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Cedry Wielkie, marzec 2013 r

 2011 roku gmina Cedry Wielkie przystàpiùa do 
aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów Wzawierajàcych azbest z terenu gminy Cedry Wielkie 

na lata 2011 - 2032. Ùàcznie na terenie gminy 
zinwentaryzowanych zostaùo 1630,67 ton wyrobów 
zawierajàcych azbest. Azbest zakwalifikowany zostaù przez 
ustawæ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska 
do substancji, które powodujà szczególne zagroýenie dla 
zdrowia i úrodowiska, w zwiàzku z czym powinien on byã 
usuwany i eliminowany, przy zachowaniu szczególnych 
úrodków ostroýnoúci. Wyroby zawierajàce azbest, które sà 
usuwane naleýy traktowaã jako odpady niebezpieczne. 
Zgodnie z polskimi uregulowaniami prawnymi azbest lub 
wyroby zawierajàce azbest dopuszczone sà do uýytkowania 
w instalacjach lub urzàdzeniach ostatecznie do 31 grudnia 
2032 r. W zwiàzku z powyýszym w dniu 16.02.2011r. Rada 
Gminy Cedry Wielkie podjæùa uchwaùæ w sprawie przyjæcia 
Regulaminu przyznawania dofinansowania ze úrodków 
budýetu gminy na usuwanie i utylizacjæ odpadów 
niebezpiecznych zawierajàcych azbest, pochodzàcych z 
budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy 
Cedry Wielkie. Dziæki moýliwoúci uzyskania zwrotu czæúci 
kosztów zwiàzanych z demontaýem, transportem i utylizacjà 
wyrobów zawierajàcych azbest, wielu mieszkañców zùoýyùo 
juý wnioski o dofinansowanie ww. zadania. W 2011 roku 
zutylizowane zostaùo ùàcznie 30,64 ton odpadów 
zawierajàcych azbest na co z budýetu gminy udzielono 
dotacji ùàcznie w kwocie 42.037,32 zù dotacji. Natomiast w 
2012 r. unieszkodliwiono ùàcznie 17,946 ton odpadu za 
ùàcznà kwotæ dotacji w wysokoúci 20.075,03 zù. Niezaleýnie 
od úrodków budýetu gminy na powyýszy cel istnieje równieý 
moýliwoúã uzyskania dofinansowania na utylizacjæ wyrobów 
azbestowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Úrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Zachæcamy 
wszystkich mieszkañców, którzy posiadajà nieruchomoúci 
na których znajduje siæ eternit do skùadania wniosków do tut. 
Urzædu. Szczegóùowe informacje moýna uzyskaã w pokoju 
nr 14 tut. Urzædu Gminy lub telefonicznie pod numerem 
(58)692-20-37.

Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierajàcych azbest z terenu gminy 
Cedry Wielkie. 

nia 1 marca 2013 r. roboczà wizytæ w gminie zùoýyù 
Poseù RP a zarazem Przewodniczàcy Sejmowej DKomisji Spraw Wewnætrznych - Marek Biernacki 

wraz z Dyrektorem Departamentu Programów Unijnych 
Urzædu Marsza ùkowskiego w Gdañsku - Janem 
Szymañskim. Przybyli goúcie wraz z Wójtem Gminy 
Januszem Goliñskim zwizytowali gminne obiekty, które 
zostaùy zmodernizowane z funduszy unijnych w ramach 
edycji finansowej z lat 2007-2013. Przedmiotem 
zainteresowania goúci byùy obiekty: Oúrodka Zdrowia, 
Ýuùawskiego Oúrodka Kultury i Sportu, system alarmowania 
i ostrzegania ludnoúci na wypadek zagroýenia stanowiàcy 
gùówny przedmiot wyposaýenia Gminnego Centrum 
Zarzàdzania Kryzysowego mieszczàcego siæ w Urzædzie 
Gminy. Wójt Gminy Janusz Goliñski przedstawiù równieý 
goúciom plany zwiàzane z rozbudowà Szkoùy w Cedrach 
Wielkich o gminnà bibliotekæ oraz halæ widowiskowo-
sportowà ,  prezentujàc is tn ie jàcy obiekt ,  jego 
funkcjonowanie oraz moýliwoúci rozwoju. Natomiast 
straýacy z obu gminnych jednostek OSP zùoýyli 
podziækowanie Panu Posùowi Markowi Biernackiemu za 
okazanà pomoc w dofinansowaniu zakupu wozów 
straýackich oraz zasygnalizowali potrzebæ rozbudowy 
remizy w Koszwaùach. Piækna, sùoneczna pogoda zachæciùa 
Wójta Gminy oraz zaproszonych goúci do odwiedzenia 
równieý przystani ýeglarskiej w Bùotniku, który to obiekt 
zrealizowany zostaù w przewaýajàcej czæúci z funduszy Unii 
Europejskiej. Sàdzimy, ýe dziæki owocnej dotychczasowej 
wspóùpracy Gmina moýe liczyã na poparcie ze strony Pana 
Posùa oraz Dyrektora Departamentu w dalszych staraniach 
o pozyskanie funduszy, umoý l iwiajàcych rozwój 
infrastrukturalny terenu Ýuùaw.

Poselska wizyta w Gminie. 

d marca 2013 r. do koñca 
listopada 2013 r. w ramach Oprojektu „Bàdê aktywny - zmieñ 

swoje ýycie - 2” zrealizowany zostanie 
kompleksowy program szkoleniowo - 
doradczy obejmujàcy kursy zawodowe i 
psychologiczne. Tematyka szkoleñ 
zostanie doprecyzowana po spotkaniu 
uczestników projektu z doradcà zawodowym. Obecnie trwa 
nabór do II edycji projektu, która bædzie trwaùa od kwietnia 
2013 r. do koñca listopada 2013 r. Pierwszeñstwo udziaùu w 
projekcie bædà miaùy osoby korzystajàce ze úwiadczeñ 
pomocy spoùecznej, osoby bezrobotne, zarejestrowane w 
PUP, niepracujàce, bædàce w wieku aktywnoúci 
zawodowej. Kursy skierowane sà gùównie do osób z 
wykszta ùceniem podstawowym, g imnazja lnym, 
zawodowym bàdê úrednim. Jeúli jesteú zainteresowany 
uczestnictwem w projekcie skontaktuj siæ z Gminnym 
Oúrodkiem Pomocy Spoùecznej w Cedrach Wielkich tel. 58 
683-66-01 

II edycja projektu "Bàdê aktywny - zmieñ 
swoje ýycie - 2". 
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Dnia 9 marca 2013 r., na Przystani Ýeglarskiej w 
Bùotniku odbyùo siæ Walne Zebranie Czùonków 
Stowarzyszenia Gdañski Klub Morski. W zebraniu 
uczestniczyùo ùàcznie 26 czùonków Stowarzyszenia. 
Dotychczasowe wùadze Stowarzyszenia przedstawiùy 
sprawozdanie z dziaùalnoúci Gdañskiego Klubu 
Morskiego, a takýe sprawozdanie finansowe, 
uzyskujàc tym samym absolutorium. Z uwagi na fakt, iý 
kadencja dotychczasowych wùadz klubu dobiegùa 
koñca, w porzàdku obrad Walnego Zebrania Czùonków 
Stowarzyszenia pojawiùy siæ zapisy zwiàzane z 
wyborem nowych wùadz, w tym: Prezesa/Komandora, 
Czùonków Zarzàdu, a takýe Komisji Rewizyjnej. 
Istotnym elementem Walnego Zebrania Czùonków 
Stowarzyszenia Gdañski Klub Morski byùa zmiana 
nazwy stowarzyszenia na: Gdañski Klub Morski 
„CEDRUS” w Bùotniku, która zostaùa przyjæta 
jednogùoúnie. W spotkaniu uczestniczyù Pan Janusz 
Goliñski Wójt Gminy Cedry Wielkie, który podziækowaù 
odchodzàcemu Prezesowi Komandorowi Piotrowi 
Gregorczykowi, za podjæcie inicjatywy wspólnych 
dziaùañ w zakresie popularyzacji i rozwoju ýeglarstwa 
na terenie Gminy Cedry Wielkie. W gùosowaniu tajnym, 
czùonkowie stowarzyszenia wybrali nowy zarz¹d w 
nastêpuj¹cym sk³adzie:

Zarzàd:
· £ukasz Ýarna     - Prezes/Komandor 
· Zdzis ùaw Gurda  -  V-ce Komandor ds.  
organizacyjnych 

Ryszard Krawczyñski - V-ce Komandor ds.   
organizacyjnych 

· Bartùomiej Ziæba   - Skarbnik 
· Joanna Trojnar     - Sekretarz 
· Piotr Mroczek       - Czùonek Zarzàdu 
· Jan Jakubowski   - Czùonek Zarzàdu

Komisja Rewizyjna:
· Maria Gierszewska - Przewodniczàca Komisji 

Rewizyjnej Boýena Daszewska - V-ce 
Przewodniczàca Komisji Rewizyjnej 

· Bogdan Gliniecki - Czùonek Komisji Rewizyjnej:

nia 20 marca 2013 r. na przystani w B³otniku 
odby³o siê spotkanie tzw. Komitetu Steruj¹cego                   Dczyli przedstawicieli gmin, które skupione s¹ 

wokó³ projektu Pêtli ̄ u³awskiej.  Przedmiotem dyskusji 
by³a kwestia zarz¹dzania wszystkimi wybudowanymi 
przystaniami w ramach ww. projektu. Intencj¹ 
wszystkich zainteresowanych gmin jest powo³anie 
wyodrêbnionego podmiotu – spó³ki z o.o., która bêdzie 
zarz¹dzaæ ca³¹ wybudowan¹ infrastruktur¹. Stosowne 
uchwa³y w tym zakresie zosta³y ju¿ podjête przez 
wszystkie zainteresowane samorz¹dy.
Drugim istotnym tematem poruszonym w trakcie 
spotkania by³ podzia³  œrodków jakie pozosta³y w 
wyniku oszczêdnoœci poprzetargowych. Komitet  
Steruj¹cy zaproponowa³ i zaakceptowa³ wniosek 
Gminy Cedry Wielkie dotycz¹cy mo¿liwoœci uzyskania 
dofinasowania na zakup dodatkowych pomostów na 
przystani w B³otniku, z uwagi na pe³ne ju¿ 
wykorzystanie istniej¹cych miejsc postojowych.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ dofinansowanie stanowiæ bêdzie 
6 0 %  k o s z t ó w  k w a l i f i k o w a n y c h  c a ³ e g o  
przedsiêwziêcia.
Propozycja ta, w formie Uchwa³y, zostanie 
przed³o¿ona Radzie Gminy Cedry Wielkie podczas 
obrad na najbli¿szej sesji. Ca³e zadanie winno byæ 
zakoñczone w terminie do kwietnia 2014 r.  

Obrady Komitetu Steruj¹cego Powsta³ Gdañski Klub Morski „Cedrus”

Na zdjêciu: Nowy sk³ad zarz¹du Gdañskiego Klubu Morskiego „Cedrus”
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Dnia 14 marca 2013 roku w Ýuùawskim Oúrodku Kultury i 
Sportu w Cedrach Wielkich odbyùy siæ gminne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Poýarniczej. Celem 
konkursu byùo popularyzowanie wúród dzieci i mùodzieýy 
znajomoúci przepisów przeciwpoýarowych, zasad 
postæpowania na wypadek poýaru, wiedzy na temat technik 
poýarniczych, organizacji ochrony przeciwpoýarowej oraz 
historii i tradycji ruchu straýackiego. W etapie gminnym 
wziæùy udziaù dwie grupy wiekowe: I grupa - szkoùy 
podstawowe, II grupa - szkoùy gimnazjalne. Do rywalizacji 
przystàpili uczniowie z trzech szkóù podstawowych oraz 
jednego gimnazjum z terenu gminy Cedry Wielkie. 
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiàzaã test sprawdzajàcy 
ich wiedzæ z zakresu poýarnictwa oraz odpowiedzieã na 
pytania przed komisjà konkursowà. W tegorocznym 
konkursie laureatami zostali:
Szkoùa Podstawowa:
· I miejsce - Tomasz Tatarowicz, SP im. Obroñców Ziem 

Polskich w Wocùawach 
· II miejsce - Kamila Puhaczewska, SP im. Obroñców Ziem 

Polskich w Wocùawach 
· III miejsce - Marta Peda, SP im. Obroñców Ziem Polskich 

w Wocùawach
Gimnazjum:
· I miejsce - Patryk Gañski, Zespóù Szkóù w Cedrach 

Wielkich 
· II miejsce - Adam Czuba, Zespóù Szkóù w Cedrach 

Wielkich 
· III miejsce - Rafaù Cieszyñski, Zespóù Szkóù w Cedrach 

Wielkich
Zwyciæzcy tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Poýarniczej Tomasz Tatarowicz oraz Patryk Gañski 
bædà reprezentowaã naszà gminæ w etapie powiatowym 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Poýarniczej. 
Gratulujemy i ýyczymy powodzenia w kolejnych 
zmaganiach.

zieñ Kobiet - úwiæto ustanowione zostaùo w 1910 r. i 
obchodzone na szerokà skalæ w Polsce do roku D1993. Obecnie jest nieco zapomniane a jeúli juý 

obchodzone to raczej kameralnie i bez szczególnego 
rozgùosu. Ýuùawski Oúrodek Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich pamiætaù jednak o paniach i zorganizowaù dnia 8 
marca imprezæ na którà zaprosiù panie z terenu Gminy. W 
spotkaniu uczestniczyù Wójt Gminy - Janusz Goliñski, który 
zùoýyù wszystkim przybyùym do ÝOKiS paniom najlepsze 
ýyczenia oraz wræczyù kaýdej z Pañ wraz Dyrektorem ÝOKiS 
- Ùukaszem Ýarna symboliczny kwiatek. W czæúci 
artystycznej wystàpiùa para taneczna, która zaprezentowaùa 
kilka nowoczesnych tañców, których sposób wykonania 
bardzo spodobaù siæ zagromadzonym paniom. Czæúã 
wokalnà wykonaùa natomiast laureatka I Gminnego 
Konkursu Kolæd i Pastoraùek - Emilia Balcerzak, która 
zaúpiewaùa trzy piosenki: „Byã kobietà, byã kobietà...” - Alicji 
Majewskiej, „Jestem kobietà” - Edyty Górniak oraz „Babæ 
zesùaù Bóg – Renaty Przemyk. Po zakoñczonych wystæpach 
artystycznych Panie w wyúmienitych humorach 
kontynuowaùy úwiætowanie przy aromatycznej kawie i 
smacznym cieúcie.

Tekst

Gminne eliminacje w dziedzinie poýarnictwa Dzieñ kobiet w ÝOKiS. 

Cedry Wielkie, marzec 2013 r
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ozpoczynamy konkurs „Pisz i Pùyñ” organizowany przez 
portal sailbook.pl w ramach regat Sailbook Cup 2013 Rpod  pa t rona tem Marsza ùka  Wo jewódz twa  

Pomorskiego, Honorowego Konsula Szwecji w Gdañsku oraz 
Pomorskiego Okrægowego Zwiàzku Ýeglarskiego. Partnerami 
projektu sà Miasto Pruszcz Gdañski, Gmina Cedry Wielkie i 
Gmina Pruszcz Gdañski. Zachæcamy mùodzieý w wieku 15-18 
lat z trzech regionów (Miasto Pruszcz Gdañski, Gmina Cedry 
Wielkie i Gmina Pruszcz Gdañski) interesujàcà siæ 
ýeglarstwem do udziaùu w konkursie i wysùania wùasnej morskiej 
opowieúci na adres news@sailbook.pl Na zwyciæzców z 
kaýdego regionu czeka wspaniaùa nagroda – uczestnictwo w 
najdùuýszych regatach w Polsce – Sailbook Cup 2013. Jest to 
tygodniowa impreza ýeglarska rozgrywajàca siæ na Baùtyku na 
trasie Gdañsk-Visby-Gdañsk. Rejs zwyciæzców odbædzie siæ w 
dniach 3-10 sierpnia 2013 r. Laureaci II i III miejsc otrzymajà 
odzieý ýeglarskà. Naszym celem jest promowanie ýeglarstwa 
jako wartoúciowej formy spædzania wolnego czasu. Jesteúmy 
przekonani, ýe czynny udziaù w regatach pomoýe wyksztaùciã w 
mùodzieýy zarówno hart ducha, jak i szacunek do siù przyrody. 
Chcemy pokazaã mùodym ludziom to, co w ýeglarstwie 
najcenniejsze: uroki tradycyjnego ýeglowania, szacunek do 
morza, zwyczajów i kultur narodów ýyjàcych z jego 
dobrodziejstw. Zapraszamy do zapoznania siæ z regulaminem 
konkursu i nadsyùania prac! Konkurs potrwa do 30 kwietnia. 
Zg³oszenie karty uczestnictwa oraz inne niezbêdne dokumenty  
mo¿na pobraæ ze strony internetowej www.cedry-wielkie.pl 
artyku³ o nazwie: Konkurs ¿eglarski „Pisz i p³yñ”

W miesi¹cu kwietniu 2013 r. odbywaæ siê bêd¹ sukcesywnie 
zebrania wiejskie Wójta Gminy Cedry Wielkie z 
mieszkañcami poszczególnych so³ectw.
Przedmiotem dyskusji bêd¹ sprawy bie¿¹ce Gminy, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem sposobu wdra¿ania od 1 lipca 
2013 r. systemu gospodarki odpadami.
Poni¿ej przedstawiamy szczegó³owy harmonogram 
spotkañ:

Zebrania so³eckie z udzia³em Wójta Gminy

Cedry Wielkie, marzec 2013 r

 

Data Godzina So³ectwo Miejsce zebrania 

wiejskiego 

06.04.2013  
sobota 

1600 Woc³awy Szko³a Podstawowa 
w Woc³awach 

08.04.2013 
poniedzia³ek 

1800 Trzcinisko œwietlica wiejska  
w Trzcinisku 

09.04.2013 
wtorek 

1800 Giemlice Szko³a Podstawowa  
w Giemlicach 

10.04.2013 
œroda 

1830 Mi³ocin œwietlica wiejska  
w Mi³ocinie 

11.04.2013 
czwartek 

1800 Cedry Ma³e Szko³a Podstawowa  
w Cedrach Ma³ych 

12.04.2013 
pi¹tek 

1700 D³ugie Pole Centrum Sportowo-
Rekreacyjne 
w D³ugim Polu 

13.04.2013 
sobota 

1600 Cedry Wielkie ¯u³awski Oœrodek 
Kultury i Sportu  
w Cedrach Wielkich 

16.04.2013 
wtorek 

1800 Leszkowy œwietlica wiejska  
w Leszkowach 

17.04.2013 
œroda 

1700 B³otnik Przystañ ¿eglarska   
w B³otnik 

18.04.2013 
czwartek 

1700 Kiezmark œwietlica wiejska  
w Kiezmarku 

19.04.2013 
pi¹tek 

1800  Koszwa³y œwietlica wiejska 
w Koszwa³ach 

20.04.2013 
sobota 

1400 Stanis³awowo œwietlica wiejska  
w Stanis³awowie 

22.04.2013 
poniedzia³ek 

1730 Trutnowy Szko³a Podstawowa 
w Trutnowach 

Konkurs ýeglarski "Pisz i Pùyñ". 

IV Powiatowy Turniej KGW
nia 23 marca 2013r. w Zespole Szkó³ w Cedrach 
Ma³ych odby³ siê IV Powiatowy Turniej Kó³ Gospodyñ DWiejskich. Organizatorem turnieju by³a Gmina Cedry 

Wielkie, Starostwo Powiatowe Pruszcz Gdañski  oraz 
Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego. Turniej rozpocz¹³ 
siê wystêpem laureata Grand Prix Wojewódzkiego Turnieju 
KGW z roku 2012. czyli KGW Leszkowy, które  zatañczy³o 
,,Polkê''. Oficjalnego  otwarcia turnieju dokonali: Wójt Gminy  
Janusz Goliñski i Starosta Powiatu Gdañskiego  Cezary 
Bieniasz-Krzywiec. 
  W turnieju udzia³ wziê³o  szeœæ KGW  z nastêpuj¹cych 
gmin: Go³êbiewko gmina Tr¹bki Wielkie, Jod³owno gmina 
Przywidz, Kolnik gmina Pszczó³ki,  Jagatowo gmina Pruszcz 
Gdañski,  Grabina Zameczek  gmina Suchy D¹b.  Gminê 
Cedry Wielkie reprezentowa³o KGW Kiezmark. Turniej 
obejmowa³ nastêpuj¹ce konkurencje: wypiek chleba, 
przygotowanie tablicy pn. ,,wizytówka ko³a'' , prezentacja 
kapelusza przez „modelkê”. Ponadto ka¿de z Kó³ 
zaœpiewa³o jedn¹ piosenkê ludow¹ i drug¹ na dowolny 
temat.  Nastêpnie Panie  zatañczy³y jeden z 
przygotowanych tañców: belgijski taniec integracyjny, 
mareszkê, walca, polkê, zorbê  lub trojaka. 5-osobowe Jury 
mia³o nie lada problem z wy³onieniem najlepszego zespo³u.  
Przedmiotem oceny by³y równie¿ przygotowane sto³y, ich 
nakrycia i potrawy.  Pierwsze miejsce w kategorii ,,chleb'' 
zdoby³o KGW Jod³owno, w kategorii ,,tablica''-KGW 
Go³êbiewko natomiast w konkurencji ,,kapelusz'' - KGW- 
Kolnik, ,,œpiew'' KGW -Grabinianki, ,,taniec'' KGW- 
Jagatowo'', i ,,stó³'' KGW- Kiezmark. 
W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zdoby³o KGW z 
Grabiny Zameczek Gmina Suchy D¹b, które bêdzie 
reprezentowa³o Powiat w   dniu 6 kwietnia br. w Sztumie na 
X  Wojewódzkim Turnieju KGW. 
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Dnia 22 marca 2013 roku w Zespole Szkó³ w 
Cedrach Ma³ych odby³ siê II Powiatowy Konkurs 
Ekologiczny pod has³em „Czysta woda”. W 
konkursie bra³y udzia³ 4 szko³y: Gimnazjum - 
Cedry Wielkie, Gimnazjum- Cedry Ma³e, 
Gimnazjum- Przejazdowo i Gimnazjum Nr 2- 
Pruszcz Gdañski.
Celem konkursu by³o rozpowszechnienie wiedzy 
o potrzebie oszczêdzania wody wœród m³odzie¿y.
W poszczególnych kategoriach pierwsze miejsca 
zdobyli nastêpuj¹cy uczniowie:
-I miejsce w zakresie wiedzy ekologicznej zdobyli 
uczniowie z Gimnazjum w Cedrach Ma³ych – 
Halina Kowalska, Joanna Lewkowicz, Adrian 
Siemieniuk.
- I miejsce w kategorii plakat zdoby³a Paulina 
Jedlikowska z Gimnazjum w Cedrach Wielkich
-I miejsce w modzie ekologicznej zdoby³a 
Katarzyna Kubiak z Gimnazjum w Cedrach 
Ma³ych
-I miejsce za piosenkê o oszczêdzaniu wody 
otrzyma³y Emilia Balcerzak i Agata Krasowska z 
Gimnazjum w Cedrach Ma³ych
- I miejsce w konkursie literackim zdoby³a Agata £ania z Gimnazjum w Cedrach Wielkich
- I miejsce w kategorii komiks zdoby³a Halina Kowalska z Gimnazjum w Cedrach Ma³ych
- I miejsce za ulotkê zdoby³ Adrian Siemieniuk z Gimnazjum w Cedrach Ma³ych
W trakcie konkursu uczniowie klas IV i V Szko³y Podstawowej w Cedrach Ma³ych przedstawili inscenizacjê pod tytu³em 
„Cedrowy lasek”. Uczestnicy i obserwatorzy brali udzia³ w licznych konkursach dla publicznoœci. Zwyciêskie dru¿yny  
otrzyma³y dyplomy i nagrody. Na po¿egnanie 
Cedrusiowy Neptun pokropi³ wszystkich czyst¹ wod¹.

II Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Czysta woda” w Cedrach Ma³ych

Cedry Wielkie, marzec 2013 r

Uprzejmie informujemy mieszkañców Gminy Cedry Wielkie, i¿ w dniach 15-16 kwietnia br. (poniedzia³ek-wtorek) 
odbêdzie siê bezp³atna zbiórka opon samochodowych, ciê¿arowych, dostawczych i rolniczych. Przekazanie 
zu¿ytych opon mo¿liwe bêdzie poprzez dostarczenie ich do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie Gminy, 
którymi s¹:
1. plac przy oczyszczalni œcieków w Cedrach Wielkich,
2. parking przy Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w D³ugim Polu,
3. plac przy stawie stra¿ackim w Koszwa³ach (zjazd z ul. Gdañskiej w ul.. Lipow¹).
Przywiezione opony nale¿y z³o¿yæ w jednym z ww. punktów tak aby nie utrudnia³y one swobodnego przejazdu 
wszystkim mieszkañcom chc¹cym skorzystaæ z mo¿liwoœci bezp³atnego przekazania odpadów.
W celu uzyskania szerszej informacji zachêcamy do kontaktu osobiœcie w pokoju nr 14 Urzêdu Gminy w Cedrach 
Wielkich lub telefonicznie pod numerami 58 692 20 37 lub 58 683 61 64 wew. 37.

Bezp³atna zbiórka opon
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Od 1 lipca 2013 roku obowi¹zek odbioru odpadów komunalnych od w³aœcicieli zamieszka³ych  
nieruchomoœci przejmie gmina.

Odpady komunalne odbierane bêd¹ od w³aœcicieli przez firmê, która zostanie wy³oniona w drodze przetargu. W 
zwi¹zku z tym w³aœciciele nieruchomoœci powinni wypowiedzieæ umowê firmie wywozowej w takim terminie, aby 
termin obowi¹zywania umowy up³yn¹³ najpóŸniej z dniem 30 czerwca 2013 roku. Natomiast w³aœciciele 
nieruchomoœci niezamieszka³ych nie powinni rozwi¹zywaæ 
umowy z przedsiêbiorc¹, poniewa¿ oni nie zostan¹ objêci 
systemem gospodarowania odpadami. 
Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku na terenie gminy 
zobowi¹zuje gminy do zorganizowania selektywnej zbiórki 
odpadów, w zwi¹zku z tym planuje siê wprowadzenie 
segregacji „u Ÿród³a". W zabudowie jednorodzinnej odpady 
zmieszane zbierane bêd¹ do pojemników, a odpady 
segregowane do worków, oddzielnie na tworzywa sztuczne, 
szk³o i papier. W budynkach wielorodzinnych zastosowane 
zostan¹ tylko pojemniki przeznaczone na odpady 
zmieszane, tworzywa sztuczne, szk³o i papier. Odpady 
wielkogabarytowe i zu¿yty sprzêt RTV i AGD zbierane bêd¹ 
podczas objazdowej zbiórki („wystawki"), raz w roku. 
Ponadto przez ca³y rok mieszkañcy gminy bêd¹ mogli 
dostarczyæ oprócz wspomnianych odpadów tak¿e 
niebezpieczne czy poremontowe do gminnego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów. W³aœciciele nieruchomoœci 
bêd¹ obowi¹zani wnosiæ do gminy, op³atê za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych 
op³at gmina bêdzie pokrywa³a koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
obejmuj¹ koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i 
utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz obs³ugi administracyjnej systemu.
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona bêdzie poprzez 
wrzucanie ich do odpowiednich pojemników (w okreœlonym 
kolorze).Co szczegó³owo obrazuje poni¿sze zestawienie.

Nowe zasady odbioru odpadów

Pojemnik NIEBIESKI przeznaczony na PAPIER

Wrzucamy:
<gazety, czasopisma i ksi¹¿ki
<katalogi, ulotki reklamowe i prospekty
<papier szkolny i biurowy
<ksi¹¿ki w miêkkich ok³adkach lub z usuniêtymi 

twardymi ok³adkami
<torby papierowe
<papier pakowy
<kartony i tektury

Nie nale¿y wrzucaæ:
<tapet
<zabrudzonego i t³ustego papieru
<worków po cemencie i wapnie
<lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów 

reklamowych
<papieru faksowego, termicznego i kalki
<pieluch jednorazowych, artyku³ów higienicznych

Pojemnik ̄ Ó£TY przeznaczony na PLASTIK

Wrzucamy:
<zgniecione butelki po napojach
<butelki  po  p³ynach  do  mycia i  chemii gospodarczej
<butelki plastikowe po kosmetykach
<plastikowe zakrêtki
<plastikowe torebki i worki
<plastikowe koszyczki po owocach
<czyste kanistry plastikowe

Nie nale¿y wrzucaæ:

<butelek i pojemników z zawartoœci¹
<butelek i pojemników po olejach
<opakowañ po lekach
<pojemników  po wyrobach  garma¿eryjnych
<styropianu, zabawek, sprzêtu AGD
<mokrych folii
<opakowañ po œrodkach ochrony roœlin

Pojemnik ZIELONY przeznaczony na SZK£O

Wrzucamy:
<butelki szklane po napojach i ¿ywnoœci
<butelki po napojach alkoholowych
<s³oiki bez nakrêtek
<szklane opakowania po kosmetykach

Nie nale¿y wrzucaæ:

<ceramiki: porcelany, talerzy
<szklanek, kieliszków, szk³a kryszta³owego
<szk³a ¿aroodpornego
<luster, szk³a okiennego, szyb samochodowych
<¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i 

rtêciowych
<reflektorów
<szk³a okularowego
<ekranów i lamp telewizyjnych
<doniczek
<szk lanych opakowañ farmaceutycznych

i chemicznych

Korzyœci ze zmiany systemu:
- Objêcie wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci sprawnym 
systemem odbioru odpadów
- Stworzenie lepszych warunków do segregacji
- £atwo dostêpne punkty zbiórki selektwynej takich odpadów 
jak: zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady 
niebezpieczne
- Wyeliminowanie dzikich wysypisk
- Likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach

Cedry Wielkie, marzec 2013 r

NOWINY ¯U£AWSKIE - biuletyn informacyjny gminy Cedry Wielkie
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Jak ju¿ powszechnie wiadomo od 1 lipca 2013 r. zacznie obowi¹zywaæ nowy system gospodarowania odpadami. 
Poni¿ej przedstawiamy najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi w naszej gminie:
1. Gmina organizuje odbiór odpadów, w tym wy³ania w przetargu firmê, która bêdzie odbiera³a odpady z 
nieruchomoœci zamieszka³ych  po wczeœniejszym  podpisaniu z nimi umowy.
2. W³aœciciel nieruchomoœci powinien wypowiedzieæ dotychczasow¹ umowê na odbiór odpadów, tak aby przesta³a 
ona obowi¹zywaæ z dniem 30 czerwca 2013r. 
3. Wszyscy w³aœciciele nieruchomoœci do 19 kwietnia 2013r. sk³adaj¹ deklaracjê o wysokoœci op³aty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Je¿eli twoje mieszkanie znajduje siê w zasobach spó³dzielni 
mieszkaniowej b¹dŸ wspólnoty mieszkaniowej, nie sk³adasz deklaracji samodzielnie. 
4. Op³ata za odbiór odpadów od 1 lipca 2013 r. wnoszona jest do gminy i jest obowi¹zkiem z mocy prawa.
5. Segregujesz – p³acisz mniej. Z twojej nieruchomoœci odbierane bêd¹ cztery  frakcje: odpady zmieszane oraz 
tworzywa sztuczne, szk³o i papier.
!6. Wyposa¿enie nieruchomoœci w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz pojemniki i worki na szk³o 
opakowaniowe bêdzie le¿a³o po stronie Gminy , wówczas  gdy w³aœciciel nieruchomoœci w deklaracji o wysokoœci 
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z³o¿y stosowne oœwiadczenie. Koszt wyposa¿enia nie bêdzie 
dodatkowo obci¹¿a³ mieszkañców.
!7. Czêstotliwoœæ odbioru odpadów:
!• Dwa razy  w miesi¹cu – odbierane bêd¹ odpady komunalne zmieszane oraz pozosta³oœci po sortowaniu.
!• Jeden raz w miesi¹cu – odbierane bêd¹ odpady komunalne zebrane w sposób selektywny ( papier, szk³o, 
tworzywa sztuczne) -    ka¿d¹  frakcjê  osobno.
!8. Odpady problemowe (leki, sprzêt RTV i AGD, meble, odpady remontowe i zielone, itp..) bêdzie mo¿na 
nieodp³atnie  oddaæ do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który 
bêdzie zlokalizowany  przy oczyszczalni œcieków w Cedrach Wielkich.
!9. Do dnia 15 lipca 2013 roku nale¿y zap³aciæ pierwsz¹ op³atê za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Op³atê bêdzie trzeba uiszczaæ z czêstotliwoœci¹ raz w miesi¹cu do 15 ka¿dego miesi¹ca bez wezwania -  w kasie 
Urzêdu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy : 
!BS  Pruszcz Gdañski 11 833500030200011420000019.
!10. W przypadku niez³o¿enia w Urzêdzie Gminy deklaracji o wysokoœci op³aty za odbiór odpadów komunalnych,  
Wójt Gminy  okreœli w drodze decyzji administracyjnej wysokoœæ op³aty, bior¹c pod uwagê szacunki, w tym œredni¹ 
iloœæ odpadów powstaj¹cych na nieruchomoœci o podobnym charakterze. W przypadku wniesienia ni¿szej op³aty 
od nale¿nej, Wójt Gminy Cedry Wielkie okreœli w drodze decyzji wysokoœæ zaleg³oœci w trybie ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa. 

Co powinieneœ wiedzieæ o odpadach?

Cedry Wielkie, marzec 2013 r

Zmiany op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie.

DLA SEGREGUJ¥CYCH ODPADY DLA NIESEGREGUJ¥CYCH ODPADY 

Gospodarstwa domowe 

licz¹ce 1-2 osoby –       28,00 z³/  m-c 

Gospodarstwa domowe 

licz¹ce 1-2 osoby –   42,00z³/   m-c 

Gospodarstwa domowe 

licz¹ce od  3 i wiêcej osób –  48,00 z³/m-c 

Gospodarstwa domowe 

licz¹ce od  3 i wiêcej osób – 72,00 z³  /m-c 

 Gmina  wyposa¿y w pojemniki na œmieci tych mieszkañców, którzy w z³o¿onej deklaracji zawnioskowali o takie 
rozwi¹zanie.  Wraz z przyjêciem 6 marca br. przedmiotowej Uchwa³y straci³a moc Uchwa³a Rady Gminy przyjêta 
na sesji w dniu 12 grudnia 2012 r., o wysokoœci op³at za odbiór odpadów komunalnych  w zrycza³towanej, równej 
dla wszystkich mieszkañców wysokoœci.  

Dnia 6 marca 2013 r. Radni Gminy podjêli Uchwa³ê wprowadzaj¹c¹ nowe stawki op³at za odbiór odpadów 
komunalnych od w³aœcicieli zamieszka³ych nieruchomoœci. Podjêta Uchwa³a wprowadzi³a w stosunku do 
istniej¹cych rozwi¹zañ istotne zmiany, gdy¿ przyjêto zró¿nicowane stawki op³at w zale¿noœci od iloœci osób 
zamieszkuj¹cych w gospodarstwie domowym oraz segregacji (b¹dŸ nie) odpadów. Op³aty te kszta³towaæ siê 
bêd¹ nastêpuj¹co:
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W kwietniu 2005r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach 
Wielkich zmieni³a swój lokal. Od tego czasu zajmuje 
przestronne,  jasne pomieszczenie w nowym  ¯u³awskim 
O œ r o d k u  K u l t u r y  i  S p o r t u .  
W nowym lokalu znajduje siê osobne pomieszczenie dla dzieci, 
w którym organizowane s¹ dla nich zajêcia i lekcje biblioteczne. 
Jest du¿a wypo¿yczalnia  z czytelni¹, w której znajduj¹ siê 
k o m p u t e r y  z  d o s t ê p e m  
do Internetu przeznaczone dla wszystkich u¿ytkowników.
Biblioteka jest miejscem nie tylko ma³ych i m³odych czytelników 
ale tak¿e doros³ych. Zapewnia mieszkañcom gminy obs³ugê 
biblioteczn¹. Dba o rozwój i zaspokajanie potrzeb czytelniczych 
o r a z  s p r a w n e  f u n k c j o n o w a n i e  s y s t e m u  
informacyjnego,Wype³niaj¹c swoje zadania statutowe 
wspó³pracuje z ró¿nymi instytucjami kultury, szko³ami, 
przedszkolami, ze Stowarzyszeniem Caritas z Krzywego Ko³a a 
przede wszystkim z ¯u³awskim Oœrodkiem Kultury i Sportu  w Cedrach Wielkich. Ksiêgozbiór biblioteki liczy obecnie  21 
319 woluminów. Od pocz¹tku roku zakupiono: 585 egzemplarzy nowoœci wydawniczych dla wszystkich czytelników w tym: 
249 dla doros³ych, 230 dla dzieci, 106 egzemplarzy literatury popularnonaukowej. 

Biblioteka posiada z roku na rok coraz bogatszy ksiêgozbiór co powoduje stale zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê czytelników 
(do koñca grudnia zarejestrowano 616 czytelników) udziela informacji z ró¿nych dziedzin wiedzy, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem regionu ¿u³awskiego. Ze wzglêdu na obecn¹ lokalizacjê biblioteki wielu czytelników korzysta ze zbiorów 
na miejscu czekaj¹c na dzieci, które uczestnicz¹ w dodatkowych zajêciach w ¯OKISie. Biblioteka zapewnia równie¿ 
obs³ugê czytelnicz¹ najm³odszym u¿ytkownikom, którzy uczêszczaj¹ do przedszkola „S³oneczne Okienko” i „Bajkowo” i 
uzupe³nia ksiêgozbiór o mo¿liwe nowoœci wydawnicze. W bibliotece systematycznie organizowane s¹ zajêcia inspiruj¹ce 
rozwój zainteresowañ czytelniczych dla dzieci i m³odzie¿y.
Stanowiska komputerowe w iloœci 4 szt. umo¿liwiaj¹ korzystanie z Internetu.  Od pó³tora roku rozpoczêto tworzenie 
katalogu komputerowego Libra 2000. Biblioteka d¹¿y do jak najszybszej komputeryzacji placówki, co bêdzie umo¿liwia³o 
czytelnikom sprawniejsze wyszukiwanie materia³ów na okreœlone tematy.

oni¿ej prezentujemy wyniki rozstrzygniæcia konkursu ofert zùoýonych przez organizacje poýytku publicznego dzia³aj¹cych 
na terenie Gminy Cedry Wielkie o udzielenie dotacji na realizacjæ zadañ publicznych w 2013 rP

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza

Cedry Wielkie, marzec 2013 r

Na zdjêciu: Dyrektor Gminnej Biblioteki Dorota Nawrocka wraz z ma³ymi
czytelnikami.

 

 

 
 

 
 

 

    

 
 

   

  
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

OFERTY PODLEGAJ¥CE OCENIE

LP.
NAZWA 

ORGANIZACJI 

POZARZ¥DOWEJ

ZADANIE 

PUBLICZNE 

WSKAZANE W 

OFERCIE

TYTU£ ZADANIA
WNIOSKOWANA 

KWOTA DOTACJI

ILOŒÆ 

UZYSKANYCH 

PUNKTÓW

PRZYZNANA KWOTA 

DOTACJI

1. Stowarzyszenie 
¯u³awy Gdañskie

Oœwiata i 
wychowanie

LATO Z ¯U£AWAMI 4.000,00 28 pkt 4.000,00

2. Stowarzyszenie 
¯u³awy Gdañskie

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 
narodowego

ZBIERANIE MATERIA£ÓW, 
OPRACOWANIE I WYDANIE KSI¥¯KI 

O PRZESZ£OŒCI GIEMLIC
4.000,00 30 pkt 4.000,00

3. Klub Sportowy Wis³a 
D³ugie Pole

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej

ROZWÓJ I POPULARYZACJA 
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
WŒRÓD DZIECI I M£ODZIE¯Y

21.500,00 27,5 pkt
21.500,00

4. Klub Sportowy 
Korona Cedry Ma³e

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej

WYKOP SOBIE SUKCES

18.500,00

 

25,5 pkt

 

18.500,00

5. Klub Orlika Cedry 
Wielkie

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej

SPORT NASZ¥ PASJ¥

 

5.000,00

 

22,75 pkt

 

5.000,00

 

6. Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi D³ugie 
Pole

Wypoczynek dzieci i 
m³odzie¿y

RAZEM CIEKAWIEJ –WAKACYJNE 
WARSZTATY DLA DZIECI I 
M£ODZIE¯Y ZAGRO¯ONEJ 

WYKLUCZENIEM SPO£ECZNYM

 

3.000,00

 

27,25 pkt

 

3.000,00

 

7. Stowarzyszenie
Podaj Rêkê Oœwiata i 

wychowanie

PRZYSTAÑ-¯EBY NIE UTRACIÆ 
CELU… –ZAJÊCIA DLA DZIECI I 
M£ODZIE¯Y Z TERENU GMINY 

CEDRY WIELKIE

4.000,00

 

24 pkt

 

Nie przyznano dotacji

 

8. Stowarzyszenie 
Podaj Rêkê

Wypoczynek dzieci i 
m³odzie¿y

¯U£AWSKIE WAKACJE

 

3.000,00

 

24,5 pkt

 

Nie przyznano dotacji

 

9. Stowarzyszenie 
Podaj Rêkê

Turystyka i 
krajoznawstwo

SZLAKAMI ¯U£AW- PIESZO I NA 
DWÓCH KÓLKACH

 

3.000,00

 

24,5 pkt

 

3.000,00

 

Dotacje dla organizacji po¿ytku publicznego na 2013r.
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 dniu 1 marca 2013 r. o godzinie 12.30 w 
¯u³awskim Oœrodku Kultury i  Sportu w Cedrach WWielkich odby³y siê warsztaty plastyczne maj¹ce 

na celu przygotowanie wiosennego wystroju sal. Uczestnicy 
rysowali, wycinali, sklejali i zszywali ¿ó³te i czerwone 
tulipany, bêd¹ce idealnym podarunkiem na dzieñ kobiet. 
Dzieci  jednak najchêtnie j  wykonywa³y kwiaty 
zaprojektowane przez siebie. Wykonane ozdoby 
wykorzystane zosta³y do dekoracji sali z okazji Dnia Kobiet, 
w dniu 8 marca  w ̄ OKiS.

u³awski Oœrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich  
zorganizowa³ zajêcia promuj¹ce zdrowe od¿ywianie. ¯Jako pierwsza œniadanie przygotowa³a grupa Pani 

Beaty Kwiecieñ ze „S³onecznego Okienka” – przedszkola 
mieszcz¹cego siê w budynku ¯OKiS. Dzieci wys³ucha³y 
krótkiej prelekcji na temat zdrowego od¿ywiania, któr¹ 
przeprowadzi³ dyrektor Oœrodka £ukasz ¯arna. Dzieci 
samodzielnie zabra³y siê za przygotowanie swoich kanapek 
dbaj¹c o to aby by³y na nich wszystkie warzywa takie jak 
sa³ata, ogórki, pomidory, rzodkiewki, szczypiorek. Nastêpnie 
swoje zdrowe œniadanie przygotowa³a grupa Pani Doroty 
Gawroñskiej. Maluszki wskazywa³y i mówi³y jakie warzywa 
znajduj¹ siê na stole, po czym zabra³y siê do pracy. Najwiêcej 
frajdy sprawi³o dzieciom ugniatanie twarogu. Wszystkie 
przedszkolaki chêtnie zjad³y zrobione przez siebie zdrowe 
kanapki.

„W dzisiejszych czasach umiejêtnoœci obs³ugi komputera 
jest bardzo przydatna. Napisaæ pismo, znaleŸæ informacje w 
Internecie zajmuje tylko chwilê. Zawsze te¿ mo¿na siê 

jeszcze, pochwaliæ przed dzieæmi i wnukami ¿e coœ siê 

potrafi - mówi Stanis³awa Ga³êza” 

d lutego w ¯OKiS rozpoczê³y siê zajêcia 
komputerowe dla doros³ych. Zajêcia odbywaj¹ siê 2 Orazy w tygodniu i s¹ prowadzone przez pracowników 

¯OKiS. Zajêcia ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem  
wœród uczestników zajêæ

Zajêcia komputerowe

Warsztaty plastyczne Zdrowe œniadanie przedszkolaków

Cedry Wielkie, marzec 2013 r

 Fax. (58) 683-61-66

Urz¹d Gminy Cedry Wielkie
83-020 Cedry Wielkie
ul. M.P³a¿yñskiego 16

Tel. (58) 692-20-32

REDAKCJA: 

Tel. (58) 683-61-64

Biuletyn “Nowiny ¯u³awskie”

www.cedry-wielkie.pl
e-mail: urzad@cedry-wielkie.pl

Nak³ad: 1000 egzemplarzy

WYDAWCA:

¯u³awski Oœrodek Kultury i Sportu
w Cedrach Wielkich

Nr. konta bankowego
dla reklamodawców: 

02 8335 0003 0201 8557 2000 0001

„W pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci jakie daje nam znajomoœæ 
obs³ugi komputera. Mimo wieku bêdê mog³a prawid³owo 
korzystaæ z nowoczesnych osi¹gniêæ technicznych, bez 
pomocy osób trzecich - mówi Maria Pomirska”







RRSO wynosi 14,31% na dzieñ 04.03.2013 r. przy 
nastêpuj¹cych za³o¿eniach: ca³kowita kwota kredytu 
2500,00 z³ na 12 miesiêcy z oprocentowaniem sta³ym 7,90% 
i prowizj¹ 3% od kwoty udzielonego kredytu. Wysokoœæ raty 
miesiêcznej wynosi 217,65 z³, ca³kowity koszt kredytu wynosi 
186,76 z³ (odsetki, op³aty, prowizja, mar¿a). Ca³kowita kwota 
do zap³aty wynosi 2686,76 z³. Udzielenie kredytu uzaleznione 
jest od wyniku badania zdolnoœci kredytowej.




