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WIELKANOC TO CZAS OTUCHY I NADZIEI.
CZAS ODRADZANIA SIĘ WIARY W SIŁĘ CHRYSTUSA I DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
ŻYCZYMY, ABY ŚWIĘTA WIELKANOCNE PRZYNIOSŁY RADOŚĆ ORAZ WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ.
BY STAŁY SIĘ ŹRÓDŁEM WZMACNIANIA DUCHA. NIECH ZMARTWYCHWSTANIE, KTÓRE NIESIE ODRODZENIE,
NAPEŁNI WAS POKOJEM I WIARĄ, NIECH DA SIŁĘ W POKONYWANIU TRUDNOŚCI I POZWOLI Z UFNOŚCIĄ PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ.
JANUSZ GOLIŃSKI
WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE
WRAZ Z SOŁTYSAMI I PRACOWNIKAMI UG
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WYDANIE

JUSTYNA SŁOWIŃSKA
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
WRAZ Z RADNYMI GMINY CEDRY WIELKIE

Drodzy mieszkańcy, na Państwa ręce kieruje kolejne
wydanie kwartalnika „Nowiny Żuławskie”, ukazującego
naszą „Mała Ojczyznę”.
Epidemia COVID-19 całkowicie zmieniła nasze życie,
wymuszając dystans społeczny i rezygnacje 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.
Z ogromną nadzieją patrzę na ten rok i liczę, że kolejne
wydania „Nowin Żuławskich obejmować będą działania
społeczne realizowane nie tylko w formule on-line. Nasze instytucje na bieżąco przygotowują plan organizacji wydarzeń w formule bezpośredniej, jeżeli tylko obostrzenia na to
pozwolą liczę, że będę mógł się z państwem bezpośrednio zobaczyć na wydarzeniach
kulturalnych.
W tym szczególnym przedświątecznym okresie życzę Państwu przede wszystkim zdrowia
i wszystkiego dobrego oraz przypominam, że koronawirus jest zagrożeniem dla wszystkich dlatego apeluję do Państwa o zrozumienie i przestrzeganie 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
NIE MOŻEMY ZAPOMNIEĆ
Tegoroczne obchody upamiętniające ofiary Marszu Śmierci
mają zupełnie inny przebieg niż w latach ubiegłych. Pierwsze
uroczystości rozpoczęły się 25 stycznia 2021 r., ale jeszcze przez
trzy następne dni organizowane były wydarzenia upamiętniające jedne z najtragiczniejszych w dziejach Pomorza wydarzeń.
W 76. rocznicę Marszu Śmierci odbyła się msza święta w
Cedrach Wielkich, a tuż po niej wójt Janusz Goliński i przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Justyna Słowińska oraz starosta gdański Stefan Skonieczny złożyli kwiaty pod obeliskiem
upamiętniającym ofiary marszu.
– Pamięć szczególnie o tak dramatycznych momentach naszej
historii musi pozostać. To nasz obowiązek, abyśmy z pokolenia na
pokolenie przekazywali młodym ludziom informacje dotyczące
tamtych wydarzeń. Miejmy nadzieję, że historia ta nigdy się już
nie powtórzy – mówi Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Uczestnicy Mszy Świętej w kościele w Cedrach Wielkich.

26 stycznia o godz. 10.00 odbył się wykład naukowy o Marszu
Śmierci (online). Poprowadzili go Agnieszka Kłys i Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof. Z kolei 27 stycznia został rozstrzygnięty
konkurs literacki dla młodzieży z gminy Cedry Wielkie, natomiast
28 stycznia odbyły się warsztaty dla młodzieży (oczywiście w
formie online) „Dlaczego Obóz Stutthof powstał we wsi Stutthof”.
Dodajmy, że uroczystości upamiętniające ofiary Marszu Śmierci
odbywały się w różnych miejscach naszego regionu. Wójt
Janusz Goliński wraz z przewodniczącą Rady Gminy Justyną
Słowińską uczestniczyli jeszcze w mszy świętej, koncelebrowanej
w Archikatedrze Oliwskiej. Tradycją było dzielenie się opłatkiem
oraz rozmowy z ocalałymi. W tym roku, ze względu na sytuację
epidemiczną i bezpieczeństwo uczestników, odbyła się tylko
msza św.

Na zdjęciu: Złożenie kwiatów pod pomnikem.

– Wśród wielu gdańskich księży, którzy zostali aresztowani w
1939 roku i trafili do obozu w Stutthofie, był również proboszcz
parafii w Wocławach ks. Bernard Wiecki. W 1940 roku został
przewieziony do Nowego Portu, gdzie został zamordowany. W
przyszłym roku chcemy odsłonić tablicę upamiętniającą jego
postać – dodaje Janusz Goliński.
Przypomnijmy, że 76 lat temu 25 stycznia Paul Werner Hoppe,
komendant niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof,
wydał rozkaz ewakuacji więźniów. Wymarsz miał nastąpić o
godzinie 6. Trasa – licząca 140 km – ewakuacji wiodła m.in. przez
Mikoszewo, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Straszyn, Żukowo,
Luzino, do Lęborka. Wyprowadzono 11 000 więźniów obozu
głównego i 22 000 z rozsianych po całym regionie podobozów.
Zginęło 17 000 jeńców.

..

Na zdjęciu: Msza Święta w Archikatedrze Oliwskiej.

Warto przy okazji wspomnieć, że filia obozu Stutthof od 21
października 1939 roku do 25 listopada 1939 roku funkcjonowała
także w Kiezmarku. Pracowało w niej 20 więźniów obozu
koncentracyjnego.
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Na zdjęciu: Uczestnicy Mszy Świętej, którzy uczcili pamięć ofiar obozu
koncentracyjnego Stutthof.

INWESTYCJE
ZAKOŃCZYŁA SIĘ BUDOWA BRAKUJĄCEGO CHODNIKA
Zakończyła się budowa brakującego fragmentu chodnika między Koszwałami, a Cedrami Małymi. Realizacją
niewielkiej, ale potrzebnej inwestycji zajmowała się
firma Metrostav.
Chodnik jest jedną z wielu inwestycji, która miała być
wykonana przy okazji budowy drogi ekspresowej S7.
Mimo że wykonawca zakończył już wszystkie roboty, to
nie zapomniał o dokończeniu budowy chodnika.
– Dziękuję władzom Metrostavu, że zostały wykonane
wszystkie obiecane zadania – dziękuje wójt Janusz
Goliński.
Na zdjęciu: Budowa nowego chodnika.

O OCHRONIE ZABYTKÓW I INWESTYCJACH
Naszą gminę odwiedził Igor Strzok, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. Podczas spotkania z
wójtem Januszem Golińskim omawiano plany dalszej
ochrony zabytków na naszym terenie. Sporo miejsca
poświęcono również na działania inwestycyjne.
– Była to doskonała okazja, aby omówić zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które w niektórych przypadkach obejmują miejsca,
gdzie znajdują się obiekty o wartości historycznej.
Jednym z nich jest chociażby kupiony przez nas
niedawno teren po Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Cedrach Wielkich. Chcielibyśmy przywrócić ten obszar do życia i sprawić, żeby stał się on jedną
z wizytówek naszej gminy. Tu jednak swoje działania
musimy oprzeć na ścisłej współpracy z konserwatorem
zabytków. Rozmowa dotyczyła właśnie naszych planów
zabudowy tego terenu – mówi wójt Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Igor Strzok
Wojewódźki Konserwator Zabytków oraz Proboszcz parafii Trutnowy
Ks. Kanonik Zbigniew Kerlin.

Przypomnijmy, że kilka lat temu gmina zakupiła teren
po byłym GS SCH, gdzie planowana jest budowa
nowego centrum stolicy gminy – Cedry-Park. Część
terenu ma być przeznaczona na inwestycje mieszkaniowe oraz handlowo-usługowe.
Igor Strzok wspólnie z wójtem Golińskim odwiedzili
kilka miejscowości naszej gminy, dzięki czemu Wojewódzki Konserwator Zabytków mógł się osobiście przekonać, jak wiele zabytków uratowaliśmy w ostatnich
latach. Przy okazji można było porozmawiać o kolejnych wspólnych działaniach, które mogłyby przywrócić
dawny blask kolejnym zabytkom znajdującym się w
gminie Cedry Wielkie.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Igor Strzok
Wojewódźki Konserwator Zabytków.
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100 TYSIĘCY OD POWIATU NA ROZBUDOWĘ REMIZY
Starosta Stefan Skonieczny i wójt Janusz Goliński podpisali umowę, dzięki której Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
przekaże 100 tysięcy złotych na rozbudowę remizy w Cedrach Wielkich.
Większa strażnica dla cedrowskich strażaków jest niezbędna. O inwestycji mówi się od dobrych kilku lat. Projekt jest, pozwolenie
na budowę również. Pierwszy przetarg został ogłoszony już w styczniu, ale został unieważniony.
– Zainteresowanie firm było duże. Niestety oferty, które zostały złożone, znacznie przekraczały nasze możliwości finansowe.
Najtańsza była niemal o 50 tysięcy złotych droższa od naszego kosztorysu. W związku z tym przetarg został unieważniony i ogłoszono kolejny – mówi Janusz Goliński.
Samorząd powiatu gdańskiego chętnie dofinansowuje przedsięwzięcia, które mają poprawić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
– W roku ubiegłym wsparliśmy finansowo zakup wozu dla ochotników z Koszwał. Tym razem pieniądze z budżetu powiatu
zostaną przekazane na rozbudowę remizy. Jestem przekonany, że strażacy z Cedrów na pewno z niecierpliwością czekają na
tę inwestycję. Wierzę, że niebawem spotkamy się na otwarciu rozbudowanego obiektu – dodaje Stefan Skonieczny.
Dodajmy jeszcze tylko, że dzięki planowanej inwestycji strażnica w Cedrach Wielkich zyska dodatkowe pomieszczenia sanitarno-socjalne.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Stefan Skonieczny Starosta Gdański,
Przemysław Paluch prezes OSP Cedry Wielkie, Rafał Ciurkowski naczelnik OSP Cedry Wielkie oraz
Tadeusz Kollek, kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Gminy Cedry Wielkie

CHCEMY USTAWY METROPOLITALNEJ DLA POMORZA
Związek metropolitalny łączy gminy, miasta i powiaty. W tym doborowym towarzystwie znajduje się również gmina Cedry
Wielkie. Związek daje możliwość wspólnego realizowania wielu zadań. Wszelkie badania dowodzą, że tam, gdzie została
utworzona struktura metropolitalna lepiej zorganizowany jest transport publiczny, połączenia na podstawie jednego biletu
są sprawniejsze i szybsze, łatwiej dbać o klimat i czyste powietrze, koordynować planowanie przestrzenne, współpracować
przy realizacji inwestycji, wspólnie planować przebieg dróg oraz rozwój zrównoważonej mobilności.
Uchwalenie ustawy przez Parlament to prawo do dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań.
Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu
państwa.
- Ustawa, z czego może nie zdają sobie sprawy wszyscy mieszkańcy, może przynieść korzyści naszej gminie. Dzięki niej
może znacznie poprawić się dostęp do komunikacji publicznej. Byłaby też możliwość podróżowania po całej metropolii na
jednym bilecie – np. od Cedrów Wielkich aż po Gdańsk, Gdynię, czy Wejherowo. Wspólnie możemy też wypracować
lepszy, a co za tym idzie efektywniejszy i tańszy model gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki środkom, które
otrzymywałaby metropolia, moglibyśmy wspólnie realizować inwestycje, dzięki którym poprawiłaby się komunikacja regionu. To oczywiście tylko niektóre pozytywne aspekty wspólnego działania w metropolii – mówi wójt Janusz Goliński.
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Projekt ustawy dla Pomorza jest wzorowany na rozwiązaniach GZM. Podobnie jak na Śląsku, określa główne zadania związku
metropolitalnego, wśród których są: transport zbiorowy, przebieg dróg, strategia, planowanie przestrzenne i promocja.
Pomorski projekt zawiera szóste dodatkowe działanie – ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu, na które ze względu
na geograficzne położenie jesteśmy jednym z najbardziej narażonych regionów w kraju. W sierpniu 2017 r. wspólnie mierzyliśmy się ze skutkami nawałnicy, która przeszła przez województwo pomorskie. Nasze gminy coraz częściej doświadczają gwałtownych opadów deszczu, które pociągają za sobą daleko idące skutki zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe. Mamy świadomość, że klimat nie zna granic administracyjnych i tylko wspólne rozwiązania mogą zmniejszyć negatywne następstwa jego
zmian. To, co nas łączy ze Śląskiem to rozłożenie ciężaru rozwojowego na wiele ośrodków, nie tylko Gdańsk, Gdynię i Sopot,
ale również na Małe Trójmiasto Kaszubskie (Wejherowo, Redę i Rumię) oraz położone na południu Pruszcz Gdański i Tczew.
Projekt ustawy dla Pomorza zawiera ponadto dwa zasadnicze zapisy, które odróżniają go od ustawy metropolitalnej dla Śląska
i projektu dla metropolii łódzkiej. Pierwszym z nich jest udział powiatów w związku metropolitalnym. Drugi zaś, z uwagi na silne
powiązania funkcjonalne z Elblągiem, daje możliwość włączenia do metropolii samorządów, które leżą poza granicami województwa pomorskiego.
Metropolia to przede wszystkim korzyści dla wsi i małych miast. Dodatkowe fundusze dla Pomorza pozwolą na koordynację
działań transportowych - na zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także na stworzenie
nowych połączeń i koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg. Bez ustawy metropolitalnej nie będzie można
Na zdjęciu:
dostatecznie zadbać o mieszkańców najmniejszych miejscowości
i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest
jednym z największych wyzwań naszego kraju. Za inwestycjami w transport idzie poprawa dostępności do specjalistycznych
usług lekarskich, szkół, uczelni, instytucji kultury i miejsc pracy. Dodatkowy budżet przełoży się także na wspólną promocję
zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin.
W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza powstało stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, w którym współdziała 58 samorządów - zarówno gminy miejskie, jak i wiejskie, a także osiem powiatów.
O tym jak doskonale potrafimy współpracować świadczy sukces Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli części Regionalnych Programów Operacyjnych. OMGGS zarządza funduszami europejskimi o wartości 1,76 mld zł, co przekłada się na
ponad 180 projektów o wartości 3,13 mld zł. Z tych pieniędzy:
∞ powstają węzły przesiadkowe,
∞ finansowana jest termomodernizacja budynków publicznych,
∞ rewitalizowane są miasta i gminy,
∞ powstają nowe szpitale geriatryczne,
∞ powstają przedsiębiorstwa społeczne,
∞ prawie 18 tys. osób bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem dostaje pomoc.
Działanie w obecnej formule – stowarzyszenia gmin i powiatów – pozwala nam realizować wspólne interesy. Efekty naszych
działań są z roku na rok coraz bardziej widoczne. Jednak nie jesteśmy w stanie ani finansowo, ani prawnie działać na taką
skalę, jaka byłaby w pełni satysfakcjonująca dla wszystkich mieszkańców metropolii. Potrzebujemy do tego nowej formy współpracy między naszymi samorządami, jaką jest związek metropolitalny. Chcielibyśmy tak, jak metropolia śląska móc sięgać po
dodatkowe uprawnienia i środki finansowe. Jesteśmy zatem metropolią de facto - teraz potrzebujemy być metropolią de iure.
Powołanie metropolii to temat obecny w debacie publicznej od kilku lat. Za rządów PO-PSL przyjęto ustawę, która zakładała
istnienie kilkunastu związków. Miały one powstać 1 lipca 2016 roku. Choć ustawę przyjęto, to rząd następnej kadencji nie wydał
odpowiednich rozporządzeń do niej, a w 2017 roku przyjął nowy, przygotowany przez MSWiA, projekt ustawy o związku metropolitalnym jedynie w województwie śląskim. W czerwcu 2016 roku samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolitalnym
Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęli jednogłośną decyzję o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Trójmiasta. Pomysł
poparł również Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Inicjatywę wspiera także Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich,
Związek Powiatów Polskich, a także Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku. Mimo szerokiego, ponadpartyjnego
poparcia ze strony różnych środowisk, rozmowy z Rządem RP poprzedniej kadencji dotyczące ustawy metropolitalnej dla
województwa pomorskiego nie przyniosły efektu.
Za sprawą nowo wybranego Senatu złożonego z doświadczonych samorządowców projekt ustawy metropolitalnej powrócił do
przestrzeni publicznej. 29 stycznia 2020 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku samorządowcy OMGGS przekazali przygotowany akt prawny na ręce Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego, który zadeklarował prace nad nim w izbie wyższej. W
imieniu OMGGS senatorem wnioskodawcą został Ryszard Świlski. 30 lipca br. połączone senackie komisje, Ustawodawcza
oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pozytywnie zaopiniowały procedowany projekt.
10 września Senatorowie, podczas sesji plenarnej izby wyższej, zdecydowaną większością głosów poparli projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim. Za głosowało 86 senatorów, 1 głos wstrzymujący i 2 głosy przeciw. Tym samym projekt
ustawy, jako senacka inicjatywa ustawodawcza, został skierowany do Sejmu. O jego dalszych losach zdecydują posłowie.
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FOTOGALERIA INWESTYCJE

O ochronie zabytków i inwestycjach

100 tysięcy od powiatu na rozbudowę remizy

Zakończyła się budowa brakującego chodnika
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KULTURA, SPORT I OŚWIATA
DO EGIPTU PRZEZ CEDRY WIELKIE
Drugi rok z rzędu piłkarze ręczni reprezentacji Algierii
trenowali w Cedrach Wielkich. Przyjazd do Polski brązowych
medalistów Afryki był jednym z elementów przygotowań do
zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej, które
odbyły się w Egipcie. Wzięła w nich udział także reprezentacja Polski.
Nasi szczypiorniści trafili do mocnej grupy razem z Hiszpanią, Tunezją i Brazylią, natomiast ekipa Algierii w grupie F
zagrała z Portugalią, Islandią i Marokiem. Mimo że mistrzostwa odbywają się w Afryce, to sztab szkoleniowy Algierii na
miejsce zgrupowania wybrał zimne w porównaniu z Egiptem
Cedry Wielkie.
– Cieszymy się z takiego faktu. Świadczy to o tym, że warunNa zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz sztab
ki, które czekają na sportowców w Cedrach Wielkich, są
szkoleniowy Algierii.
optymalne nawet do uprawiania sportu wyczynowego. Mam
nadzieję, że podobnie jak rok temu hala w Cedrach Wielkich przyniosła szczęście zawodnikom Algierii, którzy w ostatnich
mistrzostwach Afryki wywalczyli brązowy medal. Jeszcze bardziej chciałbym jednak, żeby większy sukces osiągnęli w
egipskich mistrzostwach szczypiorniści polskiej reprezentacji – mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Tym razem Algieria rozegrała dwa mecze sparingowe w Cetniewie, a ich przeciwnikiem była reprezentacja Polski. Pierwszy mecz wygrali goście z Afryki, a drugi biało-czerwoni.
– Już teraz mogę powiedzieć, że za rok ponownie będziemy mieli przyjemność gościć zawodników z Algierii. Mam
nadzieję, że unormuje się sytuacja z Covid-19 i będziemy mogli zaprosić kibiców do naszej hali na mecz Algierii – dodaje
Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

POWRÓCIŁY PIŁKARSKIE EMOCJE
Hala w Cedrach Wielkich gościła młodych adeptów futbolu,
którzy uczestniczyli w II Ogólnopolskim Turnieju Base Group
Cup 2021 w Piłce Nożnej rocznika 2012 o Puchar Wójta
Gminy Cedry Wielkie.
– Cieszymy się, że nasza hala wypełniona była sportowymi
emocjami. Gratuluję najlepszym drużynom, ale w tym
wieku wynik to sprawa drugorzędna. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa – mówi wójt Janusz Goliński.
Do piłkarskich zmagań przystąpiło 12 zespołów z trzech
województw. W grupie mistrzowskiej bezkonkurencyjna
okazała się drużyna Olimpia Elbląg. Wicemistrzostwo zdobyła ekipa AP Szczecinek, natomiast na najniższym stopniu
podium stanęli młodzi zawodnicy gdańskiej Lechii.
– Brakuje nam takich wydarzeń. Mam nadzieję, że niebawem część obostrzeń ulegnie złagodzeniu, a nasza hala
znów będzie miejscem zawodów sportowych lub wydarzeń
kulturalnych, w których będą mogli uczestniczyć mieszkańcy gminy – dodaje Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego
Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Wojciech Kozłowski
prezes KS Osiczanka Osice oraz Jakub Kaszuba Prezes Base Group.
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TURNEJ PIŁKARSKI ŻOKIS CUP
Hala Sportowa znowu wypełniła się młodzieżą!
W sobotę 20.02.2021 r. odbył się Turniej Piłki Nożnej ŻOKiS CUP 2021. Miłośnicy sportu z pobliskich gmin mieli możliwość
rozegrania meczy z udziałem profesjonalnych sędziów w obiekcie naszej hali.
Sześć zespołów rywalizowało o puchary, medale i świetne nagrody. Młodzież stworzyła piękne widowisko, które niestety
odbyło się bez udziału publiczności.
Poniżej prezentujemy wyniki turnieju:

Dodatkowo zostały przyznane nagrody dla:

1. miejsce ŻUŁAWY Nowy Dwór Gdański
2. miejsce ORZEŁ Trąbki Wielkie I
3. miejsce KORONA Cedry Małe I
4. miejsce ORZEŁ Trąbki Wielkie II
5. miejsce SPARTA Wiślinka
6. miejsce KORONA Cedry Małe II

-najlepszego bramkarza turnieju, którym został:
Jeremiasz Kłoda – ŻUŁAWY Nowy Dwór Gdański
-najlepszym strzelcem turnieju został :
Klaudiusz Kobiela – KORONA Cedry Małe
-najlepszy zawodnik turnieju MVP :
Miłosz Słabolepszy – ORZEŁ Trąbki Wielkie I

Na zdjęciu: Uczestnicy wydrzenia.

NIEBAWEM RUSZA KLUB SENIORA
Gminny Klub Seniora formalnie został już uruchomiony.
Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli radni naszej gminy.
Zakończył się także remont pomieszczeń w budynku dawnej
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Cedrach
Wielkich. Teraz trzeba jeszcze wyposażyć siedzibę klubu
seniora.
– Przy tworzeniu klubu seniora posiłkujemy się dwoma
dofinansowaniami. Pieniądze na prace adaptacyjne otrzymaliśmy z rządowego programy „Senior+”. Dotacja wyniosła
150 tysięcy złotych, a całość prac budowlanych kosztowała
nas nieco ponad 200 tysięcy złotych. Z kolei z Regionalnego
Programu Operacyjnego otrzymamy ponad 700 tysięcy
złotych, a pieniądze będą spożytkowane na wyposażenie
oraz działalność klubu – informuje nas Piotr Jaśniewski,
Zastępca Wójta Gminy Cedry Wielkie.
W tej chwili trwają prace przygotowawcze nad uruchomieniem Gminnego Klubu Seniora.

Na zdjęciu: Justyna Słowińska Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie,
Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Izabela Łęcka Kierownik GOPS,
Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy.

– Chcemy tak dostosować program zajęć dla seniorów, aby byli nim zainteresowani sami mieszkańcy. Mamy jeszcze trochę
czasu, ponieważ sytuacja epidemiologiczna powoduje, że nie można jeszcze organizować zajęć dla grup zorganizowanych.
Mam nadzieję, że późną wiosną obostrzenia te zostaną poluzowane, a nasi seniorzy będą mogli cieszyć się z przygotowanej
dla nich oferty – dodaje Wójt Janusz Goliński.
Klub musi jednak funkcjonować mimo przeciwności losu, dlatego już teraz podejmowane są działania, aby wprowadzić
alternatywne formy działalności. Prawdopodobnie będzie się to wiązało z prowadzeniem zajęć w sieci.
– O szczegółach nie możemy jeszcze mówić. Musimy najpierw wypracować odpowiedni model funkcjonowania naszego
klubu – przyznaje Piotr Jaśniewski.
Dodajmy, że Gminny Klub Seniora funkcjonował będzie pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Cedrach Wielkich. Klub będzie też spełniał rolę Dziennego Domu Pobytu dla seniorów. Trzeba jednak pamiętać, że nie
będzie to placówka opiekuńcza.

-9-

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO Z OKAZJI OBCHODÓW "MARSZU ŚMIERCI"
25 stycznia Jury w składzie:
Przewodnicząca:
Pani Agnieszka Księżak- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie,
Sekretarz: Pani Grażyna Kłosowska- kierownik Biblioteki w Wiślinie,
Członek: Pani Dorota Nawrocka- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich.
Wyłoniło z pośród 18 prac, które napłynęły do Ośrodka zwycięzców i osoby wyróżnione. Poziom był niesamowicie wysoki.
Młodzież w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i klasy VII-VIII zaprezentowały autorskie wiersze. Komisja informuje co następuje:
KATEGORIA IV-VI

KATEGORIA VII-VIII

I MIEJSCE:

I MIEJSCE:

Kinga Tomaszewska

Julia Siatkowska

II MIEJSCE:

II MIEJSCE:

Mikołaj Maciejewski

Marcelina Grzylewska

III MIEJSCE:

III MIEJSCE:

Paulina Gwizdała

Karolina Korsak

WYRÓŻNIENIE:

WYRÓŻNIENIE:

Paulina Piasek

Wiktoria Chechła.
Na zdjęciu: Jury podczas przesłuchań nadesłanych prac.

NABÓR NA GRUPĘ TEATRALNĄ
Ten rok jest Wy....jątkowy!
Daniel Saulski tego nazwiska nie trzeba przedstawiać!
ŻOKiS z wielką przyjemnością może ogłosić, że rok 2021 rozpoczynamy z nowym świetnym projektem.
T-E-A-T-R tego jeszcze u Nas nie było!
Zapraszamy młodzież do zapisów. Szczegółowe godziny spotkań zostaną podane po zebraniu się grupy.
CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE
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WALENTYNKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Hala Sportowa w Cedrach Wielkich już 13 lutego rozpoczęła świętowanie Walentynek. Turniej Tenisa Stołowego organizowany przy współpracy z Klubem Korona Cedry Małe reprezentowanym przez Pana Zbyszka Kobierskiego i Dariusza Matyjasa wypadł znakomicie. Wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy na moment, kiedy dzieci i młodzież powrócą do sportowych
rozgrywek. Ponad 25 uczestników wzięło udział w turnieju z podziałem na 4 kategorie - sędziował Pan Ernest Gardyniuk.
Poniżej wyniki w poszczególnych kategoriach:
Żaki – dziewczęta
1. Nadia Grzywacz – Straszyn
2. Maja Kaczorowska – Straszyn
Żaki – chłopcy
1. Michał Gregorczyk – MRKS Gdańsk
2. Jaromir Jagodziński – Gdańsk
3. Filip Żuk – Straszyn
Młodzik – chłopcy
1. Oliwier Gardynik – MRKS Gdańsk
2. Jakub Gutkowski – Zaskoczyn
3. Adrian Skonieczny – KORONA Cedry Małe
Kadet – chłopcy
1. Karol Jaworski – Straszyn
2. Franciszek Żurawicz – Straszyn
3. Kamil Knop – Bąkowo
Junior – dziewczęta
1. Zofia Szlifik – Straszyn
2. Zofia Wietrzyńska – Straszyn
Junior – chłopcy
1. Adam Żuk – Straszyn
2. Tomasz Wątły – Gdańsk

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim za sportową “zakochaną” sobotę w Hali.

I LOVE CEDRY WIELKIE
Wydarzenie walentynkowe w Gminie Cedry Wielkie zostanie na długo w naszej pamięci!
Zakochany weekend w gminie Cedry Wielkie pod hasłem:
"I love Cedry Wielkie" - uściski, uśmiechy, pozdrowienia.
To wszystko i jeszcze więcej gościło pod Halą Sportową.
Takich Walentynek nikt nie zapomni. Najmłodsi mieszkańcy
Gminy mieli ogromną radość ze spotkania z Minionkiem,
sam zainteresowany nie krył radości z możliwości obdarowania wszystkich szczerymi życzeniami : "W dniu świętego
Walentego miłości i słodyczy Minionek życzy".
Potańczyliśmy wspólnie przy rytmach piosenek z ukochanych bajek. Obdarowaliśmy wszystkich chętnych czerwonymi balonami, wręczyliśmy serduszkową słodycz. Natomiast
zwycięzcy konkursu "Walentynkowego", którzy umieścili
Na zdjęciu: Minionek i jego goście na ławce zakochanych.
zdjęcie ze swoim pupilem na FB ŻOKiS, zaprosili jedną
osobę do polubienia strony oraz otrzymali największą liczbę
LIKE mieli możliwość odebrania nagród. Zadziały się same wspaniałości. Dziękujemy Wam za tę piękną wspólną niedzielę.

WYNIKI KONKURSU Z OKAZJI WALENTYNEK
Jako Ośrodek Kultury nie ma dla Nas nic wspanialszego niż Wasz ogromny udział w konkursach i akcjach, które organizujemy! Czy wiecie, że konkurs trafił do grona 13 544 odbiorców. Liczba komentarzy opiewała na 271, a w tym 114 udostępnień. To nasz pierwszy tak wielki sukces za, który DZIĘKUJEMY WAM!
Poniżej ogłoszenie wyników:
I miejsce z ilością głosów 297 Pani Agnieszka Jurczyńska,
II miejsce z ilością głosów 287 Pani Katarzyna Szopa,
III miejsce z ilością głosów 252 Pani Żaneta Mietkowska.
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PODSUMOWANIE FERII ZIMOWYCH 2021
Dwa tygodnie ferii zimowych z Żuławskim Ośrodkiem Kultury
i Sportu odbyły się w terminie 04 - 17 stycznia. Dzieci i
młodzież z uwagi na panujące obostrzenia musiały ten czas
spędzić w swoich domach. My jako ŻOKiS ze wszystkich sił i
możliwości jakie posiadamy staraliśmy się, aby ten czas był
owocny w zajęcia sportowe i rękodzielnicze. Znani Wam
instruktorzy prowadzili treningi, ale nie zabrakło również
nowych twarzy i zajęć, które od niedawna zagościły w naszym
Ośrodku.
Przygotowaliśmy dla Was 30 filmików… WOW
Ogromnym powodzeniem cieszył się konkurs, który został
ogłoszony 5 stycznia na „Najpiękniejszego Bałwanka”. Post
dotarł do 8968 odbiorców. Zaznaczmy, że w Naszej Gminie
jest zameldowanych 6639 osób. Dlatego tym bardziej cieszy
fakt o skali zainteresowania z jaką mieliśmy do czynienia. Pod
postem, który tak chętnie był odwiedzany zamieściliście 235
komentarzy.

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu wraz ze swoimi pracami.

Dziękujemy, że przez ten czas byliście z Nami!

DZIEŃ KOBIET W GMINE CEDRY WIELKIE
W poniższym artykule znajdą Państwo wspomnienie święta
Dnia Kobiet, które miało miejsce na terenie naszej gminy.
W ostatnim czasie działania Żuławskiego Ośrodka Kultury i
Sportu skierowane są do mieszkańców w sposób zapewniający wszystkim bezpieczne i odpowiedzialne świętowanie
nadarzających się obchodów.
Tak też zadziało się przy organizacji wspaniałego wydarzenia
jakim jest Dzień Kobiet. Ośrodek w dniu 8 marca przy ulicy
Osadników Wojskowych 41, w formie wystawienniczej zaoferował dla każdej Pani piękne kwiaty. W tle donośnie dźwięczały szlagiery polskiej muzyki lat 80'. Dodatkowo wielkie
czerwone serce zdobiło całe przedsięwzięcie.
Po godzinie 14.00 kierownik Hali Marcin Wojtkiewicz w imieniu wszystkich mężczyzn z ŻOKiS, wyruszył z pękiem pięknych tulipanów na poszukiwanie kobiet, by móc wręczyć im
symbolicznego kwiatka. Oczywiście wzruszenie, podziękowania i ogromne zaskoczenie malowało się na twarzach
obdarowanych Pań.
Świętowanie rozpoczęliśmy już 5 marca w formie on-line na
naszym fanpage. Został wyemitowany film, na którym znany
uczestnikom kursów organizowanych w ŻOKiS kucharz
Artur Stanek przyrządził pyszne śniadanie-frittatę, stanowiące element konkursu dla mieszkańców.
Bardzo dziękujemy za ciepły odbiór.

Na zdjęciu: Kierownik Hali Sportowej Marcin Wojtkiewicz wręczający kwiaty
mieszkankom Gminy Cedry Wielkie.
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Nie możemy zapomnieć
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Do Egiptu przez Cedry Wielkie

Dzień Kobiet w Gminie Cedry Wielkie
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

I LOVE Cedry Wielkie
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Turniej Piłkarski ŻOKiS CUP
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SPRAWY SPOŁECZNE

ŻYCZENIA DLA NASZYCH SOŁTYSÓW
W dniu 11 marca z okazji Dnia Sołtysa, Wójt Janusz Goliński
wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy Justyną Słowińską
odwiedzili wszystkich naszych sołtysów.
W gminie Cedry Wielkie mamy 13 sołtysów. W większości są
to panie. Rola sołtysów na polskiej wsi jest ważna, szczególnie teraz w okresie pandemii.
– Jesteśmy wdzięczni wszystkim sołtysom za ich zaangażowanie i pracę, często społeczną, a w niektórych momentach
wymagającą wielu poświęceń. Sołtys nie ma swojego biura,
a jego czas pracy jest nienormowany. To właśnie on jest
gospodarzem wsi, jej swego rodzaju opiekunem i jest najbliżej ludzkich spraw – podkreśla Janusz Goliński.
Dziś sołtys pełni rolę reprezentacyjną, a do jego obowiązków
należą: zwoływanie zebrań wiejskich i rady sołeckiej, reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz oraz zbieranie podatków i opłat lokalnych.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Justyna Słowińska
Przewodnicząca Rady Gminy .

Jednak, co ciekawe, już w średniowieczu sołtys stał na czele wsi, był także sędzią, a mógł być nim zarówno szlachcic,
mieszczanin albo chłop. Zajmował się m.in. zbieraniem czynszów, a w czasie wojny miał obowiązek konnej służby
wojskowej.
– Życie sołtysa nie jest łatwe. Z okazji ich święta życzymy im wytrwałości i energii do dalszego działania na rzecz swoich
małych ojczyzn – życzy Justyna Słowińska.

WIZYTA MINISTRA
Minister Michał Cieślak, odpowiedzialny w rządzie za sprawy samorządowe, odwiedził wczoraj gminę Cedry Wielkie.
Podczas krótkiego spotkania na przystani w Błotniku omawiano sprawy dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych.
Dyskutowano też m.in. o problemach nurtujących samorządy w kontekście oświaty na gruncie współpracy z rządem.
Minister Cieślak zapewnił przy okazji, że w dalszym ciągu pieniądze centralne przeznaczane będą na dofinansowanie
inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Takich osiedli nie brakuje również na naszym
terenie i liczymy, że środki te trafią także do gminy Cedry Wielkie.
Nasi samorządowcy zainteresowani byli również nowym programem rządowym „Mieszkania na rozwój”, który ma
wspierać samorządy w budowie nowych domów.

Na zdjęciu: Uczestnicy spotkania z MInistrem na przystani w Błotniku.
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OSTROŻNY BUDŻET NA PRZYSZŁY ROK
Radni Gminy Cedry Wielkie jednogłośnie przyjęli na sesji
uchwałę budżetową. Tegoroczny budżet jest bardzo ostrożny. Mniejsze są niestety wpływy, co odbije się na inwestycjach. Realizacja niektórych z nich musiała zostać przesunięta na później. Na wszystkie działania inwestycyjne w przyszłym roku zaplanowano ponad 15 mln zł.
Szacunkowe dochody na przyszły rok mają wynieść niespełna 50 mln zł i jest to kwota mniejsza niż w ubiegłym roku. Z
kolei wydatki zaplanowano na wysokości nieco ponad 52
mln zł.
– Tegoroczny budżet jest wyjątkowo trudny. Wpływ na to
mają czynniki, które nie są od nas zależne. Spodziewamy się
Na zdjęciu: Rada Gminy Cedry Wielkie podczas obrad.
mniejszych wpływów z tytułu podatku dochodowego.
Wiadomo, że im mniej pieniędzy będziemy mieli w kasie, tym
mniej wydamy na inwestycje. To też nie wszystko. Wrosła płaca minimalna. Regulacja płac była potrzebna w oświacie,
ponieważ zdarzały się przypadki, że nauczyciel kontraktowy zarabiał mniej od osoby zajmującej się obsługą szkoły.
Subwencja oświatowa nie pokryła całej podwyżki, dlatego różnicę będziemy musieli pokryć z własnej kasy – tłumaczy
wójt Janusz Goliński.
Podwyżce uległy nie tylko płace, ale również wiele innych rzeczy, które sprawiają, że znacznie wrosły wydatki bieżące.
Mimo że wpływy do budżetu będą mniejsze, to nasza gmina będzie musiała zapłacić większe niż dotychczas „Janosikowe”. W tym roku oddamy blisko 1 mln zł.
– Mimo tych ograniczeń staramy się realizować kolejne inwestycje. Na pewno nie zaprzestaniemy działań drogowych.
W tym roku rozpoczniemy budowę przedszkola w Cedrach Wielkich. Zgodnie z planem ruszy rozbudowa strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich. Wybudowany ma być kolejny odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej,
rozbudowana będzie też marina w Błotniku – wylicza niektóre inwestycje Janusz Goliński. – Mam nadzieję, że sytuacja
gospodarcza w naszym kraju nie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Duże zyski czerpiemy z podatków od środków transportowych. Jeśli kryzys szczególnie dotknie również tę branżę, to na pewno odbije się to negatywnie na naszym budżecie. Jesteśmy jednak optymistami i wierzymy, że uda się zrealizować zaplanowane na ten rok inwestycje.

ROZMAWIALI O SKRZYŻOWANIU W TRUTNOWACH
Mimo że od kilku miesięcy nie pisaliśmy nic na temat przebudowy skrzyżowania w Trutnowach, to nie znaczy, że problem został
zbagatelizowany. Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna,
Marian Cichon – wicestarosta gdański i wójt Janusz Goliński.
Samorządowcy spotkali się na miejscu, w Trutnowach.
Głównym i jedynym tematem spotkania było oczywiście
niebezpieczne skrzyżowanie w Trutnowach.
– Mam nadzieję, że jesteśmy krok bliżej inwestycji, która spowoduje, że feralne skrzyżowanie stanie się bardziej bezpieczne.
Jak już wielokrotnie mówiłem, nie jesteśmy zarządcą drogi, ale
chcemy wspomóc działania, które przyczynią się do poprawy
bezpieczeństwa w tym miejscu – mówi Janusz Goliński.
Pomoc finansową deklaruje też samorząd powiatu gdańskiego.

Na zdjęciu: Leszek Bonna wicemarszałek województwa pomorskiego,
Marian Cichon wicestarosta Gdański oraz Janusz Goliński Wójt Gminy
Cedry Wielkie.

– W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy 100 tysięcy
złotych, które mają być przeznaczone na inwestycję w Trutnowach. Szacujemy, że nie będzie to kosztowne przedsięwzięcie i liczmy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich weźmie pod uwagę
przebudowę tego skrzyżowania – dodaje Marian Cichon.
Według szacunków Mariana Cichona cała inwestycja, łącznie z przygotowaniem projektu, kosztować może ok. 400 tysięcy
złotych.
– Temat nie jest wcale taki prosty. Przed podjęciem ostatecznej decyzji musimy rozważyć wszelkie argumenty – mówi nam
Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.
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PRZYSTĄPILIŚMY DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO
Radni naszej gminy podjęli uchwałę o przystąpieniu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze”,
która swoim funkcjonowaniem przypominać będzie działalność TBS. Będzie to szansa na mieszkanie dla naszych
mieszkańców, których nie stać na kredyt hipoteczny, ale mają stałe zatrudnienie i mogą płacić czynsz.
Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych to pomysł rządowy. To właśnie ze środków centralnych będzie można
pozyskać na inwestycję mieszkaniową nawet 60 proc. kosztów przedsięwzięcia. Partnerem mają być samorządy, które
– tak jak nasza gmina – przystępują właśnie do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Pomorze”. Swój wkład
– np. w postanie nieruchomości – wnieść też będą musiały gminy, ale swoją cegiełkę dołożyć mają również zainteresowani mieszkaniami lokatorzy.
- Na terenie naszej gminy wydzielone zostały już tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Na poczet
spółki trafi jedna z działek w Cedrach Wielkich. Znajduje się ona w sąsiedztwie przedszkola, którego budowa ma
rozpocząć się jeszcze w tym roku – informuje Janusz Goliński.
Radni naszej gminy podjęli jeszcze jedną uchwałę związaną z Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową, która pozwala
złożyć wniosek o pozyskanie rządowego wsparcia na realizację przyszłej inwestycji mieszkaniowej.
Mieszkania w ramach SIM mogą interesować szczególnie młodych ludzi, dla których kupno nieruchomości pozostaje
często w sferze marzeń.
– Tylko nieliczni mogą pozwolić sobie na kupno własnego „M”. Inicjatywa na pewno pomoże tym, których nie stać na
budowę własnego mieszkania albo zaciągnięcie kredytu, ale mają stałą pracę i mogą regularnie płacić czynsz –
zauważa Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.
Autorzy programu założyli, że w budowie mieszkań partycypować będą trzy strony: rząd, spółka (którą stworzą samorządy) oraz najemcy, którzy z czasem będą mieli możliwość wykupienia mieszkania. Stosunkowo niski ma być również
czynsz, ponieważ – według szacunków – ma on wynosić 12 zł/m2. Jest to kwota niższa od tych proponowanych na
komercyjnym rynku nieruchomości.
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BOBRY WCIĄŻ PANOSZĄ SIĘ NA ŻUŁAWACH GDAŃSKICH
Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie Wisły na pewno martwi
stan jej wody i pewnie z niepokojem obserwują zmieniającą
się pogodę. Jednak nie stan wody powinien martwić, a coraz
większa populacja bobrów, które wyrządzają coraz większe
szkody w wałach.
– Regularnie monitorujemy stan Wisły. Sytuacja jest dynamiczna. Na całej jej szerokości płynie kra. Od kilku dni mamy
ocieplenie, co sprzyja szybkim roztopom, a to z kolei powoduje większy stan wody w rzece. Zdecydowanie bardziej
martwi nas jednak stan wałów i coraz większa liczba bobrów
na naszym terenie. Najgorszym scenariuszem jest przerwanie wałów, a wtedy woda zaleje okoliczne tereny. Bobry
podkopują także drogi i pola w sąsiedztwie kanałów – mówi
wójt Janusz Goliński.
Bobry szczególnie upodobały sobie Kanał Śledziowy i Kanał
Piaskowy, gdzie wyrządzają największe szkody. Władze
gminy – nie od wczoraj – starają się czynić różne kroki, aby
zmniejszyć populację tych zwierząt na naszym terenie.
– Jeszcze do niedawna działał specjalny podmiot, który
zajmował się odławianiem i relokacją bobrów. Przynosiło to
jednak mizerne skutki, ponieważ po jakimś czasie zwierzaki
wracały. Cały czas monitorujemy stałe miejsca, w których
osiedliły się bobry. Nie zadajemy już sobie pytania, czy wały
zostaną przerwane, tylko kiedy – zauważa Tadeusz Kollek,
kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Cedry Wielkie.
Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest redukcja bobra.
Pozwala to na pełną kontrolę populacji tego gryzonia. Dodać
w tym miejscu trzeba, że w 2019 roku wygasła wydana przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku zgoda na odstrzał bobra. Od tego czasu
regularnie zwracano się do właściwych instytucji, by wydano
nowe zezwolenie na redukcję bobrów na terenie Żuław
Gdańskich.
- Robimy co w naszej mocy, aby otrzymać zielone światło na
redukcję bobrów. Będziemy podejmować kolejne kroki, aby
decyzja w końcu zapadła. Musimy zrobić wszystko, aby
zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom – dodaje Janusz Goliński.
– Działania te są konieczne ze względu na potrzebę ograniczenia szkód wyrządzanych przez bobry głównie na wałach
przeciwpowodziowych, ale i na polach uprawnych. Populacja bobra jest redukowana w wyniku kontrolowanych
odstrzałów. Według poprzedniej decyzji rocznie trzeba było
zredukować ok. 100 bobrów na całych Żuławach Gdańskich.
Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to niewielki odsetek całej
populacji występującej na tym terenie – dodaje Wojciech
Mańkiewicz, radny gminy Cedry Wielkie, a zarazem prezes
Koła Łowieckiego „Hodowca”.
Nie wiadomo jednak, kiedy RDOŚ wyda decyzję o redukcji
populacji bobra. Ostatnia zgoda poprzedzona była ich liczeniem, co zajmuje wiele tygodni. Miejmy nadzieję, że tym
razem decyzja zapadnie szybko, ponieważ bóbr – mimo że
jest bardzo pożytecznym zwierzęciem – potrafi też wyrządzić
wiele szkód, co może prowadzić nie tylko do uszkodzenia
maszyn rolniczych, ale też do uszczerbku na zdrowiu, a w
najgorszym wypadku do śmierci.
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APEL POMORSKICH SAMORZĄDOWCÓW
Kilkudziesięciu samorządowców spotkało się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku z pomorskimi posłami i senatorami, aby ponownie zaapelować o współpracę w sprawie nowej umowy partnerstwa między Polską a Unią Europejską.
Proponowany przez polski rząd projekt zakłada, że na Pomorze ma trafić ok. 40 proc. mniej środków niż w poprzedniej
perspektywie. Po spotkaniu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego uruchomił specjalną petycję
on-line w tej sprawie, którą może podpisać każdy mieszkaniec. Petycja dostępna jest pod adresem pomorskie.eu/petycja.
Taki podział oznacza, że mniej środków może trafić również do gminy Cedry Wielkie.
– Nie jest to niestety zbyt dobra wiadomość. Niemal w każdej wsi zrealizowaliśmy inwestycję, która otrzymała unijne
dofinansowanie. Teraz może być znacznie trudniej pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej, co spowodować może, że
niektóre inwestycje, które mogłyby być dofinansowane ze środków unijnych, będą musiały być przełożone w czasie.
Mam jednak cichą nadzieję, że polscy parlamentarzyści zmienią ten, jakże niekorzystny dla Pomorza, projekt – mówi
wójt Janusz Goliński.
Wszyscy parlamentarzyści obecni na spotkaniu zadeklarowali zgodnie walkę o fundusze dla Pomorza. Wśród nich
znaleźli się również Marek Rutka – poseł Lewicy, Magdalena Sroka z Porozumienia, Tadeusz Cymański z Solidarnej
Polski i Michał Urbaniak z Konfederacji.
– Najbliższe miesiące zdecydują o zapisach Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską, a następnie o
poszczególnych programach operacyjnych. W nowej perspektywie na lata 2021–2027 na realizację programów w
ramach Umowy Partnerstwa przeznaczonych zostanie 76 mld euro, a więc ponad 350 mld zł. Około 40 proc. tych
funduszy otrzymają programy regionalne, zarządzane przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw.
Reszta przeznaczona zostanie na programy realizowane na poziomie krajowym. Wstępny projekt Umowy Partnerstwa
zakłada, że na Pomorze trafi o 3,3 mld zł, czyli prawie o prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie. Przeliczając na mieszkańca, jest to spadek z poziomu 810 do zaledwie 482 euro – tłumaczy Michał Piotrowski, rzecznik
prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
Opublikowany w internecie apel to wyraz troski o przyszłość województwa, które przez niekorzystną Umowę Partnerstwa oraz niejasne zasady podziału unijnych funduszy dla poszczególnych województw może zostać w tyle za dobrze
rozwijającymi się unijnymi regionami. Środki, wynegocjowane na podstawie Umowy Partnerstwa, są przeznaczane
m.in. na Regionalny Program Operacyjny, który wspiera różnorodne inicjatywy lokalne, rozwój transportu, ochrony
zdrowia, przedsiębiorczości, edukacji i działalność organizacji pozarządowych.
– Te środki nie są dla Samorządu Województwa Pomorskiego, ale wszystkich wspólnot lokalnych – mówił podczas
konferencji prasowej Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Batalia, którą toczymy, to bitwa o to,
by pieniądze były dzielone w sposób transparentny, jak każde środki publiczne. Województwo pomorskie ma prawo
uzyskać środki na wsparcie, aby rozwijać się tak samo jak inne regiony europejskie, a nie zostawać w tyle. Dlatego
apeluję o jedność do posłów, samorządowców, ale i wszystkich Pomorzan. Jedność, która jest w interesie wspólnot
lokalnych – podkreślał Struk.
Petycję dotyczącą zwiększenia unijnych funduszy dla Pomorza można podpisać przez stronę internetową pomorskie.eu/petycja. W ciągu pierwszej godziny od uruchomienia podpisało ją prawie 600 osób.

Na zdjęciu: Pomorscy Samorządowcy przed Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.
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Z BOCHNI PRZEZ BICHTLINGEN DO DŁUGIEGO POLA
Swoje 92. urodziny obchodziła mieszkająca w Długim Polu
Janina Jastrzębska, której Żuławy Gdańskie są bliskie sercu od
ponad pół wieku.
Pani Janina urodziła się w niewielkiej miejscowości Proszówki
w gminie Bochnia. Kiedy miała 16 lat, musiała wyjechać do prac
przymusowych w Niemczech. Trafiła do Wasser-Bichtlingen. W
południowo-zachodnich Niemczech przepracowała półtora
roku. Tęsknota za krajem i za rodzinnymi stronami była ogromna, dlatego wróciła do Proszówki. Okres powojenny był
niezwykle ciężki, pracy było jak na lekarstwo, dlatego wspólnie
ze swoją miłością życia – przyszłym mężem Franciszkiem –
Pani Janina wyjechała za chlebem na północ Polski. W maju
1949 roku trafili do Długiego Pola, gdzie zatrudnienie znalazła
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a potem w Państwowym
Gospodarstwie Rolnym. Trzy lata po przyjeździe na Żuławy Pani
Janina poślubiła wybranka swojego serca w kościele w Giemlicach. Państwo Jastrzębscy wychowali córkę i trzech synów, a
zacna jubilatka doczekała się już wnuczki i 9 wnuków oraz 3
prawnuczek i 7 prawnuków.
Praca i doglądanie domu zajmowało sporo czasu, ale mimo to
seniorka rodu Jastrzębskich znajdowała czas na lekturę –
szczególnie romanse, ale też na robótki ręczne na drutach i
ogród. Jubilatka nie ma recepty na długowieczność, ale często
na spotkaniach rodzinnych wspomina swoje dzieciństwo, kiedy
z mamą szła na targ, gdzie zamiast cukierków – których chciałoby pewnie każde dziecko – mała Janeczka chciała kiszonego
ogórka.

90 ŚWIECZEK NA TORCIE PANA HENRYKA
W Strzegomiu na południu Polski urodził się Jubilat Henryk
Gąsiorowski, który skończył właśnie 90 lat.
Pan Henryk tylko dzieciństwo spędził na południu Polski. Jako
dorastający chłopak wspólnie z rodzicami przyjechał na Żuławy
Gdańskie. Rodzina Gąsiorowskich zamieszkała w Leszkowach,
gdzie zaczęła gospodarzyć w gospodarstwie rolnym. Tu też Pan
Henryk poznał swoją przyszłą małżonkę – Krystynę, z którą w
kwietniu ubiegłego roku świętował 65-lecie pożycia małżeńskiego.
– Kiedyś rolnictwo nie było zmechanizowane, dlatego rodzice
poświęcali się przede wszystkim pracy w gospodarstwie oraz
wychowaniu dzieci – mówi nam Pani Józefa, jedna z czwórki
dzieci Gąsiorowskich. – Tata, ale też i mama nigdy nie palili
papierosów, a alkohol pijali tylko dla kurażu. Może jest to
sposób na długie życie?
Poza nią Pan Henryk wspólnie z żoną wychowali jeszcze dwóch synów i córkę, a także doczekali się wnuczki i trzech wnuków
oraz prawnuczki i trzech prawnuków.
– Zacnemu Jubilatowi nie mogłem osobiście złożyć urodzinowych życzeń, ale mam nadzieję, że będzie ku temu jeszcze
niejedna okazja. Panu Henrykowi gratuluję dobrego zdrowia i życzę jeszcze wielu lat spędzonych u boku kochającej żony i
rodziny – życzy wójt Janusz Goliński.
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NAJSTARSZY PIŁKARSKI KIBIC OBCHODZI 92. URODZINY
W Trutnowach mieszka jeden z najstarszych w powiecie gdańskim fanów futbolu. Stanisław Maliszczak, który skończył
właśnie 92 lata i w dalszym ciągu z wielkim entuzjazmem
ogląda piłkarskie potyczki.
Zacny Jubilat pochodzi z południa Polski. W czasie wojny
musiał zajmować się rodziną, ponieważ jego ojciec trafił do
obozu koncentracyjnego. Życie wystawiło młodego Staszka na
wielką próbę, którą – jak czas pokazał – zdał bardzo dobrze. Po
wojnie przeniósł się na Żuławy. Tu, a dokładniej mówiąc w
Długim Polu, wspólnie z kilkoma kolegami, zaczął tworzyć
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Tu także poznał swoją przyszłą żonę Helenę. Od ich zaślubin minęło jesienią 71 lat. Warto
wspomnieć, że Państwo Maliszczakowie wychowali dwie córki i
dwóch synów. Zacny Jubilat doczekał się 6 wnuczek i 4
wnuków oraz 8 prawnucząt, ale niebawem ich grono powiększy się o jeszcze jednego członka rodziny…
– Tata całe życie pracował w gospodarstwie. Wolny czas lubił
spędzać na oglądaniu meczów piłkarskich. Miłość do piłki nie
wzięła się znikąd. Jako młody chłopak tata lubił grać w piłkę.
Jego pamięć nieco szwankuje, ale po objerzeniu meczu jeszcze przez kilka dni potrafi rozprawiać na ten temat – mówi nam
córka Ewa.
– Pana Stanisława i jego małżonkę znam od wielu lat. To małżeństwo z najdłuższym stażem w naszej gminie. Cieszę się, że
wśród nas mieszkają tacy ludzie jak Państwo Maliszczakowie. W tak uroczystym dniu gratuluję dobrego zdrowia i życzę, aby
takie było przez następne długie lata. Mam nadzieję, że niebawem będę mógł osobiście przekazać te życzenia – mówi
Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

200 LAT DLA PANI AMANDY
Jedną z najstarszych mieszkanek naszej gminy jest Amanda
Sałek. Mieszkanka Wocław skończyła 95 lat.
Można śmiało powiedzieć, że Pani Amanda jest Kaszubką.
Urodziła się w Masłowie niedaleko Kartuz. Tam spędziła swoje
dzieciństwo i w tych okolicach poznała swojego późniejszego
męża Edmunda. Państwo Sałek gospodarzyli wspólnie w
niewielkim gospodarstwie na gdańskiej Zaborni. Wychowali
dwójkę dzieci Elżbietę i Jerzego. Doczekali się trójki wnuczek i
trzech wnuków oraz 10 prawnucząt.
– Niemal całe swoje życie mama pracowała w gospodarstwie,
zajmowała się też naszym wychowaniem, stąd też nie było
czasu na pielęgnowanie swoich zamiłowań. Być może ta praca
tak ją zahartowała, że mamy przyjemność świętowania jej
kolejnych, 95. urodzin. Mama jest wyjątkiem w swojej rodzinie,
ponieważ nikt nie doczekał tak zacnego wieku – mówi nam
córka Elżbieta.
Wśród wielu gratulacji nie zabrakło również życzeń przesłanych przez wójta Janusza Golińskiego.
– Tym razem nie mogę osobiście złożyć życzeń Pani Amandzie.
Są one jednak bardzo szczere i płynące z głębi serca. Jubilatce
życzę przede wszystkich zdrowia, abyśmy mogli jeszcze niejeden raz spotkać się przy okazji kolejnych urodzin – życzy
Janusz Goliński.
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NIE STRASZNA JEJ WOJNA ANI KORONAWIRUS
Aż 93 świeczki zapłonęły na urodzinowym torcie Heleny Skurskiej z Cedrów Wielkich. Seniorka rodu nie jest rodowitą
żuławianką. Urodziła się w Zakrzowie, a większość życia spędziła w Szymanowicach Górnych w województwie świętokrzyskim.
Niemal całe swoje życie przepracowała w gospodarstwie
rolnym. Swój czas poświęcała też wychowaniu dzieci. Pani
Helena wychowała trzech synów i córkę, z którą od niemal 8 lat
mieszka w Cedrach Wielkich, doczekała się siedmiorga wnucząt oraz dziewięciorga prawnucząt. Od blisko roku może się
też cieszyć pierwszą praprawnuczką.
Wiele osób mówi, że przedwojenne pokolenie jest nie do zdarcia. To powiedzenie jak ulał pasuje do mieszkanki Cedrów
Wielkich.
– W grudniu mama zaraziła się koronawirusem. Na szczęście
skończyło się tylko na kaszlu i braku apetytu. Wszystko powoli
wraca do normy, a mama z każdym dniem czuje się coraz
lepiej – mówi nam Maria Suska, córka Pani Heleny.
– Drogiej Jubilatce życzę zatem, aby dalsze lata spędzała w
dobrym samopoczuciu i jeszcze lepszym zdrowiu. Pani Helena
przeżyła wojnę, pokonała koronawirusa, można więc powiedzieć, że jest kobietą ze stali. Jestem przekonany, że dzięki
temu za siedem lat będziemy świętować jej 100. urodziny –
mówi wójt Janusz Goliński.

OGRÓDEK TO ŻYWIOŁ PANI APOLONII
Już 92. urodziny świętuje Apolonia Górniak z Kiezmarka. Tym
jednak razem urodzinowe świętowanie musiało mieć nieco
spokojniejszy charakter.
– Nie mogliśmy – jak w roku ubiegłym – spotkać się przy
urodzinowej kawie, ale życzenia są równie szczere. Pani Apolonii życzę przede wszystkim zdrowia, aby omijały ją wszelkie
choroby, byśmy jeszcze niejeden raz mogli się spotkać i porozmawiać – życzy wójt Janusz Goliński.
Pani Apolonia pochodzi z Opoczna, ale jej dom od wielu lat
znajduje się na Żuławach. Najpierw zamieszkała w Cedrach
Małych, a potem wspólnie z małżonkiem kupili 16-hektarowe
gospodarstwo rolne w Kiezmarku. Jubilatka wspólnie z mężem
wychowała cztery córki i dwóch synów. Doczekała się 16 wnucząt oraz 15 prawnucząt.
– Ogród to mamy żywioł. Jeśli tylko pozwala jej na to zdrowie,
to czas spędza na pracy w ogródku. To właśnie on jest receptą
na tak długie życie mamy. Niemal cała rodzina miała potwierdzonego badaniami koronawirusa. Jedynie mama miała
ujemny wynik testu – mówi nam córka Agata, z którą mieszka
Pani Apolonia.
My również życzymy Pani Apolonii kolejnych lat życia w
nieustającym zdrowiu, spokoju i pogodzie ducha.
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MOC ŻYCZEŃ DLA PANI EMILII
Emila Richert to jedna z najstarszych mieszkanek powiatu
gdańskiego. Dziś Pani Emilia obchodzi 96. urodziny i mimo
sędziwego wieku w dalszym ciągu cieszy się znakomitą
pamięcią.
Zacna Jubilatka urodziła się w Rumunii. Jej rodzinną miejscowość trudno znaleźć na mapie. Tata, wojskowy zginął w
młodym wieku, kiedy mała Emilka miała zaledwie 5 lat. Gromadkę dzieci wychowywała mama. Wojenna zawierucha
sprawiła, że Pani Emilia w 1940 roku trafiła do Polski, jej
rodzeństwo prawdopodobnie do Niemiec. W gminie Cedry
Wielkie seniorka rodu zamieszała w 1955 roku. Wspólnie z
mężem Antonim wychowali 6 córek i syna. Zawodowo była
związana z Państwowym Gospodarstwem Rolnym w Wocławach. Teraz mieszka z córką Teresą. Seniorka doczekała się
21 wnucząt i 56 prawnucząt oraz 16 praprawnucząt.
– Losy niektórych naszych seniorów są gotowym scenariuszem na film. Niech Pani Emilia cieszy się teraz jesienią
swojego życia przede wszystkim w dobrym zdrowiu i miłym
towarzystwie kochającej rodziny. Wszystkiego dobrego i do
szybkiego zobaczenia – życzy wójt Janusz Goliński.

PAN CZESŁAW WŚRÓD NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW
Wśród najstarszych mieszkańców naszej gminy jest również
mieszkaniec Cedrów Wielkich – Czesław Świątek, który
skończył 93 lata. Pochodzący z południa Polski senior rodu
od ok. 40 lat mieszka w stolicy gminy.
Czesław Świątek urodził się na Podkarpaciu. W niewielkiej
wsi Kosowy w okolicach Kolbuszowej spędził dzieciństwo. W
wieku 14 lat musiał przymusowo pracować w gospodarstwie
rolnym. Po zakończeniu działań wojennych Pan Czesław
trafił do wojska, a w połowie lat 50. rozpoczął pracę w
jednym z Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu.
Po całotygodniowej pracy Pan Czesław lubił wpadać na wiejskie zabawy. Na jednej z nich poznał swoją przyszłą żonę –
Janinę, która pracowała w wejherowskiej fabryce mebli.
Owocem ich miłości było troje dzieci: Jolanta, Dariusz i
Wiesław. Zacny Jubilat doczekał się również wnuka i dwóch
wnuczek oraz dwójki prawnuczek, ale na tym nie koniec,
ponieważ niebawem na świecie ma pojawić się kolejna
prawnuczka.
– Czas poświęcany był głównie na pracę, szczególnie, że
kiedyś rolnictwo nie było tak doskonale zmechanizowane i
większość prac trzeba było wykonać osobiście. Mimo to tata
znajdował wolne chwile, aby zgłębiać historię czy geografię
– mówi nam syn Dariusz.
– W roku ubiegłym wspólnie cieszyliśmy się z urodzin Pana
Czesława. Wierzę, że za rok będę miał przyjemność osobiście złożyć zacnemu Jubilatowi życzenia dobrego zdrowia i
samopoczucia na kolejne, długie lata życia – życzy wójt
Janusz Goliński.
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DŁUGIE ŻYCIE JEST SKARBNICĄ DOŚWIADCZEŃ
Kobietom wieku się nie wypomina, ale Genowefa Jaskulska
z Długiego Pola z dumą może się pochwalić, że skończyła
właśnie 92 lata i nadal cieszy się dobrym zdrowiem.
Zacna Jubilatka przywędrowała do naszej gminy za swoją
rodziną w poszukiwaniu pracy. Pani Genowefa pochodzi z
Gnieszowic koło Sandomierza w województwie świętokrzyskim. Krótko po wojnie opuściła rodzinne strony i wybrała się
w długą podróż na północ. Trafiła do Długiego Pola, gdzie
zatrudniono ją w miejscowej Spółdzielni Produkcji Rolniczej.
Tu już poznała swojego małżonka Edwarda. Swoje życie dzieliła na rodzinę i pracę. Czasu na dodatkowe zajęcia nie było
zbyt wiele, ale lubiła zajmować się swoim ogródkiem i już na
emeryturze dziergać na drutach skarpetki i swetry.
Państwo Jaskulscy wspólnie wychowali dwie córki i trzech
synów. Jubilatka z Długiego Pola może być dumna z 5 wnuczek i 7 wnuków oraz 4 prawnuczek i 5 prawnuków.
– Jak na osobę w wieku mamy jej zdrowie jest całkiem
dobre. Myślę, że ciężka praca ją zahartowała, dzięki czemu
dożyła tak wielu lat. Nigdy nie paliła papierosów, ale nie
odmawiała kieliszka czegoś mocniejszego dla zdrowotności
– mówi jej córka Alina.
Do wszystkich życzeń dołącza się również wójt Janusz Goliński, który zacnej Jubilatce życzy przede wszystkim dobrego
zdrowia.

SENIORKA RODU CYDEJKO SKOŃCZYŁA 95 LAT
95. urodziny obchodziła Henryka Cydejko z Trzciniska.
Urodzinowa impreza nie była już tak huczna jak 5 lat temu,
ale życzenia do zacnej Jubilatki płynęły szerokim i wartkim
strumieniem.
Pani Henryka, jak większość mieszkańców Żuław, pochodzi z
południa Polski. Urodziła się w Dobryniu na Lubelszczyźnie.
Tam, wspólnie z rodzicami i siostrą, mieszkała w gospodarstwie rolnym.
– Kiedy babcia miała rozpocząć VI klasę, zaczęła się wojna.
Jej tata – Józef – walczył z okupantem. W rodzinnych
stronach babcia poznała swojego przyszłego męża – też
Józefa. Po zakończeniu wojny rodzina doszła do wniosku, że
na Lubelszczyźnie nie czeka ich nic dobrego i ruszyli za chlebem na północ Polski i tak trafili do Trzciniska, gdzie – jak
wspomina babcia – na polach leżały jeszcze ofiary działań
wojennych – mówi nam „prawnuczka” Patrycja.
Od początku przybycia na Żuławy rodzina Pani Henryki
zajęła się gospodarstwem rolnym. Państwo Cydejko wychowali dwóch synów Mieczysława i Jana oraz córkę Genowefę.
Mieszkanka Trzciniska doczekała się też 6 wnuków, 2
prawnuczek i 8 prawnuków oraz 4 praprawnuczek i 3
praprawnuków.
– Pani Henryce życzę wielu kolejnych lat spędzonych w
dobrym zdrowiu i samopoczuciu oraz miłości bliskich –
życzy wójt Janusz Goliński.
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NOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z CIEKAWYMI POMYSŁAMI
Za nami pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Cedry Wielkie. Tym razem zebranie
miało szczególny charakter, ponieważ wybierano skład rady.
Jej przewodniczącym został Łukasz Żarna (Stowarzyszenie
Gdański Klub Morski „Cedrus”), a wiceprzewodniczącą
Bożena Daszewska (Kółko Rolnicze – KGW w Leszkowach).
Kadencja nowej rady potrwa 3 lata.
W naszej radzie zasiada osiem osób. Są to reprezentanci
wójta gminy Cedry Wielkie, rady gminy oraz organizacji
pozarządowych.
Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie jest przede wszystkim organem opiniodawczym i doradczym. Jednym z jej celów jest wzmocnienie działalności
organizacji pozarządowych.

Na zdjęciu: Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie
podczas pierwszego posiedzenia.

- Na terenie naszej gminy działa wiele organizacji. Są to przede wszystkim kluby sportowe i Koła Gospodyń Wiejskich,
które na przestrzeni wielu lat wykazywały się wielką aktywnością. W większości była to praca oparta na wolontariacie.
Jako nowa rada będziemy chcieli przeprowadzić cykl szkoleń albo warsztatów, których celem byłaby mobilizacja
naszych organizacji pozarządowych. Na początku lutego odbędzie się spotkanie rady, podczas którego będziemy omawiać konkretne potrzeby szkoleniowe, aby jeszcze tego samego miesiąca zorganizować szkolenia na bazie własnych
doświadczeń – mówi Łukasz Żarna.
Dodajmy, że w radzie zasiadają też Sylwia Makrucka i Marzena Kołodziej (przedstawicielki wójta), Emilia Cyman i Maria
Pomirska (przedstawicielki rady gminy) oraz Zbigniew Kobierski (KS Korona Cedry Małe) i Przemysław Paluch (OSP
Cedry Wielkie).
O działalności i pomysłach nowej rady na pewno będziemy informować w przyszłości.

POMORSCY SAMORZĄDOWCY W CEDRACH WIELKICH
W naszej gminie odbyło się świąteczne posiedzenie zarządu Związku Gmin Pomorskich. Kilkunastu burmistrzów i
wójtów wchodzących w skład zarządu obradowało w hali sportowej w Cedrach Wielkich. Była to więc również doskonała okazja do pokazania naszego sportowego obiektu.
- Spotkania zarządu odbywają się w różnych miejscach Pomorza. Cieszymy się, że tym razem wybrano Cedry Wielkie.
Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ponownie będziemy mieli przyjemność gościć członków Związku Gmin
Pomorskich – mówi Janusz Goliński, wójt gminy, który podczas posiedzenia zarządu zaprezentował swoim kolegom
samorządowcom możliwości inwestycyjne naszej gminy.
Związek Gmin Pomorskich to organizacja powstała z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych, w 1992 roku.
Jest to w tej chwili najstarsza i największa w województwie pomorskim organizacja zrzeszająca jednostki samorządu
terytorialnego oraz jedna z największych w kraju.

Na zdjęciu: Pomorscy samorządowcy podczas świątecznego posiedzenia zarządu Związku Gmin Pomorskich.
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25 LAT KOŚCIOŁA W KOSZWAŁACH
Minęło ćwierć wieku od budowy kościoła w Koszwałach.
Pierwsza msza – pasterka – w nowej świątyni odbyła się w
1995 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia odsłonięto tablicę
pamiątkową, która ma być podziękowaniem dla osób, które
przyczyniły się do budowy kościoła.
Pierwsza świątynia, gdyby przetrwała, pamiętała by czasy
początku XIV wieku. Jednak w czasie reformacji została ona
przejęta przez ewangelików, którzy w 1672 roku wybudowali
nowy kościół. Jednak i on nie przetrwał próby czasu. W 1945
roku kościół spalono, a mieszkańcy Koszwał przez pół wieku
pozbawieni byli Domu Bożego. Dopiero w latach 90. z
propozycją budowy nowego kościoła wyszedł ówczesny
proboszcz parafii Wocławy (obecnie Pszczółki) ks. kanonik
Józef Urban. Świątynię, dzięki ofiarności mieszkańców, udało
się wybudować w rekordowym czasie.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Justyna Słowńska
Przewodnicząca Rady Gminy, ks. Waldemar Naczk, ks. kanonik Janusz
Mathea, ks. kanonik Józef Urban, ks. prałat Ireneusz Bradtke.

– Już po pół roku kościół był na tyle gotowy, że można było
odprawić pasterkę, którą koncelebrowali ks. Józef Urban i ks.
prałat Ireneusz Bradtke – przypomina wójt Janusz Goliński.
– Na pamiątkę tego wydarzenia wydany zostanie również
specjalny album fotograficzny, w którym pokazana zostanie
historia budowy kościoła.

ZWYCIĘZCY KONKURSU JUŻ ZNANI
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się ekologiczny
konkurs „Kompostownik 2020”. Poznajmy jego laureatów.
Zwycięzcą konkursu został Artur Łukanowski z Koszwał.
– Musieliśmy przesunąć termin przyjmowania zgłoszeń,
ponieważ mieszkańcy bardzo licznie chcieli uczestniczyć w
konkursie. Cieszy fakt, że działania ekologiczne nie są nam
obce, a przy okazji się też opłacają, bo są przyjazne dla
środowiska. W konkursie można też było wygrać nagrody,
które posłużą naszym ekologicznym działaniom. Nagrodzonym osobom gratuluję, a wszystkich zachęcam do działań
proekologicznych, abyśmy przyszłym pokoleniom zostawili
naszą matkę Ziemię w jak najlepszym stanie – komentuje
wójt Janusz Goliński.
Zadanie konkursowe było bardzo proste. Wystarczyło wykonać kompostownik, zrobić jego zdjęcie i opisać, a wszystko
wysłać do organizatora, czyli urzędu gminy.
Jury zdecydowało się przyznać I miejsce Arturowi Łukanowskiemu z Koszwał. Miejsca na podium zajęli jeszcze Katarzyna Krawczyk z Kiezmarka i Wojciech Mańkiewicz z Cedrów
Wielkich.
Laureaci konkursu w nagrodę otrzymali zbiorniki do deszczówki o pojemności 360 litrów. Dodajmy, że nagrodę
dodatkową (rośliny ogrodowe) otrzymała jeszcze Hanna
Woźnica z Koszwał.
Na zdjęciu: Zwycięzca konkursu Pan Artur Łukanowski z Koszwał.

Gratulujemy!
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KOSZWAŁY MOGĄ BYĆ DUMNE Z NOWEGO WOZU
Nowy wóz bojowy został oficjalnie przekazany rycerzom św. Floriana z Koszwał. Samochód udało się zakupić dzięki pieniądzom pozyskanym z kilku źródeł – m.in. z budżetu gminy Cedry Wielkie. Nowy samochód dotarł do Koszwał tuż przed
końcem roku 2020, ale dopiero 4 lutego 2020 dokonano jego uroczystego przekazania miejscowym strażakom.
– Musieliśmy użyć wielu argumentów, aby przekonać radnych gminy Cedry Wielkie do przekazania gminnych środków na
zakup nowego samochodu dla strażaków z Koszwał. Kończyliśmy wtedy budowę hali w Cedrach Wielkich, a kolejne plany
inwestycyjne były niezwykle ambitne, ale i kosztowne. Korzystając z okazji, dziękuję wójtowi Januszowi Golińskiemu, że
jego argumenty trafiły do radnych i dziś możemy cieszyć się z nowego wozu bojowego. Dziękuję też wszystkim, którzy przez
swoją życzliwość dołożyli cegiełkę, dzięki której spełniły się marzenia strażaków z Koszwał. Słowa podziękowań należą się
też moim druhom i druhnom, którzy robili wszystko, aby ten piękny wóz stanął w naszym garażu – dziękuje Justyna Słowińska, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie i zarazem druhna miejscowej OSP.
– Wiele lat czekaliśmy na tę chwilę. Jest to pierwszy fabrycznie nowy wóz, który trafił do naszej gminy. Spontaniczne powitanie tego samochodu, który przyjechał do Koszwał, pokazało, jak wielką radość sprawił strażakom ten pojazd. Dziękuję
wszystkim za pomoc finansową w zakupie tego wozu – mówi Janusz Goliński. – Jednostka znajduje się w elitarnym gronie
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dlatego nie możemy szczędzić pieniędzy na ich działalność. Strażacy zawsze
są z nami. Nawet w czasie pandemii służą między innymi pomocą w dowozie osób starszych na szczepienia. Zawsze
możemy liczyć na wsparcie strażaków.
Nowy wóz strażacki został oczywiście poświęcony przez ks. Waldemara Naczk, proboszcza parafii Wocławy. Kluczyki do
samochodu odebrali Michał Rychlicki, prezes OSP Koszwały oraz kierowca jednostki, druh Zbigniew Starek.
– Myślę, że stary samochód przejdzie w końcu na zasłużoną emeryturę. Patrząc, jak jest udekorowany, jestem przekonany,
że z powodzeniem będzie służył teraz do innych celów. Jesteśmy wdzięczni strażakom – ochotnikom, ale i zawodowcom –
że przez 24 godziny przez siedem dni w tygodniu czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Mieszkam obok remizy strażackiej w Lublewie, więc doskonale wiem, jak szybko strażacy potrafią się organizować i ruszyć do akcji ratunkowej. Strażacy z
Koszwał nie tylko biorą udział w akacjach gaśniczych, ale i pomagają ludziom w zdarzeniach drogowych, których na pewno
nie brakuje na trasie S7. Jestem przekonany, że nowy sprzęt sprawi, że ich pomoc będzie jeszcze szybsza i bardziej profesjonalna. Trzeba jednak zauważyć, że zakup nowego sprzętu nie miałby sensu, gdyby nie grono ochotników, którzy kosztem
rodziny angażują swój czas i działają z potrzeby serca – podkreśla Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.
St. bryg. Tomasz Siemiątkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku zauważył, że
zakup samochodu był możliwy dzięki ludziom dobrej woli.
– Nowy samochód na pewno nie będzie sprawiał tyle problemów technicznych co odchodzący na emeryturę wysłużony
„dziadek”. Takich wozów życzyłbym wszystkim jednostkom straży pożarnej. Życzę Wam tyle samo powrotów co wyjazdów.
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – życzył st. bryg. Tomasz Siemiątkowski.
Marcin Osowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował, że
jest to kolejny samochód zakupiony z programu „Florian”. Niebawem uruchomione też będą środki z programu „Florek”,
które będzie można pozyskać na zakup sprzętu strażackiego.
– Piękny samochód na pewno daje powody do dumy. „Volvo” tłumaczone z łaciny oznacza „toczę się”, „jadę do przodu”.
Życzę Wam więc, żebyście w dobrym zdrowiu pełnili swoją służbę i podążali do przodu – życzy Marcin Osowski. Nowego
samochodu pogratulował również Starosta Stefan Skonieczny.
Dodajmy, że samochód kosztował 870 000 zł, z czego 400 000 zł to pieniądze z budżetu gminy Cedry Wielkie, 200 000 zł z
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 160 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 100 000 zł ze środków powiatu gdańskiego i 10 000 zł
ze środków własnych OSP Koszwały.

Na zdjęciu: Poświęcenie wozu strażackiego przez ks. Waldemara Naczk.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.
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POŻEGNANIE KOMENDANTA POLICJI
Po blisko 30 latach pracy insp. Radosław Pietrzak – Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim odszedł na
emeryturę. Jego obowiązki powierzono mł. insp. Wioletcie
Jóźwiak, która do tej pory była pierwszym zastępcą komendanta pruszczańskiej Policji. W uroczystościach wprowadzenia nowej komendant brał udział także wójt Janusz Goliński.
Nasza współpraca z pruszczańską komendą układa się
dobrze. Jednym z jej owoców ma być nowy komisariat,
którego budowa planowana jest w Cedrach Wielkich.
– Cieszę się, że komendantowi Pietrzakowi udało się przekonać zwierzchników o konieczności budowy komisariatu w
Cedrach Wielkich. Ogłoszono przetarg, który ma już wyłonić
wykonawcę prac budowlanych. Oznacza to bowiem, że
jesteśmy coraz bliżej sfinalizowania jakże potrzebnego dla
cedrowskich policjantów nowego komisariatu. Dziękuję insp.
Radosławowi Pietrzakowi za udaną współpracę. Nowej Pani
komendant serdecznie gratuluję i życzę wielu sukcesów w
pracy zawodowej – życzy wójt Janusz Goliński.
Obecne warunki, w jakich pracują funkcjonariusze, nie
należą do najlepszych. Od jakiegoś czasu nasz samorząd
czyni starania, które mają pomóc w budowie nowej siedziby
Policji w Cedrach Wielkich. Przypomnijmy, że radni podjęli
decyzję o kupnie i przekazaniu Policji odpowiedniego terenu
pod inwestycję. Nasza gmina pomogła także przy opracowaniu dokumentacji technicznej.
Na zdjęciu: insp. Radosław Pietrzak - były Komendant Powiatowy Policji
w Pruszczu Gdańskim.

ZMIANY RÓWNIEŻ W STRAŻY POŻARNEJ
Po zmianie na stanowisku komendanta powiatowej Policji
roszady na stanowiskach kierowniczych nastąpiły także w
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Po 30 latach służby na emeryturę przeszedł
mł. bryg. Jan Chodukiewicz. Jego miejsce zajął mł. bryg.
Leszek Formela.
– Takie chwile zawsze są trudne. Dziękuję komendantowi
Chodukiewiczowi za bardzo owocną współpracę i wspierania
działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego na naszym terenie – mówi wójt Janusz Goliński, który
wspólnie z Justyną Słowińską, przewodniczącą Rady Gminy
Cedry Wielkie podziękował byłemu już komendantowi za
lata współpracy.
Ze strażą pożarną współpracujemy na wielu płaszczyznach.
Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Justyna Słowńska
Przewodnicząca Rady Gminy oraz mł. bryg. Jan Chodukiewicz.
Dzięki środkom finansowym pozyskanym m.in. z budżetu
Państwowej Straży Pożarnej można było zrealizować wiele
ważnych zakupów. Niebawem ruszy też rozbudowa remizy w Cedrach Wielkich. Przetarg ogłoszono w ostatnich dniach
stycznia, więc wszystko wskazuje na to, że za kilka tygodni rozpoczną się pierwsze prace budowlane.
Leszek Formela z Państwową Strażą Pożarną związany jest od 22 lat. Ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu. W
latach 2018–2021 był zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach.
– Wierzymy, że dalsza współpraca z PSP w dalszym ciągu będzie przynosiła korzyści zarówno mieszkańcom gminy
Cedry Wielkie, jak i strażakom, którzy często narażają swoje zdrowie, by ratować nasze życie bądź mienie. Obyśmy z
nowym komendantem spotykali się tylko w sympatycznych okolicznościach – dodaje Justyna Słowińska.

- 31 -

ROK W STATYSTYKACH
Przełom roku to zawsze czas wszelkiego rodzaju podsumowań. Dane demograficzne za 2020 r. w gminie Cedry Wielkie kształtowały się następująco. W ciągu ostatniego roku
spadła niestety liczba mieszkańców naszej gminy. Na koniec
2020 roku zameldowanych było 6639 osób, a więc o 25
mniej niż w rok poprzedzającym. W mniejszości są mężczyźni, których odnotowano 3306.
– W tym gronie mamy 38 seniorów, którzy ukończyli co
najmniej 90. rok życia. W grupie tej zdecydowaną mniejszość stanowią mężczyźni, ponieważ jest ich zaledwie
sześciu. W ubiegłym roku przyszło na świat 69 dzieci, wśród
których było 30 dziewczynek. Warto w tym miejscu powiedzieć, że najpopularniejszymi imionami żeńskimi były w
2020 roku: Laura, Zofia i Maja, a u chłopców: Nikodem,
Stanisław i Aleksander. Najmłodszym mieszkańcom naszej
gminy i ich rodzicom życzę pomyślności – informuje Janusz
Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.
Być może „wyjątkowy” miniony rok sprawił, że Urząd Stanu
Cywilnego odnotował znacznie mniej niż w 2019 roku związków małżeńskich. W minionym roku zarejestrowano bowiem
64 małżeństwa (91 w 2019 r.), w tym 33 konkordatowe i 31
cywilnych. Dodajmy przy okazji, że w ubiegłym roku 10 par
obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Gwoli dziennikarskiej rzetelności dodać musimy, że w 2020
roku odnotowano 58 zgonów, a więc tylko jeden więcej niż
rok wcześniej.

INFOLINIA W SPRAWIE TRANSPORTU NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19
Urząd Gminy uruchomił bezpłatną infolinię, pod którą można uzyskać informacje na temat przewozu osób niepełnosprawnych do ETER-MED w Cedrach Wielkich w celu zaszczepienia się przeciw wirusowi COVID-19.
Transport taki przede wszystkim przeznaczony jest dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I
grupę z w/w schorzeniami;
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego, bądź
z pomocą członków rodziny, dojazdu do punktu szczepień.
Wszelkie informacje na temat przewozu udzielane są pod numerem 58 692-20-34. Informacji udziela Sekretarz Gminy
Elżbieta Prymaczek od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
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ZEBRALIŚMY PONAD 20 TYSIĘCY
Muzykanci Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrali
również u nas. Jednak w tym roku musieli wybrać inne niż
dotychczas instrumenty, by wielki finał zakończył się sukcesem. Tym razem zebrano 21 750 złotych.
W naszej gminie, o czym informowaliśmy wcześniej, pałeczkę dyrygenta przejęło sołectwo Trzcinisko z Dorotą Balcerzak
na czele.
– Pieniądze zbieraliśmy poprzez aukcje i za pomocą eSkarbonki. Na licytację wystawionych zostało blisko 100 różnych
rzeczy. Tylko z samej licytacji zebraliśmy 17 400 złotych. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłączyli się do
naszej orkiestry. Mimo że emocje jeszcze nie opadły, to już
myślę nad kolejnym finałem. Pewne pomysły już są, ale na
ich zdradzenie przyjdzie jeszcze pora – mówi nam Dorota
Balcerzak.
Podziwu dla organizatorów nie kryje z kolei wójt Janusz Goliński.
– Cieszę się, że mimo tak trudnej sytuacji zdrowotnej, orkiestra zagrała również w naszej gminie. Chylę czoła przed
organizatorami, ale też przed tymi wszystkimi, którzy przekazali na licytacje różne ciekawe przedmioty albo usługi.
Podziękowania należą się także tym, którzy nie przeszli obojętnie obok tej akcji i czynnie włączyli się w licytację albo
„wrzucili” pieniądze do eSkarbonki. Mam nadzieję, że za rok osobiście spotkamy się na wielkim finale i pokażemy, że
orkiestra w gminie Cedry Wielkie potrafi zagrać po królewsku – dodaje Janusz Goliński.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA PALIWO ROLNICZE W 2021
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
- w terminie od 1 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezyden
ta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021 r.,
- w terminie od 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezy
denta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021r. do 31 lipca 2021r. w ramach limitu zwrotu podatku okre
ślonego na 2021 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021r. wynosi:
- 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych,
- 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 1 - 30 kwietnia 2021r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 1 - 29 października 2021r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub
miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim informuje o zamieszczeniu harmonogramu pracy punktów nieodpłatnego
poradnictwa prawnego oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępnych dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego w 2020 roku.
REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU 572 689 954 lub na https://np.ms.gov.pl
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UWAŻAJ NA OKAZYJNE OFERTY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN!
- CZYLI, JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ
Początek roku to sezon zakupów środków ochrony roślin. To również czas wzmożonej aktywności przestępców, którzy
liczą na szybki i łatwy zysk. W Internecie pojawiają się kuszące oferty a obwoźni sprzedawcy zachęcają wszelkiego rodzaju
okazjami: przecenami lub niską ceną. Należy jednak pamiętać, że są to niezarejestrowane kanały sprzedaży. Podobnie
nielegalne jest sprowadzanie środków ochrony roślin zza granicy bez zezwolenia albo pozwolenia ministra rolnictwa.
9 lutego 2021 r. ruszyła kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciwko nielegalnym, w tym
podrobionym środkom ochrony roślin.
Tegoroczna edycja wspólnej kampanii, realizowanej już od trzech lat, wystartowała pod hasłem Kupując podróbki,
tracisz wiele razy!
Z raportu Unii Europejskiej wynika, że aż co siódmy środek ochrony roślin w Europie może być podrobiony. Tylko w pierwszej połowie 2020 roku w ramach operacji Silver Axe służby zatrzymały 1346 ton nielegalnych środków ochrony roślin,
które wypełniłyby 458 basenów olimpijskich. W Polsce 25 proc. rolnikom chociaż raz oferowano tego typu preparaty.
W Polsce w ramach wspólnych działań służb zaangażowanych w tę operację kontrolną zatrzymano ponad 70 ton (70
118kg/L) nielegalnych środków ochrony roślin oraz tych, co do których stwierdzono nieprawidłowości.
Krajowa Administracja Skarbowa odgrywa istotną rolę w działaniach prewencyjnych. Dzięki skutecznym kontrolom na
granicy Polski w 2020 roku, KAS we współpracy z PIORiN ujawniła 97 przypadków nieprawidłowości polegających na
nielegalnym przywozie lub na niedopełnieniu obowiązków dokumentacyjnych. KAS udaremniła wprowadzenie na rynek
ponad 0,5 tony oraz 119 sztuk środków ochrony roślin pochodzących z przemytu. Ponadto ujawniła ponad 286 ton środków, które nie zostały zgłoszone do WIORiN.
Aby efektywnie walczyć z tym procederem niezbędna jest współpraca!
„Bliska współpraca między organami kontrolnymi, Krajową Administracją Skarbową i producentami środków ochrony
roślin przyczynia się do wzrostu świadomości wśród rolników oraz większej skuteczności w walce z nielegalnymi pestycydami. Produkcja i dystrybucja takich pestycydów to proceder oparty na oszustwie. Tracą na nim uczciwe firmy oraz rolnicy, którzy otrzymują niesprawdzone i niepełnowartościowe produkty. Podrabiane i nielegalne środki ochrony roślin
mogą mieć poważne skutki dla środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Dlatego KAS kolejny raz angażuje się we wspólną kampanię edukacyjną” – mówi szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.
W ramach działań rozdystrybuowanych zostało 10 000 szt. folderów oraz plakatów w języku polskim i rosyjskim w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz w Urzędach Celno-Skarbowych. Akcja prowadzona jest w
całej Polsce, w tym w granicznych oddziałach celnych np. na przejściach drogowych, lotniskach.
„Co roku wspólnie z firmami zrzeszonymi w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin konsekwentnie przypominamy o
problemie nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin. W naszych działaniach zwracamy uwagę, że ta pozorna
oszczędność w postaci zakupu tańszego produktu, może przerodzić się w poważne koszty – utratę plonu, dotacji unijnych
a także skażenie środowiska” – powiedział Marcin Mucha, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
Oszuści nierzadko kuszą rolników niższą ceną, budując jednocześnie zaufanie do swoich produktów, zaopatrując je przykładowo w etykietę na pierwszy rzut oka przypominającą oryginał. Jest to niestety złudne podobieństwo, bowiem w
składzie podróbek mogą być zawarte toksyczne substancje, które nigdy nie przeszłyby restrykcyjnych badań rejestracyjnych. Może nie być w nich w ogóle substancji czynnej albo może być ich kilka. Zawsze etykieta podrobionego środka,
skopiowana nielegalnie z oryginalnego produktu, nie odpowiada temu co jest w opakowaniu. Trzeba pamiętać, że w przypadku środków ochrony roślin każda, nawet najdrobniejsza zmiana składu, czyni poważną różnicę.
Stosowanie środków ochrony roślin o nieznanym składzie chemicznym może spowodować, że preparat nie zadziała, a w
skrajnych przypadkach całkowicie zniszczy plony. Nie wiadomo jakie mogą być konsekwencje zdrowotne dla rolnika
wykonującego zabieg. Trudno też przewidzieć wpływ takiego produktu na środowisko - nielegalne chemikalia mogą
gromadzić się w wodach gruntowych oraz w glebie a także stanowić zagrożenie dla zapylaczy.
Dlatego też stosowanie w gospodarstwie podrobionych lub nielegalnych środków ochrony roślin jest karalne. Obwarowane jest to licznymi sankcjami od administracyjnych po odpowiedzialność karną z karą pozbawienia wolności włącznie.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nałożyć m.in. zakaz wykonywania zabiegów środkami,
mandat karny i grzywnę, a także nakazać zniszczenie takich środków.
„Rolnicy powinni pamiętać, że oryginalne produkty można kupić wyłącznie w sklepach i hurtowniach wpisanych do rejestrów prowadzonych przez WIORIN, a opakowanie produktu musi posiadać trwale przytwierdzoną etykietę w języku
polskim. Sprzedawca ma obowiązek wystawić dowód zakupu. Dzięki temu kupujący może dochodzić swoich praw, jeśli
prawidłowo użyte środki nie zadziałają. Prawo nie chroni go, gdy skusi się na zakup środków podrobionych poza legalnym
kanałem dystrybucji” – podkreśla Joanna Tumińska, Dyrektor w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
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30-LECIE BASE GROUP
2020 rok był szczególnie wyjątkowy dla Base Group w
Koszwałach. Firma obchodziła jubileusz 30-lecia swojej
działalności z czego 15 lat na terenie gminy Cedry Wielkie.
Firma, której produkty cenione są na całym świecie, nie
zapomina o swoich sąsiadach i często angażuje się w działania organizowane na terenie naszej gminy.
Z jubileuszowymi gratulacjami prezesa Jakuba Kaszubę
odwiedził wójt Janusz Goliński w towarzystwie przewodniczącej rady gminy Justyny Słowińskiej i strażaków z OSP
Koszwały.
– Cieszymy, że tak duża firma działa właśnie u nas i aktywnie angażuje się w życie kulturalne i społecznej naszej
gminy i jej mieszkańców. Korzystając z okazji, serdecznie
dziękuję za dotychczasową – jakże owocną – współpracę.
Jednocześnie składam najserdeczniejsze gratulacje zarządowi i pracownikom firmy, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju nie tylko Base Group,
ale także naszej gminy – gratuluje Janusz Goliński.
– Przez minionych 30 lat znacząco rozwinęliśmy się. Zaczynając od małej działalności gospodarczej, staliśmy się
wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem produkującym
maszyny i wysokiej jakości spawane konstrukcje przemyNa zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Justyna Słowińska
słowe. Nasze produkty dostarczamy do wielu krajów
Przewodnicząca Rady Gminy oraz Jakub Kaszuba Prezes Base Group.
Europy, ale też Ameryki Północnej i Azji. Ostatnie lata to
okres szczególnego rozwoju naszej firmy. Uważamy, że
razem ze wszystkimi partnerami biznesowymi, władzami lokalnymi i centralnymi jesteśmy w stanie kontynuować
dynamiczny rozwój Base Group – podkreśla Jakub Kaszuba, prezes Base Group.

3 TONY ŻYWNOŚCI TRAFIŁY DO NASZYCH MIESZKAŃCÓW
Kolejne żywnościowe paczki trafiły do mieszkańców naszej
gminy. Tym razem rozdano blisko 3 tony żywności. Kolejnych
paczek spodziewać się można jeszcze przed Wielkanocą.
Pierwsze paczki do mieszkańców naszej gminy trafiły rok
temu, dzięki podpisanej umowie między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich a Bankiem
Żywności w Gdańsku.
– W tym roku była to pierwsza akcja, a w 2020 roku do
naszych podopiecznych paczki trafiały aż pięciokrotnie –
przypomina nam Izabela Łęcka, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich. – W paczkach znalazły się: makaron, groszek z marchewką, przetwory rybne i pomidorowe, olej oraz nabiał.
Na zdjęciu: Strażacy OSP Koszwały pomagający w akcji.

Tym razem do naszej gminy trafiło 2800 kg żywności. W
ubiegłym roku paczki pomagali rozwozić strażacy, a tym razem mieszkańcy zmobilizowali się i sami odebrali żywność w
ciągu 2–3 dni.
– Strażacy ponownie pokazali, że zawsze możemy na nich liczyć. To właśnie oni pomogli rozładować blisko 3 tony
żywności, które przyjechały z Gdańska. Korzystając z okazji, serdecznie im dziękuję – dziękuje Janusz Goliński, wójt
gminy Cedry Wielkie.
Żywnościowe paczki trafiły do 321 osób. Otrzymać je może każdy mieszkaniec, którego dochód na osobę nie przekracza
1542,20 zł (osoby samotne) lub 1161,60 zł (w rodzinie). W lutym paczki odebrało nieco więcej osób, ponieważ nieznacznie
wzrosło kryterium dochodowe. Osoby, które spełniają finansowe kryteria i chcą otrzymać paczki, mogą zgłaszać się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich.
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OSP W WALCE Z COVID 19
W ramach ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19 strażacy pomagają dotrzeć do punktów szczepień
osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie.
Akcja, do której włączyła się OSP Cedry Wielkie i Koszwały
jest prowadzona we współpracy z punktami szczepień oraz
jednostkami samorządu terytorialnego.
Przypominamy, że pod numerem 989 można uzyskać
dostęp do bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego
Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Na zdjęciu: Strażak OSP Cedry Wielkie oraz mieszkanka naszej gminy.

WYSOKA WODA W WIŚLE
Intensywne roztopy spowodowały, że znacznie przybyło
wody w Wiśle. Jej poziom – na wodowskazie Gdańska
Głowa – osiągnął 4 marca stan ostrzegawczy, a dzień
później starosta gdański ogłosił na terenie całego powiatu
gdańskiego stan pogotowia przeciwpowodziowego.
– Dzięki kamerom zainstalowanym w Kiezmarku i Leszkowach mamy możliwość bieżącego monitoringu stanu Wisły.
Poziom wody jest zróżnicowany. Na przestrzeni trzech dni
potrafi opaść albo przybrać o około 30 centymetrów. W
związku z przekroczonym stanem ostrzegawczym apelujemy o nie wchodzenie na obszar międzywala rzeki Wisły
oraz zachowanie szczególnej ostrożności w czasie spacerów i korzystania z tras rowerowych na koronie i wzdłuż
podstawy wału wiślanego – apeluje Janusz Goliński, wójt
gminy Cedry Wielkie. – Zgodnie z procedurami dokonano
również przeglądu wszystkich elementów mających wpływ
na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
Poziom wody w Wiśle na całym jej biegu kształtuje się na
poziomie górnej granicy stanów wysokich, a na niektórych
wodowskazach czasowo przekracza stany ostrzegawcze.
– Za pomocą systemu powiadamiania zostały wysłane
ostrzeżenia przez nasz urząd oraz Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom przebywającym na
naszym terenie. Na szczęście na podstawie obecnych
prognoz sytuacja kształtuje się bezpieczniej – dodaje
Janusz Goliński.
Dodajmy w tym miejscu, że z aktualną sytuacją hydrologiczną na poszczególnych wodowskazach możemy się
zapoznać pod adresem: https://hydro.imgw.pl.

Na zdjęciach: Wysoki stan wody w Wiśle.
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40 BUDEK CZEKA NA NOWYCH WŁAŚCICIELI
Każdego roku trwa nierówna wojna z komarami. Od
niedawna z tymi niechcianymi owadami pomagają nam
walczyć jerzyki. W ubiegłym roku gmina zakupiła 200
budek dla jerzyków. Można było otrzymać je za darmo.
Najchętniej sięgali po nie mieszkańcy wsi Kiezmark, Długie
Pole i Leszkowy.
– W naszym sołectwie powieszono ponad 100 budek lęgowych, w tym również i u mnie. Zdecydowana ich większość
wisi prawidłowo, ale zdarzają się przypadki, że znajdują się
one od strony południowej. W naszej wsi jerzyki można
spotkać od wielu lat. Od niektórych sąsiadów wiem, że
niektóre ptasie domki zostały już zasiedlone przez jerzyki.
Mam nadzieję, że w tym roku zapełnią się również moje
budki, które do tej pory wisiały puste – mówi nam Wanda
Bogońska, sołtys Kiezmarka.
Zainteresowanie budkami dla jerzyków było ogromne.
Trafiły one do wsi leżących w sąsiedztwie wału wiślanego.
Ich wybór nie był przypadkowy, ponieważ teren ten objęty
jest ochroną Natura 2000, a najwięcej komarów jest w
miejscach zalewanych przez wody gruntowe, czyli na międzywalu rzeki Wisły i nie można tam stosować żadnych
środków chemicznych zwalczających te uciążliwe owady.
Jednym z ekologicznych rozwiązań są jerzyki, które pożywiają się m.in. komarami.

Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Przypomnijmy, że budki dla jerzyków nie mogą być powieszone w byle jakim miejscu. Najlepiej je umieszczać od
wschodniej lub północnej strony budynku (aby nie była
zbyt mocno nagrzana słońcem), a koniecznie musimy
powiesić je tak, aby do środka nie padał deszcz. Budka
powinna też zawisnąć na wysokości nie mniejszej niż 5
metrów nad ziemią, a przed wejściem do budki nie mogą
rosnąć drzewa ani też znajdować się inne przeszkody, na
które mogłyby wpaść latające z dużą prędkością jerzyki.
– Nie wszystkie ptasie domki zostały rozdane. W naszych
zapasach pozostało jeszcze 40 budek dla jerzyków. Jeśli
zainteresowanie nimi będzie duże, to dokupimy kolejne.
Korzystając z okazji zachęcam mieszkańców, aby skorzystali z okazji i na terenie swoich posesji powiesili domki dla
tych pożytecznych ptaków, które na pewno pomogą zwalczać uciążliwe żyjące w sąsiedztwie komary – zachęca wójt
Janusz Goliński.

TWÓJ E-PIT 2020 CZEKA NA CIEBIE OD 15 LUTEGO NA E-US
15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla
podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Na
złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021 r.
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FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Pomorscy samorządowcy w Cedrach Wielkich

Świąteczna niespodzianka strażaków z Koszwał
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FOTOGALERIA SPRAWY SPOŁECZNE

Życzenia dla naszych sołtysów

Koszwały mogą być dymne z nowego wozu
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