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Cykl szkoleñ w Urzêdzie
„LEPSZY URZ¥D ETAP. I – APLIKACJA SAMORZ¥DOWA”

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
- œrodowisko i turystyka!

Dnia 1 paŸdziernika bie¿¹cego roku Gmina Cedry
Wielkie wraz z czterema innymi pomorskimi samorz¹dami
(Miasto Sopot - Lider, Gmina Pruszcz Gdañski, Gmina
Kartuzy, Gmina Pszczó³ki) rozpoczê³a realizacjê projektu
„Lepszy Urz¹d. Etap I – Aplikacja samorz¹dowa”,
dofinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki (Priorytet V: Dobre rz¹dzenie; Dzia³anie 5.2
Wzmocnienie potencja³u administracji samorz¹dowej;
Poddzia³anie 5.2.1 Modernizacja zarz¹dzania w
administracji samorz¹dowej). Bud¿et Projektu zamyka siê w
kwocie 1.316.246,68 PLN, przy czym przyznane
dofinansowanie kszta³tuje siê na poziomie 92,96%. Wk³ad
finansowy samorz¹dów jest bezgotówkowy – stanowi
przeliczenie równowartoœci wynagrodzenia pracowników
odpowiadaj¹ce czasowi ich zaanga¿owania w zajêciach
szkoleniowych. Planowany czas zakoñczenia Projektu to
grudzieñ 2010 roku.
Celem Projektu jest wzmocnienie potencja³u
administracji samorz¹dowej oraz wzrost efektywnoœci jej
funkcjonowania dla poprawy obs³ugi klientów i ogólnego
wzrostu jakoœci œwiadczonych us³ug publicznych. Zostanie
to osi¹gniête poprzez systemow¹ realizacjê szkoleñ
nakierowanych na wzrost efektywnoœci funkcjonowania
administracji daj¹cych grunt pod modernizacjê procesów
zarz¹dzania w okreœlonych obszarach jego funkcjonowania
oraz podniesienie kwalifikacji pracowników administracji
samorz¹dowej zorientowane na profesjonaln¹ obs³ugê
interesantów, opieraj¹c¹ siê na przyjaznych rozwi¹zaniach i
nowoczesnych procedurach, efektywnej organizacji pracy,
wykonywanej przez kompetentny personel spe³niaj¹cy
najwy¿sze standardy moralne.
W ramach Projektu przeszkolonych zostanie 197
pracowników urzêdów wy¿ej wymienionych samorz¹dów (w
tym 10 pracowników Urzêdu Gminy Cedry Wielkie.), z
których ka¿dy uczestniczyæ bêdzie w 360-godzinnym cyklu
szkoleniowym, podzielonym na szeœæ bloków
tematycznych, obejmuj¹cych szkolenia z zakresu
zarz¹dzania projektami, znajomoœci przepisów
obowi¹zuj¹cego prawa, profesjonalnej obs³ugi komputera,
pozyskiwania œrodków UE, psychologii pracy oraz kurs
jêzyka angielskiego.
Projekt wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Gmina Cedry Wielkie w listopadzie z³o¿y³a wniosek o
dofinansowanie z UE budowy kanalizacji sanitarnej w msc.
Mi³ocin, Cedry Wielkie i Trutnowy .
Wartoœæ tego zadania to kwota 13.196.870 z³. Zgodnie z
nowymi warunkami UE, gmina mo¿e uzyskaæ maksymalne
dofinansowanie w wys.53% wartoœci a wiêc 6.999.813 z³.
Bêdzie to najwiêksza i najdro¿sza inwestycja prowadzona
przez gminê. Jej realizacja (w przypadku pozytywnej
weryfikacji przez Urz¹d Marsza³kowski) sprawi, i¿ blisko
60% naszych mieszkañców bêdzie pod³¹czona do
zbiorowej sieci kanalizacyjnej.
Przy dochodach gminy wynosz¹cych w 2009 r. - 17 mln. z³
realizacja tej inwestycji bêdzie mo¿liwa wy³¹cznie przy
wsparciu UE i WFOŒ.
Powiat Gdañski wspólnie z gminami: Pruszcz Gdañski,
Suchy D¹b i Cedry Wielkie z³o¿y³ równie¿ wniosek do RPO
na dzia³anie 6.1 “Infrastruktura wzmacniaj¹ca potencja³
turystyczny” o dofinansowanie w wys.75% budowy Szlaku
Mennonitów, którego ca³kowita wartoœæ to kwota
11.720.267 z³. W ramach tego przedsiêwziêcia na terenie
gminy Cedry Wielkie powstan¹ chodniki pieszo-rowerowe
w msc. Trutnowy na odcinku Trutnowy Cedry Wielkie, w
msc. Leszkowy oraz Kiezmark.
Szlak ten ma aktywizowaæ docelowo gospodarczo i
spo³ecznie tereny ca³ych ¯u³aw. Bior¹c pod uwagê
dzia³ania Marsza³ka w zakresie turystyki, szlak ten ujêty w
Programie Markowych Produktów Turystycznych Woj.
Pomorskiego bêdzie doskona³ym uzupe³nieniem bogatej
oferty turystycznej ca³ego Pomorza.

Spalarnia œmieci w Wiœlince
Informacje, które w ostatnim miesi¹cu wywo³a³y bardzo
du¿o emocji wœród naszych mieszkañców to propozycja
lokalizacji spalarni œmieci w msc. Wiœlinka, a wiêc w
bezpoœrednim s¹siedztwie naszej gminy. Nagromadzenie
Ÿróde³ zanieczyszczaj¹cych nasze œrodowisko ¯u³aw
Gdañskich takich jak: Rafineria Gdañska, Oczyszczalnia
Wschód, wysypisko fosfogipsów i popio³ów z pewnoœci¹
mo¿e takie emocje tylko wzmóc.
Niezadowolenie z tego faktu wyrazi³y Rada Gminy oraz
Wójt Gminy Cedry Wielkie w dniu 27 paŸdziernika 2008
roku kieruj¹c petycje w tej sprawie do w³adz wojewódzkich i
Prezydenta M. Gdañska Ponadto podjête zosta³y dzia³ania
inicjuj¹ce zbieranie podpisów mieszkañców pod protestem
skierowanym do decydentów zabraniaj¹cym lokalizacjê
spalarni œmieci na ¯u³awach.
Pragniemy wszelkimi legalnymi œrodkami walczyæ by nie
dopuœciæ aby kolejne Ÿród³o zanieczyszczenia naszego
œrodowiska zlokalizowano w s¹siedztwie naszej gminy.
Spalarnia œmieci jest potrzebna metropolii Gdañskiej
tego nikt nie kwestionuje ale dlaczego wszystkie te Ÿród³a
zanieczyszczeñ koncentruj¹ siê w jednym miejscu?

Remont drogi wojewódzkiej
Zarzàd Dróg Wojewódzkich w Gdañsku w nawiàzaniu do
wczeúniejszych ustaleñ, wykonaù w listopadzie remont
nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 227 na odcinku o dù. 850
m. od Wocùaw w kierunku Stanisùawowa.
Úrodki finansowe na ten cel w caùoúci pochodziùy z budýetu
Urzedu Marsza³kowskiego. Jednoczeúnie Wójt Gminy
prowadzi rozmowy nt. kontynuacji remontu na dalszych
odcinkach a w szczególnoúci nt. utwardzenia poboczy.
Cedry Wielkie, grudzieñ 2008 r
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ORLIK 2012 - w budowie

D³ugie Pole ma swoje Centrum
Sportowo-Rekreacyjne

Trwaj¹ prace przy budowie zespo³u boisk ze sztucznej
nawierzchni w Cedrach Wielkich w ramach rz¹dowo
samorz¹dowego Programu Orlik 2012. Zadanie to realizuje
wy³oniona w drodze przetargu firmy Jost z Ostaszewa za
kwotê przewidywan¹ 1,3 mln z³.
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne a g³ównie
warunki geologiczne wystêpuj¹ce na terenie ¯u³aw, zosta³
prze³o¿ony termin oddania do u¿ytkowania tego kompleksu
na dn 30.04.2008r.
Przedsiêwziêcie to jest finansowane ze œrodków
Ministerstwa Sportu w wys.333.000 z³, Marsza³ka Woj.
Pomorskiego - 333.000 z³, natomiast pozosta³e œrodki
pochodz¹ z bud¿etu Gminy Cedry Wielkie. Uwzglêdniaj¹c
obecnie funkcjonuj¹ce boisko ze sztucznej nawierzchni”
Platiniego” w tej najwiêkszej naszej gminnej szkole
powstanie w koñcu z prawdziwego zdarzenia kompleks
sportowy

We wrzeœniu br. oficjalnie zakoñczono budowê i
przekazano do eksploatacji obiekt w D³ugim Polu pn.
Centrum Sportowo Rekreacyjne zlokalizowane przy
istniej¹cym boisku. Uroczystoœæ tê po³¹czono z obchodami
tegorocznych gminnych do¿ynek. Realizacja inwestycji
odbywa³a siê na prze³omie roku 2007-2008 i prowadzona
by³a przez przedsiêbiorstwo budowlano - handlowe Tamur
ze Starogardu Gdañskiego. Ca³kowity koszt zadania
wynosi³ 1.180 858z³. Projekt zosta³ dofinansowany ze
œrodków Unii Europejskiej z sektorowego programu
operacyjnego. Obiekt posiada pomieszczenia z
przeznaczeniem na organizacjê imprez b¹dŸ spotkañ.
Obiekt wybudowany zosta³ z myœl¹ o trenuj¹cej dru¿ynie
pi³karskiej ale ma tak¿e s³u¿yæ mieszkañcom D³ugiego
Pola. Aktualnie wykorzystywany jest na organizacjê imprez
popo³udniowych dla dzieci i m³odzie¿y.

Wszyscy zainteresowani otrzymali pomoc w wype³nianiu wniosków.
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Chodnik pieszo-rowerowy w Cedrach Ma³ych

Gospodarka wodno-œciekowa

Zakoñczona zosta³a inwestycja pn. Budowa chodnika
pieszo-rowerowego w Cedrach Ma³ych, która stanowi I etap
szlaku Cedry Ma³e B³otnik (przystañ ¿eglarska)
Przedsiêwziêcie obejmowa³o budowê 850m szlaku pieszo
rowerowego o szerokoœci 2,5 m wraz z oœwietleniem
ulicznym i kosztowa³o blisko 600.000 z³ Finansowego
wsparcia udzielili tej inwestycji : Starosta Gdañski, Agencja
Nieruchomoœci Rolnych w Pruszczu Gdañskim oraz
Energa, która równie¿ partycypowa³a w budowie sieci
oœwietleniowej.
Docelowo chodnik ten ma prowadziæ a¿ do miejsca
planowanej budowy przystani ¿eglarskiej w B³otniku (nad
Martw¹ Wis³¹). Trwaj¹ prace projektowo dokumentacyjne
tego fragmentu chodnika a ich realizacja zaplanowana jest
w ramach œrodków UE.

W og³oszonym w listopadzie przetargu nieograniczonym na
wy³onienie nowego eksploatatora sieci wod-kan. w gminie
Cedry Wielkie jedyn¹ ofertê na œwiadczenie us³ug wodnokanalizacyjnej z³o¿y³a firma WEMA z Pszczó³ek.
Zainteresowanie tym przetargiem wykazywa³a równie¿ firma
SNG z Gdañska, ale ostatecznie oferta tej firmy nie wp³ynê³a.
W III kwartale 2009 r. planujemy ponownie og³osiæ przetarg
na dalsz¹ eksploatacjê sieci wod.-kan licz¹c na wiêksze
zainteresowanie firm eksploatacyjnych.
Zakoñczy³y siê prace przy budowie drugiego zapasowego
ujêcia w Kiezmarku. Realizacja tego zadania mia³a na celu
podniesienie bezpieczeñstwa w bie¿¹cym dostarczaniu
mieszkañcom wody . Zadanie to wykonywa³a firma Geowiert
z Grudzi¹dza za kwotê blisko 250.000z³. Zadanie to równie¿
by³o wspó³finansowane ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska w Gdañsku.
W ostatnim okresie w niektórych miejscowoœciach gminy
g³ównie Trutnowy, Stanis³awowo, Woc³awy oraz Koszwa³y
wystêpowa³y problemy z jakoœci¹ wody a ich przyczyn¹ by³y
masowe na skalê przemys³ow¹ kradzie¿e wody.
Dziêki zainstalowaniu monitoringu na wszystkich ujêciach
wody ³atwo bêdzie mo¿na okreœliæ przyczynê tego zjawiska
niestety gorzej ze znalezieniem sprawców. Firma WEMA
zg³osi³a sprawê na Policjê i trwaj¹ czynnoœci w celu
znalezienia i ukarania winowajców nielegalnego poboru.

Na zdjêciu: Otwarcie szlaku z udzia³em Starosty C.Bieniasz Krzywiec
Dyr. ANR B.Olszewskiego oraz Wójta Janusza Goliñskiego

Na zdjêciu: Poœwiêcenie tablicy przez Ks. Proboszcza A. Nerek

Na zdjêciu: W trakcie budowy realizowanej przez firmê STRABAG
Cedry Wielkie, grudzieñ 2008 r

Na zdjêciu: Nowy Szlak Pieszo Rowerowy
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Przekazanie sprzêtu

“Nasze ma³e weso³e miasteczko”

W czwartek dnia 4 wrzeœnia br. odby³o siê oficjalne
przekazanie gminie przez Wojewodê Pomorskiego sprzêtu
i wyposa¿enia niezbêdnego w sytuacjach zagro¿enia
powodziowego. S¹ to m.in. obuwie, ³opaty, poœciel,
workownica u³atwiaj¹ca nape³nianie worków piaskiem oraz
inne rzeczy przydatne podczas akcji powodziowej. 'Nasz
teren ze wzglêdu na swoje po³o¿enie, jest miejscem gdzie
mog¹ wystêpowaæ powodzie, dlatego musimy byæ
przygotowani na wszelkie zagro¿enia" - t³umaczy³ Wójt
Janusz Goliñski. Z tej okazji wizytê w Gminie z³o¿y³
Wojewoda Pomorski - Roman Zaborowski oraz Dyrektor
Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego - pan Ryszard Sulêta.
Wójt Gminy oprowadzi³ goœci równie¿ po obiekcie
oczyszczalni œcieków, objaœniaj¹c jej zasady dzia³ania.

To pomys³ mieszkañców Mi³ocina na ciekawe
zagospodarowanie parku wiejskiego. Park podzielony jest
na dwie czêœci. W jednej znajduje siê drewniana altanka
przy której organizowane siê festyny, ogniska i zabawy
wiejskie. W drugiej czêœci do niedawna sta³y przestarza³e
huœtawki. Rodzice ze strachem spogl¹dali na swoje
pociechy, bawi¹ce siê na coraz bardziej zardzewia³ych
elementach placu zabaw. Zrozumiano, ¿e jest w³aœnie
szansa na uzyskanie dofinansowania i rozpoczêcie
budowy wymarzonego miasteczka zabaw. So³ectwo
uzyska³o upragniony grant, za który zakupione zosta³y:
domek ze zje¿d¿alni¹, huœtawka oraz ³aweczka.

Wszyscy zainteresowani otrzymali pomoc w wype³nianiu wniosków.

Na zdjêciu: Mieszkañcy Mi³ocina w trakcie przygotowywania placu

Wójt Gminy Janusz Goliñski przedstawia goœciom wyposa¿enie magazynu
powodziowego.

Drogi rolnicze
Sukcesywnie w ramach œrodków w³asnych gminy ale
równie¿ dziêki pomocy Marsza³ka Woj. Pomorskiego
realizowany jest program budowy dróg dojazdowych do pól
uprawnych ale i osiedlowych. W br. uda³o siê wykonaæ
drogi rolnicze w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Cedry
Wielkie, Cedry Ma³e, Leszkowy, D³ugie Pole, Trzcinisko,
B³otnik, Woc³awy, Koszwa³y na ³¹czn¹ kwotê 520.000z³
Wiele z nich zrealizowano dziêki zaanga¿owaniu i pomocy
mieszkañców. Pragniemy aby ta forma wspó³pracy
partnerskiej przy realizacji zadania by³a w dalszym ci¹gu
kontynuowana.

Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski przy prezentacji piaskarki.

Kanalizacja Cedry Ma³e
Zakoñczy³y siê prace budowlane przy budowie sieci
kanalizacyjnej i wodoci¹gu w msc. Cedry Ma³e. Kosztem
blisko
843.908
z³. uzbrojono
terenyw budowlane
najbli¿ej
Wszyscy
zainteresowani
otrzymali pomoc
wype³nianiu wniosków.
po³o¿one przy gminnej oczyszczalni œcieków w Cedrach
Wielkich.
Dziêki tej inwestycji wykonano ³¹cznie ok. 1,1 km sieci
kanalizacyjnej i wodoci¹gowej.
Zadanie to by³o wspó³finansowane w wys.35% ze œrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w
Gdañsku .

Na zdjêciu: Droga rolnicza w Leszkowach
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Pêtla ¯u³awska

W dniu 08.12.2008 r. 18 podmiotów rz¹dowo-samorz¹dowych w tym m.in.: Marsza³ek Woj. Pomorskiego, Marsza³ek
Woj. Warmiñsko Mazurskiego, Prezydent Miasta Gdañska, Prezydent Elbl¹ga, Dyrektor RZGW wójtowie i starostowie z
woj.pomorskiego w tym wójt Gminy Cedry Wielkie, podpisa³o umowê partnersk¹ w sprawie urzeczywistnienia projektu rozwoju
dróg wodnych pn. „Pêtla ¯u³awska”. Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia to kwota ponad 83 mln, z tego dla gminy Cedry Wielkie na
budowê przystani w B³otniku przeznaczono œrodki w wys. 2.697.301. z³. Zadanie bêdzie realizowane w latach 2009-2011.
Harmonogram rzeczowo-finansowy przewiduje, i¿ prace adaptacyjne i budowlane po b. bazie prze³adunkowej EC II
rozpoczê³yby siê w II kwartale 2010 roku. Do tego czasu wykonane zostan¹ wszystkie prace projektowe, wydana zostanie
decyzja œrodowiskowa oraz og³oszony przetarg na wy³onienie wykonawcy.
Przedsiêwziêcie to maj¹ce ogromne znaczenie dla aktywizacji spo³eczno-gospodarczej ¯u³aw jest wspó³finansowane ze
œrodków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z bud¿etu Marsza³ka Woj. Pomorskiego oraz
Gminy Cedry Wielkie.

Cedry Wielkie, grudzieñ 2008 r
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Bud¿et Gminy na rok 2009

Kilka zdañ o azbeœcie...

Trwaj¹ prace przy konstrukcji bud¿etu na rok 2009.
Dochody planowane s¹ na poziomie 17,1 mln z³ a wydatki
19,03 mln z³. Deficyt blisko 2mln pokryty zostanie z
po¿yczek i kredytów.
Dochody na które sk³adaj¹ siê g³ównie nasze podatki i
op³aty wzrosn¹ w wiêkszoœci o 4,5 % Niestety inaczej
wygl¹da konstrukcja okreœlenia wysokoœci podatku rolnego
która w du¿ym stopniu uzale¿niona jest od Ministerstwa
Finansów , które okreœla górny pu³ap stawki.Na rok 2009
zosta³ okreœlony w wys.55,80z³ za 1 q. ¿yta.
Na wniosek Wójta, Rada Gminy obni¿y³a stawkê do wys.
41 z³ . Jest to i tak o 4 z³ wiêcej ni¿ w roku bie¿¹cym. Z
pewnoœci¹ bior¹c pod uwagê tegoroczne ¿niwa, jest to
du¿y skok.
Dla ciekawoœci nale¿y zaznaczyæ, i¿ pomimo takiego
wzrostu jest to i tak najni¿sza wysokoœæ podatku na ca³ych
¯u³awach.
Wiêcej informacji na temat bud¿etu 2009 przeka¿emy
Pañstwu w nastêpnym numerze biuletynu, gdzie
szczegó³owo przedstawimy sk¹d i na jakie cele bêd¹
wydatkowane nasze gminne œrodki publiczne.
Na 30 XII zaplanowana jest sesja bud¿etowa na któr¹
serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkañców.

Azbest jest zaliczany do najgroŸniejszych zanieczyszczeñ
na ziemi. Produkcja, import i stosowanie wyrobów
zawieraj¹cych azbest s¹ w Polsce zakazane od 1998 roku.
Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi
zagro¿enia dla zdrowia. Wyroby azbestowe , które s¹
uszkodzone i zagra¿aj¹ zdrowiu nale¿y jak najszybciej
usun¹æ lub zabezpieczyæ przed szkodliwym wp³ywem na
œrodowisko.
Jeœli musisz usun¹æ wyroby azbestowe ze swojego
gospodarstwa, pamiêtaj, ¿e mo¿e tego dokonaæ tylko
specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia,
odpowiedni sprzêt i przeszkolonych pracowników.
Nieumiejêtne zdejmowanie azbestu jest du¿ym
zagro¿eniem zdrowia dla tego kto wykonuje pracê oraz dla
okolicznych mieszkañców, którzy s¹ nara¿eni na
wdychanie zanieczyszczonego powietrza du¿¹ iloœci¹
niewidzialnych go³ym okiem w³ókien azbestowych. Ze
wzglêdu na du¿e zagro¿enie dla œrodowiska, za
samowolne usuwanie azbestu gro¿¹ wysokie kary.

Wójt Gminy przypomina, ¿e Gmina zgodnie z
uchwalonym regulaminem udziela
dofinansowania na usuwanie i utylizacjê
azbestu w kwocie do 3500 z³. Bank Ochrony
Œrodowiska udziela preferencyjnych,
proekologicznych kredytów równie¿ na
bezpieczne usuwanie azbestu.

KOMUNIKAT
W zwi¹zku z licznymi skargami na uci¹¿liwoœæ
spowodowan¹ spalaniem w piecach przez niektórych
mieszkañców gminy ró¿nego rodzaju materia³ów jak
szmaty, opony, tworzywa sztuczne, Wójt Gminy Janusz
Goliñski, wyda³ komunikat zakazuj¹cy mieszkañcom
stosowania tego typu praktyk. Obowi¹zuj¹cy Regulamin
oraz ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie
jak równie¿ przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska
kategorycznie zakazuj¹ spalania materia³ów, które
zanieczyszczaj¹ powietrze w substancje szkodliwe dla
zdrowia mieszkañców.

Stawki podatków i op³at na rok 2009
Radni Gminy na odbywaj¹cej siê dnia 03 grudnia br. sesji przyjêli nastêpuj¹ce stawki podatków i op³at, które
obowi¹zywaæ bêd¹ w 2009 roku:
1. Podatek od nieruchomoœci
a)
od gruntów:
-zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³. gospodarczej
- pozosta³ych
b)
od budynków:
- mieszkalnych
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³. gospodarczej
- pozosta³ych /osoby fizyczne/
- pozosta³ych /osoby prawne/

- 0,68 z³ za 1m2 pow.
- 0,17 z³ za 1m2 pow.
- 0,57 z³ od 1m2 pow. u¿ytkowej
- 17,14 z³ od 1m2 pow. u¿ytkowej
- 3,70 z³ od 1m2 pow. u¿ytkowej
- 4,76 z³ od 1m2 pow. u¿ytkowej

Przedsiêbiorcy zak³adaj¹cy firmê na terenie Gminy Cedry Wielkie, którzy zatrudni¹ co najmniej 3 osoby z terenu gminy w
pierwszym roku dzia³alnoœci zap³ac¹ podatek od budynków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ ni¿szy o 50 % w stosunku do stawek
obowi¹zuj¹cych, a w roku drugim ni¿szy o 25%.
2. Podatek od œrodków transportowych
Podatek od œrodków transportowych wzrós³ w stosunku do stawek obowi¹zuj¹cych w 2008 o 4%.
3. Podatek rolny
Obni¿ono na terenie gminy œredni¹ cenê skupu 1g ¿yta okreœlon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z
kwoty 55,80 z³ za 1q do kwoty 41,00 z³ za 1q.
Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego na rok 2009 wynosiæ bêdzie102,50 z³.
Na zdjêciu:od lewej: B. Gryglewicz, A.Benedyk, L. Glier, B. W³odarczyk, A.Gwizda³a, W. Zonek, Z. Sporek, I. WoŸniak, Z. Ferger..
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Monitoring w szko³ach

Polsko - Holenderskie warsztaty
pn.”Skarb Mennonitów”

W ramach Rz¹dowego Programu wspierania w latach
2007-2009 organów prowadz¹cych w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
publicznych szko³ach i placówkach ,,Monitoring wizyjny w
szko³ach i placówkach'' Gmina otrzyma³a dotacjê z
Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku dla Zespo³u Szkó³ w
Cedrach Wielkich i Zespo³u Szkó³ w Cedrach Ma³ych w
wysokoœci ³¹cznej 24.000z³. Ca³kowity koszt realizacji
programu to kwota 33.906z³.
Dofinansowanie z bud¿etu Gminy wynios³o 9.906z³.
Realizacja programu nast¹pi³a w okresie od
01 paŸdziernika 2008 do 12 grudnia 2008r.
Zestaw monitoringu dla dwóch placówek obejmuje 21
kamer wraz z obiektywami, rejestratory cyfrowe i monitory.
Nale¿y oczekiwaæ, ¿e zachowanie dzieci i m³odzie¿y a tym
samym ich bezpieczeñstwo ulegnie zdecydowanej
poprawie.

W dniach 22-27 wrzeœnia br. odby³y siê Polsko Holenderskie warsztaty studentów Wydzia³u Architektury
Politechniki
Gdañskiej pod kierunkiem pracowników
Wszyscy zainteresowani otrzymali pomoc w wype³nianiu wniosków.
naukowych tej uczelni we wspó³pracy z Honorowym
Konsulem Holandii w Gdañsku.
G³ównym celem warsztatów by³o przygotowanie i
zaprezentowanie propozycji zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowoœci B³otnik i
Trzcinisko, z uwzglêdnieniem uwarunkowañ historycznych.
Studenci pracuj¹cy w trzech zespo³ach zaprezentowali
tak¿e pewne przemyœlenia i koncepcje jak o¿ywiæ i
doprowadziæ do estetyki architektonicznej centrum
miejscowoœci Cedry Wielkie. Po zebraniu materia³ów w
terenie wszystkie prezentacje i pokazy odby³y siê w sali
¯OKiS pod kierunkiem goœcia z Holandii - Jean-Paul
Corten. Studenci przygotowali równie¿ robocz¹ wystawê
swoich prac zrealizowanych w trakcie warsztatów.
Koñcowe seminarium oraz warsztaty by³y bardzo
po¿yteczne zarówno dla gminy jak i uczestników w zwi¹zku
z czym zapowiedziano ich kontynuacjê w przysz³ym roku.
Na zakoñczenie warsztatów odby³a siê konferencja
prezentuj¹ca dorobek, w której uczestniczyli: Dziekan
Wydzia³u Architektury PG Prof. Andrzej Baranowski,
Konsul Honorowy Holandii w Gdañsku Magdalena Pramfelt
oraz Wójt Gminy Janusz Goliñski.

Przedstawienia teatru z Krakowa
26 listopada 2008 r. w ¯u³awskim Oœrodku Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich w godzinach od 10.00 -14 .00
odby³y siê cztery przedstawienia profilaktyczne
przygotowane przez Scenê Teatraln¹ „Kurtyna” z Krakowa.
Aktorzy w przystêpny i interesuj¹cy
sposób
zaprezentowali zagro¿enia na jakie nara¿ony jest
wspó³czesny m³ody cz³owiek. Przedstawili drogi
rozs¹dnego i lepszego ¿ycia, pozytywne wzorce
postêpowania oraz wymagania stawiane m³odzie¿y przez
œwiat ludzi doros³ych. Spektakle maj¹ na celu poszerzyæ
ofertê edukacyjn¹ w szko³ach i choæ w niewielkim stopniu
pomóc nauczycielom w realizacji programu szeroko pojêtej
profilaktyki. W przedstawieniach wziê³o udzia³ ponad 100
uczniów Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów z Cedrów
Wielkich i Cedrów Ma³ych,którzy z wielkim
zainteresowaniem ogl¹dali spektakl.
Cedry Wielkie, grudzieñ 2008 r
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Miko³ajki w ¯OKiS

„Zerówiak zamienia siê w pierwszaka”

Dzieñ Œw. Miko³aja jest dniem pe³nym radoœci dla dzieci,
które z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na spe³nienie marzeñ.
Dlatego te¿ ¯u³awski Oœrodek Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich w dniu 4 grudnia zorganizowa³ uroczyste obchody
Miko³ajek. W piêknie udekorowanej sali dla najm³odszych
mieszkañców naszej gminy przygotowaliœmy wiele atrakcji
i niespodzianek. Punktem g³ównym imprezy by³o
przedstawienie pt: „Wars i Sawa” przygotowane przez
Studio Ma³ych Form Teatralnych „ART-RE” z Krakowa.
Wystêp aktorów poprzedzony by³ wizyt¹ œw. Miko³aja, który
bardzo entuzjastycznie przyjêty zosta³ przez wszystkie
dzieci. Miko³aj zaprosi³ dzieci do ogl¹dania spektaklu i
obieca³, ¿e dla grzecznych dzieci zostawi³ prezenty. Po
obejrzeniu interesuj¹cego przedstawienia, ka¿de dziecko
zosta³o obdarowane paczk¹ s³odyczy od œw. Miko³aja.

Jesieñ, to dla dzieci pierwszej klasy naszej szko³y,
zawsze czas du¿ych zmian: inna pani, nowa sala lekcyjna,
dodatkowe przedmioty nauczania, wiêcej obowi¹zków i ten
magiczny moment, kiedy „zerówiak zamienia siê w
pierwszaka”. Pasowanie na ucznia, to dla ka¿dego
pierwszoklasisty du¿e prze¿ycie. Dzieci w uroczystych
strojach i równie uroczystej atmosferze œlubuj¹ byæ dobrym
uczniem swojej klasy i szko³y. Z tej okazji dzieci I klasy z
Zespo³u Szkó³ w Cedrach Wielkich pod kierunkiem
wychowawczyni pani Zdzis³awy Ciepliñskiej, przygotowa³y
i przedstawi³y program artystyczny. Po czêœci artystycznej
pani w-ce dyrektor szko³y Danuta Korytnicka ka¿dego
malucha, pasowa³a na ucznia. Do pasowania pos³u¿y³, ju¿
tradycyjnie w naszej szkole olbrzymi o³ówek. Na
zakoñczenie uroczystoœci, by³y pami¹tkowe odciski
palców nowo pasowanych pierwszaków w szkolnej kronice
oraz kwiaty i prezenty dla bohaterów uroczystoœci.

Wszyscy zainteresowani otrzymali pomoc w wype³nianiu wniosków.
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60-lecie Szko³y Podstawowej w Woc³awach
W dniu 07 listopada 2008 roku spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej im.Obroñców Ziem Polskich w Woc³awach obchodzi³a
wyj¹tkow¹ uroczystoœæ . Œwiêto Szko³y,jak co roku w po³¹czeniu ze Œwiêtem Niepodleg³oœci , tym razem mia³o wyj¹tkowy
charakter z uwagi na obchodzone rocznice: 90 lecie odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci i 60- lecie istnienia Szko³y
Podstawowej w Woc³awach.
Uroczysta msza œw. , której przewodniczy³ ks. Pra³at Franciszek Fecko, zainaugurowa³a pocz¹tek uroczystoœci .
Homiliê wyg³osi³ ks. Kanonik Józef Urban d³ugoletni by³y proboszcz parafii w Woc³awach , pozostali celebransi to: ks. Krzysztof
Czaja , Tadeusz Balicki i obecny proboszcz parafii Woc³awy ks. Waldemar Naczk.
Wœród licznie zgromadzonych goœci nie zabrak³o by³ych nauczycieli wraz z ówczesn¹ Pani¹ Dyrektor Janin¹
Wietrzyñsk¹, która przek³adaj¹c stronice kart opowiada³a ,, jak to siê kiedyœ uczy³o, w jakich warunkach ..itd ,, . Pani
Wietrzyñska wspomina³a nauczycieli, pierwszego kierownika tej szko³y Pana Jerzego Drwala, rodziców , uczniów a dziœ ju¿
doros³ych absolwentów tej Szko³y , którym jest równie¿ Pan Wójt naszej Gminy Janusz Goliñski .
Obecnoœci¹ swoj¹ zaszczyci³a nas Pani Wizytator Wies³awa Nowacka . W wielu ciep³ych s³owach nie oby³o siê bez wspomnieñ
pierwszej wizytacji, która odbywa³a siê w ma³ym pomieszczeniu przeznaczonym na pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i
pokój dla wizytatora.
Gratulacje i wyrazy uznania dla szko³y na rêce obecnej pani dyrektor Anny Ko³atek, z³o¿y³y w³adze samorz¹dowe :Wójt
Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliñski i Przewodnicz¹ca Rady Gminy Bo¿ena Daszewska oraz Dyrektorzy Szkó³ z naszej
Gminy. Jednym z honorowych goœci i przyjacielem Szko³y jest pan pu³kownik Henryk Ratyna , kombatant z okresu II Wojny
Œwiatowej. Mimo odleg³oœci (mieszkaniec Warszawy) i podesz³ego wieku zawsze chêtnie uczestniczy w naszych
uroczystoœciach. Dziœ oznajmi³ i¿ opiekê nad nasz¹ szko³¹ przejmuje Klub Kawalerów Virtuti Militari z czego jesteœmy
niezmiernie dumni.
Podczas uroczystoœci 60-lecia odby³o siê jak¿e wa¿ne dla nas wszystkich œlubowanie. Ksi¹dz Krzysztof Czaja z³o¿y³
œlubowanie po czym z r¹k Wójta Gminy Cedry Wielkie pana Janusza Goliñskiego , otrzyma³ Akt Nadania Stopnia Awansu na
nauczyciela mianowanego . Nastêpnie swoje pierwsze œlubowanie z³o¿yli pierwszoklasiœci . To wyj¹tkowa I klasa bowiem
wychowawczyni tej klasy to Czes³awa Gruba , tak¿e absolwentka tej szko³y.
Na czêœæ artystyczn¹ z³o¿y³y siê: polnez w
wykonaniu pierwszaków oraz monta¿ s³owno muzyczny w wykonaniu uczniów klasy V i VI. . Ca³oœæ uroczystoœci zakoñczy³y
dziewcz¹ta z klasy III , które wyst¹pi³y w polskich strojach ludowych œpiewaj¹c pieœñ ,, Kwiaty polskie,, .
Mi³ym akcentem by³ tort urodzinowy oraz poczêstunek przygotowany przez rodziców .

Cedry Wielkie, grudzieñ 2008 r
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Dofinansowanie placu zabaw w Koszwa³ach

MIEJSCE NA TWOJ¥ REKLAMÊ

Mamy przyjemnoœæ poinformowaæ o
otrzymaniu dofinansowania na przygotowanie i
wyposa¿enie placu zabaw w miejscowoœci
Koszwa³y ( lokalizacja dawny Mi³ocin II ).
Dotacja pochodziæ bêdzie z programu Dzia³aj
Lokalnie prowadzonego przez Akademiê
Rozwoju Filantropii w Polsce, której darczyñc¹
jest Polsko – Amerykañska Fundacja Wolnoœci,
naszego lokalnego Stowarzyszenia Przyjació³
Pruszcza Gdañskiego i Okolicznych Gminy i
Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich.

Reklama w biuletynie: Tel. 58 683-66-35

US£UGI
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
PIOTR RUSEK
GEODETA UPRAWNIONY
tel. kom. 0602-227-105
tel. (058) 683-63-69
Cedry Wielkie ul. Leœna 14/5
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Uroczyste œlubowanie i przekazanie sztandaru uczniom Nak³ad: 1000 egzemplarzy
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