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APOLOGIA KSIĄŻKI PROFESORA JERZEGO TREDERA
We wtorek 17 lutego z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Oddział Reda, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie odbyła się promocja
najnowszej książki prof. Jerzego Tredera „Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie”.
Popularny podręcznik do nauki o języku kaszubskim – „Spòdlowô wiédzô ò
kaszëbiznie" - „Podstawowa wiedza o kaszubszczyźnie” prof. Jerzego Tredera
wydanego w 2009 roku przez Oficynę Czec – doczekał się drugiego, rozszerzonego
i poprawionego wydania.
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mem "każdy z każdym".
Grupa A
1. Juventus 6pkt. 2-2, 2. UKS 1
Reda 4pkt. 4-3, 3. Man. Utd. 4pkt. 22, 4. Real M. 3pkt. 2-3
Grupa B
1. FC Barcelona 6pkt. 10-4, 2.
Portugalia 6pkt. 8-5, 3. PSG 3pkt. 410, 4. Bayern M. 3pkt. 2-5
1/4 finału:
Juventus - Bayern M. 1-0, Real M. FC Barcelona 1-7, UKS 1 Reda PSG 2-0, Man. Utd. - Portugalia 2-0
1/2 finału:
Juventus - Man. Utd. 3-0, Barcelona
- UKS 1 Reda 0-2
3 miejsce:
Barcelona - Man. Utd. 3-0
Finał:
UKS 1 Reda - Juventus 1-1 k.1-2
Klasyfikacja końcowa:
1. Juventus, 2. UKS 1 Reda, 3. FC
Barcelona, 4. Man. Utd., 5-8 FC
Bayern, PSG, Portugalia, Real M.
Skład zwycięzców: B. Pieper, G.
Chrzanowski, O. Suchocki, B. Borys,
M. Dolik, F. Urbański

Nowe wydanie liczy 270 stron, jest uzupełnione 45 ilustracjami, wybraną
bibliografią zawierającą najnowsze prace dotyczące badania i standaryzacji
kaszubszczyzny. Książka zawiera również indeks osobowy. Nowa odsłona
popularnej wśród studentów i nauczycieli publikacji jest poszerzona o rozdział o
rozwoju pisowni, językowych zabytkach, normalizacji pisowni, nowych słownikach, jakie ukazały się na rynku. Nad całością opracowania czuwała redaktor
wydania dr Justyna Pomierska, córka Autora, także obecna na promocji książki.
Podczas promocji, w której udział wzięli znajomi oraz sympatycy
twórczości prof. Jerzego Tredera nie tylko z okolic Redy, ale również z Kociewia,
laudację wygłosił Pan Jerzy Hoppe.
Tekst: Andrzej Krauze

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
W dniu 6.02.2015 r. w hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie odbył się turniej
piłki nożnej halowej dla rocznika 2005 i młodsi. Turniej zgromadził sporą grupę
uczestników oraz rodziców najmłodszych zawodników, którzy przez cały turniej
głośnio dopingowali swoje pociechy. Drużyny rywalizowały w 2 grupach syste-

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Maksymilian
Bryliński
Najlepszy zawodnik: Bartek Pieper
Najlepszy strzelec: Kacper Sawicz
Najlepszy zawodnik Finału: Artur
Gołębiowski
_____________________________

Przypominamy, że od stycznia
2015 roku uległy zmianie
godziny
funkcjonowania
Urzędu Miasta Redy, które
obecnie przedstawiają się
następująco:
Urząd jest czynny
w godzinach:
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek

7:30 – 15.30

środa

7:30 – 15:30

czwartek

9:00 – 17:00

piątek

7:30 – 15:15

Burmistrz Miasta przyjmuje
interesantów w czwartki
w godz. 14.00 – 18.00
(po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu
się na spotkanie.)
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SZÓSTY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY
BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA
SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Puckiej,
łącznego obszaru 0,1337 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntów numerami działek: 536/14 o powierzchni 0,0625
ha i 536/15 o powierzchni 0,0712 ha, wpisanej w księdze
wieczystej GD1W/00029558
1/ Nieruchomość: jest niezabudowana i niezagospodarowana, posiada regularny kształt, teren płaski
2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej ul.
Puckiej,
wyposażonej w urządzenia infrastruktury
technicznej – sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i
napowietrzną linię energetyczną oraz do terenu obsługi
komunikacji (przystanku końcowego
komunikacji
zbiorowej)
3/ Przez działkę nr 536/15 przebiega sieć kanalizacji
sanitarnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do
ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na
prawie swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej,
celem usunięcia awarii, przeprowadzenia czynności
konserwatorskich itp.
4/ W zmianie do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu12 marca w Redzie – części północnej
– obszar oznaczony symbolem 54U – teren zabudowy
teren zabudowy usługowej nieuciążliwej dla zabudowy
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 189 000,- zł netto
- wadium: 18 900,- 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.

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.
Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie
pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście
w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul.
Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu
www.reda.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.reda.pl

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
W dniu 06.02.2015 r. oraz 09.02.2015 r. w hali SP2 w
Redzie odbyły się zawody w tenisie stołowym dziewcząt i
chłopców szkół podstawowych. Organizatorem zmagań był Redzki
MOSiR!

SZÓSTY PRZETARG odbędzie się w dniu 26 MARCA
2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w
Redzie ul. Gdańska 33.
Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość
przeprowadzono w dniu 23 września 2014r. a drugi w
dniu 04 listopada 2014r. , trzeci w dniu 09 grudnia
2014r., czwarty w dniu 14 stycznia 2015r. a piąty w dniu
18 lutego 2015r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata
wadium.
WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 20 marca 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:
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Wyniki z dnia 09.02.2015 r.:
Kategoria dziewcząt:
1m Monika Pietrzyk, 2m Julia Styba, 3m Daria Teska,
4m Karina Ziętkowska
Kategoria chłopców:
1m Łaziński Krystian, 2m Paweł Cybula, 3m Patryk Płomin,
4m Mikołaj Kunz
Wyniki z dnia 6.02.2015 r.:
Kategoria Chłopców:
1m Krystian Łaziński, 2m Patryk Płomień, 3m Kacper
Sokołowski,
4m Mateusz Gułajski, 5m Patryk Szendel, 6m Marcin
Klawikowski
Kategoria Dziewcząt:
1m Daria Teska,
2m Maja Lubrycht
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INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH
Przypomina się, że na użytkownikach wieczystych
ciąży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miasta Redy, która płatna jest z góry za
dany rok najpóźniej w terminie do dnia 31 marca każdego
roku.
Opłata płatna jest na konto Urzędu Miasta w Redzie – Bank
Millennium 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431
Przysługujące ulgi w opłacie
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują:
1. w art. 74 - 50% bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania nieruchomości gruntowej, dla:
- osób fizycznych których dochód miesięczny na jednego
członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 50%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, jeżeli
nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele
mieszkaniowe.
Osoby ubiegające się o udzielenie bonifikaty składają
wnioski wraz z wykazaniem i udokumentowaniem swojej
sytuacji materialnej i rodzinnej (ilość osób, udokumentowane
dochody tych osób).
- spółdzielni mieszkaniowych - osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, spełniające warunki opisane
wyżej, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z
tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość
ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej,
proporcjonalnie do
powierzchni lokali zajmowanych przez
osoby uprawnione do bonifikaty.
O bonifikatę od opłaty rocznej występują spółdzielnie
mieszkaniowe.
2. w art. 71 ust. 4 - ustalenie na wniosek użytkownika
wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem
terminu płatności, innego niż 31 dzień marca terminu zapłaty
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie
przekraczającego danego roku kalendarzowego.

BURMISTRZ MIASTA REDY
OGŁASZA PIĄTY 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
1/ Nieruchomość jest 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
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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.
PIĄTY PRZETARG odbędzie się w dniu 26 MARCA
2015 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta w
Redzie ul. Gdańska 33.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.
WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru
działki, najpóźniej do dnia 20 marca 2015 r., 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.
Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod
numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska
33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. i w
Biuletynie Informacji Publicznej bip.reda.pl.
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I NAGRODA W KONKURSIE FILMOWYM DLA
GIMNAZJUM NR 2 W REDZIE
Fundacja
„Europejskie Spotkania” Kaszubskie
Centrum Kultury w Krokowej przy współudziale Oddziału
Pomorskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich i Towarzystwa Przyjaciół Orłowa zorganizowała
konkurs „Wiatr od morza” Stefanowi Żeromskiemu na
150 urodziny dla szkół gimnazjalnych i licealnych z
województwa pomorskiego, których patronem jest ów pisarz.
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 pod opieką pań: Mirosławy
Wróblewskiej i Hanny Rojek przygotowali film na
podstawie fragmentu „Syzyfowych prac” i zdobyli I miejsce
w kategorii film.
W rolę nauczyciela Sztettera wcielił się Mateusz
Godlewski z 3b, a Bernarda Zygiera odegrał Maciej Król z
3b. Pozostali chłopcy zaangażowani w role uczniów i montaż
filmu to: Dawid Szreder z 3b, Szymon Niewiadomski z 3c,
Jędrzej Niewiadomski z 3c, Mikołaj Lieder z 3b, Szymon
Kas z 3a i Dominik Świtoński z 3a.
Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w pięknej
scenerii Zamku Krokowa, w sobotę 24 stycznia br. Podczas
uroczystości nagrody laureatom wręczał sam hrabia von
Krockow.
Tekst: Hanna Rojek
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Udział dwójki uczniów zakończył się sukcesem, gdyż
Szymon Pobłocki z 6c zakwalifikował się do Wojewódzkich
Konkursów: z Języka Polskiego oraz z Matematyki.
Natomiast Przemysław Peplinski z 6a zakwalifikował się do
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego. Do
konkursów uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem
pań: Anny Galiń – Tatary (język polski), Anny Mielewczyk –
Haustein
(matematyka) oraz Grażyny Napieraj (język
angielski). Uczniom życzymy powodzenia podczas zmagań
wojewódzkich.
Tekst: Teresa Dopke

TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ
W dniu 11.02.2015r. w hali SP2 w Redzie odbył się
turniej piłki koszykowej dla dzieci i młodzieży.
Organizatorem zawodów był Redzki MOSiR!

REJONOWY KONKURS HISTORYCZNY
W ZS NR 2
16 stycznia w Zespole Szkół nr 2 w Redzie odbył
sie Rejonowy etap Konkursu Historycznego. Wzięło w nim
udział 68 uczniów z powiatów: wejherowskiego i puckiego.
Po sprawdzeniu testów komisja konkursowa w składzie:
Barbara
Stenzel-Wencelprzewodnicząca,
Gabriela
Orzechowska i Teresa Brunath wytypowała sześciu uczniów
do etapu wojewódzkiego: Aleksander Józef Dąbrowicz,
Tomasz Michał Ruda, Klaudia Eliza Hilla, Zuzanna
Potrzebska, Dawid Bartłomiej Ptach, Jakub Pobłocki.
Jedną z finalistek została reprezentantka Gimnazjum nr 1 w
Redzie. Zarówno jej jak i pozostałym finalistom serdecznie
gratulujemy!
Tekst: Barbara Stenzel - Wencel

UCZNIOWIE Z KLAS MŁODSZYCH Z SP3 W X
MEGAOLIMPIADZIE WIEDZY W GDAŃSKU
W dniach 28 – 29 stycznia uczniowie z klas drugich i
trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 3 zmagali się z różnymi
zadaniami podczas X już Megaoplimiady Wiedzy, która
odbyła się w Gdańskiej Szkole Podstawowej „Lingwista”.
Pierwszego dnia pod opieką pani Hanny Zwierzyckiej na
konkurs wybrało się 6 uczestników: Hanna Mijas z 2a,
Amelia Grubba z 2a, Filip Cwalina z 2a, Zuzanna Czarnecka
z 2b, Patrycja Gruba z 2b i Przemysław Gruba z 2b.
Uczniowie wypełniali zadania z zakresu matematyczno –
przyrodniczego, ortograficznego i języka angielskiego.
Natomiast w czwartek, Emilia Szalk z 3c i Dominika Konik z
3a wraz z panią Katarzyną Kałużą pojechały by wziąć udział
w konkursie z języka angielskiego dla trzecioklasistów.
Tekst: Teresa Dopke

UCZNIOWIE Z SP3 WOJEWÓDZKICH
KONKURSACH
W styczniu w ZS3 w Wejherowie odbywały się w
eliminacje do konkursów wojewódzkich, w których wzięli
udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Wyniki:
Kategoria dzieci:
Gwiazdy Kosza - Armia Gortatów 23:20;17:13
Skład zwycięzców: Mikołaj Kunz, Daria Teska
Kategoria młodzieży:
1m Pudzian Team 8pkt
2m Gwiazdy Krzysztofa 4pkt
3m Rekowo 0pkt
Skład zwycięzców: Mateusz Piekielnik, Krystian Jasiński,
Krzysztof Andruszyński

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Dnia 09.02.2015r. w hali ZSP w Redzie odbył się turniej
piłki nożnej dla rocznika 2002 i młodsi. Do zawodów zgłosiły
się
4
zespoły,
które
rywalizowały
systemem
„każdy z każdym”.
Wyniki:
FC Czapki – GKS Domestos 2:0
Petitki – FC Misie 3:0
FC Czapki – Petitki 2:0
GKS Domestos – FC Misie 3:0
GKS Domestos – Petitki 2:2
FC Czapki – FC Misie 6:0
Mecz o III miejsce:

FC Misie – Petitki 2:2 k.1:2

Finał: GKS Domestos – FC Misie 2:1
Skład zwycięzców: Miłosz Mycio, Adrian Rykowski, Michał
Formella, Szymon Grabowski, Radek Bagiński
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JAK BYĆ EKO ZIMĄ?
Minimalizuj straty, maksymalizuj zyski - dewiza,
która idealnie odnosi się to zadań, jakie stawia przed nami
założenie racjonalnie prowadzonej gospodarki odpadami.
Obecnie, gospodarka odpadami opiera się przede wszystkim
na poszukiwaniu nowych technologii produkcji energii
z wykorzystaniem paliw odnawialnych: energii słonecznej,
geotermalnej, wiatru, wód, energii wodorowej, biopaliw
oraz energii z odpadów. Te ostatnie, ze względu na swoją
wysoką wartość energetyczną, uznane zostały za ważny
element gospodarki odpadami będący uzupełnieniem
recyklingu oraz szansą na zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez ograniczenie emisji metanu
ze składowisk.
Nowoczesna, zintegrowana gospodarka odpadami
prowadzona zgodnie z obowiązującą hierarchią, oparta na
łączeniu segregacji, recyklingu oraz produkcji energii, może
przyczynić się do redukcji ilości odpadów kierowanych
na składowiska nawet o 95%. Termiczne przekształcanie
odpadów w profesjonalnych instalacjach jest jedyną
alternatywą dla ich składowania, przy oczywistych
korzyściach dla środowiska naturalnego. Energetyczne
wykorzystanie odpadów obwarowane jest rygorystycznymi
przepisami Unii Europejskiej dzięki czemu uzyskuje się
energię czystą, bezpieczną dla nas i środowiska naturalnego.
Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym
w procesie wytwarzania energii z odpadów możliwe jest
uzyskanie licznych korzyści o charakterze ekonomicznym,
społecznym i ekologicznym.
O tym, że palenie śmieci w domowych kotłowniach
jest zabronione wie chyba każdy, a przynajmniej wiedzieć
powinien. A jednak okres grzewczy, który jednoznacznie
wiąże się z podniesieniem kosztów ogrzania mieszkań czy
domów, prowokuje jednocześnie do szukania oszczędności
poprzez opalanie tym, co wpadnie nam w ręce - niestety.
Najbardziej niebezpiecznym z zachowań jest
spalanie odpadów w nieodpowiedniej, zbyt niskiej
temperaturze. Spalanie różnego rodzaju materiałów
w paleniskach domowych odbywa się w temperaturach 200500oC. Piece domowe nie są przystosowane do spalania
śmieci, gdyż proces ten, aby był bezpieczny, wymaga
znacznie wyższych temperatur oraz zabezpieczeń
uniemożliwiających emisję powstałych w procesie spalania
szkodliwych substancji do atmosfery.
Zabezpieczenia takie stosowane są w zakładach
termicznego przekształcania odpadów komunalnych
(TPOK) - instalacjach, w których poziom emisji substancji
szkodliwych w wyniku spalania jest wręcz śladowy
i nieporównywalnie mniejszy w stosunku do innych
dziedzin ludzkiej działalności. Przyczynia się do tego szereg
opracowanych
przez
naukowców
i
technologów
zabezpieczeń w postaci filtrów kominowych zatrzymujących

Rys. Porównanie
emisji substancji
niebezpiecznych
powstałych w
wyniku spalania
odpadów w
domach i
profesjonalnych
instalacjach

powstałe w procesie spalania pyły oraz niezwykle istotna,
kilkukrotnie przewyższająca otrzymywaną w domowych
instalacjach temperatura spalania. Nasuwa się więc pytanie odpady można spalać czy jednak nie? Odpowiedź jest
prosta: tak, ale tylko w specjalnie przystosowanych
do tego instalacjach, objętych wszelkimi możliwymi
zabezpieczeniami przyczyniającymi się do maksymalnego
ograniczenia powstających w wyniku tego szkodliwych
substancji.
Pamiętajmy, że zakład termicznego przetwarzania
odpadów nie rozwiąże wszystkich problemów, jest on tylko
jednym z elementów kompleksowej i zintegrowanej
gospodarki odpadami zapewniającej ochronę środowiska,
w której dla osiągnięcia pełnego sukcesu wszyscy musimy
wziąć udział. Doświadczenia krajów europejskich wskazują
jednoznacznie, że dopiero zastosowanie kilku wzajemnie
połączonych metod gospodarki odpadami komunalnymi,
zintegrowanych w jeden spójny system pozwala skutecznie
i kompleksowo zrealizować założone cele.
Przypominamy, ze w dniach 27 - 28.02.2015 na
terenie Redy odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów

niebezpiecznych.
Więcej informacji na temat zbiórki można znaleźć
w styczniowym wydaniu biuletynu, na stronie UM Redy
i stronie internetowej Związku (www.kzg.pl aktualności).
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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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZAPRASZA
NA KOLEJNĄ BIESIADĘ LITERACKĄ
Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie zaprasza w piątek 6 marca br. o
godzinie 19:00 na Biesiadę Literacką ze Zbigniewem Buczkowskim. Wstęp wolny.
Zbigniew Buczkowski to
jeden z najpopularniejszych
aktorów polskiego filmu i
telewizji. Ma w swoim
dorobku ponad 180 ról na
dużym i małym ekranie.
Reżyserzy tej miary co Jan
Łomnicki, Marek Koterski,
Janusz
Majewski
czy
Sylwester
Chęciński,
Stanisław Bareja angażowali
w swoich licznych filmach
Zbigniewa Buczkowskiego
doceniając jego naturalny
styl gry, talent i ogromne
zaangażowanie. W pamięci
widzów na zawsze pozostanie jako Henio Lermaszewski z serialu Dom, Wiesław
Graczyk z Graczyków, czy
Roman
z
Karate
po
polsku. Słynne powiedzenie
jednego
z
bohaterów
kreowanych
przez
Zbigniewa Buczkowskiego "Wchodzę w ten interes" przeszło do historii polskiego kina stając się na wiele lat jego znakiem rozpoznawczym.

ZAWODY NA LODOWISKU
Dnia 4.02.2015 r. i 5.02.2015 r. na lodowisku przy Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Redzie po raz kolejny odbyły się zabawy ruchowe dla dzieci i
młodzieży. Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało – ponad 60 osób
rywalizowało w różnych konkurencjach. Dla osób, które stawiały pierwsze kroki na
łyżwach była to bardzo fajna przygoda. Po dwugodzinnej zabawie zostali
wyłonieni najlepsi uczestnicy i zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami.
Gratulujemy oraz zachęcamy do czynnego brania udziału w innych sportowych
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propozycjach, które oferuje Redzki
MOSiR!
Wyniki z dnia 4 lutego:
1m Izabella Doppke, 2m Seweryn
Kustusz , 3m Oliwia Perzyńska
Trójbój na lodzie:
1m Iwo Rykowski, 2m Nikodem
Ćwik, 3m Piotr Puszewicz
Wyniki z dnia 5 lutego
Trójbój na lodzie: 1m Seweryn
Kustusz, 2m Daria Teska, 3m Emilia
Gałęzewska

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI
W dniu 4.02.2015 r. na hali
ZS1 w Redzie odbył się turniej piłki
nożnej kat. 1997 i młodsi w ramach
Ferii na sportowo z MOSiR Reda.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i wystartowało w nich 10 drużyn z Redy,
Rumi, Wejherowa oraz Mrzezina.
Zgłoszone drużyny rywalizowały o
miano najlepszej ekipy w 2 grupach
eliminacyjnych.
Grupa A
1. FC Smelta 12pkt.12-2
2. San Marino7pkt.9-7
3. Haha6pkt.6-8
4. Młoda Szmelta2pkt.4-8
5. Snow Kick1pkt.4-8
Grupa B
1. NIP9pkt.11-7
2. Trentino9pkt.9-6
3. Dream Team6pkt.8-8
4. Ekipa Remontowa6pkt.6-5
5. Zmarnowane Talenty 0pkt.5-13
1/2 finału:
Trentino - FC Szmelta 1-5
NIP - San Marino 1-1 k. 2-1
3 miejsce:
San Marino - Trentino 5-3
Finał:
FC Szmelta - NIP 3-1
Klasyfikacja końcowa:
1. FC Szmelta
2. NIP
3. San Marino
4. Trentino
5-6. Haha, Dream Team
7-8. Młoda Szmelta,
Ekipa Remontowa
9-10. Zmarnowane Talenty,
Snow Kick
Skład zwycięzców:
K. Kiełb, K. Kiełb, K. Nadolski, D.
Odzga, A. Szreder, J. Szpotowicz
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz - Daniel
Richert (NIP)
Najlepszy zawodnik - Kacper
Kiełb (FC Szmelta)
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XXXII MIEJSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM
Zapraszamy do udziału w XXXII Miejskim Konkursie
Poezji Polskiej i Śpiewanej - eliminacje w Redzie.
W tym roku zgłoszenia przesyłamy do 27 lutego 2015,
przesłuchania odbędą się 4 marca 2015 w Fabryce Kultury
w Redzie, początek o godzinie 10:00.
W jury zasiądą: przewodnicząca jury - Weronika Korthals
(wokalistka, instrumentalistka), Wojciech Jaworski (aktor,
m.in. Teatru Gdynia Główna) oraz Marzenna Jodłowska
(aktorka, m.in. Teatru Muzycznego w Gdyni, pedagog).
Informacje, regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na
stronie konkursu:

http://mdk.reda.pl/content/miejski-konkurs-recytatorski-poezji-polskiej-i-%C5%9Bpiewanej
KLUB RODZICA BOBOREDA
Skorzystaj z okazji
spędzenia czasu ze swoim
dzieckiem
i
innymi
rodzicami w miłej atmosferze
- zapewniamy ciekawe zabawy oraz warunki przyjazne
maluchom. Spotkania są
bezpłatne i przeznaczone dla
rodziców z dziećmi do 3 lat
oraz kobiet w ciąży. Dołącz
do nas! :)
Pierwsze spotkanie Klubu Rodzica BOBOREDA
odbyło się we wtorek 24 II br. w Fabryce Kultury w
Redzie.
http://mdk.reda.pl/content/klub-rodzica-boboreda

DZIEŃ KOBIET W FABRYCE KULTURY
W Dzień Kobiet zapraszamy Panie na zajęcia skierowane
wyłącznie dla nich!
8 marca 2015 (niedziela):
Po pierwsze Wizaż - przyspieszony kurs makijażu pod
okiem profesjonalnej wizażystki, charakteryzatorki i
fryzjerki. Zabierz ze sobą swoją kosmetyczkę a na miejscu
podpowiemy Ci, które kosmetyki warto zostawić a z którymi
pożegnać się raz na zawsze. Dodatkowo poznasz podstawy
makijażu dostosowanego do Twojego typu urody
Kurs potrwa od 11:30 do 14:30, jest bezpłatny - decyduje
kolejność zgłoszeń.
Po drugie Barfitting: Czy wiesz, że większość Polek nie
zna swojego rozmiaru biustonosza? Podczas tych
kobiecych zajęć profesjonalna brafitterka opowie o zasadach
dobierania stanika i zaprosi na indywidualne konsultacje w
intymnej atmosferze kurs potrwa od 15:00, jest bezpłatny decyduje kolejność zgłoszeń.
Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy!
Pod numerem telefonu: 58 736 28 28 lub mailowo:
mdk@reda.pl

Ponadto zapraszamy na
Pracownię Esy Floresy:

warsztaty prowadzone przez

7 marca 2015 (sobota):
15:30 - 17:30 - biżuteria decoupage - kolczyki i bransoletka
praca z preparatem do spękań - cena 35 zł (płatność u
prowadzącej warsztat Esy Floresy) 18:00 - 20:00 - szkatułka
shabby chic z ozdobnymi okuciami oraz wykorzystaniem
stempli akrylowych - cena 45 zł (płatność u prowadzącej
warsztat Esy Floresy)
Na oba warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy!
Pod numerem telefonu: 58 736 28 28 lub mailowo:
mdk@reda.pl

