przedszkolnego w 
Trutnowach, Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego, Stefan Skonieczny Starosta Powiatu 
Gdańskiego, władze gminy, dyrekcja przedszkolna oraz 
księża.

Na zdjęciu: Wymiana oświetlenia 
ulicznego w Cedrach Wielkich 

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.
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Na zdjęciu: od lewej Marek 
Chodkiewicz Wiceminister 
Infrastruktury i Budownictwa, Janusz 
Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie

Na zdjęciu: Wyremontowany obiekt
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Asfaltowy plac do gry przy Szkole Podstawowej w 
Giemlicach to już przeszłość. Zastąpiło go 
nowoczesne boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę 
nożną, ręczną, siatkówkę, mini koszykówkę i tenisa 

ziemnego. Obiekt kosztował blisko 460 tys. zł., z czego Gmina Cedry Wielkie 
otrzymała dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 225 021,70 zł. Z obiektu korzystać będą przede 
wszystkim uczniowie, ale będzie on też dostępny dla wszystkich mieszkańców, którzy 
będą mogli użytkować go praktycznie przez cały dzień.

Boisko w Giemlicach oddane do użytku

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej
W trzech miejscowościach Gminy Cedry Wielkie powstają kolejne kilometry sieci 
kanalizacyjnej. Ku końcowi mają się prace związane z budową infrastruktury 
kanalizacyjnej obejmującej około 22 km sieci w miejscowościach: Długie Pole, 
Giemlice i Leszkowy wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Cedrach 
Wielkich. W trakcie realizacji prac w miejscowości Długie Pole wystąpiła konieczność 
zmiany trasy sieci z uwagi na trudne warunki gruntowe spowodowane bliskością 
rowu, krawędzi drogi powiatowej oraz wysokim stanem wód podziemnych. 
Realizowana inwestycja to jedna z największych aktualnie realizowanych przez 
Gminę przedsięwzięć. Jej koszt to ponad 12 mln złotych, z czego 85% kosztów 
kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na szeroki zakres i 
intensywny harmonogram robót od dłuższego czasu występują liczne utrudnienia 
zwłaszcza komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym 
prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe zmiany w organizacji ruchu i ostrożność 
przy poruszaniu się w rejonie budowy. W niektórych miejscach mogą występować przejściowe trudności w dojechaniu do posesji. 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Powstająca infrastruktura ma polepszyć warunki życia 
mieszkańcom, co z pewnością zrekompensuje przejściowe niedogodności.

Gmina Cedry Wielkie znalazła się w gronie 136 samorządów z całej Polski, którym 
Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. 
złotych na budowę Ławki Niepodległości. Ławka upamiętnia polską państwowość i 
ma walory edukacyjne. Osoba, która usiądzie na ławce, będzie mogła zapoznać się z 
najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Fotokody QR umożliwią ściągnięcie materiałów historycznych. 
Obiekt będzie również wyposażony w ładowarki urządzeń mobilnych oraz 
bezprzewodową sieć internetową. Ławka będzie podświetlana systemem LED. W 
naszej gminie ławka zostanie wybudowana w miejscowości Cedry Wielkie przy 
pomniku upamiętniającym odzyskanie niepodległości. Przewidywany termin 
oddania ławki do użytkowania - grudzień 2018 r.

Ławka Niepodległości w Gminie Cedry Wielkie

listopada br. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński podpisał umowę z Firmą 
Budowlano - Drogową MTM SA z Gdyni na wykonanie robót budowlanych, 
związanych z budową drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem 
Śledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie. Umowny termin wykonania robót to 
koniec grudnia 2019 roku, a wartość kontraktu wynosi 8 543 885,51 zł. Inwestycja 
prowadzona jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie trasy 
rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”, na 
które gmina uzyskała dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 w kwocie 5 033 158,37 
zł. Po zakończeniu inwestycji na terenie naszej gminy zostanie oddane do użytku 
ponad 18 km ścieżki rowerowej wiodącej po wałach przeciwpowodziowych od 
miejscowości Giemlice do przystani żeglarskiej w Błotniku oraz od przystani do ulicy 
M. Płażyńskiego w Cedrach Wielkich.

Podpisanie umowy na budowę trasy rowerowej

Na zdjęciu: przedstawiciele firmy MTM S.A oraz 
Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński

Na zdjęciu: Boisko 
sportowe w Giemlicach

Na zdjęciu: Wizytacja Janusza Golińskiego Wójta 
Gminy Cedry Wielkie na terenie budowy.

Na zdjęciu: Wizualizacja ławki Niepodległości

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.
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W dniu 15 listopada br. Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czyste Powietrze 
Cedry Wielkie 2018”, polegającego na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Planowany koszt 
kwalifikowany zadania wynosi 120 000,00 zł z czego 25% tj. ok. 30 000,00 zł pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, pozostała kwota natomiast z budżetu gminy Cedry Wielkie oraz środków własnych 
mieszkańców. Zadanie polega na wymianie kotłów opalanych węglem lub koksem na te opalane gazem, olejem opałowym, 
biomasą lub pompy ciepła. Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza powodowanego 
tzw. „niską emisją". Jakość powietrza, którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie, dlatego niezmiernie ważne jest poniesienie 
świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie 
z niskosprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i 
instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.
W ramach projektu zaplanowano spotkania informacyjne: 
16 stycznia 2019 r.
godz. 17.00 Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich (budynek Remizy OSP)
godz. 19.00 Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Długim Polu
22 stycznia 2019 r.
godz. 17.00 świetlica wiejska w Koszwałach ul. Lipowa 11
godz. 19.00 świetlica wiejska w Kiezmarku

"Czyste Powietrze Cedry Wielkie 2018" - umowa o dofinansowanie podpisana

Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński w dniu 22 października 2018 r. podpisał w 
imieniu Gminy Cedry Wielkie  umowę na realizację projektu „Ja w Internecie”. 
Projekt złożony został w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Laboratorium Sztuki z 
Elbląga. „Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający 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 zaplanowano cykl szkoleń skierowanych do 268 mieszkańców 
Gminy Cedry Wielkie, obejmujących następujące zakresy:

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.
Łączna wartość projektu i tym samym dofinansowania w 100 % stanowi kwotę 
150 000,00 zł. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy na realizację projektu „Ja w Internecie”

W ramach realizacji projektu pn.: „Program wyrównywania różnic między 
regionami III” w obszarze D, współfinansowanego z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gmina Cedry Wielkie zakupiła samochód 
osobowy marki Volkswagen Caravelle. Pojazd 9-cio osobowy, przeznaczony do 
przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rewalidacyjno - 
Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach. Symbolicznego 
przekazania samochodu do użytkowania dokonał Starosta Powiatu Gdańskiego 
Pan Stefan Skonieczny wraz z Wójtem Gminy Cedry Wielkie Januszem 
Golińskim. Celem projektu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym udziału 
w codziennych zajęciach wspierająco rehabilitacyjnych prowadzonych przez OR-
W. Ponadto ma duży wpływ na ułatwienie wykonywania czynności życia 
codziennego poprzez likwidację barier transportowych, utrudniających dzieciom 
niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu społecznym, kulturowym, w dostępie 
do nauki oraz wszechstronnych rehabilitacji. Samochód jest przystosowany do 
przewozu osoby na wózku inwalidzkim bez konieczności uciążliwego dla 
niepełnosprawnych wsiadania do pojazdu. Dotychczas przewozy uczestników do 
ośrodka obsługiwał będący w posiadaniu Gminy dwunastoletni samochód, który 
nie spełnia aktualnych wymogów przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość całkowita projektu wynosi 155 000 zł, w tym 
pozyskana kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 80 000 zł. Natomiast kwota 75 000 zł została sfinansowania ze 
środków własnych Gminy Cedry Wielkie.

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Na zdjęciu:od lewej Stefan Skonieczny Starosta 
Powiatu Gdańskiego, Anna Łania oraz Wójt Gminy 
Cedry Wielkie Janusz Goliński

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.
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Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.

W dniu 13 listopada 2018 r. odbyły się gminne obchody 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do 
obchodów tego niezwykłego jubileuszu na zaproszenie 
Wójta Gminy Cedry Wielkie dołączyli również Ks. 
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, 
Pan Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski, Pan Ryszard 
Świlski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, 
Pan Stefan Skonieczny - Starosta Powiatu Gdańskiego, 
Pan Tomasz Stanisław Madeja - Generał Brygadier 
Związku Piłsudczyków RP, Pan Bogdan Dombrowski - 
Radny Powiatu Gdańskiego, Pani Bożena Daszewska - 
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, 
przedstawiciele lokalnego samorządu, przedstawiciele 
lokalnych firm, stowarzyszenia, księża, radni i sołtysi, 
uczniowie szkół wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
parafialnym pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach 
Wielkich koncelebrowaną przez Ks. Arcybiskupa 
Metropolitę Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia oraz 
księży z Dekanatu Żuławy Steblewskie. Po uroczystej 
mszy świętej wszyscy uczestnicy wydarzenia z orkiestrą 
na czele przeszli pod pomnik 100-lecia odzyskania 
Niepodległości. Na miejscu wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali hymn narodowy a poczet flagowy uroczyście 
podniósł flagę państwową na maszcie. Następnie Pan 
Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Pani 
Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady przywitali 
wszystkich zgromadzonych gości dziękując za ich 
obecność, podkreślając wagę tego wydarzenia oraz 
przytaczając dzieje historyczne nawiązujące do walki o 
niepodległość. Głos zabrali również Pan Dariusz Drelich 
- Wojewoda Pomorski oraz Pan Tomasz Stanisław 
Madeja - Generał Brygadier Związku Piłsudczyków RP, 
wręczając Wójtowi Gminy najwyższą odznakę - 
Honorowy Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej. Postawiony pomnik - symbol 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, ma 
upamiętniać zarówno tych, którzy sto lat temu wywalczyli 
wolność, jak i tych, którzy przez cały ten okres strzegli 
naszej ojczyzny. Uwieńczeniem uroczystości było jego 
odsłonięcie przez Pana Janusza Golińskiego - Wójta 
Gminy Cedry Wielkie i zaproszonych gości, a następnie poświęcenie go przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia i złożenie pod nim wieńców. Na zakończenie uroczystości wręczone zostały medale upamiętniające tę niezwykłą 
rocznicę wyróżniając lokalnych bohaterów za wkład w małą ojczyznę - Gminę Cedry Wielkie.

Gminne obchody 100-Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania 
Niepodległości

Na zdjęciu: Od lewej: Wójt Gminy Janusz Goliński, Przewodnicząca 
Rady Bożena Daszewska, Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj 
Leszek Głódź, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.
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Piątek, 9 listopada 2018 roku był w Szkole Podstawowej w Giemlicach 
bardzo wyjątkowym i uroczystym dniem. W tym dniu bowiem obchodzono 
stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach obchodów 
100 lecia odbyły się wcześniej dwie wycieczki szkolne do muzeum Hymnu 
Narodowego w Będominie oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. Cała 
społeczność tego dnia ubrana była na galowo, a szkoła została przybrana 
w barwy biało-czerwone. Dzień ten poświęcony został wcześniej 
zaplanowanym działaniom związanym z obchodami Święta 
Niepodległości. Uczniowie mieli przypięte wykonane własnoręcznie różne 
kotyliony, a w salach i na holu były dekoracje przypominające drogę do 
uzyskania niepodległości. Przez cały tydzień uczniowie mieli możliwość 
oglądania wystawy poświęconej drodze do wolności. W tym dniu rano 
odbyły się spotkania klas z wychowawcami, na których uczniowie napisali 
listy z życzeniami dla Polski i następnych pokoleń, a wcześniej każda 
klasa przygotowała piosenkę patriotyczną. Następnie na szkolnym holu 
nastąpiło odczytanie życzeń poprzeplatane przygotowanymi pieśniami 
patriotycznym przez każdą z klas. Zaprezentował się również oddział 
przedszkolny z krótkim występem z tej okazji. Kartki z życzeniami zostały 
wyeksponowane w konturze Polski na przygotowanej tablicy, aby 
wszyscy mogli je jeszcze przeczytać. Pod koniec uroczystości zostały włożone do butelki i zakopane na terenie szkolnym dla 
potomnych. Przygotowany został również marsz dla Niepodległej, którego trasa wiodła przez miejscowość Giemlice do 
postawionego przez mieszkańców kamienia, upamiętniającego 100-tną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Podczas marszu uczniowie wykonali 3 różne zadania związane z Polską, w postaci układanek, łamigłówek i krzyżówek. Każda 
klasa wraz z wychowawcą pod tablicą złożyła znicze oraz biało i czerwone kwiaty w hołdzie dla walczących o niepodległość Polski. 
O godzinie 11.11 zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły wspólnie odśpiewali 4 
zwrotki hymnu narodowego, włączając się tym samym do akcji „Rekord dla Niepodległej”. Zakończeniem obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę była uroczysta akademia przygotowana przez uczniów. Po niej zostały 
puszczone w niebo 2 balony, biały i czerwony, które miały wyrażać radość z niepodległości.

Dzień Dla Niepodległej w Giemlicach

Dnia 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Cedrach Małych 
odbyła się uroczystość obchodów 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Apel rozpoczął się o symbolicznej godzinie 
11.11, gdy uczniowie w całej Polsce śpiewali hymn państwowy. Również 
nasza szkoła dołączyła do tej akcji. Imprezę zaszczycili zaproszeni 
goście: wójt gminy - Pan Janusz Goliński, emerytowany starszy 
wizytator z gdańskiego kuratorium - Pan Józef Bodio, były dyrektor 
szkoły - Pan Tadeusz Janusz wraz z małżonką, radna gminy - Pani Anna 
Moritz, nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady 
Rodziców, uczniowie i rodzice. Apel dzielił się na dwie tematyczne 
części - drogę do zaborów i walkę Polaków w czasie 123 lat niewoli oraz 
czas wolności po roku 1918. Ciekawymi akcentami uroczystości były 
indywidualnie wykonane piosenki finalistek II Szkolnego Konkursu 
Pieśni Patriotycznych - Anastazji Jaszczyk z klasy piątej i Tatiany Plotke 
z klasy pierwszej. Widzowie mogli zobaczyć prezentację filmową, gdzie 
uczniowie wraz z rodzicami odpowiadają na pytania dotyczące 
współczesnego rozumienia czym jest Polska, co to jest patriotyzm, jak 
być patriotą w czasach pokoju, które wydarzenia uważają za 
najważniejsze w ostatnim stuleciu. Publiczność doświadczyła wiele radości podczas oglądania pokazu mody stylizowanego na 
lata 20-te i lata 30-te XX wieku. Pokaz przebiegał przy akompaniamencie muzyki z epoki - z głośników leciał charleston, który 
wszystkich wprawił w doskonały nastrój. W strojach modelek i modeli, którymi byli oczywiście nasi uczniowie, widać było wielką 
dbałość o szczegóły i dopracowanie każdego detalu. Uwieńczeniem imprezy był poczęstunek dla wszystkich uczestników i 
publiczności - olbrzymi tort w kształcie i kolorach polskiej flagi, który ufundowała Rada Rodziców. Na zakończenie dla 
upamiętnienia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości delegacje klasowe wraz z dyrektorem szkoły i zaproszonymi gośćmi 
posadzili przed szkołą drzewko cedrowe. Najważniejsze jednak znaczenie ma wymowa uroczystości - ważny dla wszystkich 
przekaz, że od stu lat jesteśmy wolnym państwem, ale że wciąż należy pielęgnować i doceniać naszą suwerenność, gdyż tysiąc lat 
polskiej historii pokazuje, że nie jest to wartość dana na zawsze. Apel przygotowali uczniowie wszystkich klas naszej szkoły pod 
opieką nauczycieli: Dominiki Sergot - Urbańskiej i Anny Szmidt - Kozłowskiej - odpowiedzialnych za scenariusz oraz przebieg 
całości imprezy. Pani Anastaziya Senkavets zadbała o oprawę muzyczną, pani Beata Sienkiewicz zorganizowała pokaz mody, a 
Pani Maria Ćwiklińska - Bukowska zaprojektowała i wykonała dekorację sali. Pomocą służyli także inni nauczyciele: pani Wioletta 
Stępień, pani Mirosława Prokopek, pani Joanna Trojnar, pan Zbigniew Tymiński, wychowawcy oraz nauczyciele klas I-III, którym 
serdecznie dziękujemy za pomoc.

Uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szkole Podstawowej 
w Cedrach Małych

Na zdjęciu: uczestnicy Marszu dla Niepodległej

Na zdjęciu: od lewej Józef Bodio, Anna Moritz Radna Gminy, 
Tadeusz Janusz wraz z małżonką, Janusz Goliński Wójt Gminy 

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.
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11 listopada 2018 r. w całym kraju uroczyście obchodzono setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji 23 listopada w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach zorganizowano gminny 
konkurs recytatorski, gdzie w każdym zakątku można było podziwiać dekoracje 
tematycznie związane z hasłem przewodnim imprezy. Uroczystego otwarcia 
XIV Gminnego Konkursu Recytatorskiego Dla Niepodległej… dokonali 
wspólnie Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Pan Tomasz 
Szlak - Dyrektor Szkoły. Wśród gości byli dyrektorzy placówek oświatowych z 
terenu gminy Cedry Wielkie, Pan Józef Bodio Starszy Wizytator Senior 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, rodzice. W otoczeniu biało-czerwonych 
akcentów uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkola z terenu gminy 
Cedry Wielkie żywo i barwnie deklamowali utwory literackie ukazujące dzieje 
naszego narodu. Pomiędzy występami uczestników mogliśmy usłyszeć, co 
wydarzyło się w minionym stuleciu w Polsce. Podczas przerwy uczestnicy 
wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Nad całością imprezy czuwało jury w 
składzie: Pani Bożena Daszewska - Wieloletnia Przewodnicząca Rady Gminy 
Cedry Wielkie, Pani Joanna Kowalczyk - Kierownik Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku - Filia w Pruszczu Gdańskim, - Pan Łukasz Żarna - 
Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. Przyznano nagrody i wyróżnienia i dokonano podsumowania całej uroczystości. 
Serdecznie dziękujemy Panu Januszowi Golińskiemu Wójtowi Gminy Cedry Wielkie, za współzorganizowanie konkursu. Konkurs 
ten wpisał się w gminny kalendarz imprez i uroczystości w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Pan Tomasz Szlak dziękuje wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie konkursu oraz sponsorom za sfinansowanie 
nagród.

XIV Gminny Konkurs Recytatorski „Dla Niepodległej…”

NIEPODLEGŁOŚCIOWY KONCERT rockowego zespołu MIDNIGHT

W dniu 18 listopada 2018 r. w kościele pw. Św. Aniołów Stróżów  odbył się 
niezwykły koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Specjalnie na tę okazję repertuar przygotował lokalny 
rockowy zespół Midnight działający przy Żuławskim Ośrodku Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich. Wydarzenie miało miejsce po mszy świętej 
odprawionej przez ks. Leszka Laskowskiego. Uczestnicy z 
zaciekawieniem słuchali bardziej lub mniej znanych utworów 
patriotycznych. Mocne brzmienie instrumentów dodatkowo wprowadziło 
wzniosły i uroczysty charakter koncertu, a sam zespół udowodnił, że 
sprosta każdemu nowemu wyzwaniu muzycznemu.

Na zdjęciu: laureaci konkursu

Na zdjęciu: członkowie zespołu Midnight

Po ubiegłorocznym zainteresowaniu zajęciami w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Cedrach Wielkich również i w tym roku biblioteka przygotowała 
zajęcia akcentujące obchody Święta Niepodległości, adresowane w głównej 
mierze do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Poprzedzające święto 
inicjatywy i podejmowane działania miały przybliżyć młodemu pokoleniu 
Polaków jak trudną, pełną wzlotów i upadków była historia naszego narodu. 
Wychowanie w duchu patriotycznym to jeden z priorytetów programów 
nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, dlatego Gminna Biblioteka 
Publiczna w Cedrach Wielkich postanowiła wspomóc te działania. W dniu 9 
listopada do biblioteki przyjechała grupa Starszaków z Przedszkola 
Samorządowego Nr 2 z Cedrów Małych. Przedszkolaki z zaciekawieniem 
słuchały historii o znaczeniu symboli narodowych, poznały sylwetkę Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, jego ulubioną Kasztankę ciekawostki z jego życia, oraz 
inne wydarzenia związane z niepodległością Polski. Krótki przegląd książek o 
tej tematyce, a także film edukacyjny „Polskie symbole narodowe”, 
zaczerpnięty ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, uporządkowały 
dzieciom podstawowe fakty dotyczące 11 listopada 1918 roku. 

Wizyta przedszkolaków w Gminnej Bibliotece Publicznej z okazji obchodów 100-lecia 
Niepodległości Polski

Na zdjęciu: Dorota Nawrocka Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej, przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego 
Nr 2 z Cedrów Małych oraz opiekunowie



W dniu 14 listopada 2018 r. w trakcie Sesji Rady Gminy Cedry Wielkie odbyło 
się uroczyste przekazanie 100 budek lęgowych dla drobnego ptactwa, 
zakupionych przez Gminę Cedry Wielkie z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Reprezentujący Obdarowanego, Stowarzyszenie na 
rzecz Bioróżnorodności Lasów, Pól i Łąk, Pan Przemysław Nawra oraz Pan 
Mateusz Potrykus odebrali z rąk Wójta Pana Janusza Golińskiego oraz 
Radnych Gminy Cedry Wielkie budki, które zawisnąć mają na drzewach 
wszystkich sołectw naszej gminy. Budki lęgowe, zwane również skrzynkami 
lęgowymi, to jedna z najbardziej znanych form wsparcia naszych skrzydlatych 
sąsiadów. Ptaki towarzyszą ludziom od zawsze. Ożywiają w sposób 
namacalny nasze otoczenie. Nawet w betonowych miastach, można je 
zaobserwować i z łatwością usłyszeć ich śpiew. Przyglądając im się bliżej 
dostrzeżemy piękne ubarwienie, niezwykłe zachowania, grację ruchów. 
Oczaruje nas łatwość z jaką latają. Oprócz „umilania” życia człowiekowi, ptaki 
spełniają też ważna rolę w środowisku. Sikory i inne ptaki śpiewające niszczą wiele szkodliwych owadów, zjadają resztki i odpadki, 
rozsiewają wiele gatunków drzew i krzewów. Inicjatywa Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie wraz z Wójtem 
Panem Januszem Golińskim ma na celu umożliwienie naszym mieszkańcom obserwacji tych pięknych stworzeń jak również 
„osłuchania” się z ich pięknym śpiewem.
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100 budek lęgowych na 100-lecie Niepodległej

Uroczyste obchody Święta Niepodległości 2018 obejmują szereg wydarzeń, 
uroczystości i inicjatyw. W program obchodów stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości z inicjatywy Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy 
Cedry Wielkie oraz przy udziale Pana Piotra Bukowskiego dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Cedrach Małych zorganizowana została w dniach 14-16 
listopada 2018 r. patriotyczna wycieczka do Warszawy. Uczestnikami byli 
uczniowie od klasy 4 szkoły podstawowej do 3 gimnazjum. Celem wyprawy 
było przybliżenie miejsc bezpośrednio związanych z wydarzeniami sprzed 100 
lat, ale także pokazanie zabytkowych i nowoczesnych ekspozycji naszej 
stolicy. Młodzież miała zatem okazję zwiedzić Zamek Królewski, Plac 
Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Stare Miasto, Cytadelę, Łazienki Królewskie, 
Belweder, a także cmentarze - Powązki Stare i Powązki Wojskowe oraz 
budynek Sejmu Rzeczypospolitej. Ciekawym przeżyciem była obserwacja 
zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz próby musztry wojskowej 
przed oficjalną uroczystością na Placu Piłsudskiego. Uczniowie obejrzeli także 
pomnik marszałka Piłsudskiego, księcia Józefa Poniatowskiego przy Pałacu 
Prezydenckim, a także warszawską Syrenkę na Rynku. Ważnym momentem 
były odwiedziny Muzeum Powstania Warszawskiego i wjazd na taras 
widokowy Pałacu Kultury. Uczniowie zwiedzili również Stadion Narodowy szlakiem piłkarzy. Wszyscy uczestnicy wycieczki wraz z 
opiekunami świetnie się bawili i na pewno wycieczka ta stanie się inspiracją, aby ponownie odwiedzić naszą stolicę. Serdecznie 
dziękujemy Panu Januszowi Golińskiemu Wójtowi Gminy Cedry Wielkie, za objęcie patronatem tego pięknego wydarzenia, które 
zostanie wpisane w kalendarz imprez i uroczystości w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Patriotyczna wycieczka do Warszawy

Na zdjęciu: Uczestnicy wycieczki patriotycznej

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.
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Na zdjęciu: Budki lęgowe

Dnia 9 listopada Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w 
Wocławach obchodziła uroczyście 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości 
oraz Święto Szkoły. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości 
przywołał krótki rys historyczny, wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. 
Uczniowie chcieli przekazać kolegom i koleżankom ducha narodu polskiego, 
który w czasie 123 lat niewoli, wciąż wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. 
Przede wszystkim była to niezwykła lekcja patriotyzmu - „Cieszmy się, że o 
wojnie i krwawej historii uczymy się tylko z książek. Pamiętajmy zawsze o 
naszej Ojczyźnie, nie zapomnijmy języka polskiego” - takie przesłanie nieśli w 
piątek uczniowie. 100 rocznica pozostanie na zawsze w pamięci 
pierwszoklasistów, gdyż otrzymali legitymacje szkolne. Barwy narodowe, 
godło, hymn odśpiewany o godzinie 11.11 oraz własnoręcznie wykonane 
kotyliony podkreśliły patriotyczny charakter apelu. Młodzi artyści i 
organizatorzy tego spektaklu zebrali zasłużone brawa i gratulacje od 
publiczności i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Przewodnicząca 
Rady Gminy - Pani Bożena Daszewska, Kierownik Referatu Oświaty - Pani 
Maria Gierszewska, Dyrektor ŻOKiS w Cedrach Wielkich - Pan Łukasz Żarna, radne - Pani Justyna Słowińska, Pani Henryka 
Dombrowska, sołtysi - Pani Jagoda Prusak i Pani Magda Lech oraz byli pracownicy szkoły, rodzice i dziadkowie. 

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Wocławach

Na zdjęciu: kadra pedagogiczna oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Wocławach
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Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach obchodziła piękny jubileusz 70-lecia. Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Żuławy Steblewskie ks. Kanonika Janusza Mathea. 
Podczas homilii padły między innymi słowa o skrzydłach 
człowieka „skrzydle wiedzy i wiary”. Po zakończeniu Mszy 
Św. wszyscy udali się na dalszy ciąg uroczystości do szkoły. 
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Cedry Wielkie: Pan Janusz Goliński 
Wójt Gminy, Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca 
Rady Gminy, Pani Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy, 
duchowieństwa, między innym ks. kanonik Zbigniew Kerlin, 
ks. kanonik Józef Urban, ks. kanonik Krzysztof Czaja i ks. 
Waldemar Naczk. Władze samorządowe powiatu 
reprezentował Radny Pan Bogdan Dombrowski. Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Gdańsku reprezentowała wizytator 
Pani Joanna Galińska. W spotkaniu uczestniczyli także 
radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych i kultury z 
terenu Gminy Cedry Wielkie oraz byli pracownicy szkoły, 
sponsorzy i rodzice. Odczytane zostały listy gratulacyjne, 
podziękowania dla sponsorów, wręczono nagrody dla 
nauczycieli oraz pracowników szkoły. Miały miejsce występy 
młodzieży oraz przedstawienie historii szkoły. Wszyscy z 
zaciekawieniem wsłuchiwali się w słowa recytowane lub 
wyśpiewane przez uczniów. Najwięcej emocji wzbudziła 
prezentacja historii szkoły. Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki - plecakoworki ze słodyczami, a wszyscy słodki 
poczęstunek - tort. Znaczącym punktem dla społeczności szkolnej było posadzenie drzewa dla potomnych oraz wypuszczenie 50 
balonów, do których były doczepione listy do znalazców. Pan Wójt Janusz Goliński złożył na ręce Pani Dyrektor Beaty Kwiecień 
gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu oraz życzenia. Życzył, by praca, którą wykonują nauczyciele, była źródłem satysfakcji i 
zadowolenia, aby byli dla młodzieży przewodnikami po świecie nauki, a zarazem wzorem postaw i zachowań. Aby starania 
zaowocowały znakomitymi osiągnięciami i dojrzałą postawą wychowanków w przyszłości.

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Wocławach

W sobotę, 24 listopada na poddaszu zabytkowego Domu 
Podcieniowego w Miłocinie, odbyło się podsumowanie projektu pn. 
„ETNOŻUŁAWY Etno design w kulturze żuławskiej" 
dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z programu KULTURA DOSTĘPNA 2018. W 
uroczystości udział wzięło przeszło 60 osób, w tym zaproszeni 
goście: Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani 
Justyna Słowińska - Przewodnicząca Rady Gminy, uczestnicy 
projektu, trenerzy prowadzący prelekcje oraz warsztaty 
teoretyczne i praktyczne w ramach przedsięwzięcia, radni, sołtysi 
oraz mieszkańcy gminy. Wydarzenie rozpoczęło się 
spektakularnym pokazem mody, na którym uczestniczki 
warsztatów wystąpiły w specjalnie przygotowanych na tę okazję 
strojach. Pokaz ten, stanowił zwieńczenie ich pracy w 
przygotowaniu „etnożuławskich" strojów w ramach projektu. Panie 
sprawdziły się nie tylko jako modelki, ale również jako świetne 
projektantki. Następnie oficjalne podsumowanie wraz z prelekcją 
pt. „Kultura Żuławska jako źródło inspiracji artystycznej" 
przeprowadziła Pani Aleksandra Paprot-Wielopolska. Ponadto 
Koło Gospodyń Wiejskich z Leszków, przygotowało regionalny żuławski poczęstunek, nawiązujący do tradycji kulinarnej Żuław. 
Przygotowany został również wernisaż wystawy zdjęć wykonanych podczas wyjazdu studyjnego i z przeprowadzonych 
warsztatów. Na koniec uroczystości Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, wręczył uczestniczkom projektu certyfikaty 
oraz podziękowania. Wartość dofinansowania operacji wynosi 31 000,00 zł w ramach zadania realizowanego ze środków 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu KULTURA 
DOSTĘPNA 2018. Wkład własny, zabezpieczony w budżecie gminy przez Pana Janusza Golińskiego to 7 750,00 zł. Całkowita 
wartość projektu to 38 750,00 zł.

Uroczyste podsumowanie projektu „ETNOŻUŁAWY Etno design w kulturze 
żuławskiej" w Domu Podcieniowym w Miłocinie

Na zdjęciu: kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Wocławach oraz Pan 
Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie

Na zdjęciu: od lewej Łukasz Żarna Dyrektor ŻOKiS, Janusz Goliński Wójt 
Gminy Cedry Wielkie, Paulina Kiełczykowska specjalista ŻOKiS.
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W czwartek, 4 października 2018 r. w Państwowej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyły się 
regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki. Jak co roku w uroczystości uczestniczyli 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Pani Marta Chełkowska, 
Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i 
Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Obecni byli także samorządowcy, 
działacze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przewodnicy oraz piloci 
wycieczek, hotelarze i restauratorzy, przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z 
turystyką. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do podsumowania roku działań w turystyce, 
wymiany doświadczeń i poglądów działaczy branży turystycznej w województwie pomorskim. 
Tradycyjnie najważniejszym momentem uroczystości było przyznanie nagród i wyróżnień za 
zasługi dla rozwoju turystyki w regionie. W ramach wyróżnień za działalność turystyczną 
zauważono szereg wydarzeń organizowanych przez Gminę Cedry Wielkie, dlatego też w 
kategorii Osobowość roku 2017 wyróżniony został Pan Łukasz Żarna - Dyrektor Żuławskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii Osobowość Roku

Na zdjęciu: od lewej Mieczyszł Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Łukasz Żarna Dyrektor 
ŻOKiS, Hanna Zych Cisoń - Radna Sejmiku Wojewódzkiego 

Monografia dotycząca dziejów Powiatu Gdańskiego w latach II wojny światowej już gotowa

Zgodnie z zapowiedziami samorządowców, światło dzienne ujrzała właśnie 
książka „Pruszcz Gdański - miasto i powiat w latach II wojny światowej (1939-
1945)”, opracowana na zlecenie Starosty Gdańskiego, Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego oraz Wójtów: Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, 
Trąbki Wielkie i Suchy Dąb. Książka, przygotowana przez zespół naukowców 
pod redakcją prof. dr hab. Piotra Semkowa, oraz opatrzona recenzjami prof. dr 
hab. Bogdana Chrzanowskiego i prof. dr hab. Andrzeja Gąsiorowskiego w 
dokładny i bardzo ciekawy sposób przybliża nam dzieje naszych małych 
ojczyzn, wchodzących w skład Powiatu Gdańskiego, w latach 1939-1945. 
Promocja książki odbędzie się w listopadzie.

Międzynarodowy Dzień Ptaków został ustanowiony już w 1906 roku, podczas 
ratyfikacji Konwencji o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa z 19 
marca 1902 r. Polska przystąpiła do konwencji w 1932r. W tym roku również 
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich postanowił się 
przyłączyć do świętowania tak ważnego dnia jakim jest Międzynarodowy 
Dzień Ptaków. Z tej okazji w dniu 01.10.2018 r. ŻOKiS odwiedzili uczniowie ze 
Szkół Podstawowych z naszej gminy, w sumie ponad 70 osób. Dla uczniów 
została przygotowana prelekcja pn. „Ptaki w Obliczu Śmieci” przeprowadzana 
przez Panią Alicję Bielską ze stacji Ornitologicznej w Gdańsku. Celem 
spotkania było zwrócenie uwagi na zagrożenia przed jakimi stoją ptaki, oraz 
zachęcenie dzieci, młodzieży  i dorosłych do zaangażowania się w ich 
ochronę. Z okazji święta zachęcamy do bardziej uważnego przyjrzenia się 
ptakom. Aby je obserwować nie trzeba robić dalekich wypraw – na początek 
zajrzyjmy do ogrodu, parku czy na skwerek. Nawet w mieście, wśród domów 
możemy rozpocząć swoją przygodę z ptakami. Wystarczy spojrzeć na świat 
trochę innym okiem – z odrobiną uwagi i cierpliwości.

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu świętuje MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PTAKÓW

W dniu 27.10.2018 roku w siedzibie firmy ROLKOM w Kiezmarku odbyło się 
spotkanie kierownictwa firmy z rolnikami współpracującymi oraz zainteresowanymi 
zakupem sprzętu rolniczego. Bardzo ciekawa konferencja miała charakter 
szkoleniowy i spotkała się z dużym zainteresowaniem rolników również z terenu 
gminy Cedry Wielkie. Prezentacja nowego sprzętu i nowinek technicznych 
ułatwiających prace rolnicze była połączona z możliwościami finansowania zakupu 
tego sprzętu ze środków Unii Europejskiej. Na zaproszenie Panów Prezesów 
Mirosława Bogun oraz Wojciecha Schwoch w spotkaniu uczestniczył Pan Janusz 
Goliński - Wójt Gminy, który pogratulował idei organizacji takich spotkań, 
promujących i zachęcających rolników do jeszcze większego wykorzystania 
środków z UE na unowocześnienie własnych gospodarstw rolnych.

Spotkanie szkoleniowe z rolnikami w Rolkomie

Na zdjęciu: samorządowcy Powiatu Gdańskiego

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia

Na zdjęciu:Uczestnicy spotkania

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie
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W dniach 4 – 5 października 2018 r. w 23 bibliotekach publicznych 
woj. pomorskiego odbyły się zorganizowane przez Dział 
Instrukcyjno-Metodyczny WiMBP w Gdańsku spotkania autorskie 
ze znanymi i lubianymi przez młodych czytelników twórcami 
literatury dziecięcej i młodzieżowej: Pawłem Beręsewiczem, 
Wojciechem Cesarzem, Katarzyną Terechowicz, Joanną Olech, 
Anną Czerwińską -Rydel, Pawłem Wakułą, Ewą Poklewską- 
Koziełło
Organizatorami cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo 
wśród dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej 
„Z książką na walizkach” była Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdańsku oraz Wydawnictwo Literatura z Łodzi, zaś 
współorganizatorami publiczne biblioteki samorządowe Pomorza.
W ramach tej akcji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cedrach 
Wielkich w dniu 04 .10. br. o godz.11:00 odbyło się spotkanie z 
pisarzami: Katarzyną Terechowicz i Wojciechem Cesarzem, na 
które przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cedrach 
Wielkich.
Katarzyna Terechowicz – absolwentka Wydziałów Grafiki i 
Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi 
jest grafikiem i autorką (regularnie nagradzanych) scenariuszy filmów dla dzieci. Jej pasją jest ekologia. Kocha wszystkie psy na 
świecie.
Wojciech Cesarz to artysta grafik, dyrektor artystyczny kilku tygodników i miesięczników. Zwolennik ekologii.
Katarzyna Terechowicz z Wojciechem Cesarzem napisali m.in.. Pamiętnik grzecznego psa, nagrodzonego w Konkursie 
Literackim im. Astrid Lindgren, nominowanego do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego i umieszczonego na Złotej 
Liście Fundacji ABC XXI oraz serię książek dla dzieci o grzecznym psie Winterze. Są również autorami powieści dla dorosłych pt. „ 
Czego pragnie Maryla”.
W kolejnym dniu, tj. 05.10. br do biblioteki przybyła również grupa uczniów ze szkoły z Cedrów Wielkich i uczestniczyła w spotkaniu 
z Pawłem Beręsewiczem pisarzem, poetą, tłumaczem, leksykografem, piszącym powieści, opowiadania i wiersze dla dzieci, jest 
laureatem nagrody „Guliwera”, konkursu literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i Nagrody Literackiej im. 
Kornela Makuszyńskiego.
Książki dla dzieci wydaje od 2004 roku. Początkowo współpracował z wydawnictwem Skrzat, następnie również z łódzkim 
wydawnictwem Literatura. Nie tylko pisze dla młodego czytelnika, ale również tłumaczy, m.in..: Marka Twaina (Przygody Tomka 
Sawyera), Briana Pattena(Olbrzym z Zamczyska Baśni), Edith Nesbit (Księga smoków), Margaret Mahy (Przemiana). Jest 
autorem bądź współautorem słowników polsko-angielskich i angielsko-polskich m.in. Wielkiego Słownika PWN-Oxford.
Podczas obu spotkań pisarze chętnie i ciekawie opowiadali o swoim życiu, pasjach i zainteresowaniach, początkach twórczości 
literackiej i bohaterach książek. Mówili o ulubionych lekturach dzieciństwa, radości pisania, autorskich inspiracjach i nowych 
pomysłach na kolejne powieści. Zachęcali młodych ludzi do podejmowania własnych prób literackich, czytania książek i rozwijania 
wyobraźni, która jest potrzebna każdemu człowiekowi w codziennych działaniach, wpływa na jego wrażliwość, osobowość i 
dokonywane w życiu wybory. Uczniowie mieli okazję posłuchać fragmentów książek czytanych przez autorów, poznać tajniki psiej 
psychologii i dowiedzieć się, jak czworonogi przyjaciel człowieka postrzega otaczający świat. Miłośnicy zwierząt chętnie 
wymieniali się uwagami na temat domowych ulubieńców, dyskutowali o psich charakterach, temperamentach i zwyczajach.
Po każdym spotkaniu czytelnicy otrzymywali dedykację na zakupionej podczas kiermaszu książce lub autograf na pamiątkowej 
zakładce. Pozowali do wspólnych zdjęć z pisarzami, obiecując, że biblioteki będą odwiedzać na pewno, bo warto.

Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH XI POMORSKIE SPOTKANIA PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI

Mikołajki 2018 w Gminie Cedry Wielkie
Jak co roku Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował mikołajki dla 
dzieci z terenu gminy Cedry Wielkie. W dniu 6 grudnia 2018 r. o godzinie 
17.00 w Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich zebrali się uczestnicy 
mikołajkowych wrażeń. Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą 
wszystkich dzieci z dwoma elfami oraz Panią Mikołajową. Uczestnicy 
wesoło tańczyli, śpiewali i naśladowali animatorów. Niespodzianką była 
wizyta bałwanka Olafa, który dołączył do zabawy i dodatkowo rozbawił 
wszystkie dzieci. Dzieci chętnie brały udział w zabawach tanecznych oraz 
interaktywnych przygotowanych przez zespół animacyjny LUK-ART, a 
niektóre z nich zaangażowały do zabawy nawet swoich rodziców. Najwięcej 
jednak emocji wzbudziła wizyta Świętego Mikołaja. Ten długo oczekiwany 
gość został bardzo entuzjastycznie przyjęty. Wszystkie dzieci chciały być 
najbliżej gościa z Laponii, który dotarł na saniach zaprzężonych w renifery. 
Święty Mikołaj najpierw przeczytał dzieciom świąteczną bajeczkę, a 
następnie krótko rozmawiał z każdym uczestnikiem i oczywiście obdarował 
go mikołajową paczką. W trakcie rozdawania prezentów były robione 
pamiątkowe zdjęcia. To wspaniałe spotkanie dostarczyło wszystkim 
dzieciom wiele emocji, uśmiechu i radości.

Na zdjęciu: Zabawa Mikołajkowa

Na zdjęciu: Uczestnicy spotkania z Pawłem Boręsewiczem

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie
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Juan Felipe Alvarado – absolwent wydziału muzyki Uniwersytetu EAFIT w 
Medellin w Kolumbii, po raz kolejny przeniósł nas w muzyczną podróż dookoła 
świata, interpretując piosenki w wielu językach i rytmach. Niezwykle 
hipnotyzujący koncert odbył się w czwartkowy wieczór 26 października w 
Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Uczestników oraz 
wykonawców przywitał Pan Łukasz Żarna – Dyrektor Ośrodka. Tenor 
pochodzący z Kolumbii posiada wszechstronny oraz wyrazisty głos, który 
zabrał publiczność we wspaniałą muzyczną podróż dookoła naszego globu. 
Śpiewak grał również na saksofonie, przechodząc pomiędzy słuchającymi. W 
tym muzycznym menu dla uszu, pojawił się również sopran, w wykonaniu 
Martyny Gesella, która wystąpiła gościnnie razem z Alvarado.  Zachwycona 
publiczność włączała się wielokrotnie do wspólnego śpiewania razem z 
wykonawcami. Po wręczeniu wykonawcom kwiatów, można było wykonać 
sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Wspomnienie niezwykłej atmosfery oraz 
romantycznych melodii na długo pozostaną w sercach uczestników. Koncert 
zorganizowany został  w ramach cyklu Metropolitalne Koncerty Towarzyszące 
dzięki współpracy z Fundacją MUNDUS CANTAT z Sopotu.

Muzyczne podróże – koncert Juana Felipe Alvarado

  
Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Dnia 21 września br. odbył się jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego Państwa Elżbiety i Zenona Wąchała z Cedrów 
Małych. Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do 
spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia 
refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga 
ludzi. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń 
dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny Jubilaci zostali 
odznaczeni przez Prezydenta RP „Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Cedry Wielkie 
Janusz Goliński. Szanownym Jubilatom wręczono listy gratulacyjne, 
upominek oraz kwiaty. Był również toast za kolejne lata w szczęściu i 
zdrowiu. Serdecznie gratulujemy medali i życzymy świętowania 
kolejnych rocznic w zdrowiu i szczęściu!

„Złote Gody” Państwa Elżbiety i Zenona Wąchała

Na zdjęciu: od lewej Martyna Gesella oraz Juan Felipe 
Alvarado

Na zdjęciu:Jubilaci w towarzystwie Janusza Golińskiego Wójta Gminy 
Cedry Wielkie i pracowników urzędu. 

Już po raz kolejny miejscowość Koszwały 
odwiedził roztańczony Mikołaj. Na 
spotkanie zaproszone zostały wszystkie 
dzieci z sołectwa i okolic, a więc siódmego 
grudnia w świetlicy wiejskiej bawiło się 
ponad sto dzieci! Mikołaj zabrał ze sobą 
swoich przyjaciół: Olafa, Renifera, 
Choinkę  oraz swoją  żonę  Panią  
Mikołajową. Wszyscy razem brali udział w 
zabawach tanecznych i sprawdzali 
u m i e j ę t n o ś c i  w o k a l n e  n a s z y c h  
najmłodszych mieszkańców podczas 
wspólnego wykonywania piosenek 
świątecznych. W nagrodę za wspaniałą 
zabawę, Mikołaj obdarował wszystkich 
słodkościami.
Organizatorzy Sołtys Justyna Słowińska z 
Radą Sołecką serdecznie dziękują firmie 
Base Group na czele z Prezesem 
Jakubem Kaszuba  za  zas i l en ie  
magazynów Mikołaja całą górą słodyczy, 
zespołowi animacyjnemu Just Dance, Pani 
Ewie i Pani Asi z Okienka Przedszkolnego 
w Koszwałach wraz z rodzicami dzieci za 
piękne przygotowanie sali, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Koszwałach oraz wszystkim którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji wydarzenia.

Wizyta Świętego Mikołaja w sołectwie Koszwały
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Po raz kolejny gmina Cedry Wielkie została gospodarzem 
Mistrzostw Powiatu Gdańskiego w Szachach. Zawody odbyły się 8 
grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Cedrach Małych. Za 
szachownicami usiadło 28 zawodników w czterech kategoriach 
wiekowych z pięciu gmin. Nad prawidłowym przebiegiem 
mistrzostw czuwał sędzia główny Pan Przemysław Symbor, który 
jest również trenerem zajęć szachowych w ŻOKiS.
Zawody miały na celu popularyzację sportu szachowego, 
integrację dzieci i dorosłych oraz zachęcenie ich do takiej formy 
spędzania wolnego czasu. Najlepsi uczestnicy zmagań otrzymali 
puchary i medale ufundowane przez Starostę Powiatu 
Gdańskiego. Ponad to Wójt Gminy Cedry Wielkie  ufundował dla 
zwycięzców danej kategorii wiekowej puchary oraz dla wszystkich 
zawodników pamiątkowe medale i upominki. Wręczenia dokonali: 
Pan Stefan Skonieczny- Starosta Powiatu Gdańskiego, Pani 
Elżbieta Prymaczek – Sekretarz Gminy Cedry Wielkie oraz Pani 
Justyna Słowińska – Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie.
Szczególne podziękowania dla Pana Marka Seredyńskiego i jego dzieci Zosi i Stasia, którzy w tegorocznej edycji mistrzostw 
reprezentowali naszą gminę i uplasowali się na podium w 2 kategoriach.

Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w Szachach

Z końcem listopada br. 
zakończyła się realizacja 
projektu pod nazwą: „Sport 
uwielbiamy, więc zdrowie 
mamy!”.  W zajęciach 
sportowych z elementami 
gimnastyki  korekcyjno-

kompensacyjnej uczestniczyło 165 uczniów klas ze wszystkich szkół 
podstawowych z terenu Gminy Cedry Wielkie. Projekt został zrealizowany 
d z i ę k i  d o f i n a n s o w a n i u  z e  ś r o d k ó w  M i n i s t e r s t w Tu r y s t y k i  
w ramach  Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Łączna 
wartość projektu wyniosła 24 300, 00 zł, z czego połowa sfinansowana została 
ze środków budżetu Gminy Cedry Wielkie. Zajęcia były organizowane i 
prowadzone przez instruktorów wychowania fizycznego, posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Nadrzędnym celem zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych było upowszechnienie aktywności fizycznej u dzieci, 
przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz nabycie podstawowych 
umiejętności sportowych.

Zakończenie projektu „ Sport uwielbiamy, więc zdrowie mamy!”

Na zdjęciu: Zawodnicy mistrzostw szachowych

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Na zdjęciu: Uczestnicy zajęć.



Strona 19

Rejsy zostały zorganizowane już po raz kolejny na podstawie listu 
intencyjnego pomiędzy Gminą Cedry Wielkie i Żeglugą Wiślaną, 
dzięki któremu Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński 
uzyskał bezpłatne wsparcie w organizację rejsów dla dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Cedry Wielkie. Tym razem rejsy odbyły 
się w dniu 2 października 2018 r. dla uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Giemlicach i Cedrach Wielkich oraz 8 
października 2018 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cedrach 
Małych. Łącznie udział w rejsach wzięło 100 uczniów. Wydarzenie 
to kolejny raz pomogło wzbudzić jeszcze większe 
zainteresowanie młodych adeptów żeglarstwa zajęciami 
organizowanymi przez Gminę Cedry Wielkie. Uczestnicy rejsów 
mieli również okazję wzięcia udziału w grach i zabawach 
sportowych przygotowanych przez ŻOKiS. Konkurencje 
sportowe wszystkim bardzo się podobały i wzbudziły wiele 
emocji. Po wszystkich atrakcjach, uczestnicy odpoczęli przy 
ognisku, posilając się przygotowanym poczęstunkiem. Zaplanowane rejsy to tylko jedno z wielu postanowień listu intencyjnego. 
Partnerzy zobowiązali się do podejmowania kolejnych działań społecznych, skierowanych na żeglarstwo, służących rozwojowi 
wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie sportu, kultury, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju 
dzieci i młodzieży.

Kolejny cykl rejsów zorganizowanych przez Żeglugę Wiślaną w ramach współpracy z Gminą 
Cedry Wielkie dla dzieci ze szkół z terenu gminy

Na zdjęciu: Uczestnicy rejsów.

W dniu 13 grudnia 2018 r. na Przystani 
Żeglarskiej w Błotniku, Pan Janusz Goliński – 
Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał list 
intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem 
Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami – 
reprezentowanym przez Ks. Prałata Andrzeja 
Jaskułę – Prezesa Stowarzyszenia i Hannę 
Stanecką – Sekretarza Zarządu oraz Fundacją 
Żuławska Przygoda – reprezentowaną przez 
Mirosławę Kubicką – Prezes Fundacji. W 
spotkaniu uczestniczyli również Pan Enoch 
Witucki  właściciel firmy Activ Jachts.
Z podpisania listu intencyjnego wynikać będzie 
w s p ó ł p r a c a  p o m i ę d z y  p o d m i o t a m i  
STOWARZYSZENIEM CHRZEŚCIJAŃSKA 
SZKOŁA POD ŻAGLAMI – GMINĄ CEDRY 
WIELKIE – FUNDACJĄ ŻUŁAWSKA 
PRZYGODA. Współpraca służyć ma 
rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie 
korzystnych stosunków w dziedzinie sportu, 
kultury, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju 
dzieci i młodzieży z obszaru działania 
Partnerów a także, co bardzo ważne w 
t w o r z e n i u  w a r t o ś c i o w y c h  w i ę z i  
międzyludzkich pomiędzy partnerami. 
Współpraca oparta jest na doświadczeniach, dobrych praktykach partnerów i zawiązanych kontaktów pomiędzy nimi w ramach 
oficjalnych spotkań w latach 2017 – 2018 na Przystani Żeglarskiej w Błotniku, a także w siedzibie  Fundacji  Żuławska Przygoda. 
Spotkania te zaowocowały ustaleniem konieczności realizacji działań partnerskich, skierowanych na odbudowanie i 
odrestaurowanie jachtu pn.”Strażnik Poranka”, promocji jego historii i szerzenia edukacji żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży, ze 
szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych wartości chrześcijańskich.
W ramach współpracy partnerzy zgodnie zadeklarowali wspieranie działań skierowanych na przywrócenie prawidłowego stanu 
technicznego i funkcjonalnego jachtu ”Strażnik Poranka”, promocję jego historii oraz szerzenie edukacji żeglarskiej wśród  dzieci i 
młodzieży, w tym wspólną organizację zajęć  sportowo - kulturowych, kształcenia, wypoczynku, rozwoju dzieci i młodzieży w 
szczególności na bazie żeglarstwa  z terenu wszystkich partnerów.
Ponadto, spotkanie zaowocowało nie tylko ustaleniem realizacji działań partnerskich w zakresie prac remontowych jachtu 
„Strażnika Poranka”, ale także dokonaniem jego rejestracji na przystani żeglarskiej w Błotniku, wspólną organizację wydarzeń 
społeczno – kulturalnych, sportowych i promocyjnych z wykorzystaniem jachtu przez wszystkich partnerów, stworzeniem miejsca 
promocyjnego – tablicy upamiętniającej historię ”Strażnika Poranka” na Przystani, stosowaniem partnerstwa w projektach 
finansowanych ze środków zewnętrznych oraz wspólną organizację i uczestnictwo w promocji obszarów. Szczegółowy 
harmonogram realizacji opisanych przedsięwzięć, opracują wskazani przez partnerów porozumienia koordynatorzy.

Podpisanie listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami 
oraz Fundacją Żuławska Przygoda

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Na zdjęciu: Od lewej Ks. Prałat Andrzej Jaskóła, Enoch Witucki, Mirosława Kubicka, Hanna 
Stanecka, Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie.
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Dnia 12 października 2018 r. w murach nowo oddanej po 
remoncie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 
Cedrach Małych odbył się uroczysty apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięło udział wielu 
zaproszonych gości m.in.. Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan 
Janusz Goliński, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bożena 
Daszewska, Pani Anna Moritz - Radna Gminy, były dyrektor 
szkoły Pan Tadeusz Janusz oraz licznie zgromadzeni 
emerytowani nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni 
szkoły. Dyrektor Szkoły Pan Piotr Bukowski przywitał gości i 
wraz z Wójtem Gminy Cedry Wielkie Panem Januszem 
Golińskim wręczył nagrody nauczycielom oraz pracownikom 
szkoły za osiągniecia w pracy dydaktycznej i wychowawczej 
oraz zaangażowanie w życie szkoły i najbliższej okolicy. 
Szczególnie docenieni zostali pracownicy, którzy aktywnie 
włączyli się w realizację projektu „Lepszy Start Młodego 
Żuławiaka”. Dziękując za trudną pracę i wskazanie młodym 
ludziom właściwej drogi, Wójt życzył pracownikom szkoły 
dużo wytrwałości i dalszych sukcesów zawodowych. Za pomoc i wsparcie w remoncie szkoły, Dyrektor wręczył kwiaty i 
pamiątkowe statuetki Wójtowi Gminy i Pani Annie Moritz. Najlepsze życzenia złożyli również przedstawiciele Rady Rodziców, 
wręczając symboliczny kosz słodkości na ręce Dyrektora Szkoły jako podziękowanie za trud i wysiłek wkładany w codzienną 
pracę. Uroczysty apel był również okazją do podsumowania obchodów 30-lecia Patrona szkoły - Juliusza Kraziewicza. Wręczone 
zostały nagrody w konkursie wiedzy oraz konkursie plastycznym. Upominki otrzymali również uczniowie biorący udział w 
Mistrzostwach Szkół w Rummikubie, które odbyły się 25 września w Sztumie. Uczniowie klas piątych pokazali jak cenią pracę 
nauczycieli i w humorystyczny sposób zaprezentowali swoje talenty.

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Cedrach Małych

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzony jest 20 września każdego 
roku. To święto ma krótką historię, bo Sejm uchwalił je stosunkowo niedawno – 
13 września 2013 roku. Po co? Ma podkreślać wagę edukacji przedszkolnej w 
rozwoju dzieci oraz popularyzować nowoczesne wychowanie przedszkolne, a 
także integrować przedszkola z różnych regionów kraju oraz środowiska, 
osoby, instytucje, które mają wpływ na wizerunek i jakość ich funkcjonowania. 
Przy okazji stwarza dzieciom okazję do świętowania, zabawy i czerpania 
radości z bycia przedszkolakiem. To święto ma nawet swój hymn. Do 
świętowania razem z przedszkolakami z Przedszkola Samorządowego nr 2 
oddział w Trutnowach, SOP Cedry Wielkie oraz Trutnowy, przystąpił Żuławski 
Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Specjalnie dla nich 
zorganizowane zostały warsztaty kulinarne, na których maluchy tworzyły 
własne szaszłyki z ulubionych owoców, a następnie ze smakiem je zjadały. 
Otrzymały również dyplomy upamiętniające wspólnie spędzony czas. Radości 
i zabawy było co nie miara. Po zdrowych przekąskach, dzieci skakały, tańczyły i 
bawiły się wspólnie w rytm przeprowadzanych animacji. 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w ŻOKiS

We wtorek 20 listopada Gminną Bibliotekę Publiczną w Cedrach Wielkich 
odwiedzili uczniowie II i III klasy Szkoły Podstawowej z Wocław, którzy 
zapoznali się z działem bibliotecznym dla najmłodszych, obejrzeli cały 
księgozbiór, a także dowiedzieli się, jakie są zasady wypożyczania 
książek oraz kto może korzystać z gminnej biblioteki. Wszystkim 
najbardziej podobały się książki dla dzieci. Literatura dziecięca oddziałuje 
przede wszystkim na małego odbiorcę poprzez szatę graficzną, zakres 
tematyczny, dostępność i oryginalność, ćwiczy pamięć poprzez 
wierszyki, powtarzane rymowanki, barwne ilustracje, dużą czcionkę. 
Podczas przeglądania takiej książki angażują się zmysły dziecka, tj. 
wzrok, słuch, czy dotyk. Rozwijają także kreatywność, wpływają na 
pomysłowość i logiczne myślenie. Uczniowie wraz z nowo poznanymi 
ciekawostkami dotyczącymi funkcjonowania biblioteki gminnej oraz 
różnic pomiędzy nią, a biblioteką szkolną, pod opieką nauczycielek pani 
Czesławy Gruba i Katarzyny Perzyńskiej wróciły do szkoły.

Wizyta uczniów z klas II oraz III Szkoły Podstawowej w Wocławach 
w Gminnej Bibliotece Publicznej

Na zdjęciu: kadra i pracownicy Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych oraz Pan 
Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie

Na zdjęciu: uczestnicy obchodów Dnia Przedszkolaka

Na zdjęciu:  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Dorota 
Nawrocka oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wocławach
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9 października – to Światowy Dzień Poczty, Znaczka 
Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania 
Listów. Jest to kolejne z nietypowych świąt, które 
znajduje się w kalendarzu. 9 października to dzień 
otwierający cały korespondencyjny tydzień. Nie jest to 
przypadkowa data, ponieważ dokładnie tego dnia w 
1874 r. w Bernie, powołano jedną z najstarszych na 
świecie organizacji międzynarodowych – Światowy 
Związek Pocztowy. W Polsce Dzień Znaczka 
obchodzony jest od 1956 r.
W ramach obchodów tego Święta, Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w 
Cedrach Wielkich zorganizowały żywą lekcję historii, w 
której uczestniczyły przedszkolaki ze Słonecznego 
Okienka Przedszkolnego w Cedrach Wielkich. Panie nie 
wtajemniczyły wcześniej dzieci w jakim celu udają się do 
ŻOKiS, tak więc była to dla nich na miejscu prawdziwa 
niespodzianka. Zanim rozpoczęły się zajęcia uczniowie 
podziwiali klaser filatelistyczny zawierający m.in.. 
znaczki pocztowe z lat 60-ych oraz 70-ych ubiegłego 
stulecia. Znaczki posiadały różnorodną tematykę, tj.: 
roślinną, zwierzęcą, astronomiczną, przywódców 
państw, morską, wojenną i bajkową. Po wprowadzeniu uczniów w tematykę i cel zajęć dzieciaki przygotowały własne znaczki 
okolicznościowe. Każde zrobiony przez siebie znaczek mogło zabrać do domu. Następnie wspólnie stworzyliśmy duży list, na 
którym znalazł się wierszyk „Na Poczcie” autorstwa M. Brykczyńskiego zaadresowany do Pracowników Poczty Polskiej. Ponieważ 
przedszkolaki nie potrafią jeszcze pisać, swój podpis na dużym liście przypieczętowały odciskiem palca. Z gotowym listem, 
życzeniami oraz słodkim upominkiem udaliśmy się do Urzędu Pocztowego w Cedrach Wielkich, by osobiście złożyć życzenia i 
przekazać upominek. Pracownicy Urzędu byli mile zakończeni i przyjęli dzieci bardzo ciepło. Z uśmiechem opowiadali o swojej 
pracy i oprowadzali po poczcie. Niesamowitą frajdą dla maluchów było wejście do specjalnego worka na listy. Święto takie jak to, 
zachęca do refleksji nad tym odchodzącym w przeszłość sposobem komunikowania. Dziś łatwiej jest wysłać sms-a lub e-maila niż 
kopertę z kolorowym znaczkiem i ręcznie zapisaną kartką w środku. Na szczęście dzieci przyznały, że raz w roku piszą list – do 
Świętego Mikołaja.

ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY, ZNACZKA POCZTOWEGO ORAZ 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISANIA LISTÓW

Na zdjęciu: przedszkolaki z SOP z wizytą na poczcie w Cedrach Wielkich

Obecnym priorytetem MEN jest upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich 
nawyków czytelniczych. W związku z tym 29  listopada 
br. uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej z Giemlic 
wraz z wychowawczyniami – p. Dorotą Gawrońską, 
Danutą Jeżowską i Anną Zatorską  odwiedzili Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Cedrach Wielkich. Pani Dorota 
Nawrocka omówiła zasady korzystania z biblioteki,  
sposób zapisu czytelnika i wypożyczania książek. 
Przedstawiła księgozbiór biblioteczny, oprowadziła 
uczniów po jego działach, zaprezentowała nowości, 
poleciła książki do czytania. Uczniowie dowiedzieli się 
jak wygląda praca w bibliotece, jakie są zasady 
korzystania z księgozbioru i imprez bibliotecznych, 
poznali regulamin. Dowiedzieli się, jaką drogę muszą 
przebyć książki, aby można było je wypożyczyć oraz 
skąd tak naprawdę biorą się książki i jak powstają. 
Ponadto, poznali zasady ustawienia księgozbioru dla 
dorosłych, młodzieży i dzieci oraz które książki można 
przeglądać i czytać na miejscu. Uczniowie z 
zainteresowaniem słuchali wszystkich informacji. Byli 
zaskoczeni tak dużą liczbą książek na półkach. Aby zaspokoić swoją ciekawość, zadawali pani bibliotekarce różne pytania 
dotyczące m.in..: jej pracy, liczby i wieku czytelników biblioteki oraz najczęściej wypożyczanych książkach. Podczas wizyty dzieci 
opowiedziały krótko o swoich zainteresowaniach czytelniczych, a potem poszukiwały książki dla siebie. Na koniec zrobili 
pamiątkowe zdjęcie i z uśmiechem wrócili do szkoły. Wizyta w bibliotece była dla uczniów dobrą lekcją. Poszerzyli oni swoje 
wiadomości o pracy bibliotekarza oraz poznali wartość książki i zalety czytania. Młodzi czytelnicy zapewnili, że będą częściej 
odwiedzać Gminną Bibliotekę Publiczną i korzystać z jej bogatego księgozbioru.

Wizyta uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej w Giemlicach w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Cedrach Wielkich

Na zdjęciu: Przedszkolaki i Dorota Nawrocka Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Cedry Wielkie,grudzień 2018 r.
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Nie wszystkie dzieci w polskich szkołach i przedszkolach na Kresach mają 
kolorowo. Potrzebują kredek, zeszytów, piórników, mazaków, bloków 
rysunkowych, plecaków, plasteliny, wycinanek, kolorowanek, czyli 
wszystkiego tego, co niezbędne do nauki i zabawy w pierwszych latach 
nauki. „Nie jest kolorowo” to akcja charytatywna przeprowadzana od 2015 
roku przez Stowarzyszenie Traugutt.org głównie na terenie województwa 
pomorskiego. Celem zbiórki są wszelkie przybory szkolne, które zostaną 
przekazane dzieciom polskich placówek edukacyjnych na Wileńszczyźnie, 
Białorusi i Ukrainie. W tegorocznej edycji udział wzięły również placówki z 
terenu gminy Cedry Wielkie za pośrednictwem Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich i współpracy z Panem Arkadiuszem 
Ciszewskim – lokalnym koordynatorem projektu. Do akcji przyłączyły się 
następujące placówki:

–   Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach

–   Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach

–   Niepubliczny Zespół Słonecznych Okienek Przedszkolnych w Gminie 
Cedry Wielkie

–    Niepubliczny Zespół Słonecznych Okienek Przedszkolnych Oddział w 
Trutnowach

–    Przedszkole Samorządowe nr 2 w Cedrach Małych

–    Przedszkole Samorządowe – Oddział w Koszwałach

–    Pzedszkole Samorządowe – Oddział w Trutnowach

Organizatorzy liczą, że długofalowym rezultatem akcji będzie intensyfikacja kontaktów między placówkami w Polsce i na Kresach 
oraz przybliżenie problematyki Polaków mieszkających na Wschodzie uczniom pomorskich szkół. Kontakty tego rodzaju są cenną 
wartością pogłębiającą poczucie tożsamości narodowej. Wpływają także pozytywnie na czynniki poznawcze, rozwijające 
ciekawość świata, umożliwiają poznanie młodzieży wychowującej się w nieco innych warunkach. Tworzą fundament tolerancji i 
zrozumienia dla odmienności, a poprzez brak bariery językowej są dostępne nawet dla najmłodszych. Dziękujemy za przyłączenie 
się do zbiórki na rzecz polskich dzieci z kresów. Szczegółowe informację dotyczące akcji dostępne są na stronie 
www.niejestkolorowo.pl

Zakończenie 4 edycji projektu „Nie jest kolorowo”

Dzień Pluszowego Misia z przedszkolakami z SOP Cedry Wielkie w Gminnej 
Bibliotece Publicznej

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, 
najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka 
przy zasypianiu - Pluszowy Miś. Mimo coraz 
nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych 
zabawek, moda na misie nie przemija, bo “czy to jutro, czy 
to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” Światowy Dzień 
Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną 
rocznicę powstania maskotki - w 2002 roku. W Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Cedrach Wielkich jak co roku 
święto pluszowego misia jest obchodzone bardzo 
szczególnie. Tego dnia każde dziecko przynosi swojego 
ulubionego misia. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się 
od przywitania wszystkich przedszkolaków i ich 
pluszowych przyjaciół. Następnie maluchy obejrzały 
specjalnie przygotowaną na tę okazję gazetkę o znanych i 
lubianych misiach z dziecięcych bajek. Dzieci opowiadały 
o swoich maskotkach, słuchały czytanych fragmentów 
książek o niedźwiadkach, uczyły się wiersza o misiu, 
odgadywały zagadki związane z misiami, próbowały 
nawet misiowych smakołyków - miodu i dżemu. Ten dzień 
wywołał u dzieci wiele uśmiechów i radości. Na koniec 
zajęć dzieci otrzymały słodki upominek i misiaczkowe 
puzzle, które wspólnie z rodzicami mogą ułożyć w domu.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia wraz z Dorotą Nawrocką Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej.
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PIOTR RUSEK
GEODETA UPRAWNIONY

tel. kom. 602-227-105
tel. (58) 683-63-69
Cedry Wielkie 
ul.Leśna 14/5 

USŁUGI GEODEZYJNO 
- KARTOGRAFICZNE

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










