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Drodzy mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie
Drodzy mieszkańcy, na Państwa ręce kieruję nowe
wydanie kwartalnika„Nowiny Żuławskie”, ukazujący
naszą „Małą Ojczyznę”.
Epidemia COVID-19 całkowicie zmieniła nasze życie,
wymuszając dystans społeczny i rezygnację z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Pomimo trudnej
sytuacji, która nas dotknęła miniony rok pokazał, że
jesteśmy sobie w stanie poradzić i wspólnie zrealizować
wiele zadań. Czytając artykuły o inwestycjach, działaniach kulturalnych czy ważnych sprawach społecznych
pamiętajcie o tym, że osiągnęliśmy to wszystko wspólną
ciężką pracą.Za co serdecznie dziękuję.
W tym szczególnym przedświątecznym okresie życzę
Państwu przede wszystkim zdrowia i wszystkiego dobrego oraz przypominam, że koronawirus jest zagrożeniem dla wszystkich dlatego apeluje do Państwa o zrozumienie i przestrzeganie
nowych zasad. Życie i zdrowie mieszkańców jest dla mnie najważniejsze. Dbajmy o
siebie i swoich bliskich.
Janusz Goliński
Wójt Gminy Cedry Wielkie

Janusz Goliński
Wójt Gminy Cedry Wielkie

#ZOSTAŃWDOMU

GODNE UWAGI
MIKOŁAJ ZE ŚNIEŻYNKAMI ODWIEDZIŁ SENIORÓW
Nietypowy święty Mikołaj również w tym roku pamiętał o seniorach mieszkających na terenie naszej gminy. Niecodzienny gość
przekazał im świąteczne paczki. Mikołajowi – a jakże – towarzyszyły śnieżynki.
- Dziś w dobie pandemii kontakt z seniorami jest ograniczony,
ale w tych trudnych czasach pamiętajmy o najstarszych mieszkańcach naszej gminy, którzy czasami mieszkają niby blisko nas,
ale daleko. Zabiegani i zajęci codziennością zapominamy o nich.
W tym przedświątecznym czasie warto sobie o nich przypomnieć, zrobić dobry uczynek. Czasami wystarczy nawet chwila
uwagi, rozmowa, a nawet samo wysłuchanie – zdradził nam św.
Mikołaj.
W naszej gminie mieszkają 23 osoby powyżej 90. roku życia.
Świąteczne paczki trafiły do wszystkich.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński oraz Justyna
Słowińska Przewodnicząca Rady Gminy z wizytą u seniorki.

- Zawsze jest to dla nas miły dzień, kiedy możemy obdarować kogoś niespodziewanym prezentem. Wzruszenie niektórych osób
sprawia, że w naszych oczach również kręci się niejedna łezka – dodają śnieżynki.
Pierwszy raz świąteczne paczki rozdawane były seniorom w roku ubiegłym. Akcja zainicjowana przez wójta Janusza Golińskiego
na pewno będzie kontynuowana w latach kolejnych.

GOŚĆ Z LAPONII ODWIEDZIŁ RÓWNIEŻ DZIECI
Pomimo bardzo napiętego grafiku aż dwa dni spędził w naszej
gminie św. Mikołaj. W piątek rozdawał świąteczne paczki najstarszym mieszkańcom, a dzień później odwiedził dzieci ze wszystkich miejscowości naszej gminy.
Tak długiego pobytu Mikołaja w naszej gminie nikt się nie
spodziewał. Gość z bieguna północnego tak bardzo zauroczył
się naszą gminą i jej mieszkańcami, że przedłużył u nas swój
pobyt. W sobotę z pomocą świętemu i zaprzęgowi jego reniferów przyszli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach, którzy swoim zabytkowym i odświętnie udekorowanym
pojazdem wozili całą ekipę po naszych wsiach.
Niektórzy mieszkańcy twierdzili, że nie był to prawdziwy Mikołaj,
a wójt Janusz Goliński, który wcielił się w jego rolę. Spieszymy
jednak z informacją, że była to plotka. Nas odwiedził prawdziwy
św. Mikołaj z Rovaniemi.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Justyna Słowińska
Przewodnicząca Rady Gminy, Łukasz Żarna Dyrektor ŻOKiS oraz świąteczni
pomocnicy Świętego Mikołaja.

– Doszły nas słuchy, że w gminie Cedry Wielkie mieszkają same
grzeczne dzieci, więc Was odwiedziliśmy. Teraz obdarowywaliśmy maluchy słodkościami, ale na święta Bożego Narodzenia
każdy może spodziewać się ciekawszych prezentów – o ile został
wysłany do mnie list. Do świąt nie pozostało już wiele czasu, więc
kto nie zdążył jeszcze wysłać listu, musi się pospieszyć – mówi
nam św. Mikołaj.
Trzeba jednak zaznaczyć, że wizytę niecodziennego gościa z
Laponii oraz śnieżynek i skrzatów koordynował urząd gminy z
wójtem Januszem Golińskim oraz przewodniczącą Rady Gminy
Justyną Słowińską na czele i niezawodna ekipą Łukasza Żarny,
dyrektora Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich.
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Na zdjęciu: Święty Mikołaj wręczający dzieciom słodkości.

POKAŻMY SWOJĄ MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY
Wszyscy Polacy doskonale wiedzą, jak ważna dla naszego
narodu jest data 11 listopada. Dla upamiętnienia 102. rocznicy
odzyskania Niepodległości władze gminy Cedry Wielkie złożyły
kwiaty pod pomnikiem. Na pamiątkę tego wydarzenia zasadzono także dąb niepodległości.
W symbolicznych uroczystościach uczestniczyli: Justyna
Słowińska – przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, wójt
Janusz Goliński oraz ks. dziekan Janusz Mathea.
– Kiedy 2 lata temu odsłanialiśmy pomnik „100-lecia odzyskania
Niepodległości”, nikt z nas nie przypuszczał, że w tym roku
inaczej będziemy musieli obchodzić nasze narodowe święto.
Chcemy, aby tak ważne dla naszego kraju uroczystości odbywały się właśnie w tym miejscu, aby była to nasza lokalna tradycja.
Zapraszam mieszkańców, aby w tym wyjątkowym okresie indywidualnie uczcili 102. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości – zachęca wójt Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem.

Ważne jest, że w naszej gminie mamy miejsce, gdzie możemy
upamiętniać ważne uroczystości, miejsce, które służyć będzie
następnym pokoleniom.
– W tym szczególnym czasie modlimy się za nasz kraj i jego
mieszkańców, ale także za tych, którzy mieszkają poza jego
granicami. Naszą modlitwą chcemy upamiętnić także tych,
którzy nie wahali się oddać życia za ojczyznę – dodaje ks.
dziekan.
11 listopada to najważniejsza data dla każdego Polaka.
– Te skromne obchody to też nasz szacunek do historii. Po 123
latach niewoli Polacy odzyskali swój dom, orła białego i biało-czerwoną flagę. Cieszmy się takimi dniami jak ten – mimo że
są obchodzone inaczej niż dotychczas – kiedy możemy pokazać miłość do swojej ojczyzny – podkreśla Justyna Słowińska.
Materiał filmowy z obchodów dostępny na stronie:
www.cedry-wielkie.pl

Na zdjęciu: Ks. Dziekan Janusz Mathea, Justyna Słowińska przewodnicząca
Rady Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie,
Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy Cedry Wielkie.

Na zdjęciu: Tablica upamiętniająca wydarzenie.

Na zdjęciu: Uroczyste wkopanie dębu.
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DRUDZY NA POMORZU I NAJLEPSI W POWIECIE
W miesięczniku „Wspólnota” opublikowano ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy lokalne w latach
2014-2019. Na bardzo wysokim miejscu znalazła się gmina Cedry Wielkie.
Zestawienie, jak podają autorzy rankingu, obejmuje wartość dotacji pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2019, bez
rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego
mieszkańca.
Gmina Cedry Wielkie została sklasyfikowana na 18. miejscu w Polsce w grupie gmin wiejskich. W przeliczeniu na jednego
mieszkańca wydatki ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2019 wyniosły dokładnie 4 211,53 zł. Na Pomorzu lepszy
wynik – wśród gmin wiejskich – osiągnęła tylko gmina Krokowa. Z kolei w powiecie gdańskim jesteśmy bezkonkurencyjni.
Za nami na 36. pozycji sklasyfikowany jest Suchy Dąb, a następna gmina Przywidz na 142. miejscu na 1538 sklasyfikowanych
samorządów.
– Jeśli chcemy realizować jakiekolwiek inwestycje, to musimy pozyskiwać zewnętrzne dofinansowanie. Sięgamy przede
wszystkim po pieniądze z Unii Europejskiej, ale również od Marszałka, Wojewody i Starosty Gdańskiego. Miejsce w rankingu
pokazuje, że jesteśmy w tym skuteczni, co świadczy z kolei o tym, że nasi pracownicy są bardzo dobrze przygotowani i
wiedzą, jak przygotować wniosek, aby zostały zaopiniowany pozytywny – mówi wójt Janusz Goliński.
Również ilość zrealizowanych inwestycji pokazuje, że w zdobywaniu środków europejskich jesteśmy dobrzy. Wystarczy
przypomnieć o budowie kanalizacji sanitarnej, ścieżek rowerowych czy renowacji zabytków, na co środki pozyskano
właśnie z funduszy unijnych.

Na zdjęciu: Hala sportowa w Cedrach Wielkich.

Na zdjęciu: Przystań żeglarska w Błotniku.

Na zdjęciu: Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Piotra w Trutnowach.

Na zdjęciu: Wiślana Trasa Rowerowa z lotu ptaka.
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INWESTYCJE
BEZPIECZNIE NA NASZYCH DROGACH
Zakończył się remont kolejnego odcinka drogi powiatowej między
Kiezmarkiem a Błotnikiem. Drogowcy utwardzili i wzmacnili pobocza.
– Realizacja tego zadania na pewno nie byłaby sprawna, gdyby nie
współpraca z powiatem gdańskim. Remont drogi Kiezmark –
Błotnik finansowany był z dwóch źródeł: powiatowych i gminnych –
mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Przypomnijmy, że był to dalszy ciąg prac na tej drodze. W lipcu
zakończono przebudowę najgorszego odcinka drogi Błotnik –
Kiezmark. Dzięki porozumieniu gminy z powiatem przebudowano
ok. 1,6 km drogi, na co wydano ok 1,8 mln zł. Nawierzchnia drogi
została wymieniona, ulica poszerzona, a pobocza utwardzone.
Wykonano również odwodnienie.
– Od pewnego czasu gotowa jest też dokumentacja techniczna na
przebudowę odcinka drogi między Błotnikiem a Trzciniskiem. Na
remont tej drogi ubiegamy się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych, co na pewno przyspieszyłoby realizację przebudowy drogi.
Chcielibyśmy, aby inwestycja była realizowana w przyszłym roku –
podkreśla Stefan Skonieczny, Starosta Gdański.
Warto przy okazji powiedzieć, że przebudowa tej drogi to nie jedyne
przedsięwzięcie realizowane wspólnie ze starostwem powiatowym.
Prowadzono prace, dzięki którym znacznie bezpieczniej będą
mogły czuć się dzieci chodzące do Szkoły Podstawowej w Wocławach. Wzdłuż drogi ustawiono barierki i słupki ochronne oraz
dodatkowo wprowadzono nowe oznakowanie drogi powiatowej.
– Zainstalowane znaki ostrzegawcze oraz dodatkowe kontrole
Policji mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a
szczególnie dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły – dodaje
Janusz Goliński.

Na zdjęciach: Remontowane odcinki dróg w naszej gminie.
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DZIAŁANIA NA TRZECH DROGACH JUŻ ZAKOŃCZONE
W ostatnim czasie zakończyły się prace na trzech gminnych drogach. Zakończono przebudowy ulic: Łokietka w Trutnowach
i Ogrodowej w Cedrach Wielkich. Od zupełnych podstaw zbudowano też drogę, która będzie w przyszłości dojazdem do
przedszkola i żłobka w Cedrach Wielkich.
– Mimo trudnej sytuacji gospodarczej udaje się realizować inwestycje drogowe. Pamiętajmy jednak, że ich realizacja nie
byłaby możliwa, gdyby nie środki, które pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomnę przy okazji, że nie są
to jedyne trzy inwestycje, które otrzymały rządowe wsparcie – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Ulica Łokietka miała być gotowa do połowy grudnia. Drogowcy uporali się z zadaniem znacznie szybciej. Ulica została nie
tylko poszerzona. Wybudowano także ciąg pieszo-rowerowy i zainstalowano nowe oświetlenie. Prace przy ul. Łokietka w
Trutnowach kosztowały 2,2 mln zł.
Przebudowa ul. Ogrodowej kosztowała natomiast 1,3 mln zł. Ulica w Cedrach Wielkich, która jest teraz asfaltowa, zyskała
nowe oświetlenie, a piesi mogą korzystać z nowego chodnika.
Z kolei droga dojazdowa do planowego przedszkola i żłobka w Cedrach Wielkich kosztowała 2,3 mln zł.
Trzeba jeszcze przypomnieć, że na kilku innych naszych drogach również prowadzone są prace remontowe, które otrzymały wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeszcze w tym roku drogowcy zakończą działania w Serowie, a w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się z przebudowanych dróg w Długim Polu i Trutnowach.
– Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych są dla nas nieocenionym wsparciem. Zabiegamy o kolejne środki, dzięki
którym będziemy mogli remontować następne drogi w naszej gminie – dodaje Janusz Goliński.

Na zdjęciach: Wyremontowane trzy odcinki dróg w naszej gminie.
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KOLEJNA DROGA ROLNICZA WYREMONTOWANA
Przed terminem zakończył się remont drogi transportu
rolnego we wsi Długie Pole. Przypomnijmy, że remont drogi
finansowany był z budżetu naszej gminy oraz środków
pozyskanych z samorządu województwa pomorskiego.
– Z tego wsparcia korzystamy już od kilku lat i nie ma co
ukrywać, że jest to znacząca pomoc, która pozwala każdego
roku remontować kolejny dojazd do pól. Każda dodatkowa
złotówka na inwestycje jest w tej chwili niezwykle ważna –
mówi wójt Janusz Goliński.
W tym roku remontowana była droga łącząca Długie Pole z
Giemlicami. Prace na półkilometrowym odcinku kosztowały
260 tys. zł, a 96 tys. zł stanowiło dofinansowanie samorządu
województwa pomorskiego. Dodajmy, że droga wykonana
została ze znacznie trwalszych płyt betonowych. Taka technologia jest o ok. 30 proc. droższa od płyt yomb, ale trwalsza. Rolnicy korzystają z ciężkich, nowoczesnych maszyn
rolniczych, dlatego dojazdy do pól muszą być wytrzymałe i
służyć przez wiele lat.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz zastępca Wójta
Piotr Jaśniewski.
Na zdjęciu:

– Od lat staramy się znaleźć pieniądze, by wesprzeć samorządy gminne w kwestii remontu dojazdów do pól. Wydawać by się mogło, że inwestycje nie są ważne, ale dla każdego rolnika to niezwykle istotne przedsięwzięcie. Zapewniam,
że środki na remonty dróg transportu rolnego będą dostępne również w przyszłym roku – mówi nam Leszek Bonna,
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Na zdjęciu: Nowo powstała droga łącząca Długie Pole z Giemlicami.

DOSTALIŚMY KOLEJNE PIENIĄDZE
Zarząd Województwa Pomorskiego wydał zgodę na
przyznanie dodatkowych środków unijnych na budowę
kolejnego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej. Dzięki temu
otrzymamy 1,5 mln zł.
– Dzięki tym pieniądzom zostanie wybudowany ostatni
fragment Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie naszej
gminy. Brakujący odcinek to trasa między wałem Wiślanym
w Leszkowach a granicą naszej gminy we wsi Giemlice –
mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie. – Mam
nadzieję, że niebawem kolejne odcinki Wiślanej Trasy
Rowerowej wybudowane będą u sąsiadów. W trakcie
budowy jest trasa od Sobieszewa do Błotnika. Swoją część
wybudował również Tczew. Jest również duża szansa, że
odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej wybuduje gmina Suchy
Dąb.
Dodajmy, że na budowę naszego odcinka Wiślanej Trasy
Rowerowej pozyskaliśmy z funduszy europejskich niespełna
6,6 mln zł, przy czym całkowite wydatki kwalifikowalne opiewały na 11,2 mln zł.

Na zdjęciu: Odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej.

– Musimy wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję na
pozyskanie środków zewnętrznych. Dzięki nim możemy
budować drogi, chodniki, a także ścieżki rowerowe, które
coraz chętniej wykorzystywane są przez mieszkańców
naszej gminy – zauważa Janusz Goliński.
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KLUB SENIORA CORAZ BLIŻEJ
Do końca roku zostaną zakończone prace budowlane w
budynku należącym kiedyś do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Cedrach Wielkich. Po zakończeniu prac
swoją siedzibę będą tu mieli seniorzy naszej gminy.
– Co bardzo nas zaskoczyło, do przetargu stanęła tylko
jedna firma. Koszt prac adaptacyjnych będzie niższy niż
początkowo szacowaliśmy. Zapłacimy ok. 280 tysięcy
złotych, a z wyposażaniem obiektu realizacja całego projektu kosztować nas będzie nieco ponad 300 tysięcy złotych –
informuje wójt Janusz Goliński.
Przypomnijmy, że nasza gmina otrzymała na ten cel
dofinansowanie od Wojewody Pomorskiego w wysokości
150 tys. zł, a pieniądze pochodzą z rządowego programu
„Senior+”. Dodajmy, że odpowiedni wniosek trafił również
do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, skąd mamy otrzymać kolejne środki, ale tym razem na działalność klubu
seniora.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz zastępca Wójta
Piotr Jaśniewski.
Na zdjęciu:

– Zakładamy, że klub seniora będzie funkcjonował od
poniedziałku do piątku. W budynku, poza pomieszczeniami,
gdzie będą spotykać się członkowie klubu, utworzona zostanie też sala do rehabilitacji – dodaje wójt Goliński.

Na zdjęciu: Prace związane z remontem budynku Gminnej Spółdzielni.

AMBITNE DROGOWE PLANY
W ostatnich latach na inwestycje drogowe pozyskaliśmy 12,2
mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Niedawno złożono wniosek o pozyskanie kolejnych środków, które mają być
przeznaczone na remonty czterech dróg: dwie w Miłocinie i
po jednej w Wocławach i Koszwałach.
Inwestycje drogowe realizowane są w różnych miejscowościach naszej gminy. Tylko w tym roku drogowcy zakończyli
działania przy trzech zadaniach. Zakończono przebudowy
ulic: Łokietka w Trutnowach i Ogrodowej w Cedrach Wielkich. Od podstaw zbudowano zaś drogę, która będzie w
przyszłości dojazdem do przedszkola i żłobka w Cedrach
Wielkich.
– Trwają prace w Serowie, które mają być oddane do użytku
do końca roku. W przyszłym roku prowadzone będą działania na dwóch ulicach w Długim Polu i Trutnowach. Przetargi,
które miały wyłonić wykonawców, zostały rozstrzygnięte.
Nie zasypujemy gruszek w popiele i złożyliśmy wniosek o
Na zdjęciu: Jedna z wyremontowanych dróg w naszej Gminie.
kolejne pieniądze. Na początku przyszłego roku przekonamy się, czy nasza gmina otrzyma rządowe wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie ukrywam, że liczę na te pieniądze, bo
tylko przy wsparciu zewnętrznym będziemy mogli zrealizować te plany – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Szacunkowy koszt remontu wspomnianych czterech dróg wynosić może nawet 7,5 mln zł, a z Funduszu Dróg Samorządowych
otrzymać możemy połowę tej kwoty.
Nie zapominajmy również o drogach rolnych i osiedlowych wykonanych w Długim Polu i Wocławach i planowanych nowych
drogach w miejscowościach Trutnowy, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Błotnik i Długie Pole – Giemlice.
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PODPISANO UMOWĘ NA ZAKUP ŁODZI
W ciągu najbliższych miesięcy do Błotnika mają trafić nowe
łodzie, które zostaną zakupione w ramach wojewódzkiego
projektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie zaślubin Polski z
morzem”. Właśnie podpisano umowę z firmą, która dostarczy nam nowe łodzie.
W projekcie, zainicjowanym przez Samorząd Województwa
Pomorskiego, uczestniczą 23 gminy. W gronie tym nie
mogło zabraknąć gminy Cedry Wielkie.
– Łodzie miały trafić do Błotnika znacznie wcześniej, ale w
tym roku wszystkie działania przebiegają w nietypowy
sposób. Można powiedzieć, że pandemia wszystko wywróciła do góry nogami. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze.
10 łodzi zasili naszą obecną flotę, a będą z nich korzystać
młodzi adepci żeglarstwa, których w naszej gminie nie
brakuje – komentuje wójt Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Adam Krawiec
Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego,
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz oraz Maciej Kowalczuk zastępca Dyrektora
Na zdjęciu:
ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Liderem projektu jest gmina Pruszcz Gdański. Do przetargu, który wyłonił dostawcę łodzi, stanęły trzy przedmioty.
– Zgodnie z umową zwycięzca przetargu nowe łodzie powinien dostarczyć w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Jestem
jednak przekonany, że czas ten będzie znacznie krótszy. Wierzę, że w nowym sezonie żeglarskim łodzie będą już w Błotniku –
dodaje Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

WIOSNĄ SKORZYSTAMY Z KANALIZACJI
Trwa budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedry
Małe - Kolonia. Wszystkie roboty mają być ukończone
wiosną przyszłego roku.
Cedry Małe – Kolonia to jedna z ostatnich miejscowości w
naszej gminie, gdzie nie ma jeszcze kanalizacji sanitarnej.
Wójt Janusz Goliński już od dwóch lat czynił starania, aby
budowa w kolonii Cedrów Małych rozpoczęła się jak
najszybciej. Na opóźnienie złożyło się kilka czynników, a
najważniejszym była przebudowa drogi ekspresowej S7.
Pojawiły się także komplikacje administracyjno-prawne.
- Na szczęście udało się pokonać wszystkie przeciwności
losu. Postępy prac widać gołym okiem, przebiegają one
zgodnie z harmonogramem i nic nie wskazuje na to, żeby
termin zakończenia robót został przesunięty. Przy okazji
porządkujemy wysłużoną i mocno skorodowaną sieć wodociągową i budujemy nowy odcinek sieci. Zdaję sobie
sprawę, że budowa nastręcza kłopotów. Mam jednak
nadzieję, że mieszkańcy okażą się wyrozumiali – mówi
Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Trwające prace w miejscowości Cedry Małe - Kolonia.

Koszt budowy sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 1,4 mln zł, z czego 85 proc. tej kwoty pokryją środki Unii Europejskiej otrzymane
z Regionalnego Programu Operacyjnego.
- W dalszym ciągu czekamy na uruchomienie jakichkolwiek środków zewnętrznych, które moglibyśmy pozyskać na budowę
sieci kanalizacyjnej w Kiezmarku. Mamy już gotowy projekt, którego realizacja może kosztować nawet 5 mln zł. Sami, bez
zewnętrznego dofinansowania, nie uporamy się z tak drogim przedsięwzięciem – dodaje wójt.
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SKUTECZNIE POZYSKUJEMY PIENIĄDZE NA DROGI
Kolejna drogowa inwestycja w naszej gminie została ukończona. 1 grudnia mieliśmy przyjemność uczestniczenia w skromnym, acz uroczystym zakończeniu przebudowy ulicy Łokietka
w Trutnowach. Inwestycja kosztowała niemal 2 mln zł.
Przebudowa Łokietka ruszyła wiosną. Jezdnia została poszerzona. W części nawierzchni jest asfaltowa, a pozostały odcinek zbudowano z kostki. Wybudowano także ciąg pieszo-rowerowy, a przy okazji musiano też zająć się „przełożeniem”
części podziemnych instalacji. W ramach inwestycji ulica
zyskała również nowe oświetlenie.
– Drogę mogliśmy przebudować dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Nie
ma co ukrywać, że w dobie obecnego kryzysu, realizacja
każdego zadania drogowego – bez tych środków – byłaby
dla naszej gminy niezwykle karkołomnym wyzwaniem finansowym. Mam nadzieję, że w przyszłości również będziemy
mogli cieszyć się ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg
Samorządowych – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry
Wielkie.

Na zdjęciu:
Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielki, Justyna Słowińska
Przewodnicząca Rady Gminy oraz Ireneusz Sweda asystent Wojewody
Pomorskiego.

Obecny na symbolicznej uroczystości w imieniu Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha Ireneusz Szweda, asystent
wojewody podkreślił, że pomorskie samorządy bardzo skutecznie wykorzystują pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych.
– Niemal w każdej gminie widzimy coraz więcej nowych nawierzchni, a co najistotniejsze – bezpiecznych dróg. Dowodem
tego niech będzie ulica Łokietka, na przebudowę której rząd przeznaczył niespełna 1 milion złotych – dodaje Ireneusz
Sweda.
Dodajmy, że przebudowaną drogę poświęcił ks. kan. Zbigniew Kerlin, proboszcz trutnowskiej parafii.
Tylko w ostatnich latach na inwestycje drogowe pozyskaliśmy 12,2 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Złożono wniosek o pozyskanie kolejnych środków, które mają być przeznaczone na remonty czterech dróg: dwie w Miłocinie i po jednej
w Wocławach i Koszwałach. Czy je otrzymamy? Jeszcze nie wiadomo.
Przypomnijmy przy okazji, że niedawno zakończono przebudowę Ogrodowej w Cedrach Wielkich, a po sąsiedzku zbudowano od podstaw drogę, która będzie w przyszłości dojazdem do przedszkola i żłobka w Cedrach Wielkich. Prace trwają z
kolei w Serowie, natomiast w przyszłym roku prowadzone będą działania na dwóch ulicach w Długim Polu i Trutnowach.

Na zdjęciu: Uroczyste przecięcie wstęgi symbolizujące otwarcie drogi.

Na zdjęciu: Poświęcenie nowo wyremontowanej drogi.
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BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W DŁUGIM POLU
Trwa przebudowa drogi w Długim Polu. Inwestycja potrwa
kilka miesięcy, ponieważ objęła ona również budowę sieci
wodociągowej, co wydłużyło czas realizacji zadania, ale też
sprawiło, że jej koszty są wysokie.
Cała inwestycja rozpoczęła się od uporządkowania sieci
wodociągowej.
- Niektóre odcinki musieliśmy budować od samego początku, co znacznie zwiększa koszty całego zadania. Przy okazji
przeprowadzone zostaną prace, które w przyszłości ułatwią
budowę światłowodu. Droga zyska oczywiście nowy dywanik asfaltowy, ale wybudowany będzie też chodnik i zainstalowane oświetlenie – tłumaczy Janusz Goliński, wójt naszej
gminy.
Na zdjęciu:
Na zdjęciu: Prace związane z remontem drogi.

Zdajemy sobie sprawę, że w związku z trwającymi pracami,
występują poważne utrudnienia w ruchu. Mamy jednak
nadzieję, że mieszkańcy ze zrozumieniem podejdą do
problemu, by już za kilka miesięcy cieszyć się z zupełnie
nowej drogi.

2 MILIONY NA NOWE PRZEDSZKOLE
Wiadomo już, że gmina Cedry Wielkie otrzyma 2 mln zł z
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymana pomoc to
rządowa tarcza dla polskich samorządów. W tej chwili
najważniejszym zadaniem inwestycyjnym na najbliższe kilka
lat jest budowa przedszkola i żłobka.
Koszt całej inwestycji został oszacowany na ok. 11 mln zł.
Budowa samego przedszkola kosztować ma natomiast 5-6
mln zł.
- Moim zdaniem 2 miliony złotych powinny wystarczyć na
rozpoczęcie inwestycji. Projekt wraz z pozwoleniem na
budowę już mamy. Teraz więc kolej na ogłoszenie przetarNa zdjęciu: Wizualizacja wnętrza przedszkola.
gu, a potem budowę. Będą oczywiście zabiegał o dodatkowe środki zewnętrzne, które ułatwią nam zrealizowanie tego ważnego przedsięwzięcia – informuje wójt Janusz Goliński.
Dodajmy na koniec, że dopełnieniem całego przedsięwzięcia może być planowana budowa dwóch budynków wielorodzinnych, na co nasz samorząd mógłby otrzymać rządowe wsparcie finansowe w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

PODPISANO UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU WOZU STRAŻACKIEGO
3 grudnia w obecności Pani Justyny Słowińskiej Przewodniczącej Rady Gminy, Wójt Janusz Goliński podpisał umowę z
Prezesem Michałem Rychlickim i Andrzejem Lewańskim
członkiem Zarządu OSP w Koszwałach na dofinansowanie
w wys. 400.000 zł. zakupu wozu strażackiego.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu będzie to wóz marki
Volvo, który dotrze do tej jednostki jeszcze w tym roku.
Gratuluję i życzę strażakom by spełnił on Wasze oczekiwania i służył przez wiele dzięsiątków lat tak jak ta obecnie
wykorzystywana Scania mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy
Cedry Wielkie.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielki, Justyna Słowińska
Przewodnicząca Rady Gminy, Tadeusz Kollek Kierownik Referatu rolnictwa,
ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego oraz przedstawiciele Straży
Pożarnej.
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FOTOGALERIA INWESTYCJE

Działania na trzech drogach już zakończone.

Drudzy na Pomorzu i najlepsi w powiecie.

Podpisno umowę na zakup łodzi.
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FOTOGALERIA INWESTYCJE

2 miliony na nowe przedszkole

Skutecznie pozyskujemy pieniądze na drogi

- 14 -

KULTURA, SPORT I OŚWIATA
NA ROWERZE TEŻ POZNAMY HISTORIĘ
Podróż po Wale Wiślanym może mieć charakter nie tylko
przyrodniczy, ale również historyczny. We wsi Błotnik na
drodze rowerowej zauważyć można nietypowy znak, który
informuje, że w tym miejscu znajdowało się dawne ujście
Wisły.
– Chcieliśmy zaproponować rowerzystom, aby zasmakowali
odrobinę w historii. W ten sposób zaznaczyliśmy stary przebieg Wisły, która płynęła w tym miejscu prosto do Gdańska,
jeszcze przed wykonaniem Przekopu Wisły w 1895 roku –
informuje wójt Janusz Goliński. – Obecnie jedynym połączeniem ze starym korytem rzeki jest śluza w Przegalinie.
Będąc w tym miejscu, można dodatkowo na międzywalu
zaobserwować małe oczka wodne, które są pozostałością
po starym korycie rzeki.

Na zdjęciu: Kamień upamiętniający przekop Wisły.

Pierwszy znany projekt przekopu pojawił się w 1768 roku, a przedstawił go Jan Jerzy de Woyten, major wojsk koronnych.
To właśnie on wystosował w tej sprawie memoriał do króla Stanisława II Augusta. Decyzję podjęły ówczesne władze
Pruskie dopiero po serii powodzi na Żuławach w drugiej połowie XIX wieku. Bieg nowego koryta wytyczono wzdłuż Przemysławy, średniowiecznej odnogi wiślanej, która w późniejszych latach zanikła. Prace ruszyły w czerwcu 1891 roku. Na
budowie pracowało 1000 osób i 40 maszyn parowych. Całe przedsięwzięcie kosztowało 20 mln marek. Dzięki tej inwestycji znacznie zmniejszyło się zagrożenie powodziowe Żuław.
Dodajmy, że 31 marca 2015 w Błotniku odsłonięto dwa kamienie upamiętniające to wydarzenie.

NAGRODY WRĘCZONE
Wójt Janusz Goliński przy okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył nagrody wszystkim dyrektorom placówek oświatowych
w naszej gminie.
– Jest to moim zdaniem, najodpowiedniejszy moment do uhonorowania dyrektorów naszych placówek oświatowych.
Doceniam to, że w okresie pandemii koronawirusa swoją ciężką pracą, która często wykracza poza harmonogram
codziennych zajęć, wykazują się dużym zaangażowaniem w działaniach – mówi wójt Janusz Goliński.
Warto jeszcze przypomnieć, że kilka tygodni temu wójt Goliński nagrodził także nauczycieli – Panią Katarzynę Perzyńską,
Panią Czesławę Gruba i Pana Zbigniewa Tymińskiego, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę.
– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składam serdeczne życzenia, ale
chcę też podziękować za kreatywność, cierpliwość i wyrozumiałość. Niech Wasza praca będzie powodem do dumy.
Życzę wszystkim pomyślności nie tylko dziś, ale i w całym roku szkolnym – życzy Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z pracownikami ds. oświaty i dyrektorami placówek oświatowych
naszej gminy.
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EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
We wrześniu na placu Miasteczka Ruchu Drogowego odbył
się egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klas V i VI ze
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polski w Wocławach, oraz uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej w
Cedrach Małych pod czujnym okiem Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zdawali egzamin. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy
bezpiecznej jazdy w ruchu drogowym.

Na zdjęciu: Uczestnicy egzaminu wraz z Policjantami.

TEATR MAŁA OJ-CZY-ZNA
W niedzielę 27.09.2020 r. widzowie mieli przyjemność wziąć
udział w przedstawieniu teatralnym, które było dedykowane
najmłodszym mieszkańcom naszej gminy.
Przedstawienie o wymownej nazwie „Mała Oj-czy-zna” przybliżyło oglądającym problem z którym zmierzyć musi się
ludzkość-czyli jak dbać o przyrodę. Poprzez historię małej
pszczółki i zwierzątek, które spotkała na swojej drodze dzieci w
przyjemnej i edukacyjnej formie zdobyły wiedzę o ochronie
przyrody. Padły pytania co my jako ludzie możemy zrobić dla
niej, jak uchronić gatunki, które mogą wyginąć, co się stanie
gdy zabranie zapylaczy.
Był to bardzo piękny przekaz.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydażenia.

ŻEGLOWANIE DLA KAŻDEGO!
Jeszcze przed zakończeniem sezonu żeglarskiego. Na
Przystani Żeglarskiej w Błotniku mieliśmy przyjemność gościć
dzieci i młodzież z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
Żuławski Słonecznik.
Dwie grupy 3-osobowe pod okiem opiekunów i wykwalikowanego trenera uczestniczyły w jednodniowych zajęciach żeglarskich, które obejmowały zarówno zagadnienia teoretyczne jak
i praktyczne z zakresu żeglarstwa. Wychowankowie ORW nie
mieli okazji dotychczas uczęszczać na tego typu zajęcia.
Wiele emocji, ale i uśmiechu przyniosła przygoda żeglarska.
Mimo niektórych trudności wszyscy zakończyli spotkanie z
przekonaniem, że Marina jest przyjazna dla każdego. Tym
bardziej, że zajęcia odbywały się na specjalnie przystosowanej
jednostce, która została udostępniona przez rezydenta GKM
CEDRUS.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydażenia.

To nie jest ostatnie spotkanie z żeglarstwem dla grupy uczestników ORW.
Zaplanowano również zajęcia stacjonarne w ORW o tematyce żeglarskiej, w ramach których trener regularnie odwiedzać
będzie ośrodek w Giemlicach.
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„WIĘCEJ WIESZ O POWODZI LEPIEJ SIĘ CHRONISZ”
- WYSTAWA POKONKURSOWA
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich ma przyjemność przedstawić Państwu wystawę konkursu plastycznego, który został zorganizowany dla klas 3-5 szkół podstawowych na terenie Żuław.
Temat: „Więcej wiesz o powodzi lepiej się chronisz” organizowany w ramach działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu
zarządzania ryzykiem powodziowym i ochrony przeciwpowodziowej Żuław.
Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – ETAP II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Gdańsku”.
Nazwa ekspozycji: „Więcej wiesz o powodzi, lepiej się chronisz”, „AKTYWNI BŁĘKITNI”
Poniżej zwycięzcy konkursu:
1 miejsce: Adrian Abramek- Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu
2 miejsce: Tymoteusz Kawka (klasa 3A) – SP nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
3 miejsce: Marcel Nowakowski (klasa 4C) – SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim
7 prac wyróżnionych:
Oliwia Milewska (klasa 3A) – SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim
Kacper Skurczyński (klasa 3A) – SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim
Maja Stańko (klasa 3A) – SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim
Michał Fehrmann (klasa 4A) – SP nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
Maksymilian Malinowski (klasa 4C) – SP nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Dominika Kryger (klasa 5A) – SP nr 3 w Pruszczu Gdańskim
Oskar Dudzik (klasa 3B) – SP nr 1 w Nowym Dworze Gdański

Na zdjęciu: Zwycięska praca - Adrian Abramek.

Szczególna zgodność prac z tematem konkursu:
Urszula Janzer (klasa 4B) – SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim
Iga Przyborowska (klasa 4C) – SP nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Kornelia Zielińska (klasa 4C) – SP nr 3 w Pruszczu Gdańskim.
Dodatkowe wyróżnienia:
Szymon Kudzin (klasa 3B) – SP w Rotmance
Oskar Siwiak (klasa 4A) – SP w Miłoradzu
Jakub Dolaciński (klasa 2D) – SP w Pszczółkach
Oliwer Janus (klasa 4) – SP w Koźlinach

Na zdjęciu: praca Tymoteusza Kawki.

DZIAŁALNOŚĆ ON-LINE ORGANIZOWANA PRZEZ ŻOKIS
Z uwagi na ograniczenia w organizacji zajęć w formie bezpośredniej w tym trudnym dla wszystkich czasie, po raz kolejny Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przeniósł swoje działania kulturalne do świata online.
Instytucja kultury działa zdalnie przez cały czas pod hasłem #zŻOKiS-emWdomu i pozostaje do dyspozycji mieszkańców.
Praktycznie każdego dnia Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przy udziale Gminnej Biblioteki
Publicznej na swojej stronie zamieszcza bogatą ofertę zajęć. Co najważniejsze wszystkie zajęcia są bezpłatne i cieszą się
ogromnym zainteresowaniem.
Zachęcamy wsztystkich do udziału w zajęciach online.
Z nami nie ma nudy.
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TURNIEJ ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY
5 grudnia w Hali Sportowej w Cedrach Wielkich odbyły się
II Mikołajkowe Ogólnopolskie Mistrzostwa w Tańcu Nowoczesnym „ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY”.
Agencja Artystyczna BRAVO, która już drugi raz gości na
naszym terenie, z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych zorganizowała wspaniałe przedsięwzięcia, w
którym dzieci i młodzież zaprezentowały swoje taneczne
umiejętności.
Cudowny ogrom wspaniałych prezentacji, które mogliśmy
zobaczyć online świadczy o niegasnącej pasji i miłości do
tańca.
Organizatorzy nie kryli zadowolenia z pracy dzieci, instruktorów oraz rodziców. Podziękowali za pielęgnowanie pasji,
rozwijanie umiejętności i ciężką prace w tych wyjątkowych
czasach.
Mamy nadzieję, że ciesząca się ogromnym zainteresowaniem tancerzy z całej Polski impreza zostanie kontynuowana i na stałe wpiszę się w harmonogram wydarzeń w Naszej
Małej Ojczyźnie. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami
i fotorelacją, którą dla Państwa przygotowaliśmy na stronie
www.zokis.eu.

Na zdjęciach: Uczestnicy Turnieju Tańca.

KONKURS AHOJ MORSKA PRZYGODO!
Dzień Morskiego Pluszowego Misia rozstrzygnięty!
Konkurs zorganizowany przez ODN w Słupsku dla najmłodszych mieszkańców województwa pomorskiego
– przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych – z
okazji Dnia Pluszowego Misia – Morskiego Pluszowego Misia,
został zakończony i rozstrzygnięty.
Na konkurs nadesłano 87 prac z przedszkoli i szkół podstawowych z 13 miejscowości:
Choczewa, Słupska, Korzeniewa, Swornegaci, Wocław, Trąbek
Wielkich, Bierkowa, Damnicy, Cedrów Małych, Gdyni, Gdańska, Malborka oraz Polnicy.
Ogółem w głosowaniu online oddano 5 160 głosów.
Wśród wielu autorów prac uczniowie
Szkoły Podstawowej w Wocławach zostali laureatami.
Najwięcej – 682 głosów – otrzymała praca Amadeusza
Korczaka -Daleszyńskiego z klasy III – I miejsce .
II miejsce zajęła Oliwia Kowalewska z klasy II – 562 głosy.
Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a
dyrektor szkoły Pani Beacie Kwiecień składamy wyrazy uznania, za zaangażowanie się w działalność pozaszkolną.
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Na zdjęciach: Laureaci konkursu oraz ich prace.

TEATR POLSKA
W niedzielę 6 grudnia oprócz tradycji obdarowywania najmłodszych prezentami, uczestnicy spektaklu interaktywnego
otrzymali wspaniałą twórczą zabawę, którą zarazili wszystkich domowników.
Według relacji wiemy, że… „BYŁO ŚWIETNIE”, takie są pierwsze słowa rodziców i opiekunów. Zabawa prowadzona przez
utalentowanych i posiadających wspaniały kontakt z dziećmi aktorów została przekazana bezproblemowo przez zawiłą sieć
Internetu. My ze swojej strony dziękujemy, że w tą wyjątkową niedzielę mogliśmy gościć w Waszych domach i troszeczkę
nabałaganić
W spektaklu wzięło udział 12 dzieci z terenu Naszej Gminy.
Po raz pierwszy mieszkańcy mogli wziąć udział w interaktywnym spektaklu, ale mamy nadzieję , że w niedalekiej przyszłości
spotkamy się wszyscy stacjonarnie.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji przesłanej przez uczestników.

Na zdjęciach: Uczestnicy Interaktywnego spektaklu.
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Teatr Mała Oj-czy-zna.

Żeglowanie dla każdego.

„Więcej wiesz o powodzi lepiej się chronisz” - wystawa pokonkursowa.
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Turniej Roztańczone Żuławy
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SPRAWY SPOŁECZNE
BUDUJEMY DOBRĄ MARKĘ

Ostatnie lata pokazały, że gmina Cedry Wielkie to doskonałe
miejsce dla przedsiębiorców. Pokazują to realizowane inwestycje na naszym terenie oraz bardzo duże zainteresowanie
nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę. W ostatnim roku sprzedano trzy razy tyle gminnych działek mieszkaniowych, ile w przeciągu 10 ostatnich lat. To samo można zaobserwować w obrocie prywatnym. W roku ubiegłym uruchomiono ocynkownie, a w sąsiedztwie zaczynają działać kolejni
inwestorzy. Nikt jednak na laurach nie spoczywa.
– Staramy się w każdy możliwy sposób promować walory
gospodarcze naszej gminy – podkreśla wójt Janusz Goliński,
który uczestniczył niedawno w spotkaniu organizowanym w
ramach Polskiego Forum Technologii Morskich. – Wiadomo,
że nie od razu należy spodziewać się owoców. Była to jednak
doskonała okazja, żeby zaprezentować naszą gminę grupie
pomorskich przedsiębiorców.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z .........

Niektórzy mają mylne przeświadczenie, że nasza gmina to głęboka prowincja. Tak naprawdę jesteśmy jednak częścią aglomeracji trójmiejskiej sąsiadując z miastem Gdańskiem i Pruszczem Gdańskim. Oferta gminy Cedry Wielkie ma wiele plusów,
ale zdecydowanie najważniejszym jest doskonała dostępność komunikacyjna (obwodnica południowa Gdańska, tunel pod
Martwą Wisłą, droga szybkiego ruchu S-7, autostrada A-1).
– Mamy znakomite połączenie drogowe ze wschodnią i południową częścią Polski. W bliskim sąsiedztwie znajdują się porty
morskie w Gdańsku i Gdyni oraz lotnisko w Rębiechowie. Gmina jest w pełni skanalizowana i zwodociągowana, posiada
dostęp do sieci gazowej oraz trwa budowa sieci światłowodowej, co też interesuje potencjalnych inwestorów. Myślę, że nasza
oferta jest ciekawa i godna rozpatrzenia – przypomina Janusz Goliński.

WŚRÓD NAJLEPSZYCH NA POMORZU
Gmina Cedry Wielkie zajęła 2. miejsce na Pomorzu wśród gmin wiejskich w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej 2020”.
Z gmin pomorskich najwyżej, bo na 44. Pozycji, sklasyfikowana była Kobylnica. Wśród wszystkich polskich samorządów nasz
zajął wysokie 54. miejsce.
W rankingu, jak informują jego organizatorzy, oceniano dokonania władz lokalnych pod względem zrównoważonego rozwoju, który ma pomóc lokalnym samorządom przetrwać najtrudniejsze czasy. W zestawieniu oceniane są wszystkie miasta i
gminy w Polsce i – jak podają autorzy publikacji – na miano laureatów zasługują wszyscy, którzy znaleźli się w najlepszej setce
w swojej kategorii. Dodajmy, że w złotej setce (wśród gmin wiejskich) znalazł się jeszcze jeden pomorski samorząd – gmina
Pruszcz Gdański sklasyfikowana na 99. miejscu.
– W rankingu sklasyfikowane były wszystkie polskie samorządy, dlatego miejsce w połowie pierwszej setki uważam za bardzo
dobre osiągnięcie. Wyniki pokazały, że na Pomorzu ponownie jesteśmy wśród najlepszych. To cieszy, ale też zachęca do
dalszej wytężonej pracy – podkreśla wójt Janusz Goliński.

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”
Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505-11-11. To
infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy.
Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc. Program zakłada
dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. wyprowadzeniu psa, itp .
Program jest skierowany do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii oraz nie mogą uzyskać pomocy ze strony rodziny lub sąsiadów. W szczególnych przypadkach
pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia
niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych
usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.
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PAMIĘTAJ O SWOICH OBOWIĄZKACH
We wspomnieniach pozostały nam już tylko wakacje i letnie upały. Sezon grzewczy od dawna możemy uznać za rozpoczęty.
Trzeba jednak starannie zadbać o właściwy stan przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.
To właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek związany z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku należy zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów
kominowych osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. Regularne usuwanie zanieczyszczeń
z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
W budynkach mieszkalnych obowiązuje minimalna częstotliwość czyszczeń:
przewody od palenisk opalanych paliwem stałym – co 3 miesiące,
przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym – co 6 miesięcy,
przewody wentylacyjne – 1 raz w roku,
Państwowa Straż Pożarna w roku 2017 odnotowała 15.235 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od
urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2017/2018
Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar
śmiertelnych.
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną „Czad i ogień - obudź czujność” prowadzoną przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

WYRÓŻNIONA PRZEZ MINISTERSTWO
Justyna Kowalska, asystent rodzinny Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich odebrała dyplom uznania przyznawany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wyróżnienia przyznawane przez ministerstwo otrzymały jedynie
te osoby, które pracowały nieprzerwanie od stycznia do czerwca.
Wyróżnienie przyznawane jest za aktywne wsparcie rodzin z
dziećmi w czasie epidemii Covid-19.
– Pracuję zaledwie rok i nie spodziewałam się, że po tak krótkim
stażu otrzymam jakiekolwiek wyróżnienie. Praca asystenta
rodziny nie jest łatwym chlebem, ponieważ na swojej drodze
spotykamy bardzo różnych ludzi. Niesienie pomocy osobom
potrzebującym nie jest mi obce, dlatego lubię swoją pracę.
Pandemia koronawirusa spowodowała, że mam ograniczony
kontakt z naszymi podopiecznymi. Mimo przeciwności losu
staram się odwiedzać każdego potrzebującego w tych szczególnie trudnych czasach – mówi nam Justyna Kowalska.
Dyplom wręczył wójt Janusz Goliński, któremu towarzyszyła
Izabela Łęcka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
– Różne są ludzkie losy. Wszyscy przeżywamy trudne chwile i
każde wsparcie, nawet krótka, pocieszająca rozmowa jest dla
niektórych niezwykle potrzebna. Gratuluję Pani Justynie i
dziękuję za zaangażowanie w pracę i pomoc naszym mieszkańcom – dziękuje Janusz Goliński.
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Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Justyna Kowalska
asystent rodzinny GOPS w Cedrach Wielkich oraz Izabela Łęcka
Kierownik GOPS.

SPOKÓJ I DOBRE SŁOWO RECEPTĄ NA DŁUGOWIECZNOŚĆ
Rodzina Marciniaków to ród długowieczny. Pan Henryk z Trzciniska skończył 90 lat, ale w Kolbudach mieszka jego starszy o 4
lata brat – Stanisław. Pan Henryk pochodzi z Mazowsza, skąd na
początku lat 50. rodzina Marciniaków przeprowadziła się do
Koszwał. Tu zamierzali zająć się rolnictwem.
– W Koszwałach nie zabawili zbyt długo, ponieważ zaczęto
tworzyć PGR. Dziadek w ramach rekompensaty otrzymał ziemie
w Trzcinisku, gdzie wszyscy musieli się przeprowadzić. Tu też
mieszkamy do dziś – wspomina Ireneusz Przepiórzyński,
siostrzeniec Pana Henryka.
Jubilat całe życie pracował na gospodarstwie rolnym, a jego
życiową pasją stały się w ostatnich kilkunastu latach pszczoły.
Mimo że pasieka jest niewielka, to wystarcza miodu na własne
potrzeby.
– Nie wszyscy seniorzy odnajdują się w życiu na emeryturze.
Miłością Pana Henryka są pszczoły. Myślę, że w każdym z nas
drzemie jakiś konik, którego odkrywamy w jesieni swojego życia.
Panu Henrykowi życzę dużo zdrowia, aby jeszcze przez długie
lata mógł robić to, co kocha – życzy Jubilatowi Janusz Goliński.
Mieszkańca Trzciniska zapytaliśmy o receptę na długowieczność.
– Wystarczy spokój oraz dobre słowo od bliskich i znajomych –
mówi nam Pan Henryk.
My również życzymy zacnemu Jubilatowi kolejnych, długich lat
spędzonych w dobrym zdrowiu.

RECEPTA PANA JÓZEFA NA DŁUGIE ŻYCIE? ABSTYNENCJA
90 lat skończył pochodzący z Małopolski Józef Owca, który od
pół wieku mieszka w Długim Polu. Niektórym przeżycie tak
długiego czasu wydaje się niemożliwe, ale nie dla Pana Józefa,
którego wujek dożył 104 lat, a równie zacnego wieku doczekali
rodzice.
Józef Owca urodził się w miejscowości Pilcza Żelichowska w
powiecie dąbrowskim w dawnym województwie krakowskim.
Tam spędził dzieciństwo. Wojna nie doświadczyła na szczęście
zbyt mocno młodego Józka. Musiał co najwyżej pracować przy
okopach. Kiedy stał się pełnoletni został wcielony do 19. Brygady
Służby Polskiej. Po powrocie do rodzinnego domu dowiedział
się o naborze do spółdzielni produkcyjnej. Jedna z ofert dotyczyła pracy w Długim Polu.
- Bardzo chętnie skorzystał z tej oferty, ponieważ będąc w 19.
Brygadzie Służby Polskiej stacjonowaliśmy właśnie na Żuławach.
Znałem poniekąd te strony, dlatego z przyjemnością tu wróciłem, mimo że nie wiedziałem nawet co to jest spółdzielnia
produkcyjna. Sądziłem, że zajmować będziemy się prowadzeniem sklepu. Okazało się, że mam sadzić ziemniaki. Wtedy
dopiero dowiedziałem się na czym polega działalność rolniczej spółdzielni produkcyjnej – mówi nam Józef Owca.
Swoją przyszłą żonę Jadwigę zacny Jubilat poznał też w Długim Polu, mimo że wybranka jego serca pochodzi z okolic Radomia. Poznali się w pracy. Miłość i wierność ślubowali sobie w grudniu 1951 roku. Wspólnie wychowali dwóch synów i córkę.
Doczekali się 7 wnucząt i 10 prawnucząt. Trzecią miłością, po żonie i dzieciach, była fotografia.
- W mojej rodzinie nie jestem wyjątkiem. Rodzice także dożyli zacnego wieku, mój wujek zaś przeżył aż 104 lat. Przez całe życie
unikałem papierosów i alkoholu. Być może jest to jakaś recepta na długie życie – podsumowuje senior z Długiego Pola.
- Pana Józefa często spotykałem na naszych lokalnych imprezach organizowanych dla seniorów – zawsze w dobrej formie i z
poczuciem humoru. Jubilatowi, z okazji urodzin, życzę jeszcze wielu lat spędzonych w dobrym zdrowiu i w tak dobrej kondycji
jak dotychczas – życzy wójt Janusz Goliński
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POMYSŁOWI MIESZKAŃCY KOSZWAŁ
Osiedle Ostatni Grosz w Koszwałach doczekało się siłowni na
świeżym powietrzu. Jest to kolejna, ciekawa inicjatywa mieszkańców. Inwestycja została sfinansowana z Funduszu Sołeckiego
Koszwał, urzędu gminy oraz przy wydatnym wsparciu i przychylności miejscowego gospodarstwa rolnego.
– Takim oddolnym inicjatywom można tylko przyklaskiwać i
namawiać mieszkańców pozostałych sołectw, aby byli równie
aktywni. Znajdą się w naszym budżecie pieniądze na realizację
interesujących pomysłów. Przypomnę, że to mieszkańcy na
zebraniach sołeckich decydują na co mają być wydane pieniądze z funduszu sołeckiego, z którego część środków w Koszwałach przeznaczono właśnie na budowę siłowni – mówi wójt
Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Siłownia na świerzym powietrzu na osiedlu Ostatni Grosz.

Justyna Słowińska, sołtys wsi Koszwały i jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie zauważa, że
siłownie zewnętrzne stają się coraz bardziej popularne również na terenach wiejskich.
– W przypadku Ostatniego Grosza nie jest to sama siłownia, ale również miejsce, gdzie można odpocząć. Cieszę się, że był to
pomysł mieszkańców, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, a teraz dbają o ten teren – dodaje Justyna Słowińska.
Przypomnijmy, że wcześniej – także z inicjatywy mieszkańców – odnowiono przystanek autobusowy i wyposażony w różne gry
– również edukacyjne, które mają uprzyjemnić dzieciom oczekiwanie na szkolny autobus. Mieszkańcy Koszwał sami donosili
kolejne gry. Dbają również o porządek w całej miejscowości.

BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO 2020 - ZACZYNAMY #BKR2020
Nasza miejscowość bierze udział w Badaniu Klimatu Rowerowego 2020. Jeździsz rowerem codziennie, czasami lub tylko sporadycznie? Przedstaw swoją opinię na temat warunków korzystania z roweru w Twoim mieście lub gminie. Podziel się swoimi
spostrzeżeniami z osobami kształtującymi politykę rowerową i
zarządcami ruchu. Przekaż ważną informację zwrotną - opinią
eksperta, codziennego użytkownika przestrzeni publicznej.
Jak wziąć udział w badaniu? Narzędziem badawczym jest ankieta on-line. Należy wejść na stronę internetową www.rowerowyklimat.pl, po naciśnięciu przycisku „weź udział - wypełnij ankietę" następuje przeniesienie do formularza ankiety.
Udział w ankiecie jest anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut - można to zrobić do końca tego roku wchodząc na
poniższą stronę internetową www.
#BKR2020 www.rowerowyklimat.pl

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI!
Mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie otrzymali nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Wypełnione druki należało umieścić w skrzynce podawczej przy Urzędzie Gminy Cedry, przesłać tradycyjną
pocztą, przekazać swojemu Sołtysowi lub skorzystać z platformy internetowej ePUAP.
Należy pamiętać, że złożenie deklaracji jest obowiązkiem mieszkańca!
W związku ze zmianą metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która weszła w życie od 1
października br., konieczne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłat. Druki deklaracji są dostępne na stronie Urzędu
Gminy w zakładce „gospodarka odpadami” lub w formie papierowej w siedzibie urzędu w pokoju nr 3.
Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli nowej deklaracji, proszeni są o niezwłoczne wypełnienie tego obowiązku.
Art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził możliwość ukarania
karą grzywny za niezłożenie, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ww. ustawy, deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM - NOWA USŁUGA KAS
Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w
całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.
- Nowa usługa, dzięki której nasz klient zarezerwuje spotkanie w urzędzie skarbowym, zaczyna działać w całym kraju. Dzięki
usłudze i nowemu modelowi obsługi w urzędach skarbowych zapewnimy naszym klientom nie tylko większy komfort
załatwiania spraw, ale też podniesiemy bezpieczeństwo wszystkich: podatników i naszych pracowników – mówi szef Krajowej
Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.
- Oczywiście przypominam, że wiele spraw można załatwiać online, zwłaszcza że możliwości w tym zakresie są naprawdę
szerokie. Jeśli jednak jest konieczna wizyta w urzędzie, umawiajmy się na nią z wyprzedzeniem, korzystając z nowej usługi lub
telefonicznie" – dodaje szef KAS.
Nowy model obsługi uruchomiono pilotażowo latem tego roku w województwach podlaskim i wielkopolskim. Usługa została
dobrze przyjęta przez podatników i już w październiku została wprowadzona w 5 kolejnych regionach, a od dzisiaj - 16 listopada - jest dostępna w całym kraju.
Jak się umówić na wizytę?
W województwie pomorskim podatnicy mają już dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na
konkretne terminy. Wizytę można umówić:
* przez internet – możesz skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie na stronie podatki.gov.pl lub
swojego urzędu skarbowego,
* telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie www swojego urzędu skarbowego.
Podatnicy doceniają nową usługę.
Ankieta przeprowadzona wśród podatników z województwa podlaskiego, w którym przeprowadzono pilotaż usługi, pokazała,
że według 77 proc. ankietowanych wcześniejsza rezerwacja wizyty poprawia sprawność załatwienia sprawy i zwiększa bezpieczeństwo. 72 proc. stwierdziło też, że elektroniczny formularz jest zrozumiały i czytelny.
Inne sposoby załatwiania spraw online.
Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Oprócz
infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i
biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce Kontakt.
Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy
przez internet lub telefonicznie.

ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
W listopadzie obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej
okazji wójt Janusz Goliński wręczy okolicznościowe dyplomy oraz
nagrody pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cedrach Wielkich z jego kierownikiem Izabelą Łęcką na czele.
– Jeszcze raz dziękuję wszystkich pracownikom naszego ośrodka
pomocy społecznej za to, że w profesjonalny sposób niosą pomoc
mieszkańcom naszej gminy. Wrażliwość i empatia, czasami nawet
zwykła umiejętność wysłuchania wystarczą, by pomóc drugiemu
człowiekowi. Chciałoby się życzyć, żebyście mieli jak najmniej
pracy, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to niemożliwe.
Dlatego życzę też dobrych dni w pracy i uznania osób, którym
służycie na co dzień – życzy wójt Janusz Goliński. olraz
Na zdjęciu: Wójt Janusz Goliński, Sekretarz Elżbieta Prymaczek wraz
z pracownikami GOPS
,
Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest w Polsce 21 listopada. Data ma upamiętniać spotkanie w miejscowości Charzykowy
(1989 r.), w którym udział wzięli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.
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OKAZALIŚMY SERCE
Zaledwie kilku tygodni potrzebowali mieszkańcy naszej
gminy, aby zapełnić plastikowymi nakrętkami ogromne
serce, które od sierpnia stoi przy Urzędzie Gminy Cedry
Wielkie.
– W przeciągu miesiąca wspólnymi siłami zebraliśmy blisko
120 kilogramów plastikowych nakrętek. Nasz wysiłek nie
pójdzie na marne. Nakrętki zostały przykazane organizacji
charytatywnej – Fundacji Słoneczko – mówi Janusz Goliński,
Wójt Gminy Cedry Wielkie. – Dziękuję wszystkim tym, którzy
okazali serce i zapełniali nakrętkami nasze wielkie serce.
Mam nadzieję, że niebawem znów będziemy mieli przyjemność opróżnienia charytatywnego pojemnika.
Przypomnijmy, że do kosza można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki. Mogą to być nakrętki np. po napojach, kawie,
Na zdjęciu: Kosz na plastikowe nakrętki w kształcie serca.
mleku czy jogurtach oraz zakrętki po chemii gospodarczej:
płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Do kosza nie wolno wrzucać innych przedmiotów, a jeśli mają
one np. tekturowe uszczelki, trzeba je usunąć przed wyrzuceniem.
Kolejne pojemniki na nakrętki staną przy szkołach w Cedrach Wielkich, Wocławach i Cedrach Małych.
– Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczony zostanie na potrzeby chorego dziecka – podopiecznego Fundacji
Słoneczko. Zainicjowana w naszej gminie akcja pokazuje, że chętnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych. Poza tym
udowadniamy też, że nie są nam obce działania proekologiczne. Utożsamiamy się ze środowiskiem naturalnym nawet w
tak prosty sposób jak zbieranie nakrętek – komentuje Janusz Goliński.

BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE
Każdego dnia docierają o nas informacje o wypadkach drogowych z udziałem pieszych. Część z nich spowodowana jest niestety winą poszkodowanego.
W naszej gminie również dochodzi do niebezpiecznych, ale nie
tragicznych zdarzeń z udziałem pieszych. Mają one miejsce
przede wszystkim po zmierzchu albo przed świtem, ponieważ
piesi nie dbają o swoją widoczność. Dotyczy to również niektórych
rowerzystów, którzy lekceważą przepisy ruchu drogowego.
Jesienią i zimą zmrok zapada stosunkowo szybciej. Obowiązkiem
każdego pieszego, który porusza się poza terenem zabudowanym, jest umieszczenie w widocznym dla kierowców miejscu
elementów odblaskowych. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy poruszamy się po chodniku. Po zmroku, pieszy ubrany w ciemne ubrania jest widoczny przez kierowców z odległości ok. 40 metrów, ale
osoba ubrana w elementy odblaskowe widoczna jest już nawet ze
150 m. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na reakcję.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Justyna Słowińska
Przewodnicząca Rady Gminy, Łukasz Żarna Dyrektor ŻOKiS.

Warto też pamiętać, żeby w czasie poruszania się po drodze albo
przejściu dla pieszych nie korzystać z telefonu komórkowego,
ponieważ nie będziemy wtedy odpowiednio skupieni na tym, co
dzieje się wokół nas. Brak koncentracji często powoduje, że pieszy
– np. pisząc sms – bez zastanowienia wchodzi na jezdnię, nawet
na czerwonym świetle, co może się skończyć tragedią. Nie powinno się również używać zestawu słuchawkowego, ponieważ
możemy nie słyszeć nadjeżdżającego pojazdu.
Pamiętajmy, żeby zawsze nosić odblaski, nie tylko w terenie niezabudowanym. Nawet niewielki odblaskowy gadżet może sprawić,
Na zdjęciu: Pomocnicy Świętego Mikołaja wręczający odblaski.
że kierowca dostrzeże nas z dużej odległości, zdąży właściwie
zareagować i tym samym uda się uniknąć tragedii. Z myślą o bezpieczeństwie naszych mieszkańców firma Base Group z Koszwał
przekazała elementy odblaskowe, które były rozdawane podczas przejazdu św. Mikołaja. Zainteresowanie mieszkańców było
jednak tak duże, że odblasków nie wystarczyło dla wszystkich.
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GASZĄ POŻARY I PRACUJĄ SPOŁECZNIE
Zakończyły się już prace remontowe boksu garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich. Można powiedzieć, że
działania są swego rodzaju wstępem do rozbudowy remizy.
– Nasza remiza nie należy do najmłodszych. Stara posadzka
wymagała wymiany ze względu na popękaną, nierówną
powierzchnię i brak możliwości odprowadzenia wody. Dzięki
zaangażowaniu strażaków, ale i wsparciu mieszkańców udało się
zrealizować zadanie. Nowa posadzka zapewnia lepszy komfort
użytkowania garażu – mówi Przemysław Paluch, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich.
Nasi strażacy na remont posadzki otrzymali dotację w wysokości
9500 złotych z Funduszu Składkowego Społecznego Ubezpieczenia Rolników. Pozostałą kwotę pokryli z własnego budżetu. Sami
też wykonali sporą część prac.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Tadeusz Kollek
Kierownik Referatu rolnictwa, ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego
oraz Przemysław Paluch Prezes OSP Cedry Wielkie.

– Chciałbym zwrócić szczególną uwagę, że nasi strażacy nie tylko
wyjeżdżają do pożarów. Bardzo chętnie uczestniczą również w
innych przedsięwzięciach i wydarzeniach organizowanych w
naszej gminie, ale też nie stronią od ciężkiej pracy, jaką był na
pewno remont boksu garażowego. Korzystając z okazji, dziękuję
im za serce, jakie wkładają w swoją pracę – podkreśla wójt Janusz
Goliński.
Prace te były preludium do rozbudowy remizy. Jak mówi wójt
Goliński, przetarg, który ma wyłonić wykonawcę robót, ma być
ogłoszony już w styczniu. Remiza powiększy się o zaplecze
sanitarno-socjalne. Dodajmy, że inwestycja będzie realizowana
przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdańskim.

Na zdjęciu: Prace związane z remontem posadzki.

DZIĘKUJEMY ROLNIKOM!
W całej Polsce zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020.
Z ogromną dumą informujemy Państwa, że udział w nim wzięło 100% gospodarstw z terenu naszej gminy, wszystkie - 283 gospodarstwa rolne zostały spisane.
Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński dziękuje wszystkim rolnikom i producentom rolnym za wzięcie udziału w spisie. Spisaliście się jak na rolników przystało!
Przypominamy, iż wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą
władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

- 28 -

FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Budujemy dobrą markę.

Pomysłowi mieszkańcy Koszwał.

Święto pracowników socjalnych.
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FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Gość z Laponii odwiedził również dzieci
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FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Gość z Laponii odwiedził również dzieci
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FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Mikołaj ze śnieżynkami odwiedził seniorów

Prace przy wymianie posadzki w remizie OSP zakończone
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USŁUGI
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
PIOTR RUSEK
GEODETA UPRAWNIONY
tel. kom. 602-227-105
tel. (58) 683-63-69
Cedry Wielkie
ul.Leśna 14/5

- podziały
- rozgraniczenia
- wznowienie granic
- pomiary powykonawcze
- pomiary realizazyjne
- mapy do celów projektowych

Kompleksowe usługi
remontowo – wykończeniowe wnętrz

od A do Z






Szeroki zakres usług związanych z remontami
oraz pracami wykończeniowymi,
Instalacje elektryczne, montaż nagłośnienia itp.,
Transport oraz pomoc przy wyborze i zakupie
materiałów,
Utylizacja poremontowego gruzu, materiałów.

507-899-942
e-mail: remont.odadoz@wp.pl

