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Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
przyniosą wszystkim wiele radości i szczęścia,

a świąteczne dni będą doskonałą okazją
do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych 

w ciepłej, rodzinnej atmosferze
życzą
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ójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż realizatorem Programu „Rodzina 500 
plus” jako formy pomocy ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci, 
na terenie Gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach W

Wielkich.
!Druki wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego będą dostępne od 23 
marca 2016 r. w siedzibie GOPS, w placówkach oświatowych, w Przedszkolu 
Samorządowym oraz w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu.
!

!- Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r.
!- Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
!- Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ mana wydanie decyzji i wypłacenie 
świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
!- Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez 
wyrównania za miesiące poprzednie.
!

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, 
którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Osoby chcące złożyć wnioski osobiście muszą tego dokonać w miejscu zamieszkania  a nie zameldowania.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł 
netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na 
utrzymaniu rodziców.

Program „Rodzina 500 plus” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. 
Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne 
wsparcie w wychowaniu dzieci.W konsekwencji program ma być zachętą do posiadania potomstwa.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to 
rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do wniosku należy dołączyć:

- Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który 
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych

- Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego

- Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Do dochodu wlicza się 
alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu 
kryterium 800 zł netto/na członka rodziny lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego.

Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r. Przez cały kwiecień wnioski będą przyjmowane od 
poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 18.00  w budynku Urzędu Gminy pok. nr 1 (dawniej biuro 
WEMA) oraz w soboty w godzinach 9.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Program "Rodzina 500 plus" rusza od 1 kwietnia
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odczas sesji Rady Gminy Cedry Wielkie w dniu 26 
lutego 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne z Pradnymi oraz sołtysami na temat aktualnego poziomu 

bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Funkcjonariusz 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zaprezentował 
plan działania w tym zakresie polegający m.in.. na 
opracowaniu terenowych map bezpieczeństwa. Będą one 
przedstawiać informacje na temat istniejących zagrożeń na 
danym terenie - gdzie, w jakich miejscach, jakie występują 
zagrożenia. Znajomość zagrożeń pomoże Policji podjąć 
działania, mające na celu podniesienie poziomu poczucia 
bezpieczeństwa. Mapy bezpieczeństwa będą mogły służyć 
mieszkańcom na przykład przy wyjeździe na wczasy czy w 
przypadku wysłania dziecka na naukę do szkoły średniej. 
Umożliwią zapoznanie się, jakie występują zagrożenia w 
danym mieście, miejscowości czy dzielnicy. Mapy będą 
tworzone przy współpracy Inspekcji Transportu Drogowego i 
innych służb, jak również przy współdziałaniu mieszkańców, 
którzy będą zgłaszać, co ich zdaniem stwarza realne 
zagrożenie.  Podczas sesji radni i sołtysi zgłosili szereg 
problemów nurtujących mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, 
które wpływają na zmniejszenie ich poczucia 
bezpieczeństwa. Między innymi kierowanie pojazdami bez 
prawa jazdy, jeżdżenie qadami po koronie wału Wisły, 
pojawienie się dealerów narkotyków. Mieszkańcy naszej 
gminy swoje uwagi, obawy i wnioski mogą zgłaszać do: 
Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich - tel. (58) 68-36-
107, (58) 78-54-311 lub bezpośrednio dzielnicowemu asp. 
Rafałowi Waśko lub przez Internet na adres e-mail: 
rzecznikkpppruszczgd@pomorska.policja.gov.pl

owstała nowa inicjatywa Wójta Gminy mająca na celu 
promocję Gminy przy okazji narodzin dziecka. P

Kremowe kocyki z wyhaftowanym logo i napisem „Cedry 
Wielkie dzieciom” otrzymają wszystkie dzieci urodzone od 
początku 2016 r., które przy sporządzeniu aktu urodzenia 
meldowani będą na terenie Gminy Cedry Wielkie. Ponadto 
nowo narodzone dzieci otrzymają życzenia od Wójta Gminy. 
Uznaliśmy, że jest to swego rodzaju forma promocji, dlatego 
postanowiliśmy w ten szczególny, ale mamy nadzieję miły 
sposób powitać nowonarodzonych mieszkańców naszej 
Gminy i wyrazić radość, że powiększyli grono mieszkańców. 
Kocyki wraz z życzeniami będą wysyłane pocztą bądź 
wręczane osobiście rodzicom przy okazji załatwiania spraw 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich.

Jako jedna z pierwszych prezent i życzenia z rąk Wójta 
Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy Cedry Wielkie 
otrzymała p. Izabela Goleniewska - mieszkanka Cedrów 
Wielkich, mama miesięcznego Wojtka.

Spotkanie z kulturą żuławską pn. "Żuławy w Gdańsku".

Konsultacje dot. bezpieczeństwa na terenie Gminy

Cedry Wielkie, marzec 2016 r
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nia 13.03.2016 r. odbyło się spotkanie w Muzeum Poczty 
Polskiej w Gdańsku pn. „Żuławy w Gdańsku” 
zorganizowane przez Prezydenta Miasta Gdańska - D
Pawła Adamowicza, Dyrektora Muzeum Historycznego 

Miasta Gdańska - Waldemara Ossowskiego oraz Dyrektora 
Muzeum Stutthof w Sztutowie - Piotra Tarnowskiego. W 
spotkaniu uczestniczyło liczne grono gdańszczan oraz 
samorządowcy z Żuław, wśród nich Wójt Gminy Cedry Wielkie 
Janusz Goliński. Impreza miała na celu przybliżenie kultury, 

tradycji i zwyczajów panujących dawniej na Żuławach, które 
stanowiły kiedyś tygiel kulturowy zamieszkiwany przez Polaków, 
Niemców, Żydów, Kaszubów i Holendrów. Wprawdzie dziś 
wielokulturowe Żuławy odeszły do przeszłości ale pozostaną 
dostępne dzięki zachowanym zdjęciom, wspomnieniom, 
literaturze, a także regionalnym przysmakom. Żuławy to również 
„Kraina wiatraków” i domów podcieniowych. Spotkanie było 
okazją do bliższego poznania tradycji tego szczególnego 
regionu, degustacji regionalnych potraw oraz zapoznania się z 
najnowszymi wydawnictwami poświęconymi historii Żuław.

"Cedry Wielkie dzieciom" - prezent dla nowo 
narodzonych dzieci.

Na zdjęciu: Moment przekazania ufundowanego kocyka.  
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iezwykła atmosfera wyśmienitej zabawy 
towarzyszyła zorganizowanej po raz kolejny w NGminie Cedry Wielkie imprezy dla seniorów pn. 

„Bal Seniora”. Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry 
Wielkie Pana Janusza Golińskiego na uroczystość 
przybyło ok. 120 mieszkańców Gminy, w wieku powyżej 
75 roku życia. Tradycyjnie już miejscem spotkania i 
przebiegu uroczystości była restauracja „Cedrowy 
Dworek” w Cedrach Wielkich. Główna część spotkania 
poprzedzona została odprawieniem uroczystej Mszy Św. 
w imieniu Seniorów w Kościele parafialnym w Cedrach 
Wielkich przez Księdza Leszka Laskowskiego, Ks. 
Prałata Franciszka Fecko oraz księży proboszczy parafii 
położonych na terenie Gminy. Na uroczyste spotkanie 
przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Gdańskiego 
Stefan Skonieczny, Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego Ryszard Świlski, Przewodnicząca Rady 
Gminy Cedry Wielkie Bożena Daszewska oraz księża: Ks. 
Prałat Franciszek Fecko, Ks. Proboszcz Czesław Sołtys, 
Ks. Proboszcz Janusz Mathea, Ks. Proboszcz Waldemar 
Naczk. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich. Wszystkich 
zebranych powitał Wójt Gminy Janusz Goliński dziękując 
seniorom za przybycie, życzył jednocześnie zdrowego i 
pomyślnego nowego roku. Następnie swoje umiejętności 
aktorskie zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Giemlicach przedstawiając przepiękne Jasełka 
Bożonarodzeniowe. Wśród seniorów przeprowadzono 
szereg konkursów i zabaw - wybrano Królową i Króla Balu. 
Wszyscy uczestnicy Balu dobrze się bawili i tym samym 
pokazali, że wiek nie stanowi przeszkody w aktywnym 
spędzeniu czasu. Bal odbył się przy oprawie muzycznej i 
melodiach znanych seniorom z lat młodości. Dzięki 
organizacji takich spotkań, wyłączeni nieco z aktywnego 
życia Seniorzy mają możliwość spotkać się z koleżankami 
czy kolegami, z którymi na co dzień trudniej jest o takie 
spotkanie. Pełni dobrych humorów uczestnicy balu po 
zakończeniu rozeszli się do swoich domów.
Pragniemy złożyć podziękowania sponsorom imprezy: Panu Prezesowi, Przemysławowi Jankowskiemu z firmy Gravel sp. z o.o. 
oraz Mariuszowi Bogusz z firmy Sita Północ sp. z o.o. za ufundowanie upominków dla uczestników uroczystości.

Doroczny Bal Seniora 2016, już za nami !

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Cedry Wielkie, marzec 2016 r
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godnie z coroczną tradycją zimowego 
wypoczynku, ŻOKiS po raz kolejny 
zorganizował ferie zimowe dla dzieci i Z
młodzieży.  W tym roku – trwające od 15 do 

26 lutego zajęcia artystyczno – kulturalno – 
sportowe dla dzieci i młodzieży, ułożone były od 
poniedziałku do piątku tak, aby w pełni 
zagospodarować czas wolny od nauki.

W pierwszym tygodniu ferii przygotowano 
wiele zajęć kulturalnych dla dzieci z terenu Gminy 
Cedry Wielkie. W ramach zajęć plastycznych i 
rękodzielniczych zorganizowano warsztaty 
tworzenia  kotylionów i masek karnawałowych, a 
także wykonanie własnego „Wesołego Bałwanka”, 
ze skarpety i ryżu. Odbyły się zajęcia taneczne, na 
których dzieci uczyły się różnych choreografii 
tańca HIP HOP. W pierwszym tygodniu ferii miały 
również miejsce zajęcia muzyczne pt. „Śpiew To 
Zdrowie” na, których dzieci śpiewały karaoke. Na 
tych zajęciach uczestnicy pracowali nad emisją 
głosu i oswajali się z mikrofonem. Podczas 
„Poranka z Bajką” najmłodsi mieli okazję obejrzeć 
projekcję bajki pt. „Minionki” i „Minionki 
Rozrabiają” oraz „Ups Arka Odpłynęła” 
wyświetlanych na dużym ekranie.  Dzieci 
uczestniczyły także w grach ruchowych oraz 
planszowych tj. chińczyk, warcaby, szachy,  
kalambury i pin pong. Każdego dnia odbywały się 
zajęcia komputerowe, z których dzieci chętnie 
korzystały. Bardzo dużą jednak popularnością 
cieszyły się zajęcia kulinarne poprowadzone 
przez Kierownik Biblioteki Dorotę Nawrocką. 
Dzieci podczas zajęć przygotowały „szaszłyki z 
owoców” oraz wafle przekładane różnymi słodkimi 
masami wszystko to starannie dekorowały i 
zajadały ze smakiem. Kulminacyjnym punktem 
pierwszego tygodnia ferii była wycieczka do 
OTOMINA na kulig w Karczmie Swojak. Grupa 
licząca ponad 40 osób uczestniczyła w kuligu. Z 
uwagi na brak śniegu kulig odbył się na „kołach”. 
Dzieci piekły również kiełbaski przy ognisku, a 
także jeździły konno.

Drugi tydzień ferii rozpoczął się wycieczką 
do Gdańska, gdzie 40 miłośników sportów 
zimowych mogło pochwalić się swoimi 
umiejętnościami jazdy na łyżwach. W kolejnych 
dniach dzieci oglądały filmy i bajki: „Wakacje 
Mikołajka” i „Dziennik Cwaniaczka”. Odbyły się 
również zajęcia hip – hop , kalambury i karaoke.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również zajęcia w bibliotece oraz zabawa w 
„śnieżki papierowe” gdzie dwie drużyny – zmagały 
się w konkurencjach: rzut do celu, zbijany czy 
bitwa na śnieżki zrobione własnoręcznie z papieru.

Pod koniec ferii zimowych odbył się 
spektakl teatru Qufer z Gdańska. Przedstawienie 
pt. „Czerwony kapturek” przyciągnęło do ŻOKiS 
grupę około 50 dzieci z terenu gminy oraz grupę 
przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego w 
Koszwałach. Sposób przedstawienia popularnej bajki o czerwonym kapturku bardzo spodobał się wszystkim uczestnikom.

W tym samym dniu ŻOKiS zorganizował Zimowy Turniej Tenisa Stołowego na którym grupa młodzieży i osób dorosłych 
walczyła w trzech kategoriach o I miejsca, za które można było otrzymać puchar przygotowany specjalnie na tą okazję.

Główną atrakcją całych ferri zimowych był oczywiście bal karnawałowy, gdzie dzieci w to dyskotekowe popołudnie 
przeobraziły się w różnokolorowe postacie z bajek.  

W bardzo wesołej atmosferze minęły 2 tygodnie ferii zimowych, ponieważ dzieci spędziły je w bardzo atrakcyjny sposób, 
który zapewne pozostanie na długo w ich pamięci.

Podsumowanie ferii zimowych w ŻOKiS.

  

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Cedry Wielkie, marzec 2016 r
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 dniu 26 stycznia 2016 r. odbyły się w Cedrach 
Wielkich obchody 71 rocznicy Marszu Śmierci. 
Rozpoczęły się odprawieniem nabożeństwa w W

intencji ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KL 
Stutthof, w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów w 
Cedrach Wielkich przez proboszcza Ks. Leszka 
Laskowskiego przy udziale księży z terenu Gminy. Po 
nabożeństwie, zaproszeni goście, przedstawiciele 
instytucji, delegacje placówek oświatowych oraz 
mieszkańcy z zapalonymi zniczami i sztandarami przeszli 
w procesji pod Obelisk upamiętniający Marsz Śmierci. Na 
miejscu, po odśpiewaniu hymnu narodowego został 
odczytany apel pamięci skierowany przez Wojewodę 
Pomorskiego Pana Dariusza Drelich a odczytany przez 
Panią Bogusławę Cierpisz - Zastępcę Dyrektora Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, po czym uroczyście złożono 
kwiaty i znicze.

Druga część uroczystości miała miejsce w 
Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. 
Część oficjalną rozpoczął Wójt Gminy Cedry Wielkie 

wraz z Bożeną Daszewską 
Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie witając 
zaproszonych gości, a w szczególności, Stefana 
Skoniecznego – Starostę Powiatu Gdańskiego, Bogdana 
D o m b r o w s k i e g o  R a d n e g o  P o w i a t u ,  M a r k a  
Zimakowskiego - Wójta Gminy Przywidz, a także Marcina 
Owsińskiego kierownika działu edukacyjnego Muzeum 
Stutthof, który poprowadził prelekcję nt. Marszu Śmierci 
oraz zaprezentował II część publikacji o historii Żuław 
„Żuławy w 1945”. Podczas uroczystości, zostały 
wręczone nagrody dla dzieci i młodzieży ze Szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie w ramach konkursu plastycznego pt. 
„Wolność - czy kiedyś nadejdzie?” zorganizowanym przez ŻOKiS. Z przygotowanych na konkurs prac, powstała 
wystawa, którą można było obejrzeć po zakończeniu obchodów.

W przeddzień tj. 25 stycznia br. społeczeństwo Powiatu Gdańskiego włącznie z przedstawicielami władz 
samorządowych uczciło pamięć poległych w 1945 r. Uczestników tragicznego Marszu Śmierci. Podpisane zostało 
przez Starostę Powiatu, Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański oraz Wójtów Gmin: Kolbudy, Pszczółki, Pruszcz Gdański, 
Suchy Dąb, Trąbki Wielkie i Cedry Wielkie Porozumienie, którego celem jest wystąpienie w najbliższym czasie do 
Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Stutthof, a także historyków, z prośbą o jak najszybsze skoordynowanie i 
wnikliwe przebadanie wszystkich źródeł informacji dotyczących tematów martyrologicznych na terenie powiatu 
gdańskiego.

Janusz Goliński 

Obchody 71 rocznicy Marszu Śmierci

 związku z zakończeniem realizacji 
p r o j e k t u  p n . " K o m p l e k s o w e  
zabezpieczenie Żuław etap I" Starosta W
Powiatu Nowodworskiego - Zbigniew 

Ptak, Burmistrz Nowego Stawu - Jerzy Szałach, 
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego - Jacek 
Michalski oraz Wójt Gminy Cedry Wielkie - 
Janusz Goliński złożyli Pani Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku Halinie Czarneckiej podziękowanie za 
m o ż l i w o ś ć  w d r o ż e n i a  i  r e a l i z a c j i  
przedmiotowego projektu, który przyczynił się 
do poprawy bezpieczeństwa powodziowego na 
terenie Żuław. Projekt obejmował swoim 
z a s i ę g i e m  c a ł y  o b s z a r  Ż u ł a w  (
tj. 2150 km2) i zamieszkującą go ludność w 
liczbie 250 tyś osób.

Podsumowanie projektu "Kompleksowe zabezpieczenie Żuław, etap I".
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Dnia 30 grudnia 2015 r. Gmina Cedry Wielkie jako Lider złożyła wniosek o 
dofinansowanie partnerskiego projektu pn. „Zachowanie wielokulturowego 
dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i 
konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach 
objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej 
oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - 
Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. W projekt 
zaangażowane są Gmina Cedry Wielkie - lider projektu oraz partnerzy: Gmina 
Nowy Staw oraz Gmina Nowy Dwór Gdański, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. 
Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Giemlicach, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Kiezmarku, Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Trutnowach, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w 
Lubieszewie, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w 
Świerkach, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowego „OPITZ” Beata Opitz. Każdy z Partnerów odpowiedzialny jest za realizację 
własnego zakresu zadań w projekcie, a mianowicie:
Gmina Cedry Wielkie - Renowacja zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie,
Gmina Nowy Staw - Rewaloryzacja przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu w obrębie zabytkowego, historycznego 
układu urbanistycznego,
Gmina Nowy Dwór Gdański - Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim, rewitalizacja terenu 
wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie, prace remontowe na terenie cmentarzy Mennonickich gminy Nowy Dwór Gdański,
Parafia Rzymskokatolicka p..w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich - Renowacja budynku kościoła p.w. Św. Aniołów Stróżów 
w Cedrach Wielkich,
Parafia Rzymskokatolicka p..w. Św. Jana  Chrzciciela w Giemlicach - Wymiana pokrycia połaci dachowej na budynku kościoła oraz 
remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku kościoła,
Parafia Rzymskokatolicka p..w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku - Renowacja wybranych elementów budynku 
kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku,
Parafia Rzymskokatolicka p..w. Św. Ap. Piotra i Pawła - Rekonstrukcja wieży kościoła przy parafii Św. Apostołów  Piotra i Pawła w 
Trutnowach,
Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej, kompleksowej i rozpoznawalnej oferty turystycznej Gminy Cedry 
Wielkie, Gminy Nowy Dwór Gdański, Gminy Nowy Staw oraz Gminy Suchy Dąb opartej na najważniejszych, posiadanych 
obiektach zabytkowych, które ze względu na obecny stan i niską dostępność nie stanowią atrakcji turystycznej. Całkowita wartość 
projektu to kwota ponad 13 mln. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 85% kosztów. Po przyznaniu 
dofinansowania realizacja tej ponadlokalnej inicjatywy odbędzie się począwszy  od trzeciego kwartału 2016 r. do czerwca 2018 r.

Partnerski projekt w dziedzinie ochrony zabytków.

Siedziba firmy Metrostav
zeska firma Metrostav, która wygrała przetarg i aktualnie realizuje budowę drogi ekspresowej S-7 na odcinku Koszwały-
Nowy Dwór Gdański zlokalizowała swoją siedzibę (biura i zaplecze), na gminnym terenie, tuż obok Oczyszczalni Ścieków w CCedrach Wielkich. Firma zainteresowana była taką lokalizacją, która zapewni sprawną komunikację i sieć połączeń z 

większymi miastami (Gdańsk, Warszawa) a jednocześnie ułatwi nadzór nad realizacją prowadzonych prac. Umowa dzierżawy 
gminnego gruntu, na którym firma Metrostav ustawiła kontenerowy biurowiec zawarta została na okres 3-ch lat (do grudnia 2018 r.). 
Oryginalny biurowiec w czerwonym kolorze przyciąga uwagę mieszkańców i podróżnych i stanowi swego rodzaju „atrakcję” na 
terenie Gminy.
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Biorąc pod uwagę 
l iczne pytania i  
p o s t u l a t y  
nap ływające od 
rodziców dzieci w 
w i e k u  
p r z e d s z k o l n y m ,  
u p r z e j m i e  
informujemy, że: 
Z a s p a k a j a n i e  
zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji 
publicznej, a taką potrzebą jest m.in.. organizacja 
wychowania przedszkolnego, należy do zadań 
własnych gminy. Z uwagi na przeprowadzoną zmianę 
dotyczącą przywrócenia wieku rozpoczynania 
obowiązku szkolnego do 7 lat, znaczna część dzieci w 
wieku 6 lat pozostanie objęta wychowaniem 
przedszkolnym. Postępowanie rekrutacyjne w zakresie 
wychowania przedszkolnego przeprowadza się dla 
wszystkich dzieci w kategoriach wiekowych 
przewidzianych w ustawie o systemie oświaty. Mając 
powyższe na uwadze, wyjaśniamy, że dziecko 
urodzone w 2010 r., które obecnie (w roku szkolnym 
2015/2016) korzysta z wychowania przedszkolnego od 
1 września 2016r., w świetle znowelizowanych 
przepisów, będzie obowiązane jako dziecko 6-letnie 
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w tym 
samym przedszkolu, innej formie wychowania 
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej lub innej wybranej przez rodziców, albo w 
związku z tym, że obecnie korzysta z wychowania 
przedszkolnego, będzie miało prawo do rozpoczęcia 
nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Prawo do 
rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia 
następuje na wniosek rodziców. Dyrektor szkoły będzie 
mógł przyjąć do szkoły dziecko 6-letnie jeżeli dziecko 
spełnia jeden z poniższych warunków: korzystało z 
wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć 
naukę w szkole podstawowej albo,
uzyska ło  op in ię  poradn i  psycho log iczno-
pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w 
szkole podstawowej.
Jeśli dziecko urodziło się w 2009 r., czyli w tym roku 
kończy siedem lat, to we wrześniu, zgodnie z ustawą, 
powinno rozpocząć naukę w pierwszej klasie. Tyle że 
dzisiejsze siedmiolatki rozpoczęły już naukę we 
wrześniu minonego roku jako sześciolatki, bowiem taki 
był obowiązek szkolny. Dzieci, które nie mają 
problemów z adaptacją i nauką, powinny przejść do 
drugiej klasy, natomiast te, które mają trudności, mogą 
kontynuować naukę w pierwszej klasie, czyli powtarzać 
ją. Do końca marca 2016 r. rodzice powinni złożyć w tej 
sprawie do dyrektora szkoły odpowiedni wniosek. 
Podobnie będzie w przypadku uczniów urodzonych w 
pierwszej połowie 2008 roku, które teraz uczęszczają 
do klasy drugiej.

Podstawowe informacje odnośnie zmian w edukacji 
dzieci sześcio i siedmioletnich.

 dniach 20.02.2016 – 25.02.2016  roku z 
inicjatywy Pomorskiego Związku Żeglarskiego w WGdańsku odbyła  się wizyta studyjna na Sycylii w 

msc. Ragusa. 
W wydarzeniu uczestniczyli: Leopold Naskręt – sekretarz, 
członek Zarządu ds. żeglarstwa śródlądowego PZŻ i 
Łukasz Żarna – Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu 
Morskiego „CEDRUS. Wizyta zagraniczna miała na celu 
nawiązanie współpracy w zakresie wymiany dzieci z Włoch 
i Polski w ramach 10 dniowych obozów żeglarskich.

Do współpracy został zaproszony samorząd 
Ragusy, reprezentowany przez Burmistrza -  Federico 
Piccitto wraz z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za 
realizację zadań z zakresu sportu  i turystyki. W czasie 
wizyty studyjnej zostały wymienione informację nt. strategii 
rozwoju edukacji i  żeglarstwa w regionach Polski i Włoch, a 
także zostały zaprezentowane najważniejsze punkty i 
obiekty związane z tą dyscypliną sportu. Bardzo ważnym 
elementem wymiany doświadczeń, było nawiązanie 
kontaktu i współpracy z lokalnym szkółkami żeglarskimi, a 
także przedsiębiorcami działającymi na płaszczyźnie 
turystycznej
Głównym punktem prezentacji, poza założeniami 
współpracy w zakresie projektu PÓŁNOC – POŁUDNIE, 
planowanym do realizacji przez Pomorski Związek 
Żeglarski została zaprezentowana szczegółowo Przystań 
Żeglarska w Błotniku, gm. Cedry Wielkie, jak i prowadzona 
na jej terenie szkółka żeglarska. Przedstawiony zakres 
działalności wprowadził w zdumienie i wzbudził 
zainteresowanie przedstawicieli samorządu Sycylii jak i 
obecnych przedstawicieli szkółek żeglarskich z Sycylii.

Podsumowaniem pobytu jest deklaracja 
współpracy pomiędzy samorządami w zakresie 
proponowanego projektu w tym prawdopodobny udział 
dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie.

Współpraca polsko-włoska w dziedzinie żeglarstwa 
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e wtorkowy wieczór 8 marca 2016 r. 
roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich odbyła W
się uroczysta impreza  z okazji Dnia 

Kobiet. Był to finał podsumowujący 
wydarzenie pn. „Nie Dzień ale Tydzień 
Kobiet”, który trwał od 1 do 8 marca 
zorganizowany przez ŻOKiS.Organizowane 
były warsztaty podczas których panie 
uczestniczyły w różnego rodzaju prelekcjach 
(porady dietetyczne, profilaktyka zdrowotna, 
zabiegi kosmetyczne). Na tę wyjątkową 
uroczystość licznie przybyły panie z terenu 
całej gminy. Swoją obecnością zaszczycił 
nas również Wójt Gminy - Janusz Goliński, 
który wraz z Dyrektorem ŻOKiS - Łukaszem 
Żarna złożyli wszystkim paniom życzenia z 
okazji ich święta i wręczyli po symbolicznym 
tulipanie. Głównym punktem programu był 
profesjonalny koncert pn. „Ku Czci Płci 
Pięknej” w  wykonaniu Dawida Pelowskiego - 
Wokalisty i aktora Teatru Muzycznego w 
Łodzi i Teatru Off de Bicz w Sopocie oraz 
Adama Bartusza - Wokalisty i pianisty, 
absolwenta Wydziału Jazzu Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. Artyści swoim 
w y s t ę p e m  z a c h w y c i l i  i  r o z b a w i l i  
zgromadzoną publiczność. Na zakończenie 
Pan Wójt i Dyrektor Ośrodka jeszcze raz 
złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz 
wręczyli upominki tym paniom, które 
uczestniczyły we wszystkich wydarzeniach zorganizowanych w  ramach „Tygodnia Kobiet”. Dalszą część 
uroczystego dnia panie celebrowały przy kawie i słodkim poczęstunku.

Święto 8 Marca w ŻOKiS
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W dniu 9 lutego 2016 r. w Bibliotece Gminnej w 
Trąbkach Wielkich odbył się X Powiatowy Konkurs 
Piosenki Patriotycznej i Wojskowej "Młody Patriota", 
którego organizatorami było Starostwo Powiatowe, 
Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w 
Trąbkach Wielkich oraz GOKSiR w Trąbkach 
Wielkich. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 
III-VI szkół podstawowych z terenu całego powiatu 
gdańskiego. Udział brali soliści oraz zespoły wokalne 
w składzie do 12 osób. Z naszej Gminy do konkursu 
zgłosiła się uczennica V klasy - Natalia Olechnowicz 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Giemlicach, zajmując II miejsce wśród solistów za 
wykonanie piosenki obowiązkowej oraz utworu 
"Miasto" z repertuaru Ani Iwanek & Pati Sokół ft. Piotr 
Cugowski. Do konkursu przygotowywała ją Pani 
S y l w i a  W r o n k i e w i c z  -  n a u c z y c i e l  
muzyki.Gratulujemy.

Uczennica ze SP w Giemlicach laureatem 
Powiatowego Konkursu "Młody Patriota” nia 03.03.2016 r. przy Szkole Podstawowej w 

Wocławach Wójt Gminy Janusz Goliński dokonał Dodsłonięcia tablicy upamiętniającej realizację 
inicjatywy obywatelskiej mającej na celu zwrócenie uwagi na 
ochronę lokalnego środowiska pn. „Ochrona alei przydrożnej 
w miejscowości Wocławy”. Podczas spotkania obecni byli: 
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gd., 
fotograf i regionalista - Marek Opitz, Proboszcz parafii 
Wocławy - ks. Waldemar Naczk, sołtys wsi Wocławy - 
Magdalena Lech i dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Wocławach - Iwona Karlinski. W ramach projektu na odcinku 
210 m. zostały ustawione barierki chroniące przydrożne 
drzewa - jesiony. Nastąpiła również przez to poprawa 
bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika. Jednym z 
etapów projektu była akcja edukacyjna przeprowadzona dla 
uczniów SP Wocławy. Celem działań dydaktycznych było 
poznanie drzew stanowiących Pomniki Przyrody, sposobów 
ochrony środowiska naturalnego i kształtowanie postaw 
proekologicznych. Na zakończenie tego etapu uczniowie 
wykonali plakaty o drzewach, które zostały zaprezentowane 
społeczności szkolnej.

„Ochrona alei przydrożnej w miejscowości Wocławy”

Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Janusz Goliński, sołtys wsi Wocławy 
Magdalena Lech, Dyrektor SP Wocławy Iwona Karliński, Proboszcz Parafii\
Wocławy Waldemar Naczk.

rzedstawiciele Gminy Cedry Wielkie - Zastępca 
Przewodniczącej Rady Gminy Cedry Wielkie - Justyna 
Słowińska, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cedrach P

Wielkich, a także uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich z 
Panią Wice Dyrektor Zespołu Szkoły w Cedrach Wielkich Cecylia 
Gnyl, wzięli udział w nagraniu spotu reklamowego VII edycji 
Konkursu ”Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. Nagranie odbyło się 10 

marca 2016 
r .  p r z e z  
t e l e w i z j ę  
regionalną 
Gdańsk w 
B r o w a r z e  
Kociewskim 
w Starogardzie Gdańskim. Spot emitowany będzie od marca do 
maja br. w TVP Gdańsk w ilości ok. 100-stu 30 sekundowych emisji. 
W nagraniu konkursowym ”Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. 
Panie z KGW Cedry Wielkie wystąpiły w tradycyjnych żuławskich 
strojach, a uczniowie w jednolitych koszulkach Gminy Cedry 
Wielkie, czym znacząco wyróżniali się spośród innych uczestników 
i tym samym promowały Gminę Cedry Wielkie. Miejmy nadzieje, że 
nagrany spot przypadnie do gustu widzom i odbiorcom reklamy.

Gmina Cedry Wielkie w spocie reklamowym.

NOWINY ŻUŁAWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie

Cedry Wielkie, marzec 2016 r
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92 urodziny Pani Władysławy

W dniu 29.02.2016 r. delegacja w osobie Wójta Gminy 
Janusza Golińskiego oraz Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyny Bereza złożyła 
wizytę Pani Władysławie Fiedosiuk z m. Trzcinisko, 
która obchodziła Jubileusz swoich 92 Urodzin. Wójt 
Gminy wręczając dostojnej Jubilatce bukiet kwiatów 
złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności oraz długich jeszcze lat życia. Do życzeń 
dołączyła się Pani Kierownik GOPS wręczając 
urodzinowy upominek. Spotkanie, które upłynęło w 
bardzo miłej atmosferze umożliwiło bliższe poznanie 
Pani Władysławy jako pogodnie usposobionej i jeszcze 
pełnej energii osoby. Raz jeszcze życzymy Pani 
Władysławie samych pogodnych i radosnych dni. Do 
zobaczenia za rok na kolejnym Jubileuszu.

W dniu 15.02.2016 r. do grona dostojnych jubilatów 
dołączyła Pani Marta Wencel, która obchodziła 90 
rocznicę urodzin. Z tej okazjiJanusz Goliński - Wójt 
Gminy Cedry Wielkie wraz z Grażyną Bereza - 
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
złożyli dostojnej Jubilatce serdeczne życzenia oraz 
obdarowali koszem kwiatów i okolicznościowym 
prezentem. Uroczyste spotkanie przy kawie i ciastku 
nabrało szczególnego charakteru bowiem Jubilatka 
przytoczyła wspomnienia z lat młodości. Mimo 
sędziwego wieku Pani Marta cieszy się doskonałą 
kondycją fizyczną. Raz jeszcze życzymy Pani Marcie 
dużo zdrowia, pogody ducha i długich jeszcze lat życia 
w pomyślności.

Jubileusz  90 Urodzin Pani Amandy

ubileusz  95 urodzin Pani Marii. 

J
W dniu 08.02.2016 r. Pani Maria Kałkucka 
zamieszkała w miejscowości Leszkowy obchodziła 
Jubileusz 95 urodzin. Z tej okazji Przewodnicząca Rady 
Gminy Bożena Daszewska wraz z sołtysem wsi 
Leszkowy Henrykiem Leszkowskim i kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyną 
Bereza odwiedzili dostojną Jubilatkę i w imieniu 
własnym oraz Wójta Gminy złożyli najserdeczniejsze 
życzenia. Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej 
wspomnień atmosferze. Z okazji 95 rocznicy urodzin 
Szanownej Jubi latce życzymy wszystkiego 
najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia oraz długich 
jeszcze lat życia.

Urodzinowe Jubileusze 90-letnich mieszkańców Gminy

Jubileusz 90-tych Urodzin Pani Marty.

ubileusze mieszkańców Gminy, którzy ukończyli 90 i więcej lat na stałe zagościły w gminnym kalendarzu obchodów. To 
niezwykłe święto starszych osób, obchodzone zazwyczaj w rodzinnym gronie przysparza wiele radości i uśmiechu na Jtwarzach jubilatów.

W dniu 26-01-2016r. Pani Amanda Sałek, obchodziła 
90-tą rocznicę urodzin, tym samym dołączyła do grona 
dostojnych jubilatów. Z tej okazji Aleksandra Czarny – 
Sekretarz Gminy Cedry Wielkie wraz z Anną Anioł – 
Pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej udali się do Jubilatki  z kwiatami i 
okolicznościowym prezentem. Pani Amanda od 
niedawna mieszka wraz z rodziną w msc. Wocławy. 
Jubilatce życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i 
wszelkiej pomyślności.
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nia 22 lutego 2016 roku, w ramach trójstronnego 
porozumienia pomiędzy gminami Przywidz - DCedry Wielkie - Trąbki Wielkie, 19 uczniów 

Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich wraz z opiekunami 
wyjechało na zimowisko zorganizowane przez Gminę 
Przywidz. 

Gospodarzem wymiany młodzieży był Zespół 
Szkół w Przywidzu. W zimowisku brali udział, oprócz 
uczniów Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich, uczniowie 
Zespołu Szkół w Przywidzu oraz Zespołu Szkół w 
Trąbkach Wielkich. Mimo że pogoda spłatała psikusa i 
nie było śniegu, na uczestników zimowiska czekało 
mnóstwo atrakcji. 

Pierwszego dnia, po uroczystym apelu 
powitalnym i zakwaterowaniu, wszyscy wybrali się na 
spacer po Przywidzu. Nieco wysiłku fizycznego 
wymagała od uczestników wspinaczka na wzniesienie, 
z którego rozpościerał się przepiękny widok na okolicę. 
Tego samego dnia uczniowie wybrali się do miasteczka 
westernowego, gdzie mogli poczuć się jak na Dzikim 
Zachodzie. Kolejne dni przebiegały pod znakiem sportu 
i rekreacji. Uczniowie rywalizowali ze sobą w różnych 
konkurencjach sportowych, a także wzięli udział w 
biegu na orientację wokół Jeziora Przywidzkiego. 
Swoje sportowe umiejętności nasi uczniowie 
doskonalili na basenie i lodowisku w Aquacentrum w 
Kościerzynie. 

Podczas pobytu na zimowisku nie zabrakło 
również ćwiczeń umysłowych. W Centrum Hewelianum 
w Gdańsku młodzież, podczas nowoczesnych zajęć 
edukacyjnych, łączących naukę z zabawą, miała 
okazję spojrzeć na szkolne przedmioty z innej 
perspektywy i przekonać się, że fizyka, chemia, 
matematyka czy biologia nie są tak straszne. 
Zwieńczeniem każdego dnia pobytu były rozgrywki 
sportowe, zajęcia muzyczne i plastyczne. 

Niestety, czas upłynął bardzo szybko i trzeba 
było powrócić do domu. Żal było wyjeżdżać, kiedy 
wszyscy razem dobrze się bawili, a wśród uczestników 
nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Ale już 
niedługo spotkamy się znowu, tym razem w Błotniku, 
gdzie pod koniec czerwca, w ramach wymiany 
młodzieży, zostanie zorganizowany obóz żeglarski.

Uczniowie Zespołu Szkół w  Cedrach Wielkich
 na zimowisku w Przywidzu.Dnia 14.03.2016r. Pani Henryka Cydejko zamieszkała w 

Trzcinisku ukończyła 90 lat życia. Z tej okazji najbliższa 
rodzina zebrała się by w uroczysty sposób uczcić ten 
wyjątkowy dzień. Na uroczystość zaproszony został również 
Wójt Gminy Janusz Goliński, który złożył dostojnej Jubilatce 
najlepsze życzenia zdrowia i długich jeszcze lat życia 
wręczając bukiet kwiatów oraz upominek. 

90 Urodziny Pani Henryki

W dniu 16-02-2016r., Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz 
Goliński, udał się z życzeniami  do najstarszego z pośród 
mężczyzn mieszkańca gminy Cedry Wielkie, Pana Michała 
Szajner ze Stanisławowa, który tego dnia obchodził 
jubileusz 96 urodzin.  Uroczyste spotkanie przy kawie i torcie 
nabrało szczególnego charakteru, ponieważ Pan Michał 
opowiadał o pierwszych osadnikach Stanisławowa,  oraz 
podzielił się wspomnieniami z lat młodości. Jubilat mimo 
sędziwego wieku posiada świetną pamięć, cieszy się dobrym 
zdrowiem oraz nie opuszcza go pogoda ducha. Życzymy  
Panu Michałowi raz jeszcze dużo zdrowia i długich jeszcze 
lat życia wśród najbliższej rodziny.

Jubileusz  96 Urodzin Pana Michała

W dniu 15.03.2016r Pania Amalia Kiedrowska zamieszkała 
w msc. Leszkowy obchodziła 91 rocznicę urodzin. Z tej okazji 
Wójt Gminy Janusz Goliński wraz z pracownikiem socjalnym 
GOPS złożyli osobiście Jubilatce najserdeczniejsze 
ż y c z e n i a ,  w r ę c z a j ą c  b u k i e t  k w i a t ó w  o r a z  
upominek.Spotkanie odbyło się w miłej rodzinnej 
atmosferze.

Jubileusz  Pani Amalii
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nia 16 marca 2016 roku w Żuławskim Ośrodku 
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się  
gminne eliminacje do XXXIX Ogólnopolskiego D

Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM”. Były to już siódme eliminacje organizowane 
na terenie gminy Cedry Wielkie.
Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej (OTWP) w eliminacjach gminnych wzięły 
udział dzieci i młodzież zamieszkująca gminę Cedry 
Wielkie w dwóch kategoriach: Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum. Uczniowie ci, reprezentowali następujące 
szkoły: Zespół Szkół w Cedrach Wielkich, Szkoła 
Podstawowa w Wocławach i Szkoła Podstawowa w 
Giemlicach. 
Głównym organizatorem eliminacji był Zarząd Gminny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cedry 
Wielkie  przy współpracy z  Urzędem Gminy Cedry Wielkie.  
Jury Turnieju stanowili członkowie Państwowej Straży 
Pożarnej – Brygadier Adam Jastrzębski – Przewodniczący 
Komisji i mł. ogn. Andrzej Przybysz – Członek Komisji.  W 
pierwszym etapie OTWP uczestnicy rozwiązywali test 
składający się z 30 pytań. Po dokonaniu oceny testu, 
najlepsi uczestnicy zostali zaproszeni do drugiego etapu – 
ustnego. Komisja w ramach tego etapu zadała wszystkim 
uczestnikom po trzy pytania.  
Po drugim etapie komisja przedstawiła wyniki klasyfikacji, 
które w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiają 
się następująco:
Grupa I (szkoły podstawowe)
I miejsce – zajął uczeń Szkoły Podstawowej  w Wocławach
Grupa II (gimnazjum)
I miejsce – zajął uczeń Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali pamiątkowe statuetki i słodycze. Zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc z każdej grupy otrzymali również nagrody rzeczowe i dyplomy. Uczniom gratulujemy wiedzy i życzymy 
powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.
Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jednocześnie reprezentantami gminy Cedry Wielkie w eliminacjach 

Gminne eliminacje do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej 
pn. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 8 marca 2016 r. Gmina Cedry Wielkie, reprezentowana przez Janusza Golińskiego - Wójta Gminy Cedry 
Wielkie, a także Łukasza Żarna - Dyrektora Żuławskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich na zaproszenie 
Bogusława Witkowskiego - Prezesa Zarządu Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego i Leopolda Naskręt - członka Zarządu 
PZŻ uczestniczyli w spotkaniu dot. współpracy Gminy Cedry 
Wielkie z Pomorskim Związkiem Żeglarskim. Współpraca ta 
służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie 
korzystnych stosunków w dziedzinie, sportu, kultury, turystyki 
i promocji. W ramach tego spotkania PZŻ zaprezentował 
swoje doświadczenia i podejmowane działania w zakresie 
edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży. Na oficjalnym 
spotkaniu stron zostały omówione najważniejsze płaszczyzny 
współpracy jak również podpisano porozumienie. Nawiązana 
współpraca jest kontynuacją podjętych działań Gminy Cedry 
Wielkie i PZŻ w zakresie wymiany międzynarodowej dzieci z 
Polski i Włoch.

Współpraca Gminy z włoskim samorządem Ragusa w zakresie żeglarstwa.
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uż po raz jedenasty w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w JGiemlicach odbył się Gminny 

Konkurs Recytatorski, w tym roku pod 
hasłem „Ziemia naszym skarbem”. Tym 
razem został zorganizowany w ramach 
zadania publicznego „Ziemia naszym 
domem” finansowanego przez Wójta 
Gminy Cedry Wielkie, a zrealizowany 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Giemlice.  Swoją obecnością zaszczyciło 
naszą Szkołę wielu zaproszonych gości, 
wśród których był obecny Pan Janusz 
Goliński - Wójt gminy Cedry Wielkie oraz 
P a n i  B o ż e n a  D a s z e w s k a  -  
Przewodnicząca Rady Gminy, a także 
dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu 
naszej gminy. Należy tu także wspomnieć 
o składzie jury, w którego skład weszły trzy 
panie: Pani Bożena Daszewska - 
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry 
Wielkie, Pani Joanna Kowalczyk - 
Kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim, Pani Jolanta Juszkiewicz - aktorka i 
założycielka Teatru Kropka, znana między innymi z ekranu telewizyjnego („Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, ”Na 
Wspólnej”). Konkurs przebiegał zgodnie z harmonogramem. Na początku Dyrektor szkoły w Giemlicach Tomasz Szlak 
oficjalnie otworzył konkurs. Wśród oryginalnej ekologicznej dekoracji wykonanej przez nauczycielkę Dorotę 
Gawrońską, można było wysłuchać pięknych recytacji utworów lirycznych oraz prozy. Wybór tekstów świadczył o tym, 
iż tematyka ekologiczna nie jest nam obca i że zależy nam na tym, aby wspólne dobro, czyli Ziemia, istniała jak 
najdłużej - czysta i „zdrowa”. Młodzi artyści recytowali także utwory poetyckie ukazujące piękno planety. Uczniowie 
giemlickiej szkoły wzięli również udział w warsztatach ekologicznych, a efekty ich pracy, w postaci plakatów, można 
było podziwiać w trakcie przerwy. Dodatkowo, każda ze szkół biorących udział w konkursie otrzymała w prezencie „Eko 
Poradnik”, wykonany również podczas warsztatów. Czekając na werdykt jury, uczestnicy wzięli udział w zmaganiach 
muzycznych - karaoke. Atmosfera życzliwości i dobrej zabawy przyświecała całej imprezie ku zadowoleniu 
organizatorów, którzy zastanawiają się już nad tematyką kolejnego konkursu.

XI Konkurs Recytatorski w SP w Giemlicach.
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 Fax. (58) 683-61-66

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

Tel. (58) 692-20-32

REDAKCJA: 

Tel. (58) 683-61-64

Biuletyn “Nowiny Żuławskie”

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

Nakład: 1000 egzemplarzy
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu

w Cedrach Wielkich
Nr. konta bankowego
dla reklamodawców: 

02 8335 0003 0201 8557 2000 0001

WYDAWCA:
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JESTEŚ PRZYJACIELEM SWOJEGO PSA ? 
POSPRZĄTAJ PO NIM.

Informujemy, że Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego 
usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 
Psie odchody to nie tylko problem porządku i estetyki, są one również źródłem wielu 
groźnych chorób zwierzęcych.

Kampania informacyjno-edukacyjna Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich

Kampania informacyjno-edukacyjna: 
Posprzątaj po swoim psie.



PIOTR RUSEK
GEODETA UPRAWNIONY

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

USŁUGI GEODEZYJNO 
- KARTOGRAFICZNE

- podziały
- rozgraniczenia
- wznowienie granic
- pomiary powykonawcze
- pomiary realizazyjne
- mapy do celów projektowych
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nia 13 lutego 2016 r. odbyła się w Gdańsku 
Gala Evening Pracodawców Pomorza 2015, Dpodczas której nagrodzone zostały firmy z 

regionu woj. pomorskiego i ich menedżerowie, którzy 
dbają nie tylko o sukces swojej firmy ale również o 
pracowników i poprawne relacje z otoczeniem. W 
gronie wyróżnionych firm znalazła się spółka Base 
Group z siedzibą w Koszwałach, którą od chwili 
założenia tj. od 1990 r. kieruje Pani Prezes Barbara 
Sergot - Golędzinowska. Podczas Gali Pani Prezes 
otrzymała nagrodę specjalną - Złoty OXER, 
przyznawaną firmom za wyjątkowe osiągnięcia 
zarówno ekonomiczne jak i na płaszczyźnie 
pracowniczej. W imieniu samorządu gminnego Wójt 
Gminy Pan Janusz Goliński składa Pani Prezes 
Barbarze Sergot - Golędzinowskiej serdeczne 
gratulacje i życzenia dalszego pomyślnego rozwoju 
firmy Base Group.

Nagroda "ZŁOTY OXER" dla firmy Base Group 
z Koszwał.










