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Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i te trudne do spełnienia.

Niech się spełnią te duże i te małe, 
te mówione głośno i te nie mówione wcale.

Wójt Gminy
Janusz Goliński

Przewodnicząca
Rady Gminy

Bożena Daszewska
oraz

Radni Gminy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i 
wielu radosnych chwil w rodzinnym gronie

oraz
wszystkiego co najlepsze w każdym dniu

nadchodzącego Nowego Roku 2015
życzą 

pracownicy UG 
oraz  sołtysi
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WYBORY SAMORZĄDOWE - WYNIKI

Cedry Wielkie, grudzień 2014 r

Dnia 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe, w trakcie których wybrani zostali m. in. wójtowie oraz radni 
(gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich). Po raz pierwszy radni gminy zostali wybrani w okręgach 
jednomandatowych co oznacza, iż głos wyborcy oddany został na określonego kandydata, a nie na listę kandydatów. 
W Gminie Cedry Wielkie, uprawnionych do głosowania było 5157 mieszkańców. Frekwencja ogółem wyniosła 38,45%
Poniżej publikujemy listę kandydatów na radnych wraz z ilością otrzymanych głosów.

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

14 Kaźmierczyk Czesław KWW Lepsze Jutro 43 Nie 

16 Kubiak Andrzej Roman KWW Jesteśmy Razem 78 Tak 

Kandydaci razem   121  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

14 Pomirska Maria KWW Lepsze Jutro Wybór bez głosowania Tak 

Kandydaci razem   Wybór bez głosowania  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

14 Moritz Anna KWW Lepsze Jutro Wybór bez głosowania Tak 

Kandydaci razem   Wybór bez głosowania  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

12 Rakowski Krzysztof KWW Krzysztofa 

Rakowskiego  

48 Nie 

13 Sala Adam Jan KWW Nowa Wieś 54 Nie 

14 Babul Jan Zdzisław KWW Lepsze Jutro 59 Tak 

Kandydaci razem   161  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

14 Zięba Henryk Janusz KWW Lepsze Jutro 102 Tak 

15 Woźniak Edward KWW Edwarda Woźniaka 39 Nie 

Kandydaci razem   141  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

14 Zwolak Dorota KWW Lepsze Jutro 79 Tak 

21 Trojnar Grażyna KWW Grażyny Trojnar 25 Nie 

Kandydaci razem   104  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

14 Zakrzewski Mirosław KWW Lepsze Jutro 52 Nie 

20 Mańkiewicz Wojciech 

Grzegorz 

KWW Wojciech 

Mańkiewicz 

53 Tak 

Kandydaci razem   105  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

14 Cyman Emilia KWW Lepsze Jutro 72 Tak 

15 Glier Leszek KWW Edwarda 

Woźniaka 

67 Nie 

Kandydaci razem   139  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

12 Łyszcz Anna Dorota KWW Krzysztofa 

Rakowskiego 

48 Nie 

14 Tarasiuk Bożena KWW Lepsze Jutro 102 Tak 

Kandydaci razem   150  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

14 Daszewska Bożena 

Teresa 

KWW Lepsze Jutro Wybór bez głosowania Tak 

Kandydaci razem     

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

13 Nec Grzegorz Waldemar KWW Nowa Wieś 67 Nie 

14 Myszk Bożena  KWW Lepsze Jutro 118 Tak 

Kandydaci razem   185  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

14 Karnat Jarosław Piotr KWW Lepsze Jutro 68 Tak 

19 Sikora Katarzyna KWW Wspierajmy 

Młodzież 

60 Nie 

Kandydaci razem   128  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

13 Benedyk Alicja 

Leokadia 

KWW Nowa Wieś 140 Tak 

18 Zakrzewska Danuta 

Anna 

KWW Danuty 

Zakrzewskiej 

49 Nie 

Kandydaci razem   189  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

16 Henryka Dąbrowska KWW Jesteśmy Razem 73 Tak 

17 Pałkowski Jan Adam KWW „Ład” 52 Nie 

Kandydaci razem   125  

 

Lista nr  Nazwisko imię- imiona Nazwa komitetu Liczba głosów na kandydatów Mandat 

12 Zieleziński Bogusław 

Sławomir 

KWW Krzysztofa 

Rakowskiego 

66 Nie 

14 Słowińska Justyna KWW Lepsze Jutro 89 Tak 

Kandydaci razem   155  

 

OKRĘG WYBORCZY NR 1

OKRĘG WYBORCZY NR 2

OKRĘG WYBORCZY NR 3

OKRĘG WYBORCZY NR 4

OKRĘG WYBORCZY NR 5

OKRĘG WYBORCZY NR 6

OKRĘG WYBORCZY NR 7

OKRĘG WYBORCZY NR 8

OKRĘG WYBORCZY NR 9

OKRĘG WYBORCZY NR 10

OKRĘG WYBORCZY NR 11

OKRĘG WYBORCZY NR 12

OKRĘG WYBORCZY NR 13

OKRĘG WYBORCZY NR 14

OKRĘG WYBORCZY NR 15

Skład Rady Gminy Cedry Wielkie VII kadencji wg. 
porządku alfabetycznego:
    Babul Jan
    Benedyk Alicja
    Cyman Emilia
    Daszewska Bożena
    Dąbrowska Henryka
    Karnat Jarosław
    Kubiak Andrzej
    Mańkiewicz Wojciech
    Moritz Anna
    Myszk Bożena
    Pomirska Maria
    Słowińska Justyna
    Tarasiuk Bożena
    Zięba Henryk
    Zwolak Dorota 
Wszystkim radnym życzymy realizacji wyborczych 
zamierzeń oraz satysfakcji z pełnienia zaszczytnej 
publicznej misji. 
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Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Cedry Wielkie VII kadencji

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg” - powiedział Wójt Gminy 
Janusz Goliński podczas uroczystego ślubowania. Było to czwarte ślubowanie Janusza Golińskiego na stanowisku 
wójta gminy Cedry Wielkie. Na pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy Cedry Wielkie VII kadencji w dniu 01 
grudnia 2014r., poprzedzonej krótkim nabożeństwem w miejscowym kościele, 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 VII kadencji otworzyła radna senior Maria Pomirska.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Agnieszka Grabarczyk, która podsumowała 
tegoroczne wybory samorządowe oraz wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Radni Gminy 
Cedry Wielkie w liczbie 15, złożyli uroczyste ślubowanie. Na Przewodniczącego Rady Gminy Cedry Wielkie radni 
wybrali 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących się, Bożenę Daszewską, wieloletnią radną Gminy i przewodniczącą 
Rady Gminy dwóch ostatnich kadencji. Wiceprzewodniczącymi rady zostali wybrani: radna Emilia Cyman i radna 
Justyna Słowińska. Następnie uroczyste ślubowanie złożył Wójt Gminy Janusz Goliński, który będzie pełnił funkcję 
Wójta Gminy czwartą kadencję. 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY
Komisja Rewizyjna: Bożena Tarasiuk - Przewodnicząca, Alicja Benedyk, Maria Pomirska, 
Komisja Budżetu i Finansów: Henryka Dąbrowska - Przewodnicząca, Andrzej Kubiak, Jan Babul, Emilia Cyman
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Wojciech Mańkiewicz - Przewodniczący, Bożena Myszk, Jan Babul, Bożena 
Tarasiuk, Dorota Zwolak, Jarosław Karnat. 
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu: Anna Moritz - Przewodnicząca, Alicja Benedyk, Henryk Zięba, Henryka Dąbrowska
Komisja Strategii i Rozwoju Gminy: Jarosław Karnat - Przewodniczący, Wojciech Mańkiewicz, Bożena Myszk, Andrzej Kubiak, 
Henryk Zięba, Maria Pomirska

W uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście: sołtysi, księża, dyrektorzy szkół, 
komendanci straży pożarnej, komendant policji.

Na zdjęciu od lewej radni: Bożena Tarasiuk, Henryka Dąbrowska, Wójt Gminy Janusz Goliński, Emilia Cyman, 
Bożena Daszewska, Dorota Zwolak, Justyna Słowińska, Alicja Benedyk, Andrzej Kubiak, Jarosław Karnat, Henryk Zięba, 
Jan Babul, Wojciech Mańkiewicz, Bożena Myszk, Anna Moritz, Maria Pomirska.

Cedry Wielkie, grudzień 2014 r

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie
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 wyniku przeprowadzonych dnia 16 listopada 2014 r. 
wyborów samorządowych Wójtem Gminy Cedry WWielkie ponownie został wybrany Janusz Goliński, 

uzyskując 81,45% poparcie wyborców. Był jedynym 
kandydatem do objęcia funkcji Wójta Gminy Cedry Wielkie.  
Funkcję Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński sprawuje 
nieprzerwanie od 2002 r., wcześniej pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady Gminy Cedry Wielkie. Gratulujemy i 
życzymy Panu Wójtowi kolejnych osiągnięć w działalności 
samorządowej w kadencji  2014-2018 oraz osobistej satysfakcji 
z realizowanych działań.

Czwarta kadencja Wójta Janusza Golińskiego Wizyta parlamentarzystów w Gminie. 

a zaproszenie Wójta Gminy Janusza Golińskiego 
w dniu 13.11.2014 r. wizytę w Gminie złożyli: b. NMarszałek i Europoseł Jan Kozłowski, Poseł do 

Sejmu PR i b. Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki 
oraz Dyrektor Departamentu Programów Unijnych 
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Jan Szymański. 
Celem roboczej wizyty gości i przedmiotem 
zainteresowania był stopień wykorzystania przystani 
żeglarskiej w Błotniku oraz oddane do użytku dwa 
tygodnie temu boisko przy Zespole Szkół w Cedrach 
Małych. Szczególnym przedmiotem zainteresowania 
gości była przedstawiona przez Wójta Gminy koncepcja 
dotycząca planowanej rozbudowy w następnym roku 
Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich. Zapoznano się z 
aktualnymi warunkami lokalowymi w szkole, zwracając 
uwagę na duże zagęszczenie dzieci w niektórych 
klasach i sali gimnastycznej. Goście podzielili 
stanowisko i opinię Wójta Gminy co do pilnej potrzeby 
rozbudowy istniejącego obiektu szkolnego w celu 
poprawy warunków pracy zarówno młodzieży jak i kadry 
nauczycielskiej.  W drodze powrotnej z Błotnika goście 
udali się do kościoła w Kiezmarku, gdzie Ksiądz 
Proboszcz miejscowej Parafii Jan Świstowicz 
przedstawił zrealizowany w obiekcie remont dachu, 
murów i niektórych elementów wnętrza, które zapobiegły 
całkowitej ruinie kościoła. Na zakończenie, Wójt Gminy 
Janusz Goliński podziękował gościom za wizytę i 
zainteresowanie zmianami jakie następują w Gminie, w 
znacznym stopniu dzięki dofinansowaniu ze źródeł unii 
europejskiej bądź dotacjom z odpowiednich ministerstw.

Szanowni  Mieszkańcy,

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy 
Cedry  Wielkie, którzy wzięli udział w wyborach 
samorządowych 16 listopada 2014 r. Szczególne 
podziękowania kieruję do tych wyborców, którzy 
okazali mi zaufanie i po raz czwarty z tak 
zdecydowanym poparciem powierzyli mi funkcję 
Wójta Gminy Cedry Wielkie.  Jest to wielki zaszczyt, 
że obdarzyliście mnie Państwo  tak  dużym 
mandatem zaufania. Wierzę, że uzyskany wynik jest 
poniekąd dowodem,  że zauważyliście Państwo 
zmiany, jakie zaszły w okresie minionych trzech 
kadencji. Jest to wielkie wyzwanie do dalszej 
wytężonej pracy na rzecz gminy i wszystkich jej 
mieszkańców. Chciałbym również w imieniu 
wszystkich kandydatów na radnych z Komitetu 
Wyborczego „Lepsze Jut ro” ,  serdeczn ie  
podziękować za wszystkie głosy, które oddali 
Państwo na naszą listę podczas wyborów 
samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku – tj. w 
wyborach na Wójta oraz do Rady Gminy Cedry 
Wielkie.
Gratuluję wszystkim wybranym radnym, również tym, 
którzy startowali z innego komitetu wyborczego, 
zapraszając ich jednocześnie do współpracy na rzecz 
rozwoju gminy.
W rozpoczynającej się VII kadencji dla mnie i radnych 
Gminy celem działania będzie dalszy rozwój Gminy 
Cedry Wielkie i sprawy życia mieszkańców. 

Janusz Goliński    

Cedry Wielkie, grudzień 2014 r

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Na zdjęciu: Gratulacje od pracowników Urzędu tuż po ogłoszeniu wyników

Na zdjęciu od lewej: Poseł na Sejm Marek Biernacki, Dyrektor Departamentu
Programów Unijnych Jan Szymański, Wójt Gminy Janusz Goliński, Europoseł
Jan Kozłowski. 



Strona 5Strona

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Cedry Wielkie, grudzień 2014 r

Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za stan zimowego
utrzymania dróg na terenie gminy w sezonie zimowym 
2014/2015

DROGA   KRAJOWA  -  E7
Odpowiedzialny: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5,
 tel. 58 511 24 49, 58 511 24 14.

Wykonawca: Obwód Drogowy nr II w Kiezmarku, tel. 58 692 
62 44, tel kom. dyżurnego 606 929 352. Odcinek od m. 
Koszwały w km 36+987 do most Kiezmark - 5,718km.

Droga utrzymywana w II i III standarcie /Zarządzenie Nr 46 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej/

DROGA  WOJEWÓDZKA  227

Odpowiedzialny: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 
Mostowa 11A, tel. 58 32 64 985, sekretariat 58 320 20 28.

Wykonawca: DGD Spółka Jawna Roman Dudek Radosław 
Golański tel. 58 682 36 65 , tel. Kom. 664 163 247. Odcinek 
od granic miasta Pruszcz Gdański do m. Cedry Małe 
skrzyżowanie z drogą krajową nr 7  - 9,281 km

Droga utrzymywana w IV standarcie / Zarządzenie Nr 46 MT 
i GM/

DROGI  POWIATOWE

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Starostwa Powiatowego - Jerzy Świs, Koordynator - Dariusz 
Parzymies tel. 58 773-12-24.

Wykonawca:  1 obwód DGD Mieczysław Dudek z Pruszcza 
Gdańskiego,  2 obwód PHU SPEKTRANS Michał 
Olszanowski z Pszczółek

Drogi utrzymywane w V standarcie / Zarzadzenie Nr 46 MT i 
GM/

DROGI  GMINNE

Odpowiedzialny: Wójt Gminy, Koordynator Jan Borowiec 
Inspektor ds. dróg gminnych tel. 58 683 61 64 wew. 45.

Przedsiębiorstwo Usługowe Bogdan Gwizdała 
sołectwa: Błotnik, Trzcinisko, Kiezmark, Leszkowy – 39,5 
km;

PHU-AGRO Andrze j  Brzozowski  /  
sołectwa:Wocławy, Stanisławowo, Trutnowy, Miłocin – 28,6 
km + łagodzenie gołoledzi;

Dariusz Wojewski, Damian Wojewski/  sołectwa: 
Cedry Małe, Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Koszwały 
– 23,5 km.

Drogi  utrzymywane w VI standarcie / Zarządzenie Nr 46 MT 
i GM/

Opis stanu utrzymania VI standardu: Jezdnia zaśnieżona. 
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od 
potrzeb - Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.10.1994 
(Dziennik Urzędowy MTiGM Nr. 10)

rejon I –  

rejon I I  -  

rejon III –

 dniu 03 l istopada 2014 r. Marszałek 
WojewództwaMieczysław Struk wręczył laureatom Wtegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś 2014” 

nagrody i wyróżnienia ufundowane przez samorząd 
województwa pomorskiego. W oparciu o Uchwałę Nr 
355/342/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 
kwietnia 2014 roku, na podstawie zgłoszonej dokumentacji 
oraz oceny terenowej w dniach 25-26.08.2014 r. Komisja 
Konkursowa na posiedzeniu w dniu 01 października 2014 r. 
dokonała wyboru laureatów Konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska 2014”. Komisja przyznała 3 główne nagrody oraz 
wyróżnienia, które m.in. otrzymała wieś Koszwały za 
poprawę estetyki oraz ogólny wygląd, ład i porządek. Dzięki 
Konkursowi następuje pobudzenie aktywności obywatelskiej 
i realizacja przez lokalną społeczność wartościowych 
pomysłów na rzecz rozwoju sołectw. Gratulacje i przyznane 
wyróżnienie z rąk Marszałka odebrała Sołtys Koszwał - Pani 
Justyna Słowińska. Gratulujemy

Wieś Koszwały wyróżniona przez Marszałka.

nia 30 października 2014 r. na przystani żeglarskiej w 
Błotniku, przy współpracy z Gminą Cedry Wielkie Dodbyły się w warsztaty szkoleniowe dla operatorów 

marin w ramach prowadzonego przez Związek Miast i Gmin 
Morskich projektu „MARRIAGE - better marina 
management, harbour network consolidation and water 
tourism marketing in the southern Baltic rim”. W spotkaniu 
uczestniczyli operatorzy Marin, które powstały w ramach 
projektu „Pętla Żuławska”, w tym również Gdański Klub 
Morski „CEDRUS” - jako Operator przystani żeglarskiej w 
Błotniku. Warsztaty obejmowały podsumowanie sezonu 
żeglarskiego 2014 na Pętli Żuławskiej a także tematykę „Jak 
efektywnie zarządzać mariną”. Celem warsztatów było 
omówienie oraz przedstawienie na konkretnym przykładzie, 
w jaki sposób sprostać potrzebom klientów, zwiększyć 
dochody oraz zoptymalizować koszty funkcjonowania 
przystani żeglarskiej. Warsztaty prowadzone były przez 
delegatów z Niemiec - którzy posiadają wieloletnie 
doświadczenie w zarządzaniu przystaniami żeglarskimi.

Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania
przystaniami żeglarskimi.
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Budowa kanalizacji w Wocławach i Stanisławowie. Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz 
przystanku rowerowego w Giemlicach.

rwają intensywne prace przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w dwóch miejscowościach na terenie Tgminy tj. w Wocławach i Stanisławowie.  

Zawansowanie robót w Wocławach sięga już 60%. 
Zadanie w miejscowości Wocławy podzielone zostało na 
dwa etapy. Wykonawcą pierwszego jest firma Centralny 
Wodociąg Żuławski z Nowego Dworu Gdańskiego, 
drugiego zaś Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w 
Wodę „Wodrol - Olsztyn”. Wartość obydwu etapów to 
blisko 4 mln zł, z czego 2,8 mln stanowi dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Aktualnie w Wocławach montowane są przepompownie 
ścieków. Prace przebiegają bez większych trudności. 
Aczkolwiek teren nie jest łatwy, bo na Żuławach występuje 
wysoki poziom wód gruntowych. W miejscowości 
Stanisławowo roboty z kolei są w początkowej fazie.  
Wykonawcą tego przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Instalacyjno - Sanitarne i Remontowo-
Budowlane „SKIBIŃSKI” z Sierakowic.  Wartość tej 
inwestycji to kwota 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 1 mln. 
złotych. Budowa kanalizacji w obu miejscowościach 
powinna być gotowa do końca maja 2015 roku i nic nie 
wskazuje na to by termin ten był zagrożony.  Po 
zakończeniu obu inwestycji osiągniemy 80% procent 
skanalizowania gminy. W związku z prowadzonymi 
robotami mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień w 
ruchu a zatem prosimy wszystkich o wyrozumiałość.
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ozpoczęła się realizacja projektu pn. „Stworzenie 
małej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Rciągu pieszo rowerowego i przystanku rowerowego w 

Giemlicach”. Realizatorem przedsięwzięcia jest Parafia 
Rzymsko - Katolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela z 
Giemlic. Przedmiotem projektu jest utwardzenie terenu 
szerokości 1,5 m wraz z budową przystanku rowerowego o 
wymiarach 4,8 x7,7m. Teren znajduje się po lewej stronie 
drogi powiatowej prowadzącej z Giemlic do Osic (przy 
cmentarzu). Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowe - M.J. Szalczewscy Sp.j. z siedzibą w 
Kmiecinie. Zakończenie całości prac zaplanowano na 
połowę grudnia br. Koszt realizacji tej inwestycji to kwota 
73.800 zł. z czego 50 000 zł stanowi dofinansowanie z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
natomiast pozostała kwota to dotacje z gminy Cedry Wielkie 
oraz gminy Suchy Dąb.

Na zdjęciu: Barbara Kamińska Wójt Gminy Suchy Dąb, Ksiądz Proboszcz
Parafii w Giemlicach Janusz Matea, Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz 
Goliński 

Dnia 30.07.2014 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę o 
udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie 
pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Cedry Wielkie – edycja 2014”. Łączny koszt 
kwalifikowany projektu wyniósł 61 944,00 zł z czego aż 97 % 
tj. 60 084,00 zł pochodziło z dotacji Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, natomiast reszta pochodziła ze 
środków budżetu gminy. Dofinansowanie wynika z 
Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie 
odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest” 
Unieszkodliwione zostało łącznie 79,09 Mg odpadów 
zawierających azbest pochodzących z 7 nieruchomości z 
terenu gminy Cedry Wielkie. 
Projekt miał na celu usunięcie materiałów azbestowych a 
przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i 
niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Cedry Wielkie
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"Pasowanie na Przedszkolaka" w Okienku 
w Koszwałach.

nia 14 listopada br. w Okienku Przedszkolnym w 
Koszwałach odbyła się uroczystość „Pasowania na DPrzedszkolaka”. Dzieci wystąpiły z programem 

artystycznym przed licznie zgromadzonymi rodzicami oraz 
Wójtem Januszem Golińskim: recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki i tańczyły specjalnie przygotowany na tę 
okoliczność program artystyczny otrzymując gromkie brawa. 
Przejęte nieco charakterem uroczystości złożyły 
„ślubowanie przedszkolaka”, zaś rodzice ślubowali 
uroczyście „kochać swoje dzieci, słuchać tego co im dzieci 
mówią, dbać o nie i uważać za najwyższe dobro w życiu”. 
Pani Dyrektor Mirosława Matyjas pasowała za pomocą 
magicznego ołówka każde dziecko na Przedszkolaka, a 
nauczycielka Kamila Bzdzikot wręczyła dzieciom 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Następnie głos zabrał 
Wójt Gminy Janusz Goliński, który pogratulował dzieciom 
pięknego występu oraz życzył samych sukcesów w nauce i 
rozwijaniu swoich talentów. Rodzicom natomiast- by zawsze 
pomagali swoim pociechom w osiąganiu postawionych 
celów. Dzieci otrzymały od Pana Wójta słodkie podarunki 
oraz gry i puzzle, z których będą mogły korzystać podczas 
zajęć w „Okienku”. Po części oficjalnej Dyrektor Mirosława 
Matyjas zaprosiła wszystkich zgromadzonych na słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców. Był to 
niezapomniany dzień zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, 
pełen radości i miłych wrażeń zaś wystrój sali, stroje dzieci i 
uroczysta atmosfera podkreśliły doniosłość tego 
wydarzenia.

nia 13 listopada br. na będącej w budowie świetlicy 
wiejskiej w Kiezmarku w obecności Wójta Gminy DJanusza Golińskiego, sołtysa wsi Kiezmark Jana 

Babul, byłego Radnego Adama Sali zawieszona została 
wiecha oznaczająca zakończenie stanu surowego budowy. 
W uroczystości uczestniczyli również mieszkańcy wsi 
Kiezmark. Inwestycja ma być zakończona do kwietnia 2015 
r. Wykonawcą zadania jest wyłoniony w przetargu Zakład 
Wielobranżowy Jan Rekowski z siedzibą w Stężycy. Całość 
zadania opiewa na kwotę 570 tys. zł. w tym 405 tys. zł 
stanowi dofinasowanie ze środków unijnych.

Zawieszona została wiecha na świetlicy w Kiezmarku
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nia 27 października 2014 r. w Gdańsku odbyła się 
konferencja upowszechniająca projekt „Podnoszenie Dkompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk 

matematyczno-przyrodniczych i  technicznych z 
wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - 
EDUSCIENCE”. W projekcie tym uczestniczy Szkoła 
Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach. Jest to 
największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze 
nauk matematyczno-przyrodniczych współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W ramach projektu szkoła 
otrzymała tablicę interaktywną, kamerę, zestaw do 
monitoringu przyrodniczego oraz możliwość korzystania z 
portalu edukacyjnego. Dzieci były również na wycieczce 
edukacyjnej w Obserwatorium Geofizycznym Instytutu 
Geofizyki PAN w Świdrze. Podczas konferencji wręczono 
Wójtowi Gminy Januszowi Golińskiemu złoty certyfikat 
Lidera Innowacyjnej Edukacji. Certyfikaty te wręczano 
przedstawicielom samorządów, na terenie których w latach 
2012 – 2014 testowane były produkty finalne projektu 
EDUSCIENCE.

Gmina otrzymała Certyfikat Lidera Innowacyjnej 
Edukacji.
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 dniu 5 listopada br. w siedzibie Zarządu 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku Wodbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in.. 

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard 
Świlski, Wójt Gminy Janusz Goliński, Prezes Zarządu PZPN 
Radosław Michalski oraz Członek Zarządu Anna Moritz. 
Jednym z istotniejszych punktów spotkania było wręczenie 
przez Prezesa Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
Radosława Michalskiego brązowej honorowej odznaki 
Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Wójta Gminy Janusza 
Golińskiego oraz Członka Zarządu PZPN w Gdańsku - Anny 
Moritz. Jednocześnie złotą odznakę "Zasłużony dla 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej" uhonorowany został 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego - Ryszard 
Świlski. Wręczone honorowe odznaki są wyrazem suznania 
za szczególne zaangażowanie dla organizacji, rozwoju i 
upowszechniania piłki nożnej na terenie Gminy Cedry 
Wielkie. Gratulujemy. W trakcie spotkania omówiono także 
zakres i formy współpracy pomiędzy PZPN w Gdańsku a 
Gminą Cedry Wielkie.

Uhonorowanie Gminy przez Pomorski Związek 
Piłki Nożnej.

zień 7 listopada 2014r. pozostanie na długo w 
pamięci rodziców i maluchów z Przedszkola DSamorządowego w Cedrach Małych. Tego właśnie 

dnia odbyła się pierwsza ważna uroczystość w życiu 
maluchów – pasowanie na przedszkolaka. Spotkanie 
rozpoczęło się od powitania rodziców i zaproszonych gości, 
a następnie prezentacją programu artystycznego przez 
dzieci z grupy „Delfinki”. Ten pierwszy, tak ważny występ, był 
dla najmłodszych wielkim przeżyciem, a dla rodziców, którzy 
towarzyszyli swoim pociechom, powodem do wzruszeń. Po 
uroczystym ślubowaniu nastąpił moment pasowania, 
którego dokonała Dyrektor Przedszkola Mirosława Matyjas. 
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały 
dyplomy oraz upominki. Na zakończenie uroczystości odbył 
się wspólny, słodki poczęstunek zorganizowany przez 
rodziców. Na stole pojawił się wspaniały tort z delfinkiem.

Pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu 
Samorządowym w Cedrach Małych.

Dzieci w Domu Podcieniowym w Miłocinie.

nia 18 listopada 2014 r. 50 - osobowa grupa dzieci i 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców DZiem Polskich w Wocławach miała możliwość bliżej 

poznać życie i obyczaje dawnych Żuławian, w ramach żywej 
lekcji historii. Główną atrakcją było miejsce spotkania 
mianowicie DOM PODCIENIOWY W MIŁOCINIE, będący 
dawniej prawdziwym domem rodziny żuławskiej. Dzieci z 
zaciekawieniem zwiedzały i słuchały informacji o domu 
podcieniowym. Zakończenie spotkania odbyło się na strychu 
podcienia gdzie uczestnicy obejrzeli film o dawnym życiu i 
zwyczajach panujących na Żuławach.
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Obchody Dnia Niepodległości

nia 11 listopada podobnie jak w całym kraju, 
również w Gminie Cedry Wielkie odbyły się Dobchody związane z 96 rocznicą odzyskania 

przez Polskę niepodległości.  W 1918 r., po 123 latach 
niewoli, na gruzach państw zaborczych odrodziła się 
Rzeczpospolita. Z tej okazji 11 listopada 2014 r. 
odprawione zostało w kościele parafialnym w Cedrach 
Wielkich Nabożeństwo z udziałem Wójta Gminy Janusza 
Golińskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Bożeny 
Daszewskiej, radnych, młodzieży szkolnej oraz 
mieszkańców. Przed rozpoczęciem nabożeństwa 
uczestnicy uroczystości wysłuchali patriotycznych pieśni 
w wykonaniu Chóru Rapsodia działającego przy 
Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, 
a także uczennic ze Szkoły Podstawowej w Wocławach. 
Po zakończeniu uroczystości kościelnych wszyscy 
uczestnicy przeszli pod miejscowy obelisk ofiar „Marszu 
Śmierci”, gdzie złożono wiązanki biało - czerwonych 
kwiatów. Po oficjalnej części obchodów Dnia 
Niepodległości, na część artystyczną uczestnicy 
uroczystości udali się autobusem do Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku na spektakl filmowo-muzyczny 
„Gramy dla wolności”. Reżyser wydarzenia Wojciech 
Radtke, określa to - „próbą zbudowania emocjonalnego 
pomostu między epokami i pokoleniami w kontekście 
rozumienia słów: wolność i patriotyzm”. Gwiazdą 
wieczoru był Mieczysław Szcześniak, wokalista i 
kompozytor, autor tekstów. Widowisko tworzyły krótkie 
filmowe portrety mieszkańców Pomorza wplecione w 
muzyczną interpretację pieśni patriotycznych.

 dniu 6 października 2014 na przystani żeglarskiej 
w Błotniku odbyła się konferencja w związku z Wreal izowanym przez Gminę programem 

dotyczącym wykluczenia cyfrowego, na którą zaproszeni 
zostali: nowo mianowany Minister Administracji i Cyfryzacji 
Andrzej Halicki, Wiceminister Administracji i Cyfryzacji 
Bogdan Dombrowski, przedstawiciele firmy Orange Polska 
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Piotr Muszyński oraz 
Dyrektor Zarządzania Inwestycjami Tomasz Kowal. 
Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Janusz Goliński. 
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele Urzędu Gminy, GOPSu i ŻOKiSu z terenu 
Gminy Cedry Wielkie. Spotkanie dotyczyło realizacji projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry 
Wielkie” realizowanego ze środków Europejskiego Fundusz 
Rozwoju Regionalnego - POIG 8 Oś Priorytetowa: 
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności 
gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu - eInclusion, którego formalne zakończenie 
przewidziane jest na grudzień 2014 r. Kilka godzin wcześniej 
Minister A. Halicki uczestniczył w konferencji poświęconej 
budowie sieci światłowodowej w woj. pomorskim z udziałem 
przedstawicieli władz wojewódzkich, w Centrum 
Wystawienniczo - Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. 
Na tę okoliczność została przygotowana prezentacja, 
przedstawiająca uwarunkowania społeczne, diagnozę 
wykluczenia cyfrowego i przedsięwzięcia, jakie podjęła 
Gmina Cedry Wielkie, aby to wykluczenie zminimalizować.

Z uwagi na komplementarność projektu realizowanego 
przez Gminę Cedry Wielkie z projektem Orange Polska 
p o l e g a j ą c y m  n a  b u d o w i e  P o m o r s k i e j  S i e c i  
Szerokopasmowej głos w dyskusji zabrał Dyrektor 
Zarządzania Inwestycjami Tomasz Kowal. W swojej 
prezentacji przedstawił postęp realizacji projektu i założenia 
dotyczące rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na 
terenie Gminy Cedry Wielkie. Po prezentacji Minister 
Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki potwierdził potrzebę 
i konieczność realizacji projektów w tym zakresie. 
Dodatkowo przedstawił założenia Ministerstwa w kierunku 
cyfryzacji, a także innych kluczowych przedsięwzięć 
mających duże znaczenie dla regionu w tym również i Gminy. 
Po części oficjalnej goście zapoznali się bliżej z historią 
powstania i budowy przystani żeglarskiej w Błotniku.

Wizyta Ministra Andrzeja Halickiego w Gminie

Na zdjęciu od lewej: Bogdan Dombrowski - Wiceministrer Administracji
i Cyfryzacji, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Andrzej Halicki 
Minister Administracji i Cyfryzacji, Bożena Daszewska Przewodnicząca
Rady Gminy, Tomasz Kowal Dyrektor Zarządzania Inwestycjami firmy
Orange Polska, Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu ds.Operacyjnych
Orange Polska.   
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Realizacja programu "Mały Mistrz".

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

d września 2014 r. przez okres roku szkolnego w 
klasach pierwszych szkół podstawowych na terenie Ogminy realizowany jest program „Mały Mistrz”. Ideą 

tego programu jest rozbudzanie zainteresowania 
różnorodną aktywnością sportową poprzez uatrakcyjnienie 
realizowanych zajęć z wychowania fizycznego. Celem 
projektu jest zbadanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej 
uczniów, zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć 
wychowania fizycznego zgodnych z nową podstawą 
programową,. Formuła Małego Mistrza opiera się na sześciu 
blokach sportowych, a jedną godzinę zajęć dodatkowych w 
tygodniu z wychowania fizycznego nauczyciele realizują w 
ramach godzin karcianych zgodnie z art. 42 Karty 
Nauczyciela.. Każda ze szkół uczestnicząca w programie 
otrzymała grant rzeczowy w postaci sprzętu sportowego o 
wartości 1.500 zł., a nauczyciele zostali wyposażeni w 
podręcznik projektu Mały Mistrz, który zawiera informacje i 
szczegółowe instrukcje dotyczące prowadzenia zajęć z 
dziećmi. Uczniowie otrzymali legitymacje do których będą 
wklejać naklejki potwierdzające zdobyte sprawności. Odbyły 
się już pierwsze zajęcia sprawnościowe w Miasteczku 
Ruchu Drogowego, uczniowie klasy IA z Cedrów Wielkich 
zdobywali sprawność rowerzysta-turysta. Kolejne 
sprawności do zdobycia to: gimnastyk-tancerz, narciarz-
łyżwiarz, piłkarz, lekkoatleta i pływak-wodniak. Cały projekt 
trwa 3 lata i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego oraz jest objęty patronatem Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku. Koordynatorem projektu jest Federacja 
Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku.

nia 23 października w Żuławskim Ośrodku Kultury i 
Sportu odbyła się Mini Olimpiada, która Dpodsumowywała projekt pn. „Zdrowe dzieci 

przyszłością naszej Gminy - budowa siłowni zewnętrznej w 
miejscowości Stanisławowo oraz realizacja zajęć 
prozdrowotnych i sportowych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym”.  W spotkaniu udział wzięły dzieci ze 
wszystkich placówek przedszkolnych z terenu gminy oraz 
wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
w Giemlicach. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach 
dzieci uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i bezpiecznego zachowania na drodze. W 
trakcie zajęć dzieci mogły wykazać się poprzez zabawę 
umiejętnością korzystania z przejścia dla pieszych, utrwalać 
wiadomości dotyczące sygnalizatora świetlnego, 
samodzielnie opatrywać drobne rany i stłuczenia.  Mogły 
równ ież  posmakować  zd rowego  poczęs tunku  
przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Leszkowych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale oraz puchary za udział w projekcie. 
Finałem przedsięwzięcia była wystawa prac plastycznych 
wykonanych w trakcie warsztatów. Zaangażowanie i 
aktywność dzieci sugeruje, aby takie zajęcia były w 
przyszłości kontynuowane.

Cedry Wielkie, grudzień 2014 r

Festyn podsumowujący projekt "Zdrowe dzieci.."

 dniach od 3-5 grudnia 2014 r. firma „CEZAR” 
Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. J. z Radomia Wdostarczyła 80 zestawów komputerowych wraz z 

podstawowym oprogramowaniem w ramach realizowanego 
przez Gminę projektu pn.:„Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie”. Zestawy komputerowe 
otrzymało 30 gospodarstw domowych – Beneficjentów 
Ostatecznych oraz jednostki sektora publicznego: Szkoła 
Podstawowa w Trutnowach (4 zestawy komputerowe), 
Szkoła Podstawowa w Wocławach (7 zestawów 
komputerowych), Szkoła Podstawowa w Giemlicach (3 
zestawy komputerowe), Zespół Szkół w Cedrach Wielkich 
(16 zestawów komputerowych), Zespół Szkół w Cedrach 
Małych (10 zestawów komputerowych), Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej (4 zestawy komputerowe), Żuławski 
Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich (4 zestawy 
komputerowe). Dodatkowo jednostki sektora publicznego 
otrzymały drukarki. Wszystkie dostarczone komputery 
zostały sprawdzone pod względem technicznym.

Nowe komputery dla 30-tu gospodarstw domowych
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Uroczyste nawiązanie współpracy między Gminami: 
Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie.

 dniu 17 października 2014 r. w Zespole Szkół w 
Przywidzu nastąpiło oficjalne podpisanie Wtrójstronnego listu intencyjnego nawiązującego do 

jednoczącej idei harmonijnego współdziałania trzech gmin: 
Gminy Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie. W 
uroczystości wzięli udział: Marek Zimakowski - Wójt Gminy 
Przywidz, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie i Błażej 
Konkol - Wójt Gminy Trąbki Wielkie, a także przedstawiciele 
szkół i ośrodków kultury z terenu gmin objętych współpracą. 
Podpisanie listu intencyjnego skierowane jest na 
w s p ó ł p r a c ę ,  k t ó r a  m a  s ł u ż y ć  r o z w o j o w i  
wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków 
w dziedzinie kultury, sportu, kształcenia, wypoczynku oraz 
rozwoju dzieci i młodzieży z terenu trzech Gmin, a także, co 
bardzo ważne w tworzeniu więzi międzyludzkich pomiędzy 
partnerami. Potrzeba współpracy podyktowana została 
spotkaniami Wójtów Gmin Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki 
Wielkie i opierać się ma na walorach przyrodniczych i 
turystycznych, bazie noclegowej gmin stwarzającej 
korzystne warunki do wypoczynku, aktywnej turystyki i 
rozwijania zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a 
także bazy oświatowej i sportowo - kulturowej.

W poniedziałek dnia 20 października 2014 r. w Zespole Szkół 
w Cedrach Małych odbyło się oficjalne otwarcie boiska 
wielofunkcyjnego, które powstało w wyniku realizacji 
projektu pn. „Zdrowe serce młodego Żuławiaka - 
propagowanie aktywności prozdrowotnej poprzez budowę 
ścieżki zdrowia i boiska wielofunkcyjnego w Cedrach 
Małych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. 
Boisko umożliwia grę w koszykówkę, piłkę ręczną, oraz 
nożną. Na zaproszenie Wójta Gminy Janusza Golińskiego 
na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości m.in.. 
Starosta Powiatu Gdańskiego Cezary Bieniasz-Krzywiec, 
Radosław Michalski Prezes PZPN Oddział w Gdańsku oraz 
Wiceprezes PZPN Oddział w Gdańsku Paweł Kryszałowicz. 
Obecni byli również, Dyrektorzy Szkół z Gminy Cedry 
Wielkie, Radni Gminy oraz Sołtysi.  Impreza mimo 
niesprzyjających warunków atmosferycznych przebiegła 
bardzo sprawnie. Po symbolicznym przecięciu wstęgi Ksiądz 
Dziekan Jan Świstowicz poświęcił nowy obiekt. Wójt Gminy 
Cedry Wielkie - Janusz Goliński wręczył podziękowania 
zaproszonym gościom za wkład i pomoc w realizacji 
przedsięwzięcia. Z kolei Radosław Michalski Prezes PZPN w 
Gdańsku podkreślił wagę tworzenia infrastruktury sportowej 
na terenie gminy Cedry Wielkie i odznaczył Pana Wójta oraz 
Annę Moritz - członka zarządu PZPN brązową odznaką 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Przybyli goście wręczyli także dyrektorowi Zespołu Szkół w 
Cedrach Małych sprzęt sportowy na „dobry początek” 
funkcjonowania boiska.  Wydarzeniami towarzyszącymi 
imprezie były zaprezentowane programy artystyczne 
przygotowane przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w 
Cedrach Małych.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół w Cedrach Małych.

Poprawa stanu dróg gminnych

mina systematycznie i konsekwentnie realizuje plan 
naprawy i budowy dróg. Świadczą o tym ostatnio Gzrealizowane w tym zakresie inwestycje. Pod koniec 

września zakończyło się utwardzanie dróg gminnych - ulicy 
Kasztanowej w Trutnowie oraz ulicy Słonecznej w Cedrach 
Wielkich.  Zakres robót obejmował mechaniczne wykonanie 
koryta na całej szerokości jezdni, mechaniczne profilowanie i 
zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz 
ułożenie nowej nawierzchni jezdni z płyt wielootworowych 
typu YOMB. Istniejące wcześniej nierówności, dziury i 
wyrwy, w których w czasie deszczu gromadziła się woda nie 
tylko utrudniały komunikację, ale niekorzystnie wpływały na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W okresie letnim z kolei 
mieszkańcom życie utrudniał unoszący się w powietrzu pył.  
Dla rolników niewątpliwie ważną jest informacja, że trwa 
obecnie budowa drogi rolniczej w Długim Polu. Realizacja 
tego zadania przewidziana jest do końca października br. 
Oba przedsięwzięcia zrealizowane zostały przez firmę 
TELEELEKTRONIKA Bogusław Pszczoła z Cieplewa, która 
zaoferowała w przetargu najkorzystniejszą cenę za 
wykonanie zamówienia.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Cedry Wielkie, grudzień 2014 r

Na zdjęciu od lewej: Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz, Dariusz
Męczykowski - Radny Sejmiku woj.pomorskiego, Błażej Kąkol - Wójt
Gminy Trąbki Wielkie,Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie 
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Turniej sprawnościowy Fundacji Marcina Gortata.

ystartowała druga edycja projektu Szkolny Skills 
Challenge „Mierz Wysoko” 2014, projekt Wzorganizowany przez Fundację MG13 na 

zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do programu 
zakwal i f ikowało s ię 50 szkół  podstawowych 
zlokalizowanych na terenie całej Polski. Celem akcji jest 
zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w 
podnoszeniu sprawności fizycznej oraz wzmocnienie 
pozycji wychowania fizycznego i sportu w hierarchii 
wartości środowiska szkolnego. Dodatkowym założeniem 
projektu jest pokazanie dzieciom i nauczycielom 
wychowania fizycznego, że niezależnie od możliwości 
obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia 
sportowe w szkole, można zostać mistrzem. Fundacja 
MG13 przygotowała nagrodę główną dla zwycięzcy-
wyjazd do USA na mecz NBA oraz spotkanie z Marcinem 
Gortatem dla najlepszego zawodnika konkursu oraz jego 
nauczyciela wychowania fizycznego. Do projektu 
zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa z Cedrów 
Wielkich. Uczniowie klasy V i VI w liczbie 30 osób w dniu 
22 października br. wzięło udział w turnieju 
sprawnościowym. Turniej składał się z kilku elementów: 
przewrót w przód, rzut do bramki do piłki ręcznej, slalom z 
piłką do koszykówki, rzut do kosza z wyznaczonej linii, 
slalom z piłką do piłki nożnej, strzał do bramki. Organizator 
Fundacja Marcina Gortata MG13 zapewniła wszelki 
niezbędny sprzęt do przeprowadzenia turnieju. 
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Łukasz Matyjas, 
Martyna Wansel i Radosław Koszykowski. Puchar dla 
zwycięzcy oraz medale wręczył przedstawiciel Fundacji 
Marcina Gortata Pan Paweł Stelmach- koordynator 
projektu Fundacji MG13, który przeprowadził cały turniej 
sprawnościowy.

nia 22 października 2014 r. dzięki inicjatywie Radnej 
Anny Moritz, w Zespole Szkół w Cedrach Małych Dodbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z 

reprezentantem Polski w piłce ręcznej - Arturem 
Siódmiakiem. Spotkanie to miało na celu propagowanie i 
popularyzowanie piłki ręcznej w naszej miejscowości i 
gminie. Szczypiornista objął honorowy patronat nad nowo 
wybudowanym boiskiem szkolnym. Była gwiazda polskiej 
reprezentacji uważa, że nie należy ograniczać dzieci do 
wyboru jednej dyscypliny sportowej. Piłka ręczna ma być 
bowiem tylko jedną z możliwości. "Dajemy wybór pomiędzy 
ręczną a innymi sportami, takimi jak: piłka nożna, 
koszykówka, żeglarstwo czy unihokej. Jeśli najmłodsi znajdą 
w naszej ofercie coś dla siebie, to ja czuję się wygranym" - 
powiedział piłkarz. Sportowiec opowiedział też o założonej w 
2012 roku Akademii Piłki Ręcznej Artura Siódmiaka i jej 
głównych celach:

-  promowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez 
wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową,
- popularyzacji idei aktywnego wypoczynku dzieci i 
młodzieży jako is totnego elementu rozwoju i  
wychowania,wyrównywaniu szans rozwojowych dzieci i 
młodzieży z małych miejscowości poprzez wychowanie 
fizyczne, sport i rekreację ruchową,
- upowszechnianiu wzorców i autorytetów sportowych dla 
kształtowania właściwych postaw społecznych,
- integracji środowisk niepełnosprawnych (niewidomych i 
niedowidzących) w osnowie sportu i rekreacji poprzez 
promocję dyscypliny GOALBALL,
- propagowaniu zasad fair play oraz prawidłowego 
kibicowania,
- wsparciu w kształtowaniu karier poprzez dedykowane 
stypendia sportowe.
Na zakończenie spotkania Artur Siódmiak wręczył uczniom 
prezenty: piłkę ręczną oraz pamiątkowe koszulki z 
autografami. Szczypiornistę wspierali swą obecnością Wójt 
Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński oraz Prezes Klubu 
Korona Cedry Małe, Anna Moritz. Artur Siódmak otrzymał od 
Wójta Gminy upominek oraz zapewnienie otwartości w 
dalszej współpracy.

Szczypiornista Artur Siódmiak w Cedrach Małych

Cedry Wielkie, grudzień 2014 r

Na zdjęciu po środku Artur Siódmiak wraz z samorządowcami
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 Fax. (58) 683-61-66

Urząd Gminy Cedry Wielkie
83-020 Cedry Wielkie
ul. M.Płażyńskiego 16

Tel. (58) 692-20-32

REDAKCJA: 

Tel. (58) 683-61-64

Biuletyn “Nowiny Żuławskie”

www.cedry-wielkie.pl
e-mail: urzad@cedry-wielkie.pl

Nakład: 1000 egzemplarzy
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu

w Cedrach Wielkich
Nr. konta bankowego
dla reklamodawców: 

02 8335 0003 0201 8557 2000 0001
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WYDAWCA:

Cedry Wielkie, grudzień 2014 r

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












