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Akcja przeciwpowodziowa w Gminie

Zakoñczenie roku szkolnego

W

nia 25 czerwca 2010 r. œwiêtowano we wszystkich
szko³ach zakoñczenie roku szkolnego. Ka¿dy rok szkolny
to czas wytê¿onej pracy i wysi³ku, ale tak¿e sukcesów i
radoœci. S¹ one zas³ug¹ uczniów i nauczycieli. Uczniowie odebrali
œwiadectwa, które s¹ uhonorowaniem ich pracy. Najwiêksze
powody do radoœci mieli uczniowie którzy otrzymali z r¹k Wójta
Gminy Pana Janusza Goliñskiego nagrody pieniê¿ne oraz
statuetkê dla najlepszych absolwentów szko³y podstawowej i
gimnazjum. Nagroda pieniê¿na dla absolwentów szko³y
podstawowej wynios³a 400z³ , a dla gimnazjum 600z³.

dniach od 23-25 maja br. przechodzi³a na Wiœle w kierunku
Tczewa fala kulminacyjna, stanowi¹c¹ potencjalne
zagro¿enie powodziowe dla depresyjnych terenów ¯u³aw. W
przeddzieñ Wojewoda Pomorski og³osi³ m.in.. dla gmin powiatu
gdañskiego stan alarmowy w zwi¹zku z wyst¹pieniem bardzo
wysokiego poziomu wody na Wiœle w Tczewie. W zwi¹zku z tym
postawione zosta³y w stan gotowoœci s³u¿by gminne zarz¹dzania
kryzysowego, które pe³ni¹c dy¿ury w Kiezmarku i Leszkowach na wale
wiœlanym prowadzi³y na bie¿¹co monitoring sytuacji powodziowej. W
niedzielê dn. 23.05 przyby³ do Leszkowa Wojewoda Pomorski Roman
Zaborowski oraz Dyrektor Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu
Wojewódzkiego Ryszard Sulêta, którzy wspólnie z Wójtem Gminy
Januszem Goliñskim na bie¿¹co zapoznali siê ze stanem faktycznym.
Zaniepokojeni sytuacj¹ przybyli równie¿ do Leszkowa: Zbigniew
Matczak – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji, Zbigniew
Rószkowski – Komendant Wojewódzki Stra¿y Po¿arnej, Starosta
Gdañski – Cezary Bieniasz-Krzywiec oraz Zastêpca Marian Cichon.
Pomimo wysokiego poziomu wody nie wyst¹pi³o bezpoœrednie
zagro¿enie ewakuacji mieszkañców gminy ( do przelania wody przez
koronê wa³u brakowa³o 5m). Jedynym problemem, jaki odnotowano
by³y nory w wale wiœlanym spowodowane niszczycielsk¹ dzia³alnoœci¹
bobrów. Decyzj¹ Wojewody myœliwi podjêli akcjê maj¹c¹ na celu ich
odstraszenie.

D

Szczególny wymiar i uroczyst¹ oprawê mia³o zakoñczenie roku
szkolnego w Zespole Szkó³ w Cedrach Wielkich bowiem po 29
latach pracy w szkolnictwie odesz³a na emeryturê Pani Dyrektor
Anna Jurczak. S³ów uznania dla wieloletniej pracy w szkole nie
szczêdzili goœcie tj. wizytator Kuratorium Oœwiaty Józef Bodio,
Wójt Gminy Janusz Goliñski a tak¿e przedstawiciele rady
rodziców, nauczyciele i uczniowie.
Podkreœlano zas³ugi Pani Dyrektor, która potrafi³a stworzyæ w
placówce wspania³¹ atmosferê s³u¿¹c¹ rozwojowi osobowoœci
dzieci i m³odzie¿y. Wieloletni czas pracy Pani Dyrektor w szkole
spowodowa³ i¿ moment rozstania z ni¹ by³ emocjonalnie bardzo
trudny.

Na zdjêciu: Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski po naradzie gminnego
sztabu kryzysowego.

Na zdjêciu: Wójt Gminy Janusz Goliñski w trakcie podziêkowania Pani
Dyrektor Annie Jurczak za wieloletni¹ pracê w szkole.

Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie
Zamieszczamy wyniki g³osowania z drugiej tury wyborów na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Gminy Cedry
Wielkie.

Na zdjêciu: Marsza³ek Województwa Mieczys³aw Struk podczas
monitorowania stanu wody w Leszkowach.

Na zdjêciu: Pose³ na Sejm Marek Biernacki podczas zapoznawania siê
ze stanem wa³ów przeciwpowodziowych.
Cedry Wielkie, lipiec 2010 r

Nr

Nazwa

1

Szko³a Podstawowa w
Cedrach Ma³ych

2

¯u³awski Oœrodek Kultury i
Sportu w Cedrach Wielkich

3

Liczba
g³osów
wa¿nych

Kaczyñski
Jaros³aw
Aleksander

Komorowski
Bronis³aw Maria

g³osów na
kandytada

g³osów na
kandydata

liczba

%

liczba

%

867

345

39,79

522

60,21

770

298

38,7

472

61,3

Szko³a Podstawowa w
Trutnowy

519

206

39,69

313

60,3

Cedry Wielkie, gm.

2156

849

39,38

1307

60,62
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Aktualnie realizowane inwestycje w Gminie Cedry Wielkie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoúciach:
Miùocin, Trutnowy i Cedry Wielkie.

I

nwestycja wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zosta³
wy³oniony wykonawca - firma Hydrobudowa Gdañsk SA, która podjê³a siê
realizacji inwestycji za kwotê ponad 6 mln z³otych. Prace budowlane rozpoczê³y
siê 17 lutego br. Planuje siê, ¿e inwestycja zostanie oddana do u¿ytku pod
koniec tego roku. W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostanie 14,35
km kanalizacji sanitarnej, a tym samym rozwi¹zany zostanie problem
gospodarki œciekowej w trzech miejscowoœciach.

Wzrost aktywnoúci spoùecznej i kulturalnej mieszkañców
poprzez adaptacjæ byùych zlewni mleka na úwietlice
wiejskie w miejscowoúciach Leszkowy i Stanisùawowo.

M

ieszkañcy Leszkowych i Stanisùawowa bædà mieli nowe úwietlice
wiejskie. Remont byùych zlewni mleka juý wkrótce bædzie miaù swój
finaù. Planowany termin oddania budynków do uýytku to wrzesieñ br.
Prace budowlane wykonuje wyùoniona w wyniku przetargu firma „ELKOR-BUD”
Sp. z o.o z siedzibà w Gdañsku. Caùoúã przedsiæwziæcia pochùonie 455 tys. zù
brutto. Ze úrodków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
udaùo siæ na ten cel pozyskaã 75% wartoúci netto. Po zakoñczeniu budowy
zostanie równieý zakupione wyposaýenie do úwietlic.Oczekujemy, i¿ nowe
obiekty przyczyni¹ siê do wiêkszej integracji lokalnej spo³ecznoœci.

Usprawnienie systemu komunikacji poprzez modernizacjæ
drogi Cedry Wielkie ulica Pionierów Ýuùaw

P

rojekt polega na budowie ciàgu pieszo-jezdnego ulicy Pionierów Ýuùaw
w Cedrach Wielkich o nawierzchni z kostki betonowo-brukowej, wraz ze
zjazdem do drogi powiatowej w stronæ ul. Osadników Wojskowych.
Budowany ciàg pieszo-jezdny ma dùugoúã 1153,57 metrów, a zjazd do drogi
powiatowej - 45,9 metrów. Prace budowlane wykonuje Konsorcjum firm: POLDRÓG Gdañsk Sp. z o.o. z siedzibà w Gdañsku oraz TELEELEKTRONIKA –
Bogusùaw Pszczoùa z siedzibà w Ùægowie. Gmina otrzymaùa na tà inwestycjæ
dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011 w kwocie 817 tys. zù co stanowi 50% kosztów
kwalifikowanych projektu. Pomorski Urzàd Wojewódzki zrefundowaù juý 38%
tej kwoty. Planowany termin oddania drogi do uýytku to wrzesieñ br.

Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdañski - budowa i
modernizacja infrastruktury pieszo - rowerowej na terenie
gmin Pruszcz Gdañski, Suchy Dàb i Cedry Wielkie

T

o kolejny projekt, który otrzymaù dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013. W wyniku jego realizacji w gminie Cedry Wielkie powstanie 6770 m
infrastruktury pieszo – rowerowej. Obecnie roboty budowlano – montaýowe
trwajà juý w Kiezmarku, Leszkowach i Trutnowach. Na przyszùy tydzieñ
zaplanowano rozpoczæcie robót na odcinku Trutnowy – Cedry Wielkie.
Inwestycje wykonuje firma MTM BRUKBET z siedzibà w Pszczóùkach.
Planowany termin rzeczowego zakoñczenia realizacji projektu to 30.09.2010 r

Cedry Wielkie, lipiec 2010 r

