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nia 8 stycznia ca³a Polska gra³a z Wielk¹ Orkiestr¹ Œwi¹tecznej 
Pomocy . Tak¿e w Cedrach Wielkich, po kilku latach przerwy, na nowo Dzagra³a orkiestra, w³¹czaj¹c siê w XX Fina³ Wielkiej Orkiestry 

Œwi¹tecznej Pomocy pod has³em „Gramy z pomp¹”. G³ównymi organizatorami 
przedsiêwziêcia by³a znaczna czêœæ grona pedagogicznego Zespo³u Szkó³ w 
Cedrach Wielkich, którzy przy udziale pracowników obs³ugi i administracji, 
m³odzie¿y szkolnej i ich rodziców spowodowali, i¿ Orkiestra zagra³a równie¿ w 
Cedrach Wielkich. I to z wielkim sukcesem, gdy¿ zebrana suma pieniêdzy 
wynios³a ³¹cznie 9.973,88 z³ co w odniesieniu do liczby mieszkañców Gminy 
stanowi pokaŸn¹ kwotê œwiadcz¹c¹ o du¿ej hojnoœci i wra¿liwoœci na potrzeby 

chorych dzieci. Uda³o siê tego dokonaæ podczas zorganizowanych w Zespole Szkó³ w Cedrach Wielkich licytacji, 
kawiarence oraz zbiórek do orkiestrowych puszek w okolicach koœcio³ów i bardziej uczêszczanych miejsc, przez bardzo 
aktywnych m³odych wolontariuszy. Tegoroczna Orkiestra gra³a aby zakupiæ najnowoczeœniejsze urz¹dzenie dla ratowania 
¿ycia wczeœniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet z cukrzyc¹. Oczywiœcie ogromne podziêkowania nale¿¹ siê 
sponsorom imprezy, bez których organizacja imprezy by³aby nie mo¿liwa którzy w znacz¹cy sposób wsparli finansowo 
Orkiestry i przyczynili siê do tego, i¿ zebrana suma jest tak imponuj¹ca. XX Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy 
rozpocz¹³ siê o godz. 14.00, po czym rozpoczê³y siê wystêpy najm³odszych dzieci, koncerty chórów i zespo³ów tanecznych, 
pokaz tañca towarzyskiego. Oczywiœcie miêdzy wystêpami odbywa³y siê licytacje obrazów, akwareli i cennych 
przedmiotów. Tradycyjnie wieczór zakoñczy³ siê „œwiate³kiem do nieba”. Nad Cedrami Wielkimi na tle ciemnego nieba 
pojawi³y siê czerwone œwiec¹ce serca i fajerwerki. Z megafonu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej rozbrzmiewa³ hymn Wielkiej 
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. 

Wszystkim, którzy w³¹czyli siê do akcji w jakiejkolwiek formie i tym samym przyczynili siê do wielkiego 
sukcesu Orkiestry jakim w ostatecznym rezultacie jest zebrana kwota pieniêdzy z Gminy Cedry Wielkie – 
sk³adamy serdeczne podziêkowania.

WIELKI FINA£
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Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Cedrach Wielkich
Zebrana suma: 9 973,88z³

Pe³na galeria zdjêæ dostêpna jest na stronie internetowej www.cedry-wielkie.pl
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Posiedzenie za³o¿ycielskie samorz¹dowego
 stowarzyszenia Gdañski Obszar Metropolitalny. 

a odbywajàce siæ dnia 15 wrzeúnia 2011r. pierwsze, 
oficjalne posiedzenie Gdañskiego Obszaru NMetropolitalnego w gmachu gdañskiego Ratusza 

przybyùo 29 przedstawicieli gmin i powiatów z caùego 
Pomorza, które sà czùonkami Stowarzyszenia. Podczas 
s p o t k a n i a  u c h w a l o n o  s t a t u t  o r a z  w y b r a n o  
dziewiæcioosobowy Zarzàd, na czele z Prezesem, na 
którego jednogùoúnie wybrano Prezydenta Gdañska – Pawùa 
Adamowicza. Powoùana zostaùa równieý komisja rewizyjna, 
w skùad której wybrany zostaù Wójt Gminy Cedry Wielkie – 
Janusz Goliñski, jako jeden z jej trzyosobowego skùadu. Na 
spotkaniu debatowano na temat zasad przyszùej wspóùpracy 
wspólnych wyzwañ a gùównie zadañ, którymi w najbliýszym 
czasie powinno zajàã siæ stowarzyszenie. Wúród najczæúciej 
wymienianych spraw mowa by ùa o: stworzeniu 
strategicznego planu transportowego dla metropolii, 
monitoringu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, wspóùpracy na rzecz podnoszenia poziomu 
edukacji szkolnej, wspólnej promocji turystycznej i 
gospodarczej, wspóùpracy miædzy urzædami pracy, 
wspólnych zamówieniach publicznych dla urzædów 
gminnych i powiatowych itp. Gùównym celem i zadaniem 
GOM jest doprowadzenie do silniejszej integracji pomiædzy 
lokalnymi samorzàdami a Trójmiastem w najistotniejszych 
gospodarczych dziedzinach. Kolejne robocze posiedzenie 
GOM odby³o siê 7 grudnia, na którym omówione zosta³y 
kwestie zwi¹zane z wysokoœci¹ sk³adek na 2012r. oraz 
formalnoœci zwi¹zane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia. 
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Gdañsku 
poinformowa³ o podpisaniu „Partnerstwa Lokalnego PUP – 
GOM” skutkuj¹cego m.in. zorganizowania w br. 
Metropolitalnych Targów Pracy, Przedsiêbiorczoœci i 
Edukacji w celu aktywnoœci metropolitalnego rynku pracy.
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Wicemarsza³ek Województwa Ryszard Œwilski oraz Wójt Gminy
Janusz Goliñski w trakcie podpisywania aneksu. 

nia 2 grudnia podczas Sesji Rady Gminy, w obecnoœci 
radnych, so³tysów, zaproszonych goœci, wœród których Dby³ wicestarosta Powiatu Marian Cichon, nast¹pi³o 

uroczyste podpisanie aneksu do umowy  z dnia 4 maja br. o 
dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Gminnego Oœrodka 
Zdrowia w Cedrach Wielkich”, pomiêdzy Gmin¹ Cedry Wielkie a 
Województwem Pomorskim. Aneks zosta³ podpisany przez 
zaproszonego na sesjê Wicemarsza³ka Województwa – 
Ryszarda Œwilskiego oraz Wójta Gminy – Janusza Goliñskiego. 
Zarz¹d Województwa Pomorskiego przyzna³ Gminie  
dodatkowe œrodki finansowe na realizacjê prowadzonej 
aktualnie rozbudowy budynku Gminnego Oœrodka Zdrowia, w 
sumie do wysokoœci 50% kosztów kwalifikowanych, tj. do kwoty 
862.244,41z³. Realizowane obecnie przedmiotowe zadanie, 
zgodnie z harmonogramem zakoñczone ma byæ do 31 sierpnia 
2012 r.

Uroczyste podpisanie aneksu na dodatkowe 
dofinansowanie Oœrodka Zdrowia.

ontynuowane s¹ prace zwi¹zane z realizacj¹ projektu pn. 
„Rozbudowa Gminnego Oœrodka Zdrowia w Cedrach KWielkich wraz z zakupem sprzêtu” wspó³finansowanego 

ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.  Dotychczas 
wykonano roboty ziemne, zalano fundamenty, wykonano 
œciany i nadpro¿a w nowoprojektowanej czêœci budynku oraz w 
gara¿u. Rozpoczêto równie¿ prace konstrukcyjne dachu. Jak 
zapewnia wykonawca tj. firma TYM-BUD prace id¹ bardzo 
dynamicznie, nie bez znaczenia jest tu równie¿ sprzyjaj¹ca 
pogoda. Planowany termin zakoñczenia realizacji projektu to 
sierpieñ br. Jednoczeœnie uprzejmie informujemy, ¿e w 
zwi¹zku z prowadzonymi pracami remontowo – 
budowlanymi wejœcie g³ówne do apteki bêdzie 
niedostêpne. Od 09 stycznia do 13 lutego wejœcie do apteki 
bêdzie mo¿liwe jedynie przez klatkê schodow¹ budynku 
mieszkalnego. Za utrudnienia przepraszamy!

Postêpy prac przy rozbudowie Oœrodka Zdrowia
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 przerwie obrad odbywajàcej siæ dnia 2 grudnia 
sesji Rady Gminy, radnym, soùtysom oraz Wzaproszonym goúciom zaprezentowany zostaù 

sprzæt, jaki Gmina otrzymaùa w ramach zrealizowanego 
projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu 
powiadamiania i alarmowania ludnoúci oraz zintegrowanej 
ùàcznoúci na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: 
Pruszcz Gdañski, Cedry Wielkie, Suchy Dàb i Stegna.” 
Uczestnicy obrad wraz z zaproszonymi goúãmi mieli 
moýliwoúã obejrzenia z bliska wyposaýenia w postaci ùodzi 
motorowej do ewakuacji, quada za pomocà , którego istnieje 
moýliwoúã poruszania siæ po maùo dostæpnym terenie (np. 
waù wiúlany) oraz samochodu dostawczego Nissan Navara. 
Na wiosnæ zaplanowane sà ãwiczenia, w których 
uczestniczyã bædà straýacy i pracownicy Urzædu, tak aby 
praktycznie przygotowaã siæ na ewentualne zagroýenia 
powodziowe.

Prezentacja sprzêtu przeciwpowodziowego.

 koñcem roku nast¹pi³o uroczyste podpisanie listu 
intencyjnego pomiêdzy Województwem Pomorskim Zreprezentowanym przez Cz³onka Zarz¹du – Ryszarda 

Œwilskiego, Ligê Morsk¹ i Rzeczn¹ reprezentowan¹ przez 
Sekretarza Generalnego Tadeusza Kuœmierskiego, Wójta 
Gminy Cedry Wielkie Janusza Goliñskiego oraz Dyrektorami 
Zespo³u Szkó³ z Ceder Wielkich i Ceder Ma³ych dotycz¹cego 
edukacji morsko-rzecznej m³odzie¿y gimnazjalnej. Program 
edukacji  bêdzie wspó³f inansowany ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu Pañstwa w 
ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 
2007-2013, a tak¿e bud¿etów samorz¹dów lokalnych. 
Program pod nazw¹ „Pomorskie – dobry kurs na edukacjê. 
Kszta³towanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie 
poprzez edukacjê morsko - rzeczn¹” ma na celu 
przywrócenie w œwiadomoœci spo³ecznej znaczenia 
gospodarki wodnej dla zrównowa¿onego rozwoju 
województwa. Edukacja morsko - rzeczna bêdzie 
realizowana wœród m³odzie¿y gimnazjum poprzez 
kszta³towanie praktycznych umiejêtnoœci obcowania z 
wod¹, twórcze rozwi¹zywanie problemów, czytelnictwo i 
imprezy masowe. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ bêdzie nabycie 
przez m³odzie¿ praktycznych umiejêtnoœci obcowania z 
wod¹ oraz wzbogacenie wiedzy o morzu, wodach 
œródl¹dowych, portach i jednostkach p³ywaj¹cych. Do 
edukacji morsko - rzecznej bêd¹ nale¿eæ równie¿ prace 
techniczne. Przedmiotowy program bêdzie zgodny z 
podstawami programowymi szkó³ i ³¹czyæ bêdzie wiedzê 
wielu przedmiotów, poszerzaj¹c w ten sposób horyzonty 
intelektualne m³odzie¿y.

Na zdjêciu od lewej: Piotr Bukowski - Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Cedrach
Ma³ych, Marek Uzarek - Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Cedrach Wielkich, xx . 
Ryszard Œwilski - Cz³onek Zarz¹du Województwa Pomorskiego, Janusz 
Goliñski - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Zbigniew Ptak - Dyrektor Biura ds.
Gospodarki Wodnej U.M. w Gdañsku, Andrzej Krawiec - Dyrektor 
Departamentu Edukacji w Urzêdzie Marsza³kowskim.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie edukacji 
¿eglarski m³odzie¿y gimnazjalnej.

Na zdjêciu: Wójt Gminy Janusz Goliñski w trakcie podpisywania listu 
intencyjnego.

Zakoñczy³y siê prace przy projekcie pn. „„Budowa skweru z 
miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z 
zatoczk¹ autobusow¹”, który otrzyma³ dofinansowanie                   
w ramach dzia³ania 4.1/413 „Wdra¿anie lokalnych strategii 
rozwoju” w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Skwer usytuowany naprzeciw Zespo³u Szkó³ i tu¿ przy 
koœciele u³atwi mieszkañcom Cedrów ale i okolicznych 
miejscowoœci bezpieczne zaparkowanie pojazdu na czas 
za³atwienia spraw w ró¿nych instytucjach b¹dŸ te¿ na czas 
udzia³u we mszy œw. Skwer bêdzie równie¿ przed³u¿eniem 
istniej¹cego ju¿ parku i doda uroku ca³ej miejscowoœci. 
Zamiana grz¹skiego nierównego terenu w piêkny skwer na 
którym bêdzie mo¿na zaparkowaæ bezpiecznie samochód 
oraz czekaæ w bezpiecznym miejscu na autobus (zatoczka 
autobusowa) zwiêkszy atrakcyjnoœæ turystyczn¹ 
miejscowoœci.  Ca³kowity koszt projektu to kwota 375.910,00 
z³, z czego 226.800,00 z³ stanowi³a dotacja z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oddanie do u¿ytku kolejnej inwestycji
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Rada Ministrów okreœli³a stawkê zwrotu podatku 
akcyzowego na 2012 r. od oleju napêdowego 
zu¿ywanego do produkcji rolnej w wysokoœci 0,95 z³ od 1 
litra oleju. W 2012 r. producenci rolni bêd¹ mogli sk³adaæ 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napêdowego wykorzystanego do produkcji rolnej do 
wójta,  w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia 
gruntów bêd¹cych w posiadaniu lub wspó³posiadaniu 
tego producenta rolnego (w tym dzier¿awcy) w dwóch 
terminach, tj.

 - wraz z 
fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za 
zgodnoœæ z orygina³em) dokumentuj¹cymi zakup oleju 
napêdowego do produkcji rolnej w okresie od 1 wrzeœnia 
2011 r. do 31 stycznia 2012 r., 

. - wraz z 
fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzaj¹cymi zakup 
oleju napêdowego do produkcji rolnej w okresie od 1 
lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 

Pieni¹dze wyp³acane bêd¹ w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku z³o¿enia wniosku w 
pierwszym terminie, 

1 - 31 paŸdziernika 2012 r. w przypadku z³o¿enia 
wniosku w drugim terminie,

gotówk¹ w kasie urzêdu gminy albo przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku. 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha 
u¿ytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 z³.

od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r.

od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW 
Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego
Nowy wzór wniosku
Nowe terminy sk³adania wniosków

Gmina Cedry Wielkie realizuje I etap kampanii promocyjnej 
zachêcaj¹cej do spo¿ywania ryb i promuj¹c¹ produkty rybne  
pod tytu³em „Omega 3 i Ty”. 
Od 25 listopada przez 15 kolejnych tygodni, odbywa siê 
degustacja produktów rybnych dla dzieci z klas I-VI (480 
dzieci) ze wszystkich szkó³ podstawowych naszej gminy. Na 
pocz¹tku grudnia we wszystkich placówkach odby³y siê 
pogadanki z dietetykiem. Pani dietetyk mówi³a, o tym jak 
po¿yteczny wp³yw na organizm ludzki ma jedzenie ryb i jak 
wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ produkty rybne w codziennej diecie. 
W szko³ach og³oszony zosta³ równie¿ konkurs plastyczny na 
naj³adniejsz¹ prace o tematyce rybnej. Wy³onieni zwyciêzcy 
otrzymaj¹ nagrody podczas programu artystycznego, który 
odbêdzie siê w Zespole Szkó³ w Cedrach Wielkich dnia 19 
stycznia br. Dla dzieci uczestnicz¹cych w zabawie 
przygotowano równie¿ konkursy  z nagrodami zwi¹zane 
œciœle z tematyk¹ rybn¹. 
Fina³em kampanii promuj¹cej jedzenie ryb bêdzie impreza 
plenerowa, która odbêdzie siê 9 wrzeœnia przy przystani 
¿eglarskiej B³otniku. 
Gmina Cedry Wielkie na przedmiotowy projekt otrzyma³a 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego 
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój 
sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 
2007-2013", œrodek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie 
promocyjne.

Kampania promocyjna ryb w toku

Zebranie Za³o¿ycielskie Polskiej Unii 
Mobilnoœci Aktywnej.

 dniu 16 grudnia 2011 roku odby³o siê w Gdañsku 
zebranie za³o¿ycielskie stowarzyszenia Polska WUnia Mobilnoœci Aktywnej (PUMA). Cz³onkowie 

Za³o¿yciele jednog³oœnie podjêli Uchwa³ê o powo³aniu 
stowarzyszenia. Na Prezesa Zarz¹du Stowarzyszenia 
wybrany zosta³ Maciej Lisicki – Zastêpca Prezydenta Miasta 
Gdañska.

Zastêpcami Prezesa Zarz¹du stowarzyszenia zostali:

•Grzegorz Nowaczyk - Prezydent Miasta Elbl¹g,

•Zenon Drewa - Zastêpca Prezydenta Miasta Tczewa,

•Maciej Rusek - Zastêpca Burmistrza Malborka.

Na Skarbnika stowarzyszenia wybrano Pani¹ Ma³gorzatê 
¯ebrowsk¹ - Zastêpcê Wójta Gminy Smo³dzino.

W sk³ad Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia weszli:

•Edmund Stachowicz - Prezydent Miasta Starogard Gd.

•Ryszard Wenta - Wicestarosta Lêborski,

•Janusz Goliñski - Wójt Gminy Cedry Wielkie.

W sk³ad cz³onków za³o¿ycieli PUMA wesz³y ponad to Gminy 
Przywidz, Tr¹bki Wielkie oraz Miasta Starogard Gdañski i 
Pruszcz Gdañski.

Polska Unia Mobilnoœci Aktywnej bêdzie ogólnopolskim 
stowarzyszeniem dzia³aj¹cym na rzecz zwiêkszenia roli 
aktywnych form zaspokajania potrzeb codziennej 
mobilnoœci. Rozwi¹zanie problemów komunikacyjnych jest 
jednym z najwa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed polskimi 
samorz¹dami. Doœwiadczenia miast, regionów i krajów 
osi¹gaj¹cych najwiêksze sukcesy w utrzymywaniu wysokiej 
jakoœci ¿ycia wskazuj¹, ¿e wiele z nich zale¿y od przyjêcia 
odpowiednich zasad kszta³towania rozwoju lokalnego, 
uwzglêdniaj¹cych zalety aktywnej mobilnoœci. Zasady te 
zosta³y sformu³owane w 2010 roku w Gdañskiej Karcie 
Mobilnoœci Aktywnej, inicjuj¹cej powo³anie Polskiej Unii 
Mobilnoœci Aktywnej. Powo³anie Stowarzyszenia PUMA ma 
równie¿ œcis³y zwi¹zek z przygotowaniem polskich 
samorz¹dów do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w 
latach 2014-2020. Kojarz¹c polskie samorz¹dy z partnerami 
zagranicznymi, PUMA stworzy znakomite warunki do 
realizacji miêdzynarodowych przedsiêwziêæ bazuj¹cych na 
najnowszych œwiatowych doœwiadczeniach w zakresie 
zrównowa¿onego rozwoju przestrzeni publicznej. Warto 
zaznaczyæ, ¿e jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. 
Badania wykazuj¹, ¿e lepsza przestrzeñ publiczna zwiêksza 
atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ oraz jest stymulatorem rozwoju 
„przemys³u czasu wolnego” - sektora gospodarki o 
najwy¿szej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji 
postprzemys³owej.
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Bud¿et Gminy oraz wysokoœæ podatków na 2012r.

 dniu 5 stycznia br. odby³o siê nadzwyczajne walne 
zgromadzenie cz³onków stowarzyszenia gmin i Wpowiatów ¿u³awskich w Nowym Dworze.  

Uczestnicz¹cy przedstawiciele gmin na pocz¹tku spotkania 
uczcili  minut¹ ciszy zmar³ego nagle Prezesa Zbigniewa 
Piórkowskiego,  d³ugoletniego i zas³u¿onego dla ¿u³aw 
samorz¹dowca.  Nastêpnie przyst¹piono do wyboru 
nowego prezesa stowarzyszenia.  W wyniku g³osowania 
jednomyœlnie wybrano Pana Jacka Michalskiego -  
Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Dwór.  Stowarzyszenie 
¯ulawy jest zwi¹zkiem gmin lobuj¹cym na rzecz rozwoju 
¯u³aw  . W ostatnim czasie stowarzyszenie interweniowalo 
poprzez  naszych pos³ów oraz wystosowanej petycji do 
premiera i ministra infrastruktury w sprawie kontynuowania 
budowy drogi ekspresowej S7 Koszwa³y-Kazimierzowo. 
Ostatnia  uzyskana odpowiedŸ da³a szanse na 
kontynuowanie tej jak¿e wa¿nej dla ¯u³aw i Gminy Cedry 
Wielkie inwestycji. Równie¿ przedmiotem dyskusji 
cz³onków Stowarzyszenia by³a decyzja komitetu 
steruj¹cego przyznaj¹cego stowarzyszeniu rolê zarz¹dcy  
nad buduj¹cymi siê przystaniami, portami, pomostami w 
ramach pêtli ¿u³awskiej. Jest to ogromne przedsiêwziêcie, 
którego wdro¿enie  bêdzie du¿ym wyzwaniem dla 
stowarzyszenia wymagaj¹cym ogromnego wysi³ku i 
pogodzenia indywidualnych, nieczêsto partykularnych 
interesów. Z pewnoœci¹ trudnym choæ nie niemo¿liwym 
bêdzie pogodzenie interesu funkcjonuj¹cej od 
kilkudziesiêciu lat przystani ¿eglarskiej w Krynicy Morskiej i 
Elbl¹gu z aktualnie nowopowstaj¹cymi jak np. w B³otniku.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
„¯u³awy Gdañskie”

ada Gminy Cedry Wielkie na posiedzeniu w dniu 
30.12.2011r.  przyjê³a do realizacji bud¿et Gminy na R2012r. , na który sk³adaj¹ siê:

- dochody bud¿etu gminy  w ³¹cznej wysokoœci 25.456.112 z³

        w tym :  -  dochody bie¿¹ce    - 19.197.134 z³

        -  dochody maj¹tkowe - 6.258.978 z³

- wydatki bud¿etu gminy w ³¹cznej wysokoœci  - 32.255.822 z³

        w tym :  - wydatki  bie¿¹ce     - 19.292.383 z³

                     - wydatki maj¹tkowe - 12.963.439 z³

- Deficyt bud¿etu gminy w wysokoœci 6.799.710 z³ zostanie 
pokryty przychodami pochodz¹cymi z :

1. kredytów w kwocie 3.500.000 z³,

2. po¿yczki na finansowanie zadania realizowanego z udzia³em 
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej w kwocie 
1.279.218 z³,

3. wolnych œrodków jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na 
rachunku bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów 
i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie 2.020.492 z³.

Natomiast w odniesieniu do stawek podatków na 2012r Rada 
Gminy przyjê³a nieznaczny wzrost wynikaj¹cy ze wskaŸnika 
inflacji. W br. podatek od nieruchomoœci oraz podatek od 
œrodków transportowych w stosunku do stawek obowi¹zuj¹cych 
na terenie gminy w roku 2011 wzrós³ o 4%. 

W odniesieniu do stawki podatku rolnego Rada Gminy 
postanowi³a obni¿yæ œredni¹ cenê skupu 1q ¿yta okreœlon¹ na 
2012r w komunikacie prezesa G³ównego Urzêdu 
Statystycznego, stanowi¹c¹ podstawê naliczania podatku 
rolnego  z kwoty 74,18z³ do kwoty 60,00z³ za 1q.

Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego na 2012r 
wynosi 150,00z³ 

 bieýàcym sezonie jak na razie zima jeszcze nie daùa o sobie znaã. Jednakýe Urzàd Gminy jeszcze w ubieg³ym roku 
podjàù przygotowania i podpisaù stosowne umowy na odúnieýanie dróg gminnych przez podmioty dysponujàce Wodpowiednim sprzætem. 

I tak odúnieýaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 zajmowaã siæ bædà :

· Firma AMADEX Adam Piotrowski -  Rejon: Trzcinisko, Bùotnik, Kiezmark, Leszkowy; 

· Dariusz Wojewski, Andrzej Czuma - Rejon: Koszwaùy, Cedry Maùe, Cedry Wielkie, Giemlice, Dùugie Pole; 

· Andrzej Brzozowski - Rejon: Wocùawy, Stanisùawowo, Trutnowy , Miùocin.

Kontakt w razie potrzeby z ww. osobami w sprawie odúnieýania odbywaã siæ bædzie poprzez pracownika Urzædu Gminy - insp. 
Jana Borowca, tel.: (58)683-61-64, (58)692-20-32.

Informacja w sprawie zimowego 
utrzymania dróg gminnych.

Cena 1q ¿yta w poszczególnych latach

Rok Œrednia GUS
1 2005 37,67 34,65

2 2006 27,88 27,88

3 2007 35,52 29,00

4 2008 58,29 37,00

5 2009 55,80 41,00

6 2010 34,10 34,10

7 2011 37,64 37,64

8 2012 74,18 60,00

Lp
Stawka na terenie 

gminy
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Cedry Wielkie, styczeñ 2012 r

zasy siê zmieni³y ale mentalnoœæ pozosta³a. „Œmieci 
siê pali” – tak¹ zasadê wyznaje wci¹¿ wiele osób. O Cile dawniej tych œmieci nie by³o jednak a¿ tak wiele, 

wiêc spalanie ich nie by³o czêste, o tyle dzisiaj œmieci wrêcz 
nas zasypuj¹. Polacy produkuj¹ rocznie oko³o 10 mln ton 
odpadów komunalnych. Taka iloœæ powoduje, ¿e niektórzy 
ze œmieci uczynili g³ówny materia³ opa³owy, a do sezonu 
grzewczego przygotowuj¹ siê ca³y rok pieczo³owicie 
gromadz¹c wszelkie zu¿yte opakowania. Jak bardzo jest to 
rozpowszechniony proceder, œwiadcz¹ wielkie chmury 
czarnego dymu unosz¹ce siê nad skupiskami domów. W 
niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, ¿e zwyk³e 
wyjœcie na spacer staje siê wrêcz niemo¿liwe z powodu 
ogromnych iloœci dymu i py³u w powietrzu.

Dlaczego palenie œmieci jest a¿ tak szkodliwe ? Poniewa¿ 
piece domowe nie s¹ przystosowane do spalania 
materia³ów tego typu. W profesjonalnej spalarni odpadów 
sam proces spalania odbywa siê w o wiele wy¿szej 
temperaturze, a u¿ywane piece wyposa¿one s¹ w 
odpowiednie filtry. Natomiast podczas spalania œmieci w 
zwyk³ym piecu emitowane s¹ do powietrza szkodliwe 
substancje, a kominy czêsto zapychaj¹ siê sadz¹, co mo¿e 
skoñczyæ siê równie¿ zaczadzeniem albo zapaleniem 
przewodu kominowego. Podczas spalania odpadów z 
kominów wydobywaj¹ siê py³y powoduj¹ce szkodliwe 
zanieczyszczenie metalami ciê¿kimi, truj¹cy tlenek wêgla 
oraz tlenek azotu, który powoduje podra¿nienia, a nawet 
uszkodzenia p³uc. Oprócz tego w dymie znajduje siê 
dwutlenek siarki, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. 
Wszystkie te zwi¹zki unosz¹ce siê w s¹siedztwie komina, z 
którego siê wydosta³y, s¹ wdychane przez okolicznych 
mieszkañców, wnikaj¹ do gleby i wód gruntowych. Dlatego 
spo¿ywamy zatrute mleko, warzywa i owoce i inne p³ody 
rolne. Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony 
œrodowiska jest wykroczeniem podlegaj¹cym karze 
grzywny, która mo¿e wynosiæ do 5 tyœ. z³

W wyniku spalania plastikowych butelek i folii wytwarzany 
jest chlorowodór, który w po³¹czeniu z par¹ wodn¹ tworzy 
kwas solny – kwaœny deszcz. Za palenie œmieci w 
domowych piecach p³acimy utrat¹ zdrowia. Powstaj¹ 
choroby górnych dróg oddechowych, astma, alergie i 
nowotwory. Co roku z powodu zanieczyszczonego 
powietrza  umiera  28 000 Polaków.

Apelujemy wiæc do mieszkañców o rozwagæ i wiækszà 
úwiadomoúã w tym zakresie.

Szkodliwe palenie œmieci w domowych piecach ! 
„Kochasz dzieci - nie pal úmieci” 

W styczniu br. Gmina Cedry Wielkie przyst¹pi³a jako 
partner do Fundacji Ekologicznej „Arka” dzia³aj¹cej 
od 2005r. Fundacja wspó³pracuje z licznymi 
samorz¹dami jako równie¿ z placówkami 
oœwiatowymi i instytucjami zajmuj¹cymi siê szeroko 
pojêt¹ ochron¹ œrodowiska. Liczymy, ¿e dziêki 
wspó³pracy wzroœnie œwiadomoœæ ekologiczna wielu 
osób na tyle, ¿e ograniczony zostanie proceder 
palenia œmieci w domowych piecach. 
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obieg³ koñca projekt pn.: „Troska o wspólne dobro 
szans¹ na przysz³y rozwój – porz¹dkowanie Dcmentarza oraz poprawa funkcjonowania œwietlicy w 

miejscowoœci Mi³ocin poprzez organizacjê warsztatów i 
wydanie folderu oraz remont œwietlicy”. Ca³oœæ projektu 
opiewa na kwotê: 31 136,72 z³, z czego 17 345,29 z³ to 
pomoc uzyskana na operacjê w ramach dzia³ania 413 
„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” objêtego PROW na 
lata 2007-2013. W ramach przedsiêwziêcia mieszkañcy 
Mi³ocina w dniu 30 kwietnia 2011r. przeprowadzili prace 
porz¹dkowe na miejscowym cmentarzu. W pracach 
uczestniczyli równie¿ cz³onkowie Stowarzyszenia 
Mi³oœników Nowego Dworu Gdañskiego, którzy przybyli do 
Mi³ocina na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie. 
Kolejnym etapem projektu by³ remont œwietlicy wiejskiej, 
który zosta³ zrealizowany przez firmê zewnêtrzn¹ na 
prze³omie czerwca i lipca br. Po zakoñczeniu prac 
remontowych zakupiony zosta³ sprzêt komputerowy i 
multimedialny m.in.: laptop, projektor, telewizor, dvd, 
urz¹dzenie wielofunkcyjne oraz ekran. Dziêki zakupionemu 
sprzêtowi mieszkañcy stworzyli publikacjê „Ocaliæ od 
zapomnienia”, która ukazuje zabytki oraz krajobraz Mi³ocina. 
Jesieni¹ br. na piêknie wysprz¹tanym cmentarzu zasadzone 
zosta³y drzewa, które zakupiono w ramach projektu. 
Nastêpnie na terenie cmentarza zosta³ ustawiony drewniany 
krzy¿. Na cmentarzu i w miejscu, gdzie dawniej usytuowany 
by³ koœció³ ustawiono tablice pami¹tkowe. Zwieñczenie 
projektu mia³o miejsce 7 listopada 2011 roku i by³o po³¹czone 
z uroczystym otwarciem wyremontowanego domu 
podcieniowego w Mi³ocinie. Na przyby³ych goœci czeka³ 
wystêp artystyczny  dzieci oraz smaczny poczêstunek.

Rewitalizacja cmentarza w Mi³ocinie

Cedry Wielkie, styczeñ 2012 r

ieszkaj¹ca w Cedrach Wielkich Pani Eugenia 
Niklewicz obchodzi³a w dniu 03.12.2011 r. piêkny MJubileusz 91 Urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy - 

Janusz Goliñski i Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej - Gra¿yna Bereza z³o¿yli dostojnej Jubilatce 
wizytê, aby bezpoœrednio z³o¿yæ ¿yczenia oraz obdarowaæ 
koszem kwiatów i prezentem. Pomimo sêdziwego wieku 
Pani Eugenia jest jeszcze pe³na ¿ycia, interesuje siê 
bie¿¹cymi sprawami kraju oraz du¿o czyta. W³aœnie 
aktualnie „przerabia”  niedawno wydan¹ autobiograficzn¹ 
ksi¹¿kê Pani D. Wa³êsowej. Gratulujemy tak œwietnej 
kondycji i ¿yczymy Pani Eugenii d³ugich jeszcze lat w 
zdrowiu i pomyœlnoœci.

Jubileusz 91 urodzin Pani Eugenii.

Na zdjêciu: Pani Eugenia Niklewicz oraz Wójt Gminy Janusz Goliñski
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yjemy w úwiecie, w którym szybko biegniemy do przodu, 
czæsto przepychani, czasem atakowani. Nawet bliscy Ýoddalajà siæ od siebie, mówi siæ o kryzysie wartoúci, braku 

ideaùów. Czasami warto wsùuchaã siæ w ciszæ wùasnego serca i 
przypomnieã sobie sùowa bardzo mùodych poetek, które w 
czasie swojego krótkiego ýycia doskonale zrozumiaùy jego 
sens. Wieczorek poetycko-muzyczny „Anioùy sà wúród nas” 
zorganizowany dnia 25 listopada 2011 r. w Zespole Szkóù w 
Cedrach Maùych daù sposobnoúã, aby zastanowiã siæ nad istotà 
ýycia i úmierci. Temu celowi miaùo sùuýyã spotkanie z poezjà 
zmarùych tragicznie absolwentek gimnazjum Justyny Kasjaniuk 
i Kamili Goùub oraz piosenki i teksty Kamili Stabach - tragicznie 
zmarùej nauczycielki z Zespoùu Szkóù w Cedrach Maùych, 
pozwoliùy odkryã w poetyckich strofach to, co dobre i piækne. 
Wieczór ten pozostanie wspomnieniem wspaniaùych, mùodych, 
utalentowanych osób, które ýyjàc wúród nas, wyraziùy ýyczenie 
w swoich wierszach: „Niech úwiat o nas nie zapomina, niech 
ziemia nadal czuje nasze úlady” (Kamila Goùub). Spotkania z 
poezjà daùy równieý moýliwoúã zaprezentowania swojej 
twórczoúci obecnym uczniom gimnazjum, którzy piszà wiersze, 
piæknie recytujà, sà wraýliwi muzycznie i chætnie dzielà siæ 
swoimi talentami. Swojà poezjæ zaprezentowaùy Wioletta Sala i 
Sara Bùaszczyk. Úwiadomoúã przemijania nie musi byã 
bolesna. Moýe daã radoúã i spokój, ýe mamy jeszcze czas na 
dopeùnienie ýycia wartoúciami dla nas cennymi. Mamy czas na 
dziaùanie, tworzenie, doskonalenie siæ, na dobro i miùoúã dla 
innych. W trakcie uroczystoúci wiersze i piosenki prezentowali 
uczniowie Gimnazjum w Cedrach Maùych oraz absolwentki: 
Paulina Bukowska, Marta Michalska i Natalia Michalska, 
zauroczone wierszami swoich koleýanek oraz piosenkami 
Kamili Stabach ich Pani od muzyki, chóru i fletu. Wszystkie 
piosenki opracowaùa muzycznie i akompaniowaùa Paulina 
Bukowska. Wieczorek poetycko-muzyczny „Anioùy sà wúród 
nas”, juý po raz drugi, przygotowaùy nauczycielki Zespoùu Szkóù 
w Cedrach Maùych: p. Wioletta Stæpieñ i Maria Ãwikliñska-
Bukowska.

Wieczorek Poetycko - Muzyczny "ANIO£Y S¥ WŒRÓD NAS”
w Cedrach Ma³ych.

 wrzeúniu 2011r. Gmina Cedry Wielkie podpisaùa 
umowæ o dofinansowanie projektu: „Wiem, Wrozumiem, potrafiæ – zajæcia pozalekcyjne dla 

dzieci z klas I-III w Gminie Cedry Wielkie” w ramach 
P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o  K a p i t a ù  L u d z k i  
wspóùfinansowanego ze úrodków Europejskiego 
Funduszu Spoùecznego. Projekt realizowany jest w 
ramach Priorytetu IX „Rozwój wyksztaùcenia i kompetencji 
w regionach”, Poddziaùanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostæpie do 
edukacji oraz zmniejszenie róýnic w jakoúci usùug 
edukacyjnych”. Projekt w 100% jest finansowany ze 
úrodków unijnych. W projekcie weêmie udziaù 233 dzieci z 
klas I-III z 5 szkóù podstawowych w Gminie Cedry Wielkie. 
Zaplanowano zrealizowanie szeregu godzin zajæã 
dydaktycznych, w tym: zajæcia dla uczniów ze 
specyficznymi trudnoúciami w czytaniu i pisaniu, zajæcia 
dla dzieci z trudnoúciami w zdobywaniu umiejætnoúci 
matematycznych, zajæcia logopedyczne dla dzieci z 
zaburzeniami rozwoju mowy, gimnastyka korekcyjna dla 
dzieci z wadami postawy, zajæcia socjoterapeutyczne dla 
dzieci z zaburzeniami komunikacji spoùecznej, zajæcia 
rozwijajàce zainteresowania uczniów szczególnie 
zdolnych. W ramach projektu zakupione zostanà pomoce 
dydaktyczne do prowadzenia zajæã. W dniu 01.12.2011 
roku zostaùa podpisana umowa z Wykonawcà usùugi: 
Wielkopolskà Akademià Nauki i Rozwoju z Poznania. 
Rozpoczæcie zajæã w ramach projektu nast¹pi³o w dniu 12 
grudnia 2011r.

Zajêcia pozalekcyjne dla dzieci klas I-III 

Cedry Wielkie, styczeñ 2012 r

akoñczyùy siæ prace przy projekcie pn. „Stworzenie 
miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowæ placu Zzabaw i parku w centrum wsi”, który otrzymaù 

dofinansowanie w ramach dziaùania 4.1/413 „Wdraýanie 
lokalnych strategii rozwoju” w ramach dziaùania „Odnowa i 
rozwój wsi” objætego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Dotychczas zachwaszczony i 
niedostæpny dla ludzi teren nieopodal Urzædu Gminy zostaù 
zamieniony w park wyposaýony w ciekawe i bezpieczne 
elementy placu zabaw. Z uroków parku i placu zabaw mogà 
korzystaã nie tylko mieszkañcy Ceder Wielkich, ale równieý 
pozostaùych miejscowoúci gminnych oraz turyúci. Koszt 
realizacji tej inwestycji to kwota 470 000 zù, z czego 221 459zù 
stanowi dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Powsta³ plac zabaw i park w centrum wsi 
Cedry Wielkie
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Konferencja koñcz¹ca projekt S³oneczne Okienka 
Przedszkolne.

onferencja podsumowujàca projekt „Sùoneczne Okienka 
Przedszkolne” odbyùa siæ dnia 7 grudnia 2011r. w KÝuùawskim Oúrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. 

Ten dwuletni projekt wspóùfinansowany byù w caùoúci przez UE w 
ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego. Konferencje 
otworzyù i uczestników powitaù Wójt Gminy - Janusz Goliñski 
oraz Przewodniczàcy Rady Gminy - Boýena Daszewska. Prace 
nad projektem zaczæùy siæ w 2006 r. w ramach wspóùpracy z 
Gdañskim Stowarzyszeniem Pedagogów Praktyków, a juý w 
marcu 2007 r. powstaùy 3 Maùe Przedszkola w ramach programu 
Federacji Inicjatyw Oúwiatowych „Maùe Przedszkole w kaýdej 
wsi”. Potem utworzono lokalne Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, 
które zgodnie z zaùoýeniami projektu przejæùy Maùe 
Przedszkola. Wsparcia merytorycznego w dalszym ciàgu 
udziela Gdañskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, 
które byùo wnioskodawcà obecnego projektu, zaú od stycznia 
2012 r. bædzie prowadziùo nadal nasze przedszkola. Duýà 
atrakcjà konferencji byù wystæp przedszkolaków ze SOP z 
Trutnowa, Cedrów Wielkich i Dùugiego Pola. Dzieci peùne 
radoúci i uúmiechu bez zauwaýalnej tremy wystàpiùy w 
programie artystycznym rozbawiajàc wszystkich uczestników 
konferencji, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. W 
konferencji uczestniczyli zaproszeni goúcie, wúród nich Pani 
Hanna Soral - St. Wizytator Pomorskiego Kuratorium Oúwiaty w 
Gdañsku z Wydziaùu Wspomagania i Rozwoju Edukacji która 
wygùosiùa wykùad nt. ,,Funkcjonowania punktów przedszkolnych 
w úwietle aktualnego prawa”. Natomiast dyrektorzy naszych 
szkóù przedstawili prezentacje zawierajàce najwaýniejsze 
wydarzenia z ýycia placówek oúwiatowych. W okresie 
ostatniego roku zaùoýenia projektu, „Sùoneczne Okienka 
Przedszkolne” przedstawiùa Pani Elýbieta Gerlecka - Prezes 
Gdañskiego Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków, 
wnioskodawca projektu. Kadra wspierajàca projekt wystàpiùa z 
prezentacjà pn. „Wczesna diagnoza i stymulowanie rozwoju 
maùych dzieci przy wychowawczym wsparciu ich rodziców, jako 
sposób na sukces ýyciowy i szkolny”. Projekt zostaù 
podsumowany przez wychowawczynie realizujàce program 
Sùonecznych Okienek Przedszkolnych. „Wychowanie 
przedszkolne w gminie wiejskiej w úwietle ewaluacji projektu - 
szanse i zagroýenia inicjatywy wg autorskiej metody dziaùania 
SOP” - przedstawiùa Pani Ewa Zabùocka-Krasowska z 
P o m o r s k i e g o  To w a r z y s t w a  E w a l u a c y j n e g o  w  
Gdañsku.Przyznana Gminie w ramach projektu kwota dotacji w 
wysokoúci 956.282 zù z Programu Operacyjnego Kapitaù Ludzki 
wydatkowana zostaùa w okresie od 01.08.2009 - 31.12.2011 na 
zakup mebli do przedszkolnych pomieszczeñ, sprzætu, pomocy 
edukacyjnych, zabawek, gier itp. Z uzyskanych funduszy 
zakupiono równieý urzàdzenia do placu zabaw. Liderem 
projektu byùo Gdañskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków 
zaú Partnerem – Gmina Cedry Wielkie. Sùoneczne Okienka 
Przedszkolne to nowy, alternatywny dla tradycyjnych 
przedszkoli program opieki nad dzieãmi w wieku 3-5 lat. 

II miejsce Gminy w Konkursie "Przyjazna Wieœ". 

ozstrzygniêty zosta³ etap regionalny konkursu 
„Przyjazna Wieœ” w województwie pomorskim, Rzorganizowany ju¿ po raz trzeci z inicjatywy 

S e k r e t a r i a t u  C e n t r a l n e g o  K S O W  U r z ê d u  
Marsza³kowskiego. Konkurs mia³ na celu wy³oniæ najlepsze 
projekty infrastrukturalne zrealizowane na obszarach 
wiejskich ze œrodków unijnych. Gmina Cedry Wielkie zg³osi³a 
do konkursu projekt pn. ”Wzrost aktywnoœci spo³ecznej i 
kulturalnej mieszkañców poprzez adaptacjê by³ych zlewni 
mleka na œwietlice wiejskie w m. Leszkowy i Stanis³awowo” i 
w kategorii infrastruktura spo³eczna zajê³a II miejsce w  
województwie. Z tej okazji dnia 5 grudnia Wójt Gminy Janusz 
Goliñski odebra³ od Wicemarsza³ka Województwa 
Pomorskiego – Wies³awa Byczkowskiego dyplom za zajêcie 
przez Gminê II miejsca. By³y równie¿ nagrody rzeczowe w 
postaci lodówki, ekspresu do kawy i odkurzacza. Projekt 
doceniony zosta³ za takie elementy jak : wp³yw na wzrost 
aktywnoœci spo³ecznej oraz rozwój gospodarczy regionu.

Cedry Wielkie, styczeñ 2012 r
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 sobotæ 10 grudnia 2011r. w sali bankietowej ,,Maùe 
Zùotowo” w Kùodawie odbyùa siæ prezentacja stoùów Wúwiàtecznych przygotowanych przez Koùa Gospodyñ 

Wiejskich pn. ,,Powiatowy Stóù Boýonarodzeniowy 2011”. W 
konkursie braùo udziaù 15 Kóù Gospodyñ Wiejskich z powiatu 
gdañskiego. Prezentowano nakrycia stoùów oraz potrawy, ze 
szczególnym uwzglædnieniem potraw wigilijnych. Imprezie 
towarzyszyùy wystæpy artystyczne zespoùów muzycznych, a 
wykùad na temat tradycji boýonarodzeniowych przedstawiù dr 
Grzegorz Russak, Prezes Krajowej Izby Produktu 
Tradycyjnego. Gminæ Cedry Wielkie reprezentowaùo KGW 
Cedry Wielkie i Leszkowy. Koùo Gospodyñ Wiejskich z 
Leszkowa zdobyùo I miejsce za prezentacjæ pstràga w 
galarecie, który zachwyciù jury klarownoúcià oraz nutkà smaku 
chrzanowego. Wszystkie KGW otrzymaùy nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe, Wójta Gminy Tràbki Wielkie oraz 
sponsorów. Przedsiæwziæcie to zorganizowane zosta³o przy 
wspóùpracy Lokalnej Grupy Dziaùania „Trzy Krajobrazy”, 
Pomorskiego Oddziaùu Doradztwa Rolniczego w Gdañsku, 
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdañskim oraz Gminy 
Tràbki Wielkie.

Sukces Koùa Gospodyñ Wiejskich z Leszkowa. 

Koncert Gitarowy
nia 23  listopada  2011 roku odby³ siê pierwszy  koncert  
dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê gry na gitarze. Na Dspotkanie licznie przybyli rodzice, dziadkowie i 

przyjaciele rodzin . Poszczególne utwory podzielone by³y 
wœród wykonawców wed³ug stopnia trudnoœci i czasu 
pobierania nauki. Gitarzyœci zagrali utwory takie jak : „Wlaz³ 
kotek na p³otek”, „ Oda do radoœci”, „ Smoke on the water” -
Deep Purple , „ Standard bluesowy”, „Szara lilijka”, „ Knocking 
on the heavens door” – Bob Dylan. W dwóch ostatnich 
utworach jako wokalistka wyst¹pi³a Julia Kawala. Ka¿da  grupa 
gitarzystów oklaskiwana by³a gromkimi brawami. Koncert 
zakoñczy³ siê wspólnym poczêstunkiem. 

Od lewej: Przedstawicielki KGW Leszkowo: T. Gierszewska, B. Daszewska
M. Budzich oraz przedstawicielki KGW Cedry Wielkie D. Zwolak, I. Szafran
i A. Zwolak

Wigilia w Zespole Szkó³ w Cedrach Wielkich. 
 œwi¹tecznej, rodzinnej atmosferze uczniom i 
nauczycielom Zespo³u Szkó³ w Cedrach Wielkich Wup³yn¹³ ostatni dzieñ nauki w 2011 roku. Zgodnie z 

wieloletni¹ tradycj¹ odby³y siê klasowe spotkania przy 
wigilijnych sto³ach. Bo¿onarodzeniowy wystrój sal lekcyjnych, 
smako³yki przygotowane przez rodziców i babcie oraz wspólnie 
œpiewane kolêdy stworzy³y niepowtarzalny nastrój. Okazj¹ do 
wspólnego kolêdowania ca³ej szkolnej spo³ecznoœci by³ udzia³ w 
barwnych jase³kach, przygotowanych przez dzieci ze Szko³y 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich i 
Gimnazjum w Zespole Szkó³ w Cedrach Wielkich pod 
kierunkiem Danuty Korytnickiej, Agnieszki Zawadzkiej, 
Agnieszki Arent, Katarzyny Mallach i Iwony Sulej. O oprawê 
muzyczn¹ zadba³ zespól „Têczowy Mix” prowadzony przez 
Pani¹ Iwonê Karnat, który ¿ywio³owo wykona³ kolêdy i 
pastora³ki. Uroczyste spotkanie uczniów i nauczycieli 
zakoñczy³y z³o¿one ¿yczenia na œwiêta  Bo¿ego  Narodzenia i 
Nowy 2012 rok przez dyrektora szko³y Marka Uzarka i 
wicedyrektor Halinê Rachañsk¹-Miszczyszyn. Zadowoleni 
uczniowie, obdarowani upominkami w dobrym nastroju udali siê 
do swoich domów, by tam z bliskimi œwiêtowaæ radoœæ Bo¿ego 
Narodzenia.

Cedry Wielkie, styczeñ 2012 r
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Jaseùka w Przedszkolu Samorzàdowym. 

ak co roku, dzieciaki z Przedszkola Samorz¹dowego w 
Cedrach Ma³ych, przygotowa³y spotkanie wigilijne. Po Jraz pierwszy uroczystoœæ odby³a siê w ¯u³awskim 

Oœrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Przedszkolaki 
zaprezentowa³y  swoje  umie jê tnoœc i  ak torsk ie  
przedstawiaj¹c „Jase³ka”. Dzieci przebrane za ma³e anio³y 
czuwa³y nad œwiêt¹ rodzin¹, pastuszkowie przybyli 
œpiesznie, aby powitaæ narodzonego Jezusa, Trzej Królowie 
z³o¿yli dary u stóp dzieci¹tka. Maluchy z niezwyk³ym 
zapa³em recytowa³y swoje kwestie, a tak¿e œpiewa³y kolêdy. 
Mali aktorzy zachwycili publicznoœæ, brawom nie by³o koñca. 
Po wystêpie tradycyjne ¿yczenia i dzielenie siê op³atkiem 
Dope³nieniem uroczystoœci by³ wspólny, s³odki poczêstunek 
zorganizowany przez niezawodnych rodziców !

Wigilia w "¯u³awskim S³oneczniku". 
nia 21 grudnia 2011 r. w Oœrodku Rewalidacyjno - 
Wychowawczym "¯u³awski S³onecznik" w DGiemlicach odby³o siê przedstawienie jase³kowe w 

wykonaniu wychowanków Oœrodka. Zaproszeni goœcie: 
Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliñski, 
Przewodnicz¹ca Rady Gminy - Bo¿ena Daszewska, 
Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdañskim - Lech Wieczorkowski, Ksi¹dz Pra³at Franciszek 
Fecko, Wicedyrektor PiMBP w Pruszczu Gdañskim - Anna 
Krawyciñska, rodzice wychowanków i przyjaciele placówki 
byli pod wielkim wra¿eniem umiejêtnoœci aktorskich dzieci.  
Wszyscy z³o¿yli sobie wzajemnie ¿yczenia œwi¹teczne, 
prze³amali siê op³atkiem i wspólnie zaœpiewali tradycyjne 
kolêdy polskie. Podsumowaniem wigilijnego spotkania by³o 
przybycie Œw. Miko³aja w osobie Ks. Przemys³awa 
Kalickiego, który wrêczy³ wszystkim wychowankom 
prezenty.

Cedry Wielkie, styczeñ 2012 r
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 dniu 17 grudnia 2011r odbyùo siæ uroczyste 
spotkanie wigilijne poùàczone z otwarciem Wwyremontowanej úwietlicy w Trzcinisku. Projekt 

pn. „Remont oraz kompleksowe wyposaýenie úwietlic 
wiejskich w miejscowoúci 
Trzcinisko i Kiezmark” 
zostaù zrealizowany w 
r a m a c h  P r o g r a m u  
R o z w o j u  O b s z a r ó w  
Wiejskich 2007-2013 - 
Odnowa i rozwój wsi. 
C e l e m  r e a l i z a c j i  
n i n i e j s z e g o  
przedsiæwziæcia byùa 
p o p r a w a  s t a n d a r d u  
úw iadczonych  us ùug  
kulturalnych w úwietlicach 
p o p r z e z  s t w o r z e n i e  
odpowiednich warunków 
d l a  w s z y s t k i c h  
mieszkañców, którzy 
bædà mogli aktywnie 
uczestniczyã w ýyciu 
kulturalnym i towarzyskim 
m i e j s c o w o ú c i  o r a z  
wspólnie spædzaã czas podczas organizowanych 
warsztatów i innych przedsiæwziæã. W ramach inwestycji 
gruntownie wyremontowano úwietlice oraz zakupiono 
sprzæt, dziæki, któremu mieszkañcy bædà mogli wspólnie 
spædzaã ciekawie wolny czas. Od minionej soboty 
mieszkañcy majà do dyspozycji w swoich úwietlicach m.in.: 
nowe stoùy i krzesùa, stóù do bilarda, piùkarzyki, laptop, 
telewizor, itp. Symbolicznego otwarcia úwietlicy dokonaù 
Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliñski oraz Soùtys 
wsi Trzcinisko Pani Krystyna Cydejko w towarzystwie 
anioùków. Program artystyczny zostaù przygotowany przez 
mùodzieý z  Trzciniska przy wsparciu koleýanek z Bùotnika i 
Cedrów Maùych. Nad caùoúcià programu czuwaùa Natalia 
Michalska. Program artystyczny przypomniaù jakie 
wydarzenia i uroczystoúci juý odbywaùy siæ w úwietlicy, a 
nastæpnie mùodzieý zaprezentowaùa przedstawienie 
Boýonarodzeniowe przeplatane kolædami. Nad caùym 
programem czuwaùy anioùki. Po przepiæknym wystæpie 
artystycznym, Pani soùtys zaprosiùa wszystkich zebranych 
na sùodki poczæstunek przygotowany przez mieszkanki 
Trzciniska. Byù to niezapomniany dzieñ dla wszystkich 
przybyùych, a zwùaszcza dla mieszkañców, którzy wreszcie 
doczekali siæ swojego maùego centrum ýycia kulturalnego.

Uroczyste otwarcie œwietlicy w Trzcinisku.

rupa miùoúników sportu, piùki noýnej i zajæã na Orliku 
w Cedrach Wielkich zakwalifikowaùa siæ do finaùu Gwojewódzkiego w II Turnieju Orlika o Puchar 

Premiera Donalda Tuska. Chùopcy z grupy wiekowej 12 i 13 
lat wywalczyli awans pokonujàc rywali w gminie, a nastæpnie 
w eliminacjach powiatowych. Jako reprezentanci Powiatu 
Gdañskiego zakwalifikowali siæ do finaùu wojewódzkiego w 
Kwidzynie, ostatniego etapu przez zawodami na 
Warszawskim Torwarze. Nasza druýyna zakoñczyùa zawody 
na IX miejscu na szczeblu wojewódzkim. Jest to bardzo duýe 
osiàgniæcie naszych piùkarzy, dlatego doceniajàc ich wynik 
zawodnicy zostali nagrodzeni medalami z podziækowaniem 
za udziaù, oraz torbami sportowymi ufundowanymi przez 
Urzàd Gminy w Cedrach Wielkich. Nagrody zostaùy 
wræczone w trakcie XV Gminnego Turnieju w Tenisie 
Stoùowym w Cedrach Maùych przez Wójta Gminy Janusza 
Goliñskiego

Sukces gminnych sportowców w II Turnieju o
Puchar Donalda Tuska.

Cedry Wielkie, styczeñ 2012 r
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 dniu 23 stycznia 2012 r. (poniedzia³ek) 
wykonywane bêd¹ dla Pañ w wieku 50-69 lat Wbezp³atne badania mammograficzne w ramach 

programu NFZ , co 24 miesi¹ce. Mammobus ustawiony 
bêdzie na parkingu przy Urzêdzie Gminy. Wymagana jest 
wczeœniejsza rejestracja pod numerami telefonów: 0-
801-080-007 lub 58-666-24-44.Prosimy o zabranie 
dowodu osobistego. Jednoczeœnie istnieje mo¿liwoœæ 
wziêcia udzia³u w konkursie, w którym g³ówn¹ nagrod¹ s¹ 
3 karnety na tygodniowy pobyt w Sanatorium w 
Na³êczowie. Wystarczy wykonaæ bezp³atne badanie 
mammograficzne i wype³niæ kupon dostêpny w 
mammobusie. 

Bezp³atne badania mammograficzne
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Wigilia w Szkole Podstawowej w Woc³awach. 

radycj¹ Szko³y Podstawowej w Woc³awach  jest 
wspólna wigilia Œwiêta Bo¿ego Narodzenia ca³ej Tspo³ecznoœci szkolnej. Dnia 22 grudnia 2011 r. dzieci i 

grono pedagogiczne  spotkali  siê w sali gimnastycznej przy  
œwi¹tecznych,  p iêknie zastawionych  s to ³ach 
przygotowanych przez  ka¿d¹ z klas. Wspólne dzielenie siê 
op³atkiem, wzajemne wybaczanie sobie i  serdeczne 
¿yczenia, w atmosferze radoœci wynikaj¹cej  z Bo¿ego 
Narodzenia  stworzy³o wyj¹tkowy nastrój i atmosferê 
przyjaŸni na sali. Ka¿da klasa zaprezentowa³a 
przygotowane przez siebie jase³ka i kolêdy, a zwieñczeniem 
uroczystego spotkania by³ poczêstunek przygotowany przez 
uczniów i ich rodziców. Uroczysta wigilia w SP  w Woc³awach 
na sta³e wpisa³a siê w harmonogram  szko³y. Równie¿ i w 
bie¿¹cym roku jej organizacja i przebieg spowodowa³y 
wiêksz¹ konsolidacjê uczniów z nauczycielami oraz mia³a 
aspekt edukacyjno-religijny.

Przedstawiciele Gminy na spotkaniu wigilijnym 
Ko³a Powiatowego Polskiego Zwi¹zku Niewidomych. 

nia 17 grudnia 2011r. przedstawiciele Gminy Cedry 
Wielkie Pani Bo¿ena Daszewska oraz Maria DGierszewska by³y obecne na spotkaniu wigilijnym 

zorganizowanym przez Ko³o Powiatowego Polskiego 
Zwi¹zku Niewidomych w Pruszczu Gdañskim. ¯yczenia 
œwi¹teczne i noworoczne na rêce Pani Prezes w imieniu 
Pana Wójta, swoim i ca³ej spo³ecznoœci lokalnej z³o¿y³a Pani 
Bo¿ena Daszewska. Przewodnicz¹ca Rady Gminy Cedry 
Wielkie ¿yczy³a, aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³y 
czasem spotkañ w gronie rodziny, przyjació³, aby atmosfera 
Œwi¹t, ciep³o wigilijnych spotkañ doda³y si³ i nadziei. 

Po ¿yczeniach przyszed³ czas na wystêpy artystyczne, w 
których wyst¹pili uczniowie Zespo³u Szkó³ w Cedrach 
Wielkich prezentuj¹c kolêdy. Po uczcie dla duszy przyszed³ 
czas na s³odki poczêstunek, który zapewni³y cz³onkinie KGW 
z Leszkowa.

Na zdjêciu: Wystêp zespo³u uczniów z Ceder Wielkich Na zdjêciu: Uczniowie S.P. z Woc³aw w trakcie wigilijnego wystêpu.

chwa³a i rozporz¹dzenie przewiduj¹, ¿e niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny 
dziecka, to osoba faktycznie opiekuj¹ca siê dzieckiem, która wyst¹pi³a z wnioskiem do s¹du rodzinnego o jego przysposobienie), Umaj¹ce w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z póŸn. zm.), otrzymaj¹ dodatkowe œwiadczenie w wysokoœci 100 z³ 
miesiêcznie. Pomoc bêdzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne ni¿ wy¿ej wymienione osoby otrzymuj¹ce œwiadczenie 
pielêgnacyjne, nie s¹ objête rz¹dowym programem wspierania niektórych osób pobieraj¹cych œwiadczenie pielêgnacyjne. Zgodnie z 
przepisami ww. rozporz¹dzenia, pomoc bêdzie wyp³acana w przyjêtym w danej gminie terminie wyp³aty œwiadczenia pielêgnacyjnego za 
miesi¹c styczeñ, luty, marzec 2012 r. Bêdzie j¹ przyznawa³ i wyp³aca³ organ w³aœciwy realizuj¹cy w danej gminie œwiadczenia rodzinne 
(tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upowa¿niony kierownik/pracownik oœrodka pomocy spo³ecznej lub innej jednostki 
organizacyjnej gminy). W zwi¹zku z powy¿szym, decyzje ustalaj¹ce prawo do pomocy podpisuje organ w³aœciwy realizuj¹cy w danej 
gminie œwiadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upowa¿niony do realizacji œwiadczeñ rodzinnych w danej 
gminie kierownik/pracownik oœrodka pomocy spo³ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy. Osoba maj¹ca ustalone prawo do 
œwiadczenia pielêgnacyjnego musi z³o¿yæ do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie zosta³ okreœlony wzór takiego wniosku co 
oznacza, ¿e jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostaæ z³o¿ony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym œwiadczenie 
pielêgnacyjne za miesi¹c styczeñ, luty lub marzec 2012 r. bêdzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy 
powinny z³o¿yæ w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego sta³a siê ostateczna. 
Wnioski z³o¿one po up³ywie ww. terminów zostan¹ pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 z³ miesiêcznie i zgodnie 
z ww. rozporz¹dzeniem Rady Ministrów, przys³uguje osobom maj¹cym ustalone prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego za miesi¹c 
styczeñ, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wyp³aty œwiadczenia pielêgnacyjnego za ww. miesi¹ce. Oznacza to, ¿e 
w ka¿dym z ww. miesiêcy, osobie maj¹cej za dany miesi¹c prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego, nale¿y wyp³aciæ po 100 z³ pomocy. 
Pomoc nie jest œwiadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy op³acania przez organ w³aœciwy sk³adek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymuj¹ce œwiadczenie pielêgnacyjne. Dane dotycz¹ce realizacji rz¹dowego programu 
wspierania niektórych osób pobieraj¹cych œwiadczenie pielêgnacyjne bêd¹ zbierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej 
odrêbnym sprawozdaniem jednorazowym za pomoc¹ aplikacji statystycznej Quick Stat. W zwi¹zku tym, a tak¿e maj¹c na wzglêdzie, ¿e 
œwiadczenie w kwocie 100 z³ dla niektórych osób pobieraj¹cych œwiadczenie pielêgnacyjne nie jest œwiadczeniem rodzinnym, w 
sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z zakresu œwiadczeñ rodzinnych sporz¹dzanym za I kwarta³ 2012 r. nie nale¿y wykazywaæ danych 
w powy¿szym zakresie. Pomoc bêdzie realizowana ze œrodków bud¿etu pañstwa. Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 
2012 r. 

Informacja dotycz¹ca œwiadczeñ pielêgnacyjnych
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Centrum Rozwoju Spo³eczno-Ekonomicznego w Gdyni realizuje projekty unijne zapewniaj¹ce bezp³atne szkolenia zawodowe dla 
pracowników w dwóch kierunkach:

 „POMORSCY ZAWODOWCY” - w ramach którego przeprowadzone zostan¹ szkolenia dotycz¹ce spawania blach i rur spoinami 
pachwinowymi metod¹ mag (135) z elementami rysunku technicznego (istnieje tak¿e mo¿liwoœæ odnowienia uprawnieñ).

„POMORSKI MULTIPLIKATOR KWALIFIKACJI” - w ramach którego przeprowadzone zostan¹ kusy zawodowe z zakresu:

operator wózków jezdniowych,

operator ¿urawi samojezdnych,

operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego,

operator dŸwigów budowlanych,

operator podestów ruchomych,

operator wci¹gników i wci¹garek,

(egzamin koñcowy przeprowadzony jest pod nadzorem Urzêdu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje 
zaœwiadczenie kwalifikacyjne potwierdzaj¹ce zdobyte uprawnienia).

Szkolenia odbywaj¹ siê w pobli¿u zak³adu pracy / miejscowoœci zamieszkania Uczestnika

Oba projekty skierowane s¹ do osób doros³ych, które z w³asnej inicjatywy uczestnicz¹ w kursach poza godzinami pracy, 
zamieszka³ych (w rozumieniu KC) na terenie woj. pomorskiego, na obszarach s³abych strukturalnie, o wykszta³ceniu co najwy¿ej 
œrednim.  Oba kursy finansowane s¹ w 100% ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Szczegó³owych informacji udziela Biuro Projektów ul. Hutnicza 53 D/202, 81-061 Gdynia  tel./fax: (58) 783 37 44 lub s¹ 
dostêpne na stronach internetowych projektów: www.pomorscyzawodowcy.org.pl ,  www.pomorskiekwalifikacje.org.pl .

Bezp³atne kursy zawodowe dla osób pracuj¹cych
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Urz¹d Gminy Cedry Wielkie

Tel. (58) 683-61-64
 Fax. (58) 683-61-66

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

83-020 Cedry Wielkie
ul.Krasickiego 16

Biuletyn “Nowiny ¯u³awskie” WYDAWCA:

¯u³awski Oœrodek Kultury i Sportu
w Cedrach Wielkich

Nr. konta bankowego
dla reklamodawców: 

02 8335 0003 0201 8557 2000 0001

Nak³ad: 1000 egzemplarzy

REDAKCJA: 
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MIEJSCE
NA TWOJ¥ REKLAMÊ

KONTAKT ZOKiS
TEL: 58 683-66-35



ATRAKCYJNE DZIA£KI MIESZKANIOWE W GMINIE CEDRY WIELKIE
W MIEJSCOWOŒCI CEDRY MA£E 25 minut od centrum Gdañska




