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Para prezydencka na przystani w B³otniku

W

sobotê 14 lipca 2012 r. Prezydent RP Bronis³aw Komorowski wraz z ¿on¹ Ann¹ odwiedzi³ przystañ ¿eglarsk¹ w B³otniku.
Prezydencka Para przyby³a do B³otnika drog¹ wodn¹, ³odzi¹ motorow¹ Szkarpawa „pod dowództwem” Marsza³ka
Województwa Mieczys³awa Struk. Tu¿ po zejœciu z ³odzi na pomost, Wójt Gminy Janusz Goliñski oraz Przewodnicz¹ca
Rady Gminy – Bo¿ena Daszewska przywitali Prezydenck¹ Parê tradycyjnie chlebem i sol¹.Na przystani honorowi goœcie powitani
zostali œpiewem przez grupê dzieci, które wykona³y znan¹ piosenkê „Morze, nasze morze”. Melodia przypad³a chyba do gustu
Panu Prezydentowi, gdy¿ na chwilê w³¹czy³ siê i zaœpiewa³ wspólnie z dzieæmi fragment piosenki. Nastêpnie Pan Prezydent
przywita³ siê i porozmawia³ z grup¹ m³odzie¿y z Ligi Morskiej i Rzecznej, której to organizacji kiedyœ szefowa³ i nadal jest jej
honorowym prezesem. W swoim wyst¹pieniu Pan Prezydent powiedzia³ „Dobrze jest widzieæ tutaj w B³otniku, na Pêtli ¯u³awskiej,
¿e i w tym obszarze Polska siê rozwija”.
Na pami¹tkê pobytu w Gminie Cedry Wielkie Wójt Gminy Janusz Goliñski wrêczy³ Prezydentowi ¿eglarski kompas i zegar
s³oneczny oraz p³ytki delfickie z elementami typowego ¿u³awskiego krajobrazu. Pan Prezydent wraz z ma³¿onk¹ podchodzi³ do
zgromadzonych, by chwilê porozmawiaæ i wykonaæ pami¹tkowe zdjêcia. Atmosfera spotkania by³a bardzo sympatyczna,
bezpoœrednioœæ i otwartoœæ Prezydenckiej Pary zdominowa³y charakter uroczystoœci. Po zakoñczeniu pobytu goœcie udali siê w
dalszy prywatny rejs drogami wodnymi pêtli ¿u³awskiej.

Cedry Wielkie, wrzesieñ 2012 r
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Uroczyste otwarcie przystani ¿eglarskiej w B³otniku.

D

nia 04 czerwca br. odby³o siê uroczyste otwarcie przystani ¿eglarskiej w B³otniku, zrealizowanej w ramach projektu „Pêtla
¯u³awska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Inwestycja zosta³a dofinansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w wysokoœci 60%
kosztów kwalifikowanych. Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza Goliñskiego na uroczystoœæ przybyli m.in..
Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego Ryszard Œwilski, Pose³ na Sejm RP Marek Biernacki, Wiceminister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Bogdan Dombrowski, Dyrektor Biura Dróg Wodnych w Urzêdzie Marsza³kowskim Zbigniew Ptak, Starosta i
Wicestarosta Powiatu Gdañskiego, Cezary Bieniasz-Krzywiec i Marian Cichon, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, którego
reprezentowali Marcin Krauzowicz oraz Anna Zab³ocka-Sztyber - Wicedyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich Polskiej
Organizacji Turystycznej, Wójtowie Powiatu Gdañskiego, Ksiê¿a Parafii z Gminy Cedry Wielkie, radni, so³tysi oraz wielu, wielu
znamienitych goœci. Wójt oficjalnie przywita³ przyby³ych goœci oraz mieszkañców wyra¿aj¹c przy tym zadowolenie, i¿
przedmiotowa inwestycja mog³a byæ zrealizowana w Gminie Cedry Wielkie. „Wierzê, ¿e bêd¹ tu przybywaæ turyœci i ¿eglarze z
ca³ej Polski, a ¿eglarstwo stanie siê istotn¹ ga³êzi¹ lokalnej gospodarki” - powiedzia³. Nastêpnie wrêczono podziêkowania osobom
zaanga¿owanym w realizacjê przedsiêwziêcia, zaœ zaproszeni goœcie wyg³osili krótkie przemówienia. Wa¿nym punktem
uroczystoœci by³o symboliczne przeciêcie wstêgi, której dokonali m.in: Wicemarsza³ek Ryszard Œwilski, Wiceminister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Bogdan Dombrowski, Pose³ na Sejm RP Marek Biernacki, Wójt Gminy Janusz Goliñski. Nastêpnie odby³o siê
poœwiêcenie mariny przez Ksiêdza Pra³ata Franciszka Fecko oraz krótka modlitwa. Po tych wydarzeniach sezon ¿eglarski w
gminie Cedry Wielkie zosta³ oficjalnie otwarty – w dowód tego komandor Polskiego Klubu Morskiego z Gdañska Piotr Mroczek
uderzy³ w dzwon. W programie uroczystoœci otwarcia nie zabrak³o równie¿ dodatkowych atrakcji tj. wystêpów artystycznych dzieci
ze szkó³ podstawowych z Cedrów Wielkich, Cedrów Ma³ych oraz Woc³aw. Wszyscy zainteresowani mogli równie¿ obejrzeæ
pokazy ratowników WOPR oraz udaæ siê w rejs statkiem po Martwej Wiœle.
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Po¿egnanie odchodz¹cego na emeryturê Ksiêdza Pra³ata

D

nia 26 sierpnia br. o godz. 12.00 na uroczystej mszy œw. w koœciele
p.w. Œw. Jana Chrzciciela, po¿egna³ siê z parafianami odchodz¹cy
na emeryturê Ksi¹dz Pra³at Franciszek Fecko, proboszcz parafii w
Giemlicach.
Niezwyk³y charakter koœcielnej uroczystoœci wynika³ z faktu, i¿ funkcjê
proboszcza w Giemlicach Ksi¹dz Pra³at sprawowa³ przez 38 lat, kiedy to
po raz pierwszy dnia 01.08.1974r. zosta³ mianowany proboszczem. W tej
wyj¹tkowej uroczystoœci uczestniczyli: Wójt Gminy Cedry Wielkie –
Janusz Goliñski, Wójt Gminy Suchy D¹b – Barbara Kamiñska,
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Bo¿ena Daszewska, so³tysi, nauczyciele,
przedstawiciele s³u¿by zdrowia oraz liczne rzesze parafian.
W wyg³oszonej homilii Ksi¹dz Pra³at m.in.. dziêkowa³ parafianom za dobro
jakiego zazna³ w trakcie tych d³ugich lat pracy jako duszpasterz i
proboszcz parafii giemlickiej. „Nigdy nie stara³em siê o zmianê parafii,
poniewa¿ czu³em siê dobrze, tu w Giemlicach” – powiedzia³ Ksi¹dz Pra³at.
By³ cz³owiekiem lokalnej ¿u³awskiej spo³ecznoœci, z któr¹ siê z¿y³, pomimo
¿e urodzi³ siê i wychowywa³ w terenach górskich. Z kolei podziêkowanie
Pra³atowi z³o¿yli ministranci, dzieci szkolne, przedstawiciele ko³a
ró¿añcowego oraz samorz¹du. Wójt Gminy Janusz Goliñski podkreœli³
szczególn¹ troskê Ksiêdza Pra³ata o wychowanie i nauczanie m³odego
pokolenia, opartego o chrzeœcijañskie wartoœci. Ksi¹dz Pra³at by³ duchowym nauczycielem dwóch pokoleñ mieszkañców parafii,
nauczycielem niezwykle sumiennym, ale i wymagaj¹cym.Dba³oœæ o œwi¹tyniê, o jej odnowê sz³a w parze z trosk¹ o duchowy
wymiar funkcjonowania parafii. W dowód uznania i wdziêcznoœci za lata pracy Pan Wójt wrêczy³ Ksiêdzu Pra³atowi obraz
przedstawiaj¹cy Koœció³ w Giemlicach, aby nadal, w dalszych latach ¿ycia, widok ten, z którym tak bardzo siê zwi¹za³, móg³
Ksiêdzu Pra³atowi towarzyszyæ. Wœród uczestników uroczystoœci opuszczaj¹cych œwi¹tynie widaæ by³o ³zy wzruszenia.

Ulica M.P³a¿yñskiego w Cedrach Wielkich

W

ci¹gu dwóch lat od katastrofy smoleñskiej wielu budynkom,
placom i ulicom w kraju nadano imiona ich ofiar. Równie¿ w naszej
gminie, na podstawie podjêtej przez Radê Gminy Uchwa³y, od
dnia 04 maja 2012 r. g³ówna ulica w Cedrach Wielkich nosi imiê Macieja
P³a¿yñskiego. Wybór nowej nazwy nie jest przypadkowy, gdy¿ Marsza³ek
Senatu wielokrotnie w przesz³oœci odwiedza³ nasz¹ gminê i interesowa³ siê
jej sprawami. Uczestniczy³ w otwarciu zmodernizowanych szkó³ w Cedrach
Wielkich i Cedrach Ma³ych jak równie¿ oczyszczalni œcieków. Dziêki Jego
osobistemu zaanga¿owaniu, inwestycje te uzyska³y wsparcie finansowe.
Popar³ równie¿ projekt budowy Pêtli ¯u³awskiej. Wielokrotnie bra³ udzia³ w
do¿ynkach. Jak sam podkreœla³, by³ mi³oœnikiem ¯u³aw, naszej ma³ej
ojczyzny. Na tê okolicznoœæ w dniu 25 czerwca odby³y siê oficjalne
uroczystoœci nadania nowej nazwy ulicy, najwa¿niejszej w gminie, le¿¹cej
na trasie Pruszcz Gdañski – Leszkowy, przy której zlokalizowane s¹ g³ówne
gminne instytucje i urzêdy, w tym Urz¹d Gminy. Nadaj¹c nazwê ulicy Jego
imieniem czêœciowo sp³aciliœmy d³ug wobec Zmar³ego za udzielane wsparcie, zainteresowanie i troskê o nasze sprawy. W
uroczystoœciach uczestniczyli licznie
zaproszeni goœcie: Wicemarsza³ek
Ryszard Œwilski, Starosta Gdañski
Cezary Bieniasz – Krzywiec oraz
duchowieñstwo z Arcybiskupem
Gdañskim S³awojem Leszkiem G³ódŸ,
który odprawi³ w koœciele parafialnym
w Cedrach Wielkich krótk¹ ceremonie
oraz dokona³ symbolicznego
poœwiêcenia tabliczki z oznaczeniem
nazwy ulicy. Rodzinê Zmar³ego
reprezentowa³ w uroczystoœci syn
Jakub P³a¿yñski. Na zakoñczenie w
budynku ¯OKiS gdzie odby³a siê
wystawa fotografii z pobytu Marsza³ka
M. P³a¿yñskiego w wielu miejscach na
terenie Gminy, Wójt Gminy Janusz
Goliñski podziêkowa³ wszystkim
obecnym
za udzia³ w
uroczystoœciach oraz uczczenie
pamiêci Marsza³ka.
Cedry Wielkie, wrzesieñ 2012 r
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Przystañ pomog³a w budowie kanalizacji w B³otniku
dniu 02 lipca br. Wójt Gminy Wielkie Janusz
Goliñski podpisa³ umowê o dofinansowanie
projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowoœciach B³otnik i Cedry Ma³e w Gminie Cedry
Wielkie. ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Niew¹tpliwie do wysokiej oceny wniosku i decyzji o
przyznaniu Gminie dofinansowania przyczyni³o siê
wybudowanie przez Gminê przystani ¿eglarskiej w B³otniku,
która równie¿ pod³¹czona zostanie do planowanej
kanalizacji.Kolejna inwestycja na terenie gminy, któr¹
dofinansuj¹ œrodki Unii Europejskiej swoim zakresem
bêdzie obejmowa³a wykonanie blisko 4 km kanalizacji
sanitarnej w ww. miejscowoœciach.. Dziêki wybudowanej
infrastrukturze oko³o 330 mieszkañcom zapewnione
zostan¹ podstawowe us³ugi jakimi jest odprowadzanie
œcieków. Umowa gwarantuje dofinansowanie inwestycji w
wysokoœci 1 571 656,87 z³., co stanowi 60 % wartoœci
projektu. Nowo wybudowana sieæ kanalizacyjna odprowadzi
œcieki do centralnej oczyszczalni œcieków w Cedrach
Wielkich. W za³o¿eniach projektowych przewidziano
budowê kanalizacji grawitacyjno – t³ocznej, o ³¹cznej
d³ugoœci 3 970,3 m (kanalizacja t³oczna - 2546,2 m,
kanalizacja grawitacyjna - 1 424,1 m). Jako przy³¹cza
kanalizacyjne zostanie wykonanych 50 szt. przykanalików o
³¹cznej d³ugoœci 304,2 m. Zaplanowano budowê 6
przepompowni - 5 t³ocznych oraz 1 pompowni przydomowej.
Ponadto w ramach budowy sieci grawitacyjnej zaplanowano
budowê studni kanalizacyjnych (33 sztuki) oraz studni
kanalizacyjnych kaskadowych. Dla sieci kanalizacyjnej
t³ocznej zaprojektowano dwie studnie kanalizacyjne wraz z
zaworami i zasuwami odcinaj¹cymi oraz dwie studnie
kanalizacyjne ³¹czeniowe. Prace objête projektem
rozpoczn¹ siê wczesn¹ wiosn¹ przysz³ego roku. W miesi¹cu
wrzeœniu br. og³oszony zostanie przetarg na wykonawstwo
inwestycji.

W

Zakoñczenie prac remontowych w Oœrodku Zdrowia
³aœnie dobiega koñca remont po³¹czony z
rozbudow¹ Gminnego Oœrodka Zdrowia w
Cedrach Wielkich. W wyniku
realizacji
przedmiotowego zadania ca³kowitej zmianie uleg³
dotychczasowy uk³ad funkcjonalny i wizerunkowy Oœrodka,
w wyniku dobudowy w uk³adzie prostopad³ym nowych
pomieszczeñ, które przeznaczone zostan¹ na gabinety
lekarskie. Przy Oœrodku stacjonowaæ bêdzie karetka
pogotowia ratownictwa medycznego, która w razie
zaistnienia nag³ych wypadków bêdzie w stanie szybciej
udzieliæ pomocy. Zlokalizowanie na terenie gminy Cedry
Na zdjêciu: Panie z KGW Cedry Wielkie w trakcie wykonywania tañca.
Wielkie oddzia³u ratownictwa spowoduje, ze reakcja na
ró¿ne nieszczêœliwe zdarzenia i wypadki bêdzie w znacz¹cy
sposób przyspieszona, co w wielu przypadkach oznacza
uratowanie ¿ycia wielu osób. W ramach zrealizowanego
zadania Oœrodek wyposa¿ony zostanie w nowe meble i
urz¹dzenia oraz sprzêt medyczny, wœród których znajduje
siê spirometr. Jest to urz¹dzenie pozwalaj¹ce na badanie
objêtoœci wdechowej i wydechowej p³uc. Pomiary te s¹
niezbêdne w diagnostyce chorób p³uc. Dokonana
rozbudowa Oœrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich wraz z
zakupem sprzêtu medycznego przyczyni sie do zwiêkszenia
dostêpnoœci mieszkañców do podstawowej opieki
medycznej. Zamierzonym d³ugofalowym efektem realizacji
projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkañców, poprawa
jakoœci i dostêpnoœci us³ug w zakresie ochrony zdrowia oraz
rozwój profilaktyki prozdrowotnej co w konsekwencji ma
przyczyniæ siê do poprawy stanu zdrowia wœród
mieszkañców. Oficjalne otwarcie oœrodka planowane jest
pod koniec wrzeœnia br. i po³¹czone bêdzie z mo¿liwoœci¹
przeprowadzenia bezp³atnych badañ lekarskich.

W

Drugi przetarg na sprzeda¿ gimbusa

P

o bezskutecznym pierwszym przetargu, Wójt Gminy
og³osi³ drugi ustny przetarg nieograniczony na
sprzeda¿ gminnego autobusu szkolnego marki Jelcz.
Przetarg odbêdzie siê dnia 17 wrzeœnia 2012r. o godz.
10.00 w Sali konferencyjnej Urzêdu Gminy. Cena
wywo³awcza wynosi 49.000 z³ netto. Do wylicytowanej
ceny nale¿y doliczyæ podatek VAT od towarów i us³ug w
stawce 23% zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i us³ug. Przystêpuj¹cy do przetargu s¹
zobowi¹zani do wp³aty wadium w wysokoœci 10 % ceny
wywo³awczej, tj. 4900,00 z³ w terminie do dnia 14 wrzeœnia
2012r. na konto Urzêdu Gminy - Bank Spó³dzielczy w
Pruszczu Gdañskim nr. 11 8335 0003 2000 1142 0000 00019
lub w kasie Urzêdu Gminy w godz. 8.00 -15.00. Autobus
mo¿na ogl¹daæ w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.30
w miejscowoœci Cedry Wielkie po wczeœniejszym
uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem urzêdu pod nr.
telefonu 58 683 61 64 wew. 45. Wiêcej szczegó³owych
informacji zawartych jest na stronie internetowej Urzêdu
Gminy pod adresem www.cedry-wielkie.pl/przetargi

Na zdjêciu: Od lewej Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliñski,
Marsza³ek Województwa Pomorskiego Mieczys³aw Struk oraz
WiceMarsza³ek Województwa Pomorskiego Wies³aw Byczkowski.

Œwiadczenia rodzinne na nowy okres
zasi³kowy 2012/2013
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Cedrach
Wielkich informuje, ¿e od dnia 01 wrzeœnia 2012 r.
przyjmowane bêd¹ wnioski o przyznanie œwiadczeñ
rodzinnych na okres zasi³kowy 2012/2013. Okres
zasi³kowy rozpocznie siê 1 listopada 2012 r. i potrwa do
30 paŸdziernika 2013 r. Szczegó³owe informacje
dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy
www.cedry-wielkie.pl
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Jubileusz 100 Urodzin Pani Katarzyny

P

iêkny jubileusz swoich 100 urodzin obchodzi³a dnia 06 czerwca 2012 r. mieszkanka Ceder Wielkich Pani KATARZYNA
GLIER. Jubileuszowa uroczystoœæ rozpoczê³a siê odprawieniem mszy œw. w koœciele parafialnym w Cedrach Wielkich
pod przewodnictwem Ksiêdza Pra³ata Franciszka Fecko. Po mszy œw. licznie zgromadzona rodzina, przyjaciele, ksiê¿a i
w³adze samorz¹dowe w osobach Wójta Gminy Janusza Goliñskiego i Przewodnicz¹cej Rady Bo¿eny Daszewskiej wraz z
Jubilatk¹ przeszli do pobliskiego obiektu ¯u³awskiego Oœrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. W uroczystoœci Wojewodê
Pomorskiego reprezentowa³a Bogumi³a Cierpisz - Dyrektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku,
która odczyta³a list gratulacyjny od Premiera RP Donalda Tuska z okazji 100 Urodzin. Równie¿ w imieniu Powiatu Gdañskiego
Jubilatce ¿yczenia z³o¿y³ obecny na uroczystoœci V-ce Starosta Marian Cichon. Goœcie sk³adali Jubilatce serdeczne ¿yczenia,
obdarowuj¹c bukietami kwiatów i upominkami. Spotkanie przebieg³o w uroczystej atmosferze a te, wyj¹tkowe chwile
uwieczniono na wspólnych fotografiach. Pani Katarzyna pomimo swoich 100 lat jest osob¹ pe³n¹ ¿ycia, bardzo pogodn¹,
kontaktow¹ i mi³¹ i a¿ trudno uwierzyæ, i¿ prze¿y³a ca³y wiek. Pani Katarzyna Glier jest wyj¹tkow¹ osob¹ w lokalnej spo³ecznoœci,
gdy¿ jako jedyna mieszkanka Gminy Cedry Wielkie przekroczy³a 100 lat ¿ycia. Drogiej Jubilatce ¿yczymy w imieniu wszystkich
mieszkañców Gminy Cedry Wielkie, d³ugich jeszcze lat ¿ycia w zdrowiu i zadowoleniu, wœród kochaj¹cej rodziny i przyjació³.

Nowe stawki op³at za wodê i œcieki
11 lipca br. zosta³ rozstrzygniêty przetarg nieograniczony
pn.: „Œwiadczenie us³ugi eksploatacji i konserwacji
zbiorowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych na
terenie Gminy Cedry Wielkie”. W odpowiedzi na og³oszony
przetarg do Urzêdu wp³ynê³a tylko jedna oferta, któr¹ z³o¿y³a
Spó³ka WEMA z Pszczó³ek, dotychczasowy eksploatator
gminnej sieci. Przetargiem zainteresowanie przejawia³o kilka
firm, m.in.Saur Neptun z Gdañska lecz ostatecznie z³o¿ona
zosta³a tylko jedna oferta. Z uwagi na powy¿sze od 1
sierpnia 2012r. na terenie gminy obowi¹zuj¹ nowe stawki za
dostarczanie wody i odbiór œcieków w wysokoœci:
- Op³ata za zu¿ycie 1 m3 wody pitnej – 2,94 z³ brutto.
- Op³ata za 1 m3 odprowadzanych œcieków – 6,05 z³ brutto.
- Op³ata za 1 m3 œcieków dowo¿onych – 5,94 z³ brutto.
Sta³a miesiêczna op³ata od odbiorców wody – 3,01z³ brutto.

Gospodarka wodno-œciekowa pod kontrol¹ Urzêdu

I

nformujemy, ¿e od 01.08.2012 r. nast¹pi³a zmiana podmiotu odpowiedzialnego za wydawanie mieszkañcom warunków
technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i uzgadnianie dokumentacji technicznej. Zadanie to
realizowaæ bêdzie od ww. terminu Urz¹d Gminy Cedry Wielkie. W zwi¹zku z tym stosowne formularze zamieszone s¹
na stronie internetowej Urzêdu Gminy: www.cedry-wielkie.pl w zak³adce „druki do pobrania”, b¹dŸ mo¿na odebraæ
osobiœcie w Urzêdzie Gminy Cedry Wielkie w pok. 12.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e wszystkie awarie sieci wodoci¹gowej nale¿y zg³aszaæ do administratora sieci tj. firmy
„WEMA” S.C. pod numerem telefonu:
(58)683-61-19 (dy¿ur pe³niony w godzinach pracy firmy)
(58)-683-91-96 (dy¿ur pe³niony jest przez 24 godziny na dobê)
Wszelkie zauwa¿one nieprawid³owoœci w pracy urz¹dzeñ i sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnych jak równie¿ wyst¹pienia
jakichkolwiek zak³óceñ w dostarczaniu wody i odbiorze œcieków prosimy zg³aszaæ do Urzêdu Gminy w Cedrach Wielkich
pod numerem telefonu: (58)683-61-64 w.38 lub (58)692-20-38 w godzinach pracy Urzêdu. Powy¿sze dzia³ania maj¹ na
celu sprawowanie pe³nej kontroli nad gminn¹ gospodark¹ wodno-œciekow¹ przez Urz¹d Gminy.
Cedry Wielkie, wrzesieñ 2012 r
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Budowa 14 placów zabaw w Gminie Cedry Wielkie.

W

12 miejscowoœciach Gminy Cedry Wielkie trwaj¹
intensywne prace przy budowie 14 placów zabaw
w ramach projektu pn. „Budowa i doposa¿enie
placów zabaw w miejscowoœciach: Kiezmark, Mi³ocin,
Trutnowy, Woc³awy, Koszwa³y, Cedry Ma³e, Leszkowy,
B³otnik, D³ugie Pole, Trzcinisko, Stanis³awowo, Giemlice, w
gminie Cedry Wielkie etap I”. Wykonawc¹ prac jest firma
NOVUM Wyposa¿enie Placów Zabaw S³awomir
Chmieliñski z miejscowoœci Grom. Ca³kowita wartoœæ
projektu to blisko 370 000,00 z³ z czego 85% stanowi¹ œrodki
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do
koñca lipca br. zakoñczone zostan¹ prace przy budowie
placów zabaw. Zwieñczeniem projektu bêd¹ zabawy
integracyjne dla mieszkañców z okazji otwarcia nowych
placów zabaw, a dla maluchów miejsce zabaw i rekreacji.

Podpisanie umowy na stworzenie Centrum
Sportowo Rekreacyjnego przy ¯OKiS

D

nia 23 sierpnia br. zosta³a podpisana umowa na
realizacjê projektu pn. „Stworzenie Centrum
Sportowo - Rekreacyjnego
przy ¯u³awskim
Oœrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”. Firm¹, która
wygra³a przetarg i zrealizuje zadanie jest spó³ka ELKORBUD z Gdañska. W ramach projektu zostanie wykonany
remont budynku gospodarczego za ¯u³awskim Oœrodkiem
Kultury i Sportu, który po remoncie bêdzie pe³ni³ funkcjê
sportow¹ i rekreacyjn¹. Ponadto w ramach projektu
zostanie stworzona si³ownia zewnêtrzna. Dziêki realizacji
tego projektu zorganizowane zostan¹ zajêcia sportowe na
œwie¿ym powietrzu dla wszystkich chêtnych. Mieszkañcy
jak i turyœci bêd¹ mogli nieodp³atnie skorzystaæ nie tylko z
ustawionych na sta³e sprzêtów takich jak: drabinka, podci¹g
nóg, prostownik pleców, wioœlarz czy prasa no¿na, ale
równie¿ sprzêtów, które bêd¹ przechowywane w
wyremontowanym budynku gospodarczym. Zakup takiego
sprzêtu pozwoli na udzia³ w zajêciach równie¿ dzieci, które z
wielk¹ chêci¹ bêd¹ wspólnie z rodzicami æwiczy³y
wykorzystuj¹c do tego skakanki, hula hop itp..
Termin zakoñczenia prac przewidziano na 30.10.2012 r.

Na zdjêciu: Nowopowsta³y plac zabaw w Mi³ocinie.

Na zdjêciu: Wójt Gminy Janusz Goliñski oraz w³aœciciel firmy ELKOR-BUD
Ireneusz Budzki w trakcie podpisywania umowy na realizacjê zadania.

Remont dróg z dofinansowaniem ANR

W

pierwszej po³owie wrzeœnia br. zostanie og³oszony
przetarg nieograniczony na remont trzech dróg, które
Gmina Cedry Wielkie przejê³a od Agencji
Nieruchomoœci Rolnych. W ramach zamówienia zostan¹
wyremontowane nastêpuj¹ce drogi :
a)
ul. Wiœlana w Cedrach Ma³ych
b)
ul. Kasztanowa w Koszwa³ach
c)
ul. Wspólna w Cedrach Ma³ych
Wsparcia finansowego dla realizacji przedmiotowego zadania
udzieli Agencja Nieruchomoœci Rolnych. Wszystkie prace
zostan¹ zakoñczone do koñca 2012 roku.

Na zdjêciu: Prace przy budowie placu zabaw w Woc³awach.

Remont drogi rolniczej w B³otniku

D

nia 30 sierpnia 2012 roku zosta³ rozstrzygniêty przetarg
na realizacjê zadania pn.: „Wykonanie modernizacji
drogi transportu rolnego w B³otniku w gminie Cedry
Wielkie.” W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja
drogi transportu rolniczego w B³otniku o d³ugoœci 600mb i
szerokoœci 3m. Nawierzchniê drogi stanowiæ bêd¹ dwa pasy z
p³yt ¿elbetonowe typu JOMBO. Przetarg wygra³a i wykonawc¹
prac bêdzie firma Teleelektronika Bogus³aw Pszczo³a z
Cieplewa, z któr¹ umowa zostanie podpisana w pierwszej
dekadzie wrzeœnia. Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia to kwota
128 886,12 z³ brutto z czego 70 000 z³otych stanowi dotacja z
Urzêdu Marsza³kowskiego. Zakoñczenie prac zaplanowano na
30 paŸdziernika br.
Strona 7

Remonty dróg gminnych

D

nia 9 sierpnia 2012 roku zosta³a podpisana z wykonawc¹
umowa na realizacjê zadania pn.: „Utwardzenie dróg
gminnych w gminie Cedry Wielkie”. W ramach projektu
zostan¹ utwardzone nastêpuj¹ce drogi :
a)
ul. D³uga w Cedrach Ma³ych
b)
ul. Kwiatowa w Kiezmarku
c)
ul. Akacjowa w Koszwa³ach
d)
ul. Kasztanowa w Trutnowach
Wykonawc¹ prac jest firma Teleelektronika Bogus³aw Pszczo³a.
Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia to kwota 158 845,37 z³otych
brutto. Zakoñczenie prac zaplanowano na 19 paŸdziernika br.
Cedry Wielkie, wrzesieñ 2012 r
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OP£ATA ADIACENCKA

P

odstawowe informacje dotycz¹ce naliczania op³aty adiacenckiej z tyt. budowy urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

Op³ata adiacencka naliczana jest na mocy przepisów rozdzia³u 7 (art. od 143 do 148) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zmianami).
Wysokoœæ op³aty adiacenckiej uchwalona zosta³a przez Radê Gminy Cedry Wielkie dnia 30 maja 2012r. na
poziomie 30% ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹ nieruchomoœci przed wybudowaniem infrastruktury, a wartoœci¹
nieruchomoœci po wybudowaniu infrastruktury. Innymi s³owy, op³ata adiacencka to 30% kwoty o jak¹ wzros³a wartoœæ
nieruchomoœci po wybudowaniu urz¹dzenia infrastruktury technicznej lub drogi. Je¿eli wartoœæ nieruchomoœci nie
wzroœnie wskutek budowy nowej infrastruktury, wysokoœæ op³aty adiacenkiej nie bêdzie naliczona.
Op³ata adiacencka mo¿e byæ naliczona w przypadku wzrostu wartoœci danej nieruchomoœci wskutek stworzenia
warunków do pod³¹czenia lub korzystania z wybudowanej infrastruktury. Decyduj¹ca jest wiêc mo¿liwoœæ
pod³¹czenia do sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej lub korzystania z wybudowanej drogi, a nie moment faktycznego
wykonania przy³¹cza kanalizacyjnego czy wyjazdu z nieruchomoœci. (reguluje art. 145 ust. 1 ustawy) Decyzja
ustalaj¹ca wysokoœæ op³aty dla danej dzia³ki mo¿e byæ wydana w terminie 3 lat od momentu powstania warunków do
pod³¹czenia lub korzystania z danej infrastruktury technicznej. Je¿eli up³yn¹³ okres 3 lat od zakoñczenia inwestycji,
obowi¹zek zap³aty nie powstaje. (reguluje art. 145 ust. 2 ustawy) Stworzenie warunków nastêpuje po skutecznym
zawiadomieniu o zakoñczeniu budowy lub po uzyskaniu pozwolenia na u¿ytkowanie stosownie do przepisów prawa
Budowlanego.
Op³atê adiacenck¹ nalicza siê jedynie wtedy, gdy dana inwestycja zosta³a zrealizowana z udzia³em œrodków
finansowych Skarbu Pañstwa, Gminy Cedry Wielkie, Unii Europejskiej lub z innych Ÿróde³ zagranicznych
niepodlegaj¹cych zwrotowi. W przypadku wybudowania drogi lub urz¹dzeñ infrastruktury w ca³oœci przez inne osoby
lub podmioty op³ata adiacencka nie zostanie naliczona. (reguluje art. 143 ust. 1 ustawy) Przez wybudowanie
urz¹dzenia infrastruktury technicznej rozumieæ nale¿y budowê drogi (w ca³oœci wraz z oœwietleniem, chodnikami i
zjazdami) lub wybudowanie pod ziemi¹, na ziemi albo nad ziemi¹ przewodów lub urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
kanalizacyjnych, ciep³owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. (reguluje art. 143 ust. 2 ustawy)
Wartoœæ ka¿dej nieruchomoœci przed i po stworzeniu warunków do pod³¹czenia i korzystania ustali zawodowy
rzeczoznawca maj¹tkowy na zlecenie Urzêdu Gminy. (reguluje art. 146 ust. 1a ustawy) Zgodnie z prawem dobór
metod, sposobu wyceny oraz czynników wp³ywaj¹cych na sporz¹dzan¹ wycenê le¿y w gestii rzeczoznawcy i
uregulowane jest w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 21-09-2004 r. w sprawie wyceny nieruchomoœci i sporz¹dzania
operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2109 ze zm.) Wybór podmiotu dokonuj¹cego wyceny nieruchomoœci
odbywa siê w trybie przetargu w ramach ustawy o zamówieniach publicznych.
Wszelkie nak³ady poniesione przez w³aœciciela nieruchomoœci na rzecz budowy danej infrastruktury zostan¹
zaliczone na poczet op³aty adiacenckiej. Wspomniana ustawa o gospodarce nieruchomoœciami stanowi, ¿e kwota o
jak¹ wzros³a wartoœæ nieruchomoœci zostanie obni¿ona o wk³ad finansowy w³aœciciela. Tym samym obni¿eniu ulegnie
ustalona dla danej dzia³ki op³ata. (reguluje art. 148 ust. 4 ustawy) Op³ata adiacencka nie obejmuje nieruchomoœci
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leœne. (reguluje art. 143
ust. 1 ustawy) Zobowi¹zanym do uiszczenia op³aty adiacenckiej jest osoba lub podmiot, której przys³uguje prawo
w³asnoœci do nieruchomoœci, w chwili stworzenia warunków do pod³¹czenia do danego urz¹dzenia infrastruktury. W
zwi¹zku z powy¿szym nie ma znaczenia póŸniejsze zbycie nieruchomoœci lub przed ustaleniem op³aty adiacenckiej.
Reasumuj¹c, procedura naliczania op³at adiacenckich w zwi¹zku z budow¹ infrastruktury technicznej przedstawia siê
w nastêpuj¹cy sposób:
1. po oddaniu do u¿ytkowania danej sieci Urz¹d Gminy w terminie do 3 lat zleca rzeczoznawcy maj¹tkowemu
wykonanie operatów szacunkowych dla poszczególnych nieruchomoœci, które uzyska³y dostêp do urz¹dzenia
infrastruktury.
2. „z urzêdu” zostaje wszczête postêpowanie w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty adiacenckiej, w³aœciciele
nieruchomoœci otrzymuj¹ pisemne zawiadomienie o wszczêciu postêpowania i maj¹ mo¿liwoœæ w terminie 7 dni
zapoznania siê z sporz¹dzonym dla ich nieruchomoœci operatem szacunkowym i z³o¿enia ewentualnych pisemnych
wniosków oraz zastrze¿eñ w sprawie.
3. kolejnym etapem jest wydanie decyzji ustalaj¹cej wysokoœæ op³aty adiacenckiej.
Obowi¹zek zap³aty op³aty powstaje w ci¹gu 14 dni od momentu, kiedy decyzja staje siê ostateczna.

Cedry Wielkie, wrzesieñ 2012 r
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Pobyt dzieci z Bia³orusi

V ¯u³awski Rajd Rowerowy

W

dniach 19-28 czerwca 2012 r. przebywa³a na
terenie Gminy 18-osobowa grupa dzieci z
Bia³orusi wraz z opiekunami. Akcja jest dzie³em
œp. Macieja P³a¿yñskiego i najwiêksz¹ akcj¹
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jej celem jest
umacnianie kontaktu dzieci polskich mieszkaj¹cych na
Bia³orusi z jêzykiem polskim, poznanie polskiej tradycji ,
kultury i historii. Dzieci zakwaterowane by³y przez okres 10
dni w Oœrodku Wypoczynkowym „Leœny Zak¹tek” w
Mikoszewie gdzie mia³y równie¿ zagwarantowane
wy¿ywienie. Program pobytu by³ bardzo atrakcyjny. Dzieci
zwiedzi³y gdañsk¹ Starówkê, w tym Bazylikê Mariack¹,
gdzie przy grobowcu œp. M.P³a¿yñskiego wykonano
wspólne zdjêcia. Odby³y wycieczki do Szymbarka,
Malborka, Gdyni oraz Sopotu, w trakcie których mog³y
poznaæ zabytki, muzea oraz atrakcyjne miejsca. Zwiedzi³y
Katedrê Oliwsk¹ i wys³ucha³y koncertu organowego. Z
wie¿y widokowej Katedry ogl¹da³y panoramê Pomorza.
Wziê³y równie¿ udzia³ w Sesji Dzieciêcej Rady Gminy oraz
uroczystoœci nadania nazwy ulicy imienia M.P³a¿yñskiego w
Cedrach Wielkich. Uczestniczy³y równie¿ w wielu
imprezach szkolnych.

D

nia 21.07.2012r. 60 - osobowa grupa rowerzystów w
¿ó³tych koszulkach wyruszy³a w kolejny ju¿ pi¹tym
rajd rowerowy po ¯u³awach.
Z Cedrów Wielkich trasa wiod³a przez ¯u³awki do Drewnicy,
gdzie wjechano na niedawno wyremontowany zwodzony
most. Ogl¹damy wybudowany w 1718 roku wiatrak jedyn¹
na ¯u³awach tego typu budowlê. Konstrukcja ta jest zwana
„koŸlakiem” i jest to unikatowy wiatrak przemia³owy
z bry³¹ dachu na kszta³t odwróconej ³odzi. Dalej peleton
prowadzi³ przez miejscowoœci Bronowo, Wiœniówkê,
Szkarpawê i Wybicko, gdzie w osadach sezonowych na
du¿¹ skalê by³a uprawiana obróbka bursztynu. St¹d ju¿ tylko
1,5 km w¹sk¹ krzyw¹ dró¿k¹ do Nowego Dworu Gdañskiego
– stolicy ¯u³aw Wiœlanych. Zwiedzono muzeum ¯u³awskie
i obejrzano film pt. „Wêdrówka po ¯u³awach”. Po
odpoczynku i s³odkim poczêstunku uczestnicy wyruszyli do
miejscowoœci Cyganek. W ruinach nieistniej¹cej plebani
przygotowano ognisko, na którym upieczono kie³baski.
Powrotna jazda prowadzi³a przez Tujsk, Szkarpawê,
Wybicko do NiedŸwiedzicy. Ostatni postój by³ w Kiezmarku,
gdzie wrêczono uczestnikom pami¹tkowe medale. Do
zobaczenia za rok!!

Powstanie Centrum Sportowe w Giemlicach

D

nia 27 sierpnia 2012 roku zosta³ rozstrzygniêty
przetarg na realizacjê zadania pn.:
„Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice”. W
ramach projektu w centrum wsi Giemlice powstanie parking
o powierzchni 385 m2, zostanie wykonana nawierzchnia
trawiasta na boiskach do gry w siatkówkê i koszykówkê oraz
monta¿ koszy do gry w koszykówkê. W ramach projektu
powstanie równie¿ si³ownia zewnêtrzna. Zagospodarowanie
zachwaszczonego i niedostêpnego dla ludzi terenu w piêkny
skwerek oraz plac sportowy, na którym powstanie boisko do
siatkówki i koszykówki oraz plac wyposa¿ony w ciekawe i
bezpieczne elementy sportowe zwiêkszy udzia³
mieszkañców w aktywnej rekreacji. Takie miejsce wp³ynie na
zwiêkszenie atrakcyjnoœci turystycznej
i sportowo
rekreacyjnej wsi.

Na zdjêciu: Dzieci przed katedr¹ w Gdañsku Oliwie

Z uroków placu i skweru bêd¹ korzystali nie tylko mieszkañcy
Giemlic, ale równie pobliskich miejscowoœci gminnych oraz
turyœci. Wykonawc¹ prac bêdzie firma MTM – BRUKBET z
Pszczó³ek, która wygra³a przetarg. Ca³kowity koszt
przedsiêwziêcia to kwota 156 826,06 z³., z czego blisko 80%
kosztów kwalifikowanych stanowiæ bêdzie dofinansowanie
ze œrodków unijnych.

Na zdjêciu dzieci podczas zwiedzania pobrze¿a
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Demonta¿ pokryæ dachowych z eternitu.

Bezskuteczny , kolejny przetarg na sprzeda¿
dzia³ek gminnych

N

iestety po raz kolejny nie dosz³o do og³oszonego
na
dzieñ 03.08.2012 przetargu
nieograniczonego na sprzeda¿ gminnych,
uzbrojonych dzia³ek budowlanych po³o¿onych w
Cedrach Ma³ych, z uwagi na brak zainteresowanych ich
kupnem.
Wójt Gminy przed og³oszeniem przetargu dokona³
obni¿enia o 10% ich wartoœci netto, a mimo to ¿aden
podmiot nie przyst¹pi³ do przetargu. Zaoferowane ceny
dzia³ek nie odstêpuj¹ od œrednich cen stosowanych w
obrocie nieruchomoœci na terenie gminy i s¹ one
uzbrojone co podnosi ich atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹.
Stagnacja w obrocie nieruchomoœci jest wynikiem
wystêpuj¹cej od d³u¿szego czasu ogólnopolskiej
dekoniunktury w bran¿y obrotu nieruchomoœciami, jak
równie¿ wiêkszymi wymogami banków dla potencjalnych
kredytobiorców w dostêpie do kredytów hipotecznych.

I

W

ójt Gminy Cedry
Wielkie zachêca
mieszkañców
do skorzystania z
m o ¿ l i w o œ c i
dofinansowania
inwestycji polegaj¹cych
na demonta¿u pokryæ
dachowych z eternitu.
Dotacjê w wysokoœci do 80% wartoœci inwestycji nie wiêcej
ni¿ 3500,00 z³ mo¿na uzyskaæ po spe³nieniu wymogów
zawartych w Regulaminie przyznawania dofinansowania na
usuwanie i utylizacjê odpadów niebezpiecznych
zawieraj¹cych azbest, pochodz¹cych z budynków
mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Cedry
Wielkie. W celu uzyskania szerszej informacji zapraszamy
do kontaktu pod numerem telefonicznym (58) 692-20-37 lub
(58) 683-61-64 wew. 37 lub osobiœcie w pokoju nr 14 Urzêdu
Gminy w Cedrach Wielkich.

Nowa linia komunikacyjna "01".

nformujemy, ¿e z dniem 02.07.2012 r. uruchomiona zosta³a na terenie Gminy nowa linia komunikacyjna „01” na trasie Giemlice
- Leszkowy - Cedry Wielkie - Pruszcz Gdañski. Us³ugi przewozów regularnych na ww. linii œwiadczone s¹ przez firmê PLUS
EXPRESS Spó³ka jawna Bogdan Joszczuk & Witold Schwill z siedzib¹ w Cedrach Wielkich przy ul. M. P³a¿yñskiego 9. Istnieje
mo¿liwoœæ zakupu biletów miesiêcznych. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod nr tel.: 513-405-234. Poni¿ej zamieszczamy
rozk³ad jazdy linii „01” obowi¹zuj¹cy od dnia 02.07 br. Wyra¿amy nadziejê, ¿e nowo utworzona linia wp³ynie na poprawê jakoœci
funkcjonowania komunikacji w naszej Gminie.

Cedry Wielkie, wrzesieñ 2012 r
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„Z³ap wiatr w pomorskie ¿agle wiedzy”

Gmina na Jarmarku Dominikañskim

J

armark Œw. Dominika organizowany jest corocznie
przez Miêdzynarodowe Targi Gdañskie, i uchodzi za
najwiêksz¹ w Polsce i jedn¹ z najwiêkszych w Europie
plenerow¹ imprezê kulturalno-handlow¹. Na zaproszenie
Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku, Gminê podczas
Jarmarku reprezentowa³o KGW Leszkowy. W dniu 5
sierpnia na ulicy D³ugiej odby³a siê degustacja potraw w
ramach imprezy pn. ,,Pomorskie Smaki’’, gdzie zosta³y
zaprezentowane pokazy przyrz¹dzania potraw i produktów
wytwarzanych tradycyjnymi metodami w oparciu o stare
receptury. Oprócz degustacji lokalnych przysmaków mo¿na
by³o zobaczyæ rêkodzie³o artystyczne, a turyœci i mieszkañcy
Pomorza mieli okazjê obserwowaæ jak w kuchni radzi sobie
Marsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk,
gotuj¹c dla wszystkich bursztynow¹ zupê rybn¹. W dniach
28 lipca do 19 sierpnia cz³onkowie Stowarzyszenia ¯u³awy
prezentowali podczas Jarmarku przy ul. Tkackiej swoje
stoiska promocyjne. Gmina prezentowa³a podczas jarmarku
materia³y promocyjne z zabytkami i ciekawymi terenami, jak
równie¿ stroje ¿u³awskie .

O

d wrzeœnia br. rozpocznie siê realizacja projektu
„Pomorskie-Dobry Kurs na Edukacjê- kszta³towanie
kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez
edukacjê morsk¹” w roku szkolnym 2012/2013. Tytu³
projektu brzmi: ,,Z³ap wiatr w pomorskie ¿agle wiedzy’.’ Do
projektu zakwalifikowa³a siê Szko³a Podstawowa Cedry
Wielkie, Cedry Ma³e i Woc³awy. Projekt realizuje
Departament Edukacji i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego
jako Lider Projektu w imieniu Województwa Pomorskiego, w
partnerstwie z Lig¹ Morsk¹ i Rzeczn¹ oraz z Fundacj¹
Navigare Mateusza Kusznierewicza. W ramach projektu, w
klasach pi¹tych szkó³ podstawowych odbywaj¹ siê zajêcia
pozalekcyjne prowadzone metod¹ projektu w obszarze
edukacji morskiej , zajêæ pedagogiczno-psychologicznych
oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Równie¿
organizowane s¹ praktyczne zajêcia ¿eglarskie, warsztaty
edukacyjne w postaci warsztatów wyjazdowych i
edukacyjno-¿eglarskich, pikniki naukowe oraz obozy
¿eglarskie. W realizacji projektu weŸmie udzia³ ok. 60
uczniów.

Obóz ¿eglarski w B³otniku

W

Na zdjêciu: Marsza³ek Województwa Mieczys³aw Struk wraz z KGW Leszkowy

Modernizacja drogi w Koszwa³ach.

D

dniach 16 - 29 lipca br. na Przystani ¯eglarskiej w
B³otniku odby³ siê dzienny obóz wêdrowny, w
którym uczestniczy³a 16-to osobowa grupa dzieci
w wieku od 12 do 16 lat.
Zajêcia na wodzie uatrakcyjni³y przepyszne obiady,
dostarczane
przez Cedrowy Dworek. Dzieci zdoby³y
podstawowe umiejêtnoœci praktyczne z zakresu ¿eglarstwa,
naby³y umiejêtnoœci obcowania z wod¹ , wzbogaci³y wiedzê
o morzu i jednostkach p³ywaj¹cych, pozna³y zasady
bezpieczeñstwa ¿eglarstwa i kajakarstwa.
W koñcowych dniach obozu niesamowit¹ frajd¹ by³ nocleg
na przystani zorganizowany przez Komandora Piotra
Mroczka . Wakacyjne wra¿enia z pobytu w tak wyj¹tkowym i
piêknym miejscu zapewne pozostan¹ na d³ugo w pamiêci
uczestników.

nia 10 lipca br. zosta³y zakoñczone prace przy
realizacji zadania pn.: „Modernizacja drogi
dojazdowej – ul. Cisowej do wêz³a Koszwa³y w
ramach budowanej Obwodnicy Po³udniowej Gdañska”.
Inwestycja by³a realizowana z udzia³em œrodków
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap
II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój. Wykonawc¹
prac by³a firma „EL-DRO” z Grudzi¹dza, która wykona³a ca³e
zadanie blisko dwa miesi¹ce przed terminem. W
za³o¿eniach projektowych koszt realizacji inwestycji opiewa³
na kwotê 596 669,00 z³, natomiast firma z Grudzi¹dza
wykona³a inwestycjê za kwotê 378 467,80 z³. Dotacja z
bud¿etu pañstwa na dofinansowanie w/w projektu to kwota
99 311,00 z³, pozosta³a czêœæ zosta³a sfinansowana ze
œrodków bud¿etu Gminy Cedry Wielkie.

"Powiat Bli¿ej Ciebie" - Akcja Informacyjna Powiatu.

I

nformujemy, ¿e w dniu 10 wrzeœnia 2012 r. (poniedzia³ek)
w godzinach 10:00-14:00 na terenie placu pomiêdzy
Urzêdem Gminy a Oœrodkiem Zdrowia w Cedrach
Wielkich zostanie usytuowany namiot Starostwa
Powiatowego. Pracownicy poszczególnych wydzia³ów oraz
przedstawiciele szkó³ i innych jednostek organizacyjnych
Powiatu bêd¹ udzielali informacji, przyjmowali wnioski,
rozpowszechniali materia³y promocyjne i informacyjne
dotycz¹ce Powiatu Gdañskiego. Serdecznie zapraszamy.
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Gminni Jubilaci

W

ostatnim czasie kilka par ma³¿eñskich bêd¹cych mieszkañcami Gminy
obchodzi³o swój d³ugoletni jubileusz po¿ycia ma³¿eñskiego. „Z³ote
Gody” tj. 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili dnia 26.06.2012 r.
Pañstwo Jadwiga i Józef Owca z D³ugiego Pola oraz dnia 24.08.2012 r. Pañstwo:
Leokadia i Bronis³aw Bielec z Cedrów Wielkich oraz Stanis³awa i Edward
Chwa³ek z D³ugiego Pola.
Jubileuszowe uroczystoœci odby³y siê w sali œlubów Urzêdu Stanu Cywilnego
mieszcz¹cej siê w budynku Urzêdu Gminy, na które oprócz Jubilatów przyby³y ich
rodziny oraz Wójt Gminy Janusz Goliñski wraz z Z-c¹ Kierownika USC El¿biet¹
Mieszczak.
Aktu dekoracji medalami „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” w imieniu
Prezydenta RP dokona³ Wójt Gminy Janusz Goliñski sk³adaj¹c jednoczeœnie
Jubilatom gratulacje i ¿yczenia. Z-ca Kierownika USC przy³¹czaj¹c siê do ¿yczeñ wrêczy³a Jubilatom wi¹zanki kwiatów
oraz prezent. Nieoficjalna czêœæ uroczystoœci przebieg³a w bardzo mi³ej atmosferze, przy lampce szampana i
okolicznoœciowym torcie. Jubilaci wspominali lata m³odoœci i ten czas wspólnych 50 lat ¿ycia, w których nie brakowa³o chwil
radosnych i piêknych, ale te¿ i ciê¿kich doœwiadczeñ.
Swój Jubileusz obchodzi³y równie¿ dwie pary obchodz¹ce „Diamentowe Gody” czyli 60 – lecie po¿ycia ma³¿eñskiego Pañstwo Maria i Edmund Partyka z miejscowoœci Cedry Wielkie oraz Irena i Maksymilian Wutkowscy z Trzciniska.
Jubileuszowe spotkania odby³y siê z udzia³em Wójta Gminy Janusza Goliñskiego w domach Jubilatów, którzy otrzymali z
r¹k Wójta Gminy listy gratulacyjne, wi¹zanki kwiatów, a przede wszystkim ¿yczenia – d³ugich , wspólnych jeszcze lat w
zdrowiu i zadowoleniu. Szanownym Jubilatom sk³adamy ¿yczenia d³ugich i pogodnych lat ¿ycia w dobrym zdrowiu , w
otoczeniu rodziny i przyjació³.

Na zdjêciu: Pañstwo Stanis³awa i Edward Chwa³ek

Na zdjêciu: Pañstwo Leokadia i Bronis³aw Bielec

Na zdjêciu: Pañstwo Irena i Maksymilian Wutkowscy

Na zdjêciu: Pañstwo Maria i Edmund Partyka

Cedry Wielkie, wrzesieñ 2012 r
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Warsztaty plastyczne w Stanis³awowie.

"Mobilna Strefa Kibica" w Cedrach Wielkich.

dniach od 3 lipca do 1 sierpnia 2012 r. w ramach
projektu „Kolorowo i sportowo – warsztaty
plastyczne i zajêcia sportowe w œwietlicy wiejskiej
w Stanis³awowie” realizowanego w ramach ma³ych
projektów „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” objêtego
PROW na lata 2007-2013, w œwietlicy w Stanis³awowie
odbywa³y siê warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do
15 lat. W zajêciach uczestniczy³o 18 dzieci, g³ównie z
Woc³aw i Stanis³awowa. Zajêcia prowadzili: Barbara
Rowiñska i Daniel Kufel. Pierwsze zajêcia odby³y siê w
pracowni Pana Daniela Kufla mieszcz¹cej siê w domu
podcieniowym w Trutnowach. Zajêcia w tak piêknym i
tajemniczym otoczeniu dostarczy³y dzieciom
niezapomnianych wra¿eñ. Na zajêciach ,,mali artyœci"
wykonywali prace o ró¿nej tematyce i w ró¿nych technikach.
Z wielkim zaanga¿owaniem pracowali przy sztalugach
wykonuj¹c pracê zespo³ow¹ pt. ,,Krajobraz ¯u³awski". Prace
uczestników projektu zostan¹ zaprezentowane szerszej
publicznoœci na zaplanowanym na wrzesieñ wernisa¿u.

nia 13 czerwca 2012 r. zafunkcjonowa³a w Cedrach
Wielkich „Mobilna Strefa Kibica”, która zosta³a
usytuowana na boisku przy Zespole Szkó³ w Cedrach
Wielkich. „Mobilna Strefa Kibica” czyli ciê¿arówki z du¿ym
ekranem o wym. 3x5m, ruszy³y w Polskê, zaraz po
rozpoczêciu Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej w celu
o¿ywienia lokalnego spo³eczeñstwa poprzez mo¿liwoœæ
stworzenia wspólnego ogl¹dania meczów „pod go³ym
niebem” .Równie¿ i do naszej gminy dotar³ samochód z
olbrzymim ekranem, co by³o powodem du¿ej, sportowej
mobilizacji wœród dzieci i m³odzie¿y. Jeszcze przed
oficjalnym otwarciem „Mobilnej Strefy Kibica” 13 czerwca w
godzinach przedpo³udniowych na kompleksie sportowym
Orlik odby³y siê rozgrywki sportowe w ramach pi³ki no¿nej w
III kategoriach wiekowych. W imprezie bra³y udzia³ wszystkie
dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego z Ceder Ma³ych oraz
S³onecznych Okienek Przedszkolnych, ubrane w bia³o czerwone, narodowe stroje. Dzieci bawi³y siê w bloku
sportowym, rywalizuj¹c w 10 konkurencjach, zwieñczeniem
czego by³o wrêczenie dla ka¿dego przedszkola medalu
„Mobilnej Strefy Kibica”, który sprawi³ ka¿demu z nich
ogromna radoœæ. Natomiast dla zwyciêskich dru¿yn puchary
wrêczy³ Wójt Gminy Janusz Goliñski. Na zakoñczenie
sportowych zmagañ na scenie w bia³o - czerwonych
strojach pojawi³y siê i zatañczy³y dziewczynki z Zespo³u
„Stars” z Ceder Ma³ych.

W

D

Na zdjêciu: dzieci w trakcie zajêæ w domu podcieniowym w Trutnowych.

Na zdjêciu: Zajêcia dzieci w œwietlicy w Stanis³awowie.
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II Olimpiada PrzyjaŸni w Cedrach Wielkich.

Wakacyjny projekt organizowany przez ¯OKiS

D

obieg³ koñca wakacyjny projekt pod nazw¹ „Weso³e wakacje
na wsi – warsztaty plastyczne, taneczne i fotograficzne
organizowane przez ¯OKiS”. W wyremontowanych
œwietlicach wiejskich w Leszkowach, Stanis³awowie, Koszwa³ach a
tak¿e w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w D³ugim Polu i ¯OKiS
odbywa³y siê zajêcia plastyczne i taneczne. W ¯OKiS z uwagi na
wyposa¿enie pracowni komputerowej w program do obróbki zdjêæ,
drukarkê do zdjêæ oraz cyfrowy aparat fotograficzny prowadzone
by³y tak¿e warsztaty fotograficzne. Warsztaty umo¿liwi³y dzieciom
uczestnictwo w zajêciach poszerzaj¹cych ich pasje i
zainteresowania. W warsztatach bra³o udzia³ ok. 100 dzieci z naszej
gminy, które wykleja³y, malowa³y, wycina³y i zg³êbia³y trudn¹ sztukê
obróbki zdjêæ. Kolorowe prace plastyczne oraz pakiety pocztówek z
naszej gminy uœwietni³y wystawê zorganizowan¹ jako
podsumowanie twórczej pracy dzieci. Na scenie przy oœrodku
kultury zatañczy³y dzieci bior¹ce udzia³ w warsztatach tanecznych.
To wszystko obejrzeli zaproszeni goœcie, rodzice oraz uczestnicy
Festynu „Lato zostañ z nami”, który odby³ siê 25 sierpnia br.

P

o raz drugi, dnia 19.05.2012 r. w Cedrach Wielkich przy
zespole boisk „Orlik” odby³a siê wspólna impreza
integracyjna pn. ”II Olimpiada PrzyjaŸni”. Organizatorem
i pomys³odawc¹ imprezy by³ Wójt Gminy Janusz Goliñski oraz
Dyrektor Oœrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego "¯u³awski
S³onecznik" w Giemlicach – Janina Gruchocka. Ide¹
przewodni¹ imprezy by³a integracja poprzez sport dzieci i
m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie z placówek
edukacyjno - wychowawczych Powiatu Gdañskiego. W
olimpiadzie wziêli udzia³ podopieczni: OREW Caritas
Archidiecezji Gdañskiej z Tr¹bek Wielkich, Zespo³u Szkó³
Specjalnych w Warczu, ORW „¯u³awski S³onecznik” z Giemlic
oraz m³odzi sportowcy z Klubu Orlika w Cedrach Wielkich.
Patronat Honorowy nad imprez¹ obj¹³ Wójt Gminy Cedry
Wielkie - Janusz Goliñski, który ufundowa³ wszystkim
sportowcom z³ote medale.

TANIE NOCLEGI ZA MIASTEM
dla pracowników firm
ul. Lipowa 10, Koszwa³y
10 minut od Gdañska
602-264-863

e-mail: hana.woznica@onet.eu
www.noclegidlafirm.prv.pl
Pokoje 2 i 3 osobowe, ³azienka, kuchnia
taras, parking na auta
Bezp³atny dostêp do internetu
dla lokatorów
Wystawiamy rachunek za nocleg.

REDAKCJA:
Urz¹d Gminy Cedry Wielkie
83-020 Cedry Wielkie
ul.M. P³a¿yñskiego 16
Tel. (58) 683-61-64
Fax. (58) 683-61-66
Cedry Wielkie, wrzesieñ 2012 r

Biuletyn “Nowiny ¯u³awskie”
Nak³ad: 2000 egzemplarzy

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

¯u³awski Oœrodek Kultury i Sportu
w Cedrach Wielkich
Nr. konta bankowego
dla reklamodawców:
02 8335 0003 0201 8557 2000 0001
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ATRAKCYJNE DZIA£KI MIESZKANIOWE W GMINIE CEDRY WIELKIE
W MIEJSCOWOŒCI CEDRY MA£E
25 minut od centrum Gdañska

