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GODNE UWAGI
CZAS ŚWIĘTOWAĆ WYJĄTKOWE ZBIORY
Po wielu dniach ciężkiej pracy nadszedł czas na świętowanie.
Rolnicy z gminy Cedry Wielkie spotkali się na dożynkach, by
cieszyć się z tegorocznych plonów, które były całkiem okazałe.
Dożynkowe uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji
rolników koncelebrowanej przez ks. biskupa Wiesława
Szlachętkę w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich. Po niej
dożynkowy korowód przemaszerował w sąsiedztwo hali, gdzie
kontynuowano święto plonów.
Karol Rabenda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów
Państwowych słusznie zauważył, że organizowane w różnych
częściach kraju dożynki – mimo, że różnią się wieloma
elementami – mają jedną wspólną cechę.
Na zdjęciu: Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Justyna Słowińska

- Łączy je jedna ważna rzecz – podziękowania dla rolników, bez
Przewodnicząca Rady Gminy oraz Starości Dożynkowi.
których nie da się funkcjonować. Bez rolnictwa kraj jest biedny.
Praca rolników jest swego rodzaju służbą. Dzięki ich trudowi jesteśmy bezpieczni pod względem żywnościowym – mówi Karol
Rabenda.
Obecny w Cedrach Wielkich senator Ryszard Świlski wielokrotnie słyszał od rolników, że tegoroczne plony okazały się wyjątkowo
dobre.
- Tak dobrych zbiorów wielu z nich nie pamięta. Cieszymy się z tego faktu, ale z drugiej strony – biorąc pod uwagę to, co dzieje
się za wschodnią granicą – boimy się, aby tego przysłowiowego chleba faktycznie nie zabrakło na naszych stołach. Dziś nie
myślmy jeszcze o przyszłości, bawmy się – podpowiada Świlski.
- Mimo zmiennej pogody plony okazały się dobre. Dzisiejszy dzień dedykowany jest rolnikom, a gmina Cedry Wielkie – tak jak
sąsiedni Suchy Dąb, czy Pszczółki to przede wszystkim rolnictwo. Praca na roli – mimo mechanizacji – nie należy do łatwych.
Kiedy wielu z nas odpoczywa na plaży, to rolnicy żniwują. Kiedy jesienią albo wiosną pada deszcz gospodarze pracują, a my siedzimy w domach. Dlatego chylę czoła przed nimi – dodaje Marian Cichon, starosta gdański.
- W tych trudnych czasach potrzebujemy nadziei i wsparcia. Dzisiejszy dzień to jednak święto, święto rolników. Gmina Cedry
Wielkie to przede wszystkim rolnictwo – tak było, jest i będzie. Żniwa to wyjątkowy czas dla gospodarzy, którzy zbierają owoce
swojej ciężkiej, całorocznej pracy. Korzystając z okazji raz jeszcze życzę wszystkim rolnikom, by ziemia dawała im obfite plony, a
pogoda sprzyjała w czasie pracy w polu – życzy wójt Janusz Goliński.
- Dożynki to czas, kiedy dziękujemy rolnikom, ale również pszczelarzom i ogrodnikom, a więc osobom, dzięki którym na naszych
stołach nie brakuje jedzenia. Moi rodzice modlili się o deszcz w czasie zasiewów, a o słońce w czasie zbiorów. Nasze podziękowania dla rolników płyną z całego serca, bo doskonale zdajemy sobie sprawę jak ciężka jest praca na roli – dodaje Justyna Słowińska, przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie.
W tym roku starostami dożynek byli Mirella Browarczyk – współwłaścicielka Pasieki Miodolandia i Jacek Włodarczyk – właściciel
spółki Elewator w Trutnowach.
Święto plonów okraszone było artystycznymi występami uczniów z naszych szkół, konkursami i zabawami. Zdecydowanie najwięcej emocji dostarczył turniej sołectw. Jego uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach (wyścig skrzynek, szalona gospodyni, pożegnanie z teściową i żuławski kalosz). W tym roku bezkonkurencyjna okazała się ekipa z sołectwa Leszkowy. Zwycięzcy
uhonorowani zostali „Złotym kłosem”. Miejsca na podium zajęły jeszcze sołectwa Koszwały i Trzcinisko. Z kolei w konkursie wieńców dożynkowych 1. miejsce przyznano Cedrom Małym. Nagrodę specjalną od LGD Trzy Krajobrazy dla sołectwa Trzcinisko
wręczyła Prezes Emilia Grzyb.
Ukontentowani mogli być też miłośnicy dobrej muzyki, dla których wystąpiła gwiazda wieczoru – Małgorzata Ostrowska.
Sama artystka na zakończenie występu podkreśliła nie tylko świetną atmosferę i wspaniałą publiczność, ale także odniosła się do
uroków Gminy, które na własne oczy mogła podziwiać z perspektywy Mariny w Błotniku. Jak sama wspomniała przystań żeglarska i zorganizowany rejs po Martwej Wiśle był bajeczny.
Święto plonów było też doskonałą okazją do nagrodzenia laureatów gminnego etapu wojewódzkiego konkursu „Piękna Wieś
Pomorska”. Z kolei wójt Goliński wręczył również kolejne karty seniora, a przy okazji podziękował partnerom projektu.
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PIĘKNIE, „MŁODO” I MUZYCZNIE
Gmina Cedry Wielkie wielokrotnie udowodniła już, że ma bogatą ofertę, w której nie brakuje ciekawych i oryginalnych propozycji dla każdego. W piątek 22 lipca 2022 r. na przystani w Błotniku liczną grupą zebrali się miłośnicy
rytmów dyskotekowych. Dla fanów disco polo zagrał zespół „Piękni i Młodzi”. Koncert był zorganizowany z okazji
10-lecia funkcjonowania naszej mariny. Przed koncertem już od godziny 19.00 można było bawić się w rytm wokalnych popisów Jakuba Fredy i zespołu TAYKA.
Piątkowe atrakcje 22 lipca rozpoczęły się od samego rana. Najpierw wspólnie z młodymi i pięknymi seniorami uczestniczyliśmy w rejsie do ujścia Wisły i do Błotnika, gdzie wieczorem wystąpił zespół „Piękni i Młodzi”. Wyprawę dla
naszych nestorów zorganizował klub seniora w Cedrach Wielkich. Myślę, że nikt, ko wziął udział w imprezie nie żałuje
przyjazdu na koncert – mówi wójt Janusz Goliński.

Na zdjęciach: Zespół Tayka oraz gwiazda wieczoru zespół „Piękni i Młodzi”.

STRAŻACY Z CEDRÓW WIELKICH MAJĄ NOWY WÓZ
Na ten dzień brać strażacka z Cedrów Wielkich czekała wiele
lat. W piątek 5 sierpnia 2022 r. przywitano zupełnie nowy wóz
ratowniczo-gaśniczy, który służyć będzie w Ochotniczej
Straży Pożarnej. Będzie to trzeci samochód, z którego będą
mogli korzystać nasi strażacy.
W cedrowskiej jednostce służą samochody Ford Transit i
Renault, który nie jest już pierwszej młodości i nie zawsze – w
związku z awariami – można na niego liczyć.
- W takich przypadkach nie możemy zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Dlatego też zabiegaliśmy o
zupełnie nowy wóz. Jego kupno też wiązało się z komplikacjami – szczególnie finansowymi. Przez wojnę w Ukrainie
cena wozu wzrosła – zaledwie w ciągu kilku miesięcy – aż o
300 tysięcy złotych – mówi nam Przemysław Paluch, prezes
OSP Cedry Wielkie.
Od piątku 5 sierpnia w garażu naszej jednostki parkuje
Scania P360. Jej zakup był sfinansowany dzięki środkom
pozyskanym z różnych źródeł. Gmina Cedry Wielkie przekazała na ten cel 540 tys. zł. Z kolei 420 tys. zł pochodziło z
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 120 tys. zł z Na zdjęciu: Nowa jednostka OSP Cedry Wielkie.
budżetu powiatu gdańskiego, a pozostałe pieniądze pozyskano od sponsorów i ze zbiórki złomu, którą zorganizowali
sami strażacy.
- Mamy prawie wszystko. Do pełni szczęścia brakuje nam jedynie garażu na trzecie auto. W tej sprawie rozmawialiśmy
już z wójtem Januszem Golińskim i mamy nadzieję, że znajdą się pieniądze na zrealizowanie tej inwestycji – dodaje druh
Paluch.
- Gratuluję strażakom z Cedrów Wielkich nowego, wymarzonego nabytku. Mam nadzieję, że nie będzie on tak często
wykorzystywany w akcjach ratunkowych. Teraz obie nasze jednostki mają sprzęt na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważne, dlatego zależy nam, aby komfort pracy strażaków, którzy są zazwyczaj pierwsi na
miejscu zdarzenia, był jak najlepszy. Już teraz myślimy o kolejnej rozbudowie – właśnie o garaż – strażnicy w Cedrach
Wielkich. Obserwujemy rozchwianą sytuację gospodarczą w naszym kraju i trudno jest mówić o konkretnych terminach
związanych z realizacją obu inwestycji – dodaje Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.
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DOCENIAJMY NASZĄ WOLNOŚĆ
Początek września to dzień, w którym upamiętniamy rocznicę wybuchu II wojny światowej. 2 września to data równie ważna
– szczególnie dla mieszkańców Pomorza. Tego właśnie dnia pierwszy transport jeńców trafił do Obozu Stutthof. W uroczystościach upamiętniających początek tragicznego okresu w dziejach naszego regionu uczestniczył w Sztutowie wójt
Janusz Goliński.
Pierwsze osoby do Stutthofu trafiły już 24 godziny po wybuchu wojny. Okazało się, że był to pierwszy i jednocześnie najdłużej funkcjonujący obóz koncentracyjnym w naszym kraju. W tym czasie uwięziono tam ok. 125 tys. osób. Trafiali do niego
nie tylko mieszkańcy Pomorza i Polski, ale także obywatele ok. 30 innych krajów. Według szacunków w Stutthofie mogła
zginąć nawet połowa jeńców.
- Wśród pierwszych więźniów znaleźli się duchowni, nauczyciele, członkowie Związku Zachodniego, Ligi Morskiej i Kolonialnej, politycy, urzędnicy i osoby działające na rzecz polskości w Wolnym Mieście Gdańsk i Pomorza Gdańskiego. Pierwszego dnia do obozu trafiło ok. 150 osób. Wielu z nich zginęło w czasie egzekucji wykonanych na początku 1940 roku –
przypomina Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.
Tysiące więźniów zginęło z kolei podczas ewakuacji obozu – w czasie Marszu Śmierci w 1945 roku.
- Nasi przodkowie ponieśli wielką ofiarę, żebyśmy dziś mogli żyć w wolnym i suwerennym kraju. Cieszmy się tą wolnością,
szanujmy ją i doceniajmy to, co zrobili dla nas przodkowie. W tym roku uroczystości – ze względu na wojnę w Ukrainie –
miały szczególny wymiar. Wśród ofiar wojny na wschodzie zginęło wielu niewinnych ludzi, a wśród nich kobiety i dzieci,
którzy też chcą żyć w wolnym kraju. Miejmy nadzieję, że ta krwawa walka nie potrwa długo, a Ukraińcy odzyskają swój dom
– mówi wójt Goliński.

..

Na zdjęciach: Obchody uroczystości w Obozie Stutthof.
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INWESTYCJE

KTO NIE RYZYKUJE, TEN NIE PIJE SZAMPANA
1 Lipca z udziałem licznego grona przyjaciół naszej gminy uroczyście zakończono rozbudowę mariny w Błotniku. W ciągu 10 lat
– od momentu jej uruchomienia – przystań stała się powodem do radości i dumy.
Przystań żeglarska w Błotniku to część Pętli Żuławskiej, która powstała dzięki unijnym pieniądzom, ale też dzięki władzom
samorządu województwa pomorskiego.
- To ówczesny marszałek Jan Kozłowski, jego zastępca, a dziś poseł – Marek Biernacki i Zbigniew Ptak zdecydowali się realizować projekt, którego częścią jest marina w Błotniku. Przedsięwzięcie doskonale wpisało się w aktywizację gospodarczą Żuław
Gdańskich, bo Błotnik to nie tylko przystań, ale też potencjał gospodarczy, który już jest dostrzegany przez niektórych przedsiębiorców. Na pewno zaowocuje to nowymi miejscami pracy, oraz dodatkowymi wpływami do budżetu gminy. Błotnik to także
doskonale funkcjonująca szkółka żeglarska – przypomina Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.
Przy okazji otwarcia rozbudowanej części mariny odbyła się także uroczystość otwarcia hali produkcyjnej Algro Yachting.
- Wójtowi Januszowi Golińskiemu gratuluję nie tylko odważnej decyzji, jaką bez wątpienia była budowa przystani żeglarskiej,
ale również niezwykłej determinacji w dążeniu do celu – mówi poseł Marek Biernacki. – Jest to wzorcowy projekt unijny,
ponieważ na zdegradowanym terenie powstała perełka na skalę Pomorza. Mieszkańcy gminy nie rozumieli do końca idei
wójta Golińskiego. Dopiero po czasie coraz więcej osób zaczęło się do niej przekonywać.
- Kto nie podejmuje ryzyka, ten nie pije szampana – komentuje senator Ryszard Świlski. – Przy pierwszym spotkaniu i rozmowach na temat Błotnika zastanawiano się jak taka inwestycja ma powstać na terenie żuławskiej gminy rolniczej? Mamy budować marinę dla bogaczy – pytano. Czas pokazał, że nie pomyliliśmy się w żadnym zakresie. Dziś przystań przyczynia się także
do rozwoju gospodarczego gminy. Dzieją się tu rzeczy, o których wtedy nawet nie myśleliśmy. Dobrze, że wtedy Janusz Goliński miał odwagę i podjął trud budowy przystani.
Obecny na uroczystości Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego zauważył z kolei, że nie bylibyśmy
- 7 -Golińskiego z radnymi gminy Cedry Wielkie.
gośćmi dzisiejszej uroczystości, gdyby nie zgodna współpraca wójta Janusza
Z kolei starosta Marian Cichon nie tylko pogratulował realizacji ambitnego przedsięwzięcia, ale też życzył kolejnych inwestycji,
które sprawią, że nasza przystań będzie jeszcze większa i jeszcze piękniejsza.
Dodajmy rozbudowa przystani kosztowała niespełna 5 mln zł, z czego prawie 3,4 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

Na zdjęciach: Uroczystość zakończenia rozbudowy Mariny w Błotniku.
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DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BŁOTNIKU
Gmina Cedry Wielkie została ponownie laureatem dobrosąsiedzkiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”,
organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. PSE przyznały nam w IV edycji programu dofinansowanie w wys. 20
000,00 zł na realizację projektu „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Błotnik”.

W dniu 06.06.2022 r. została podpisana Umowa sponsoringowa pomiędzy naszą Gminą a Partnerem Gminy Cedry Wielkie tj.
Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na dofinansowanie powyższego zadania.
Projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez samych mieszkańców, pozwoli na rozwój oferty rekreacyjnej naszej
zdjęciu:
gminy. Plac zabaw będzie również miejscem spotkań i integracji,Na
mieszkańców,
a jego doposażenie zwiększy bezpieczeństwo
bawiących się na nim dzieci. W ramach modernizacji placu zabaw powstanie tzw. „statek Frajda” dla dzieci. Zestaw składa się z
systemu różnego rodzaju przeszkód w postaci m.in. wspinaczek, zjeżdżalni, tuneli oraz z gry w kółko i krzyżyk.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie", w ramach którego dostaliśmy dofinansowanie, to ogólnopolski program grantowy
realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany
w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl i wzmocnijotoczenie.pl

RUSZA BUDOWA PRZEDSZKOLA
To kolejne, jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej gminie.
Przedszkole w Cedrach Wielkich, przeznaczone będzie dla 100
dzieci. Wójt Janusz Goliński podpisał już umowę z firmą, która
zajmie się wykonaniem inwestycji.
Realizowanie jakiejkolwiek inwestycji jest w tych czasach bardzo
odważnym – żeby nie powiedzieć kaskaderskim – posunięciem.
- Każda inwestycja kosztuje dwa albo trzy razy więcej niż rok
temu. Budowa przedszkola to jednak ważna inwestycja i musimy
ją zrealizować, ponieważ na przedszkole z niecierpliwością
czekają młode rodziny. Chcemy również, aby w gminie Cedry
Wielkie osiedlały się nowe osoby, a bez przedszkola nie będziemy dla nich atrakcyjnym miejscem do życia. W nowej placówce
uruchomimy 4 oddziały, w których znajdzie się miejsce dla 100
dzieci – mówi Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Podpisanie umowy na budowę przedszkola w Cedrach Wielkich.

Firmę, która zajmie się budową przedszkola, wyłoniono dopiero po drugim przetargu. Zainteresowanie oferentów było znikome ponieważ tylko 2 firmy zgłosiły się do przetargu. Inwestycja kosztować będzie 13,5 mln zł. Warto w tym miejscu przypomnieć,
że budowa hali sportowej w Cedrach Wielkich kosztowała nas jedynie 10,8 mln zł. Budowa przedszkola dofinansowana będzie
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 mln zł) i Polskiego Ładu (5 mln zł). Pozostałe pieniądze będą pochodzić z
budżetu gminy.
- W związku z tym, że koszt budowy jest tak horrendalnie wysoki jesteśmy zmuszeni rozłożyć ją w czasie. Jestem głęboko przekonany, że najmłodsi mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z nowego przedszkola w 2024 roku – dodaje wójt.
Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość dla młodych rodzin. Gmina Cedry Wielkie pozyskała środki z Unii Europejskiej na przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń przedszkola w Trutnowach (piętro budynku). Dzięki tym pracom zostanie utworzony
dodatkowy - drugi oddział przedszkolny.
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WSPARCIE FINANSOWE DLA STRAŻAKÓW
19 lipca w Szymbarku Józef Sarnowski - wicemarszałek
województwa pomorskiego, który reprezentował Mieczysława Struka - marszałka województwa pomorskiego
spotkał się z samorządowcami. Okazja była godna fleszy
reporterów, ponieważ podpisywane były umowy na
dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży
Pożarnych. Na długiej liście beneficjentów znalazły się
dwie nasze jednostki – z Cedrów Wielkich i Koszwał.
OSP Koszwały otrzymała niemal 3 tys. zł, a pieniądze
wydatkowane będą na zakup umundurowania i pilarki. Z
kolei jednostka w Cedrach Wielkich otrzyma 6 tys. zł, a
środki te zostaną przeznaczone na nową motopompę
pływającą i aparat oddechowy z butlą kompozytową.
- Pieniądze przekazane strażakom to zawsze dobra decyzja. Druhowie z OSP biorą udział w najróżniejszych akcjach
Na zdjęciu: Uroczyste wręczenie dofinansowania na zakup sprzętu dla OSP.
ratowniczych, a bez odpowiedniego sprzętu ich działania
nie byłyby tak skuteczne. Jestem przekonany, że strażacy obu jednostek cieszą się, że otrzymali finansowe wsparcie
z samorządu województwa pomorskiego – komentuje Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie, który wspólnie z
wicemarszałkiem Józefem Sarnowskim podpisywali umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Koszwały i
OSP Cedry Wielkie.
Przypomnijmy na koniec, że kilka tygodni temu wójt Goliński podpisał też umowę na dofinansowanie (540 tys. zł)
zakupu wozu dla OSP Cedry Wielkie.
- Zdaję sobie sprawę, że potrzeby strażaków są ogromne. Nasze możliwości są jednak nieco skromniejsze. Pieniądze
może nie są duże, ale wystarczające, by dzięki nim uzupełnić swoje wyposażenie w najpotrzebniejszy sprzęt – dodaje
Józef Sarnowski.

UMOWA NA KASZTELAŃSKĄ PODPISANA
Ruszyły pracę przy remoncie kolejnej drogi gminnej. Tym
razem drogowcy będą pracować na ul. Kasztelańskiej w
Trutnowach. Wójt Janusz Goliński podpisał umowę z wykonawcą tej inwestycji. Będzie ona kosztować 750 tys. zł.
Połowę kwoty pokryją środki pozyskane z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
- Wszystkie prace powinny zakończyć się jeszcze w tym
roku. Remont tej ulicy jest bardzo ważny szczególnie dla
rolników, którzy nie będą musieli wjeżdżać na tzw. skrzyżowanie śmierci. Nowa Kasztelańska będzie więc znacznie
bezpieczniejszą alternatywą. W czasie robót wystąpią
pewne utrudnienia, do których – mam nadzieję – mieszkańcy podejdą z wyrozumiałością – mówi wójt Janusz
Goliński.
Jezdnia będzie poszerzona do 4,5 m. Wykonane zostaną
pobocza, wjazdy do posesji, czyszczone będą też rowy
odwadniające. Wylana będzie oczywiście nowa nakładka
bitumiczna.
Przypomnijmy, że w tej chwili drogowcy pracują albo prace
są już na ukończeniu w czterech miejscach: Wocławach (ul.
Dobrawy), Miłocinie, Koszwałach. Dzięki środkom UE przebudowywana została również droga Giemlice - Cedry Wielkie.

Na zdjęciu: Podpisanie umowy na remont ul. Kasztelańskiej w Trutnowach.
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DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM MAMY NOWĄ DROGĘ
Mamy kolejną, dobrą wiadomość dla kierowców. Już jakiś
czas temu zakończyła się budowa drogi gminnej między
Cedrami Wielkimi a Giemlicami.
- Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie
wsparcie ze środków unijnych. Jest to kolejna drogowa
inwestycja, która zyskała zewnętrzne dofinansowanie. Bez
nich budowa, czy nawet remont naszych ulic byłby wyzwaniem karkołomnym. Na pewno stan gminnych dróg byłby
znacznie gorszy, gdyby nie pieniądze pozyskane z funduszy
unijnych i rządowych – komentuje Janusz Goliński, wójt
gminy Cedry Wielkie.
Na zdjęciu: Droga między Cedrami Wielkimi a Giemlicami.
Zakończona inwestycja pochłonęła 2,8 mln zł, a 66 proc.
kosztów kwalifikowanych to pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe środki pochodziły oczywiście z
budżetu gminy Cedry Wielkie. Dzięki temu możemy cieszyć się nowym, 3-kilometrowym odcinkiem drogi.

Właśnie trwają ostatnie odbiory, a w późniejszym czasie zaplanowano uroczystość, podczas której zostanie oficjalnie zakończona inwestycja.
Przypomnijmy jeszcze na koniec, że wójt Goliński podpisał umowę na remont ul. Kasztelańskiej w Trutnowach. Prace mają
kosztować 750 tys. zł i według harmonogramu będą zakończone w tym roku.

KANALIZACJA W SEROWIE PRAWIE GOTOWA
Szybkimi krokami zbliża się do końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej, z której już niebawem będą mogli korzystać mieszkańcy osiedla Serowo. Inwestycja, która kosztuje
ok. 1,8 mln zł, w połowie dofinansowana jest z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom finansowym, które pozyskaliśmy z budżetu państwa. W
związku ze zmianami, które musieliśmy wprowadzić do
projektu, wykonanie zadania przedłużyło się. Myślę jednak,
że wszyscy mieszkańcy osiedla ucieszą się z końca inwestycji, bo będą mogli korzystać z kanalizacji. Dodam tylko, że
koniec prac przewidziano na ostatnie dni października –
informuje Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

Na zdjęciu: Nowo powstała kanalizacja w Serowie.

- Problemy wystąpiły przy budowie sieci kanalizacyjnej w Cedrach Małych Kolonii. Wykonawcy udało się w końcu
przywrócić drożność sieci pod drogą ekspresową S7, a lada dzień mieszkańcy będą mogli przyłączać swoje gospodarstwa do kanalizacji – dodaje Janusz Goliński.
Na tym nie koniec działań dotyczących kanalizacji sanitarnej. Kolejne dziania – według bardzo ostrożnych szacunków – mają kosztować ok. 5 mln zł. Na liście zadań do zrealizowania na pierwszy plan wysuwa się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich, ponieważ trafia do niej coraz więcej ścieków, co wkrótce doprowadzi do osiągnięcia maksimum jej wydajności.
- Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie tych wszystkich zadań z Polskiego Ładu. Niestety projekt nie zyskał
akceptacji komisji oceniającej. W związku z tym będziemy zmuszeni zabiegać o pozyskanie na te cele innego, krajowego lub unijnego wsparcia finansowego. Realizacja tych inwestycji w oparciu jedynie o budżet gminy wykracza
poza nasze możliwości – tłumaczy Piotr Jaśniewski, zastępca wójta gminy Cedry Wielkie. – Równie ważne jest unieczynnienie oczyszczalni ścieków w Trutnowach i wybudowanie połączenia z siecią, która tłoczyć będzie ścieki do
oczyszczalni w Cedrach Wielkich.
Planowana jest również budowa kanalizacji przy ulicach: Sportowej i Miłej w Cedrach Wielkich i Gdańskiej w Koszwałach oraz przebudowa sieci przy Pionierów Żuław w Cedrach Wielkich.
- Do większości inwestycji posiadamy już dokumentację projektową. Część projektów jest z kolei w trakcie opracowywania. Nie załamujemy rąk i będziemy starać się pozyskać zewnętrzne pieniądze, które na pewno przyspieszą realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Sama rozbudowa oczyszczalni ścieków kosztować może nawet 1,5 miliona
złotych – dodaje Piotr Jaśniewski.
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KULTURA, SPORT I OŚWIATA
SAMORZĄDOWCY Z GMINY CEDRY WIELKIE NA PODIUM
W 20-letniej historii zawodów samorządowych powiatu
gdańskiego reprezentacja gminy Cedry Wielkie odniosła
największy sukces, zdobywając brązowy medal.
W Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym Samorządowców
Powiatu Gdańskiego wystartowało osiem reprezentacji.
Organizatorem imprezy jest zwycięzca poprzedniego
turnieju. W tym roku gospodarzem zawodów był Pruszcz
Gdański, a samorządowcy rywalizowali w gościnnych
progach faktorii.
- Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z wyniku jaki osiągnęła
nasza reprezentacja. Gratuluję sukcesu naszej drużynie.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc myślę, że w przyszłym
roku powalczymy o jeszcze wyższy stopień na podium, by w
końcu stać się organizatorem turnieju samorządowców –
mówi Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

Na zdjęciu: Reprezentacja naszej gminy.

Zawodnicy startowali w kilku konkurencjach. W rzucie piłką do kosza 3. miejsce zajął wicewójt Piotr Jaśniewski. Zastępczyni przewodniczącej rady gminy – Emilia Cyman wywalczyła 2. miejsce w rzucie ringo. Henryk Zięba także zajął 2 miejsce w strzale piłką nożną do bramki. Taką samą pozycją musiał zadowolić się Maciej Kossakowski w wyciskaniu sztangi.
Barw naszej reprezentacji bronili jeszcze: Justyna Słowińska, Magdalena Lech, Katarzyna Dykowska, Elżbieta Prymaczek,
Marzena Kołodziej, Agnieszka Nawrocka, Tadeusz Kollek i Krzysztof Pudyszak. Poza tym rywalizowano w przeciąganiu
liny, slalomie z piłką nożną, unihokiem i piłką do koszykówki.
Mistrzami powiatu gdańskiego zostali w tym roku samorządowcy z gminy Pruszcz Gdański, którzy w pokonanym polu
pozostawili kolegów w miasta Pruszcz Gdański i gminy Cedry Wielkie.
- Jeden dzień w roku nasi samorządowcy mają okazję spotkać się z dala od spraw urzędowych. Myślę, że turniej jest
doskonałą okazją do integracji samorządowców i urzędników, na którą nie ma czasu w codziennym nawale pracy – mówi
nam Marian Cichon, starosta gdański

XV-LECIE DZIAŁALNOŚCI KS KORONA
W Cedrach Małych świętowano jubileusz Klubu Sportowego Korona. Na uroczystości nie zabrakło również Starosty
Gdańskiego Mariana Cichona i Wójta Gminy Janusza
Golińskiego, który na ręce Prezesa Korony przekazał list
gratulacyjny i voucher na bezpłatny wstęp do siłowni dla
zawodników klubu. Pogratulował również osiągnięcia
dotychczasowych sukcesów oraz życzył kolejnych doskonałych wyników w sporcie.
Obchody jubileuszu nie mogły się odbyć bez rywalizacji
sportowej. Rozegrano mecz piłki nożnej kawalerowie
kontra żonaci. Wynik meczu chyba nikogo nie zaskoczył –
zwyciężyli kawalerowie strzelając 5 goli. Żonaci zrewanżowali się „tylko” 2 trafnymi strzałami.
Cieszymy się również, że na terenie naszej gminy nie
brakuje ludzi, którzy wspierają klub w swojej działalności.
Mowa tu o radnym Wojciechu Mańkiewiczu, który w imieniu Firmy Manitou Group przekazał zawodnikom nowe
dresy.

Na zdjęciu: Marian Cichon Starosta Powiatu Gdańskiego, Anna Moritz
Prezes KS Korona Cedry Małe, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie,
Wojciech Mańkiewicz Radny Gminy oraz Piotr Bukowski Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cedrach Małych.

- Jeszcze raz gratuluję zawodnikom i zarządowi KS Korona tak pięknego jubileuszu i życzę kolejnych sukcesów sportowych – dodaje Wójt Janusz Goliński.
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EDUKACJA MORSKA I ŻEGLARSKA W GMINIE CEDRY WIELKIE
W GMINACH CEDRY WIELKIE, SUCHY DĄB I TRĄBKI WIELKIE”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr
RPPM.03.02.01-22-0007/21-00 z dnia 20.10.2021 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 odbyły się pierwsze obozy żeglarskie na Przystani Żeglarskiej w Marina
Błotnik.
2 grupy dzieci (10-cio osobowych) zostały objęte 5 dniowym cyklem szkoleń, gdzie pod okiem trenerów Pana Krzysztofa
Kociędy, Jacka Kosowskiego i Mikołaja Michalskiego uczyły się podstaw żeglowania na łodziach klasy OPTYMIST oraz MARINER
19. Dodatkowo w zaplanowanych dniach dzieci korzystały z zajęć na kajakach i ku uciesze wszystkich realizowały rejs jachtem
DZIWOŻON.
Plan dnia wszystkich grup był bardzo napięty i rozpoczynał się od wczesnych godzin porannych i kończył około godziny 21.00.
Pierwszą szkołą, która rozpoczęła zajęcia praktyczne w ramach obozów była Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich. Następnie turnus rozpoczęła Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych i kolejno swoje zmagania żeglarskie rozpoczęły dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Wocławach.
Należy zaznaczyć, że dzieci podczas obozów korzystały z zakwaterowania i posiłków nie ponosząc żadnych kosztów, dodatkowo w trakcie trwania turnusu uczestnicy objęci zostali całodobową opieką.
Na zakończenie obozów, każdy uczestnik otrzymał CERTYFIKAT UKOŃCZENIA OBOZU ŻEGLARSKIEGO wręczany z rąk trenerów.

Na zdjęciach: Uczestnicy projektu.

BLASZANY BĘBENEK ZE SPEKTAKLEM "CZERWONY KAPTUREK"
W piątkowe popołudnie 8 lipca 2022 r. Hala Sportowa w Cedrach Wielkich wypełniła się dziećmi i godzinnym gromkim śmiechem. Przedstawienie teatralne w wykonaniu Blaszanego Bębenka ze spektaklem "Czerwony Kapturek" rozbawiło publiczność do łez. Pięknie dziękujemy wszystkim maluszkom za udział.

Na zdjęciach: Uczestnicy wydarzenia.

-9-

ŻEGLARZE WALCZYLI O PUCHAR BASE GROUP
Życie żeglarskie – szczególnie w pełni sezonu – nie znosi próżni. Błotnik kolejny już raz
był miejscem rywalizacji młodych adeptów żeglarstwa, którzy tym razem walczyli o
puchar Jakuba Kaszuby, prezesa Base Group.
Do zmagań przystąpiło kilkudziesięciu miłośników sportów wodnych, wśród których
nie brakowało reprezentantów naszej gminy, ale też gości z Tolkmicka i gminy Kolbudy.
- Zawsze powtarzam, że marina to już nie tylko przystań żeglarska. Błotnik to także szkółka żeglarska, dzięki której nasi młodzi
mieszkańcy poznają tajniki sztuki żeglarskiej, a potem – co można śledzić od pewnego czasu – odnoszą sukcesy w zawodach
sportowych. Przystań to także miejsce, które przyczynia się do współpracy samorządu z biznesem i sportem. Nie jest to też
pierwsze przedsięwzięcie, w którym aktywnie uczestniczy spółka Base Group. To pokazuje, że biznes może także aktywnie
uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności – zauważa Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

Na zdjęciach: Uczestnicy wydarzenia.

NASI SENIORZY NA PODIUM
Seniorzy z gminy Cedry Wielkie znów spisali się na medal. Startowali w Senioriadzie Sportowej Powiatu Gdańskiego, którą
zorganizowano w Trąbkach Wielkich. Nasza reprezentacja wywalczyła srebrny medal. Mało gościnni okazali się gospodarze,
którzy zostali mistrzami zawodów.
W zawodach mogły uczestniczyć tylko osoby mieszkające w powiecie gdańskim urodzone w 1957 roku i starsze. Uczestnicy
rywalizowali w 6 konkurencjach (rzuty piłkami do kosza, lotkami do tarczy, podkową i ringo do celu, strzały do bramki oraz
rzuty boulami. Punkty dla swoich zespołów zdobywały panie i panowie. O zwycięstwie decydowała suma punktów zdobyta w
poszczególnych konkurencjach.
- Nasi seniorzy kolejny raz przynieśli naszej gminie wiele radości. Trąbecka impreza pokazała, że dobrze można się bawić bez
względu na wiek. Sportowa rywalizacja to oczywiście sprawa drugorzędna. Myślę, że dla wielu seniorów najważniejsza była
dobra zabawa, czy też spotkania i rozmowy z rówieśnikami – mówi obecny na „Senioriadzie” Janusz Goliński, wójt gminy
Cedry Wielkie.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.
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STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW
Na koniec pierwszego etapu edukacyjnej drogi, wójt Janusz Goliński wręczył stypendia jednorazowe najlepszym uczniom klas
ósmych. Na nagrody mogli liczyć ci, którzy uzyskali średnią ocen na poziomie 5,3, a ich wyniki na egzaminie ósmoklasisty
wyniosły co najmniej 75 %.
- Jeszcze raz gratuluję nagrodzonym uczniom. Stypendium niech będzie kolejnym miłym akcentem wieńczącym Waszą
8-letnią pracę w szkole podstawowej. Wszyscy już wiecie zapewne, gdzie będziecie kontynuować naukę, ale mam nadzieję,
że nie zapomnicie szkół, w których stawialiście pierwsze kroki w Waszej edukacyjnej drodze. Bądźcie dumą naszej gminy w
szkołach średnich, na studiach, a potem w wymarzonej pracy zawodowej – życzy Janusz Goliński.
W tym roku stypendia dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych otrzymało 7 osób (cztery ze Szkoły Podstawowej w
Cedrach Wielkich, dwie ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych i jedna ze Szkoły Podstawowej w Wocławach). W gronie
wyróżnionej siódemki warto zwrócić uwagę szczególnie na dwójkę uczniów: Julię Siatkowską ze szkoły w Cedrach Małych i
Miłosza Trzebiatowskiego ze szkoły w Cedrach Wielkich, którzy osiągnęli odpowiednio 6,0 (średnia ocen) i 94 % na egzaminie
oraz 5,89 i 96 %.

Na zdjęciu: Nagrodzeni absolwenci wraz z rodziacami, Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Justyna Słowińska
Przewodnicząca Rady Gminy oraz przedstawiciele Oświaty.

RENOMA ŻUŁAWSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO
Miłośnicy turystyki rowerowej na ten dzień czekali od roku. W sobotę 30 lipca 2022 r. 150 cyklistów wzięło udział w kolejnej, XIV
już odsłonie Żuławskiego Rajdu Rowerowego. Organizatorem imprezy byli: Gmina Cedry Wielkie i Żuławski Ośrodek Kultury
i Sportu w Cedrach Wielkich.
Tym razem trasa wiodła w wyżynną stronę powiatu gdańskiego. Uczestnicy rajdu ruszyli z Cedrów Wielkich przez Koszwały do
Mokrego Dworu, gdzie ugościł ich Wiesław Zbroiński. Dalsza trasa wytyczona była przez Pruszcz Gdański, Jankowo Gdańskie
do Otomina, a dalej przez Lublewo, Cieplewo, Grabiny Zameczek do Cedrów Wielkich, gdzie przy ognisku podsumowano
rowerową wyprawę.
- W tym roku w imprezie mogło uczestniczyć tylko 150 osób. Miejsca zarezerwowane były w ciągu dwóch tygodni od dnia
ogłoszenia rajdu. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i koszulkę. Podobnie, jak w latach ubiegłych, nagrodziliśmy również najstarszych i najmłodszych uczestników rajdu – mówi nam Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury
i Sportu w Cedrach Wielkich.
Organizatorów na pewno cieszy tak duże zainteresowanie rajdem.
- Myślę, że jest dowód na to, że impreza ma już swoją renomę. Poza tym odnosimy wrażenie, że Polacy coraz chętniej korzystają z aktywnej formy wypoczynku. W naszej gminie od lat budujemy ścieżki rowerowe, co też w pewnym stopniu przyczynia
się do tego, że rośnie ilość cyklistów – dodaje Piotr Jaśniewski, zastępca wójta gminy Cedry Wielkie..

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.
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SMOKI ZNÓW OPANOWAŁY BŁOTNIK
Nasza gmina słynie w regionie z organizacji rekreacyjnych imprez. Informowaliśmy już o rajdzie rowerowym, w którym
uczestniczyło 150 osób. Z kolei w sobotę 6 sierpnia 2022 r. na wodach w Błotniku odbyły się V Żuławskie Regaty Łodzi Smoczych, w których startowały najlepsze osady w Polsce.
- Zawody smoczych łodzi to niezwykle emocjonujące – również dla kibiców – widowisko sportowe. Jesteśmy dumni, że kolejny raz marina w Błotniku była gospodarzem tak niezwykłego wydarzenia o bardzo wysokim poziomie sportowym. To doskonała promocja nie tylko przystani, ale także gminy Cedry Wielkie – mówi nam Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.
Najlepszych zawodników nagradzali m.in. wójt Janusz Goliński i Justyna Słowińska, przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie.
- Marina w Błotniku staje się centrum sportów wodnych dla dzieci i młodzieży. Aktywny wypoczynek jest najlepszą formą
spędzania wolnego czasu, dlatego zachęcam młodych ludzi do wypoczynku właśnie nad wodą. Mam nadzieję, że w Błotniku
organizowane będą zawody w różnych innych dyscyplinach, w których mogłyby uczestniczyć młode osoby – dodaje Justyna
Słowińska.
Zdaniem zawodników, biorących udział w imprezie, były to najlepiej obsadzone regaty w Polsce.
- Uczestników przyciąga już samo miejsce. Błotnik idealnie nadaje się bowiem do tego typu imprez. Przekop kanału ułatwia
rozstawienie torów regatowych, co też sprawia, że są sprawiedliwe warunki dla wszystkich załóg. Dodać trzeba, że rozstawieniem torów zajmowali się licencjonowani sędziowie z Polskiego Związku Kajakowego i Polskiej Federacji Łodzi Smoczych. Na
zawody do Błotnika można przyjechać całymi rodzinami, ponieważ w czasie regat dzieci mają zapewnioną opiekę, a rodzice
mogą się skupić na zawodach – podkreśla Michał Grenda, prezes Stowarzyszenia Smocza Aura.
Śmiało można powiedzieć, że zawody w Błotniku były swego rodzaju mistrzostwami Polski, bo startowali sami najlepsi. Do
rywalizacji przystąpiło 40 osad z 20 klubów. Rozegrano 38 wyścigów.
- Wyścigi smoczych łodzi to dyscyplina, która wciąż rozwija się. Plany rozwoju pokrzyżowała pandemia, w czasie której zorganizowano tylko dwie imprezy – w tym jedną w Błotniku. W przyszłość patrzymy jednak z optymizmem – dodaje Michał Grenda.

Na zdjęciach: Uczestnicy regat.
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WODA I MORZE KSZTAŁTUJĄ CHARAKTERY
Dla wielu dzieciaków tegoroczne wakacje były jednymi z najlepszych w życiu. Wszystko za sprawą obozów żeglarskich,
w których uczestniczyła młodzież z trzech gmin: Cedrów Wielkich, Trąbek Wielkich i Suchego Dębu. Obozy były częścią
programu w zakresie edukacji morskiej, który dofinansowany jest przez Unię Europejską, a którego liderem jest nasza
gmina.
Przez kilka tygodni marina w Błotniku była miejscem, gdzie 180 osób z trzech gmin uczestniczyło w żeglarskich obozach.
Był to czas na zajęcia teoretyczne, ale również na zdobycie praktyki na wodzie. Uczestnicy obozu dowiedzieli się też jak
bezpiecznie zachowywać się na wodzie.
Z naszej gminy w obozach uczestniczyli uczniowie ze szkół z Cedrów Wielkich, Wocław i Cedrów Małych. Na marinie w
Błotniku zorganizowano spotkanie, podczas którego podsumowano tegoroczne obozy żeglarskie. Obecny na spotkaniu
Józef Sarnowski, wicemarszałek województwa Pomorskiego przypomniał, że w programie edukacji morskiej „Pomorskie
żagle wiedzy”, na który z funduszy europejskich przeznaczono 13 mln zł, uczestniczy 21 samorządów z całego województwa.
- Bardzo się cieszę, że w programie biorą również udział gminy, które nie mają dostępu do wody. Moim zdaniem każdy
mieszkaniec Pomorza powinien pływać i żeglować, żeby umieć zachować się w wodzie. Uczestnictwo w programie niesie
też za sobą wartości edukacyjne – mówi Józef Sarnowski.
Z kolei starosta gdański Marian Cichon pozazdrościł młodzieży umiejętności żeglarskich.
- Żałuję, że nie kwalifikuję się do uczestnictwa w tym projekcie, bo chętnie nauczyłbym się sztuki żeglowania. Samorządy
inwestują w drogi, czy chodniki, a tylko nieliczni i odważni budują mariny. Dziś przekonujemy się jak bardzo przystań w
Błotniku tętni życiem. Być może właśnie obozy żeglarskie są ważniejsze od inwestycji, ponieważ zajęcia te kształtują
charaktery młodych ludzi, co potem owocuje w dorosłym środowisku. Nic tak bardzo jak woda i morze nie uczy też
pokory. Oby jak najwięcej było takich możliwości dla młodego pokolenia – podkreślił starosta gdański.
W spotkaniu, którego gospodarzem był Janusz Goliński – wójt gminy Cedry Wielkie, uczestniczyli również wójtowie z
Suchego Dębu i Trąbek Wielkich. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2023 roku, dlatego Błażej Konkol, wójt
gminy Trąbki Wielkie zaznaczył, że już teraz warto zacząć się zastanawiać nad kontynuacją przedsięwzięcia.
- Dziękuję wszystkim osobom, które są zaangażowane w ten projekt. Budowa mariny to jedynie materia, którą trzeba
obudować odpowiednimi działaniami – również społecznymi. Myślę, że naszym wspólnym zwycięstwem jest fakt, że
zajęciami z edukacji morskiej udało się zainteresować tak dużą grupę dzieci, które zamiast smartfona wybrały aktywny
sposób spędzania wolnego czasu. Jestem dobrej myśli i wierzę, że uda się w niedalekiej przyszłości pozyskać środki
finansowe z Unii Europejskiej na realizację podobnych przedsięwzięć – mówi Janusz Goliński.
W ramach podsumowania obozów żeglarskich, dzięki współpracy z Fundacją „Żuławska Przygoda” z Błotnika zorganizowane zostało spotkanie z Romanem Paszke – znanym polskim żeglarzem, który o swojej pasji opowiadał uczestnikom
obozu.
Zwieńczeniem obozów były regaty w klasie Mariner, w których wystartowali reprezentanci trzech gmin biorących udział
w projekcie. Mało gościnni okazali się gospodarze, którzy zajęli 1. miejsce. Za nimi finiszowały kolejno ekipy z Trąbek
Wielkich i Suchego Dębu.
- Nasz projekt nie zakłada już organizacji kolejnych obozów żeglarskich, ale być może – przy wsparciu finansowym
Samorządu Województwa Pomorskiego oraz pomocy powiatu i gmin – uda się w przyszłości zrealizować podobne
przedsięwzięcie w czasie letnich wakacji. Jestem przekonany, że nasi młodzi adepci żeglarstwa bardzo chętnie wróciliby

Na zdjęciach: Uczestnicy projektu.
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PODSUMOWANIE KONCERTOWEJ STREFY CHILLOUT
To już drugi rok w którym kontynuujemy koncerty muzyczne. Słuchacze w każdą sobotę lipca i sierpnia od godziny 19.00
mogli brać udział w bezpłatnych koncertach, które trwały do późnych godzin wieczornych. Zaprosiliśmy muzyków,
którzy w większości wykonywali muzykę rozrywkową z gatunku rocka, ale i nie zabrakło klasyki. Podczas pierwszego z
koncertów gościliśmy kwartet smyczkowy - Baltic String Quartet, który przeniósł słuchaczy w największe przeboje
muzyki filmowej natomiast zespół TAYKA z mocną rockową nutą porwał uczestników do tańca.
Jesteśmy pewni, że tegoroczna Strefa Chillout przyniosła wiele przyjemnych dźwięków dla ucha i pozwoliła na odrobinę
relaksu. Duet Dorota Stefańska i Grzegorz Kwaśny pełni energii zagrali akustycznie, ale nie możemy zapomnieć o
magicznym koncercie Marty Goluch wraz z zespołem, którzy zaczarowali scenę wykonując koncert muzyki francuskiej.
Dziękujemy za ten piękny czas i z rozmarzeniem wypatrujemy już kolejnych wakacji.

Na zdjęciach: Uczestnicy wydarzenia.

XII MISTRZOSTWA POWIATU GDAŃSKIEGO W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
To pierwszy raz kiedy nasza reprezentacja wzięła udział w powyższym turnieju. Plażowa piłka siatkowa jest zupełnie innowacyjnym sportem w naszym regionie, który mamy nadzieję na stałe zainicjuje powstanie drużyny.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, a samym uczestnikom gratulujemy przetarcia szlaków.

Na zdjęciu: Uczestnicy wydarzenia.

- 14 -

PODSUMOWANIE WAKACJI
Jak w paru zdaniach podsumować wspaniałe kilkutygodniowe zajęcia, które przyciągnęły dzieci z terenu gminy Cedry
Wielkie?
Prawie 6 tygodni, tyle aż trwały zajęcia w różnym wymiarze czasu. Zorganizowaliśmy 3 wycieczki: pierwsza odbyła się do
miejscowości Żukczyn “Zwierzaki nad Potokiem”, następnie wyruszyliśmy do Gdyni gdzie ogrom wiedzy w przyjaznej
formie został zaprezentowany w Centrum Nauki Experyment , następnie przy pięknych warunkach pogodowych zawitaliśmy na Kaszuby do Świata Labiryntów. Gościliśmy 3 grupy teatralne, gdzie zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców
gminy. Cała oferta zajęć przeplatała się w sferze artystycznej i sportowej. Wzbogacona o wspaniałe zajęcia na Marinie,
gdzie dzieci pływały na desce SUP, natomiast Miasteczko Ruchu Drogowego tętniło życiem za sprawą hulajnog elektrycznych. Lotki flaver, zośka, robotyka, piłka ręczna, muzykowanie, sensoryczno-malarskie zajęcia tyle dobra zaoferowaliśmy podczas minionych wakacji. Nie możemy zapomnieć o ukochanych zajęciach kulinarnych na, które listy zapisujących się dzieci zapełniały się w ciągu paru godzin, gdzie w budynku ŻOKiS pod okiem opiekunów tworzyły własne
pizze. 14 lipca mieliśmy przyjemność gościć funkcjonariuszyi z Komendy Wojewódzkiej Policji z Pruszcza Gdańskiego,
którzy przy wspólnym ognisku zapoznali uczestników z zagrożeniami, czychającymi podczas wakacji, które mogą wpłynąć negatywnie na ich przebieg. Bezpieczeństwo w wodzie i możliwe zagrożenia pożarowe również zostały poruszone
podczas spotkania. Dzięki uprzejmości oddelegowanych służb z Komendy Powiatowej, Państwowej Straży Pożarnej w
Pruszczu Gdańskim i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z Pruszcza Gdańskiego dzieci zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa.
Dziękujemy rodzicom za zaufanie, instruktorom za zaangażowanie i wszystkim dzieciom, które poznaliśmy przez ten
czas przesyłamy mocne uściski. Do zobaczenia za ROK

Na zdjęciach: Uczestnicy wydarzeń wakacyjnych.
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Czas świętować wyjątkowe zbiory
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Pięknie, „młodo” i muzycznie
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Pięknie, „młodo” i muzycznie
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Samorządowcy z Gminy Cedry Wielkie na podium
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Edukacja Morska i Żeglarska w Gminie Cedry Wielkie- OBOZY ŻEGLARSKIE
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Nasi seniorzy na podium

- 23 -

FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Żeglarze walczyli o puchar Base Group
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Renoma Żuławskiego Rajdu Rowerowego
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Renoma Żuławskiego Rajdu Rowerowego
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FOTOGALERIA KULTURA I OŚWIATA

Smoki znów opanowały Błotnik
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Woda i morze kształtują charaktery

- 28 -

SPRAWY SPOŁECZNE
ŚWIĘTUJE NAJSTARSZA MIESZKANKA GMINY
Kolejny i to wielki krok w stronę zacnego jubileuszu 100 lat
zrobiła Pani Bronisława Luczek z Koszwał. Seniorka świętuje
96. urodziny i należy do najstarszych mieszkańców powiatu
gdańskiego.
Przypomnijmy, że nestorka rodu urodziła się na wschodnich
rubieżach Polski – w miejscowości Nowosiółki w obwodzie
grodzieńskim na obecnej Białorusi. Jeszcze będąc młodą
panną poznała swojego późniejszego męża Stanisława, który
mieszkał niemal po sąsiedzku, bo w tej samej miejscowości.
Pobrali się w rodzinnych stronach, a po zakończeniu wojny
postanowili wyruszyć w świat, by szukać czegoś lepszego. Tak
trafili w nasze strony. Najpierw zamieszkali w Krzywym Kole, a
potem w Koszwałach. Akt nadania gospodarstwa rolnego
Państwo Luczek otrzymali 66 lat temu. Wspólnie wychowali 2
córki i 2 synów. Zacna jubilatka doczekała się 5 wnuczek i 4
wnuków oraz 5 prawnuczek i 3 prawnuków.
Jak mówi nam córka Irena Pani Bronisława w młodości lubiła
śpiewać, uświetniając swoim głosem różne uroczystości –
przede wszystkim kościelne. Seniorka z Koszwał z przyjemnością angażowała się w działania Koła Gospodyń Wiejskich. Jej
oczkiem w głowie była jednak rodzina i dom.
- Mimo 96 lat mama stara się być samodzielna. Myślę, że nie
tylko wieku, ale i zdrowia każdy z nas może jej zazdrościć – dodaje córka Irena.
- Bardzo sobie cenię spotkania z Panią Bronisławą, która podobnie jak inni nasi seniorzy, są nieodkrytą jeszcze do końca
encyklopedią wiedzy historycznej. Mam nadzieję, że przy kolejnych urodzinach uda nam się spotkać, bym mógł osobiście
złożyć życzenia, a przy okazji porozmawiać o wielu interesujących sprawach – mówi Janusz Goliński, który życzy jubilatce
przede wszystkim dobrego zdrowia i samopoczucia na następne lata. – Niech czas płynie powoli i będzie dla Pani bardzo
łaskawy. Niech miłość od bliskich, przyjaciół i znajomych płynie szerokim, wartkim strumieniem.

WIELKIE ŚWIĘTO PANI JADWIGI
4 lipca to data szczególna dla Pani Jadwigi Jach, która tego
dnia świętuje swoje urodziny. W tym roku na torcie jubilatki
zapłonęły aż 94 świeczki.
Pani Jadwiga mieszka teraz w Wocławach, ale jak niemal
wszyscy jej sąsiedzi, pochodzi z południa Polski. Urodziła się
we wsi Józefówka w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. W
czasie II wojny światowej jej mąż Franciszek walczył w Batalionach Chłopskich. Na północ kraju przybyła dopiero w latach
50.
Jak mówiła nam córka Teresa przyjazd rodziców na Żuławy
nie był przypadkowy, ponieważ tu mieszkała już siostra taty.
Państwo Jach mieszkali w Bystrej, ale potem przeprowadzili
się do Wocław, gdzie ciężko pracowali we własnym gospodarstwie rolnym. Mieszkańcy Wocław wychowali trzy córki i syna.
Seniorka rodu doczekała się z kolei 6 wnucząt i 7 prawnucząt.
Samą jubilatkę i jej rodzinę doskonale zna wójt Janusz Goliński, który zawsze bardzo ceni sobie spotkania z Panią Jadwigą.
- Seniorka z Wocław, którą znam od kilkudziesięciu lat z racji przyjaźni z synem Kazimierzem, imponowała mi swoją pracowitością, nie stroniła od ciężkich zajęć. Dziś może już sobie odpoczywać i cieszyć się miłością rodziny. Pani Jadwidze życzę
przede wszystkim zdrowia, które w jej wieku jest tak cenne. Drogą jubilatkę niech omijają wszelkie zmartwienia i troski, a
dobre samopoczucie i pogoda ducha towarzyszą każdego dnia przez jeszcze długie lata – życzy Janusz Goliński.
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UŚMIECH I POGODA DUCHA
Wśród najstarszych mieszkanek naszej gminy i powiatu gdańskiego jest Pani Irena Ślesicka z Koszwał. Nestorka rodu – w
gronie najbliższych – świętowała wczoraj swoje 96. urodziny.
Zacna jubilatka – jak zdecydowana większość mieszkańców
Żuław Gdańskich – nie urodziła się na Pomorzu. Jej korzenie
sięgają wsi Wronowy na Mazowszu. W rodzinnych stronach
poznała Romana, który został jej mężem i z którym dopiero w
latach 70. zamieszkała na Żuławach. Wybór miejsca nie był
przypadkowy. Na Pomorzu mieszkała już rodzina Pani Ireny.
Wcześniej sprowadziły się tu siostry jubilatki i to one skłoniły ją
wtedy, by przyjechała na północ Polski.
Rodzina zamieszkała w Przejazdowie. Ślesiccy zatrudnili się w
Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Po 5 latach postanowili
jednak zmienić otoczenie i przeprowadzili się do Koszwał,
gdzie również pracowali w tutejszym PGR. Pani Irena w
wolnych chwilach czytała książki, wśród których nie brakowało historii miłosnych, czy podróżniczych. Mieszkanka Koszwał
nie stroniła jednak od umysłowych łamigłówek w krzyżówkach.
– Ciocia, mimo podeszłego wieku i trochę słabszego zdrowia, w dalszym ciągu jest pogodna. Jej twarz jest zawsze
uśmiechnięta i to właśnie pogodą ducha pokonuje swoje kłopoty. Życzyłabym każdemu, aby czuł się tak dobrze jak ciocia
– mówi Barbara Wiśniewska, która wspólnie z mężem opiekuje się zacną jubilatką.
- Czas – szczególnie w dorosłym życiu – płynie bardzo szybko. Nie tak dawno miałem przyjemność składać Pani Irenie
życzenia z okazji 95. urodzin. Minął rok, a jubilatka w dalszym ciągu jest uśmiechnięta i pogodna. Cieszę się, że Pani Irena
cieszy się dobrym zdrowiem. Życzę jej, aby w takiej kondycji trwała przez kolejne lata – życzy Janusz Goliński, wójt gminy
Cedry Wielkie.

ZAMIAST WIADOMOŚCI WOLI PROGRAMY ROZRYWKOWE
Pani Janina Sporek świętowała 92. urodziny. Życzenia, gratulacje, słowa otuchy wciąż płyną szerokim strumieniem z
każdej strony. Zacną jubilatkę odwiedził – z życzeniami i
prezentem – również Janusz Goliński, wójt gminy Cedry
Wielkie.
Mieszkająca z Błotniku Janina Sporek – jako jedna z nielicznych seniorek w naszej gminie – pochodzi z Pomorza, ale
wojna targała jej losami niemal po całym kraju. Pani Janina
urodziła się niedaleko Nowej Karczmy – we wsi Grabówko. W
czasie II wojny światowej rodzina została wysiedlona.
Zamieszkali w miejscowości Falatycze na Mazowszu.
- Dziadek trafił do niewoli i został zmuszony do pracy w fabryce amunicji w Białogardzie. Po zakończeniu wojny mama
wraz z siedmiorgiem rodzeństwa wróciła na Kaszuby, ale
potem wszyscy przenieśli się na zachód Polski. Tam bowiem
dziadek otrzymał mieszkanie. W 1950 roku mama wyszła za mąż za Franciszka Sporka, którego poznała w Małym Klinczu.
Tata pochodzi z południa Polski, z Żywca – mówi nam córka Krystyna.
Nestorka rodu pracowała w gospodarstwie rolnym, a przez 11 lat w gdańskiej rafinerii. Państwo Sporek wychowali 3 córki i 2
synów. Natomiast zacna jubilatka doczekała się 6 wnuczek i 5 wnuków oraz 15 prawnucząt.
Jak mówi nam córka Krystyna, Pani Janina – mimo swojego wieku – jest bardzo aktywna.
- Mama sama zajmuje się swoimi kwiatami. Nie stroni od domowych obowiązków. W ostatnim czasie, nieco przestała
interesować się wydarzeniami w kraju, ponieważ – jak sama stwierdziła – kosztuje ją to zbyt wiele nerwów. W telewizji
ogląda wiadomości, ale woli programy rozrywkowe – dodaje córka.
- Bardzo się cieszę, że kolejny raz mogłem spotkać się z Panią Janiną. Mimo swojego zacnego wieku nie brakuje jubilatce
wigoru i pogody ducha. Mieszkance Błotnika raz jeszcze życzę dobrego zdrowia, by każdy dzień upływał w dobrym nastroju
i był powodem do zadowolenia – życzy Janusz Goliński.
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URODZINOWY BAL DO BLADEGO ŚWITU
Leontyna Szerszeń to chodzące szczęście. Swoje 90. urodziny
świętowała tylko w gronie najbliższych, a mimo to na balu
zorganizowanym z okazji jej jubileuszu bawiło się ponad 100
osób.
Od 50 lat w Trutnowach mieszka nestorka rodu Szerszeń. Pani
Leontyna w poniedziałek skończyła 90 lat, ale impreza urodzinowa odbyła się już w sobotę.
- To była dla mnie ogromna niespodzianka. Był to niezwykle
wzruszający dzień – szczególnie, że zjawili się wszyscy najbliżsi członkowie mojej rodziny. Mamy dziś poniedziałek, a ja
jeszcze nie mogę dojść do siebie. Nic dziwnego, bo z urodzinowego przyjęcia wróciła do domu dopiero bladym świtem.
Każdemu jubilatowi życzę podobnych przeżyć, które sama
doświadczyłam w miniony weekend – mówi nam zacna
jubilatka.
Pani Leontyna urodziła się na wschodnich rubieżach Polski –
we wsi Wojny- Pogorzel w obecnym województwie podlaskim.
Mając 12 lat straciła tatę – Wincentego.
- Tata wracał do domu, był już na podwórku, kiedy zastrzelili
go niemieccy żołnierze. Okazało się, że pomylili go z człowiekiem, który im wcześniej uciekł. Życie z dwójką dzieci nie było
łatwe, dlatego mama zabrała mnie i młodszego brata Józka
do ciotki, mieszkającej w Czyżewie. Stamtąd na początku lat
50. wyjechałam na „zachód”. Trafiłam do Pietrzwałdu koło
Sztumu, gdzie mieszkała kolejna siostra mojej mamy. Tam
znalazłam pracę sezonową w Państwowym Gospodarstwie
Rolnym i tak zostałam – opowiada nam Leontyna Szerszeń.
Do tego samego PGR-u, wspólnie z kolegami ze szkolnej
ławy, przyjechał późniejszy małżonek Pani Leontyny –
Mieczysław, który chciał dorobić w czasie wakacji.
- Cóż powiedzieć… , razem z koleżankami oczarowałyśmy
chłopaków, którzy zostali tam już na dobre – żartuje nasza
rozmówczyni. – Ślub wzięliśmy w 1953 roku w Sztumie. Kiedy
pierwsza córka miała 3 miesiące, mąż poszedł na 3 lata do
wojska. Wspólnie z ciotką i jej mężem wyjechaliśmy w okolice
Lęborka, do wsi Krępkowice, gdzie pracowałam w kolejnym
PGR. Po powrocie z wojska mąż dołączył do nas i wspólnie
pracowaliśmy w tym samym gospodarstwie. Nie trwało to
długo, ponieważ postanowiono zlikwidować obory, przez co
zabrakło dla nas pracy. Wtedy znaleźliśmy w gazecie informację, że rozbudowuje się PGR w Trutnowach. Tak też sprowadziliśmy się na Żuławy, gdzie mieszkam już pół wieku – kontynuuje seniorka.
Państwo Szerszeń wychowali 10 dzieci. Pani Leontyna doczekała się natomiast po 14 wnuczek i wnuków oraz 16 prawnuczek
i 12 prawnuków.
- Praprawnucząt jeszcze nie mam, bo nie dorosłam do tego – żartuje jubilatka. – Przy wychowaniu tak dużej gromadki
dzieci nikt nam nie pomagał. Wspólnie z mężem pracowaliśmy i jakoś sobie radziliśmy. Jestem już na emeryturze, życie
mam dobre. Jestem szczęśliwa, że mam tak kochającą rodzinę. Sił mi nie brakuje, dlatego zajmuję się jeszcze kwiatami w
ogrodzie i robię skarpety na drutach dla moich wnuków, ale też sąsiadów i znajomych. Rodzina sprezentowała mi „przyjaciela”, z którym mogę chodzić na spacery. Mam oczywiście na myśli …laskę, która bardzo ułatwia chodzenie.
Jubilatkę z życzeniami odwiedził wójt Janusz Goliński.
- Spotkanie z Panią Leontyną, która swoim poczuciem humoru zaraża chyba każdego spotkanego człowieka, było dla mnie
bardzo miłym wydarzeniem. Moim zdaniem właśnie tak powinna wyglądać jesień życia każdego seniora – zdrowa i radosna w otoczeniu kochającej rodziny. Jubilatce raz jeszcze życzę kolejnych lat spędzonych właśnie w takiej atmosferze. Mam
nadzieję, że niebawem nadarzy się kolejna okazja do wspólnego spotkania – życzy Janusz Goliński.
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90 LAT RDZENNEJ ŻUŁAWIANKI
Na terenie naszej gminy mieszka zaledwie garstka rdzennych
żuławiaków. W tym skromnym gronie znajduje się Pani Elżbieta Chechła, która ukończyła 90 lat.
Zacna jubilatka – z krótką przerwą – mieszka w Giemlicach.
Tam żyli jej dziadkowie i rodzice. W czasie II wojny światowej
cała rodzina została przetransportowana do obozu jenieckiego na terenie Danii i było to właśnie jedyne rozstanie z rodzinnym domem.
- Cała rodzina trafiła na statek, który odpływał ze Świbna.
Zawieziono nas do obozu, w którym znajdowali się obywatele
różnych europejskich nacji. Po zakończeniu wojny rodzice
mieli możliwość wyboru dowolnego kraju, w którym chcieliby
rozpocząć życie w nowej, powojennej rzeczywistości po
wyjściu z obozu. Wybrali ojcowiznę w Giemlicach – opowiada
rodzinną historię Kurt Walenczykowski, brat Pani Elżbiety.
Seniorka rodu była najstarsza z ośmiorga rodzeństwa Walenczykowskich. Jeszcze przed wybuchem wojny, ale też i po jej
zakończeniu ojciec – Paweł pracował na kolei, na tzw. wąskotorówce, która również po wojnie funkcjonowała na terenie
naszej gminy. Tam też pracował przyszły mąż mieszkanki
Giemlic – Władysław. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską
ślubowali sobie dokładnie 21 maja 1953 roku. Małżonkowie
wychowali dwóch synów i trzy córki, a jubilatka doczekała się po 17 wnucząt i prawnucząt. Pani Elżbieta – mimo że zajmowała się niewielkim inwentarzem – pracowała jako pomoc domowa w jednej z gdańskich parafii, a potem także w Giemlicach.
Jubilatkę z życzeniami i prezentami odwiedził wójt Janusz Goliński.
- Za mną kolejne, bardzo sympatyczne spotkanie z seniorką, która świętowała 90. urodziny. To nie tylko mile spędzony czas,
ale również lekcja historii, a czasami także lekcja życia. Pani Elżbiecie życzę przede wszystkim zdrowia, by każdy następny
dzień upływał jej w dobrym stanie – życzy wójt Goliński.

NASI NA DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH
W 18 września w Debrznie miał miejsce ostatni akord święta
plonów. To w tej pięknej miejscowości w powiecie człuchowskim
odbyły się dożynki wojewódzkie. Naszą gminę reprezentowało
sołectwo Cedry Małe, które na wojewódzkie święto zawiozło
dożynkowy wieniec (zwycięzca w gminnym konkursie wieńców).
- W oczach jurorów nasz wieniec nie zyskał żadnego uznania.
Niemal wszystkie nagrody zgarnęli przedstawiciele Kaszub.
Trzeba jednak przyznać, że wieńce były piękne i jurorzy mieli
zapewne ogromny orzech do zgryzienia w wyborze tego
najpiękniejszego – mówi nam Alicja Reclaf-Solarz, sołtys
Cedrów Małych.
Dodajmy, że najpiękniejszym okazał się wieniec przygotowany
przez mieszkańców Połczyna w powiecie puckim.
Nie był to jedyny akcent powiatu gdańskiego na dożynkach w
Debrznie. Swoje stoisko zaprezentował także nasz powiat, który
zdobył drugą nagrodę w kategorii „Najlepsza prezentacja
powiatu”.
- Dziękuję mieszkańcom Cedrów Małych za zaangażowanie i
ciężką pracę, bez której na pewno nie powstałby tak piękny
wieniec dożynkowy. Jestem dumny z naszej reprezentacji. Mam
nadzieję, że wojewódzkie święto plonów odbędzie się niebawem na Żuławach – dodaje wójt Janusz Goliński.
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Na zdjęciu: Reprezentacja naszej Gminy.

URZĘDNICY SPRZĄTALI W CEDRACH WIELKICH
Kolejny raz pracownicy Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich udowodnili, że potrafią aktywnie włączać się w różne przedsięwzięcia społeczne, czy proekologiczne. Wczoraj wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”.
W międzynarodowej akcji, która w Polsce została zainicjowana blisko 30 lat temu, uczestniczą przede wszystkich uczniowie
szkół podstawowych i średnich. W tym roku przyłączyli się do niej również nasi urzędnicy.
- Na własnej skórze odczuwamy zmiany klimatyczne. Są to skutki negatywnej dla środowiska działalności człowieka.
Właśnie dzięki takim przedsięwzięciom możemy przyczynić się do tego, aby nasi potomkowie żyli w miarę przyjaznym
środowisku. Korzystając z okazji raz jeszcze dziękuję pracownikom, którzy wzięli udział w akcji i zajęli się sprzątaniem gminy
Cedry Wielkie – dziękuje wójt Janusz Goliński.
- Sprzątaniem najbardziej zaśmieconych miejsc w naszej gminie zajęliśmy się po godzinach pracy. Zebrane śmieci zostały
posegregowane i przewiezione do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dodaje Marta Rowińska – koordynator akcji.

Na zdjęciach: Pracownicy Urzędu Gminy biorący udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

BĄDŹ BEZPIECZNY, DBAJ O SPRAWNE PRZEWODY KOMINOWE
Po letnich upałach pozostało już tylko wspomnienie. Noce są już chłodne i
wielu z nas rozpoczęło sezon grzewczy. Ale nie wszyscy mieszkańcy naszej
gminy mają nowoczesne, a co za tym idzie całkowicie bezpieczne systemy
grzewcze.
Ogrzewanie domów i mieszkań niesie za sobą wiele niebezpieczeństw, które
mogą przyczynić się nawet do śmierci domowników. Jak co roku Międzywojewódzki Komitet Kominiarzy prowadzi kampanię społeczną „Sadza płonie. Czad
zabija. Żyj!”. Ma ona przyczynić się do eliminowania niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniem i pożarami, których główną przyczyną są źle
eksploatowane lub po prostu zaniedbane przewody kominowe i urządzenia
grzewcze.
Kominiarze przypominają, że przynajmniej raz w roku należy zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów
kominowych. Zajmuje się tym osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia (mistrz kominiarski). W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń czy braków – bezpośrednio po kontroli – zarządzający budynkiem musi je niezwłocznie usunąć. Warto wiedzieć, że
brak systematycznego oczyszczania czy kontroli stanu technicznego przewodów kominowych może być podstawą do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej, ewentualnej, szkody.
Dodajmy jeszcze, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże w nawiązaniu współpracy z
wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków. Aby uniknąć
niebezpiecznych sytuacji warto stosować się do rad fachowców-kominiarzy.
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Z DOBRYM ZESPOŁEM MOŻNA PORADZIĆ SOBIE W KRYZYSIE
Ostatni egzamin przed sezonem urlopowym zaliczany na
„6”. Radni gminy Cedry Wielkie jednogłośnie udzielili
wójtowi Januszowi Golińskiemu absolutorium oraz wotum
zaufania. Wynik głosowania nie pozostawia żadnych wątpliwości, że radni bardzo wysoko oceniają pracę gospodarza
naszej gminy.
- To nasz wspólny sukces. Na tak dobry wynik zapracowałem
nie tylko ja, ale również sami radni i sołtysi, a przede wszystkim urzędnicy, którzy wykonali – jak zresztą zawsze – kawał
dobrej roboty. Z tak dobrym zespołem i w kryzysie można
sobie poradzić – komentuje Janusz Goliński. – Jeszcze raz
dziękuję, za głosowanie. Jest to dla mnie sygnał, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju naszej gminy i w latach
kolejnych będziemy kontynuować wspólne dzieło.
2021 rok był kolejnym z trudnych w ostatniej dekadzie. Miał
na to wpływ Covid-19 oraz rosnące ceny materiałów
budowlanych i koszty pracy. Zdaniem wójta Golińskiego
realizacja budżetu już od kilku lat staje się coraz trudniejsza.
Z każdym rokiem dochodowość gmin jest pomniejszana.

Na zdjęciu: Janusz Golińksi Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Justyna
Słowińska Przewodnicząca Rady Gminy.

- Mamy coraz większe problemy z finansowaniem wydatków bieżących, a więc wszystkim co wydajemy na utrzymanie
m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oświaty, infrastruktury drogowej, urzędu gminy. Właśnie z „funduszu
bieżącego” uszczknięto nam – w stosunku do roku poprzedniego – ok. 3 milionów złotych. To pokazuje jak dużo tracimy, a nie mamy już możliwości, żeby wprowadzać kolejne oszczędności – tłumaczy Janusz Goliński.
Gmina uzyskuje mniejsze wpływy z tytułu PIT (1 mln). Zmodyfikowana została – na naszą niekorzyść – również
subwencja oświatowa (0,9 mln). Trzeba też pamiętać, że w dalszym ciągu musimy płacić podatek „janosikowy” (1,1 mln
zł).
Lepiej nie przedstawia się sytuacja także w dziale inwestycji. Pozyskujemy zewnętrzne środki finansowe, ale koszty
inwestycji wzrosły dwu-, a nawet trzykrotnie.
- Jeśli nie uda się opanować inflacji, to będziemy zmuszeni realizować coraz mniej inwestycji. Cały świat pogłębiony
jest w kryzysie. To samo dotyczy nas. Nie jesteśmy wyjątkiem. Nie wszystkie, zaplanowane w ubiegłym roku, inwestycje
udało się zrealizować. Niektóre są dokańczane, ale są też i takie – jak budowa przedszkola – których budowa rozpocznie się niebawem. Jest to dla nas najważniejsza inwestycja na najbliższe 3 lata. Właśnie przetarg na budowę przedszkola pokazał jak bardzo wzrosły koszty inwestycji. Wiemy, że z pustego i Salomon nie naleje, ale dzięki współpracy
zarówno z radnymi i sołtysami staramy się tak podejmować decyzje, by inwestycje były realizowane równomiernie we
wszystkich miejscowościach naszej gminy – podsumowuje Janusz Goliński.

Na zdjęciu: Radni oraz Sołtysi naszej Gminy.
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OBRĄCZKUJĄ BOCIANY
Nieodłącznym elementem krajobrazu polskiej wsi są bociany. Od lat prowadzone są akcje, w czasie których ptaki są
obrączkowane. Młode bociany w tym roku obrączkowane były również na terenie naszej gminy.
Krzysztof Pudyszak z cedrowskiego urzędu gminy, który wspólnie z ornitolożką Darią Podobajew i Wiesławem Zbroińskim
– prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański, brał udział w akcji mówi nam, że dzięki obrączkowaniu
ptaków dowiedzieć możemy się m.in., że średnia długość życia bociana wynosi ok. 10 lat. Dzięki temu znamy też precyzyjne
miejsca żerowania tych ptaków zimą w Afryce, trasy wędrówek, a latem miejsca ich gniazdowania w Europie.
- Pod koniec czerwca została przeprowadzona inwentaryzacja gniazd znajdujących się na terenie naszej gminy i opracowana mapa miejscowości z oznaczonymi lokalizacjami gniazd. Okazało się, że w każdym z 13 sołectw jest gniazdo z młodymi bocianami. Na terenie gminy Cedry Wielkie jest 16 gniazd, najwięcej, bo 3 w Kiezmarku – dodaje Janusz Goliński, wójt
gminy Cedry Wielkie.
Na samym początku zaobrączkowano 7 bocianów z gniazd znajdujących się w Stanisławowie i Koszwałach. Z kolei w kolejnych dniach zostały zobrączkowane następne ptaki.
- Dzięki tym działaniom możliwe będzie śledzenie wędrówek i losów konkretnych osobników, a pozyskane w ten sposób
informacje pozwolą na lepsze poznanie zarówno zwyczajów i życia tego gatunku – zauważa Janusz Goliński.
Dodajmy, że do akcji przyłączyła się także spółka Energa, która bezpłatnie udostępnia podnośnik, naprawia uszkodzone
gniazda i buduje nowe miejsca do lęgu. W trakcie akcji obrączkowania z gniazd usuwane są materiały niebezpieczne jak
plastik, sznurek, czy szmaty, które bociani rodzice znoszą do gniazd, traktując jak każdy inny naturalny budulec.
- Mieszkańcy gminy, na których posesjach znajdują się bocianie gniazda poproszeni zostali o umożliwienie dojazdu wysięgnika i zaobrączkowania bocianów oraz udzielenie wszelkich informacji na temat gniazdowania bocianów na przestrzeni
minionych lat – mówi Krzysztof Pudyszak.

Na zdjęciach: Prace związane z obrączkowaniem bocianów.
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ŚWIĘTO POLICJI
Na terenie pruszczańskiej faktorii zorganizowano powiatowe obchody święta Policji. Była to doskonała okazja, by pogratulować, ale przede wszystkim podziękować mundurowym za ich ciężką pracę.
- Policjanci sprawują niezwykle ważną, ale zarazem trudną misję. Niech będzie ona źródłem zadowolenia i satysfakcji.
Wszystkim policjantom życzę, aby ich pracy towarzyszyło ludzkie zrozumienie, życzliwość i przychylność. Korzystając z
okazji szczególnie dziękuję za współpracę funkcjonariuszom z komisariatu w Cedrach Wielkich. Mam nadzieję, że już
niebawem będą się oni cieszyć z nowoczesnej siedziby – życzy Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.
Podczas powiatowych obchodów święta Policji uhonorowano szczególnie zasłużonych funkcjonariuszy. Wśród nich znalazła się też dwójka mundurowych z naszego komisariatu, którym Wójt Gminy Janusz Goliński wręczył nagrody finansowe –
komisarz Marek Silarski – komendant komisariatu w Cedrach Wielkich i asp. szt. Waldemar Pawlak – asystent zespołu
kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego w cedrowskim komisariacie.

Na zdjęciach: Uczestnicy wydarzenia.

WODA NIE WYBACZA
Policjanci na plażach, w pasie nadmorskim, nad jeziorami za pomocą komunikatów głosowych ostrzegali przed zagrożeniem. Pamiętajmy, woda to żywioł, który nie wybacza błędów.
„Szanowni Państwo tu Policja. Apelujemy o ostrożność i zachowanie zdrowego rozsądku podczas wypoczynku nad wodą.
Korzystajcie tylko ze strzeżonych kąpielisk, wybierajcie te, na których są ratownicy. Zwróćcie uwagę na wywieszoną flagę
przy kąpielisku. Czerwony kolor to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Pamiętajcie, by pod żadnym pozorem nie
wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Woda to żywioł, który nie wybacza błędów” – komunikaty takiej treści płyneły
przez megafony z radiowozów, quadów pomorskiej Policji.
Nad Bałtykiem regularnie dochodzi do tragicznych zdarzeń. Dramatyczna akcja ratunkowa w Jantarze i ratowanie kilku
osób, które weszły do wody na ratunek tonącym, jedna z nich nie przeżyła, kolejne dwa utonięcia w Jastrzębiej Górze...
Wszystkie te tragiczne w skutkach zdarzenia miały wspólny mianownik: były to niestrzeżone kąpieliska, plaże, na których
wywieszone zostały przez ratowników czerwone flagi.
Każdego lata policjanci apelują o rozwagę. Woda wspaniale urozmaica letni wypoczynek, ale tylko pod warunkiem, że
korzystamy z niej rozsądnie. Zasady bezpieczeństwa na plaży są proste: nie wchodzić do wody po alkoholu, nie przeceniać
swoich umiejętności pływackich, pływać w miejscach do tego wyznaczonych. Mimo niesprzyjającej pogody, amatorów
kąpieli nie brakuje, tradycyjnie brakuje jednak rozsądku. Tymczasem woda jest niebezpiecznym żywiołem, a w kąpiącym
się tłumie łatwo zniknąć pod jej powierzchnią bez zwrócenia niczyjej uwagi.
Policjanci prowadzą wiele akcji profilaktycznych, m.in. tworzą spoty wpływające na świadomość wypoczywających, kontrolują wspólnie z ratownikami WOPR kąpieliska, obserwują zachowania osób odpoczywających na plażach, przebywających
w wodzie, a także korzystających ze sprzętu wodnego.
Po raz kolejny Policja chce dotrzeć do świadomości ludzi po to, aby nie podejmowali oni ryzykownych zachowań i nie narażali swojego zdrowia i życia, wchodząc do wody, gdy warunki pogodowe lub ich stan psychofizyczny temu nie sprzyjają.
Woda jest zbyt srogim nauczycielem, który w wielu przypadkach nie daje drugiej szansy.
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WSPARCIE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - DODATEK WĘGLOWY
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania
gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe
rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Gospodarstwa domowe
ogrzewane węglem kamiennym mogą uzyskać 3 tys. zł. dodatku węglowego.
Dodatek węglowy wynosi 3 tysiące złotych i jest on przyznawany jednorazowo.
Wnioski można składać w pokoju nr 1 i nr 3 w budynku Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.
Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą
platformy ePUAP - jako pismo ogólne do urzędu.
Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej gminy.

DODATEK DO NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA – NABÓR WNIOSKÓW
Weszły w życie przepisy „ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na
rynku paliw”. O jednorazowy dodatek mogą się teraz ubiegać osoby ogrzewające swoje nieruchomości gazem LPG, pelletem, drewnem i olejem opałowym.
Dodatek do niektórych źródeł ciepła, w myśl ustawy, przyznawany jest na gospodarstwo domowe (jeden dodatek na jeden
adres zamieszkania). Gdy wniosek o wypłatę dodatku złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego o tym
samym adresie, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ciepła (do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku
głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o
której mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności.
Wnioski składać można do 30 listopada br. Dokumenty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
W zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła wnioskodawcy mogą liczyć na:
•
500 zł – jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
•
1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powierza,
trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
•
2000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy,
•
3000 zł – jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy
(w szczególności brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż)
Wnioski o dodatek można już składać w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich (pokój Nr 1 i 3), w godzinach pracy urzędu lub
elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Dopłata do niektórych źródeł ciepła to świadczenie jednorazowe, które będziemy mogli odebrać osobiście lub otrzymamy w
formie przelewu na konto bankowe.
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SZUKAMY ALTERNATYW NA WYWÓZ ŚMIECI
Radni gminy Cedry Wielkie podjęli uchwałę w sprawie
zmian stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Jest to pierwsza od 4 lat podwyżka, nie
licząc regulacji wymuszonej przez Prokuraturę Rejonową
w Pruszczu Gdańskim (tj. odejście od naliczania opłat w
zależności od wielkości gospodarstwa domowego na
rzecz opłaty liczonej od liczby osób).
Zmiana stawki była jednak nieunikniona w związku z
wygaśnięciem dotychczasowej umowy z wykonawcą.
Niestety zbiegła się ona z okresem niesprzyjającym zmianom tj. galopującej inflacji i rosnących cen. Mieszkańcy za
odbiór śmieci zapłacą jednak mniej niż wynikałoby to z
przetargu, ponieważ część kosztów związanych z utrzymaniem systemu będzie pokrywana z budżetu gminy. Nowe
stawki tj. 35 zł/os obowiązywać będą od października.
- Po czterech latach wygasła umowa z firmą, która zajmowała się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Z dużymi obawami przystępowaliśmy do ogłoszenia nowego przetargu obserwując to, co się dzieje na rynku. Te
obawy potęgowały rosnące ceny m.in. paliw i energii. Gmina nie ma żadnego wpływu na koszty związane z utrzymaniem tego systemu. Ceny mediów (paliwo, energia, gaz) i usług non stop rosną i jestem przekonany, że koszt wywozu
odpadów komunalnych byłby jeszcze wyższy, gdybyśmy pierwszy przetarg unieważnili i ogłosili kolejny – tłumaczy
Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.
Wywozem śmieci zajmować się będzie firma PreZero Service Północ sp. z o.o. z Gdańska, która usługi te świadczyła
do tej pory. Umowa została zawarta na 2 lata, ponieważ rynek jest niestabilny oraz nieprzewidywalny. Wierzymy, że za
kilkanaście miesięcy inflacja będzie opanowana, gospodarka stanie mocniej na nogach, a ceny będą spadać, co może
wpłynąć na mniejsze ceny za śmieci. Warto też wiedzieć, że w cenie określonej w stawce mieszkańcy płacą nie tylko
za wywóz odpadów, ale za ich zagospodarowanie na wysypisku śmieci, utrzymanie PSZOK w Cedrach Wielkich a także
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
- Niestety nie jesteśmy samotną wyspą, którą omijają podwyżki. Chcielibyśmy, aby dotychczasowe stawki pozostały na
niezmienionym poziomie, ale jest to niestety niemożliwe. Obserwujemy świat i widzimy, że wszystko drożeje. Nie
chcemy zbyt mocno drenować kieszeni mieszkańców, dlatego podjęliśmy decyzję, że będziemy dopłacać do kosztów
utrzymania systemu tak aby mieszkańcy nie płacili stawki w wys.43 zł/os co wynikało z przetargu a 35 zł/os. – dodaje
Janusz Goliński.
Aby kontynuować inwestycje, na które czekają mieszkańcy (budowa przedszkola, kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej,
drogi i chodniki), gmina nie jest w stanie w pełni pokryć kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, który do tej pory samofinansował się (tj. koszty funkcjonowania systemu były pokrywane z opłat od
mieszkańców).
Władze naszej gminy rozważają różne alternatywy, które ewentualnie mogłyby spowodować obniżenie kosztów
odbioru i zagospodarowania odpadów.
- Są samorządy, które utworzyły własne spółki komunalne. Gmina Cedry Wielkie jest jednak za mała i mocno rozproszona, aby osiągnąć rzeczywiste oszczędności. Z analiz wynika bowiem, że rentowność zakładu komunalnego opłaca
się, kiedy gminę zamieszkuje co najmniej 10 tysięcy mieszkańców. Poza tym średnia gęstość zaludnienie na 1 km²
wynosi w naszej gminie ok. 50 osób, co powoduje, że śmieciarka musi pokonywać długie dystanse, co skutkowałoby
dużymi wydatkami na paliwo, którego cena jest bardzo wysoka. Każdorazowo przejazd samochodu „śmieciarki” to
średnio blisko 150 km. dziennie. Trzeba pamiętać, że przy utworzeniu takiego nowego zakładu komunalnego, zgodnie
z zapisami Ustawy, trzeba też kupić co najmniej dwie śmieciarki – drugą na wypadek awarii pierwszej. Zakup jednej
wiąże się zaś z wydatkiem rzędu ok. 1,5 - 2 milionów złotych – wyjaśnia wójt Goliński.
Jest jeszcze jedna ewentualność, która mogłaby spowodować zmniejszenie kosztów utrzymania systemu. Realizacją
przedsięwzięcia mogłaby zająć się metropolia gdańska - OM GGS. Przy tworzeniu stowarzyszenia metropolitalnego
mówiono nie tylko o wspólnej podmiejskiej komunikacji publicznej, o którą mocno zabiegamy, ale również o zagospodarowaniu odpadów. Nadmienić należy, że obecnie Gmina, w ramach Obszaru Metropolitalnego, wspólnie dokonuje
zakupu energii elektrycznej, paliwa, oleju opałowego czy gazu do naszych gminnych obiektów.
- Jestem wielkim orędownikiem pomysłu, by powstała metropolia, która byłaby m.in. organizatorem wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Myślę, że takie rozwiązanie byłoby atrakcyjne cenowo. Mam nadzieję, że
pomysł nie zostanie wrzucony na dno szuflady. Do jego realizacji przyczynić się mogą dwa zdarzenia – uruchomienie
spalarni i utworzenie metropolii – podkreśla Janusz Goliński.
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OBFITE PLONY NA ŻUŁAWACH
Okres żniw już za nami. Żniwa przebiegły pełną parą i nawet pogoda w tym roku nie bardzo przeszkadza w pracy, dzięki
czemu zbiory prowadzone były bardzo sprawnie.
Żuławscy rolnicy przystępują do żniw – jak co roku zresztą – jako jedni z ostatnich w kraju. Dobre ziemie sprawiają, że
plony są też wysokie. Według danych z całego Pomorza rzepak sypał na poziomie 3,45 t/ha, jęczmień ozimy – 4,73,
jęczmień jary – 3,63 t/ha, pszenżyto ozime – 4,17, a żyto – 3,66 t/ha.
- Cieszę się, że w tym roku aura dopisała i rolnicy bez większych utrudnień mogli zbierać owoc całorocznej pracy. Raduje
również fakt, że podczas prac polowych nie doszło do żadnych wypadków, także z udziałem dzieci, które bardzo chętnie
pomagają swoim rodzicom w pracach polowych – zauważa wójt Janusz Goliński. – Dla wielu rolników pozostała jednak
jeszcze jedna, ważna niewiadoma – cena za zboże. Słyszałem, że w ostatnim czasie poszybowały one nieco w dół, a
fachowcy podpowiadają, żeby poczekać jeszcze ze sprzedażą zbóż, aby osiągnąć większy zysk. Cena zbóż w dużej mierze
zależy od tego, co dzieje się na rynkach światowych, a w tym roku także od wojny w Ukrainie.
- Praca w gospodarstwie nie należy do łatwych, dlatego wszystkim rolnikom serdecznie dziękuję za poniesiony trud. Dzięki
Wam chleba nie brakuje na naszych stołach – dziękuje Janusz Goliński.

UWAGA NA OSZUSTÓW
Amatorzy łatwego zysku nie przepuszczą żadnej nadarzającej się okazji, by oszukać osoby nieświadome, czy mało zaradne. Od kilku dni na terenie naszej gminy pojawiają się oszuści, którzy podają się za pracowników Urzędu Gminy Cedry
Wielkie i za pieniądze pomagają rzekomo wypełnić wnioski o dodatek węglowy.
- Nikt z pracowników za wynagrodzenie nie pomaga w wypełnianiu wniosków. Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o
rozwagę, ostrożność oraz czujność, ponieważ jedna nierozważna decyzja może mieć w wpływ na ich dalsze życie. Oszuści
i złodzieje bezwzględnie wykorzystają każdą możliwość, by w łatwy sposób zarobić pieniądze, nie licząc się przy tym z
konsekwencjami pokrzywdzonego – ostrzega Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.
Dodajmy przy okazji, że o wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast poinformować Policję, korzystając
z numeru alarmowego 112.
Przypomnijmy na koniec, że wnioski o dodatek węglowy można składać w pokoju nr 1 i nr 3 w budynku Urzędu Gminy w
Cedrach Wielkich. Z kolei osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą
składać wnioski za pomocą platformy ePUAP - jako pismo ogólne do urzędu. Nie istnieje inna możliwość złożenie wniosku.

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW
Gmina Cedry Wielkie wraz z sąsiednimi gminami poprzez spójność terytorialną i powiązania funkcjonalne (korzystanie z
tych samych dróg, szkół, szpitali itp.) tworzą spójny partnerski obszar Żuławy. Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety,
której celem jest poznanie opinii mieszkańców o miejscu Waszego zamieszkania, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie.
Wyniki tego badania będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie Obszaru Partnerstwa pomocnej w opracowaniu strategii
jego rozwoju. Dzięki strategii dla Żuław nasza gmina będzie mogła jeszcze szerzej skorzystać ze środków zewnętrznych,
które pomogą sfinansować potrzebne inwestycje.
Wypełnienie ankiety trwa ok. 10 min.
Projekt doradczy jest realizowany przez zespół doradczy Związku Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi
Link do ankiety na stronie internetowej gminy.
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OCIEPLENIE DOMU,
NOWE OGRZEWANIE
to się opłaca!

- Weź dotację na wymianę kopciucha i ocieplenie domu
- Zadbaj o domowy budżet i oszczędzaj na rachunkach za energię
- Zadbaj o zdrowie
- Zadbaj o środowisko

czystepowietrze.gov.pl

na hasło: „Nowiny Żuławskie” - dodatkowe 10% rabatu !

Z hasłem „Nowiny Żuławskie” rabat

50zł

ELEWATOR

TRUTNOWY SP.Z O.O.
Adres:
Trutnowy, ul. Ziemiańska 9
Dane kontaktowe :
Tel. 58 683 61 72
Tel. kom. 510 042 940

Skup
rzepaku

pszenicy

kukurydzy

atrakcyjne ceny
szybkie płatności

rzetelna obsługa

