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POMORSKI BIZNESPLAN 2014 ROZSTRZYGNIĘTY

11 grudnia br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie rozstrzygnięto X
edycję konkursu „Pomorski Biznesplan 2014”. Wśród redzkich projektów
najlepszy okazał się projekt Malwiny Mehring dotyczący podkuwania koni, drugie
miejsce zajął Pan Kamil Radtke za projekt ITFriends. Nagrody finansowe dla
zwycięzców w wysokości 7 tys. zł i 3 tys. zł. ufundował i wręczał Krzysztof
Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy.
Konkurs organizowany jest z inicjatywy Prezesa Regionalnej Izby
Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie, przy współudziale Wyższej Szkoły
Administracji i Biznesu w Gdyni. Partnerami konkursu są gminy: Miasta
Wejherowa, Miasta Rumia, Miasta Reda, Miasta Puck, Gmina Wejherowo i Gmina
Luzino. Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego,
Ministerstwo Gospodarki i Krajowa Izba Gospodarcza. Konkurs jest szansą dla
tych wszystkich młodych przedsiębiorców, którzy mieli dość pomysłu i odwagi, by
swoje pomysły zrealizować – powiedział Jacek Pomieczyński, prezes Regionalnej
Izby Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie. Ponadto dodał, że „Przystępując do
konkursu mają okazję do nauki, weryfikacji swojej wiedzy, a także wsparcia
finansowego. Otrzymują także merytoryczną pomoc w uruchomieniu firmy ze
strony Urzędu Skarbowego, Państwowego Urząd Pracy, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA”.

OPŁATEK PZERII W REDZIE
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Dnia 04 grudnia 2014 w
restauracji „Dzikie Wino” w Redzie
odbyło się spotkanie kulturalno
integracyjne "Opłatek" Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów w Redzie – z okazji
zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. W spotkaniu łącznie
uczestniczyły 144 osoby. Wśród 12
gości byli przedstawiciele władz
świeckich i duchownych. Pośród 132
członków naszego związku - 58 to
osoby niepełnosprawne z 22
opiekunami.
Przewodnicząca Pani Elżbieta Lesner
gorąco i serdecznie przywitała
wszystkich naszych Członków oraz
zacnych gości reprezentujących:
władze Miasta Redy, księży z
miejscowych parafii, zwierzchnie
władze Związku z Gdańska oraz
przedstawicieli instytucji i organizacji sympatyzujących z naszym
Związkiem. Następnie przedstawiła
w skrócie zadania kulturalnorekreacyjno-turystyczne zorganizowane w roku 2014 r. i plan w zarysie
na rok 2015. Pani przewodnicząca
złożyła wyrazy wdzięczności i
podziękowania wszystkim, którzy w
bezpośredni, różny sposób wspierali
przedsięwzięcia PZERiI w Redzie:
Przewodniczącemu Rady Miasta
Panu Kazimierzowi Okrój, Pani
Hannie Janiak Sekretarzowi Miasta,
która reprezentowała Pana Burmistrza, Pani Dyrektor PCPR Iwonie
Romanowskiej oraz Przedstawicielowi władz PZERiI z Gdańska.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że bez bezpośredniego wsparcia
wymienionych Instytucji i bezinteresownego osobistego zaangażowania
się szlachetnych sercem wymienionych osób trudno sobie wyobrazić
egzystencję tak licznego grona
redzkich Seniorów skupionych w
PZERiI w Redzie.... Wszyscy
Emeryci Renciści i Inwalidzi
serdecznie dziękowali wszystkim
obecnym za wszelkie wsparcie.
Wobec takiej postawy nie czujemy
się odrzuceni lecz nadal potrzebni....
Pani Przewodnicząca z okazji
zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia przesłała dla Wszystkich
zgromadzonych
na
"Wieczerzy
Wigilijnej"
najserdeczniejsze
życzenia: zdrowych, rodzinnych i
błogosławionych
Świąt
oraz
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Gratulowała
również nowo wybranym Władzom
Miasta - pomyślności w wyborach i
owocnej pracy, którą co dzień
wykonują.
Tekst: F. Ośmiałowski
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MIEJSKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ

TYDZIEŃ DOBRYCH MANIER W SP NR 3

3 grudnia 2014 r. w auli ZS nr1 odbył się MIEJSKI
KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ. Organizatorkami
konkursu były nauczycielki SP nr 4 panie: Marzena MangosNorowska i Michalina Tomaszewicz. W komisji zasiadła
także pani Barbara Tańska. Zamysłem organizatorów było
rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci,
promowanie i popularyzacja piosenki dziecięcej oraz
integracja międzyszkolna miłośników śpiewania. W
konkursie wzięło udział 17 uczniów. Byli oni reprezentantami
szkół: SP 2, SP 4, SP 5. Młodzi artyści prezentowali swoje
umiejętności wokalne w dwóch kategoriach: soliści i duety.
Przyznano następujące miejsca:
KATEGORIA SOLIŚCI:
I miejsca:
Aleksandra Woźniak Sp 4 op. M. Mangos - Norowska
Dominika Zielony Sp 2 op. B. Tańska
II miejsca:
Natalia Molenda Sp 4 op. M. Mangos - Norowska
Martyna Sikora Sp 2 op. B. Tańska
III miejsce:
Klaudia Szymańska Sp 4 op. M. Tomaszewicz
WYRÓŻNIENIA:
Bartosz Rodziewicz Sp 4 i Michał Żygo Sp 5.
KATEGORIA DUETY :
I i II miejsca nie przyznano
III miejsca Aleksandra Kaczmarek i Oliwia Kęder oraz
Wiktoria Masjewicz i Wiktoria Wróblewska oba duety z
SP 5 - op. A. Żornaczuk.
Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami,
wspaniałymi nagrodami i słodkimi upominkami. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkości. Naszym młodym
talentom wokalnym życzymy dalszych sukcesów.
Tekst: M. Mangos- Norowska

Od poniedziałku 24 listopada w Szkole Podstawowej
nr 3 w klasach I –III odbywał się „Tydzień Dobrych Manier”.
Rozpoczęto go apelem na sali gimnastycznej, gdzie każda
klasa otrzymała wskazówki dotyczące przebiegu tego
tygodnia. Każdego dnia omawiano kulturalne zachowanie się
w innych sytuacjach, dostosowując do nich swoje stroje.
Pierwszego dnia dzieci były ubrane w stroje codzienne,
omawiano zatem zasady zachowanie się w szkole, utworzono
również pięciopunktowy regulamin szkoły. We wtorek
obowiązywał strój sportowy i omawiano zasady fair play.
Środa była dniem eleganckim, dziewczynki przyszły w
pięknych sukienkach, chłopcy natomiast w garniturach i
krawatach. Podawano przykłady zachowań w teatrze,
podczas urodzin czy wesela. Kulturalny człowiek dba o
środowisko i segreguje śmieci. W czwartek zatem do strojów
wykorzystano surowce wtórne. Były więc pomysłowe
kamizelki z gazet, czy też spódnice z reklamówek. W piątek,
z okazji „andrzejek”, uczniowie byli ubrani dyskotekowo.
Dzieci codziennie oceniały zachowanie swoich kolegów i
koleżanek, a pani dyrektor - Justyna Zabrodzka każdego dnia
oceniała klasy.
Tekst: Hanna Zwierzycka

MARZYCIELSKA POCZTA W SP NR 4
20 listopada 2014r. klasa VI b, ze Szkoły
Podstawowej nr 4, przystąpiła do ogólnopolskiej akcji pt.
„Marzycielska Poczta”, polegającej na pisaniu listów do
chorych
dzieci.
Podczas
zajęć
wychowawczych
zorganizowano akcję pisania listów, wykonywania laurek dla
Natanaela Witczaka. Więcej informacji oraz zdjęcia można
przeczytać i zobaczyć na stronie szkoły:
http://podstawowa.zs1reda.eu/

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA KALENDARZ
JĘZYKOWY W SP NR 3
Uczniowie z klas IV-VI z SP3 wzięli udział w I
Ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszy kalendarz
adwentowy „DER SCHÖNSTE ADVENTSKALENDER".
Zadaniem uczestników było wykonanie, dowolną techniką,
kalendarza zawierającego 24 niemieckie słowa lub zwroty
związane z Bożym Narodzeniem albo adwentem. Podobne
prace 9 uczniów z klas IV i V wykonało w języku angielskim
na konkurs „The Calendar of British Holidays”, którego
tematyką były Święta w Wielkiej Brytanii. Przygotowane
prace były bardzo pomysłowe i różnorodne. Trzymamy
kciuki i czekamy na ogłoszenie wyników 18 grudnia.
Opiekunami konkursów były panie: Mariola Szreder
i Grażyna Napieraj.
Tekst: Mariola Szreder

WSZYSCY LUBIĄ SHREKA! SERIO, SERIO… 
W środę, 3 grudnia, uczniowie klas III z Gimnazjum
nr 2 uczestniczyli w wyjeździe do Teatru Muzycznego w
Gdyni na spektakl „Shrek”.
Znaną wszystkim doskonale opowieść o przygodach
zielonego Ogra i jego nieznośnie gadatliwego towarzysza
Osła, obejrzeliśmy w przepięknej teatralnej scenerii i musicalowej aranżacji. Niemal trzygodzinny spektakl wypełniony
znakomicie śpiewanymi songami i pomysłowymi układami
tanecznymi zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Spośród
bardzo licznego grona postaci każdy mógł wybrać swojego
ulubieńca. Oprócz lirycznego Shreka, zadziornej Fiony i nie
milknącego Osła, na scenie podziwialiśmy całą plejadę
aktorskich i charakteryzatorskich arcydzieł. W spektaklu
zaprezentowano szeroką gamę rozwiązań i trików technicznych, dzięki którym widz otrzymuje barwną, wielowymiarową, baśniową rzeczywistość. Podziw budzi zwłaszcza
obrotowa scena z krajobrazami i scenerią zmieniającymi się,
jak w kalejdoskopie oraz imponująca, ziejąca ogniem
przestrzenna makieta smoka. W zgodnej opinii gimnazjalistów, przedstawienie ogląda się z wielką przyjemnością.
Wyjazd trzecioklasistów był ostatnim z trzech
zaplanowanych w ramach realizacji naszego projektu,
„Spotkajmy się w filharmonii”. Oprócz obejrzenia
ciekawego spektaklu, dla uczniów była to też okazja do
odwiedzenia gdyńskiego Teatru Muzycznego, jednej z
najciekawszych instytucji kulturalnych w Trójmieście,
należącej do czołówki scen muzycznych w Polsce. Pięknie
prezentujący się po niedawnym remoncie teatr bardzo się
wszystkim podobał.
Projekt „Spotkajmy się w filharmonii”
uzyskał dotację Burmistrza Miasta Redy w
wysokości 2.700 zł. Celem projektu jest
ułatwienie młodzieży Gimnazjum nr 2
udziału w atrakcyjnych wydarzeniach z
zakresu kultury wysokiej i poznanie
ważnych
instytucji
kulturalnych
w
Trójmieście.
Tekst: Iwona Nowicka
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„PUDEŁKO ŻYCIA”
Burmistrz Miasta Redy informuje o przystąpieniu do realizacji na rzecz
mieszkańców projektu pod nazwą „Pudełko Życia”.
„Pudełko Życia” to opakowanie opatrzone specjalną naklejką. Powinno
być umieszczone w łatwym do zlokalizowania miejscu – lodówce, oklejonej
naklejką z napisem „Tu jest pudełko życia”.
W pudełku umieszczone będą wszystkie ważne i aktualne informacje o
pacjencie na karcie informacyjnej (będącej załącznikiem w grudniowym
biuletynie).
Celem projektu jest zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym,
samotnym oraz przewlekle chorym poczucia bezpieczeństwa.
Pudełko może
uratować życie każdemu, kto w chwili udzielania pomocy czy przyjazdu karetki
nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie, uczuleniach,
zażywanych lekach czy danych kontaktowych najbliższej rodziny.
We współpracy ze środowiskiem medycznym ustalono zakres
niezbędnych informacji zawartych w karcie informacyjnej i wypełnionej zgodnie z
instrukcją, m.in:
 dane pacjenta,
 numery telefonów osób, które chcemy poinformować tj. najbliższych
członków rodziny, opiekuna,
 ważne informacje dla służb medycznych - na co dana osoba choruje, jaki
przyjmuje leki, czy jest uczulona.
„Pudełka Życia” jest bezpłatne i będzie do odbioru we wskazanych
miejscach:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Reda ul. Derdowskiego 25,
 Grupowa Praktyka Pielęgniarska „Remedium” - Reda ul. Gdańska 43a,
 NZOZ Śródmieście filia - Reda ul. Fenikowskiego 16c/60.
Zapytania dotyczące Karty Informacyjnej proszę kierować do:












Danuta Wasiniewska - specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25, tel.(58) 678-58-65 ,
533 397 778,
Barbara Pawłowska - pielęgniarka środowiskowa ”Remedium” tel. 609 789 156,
Wanda Rzepa - pielęgniarka środowiskowa ”Remedium” tel. 609 207 643,
Jadwiga Kornacka - pielęgniarka środowiskowa ”Remedium” tel. 691 369 153,
Danuta Żukowska - pielęgniarka środowiskowa ”Remedium” tel. 691 369 152,
Barbara Mach - pielęgniarka środowiskowa ”Remedium” tel. 691 369 154,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie realizując
zadania z zakresu pomocy społecznej przyczyniają się do podnoszenia jakości
życia mieszkańców.
Zaangażowanie pracowników oraz zrozumienie osób i rodzin, które
znalazły się w trudnych sytuacjach powoduje, ze wszelkie działania całego
systemu pomocy społecznej są bardziej skuteczne i stają się inwestycją dla
społeczeństwa miasta z myślą w przyszłość.
W dziedzinie polityki społecznej w dużym stopniu realizowana jest pomoc
w zakresie rodziny poprzez pracę socjalna, wsparcie asystentów rodziny, jak
również pomoc instytucjonalną dla osób przewlekle chorych i bezdomnych i usług
opiekuńczych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie udziela również wsparcia
w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego i terapeutycznego.
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Bezdomność, wykluczenie
społeczne, problemy finansowe, brak
pracy, niepełnosprawność, opieka
osób samotnych i chorych to główne
obszary działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
W obliczu tych działań w celu
osiągnięcia
skutecznej
pomocy
niezbędna jest współpraca takich
instytucji jak : Komisariatu Policji w
Redzie, placówek oświatowych,
MOSiR, MDK, instytucji kościelnych, organizacji pozarządowych i
mieszkańców Redy.
Za okazaną pomoc w imieniu
swoim i pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Redzie.
Bardzo Dziękuję .
Małgorzata Klebba
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Redzie

PODZIĘKOWANIA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Redzie
Składa serdeczne podziękowania
dla Pana Mirosława Rożyńskiego
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6
w Redzie
za pomoc i współpracę
przy organizacji cyklu spotkań
„Akademia Rodzica”.
W imieniu uczestników spotykań
jak i swoim Bardzo Dziękuję.
Małgorzat Klebba
Kierownik MOPS Reda

INFORMACJA
DOTYCZĄCA
BEZDOMNYCH PSÓW
Urząd Miasta w Redzie informuje,
że w godzinach pracy tut. Urzędu
zgłoszenia w sprawie bezdomnych
psów z terenu miasta Redy są przyjmowane pod numerem tel. 58/67880-12, a w pozostałych godzinach
przez Komisariat Policji w Redzie –
tel. 58/678-30-97.
Jednocześnie
informujemy,
że
w przypadku zaginięcia Państwa psa
informacje o odłowionych zwierzętach można uzyskać:
- w Urzędzie Miasta w Redzie –
tel. 58/678-80-12,
- na Komisariacie Policji w Redzie
tel. 58/678-30-97,
- w Schronisku dla Bezdomnych
Psów „BAJER” w Małoszycach –
tel. 503-784-107.
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UWAGA ZMIANA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY NA TERENIE GMINY MIASTO REDA
OD STYCZNIA 2015 R.
Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarzy na terenie Gminy Miasto Reda
Lp.
Rodzaj opłaty
Opłata (cena w PLN)
I. Za miejsce grzebalne,– przy pochówku
1.
Grób ziemny - jedna kwatera zwykła, na okres 20 lat
400
2.
Grób ziemny - kwatera pogłębiona, na okres 20 lat
450
3.
Grób ziemny - jedna kwatera dla dziecka do lat 6, na okres 20 lat
300
4.
Grób murowany - grobowiec - jedna kwatera, na okres 60 lat
1000
5.
Grób murowany - grobowiec - dwie kwatery , na okres 20 lat
1500
6.
Grób murowany - grobowiec - trzy kwatery, na okres 60 lat
1800
7.
Grób murowany - grobowiec - cztery kwatery i więcej
2000
8.
Grób urnowy
300
II. Za rezerwację miejsca grzebalnego, na okres 20 lat
1.
Grób ziemny- jedna kwatera zwykła
600
2.
Grób ziemny - kwatera pogłębiona
750
3.
Grób murowany - grobowiec - jedna kwatera
1500
4.
Grób murowany - grobowiec - dwie kwatery
2000
5.
Grób murowany - grobowiec – trzy kwatery
2500
6.
Grób murowany - grobowiec – cztery kwatery i więcej
3000
7.
Grób urnowy
500
III. Za przedłużenie użytkowania miejsca grobu, na okres 20 lat
1.
Grób ziemny- jedna kwatera zwykła
400
2.
Grób ziemny - kwatera pogłębiona
450
3.
Grób ziemny - jedna kwatera dla dziecka do lat 6
300
4.
Grób murowany - grobowiec - jedna kwatera
600
5.
Grób murowany - grobowiec - dwie kwatery
800
6.
Grób murowany - grobowiec - trzy kwatery
1000
7.
Grób murowany - grobowiec – cztery kwatery i więcej
1200
8.
Grób urnowy
300
IV. Za przedłużenie użytkowania miejsca grobu, na okres 10 lat
1.
Grób ziemny - jedna kwatera zwykła
220
2.
Grób ziemny - kwatera pogłębiona
250
3.
Grób ziemny - jedna kwatera dla dziecka do lat 6
150
V. Opłata za obsługę pochówku zwłok:
1.
W dni powszednie w godz. 8.00-14.00
200
2
W dni powszechne po godz. 14.00
220
3.
W dni wolne od pracy
250
VI. Opłata za obsługę pochówku urny z prochami:
1.
W dni powszednie w godz. 8.00-14.00
100
2.
W dni powszechne po godz. 14.00
120
3.
W dni wolne od pracy
150
VII. Korzystanie z kaplicy cmentarnej:
1.
Przed pochówkiem do godz 14
100
2.
Przed pochówkiem po godz 14 i w dni wolne od pracy
120
VIII. Za udostępnienie terenu Cmentarza w celu wykonania ekshumacji
1.
Za wykonanie ekshumacji
250
IX. Opłata za prawo wjazdu na teren Cmentarza w celu:
1.
Postawienia nowego nagrobka lub wymiany starego na nowy na grobie ziemnym i urno150
wym- pojedynczy
2.
Postawienia nowego nagrobka lub wymiany starego na nowy na grobie ziemnym i urno250
wym- podwójny
3.
Postawienia nowego nagrobka lub wymiany starego na nowy na grobie ziemnym dla
80
dziecka do lat 6
4.
Obłożenia nagrobka wokół grobu ziemnego i urnowego terrakotą lub innym materiałem /
50
np. trawa z rolki/
5.
Obłożenia nagrobka wokół grobu murowanego – grobowca terrakotą lub innym materia180
łem / np. trawa z rolki /
6.
Zdjęcia i wygrawerowania tablicy na nagrobku na grobie ziemnym i urnowym- pojedyn70
czy
7.
Zdjęcia i wygrawerowania tablicy na nagrobku na grobie ziemnym i urnowym - podwójny
90
8.
Zdjęcia i wygrawerowania tablicy na nagrobku na grobie murowanym - grobowcu
150
9.
Rozebranie /nagrobka/ grobu ziemnego i urnowego w celu odnowienia i ponownego jego
100
zmontowania / w tym inne prace /
10.
Rozebranie /nagrobka/ grobu murowanego – grobowca w celu odnowienia i ponownego
300
jego zmontowania / w tym inne prace /
11.
Posadowienie siedziska poziomego-ławki, po uzyskaniu zgody pracownika ACM / Admi50
nistracji cmentarzy miejskich /.
12.
Nasadzenie małego drzewka/ lub krzewu/ do wysokości 1,5 m po uzyskaniu zgody pra30
cownika ACM / Administracji cmentarzy miejskich/.
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JAK BYĆ EKO NA CO DZIEŃ? Cd…
W poprzednim miesiącu na łamach serii artykułów pn.
„Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki?” zajęliśmy się
hierarchią postępowania z odpadami oraz najbardziej pożądaną
ekologicznie i ekonomicznie metodą ich zagospodarowania zapobieganiu ich powstawaniu, skalsyfikowanym na jej
szczycie. Niestety, nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec
powstawaniu odpadów. Jak zatem postępować z odpadami
które jednak powstają?
WIELOKROTNE WYKORZYSTANIE
Nie wszystkich odpadów da się uniknąć, tak jak nie wszystkie
rodzaje produktów nadają się do ponownego użycia. Jest
jednak wiele czynności które możemy podjąć, aby przedłużyć
okres życia produktu poprzez jego ponowne wykorzystanie:
- unikajmy produktów jednorazowych,
- kupujmy żywność i środki chemiczne w opakowaniach, które
można ponownie wykorzystać lub zwrócić (np. słoiki, butelki
szklane),
- ubrania, buty, meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego
jeśli wciąż są dobre przekaż potrzebującym,
Powyższe działania pozwolą znacznie przedłużyć żywotność
produktów ograniczając ich ilości trafiające na składowisko.

PONOWNE
RECYKLING

PRZETWARZANIE

SUROWCÓW-

Odpady, których powstawania nie da się uniknąć, a
które nie nadają się do ponownego użycia, należy
zagospodarować w procesie ich przetwarzania tzw.
recyklingu. Recykling oznacza (wg. ustawy o odpadach) „(…)
taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu
substancji lub materiałów zawartych w odpadach w
procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub
materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym (…)”.
Zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego
wykorzystania tych samych materiałów przy minimalizacji
nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce
naturalne służące do ich wytworzenia.
Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
kolejnym etapem zagospodarowania odpadów które nie nadają
się ani do ponownego wykorzystania ani do recyklingu jest
odzysk energii, zarówno elektrycznej jak i cieplnej (osobno lub
razem, w procesie tzw. kogeneracji). Proces ten omówimy
dokładnie w kolejnym artykule z cyklu „Co słychać w Dolinie
Redy i Chylonki?”.
Zapraszamy do lektury!

Należy zaznaczyć, że oprócz recyklingu
powyższych surowców, procesowi odzysku
poddawane są także baterie i akumulatory
(odzysk zwartych w nich metali ciężkich) oraz
tzw. ZSEE, czyli zużyte sprzęty elektryczne i
elektroniczne.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami:
58 624 66 11, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja:
58 624 75 15, dos@kzg.pl
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III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ GMINNEJ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta Redy ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Miłosza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki
150/18 obszaru 0,0858 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0
Nieruchomość jest:
1. niezabudowana i niezagospodarowana, płaska o regularnym kształcie,
2. posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Miłosza, wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć
wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,
3. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie - części północnej obszar oznaczony
symbolem 2U – zabudowa usługowa nieuciążliwa dla zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową
nieuciążliwą związaną z działalnością nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny, gastronomia, usługi
turystyki, usługi kultury, biura, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer), usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i
domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi o
analogicznym stopniu uciążliwości, dla których nie będzie, dla których nie będzie wymagana postępowanie wynikające z
przepisów ochrony środowiska w zakresie uciążliwości; dopuszcza się parkingi i garaże dla samochodów osobowych oraz
magazyny; wyłącza się lokalizowanie rzemiosła produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów samochodowych blacharskiej i lakierniczych, stacji obsługi samochodów i innych usług o podobnym stopniu uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.
Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i
Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.
Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono: cenę wywoławczą 88 200,- zł netto, wadium: 8 820,- zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.
TRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 14 stycznia 2015r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul.
Gdańska 33.
Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono w dniu 04 listopada 2014r. a drugi w dniu 09 grudnia
2014r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.
WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 08 stycznia 2015r., na konto Urzędu
Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.
O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:
1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w
przypadku osób prawnych. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium
zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w
przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokole z
przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym
zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy. Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu
notarialnego w całości ponosi nabywca. Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

MOSIR REDA zaprasza na
Lodowisko Biały Orlik.
Lodowisko czynne jest codziennie: 10.00 - 21.00
Wypożyczania łyżew czynna:
14.00 - 21.00
Kontakt: 58 578 58 02, www.mosir.reda.pl

Reda – Miejski Biuletyn Informacyjny. Wydawany przez Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, tel.: (58) 678 80 23, fax.: (58)678 31 24.
Redaguje Iwona Miklewska-Szczygieł tel.: (058) 678 80 33, e-mail: promocja@reda.pl, Druk: „Typograf”, Rumia, ul. Kościuszki 12
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POPLENEROWA WYSTAWA „REDA I KASZUBSKIE PEJZAŻE”
9 grudnia br. w pięknych salach Pałacu Przebendowskich w Wejherowie
odbył się wernisaż wystawy poplenerowej Stowarzyszenia Kunszt pt.:” Reda i
kaszubskie pejzaże”. Pokazano fotografie i obrazy 22 artystów. Ponadto zaprezentowane zostały widokówki Redy zrealizowane ze zdjęć powstałych na plenerze.

Ideą pleneru było pozyskanie nowych prac malarskich i fotografii
przedstawiających miasto oraz pokazanie urody i atrakcyjności Kaszub.
Mecenasem wystawy był Urząd Miasta w Redzie, Starostwo Powiatowe w
Wejherowie i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej. Plener to
wiele wspomnień i ciekawych wydarzeń, ale prace zgromadzone na wystawie są
tylko niewielką częścią utrwalonych chwil. Wystawa przybliżyła wszystkim piękno
Redy i zakątków Wdzydz Kiszewskich, gdzie odbywał się drugi etap wyjazdowy
pleneru.

GRUDZIEŃ 2014

MIKOŁAJKOWE
SZALEŃSTWO W ZS2
W piątek, 5 grudnia w ZS2
mieliśmy nie lada atrakcje. Dzień ten
był „dniem mikołajkowej czapeczki”, będącej odpowiednikiem „szczęśliwego numerka”. Od rana po szkole krążył Mikołaj w towarzystwie
elfa i śnieżynek rozdając dzieciom
prezenty. Kilka klas uczciło ten
dzień wyjazdem do teatru bądź kina.
Również biblioteka przygotowała
dla wszystkich konkurs mikołajkowy, w którym należało rozwiązać
krzyżówkę o różnym stopniu trudności. Wzięło w nim udział
90
uczniów, a cała seria grających mikołajów przyciągnęła rzesze dzieci.
Jedna z dziewczynek z klasy 1d
pochwaliła się również listem, który
dotarł do niej od Mikołaja aż z dalekiej północy.
Natomiast już w środę, 3
grudnia zerówkowicze bawili na
balu mikołajkowym, na który
przybył sam Mikołaj. Miał on wielką
księgę z imionami grzecznych dzieci
oraz prezenty. Dzieci świetnie się
bawiły przy muzyce i tańcach.
Mikołajkowy dzień pełen
radości i emocji był zapowiedzią
zbliżających się już świąt.
Tekst: Teresa Dopke,
Agnieszka Andrzejewska

MIKOŁAJKI 2014

Zaproszonych gości powitał dyrektor Tomasz Fopke, następnie Beata
Zawal – Brzezińska i Aleksandra Rost przedstawiły malarzy i fotografików
uczestniczących w projekcie. Wszyscy twórcy otrzymali dyplomy uczestnictwa, a
od dyrektora muzeum album o Kaszubach. Otwarcie wystawy uatrakcyjnił swoim
występem Michał Ciesielski prezentując własne utwory jazzowe na fortepianie. Na
wernisaż przybyli liczni miłośnicy sztuki i przedstawiciele Urzędu Miasta w Redzie
– sekretarz Hanna Janiak oraz Iwona Miklewska- Szczygieł i Starostwa
Powiatowego w Wejherowie Wicestarosta Witold Reclaf i Członek Zarządu
Powiatu Jacek Thiel, którzy z rąk prezes B. Zawal – Brzezińskiej odebrali prezent
w postaci widokówek.
Nowe pocztówki stanowić będą wizytówkę miasta i pamiątkę dla
turystów, a wybrane obrazy i fotografie ozdobią nowy Urząd Miasta w Redzie i
budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Mamy nadzieję, że powstałe
fotografie staną się inspiracją do nowego albumu o naszym mieście. Wystawę poplenerową będzie można oglądać w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko –
Pomorskiej w Wejherowie ul. Zamkowa 2a jeszcze do końca grudnia br.
Tekst: B. Zawal-Brzezińska

Dnia 5.12.2014 roku do
Zespołu Szkół nr 2 w Redzie przyjechał na popołudniowe zajęcia - język
kaszubski - „Swiãti Mikòłôj”.
Podczas zajęć dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami z
czego były niezmiernie zadowolone.
Uczące się dzieci przygotowały przy
tej okazji niespodziankę swojemu
nauczycielowi. Przy niewielkiej
pomocy rodziców i dziadków przyniosły piękne kolorowanki Swiãtégò
Mikòłôja. Warty podkreślenia jest
fakt, że Mikołaje są pokolorowane w
barwach kaszubskich.
Od listopada 2014 roku
udało się uruchomić lekcje języka
kaszubskiego dla dzieci Szkoły
Podstawowej
w
Ciechocinie.
Ogółem na zajęcia uczęszcza
obecnie 11 dzieci, a jeszcze nadal
dochodzą zainteresowani, którzy są
serdecznie witani przez swoich
rówieśników.
Dzieci chętne do
poznawania kultury, tradycji, języka
kaszubskiego serdecznie
zapraszamy.
Tekst: Andrzéj Kraùze

