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JUBILEUSZ 50 – LECIA POŻYCIA  

MAŁŻEŃSKIEGO 
  

 Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej 

polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Złote Gody to  

jubileusz, za sprawą, którego patrzymy na dostojnych  

Jubilatów z podziwem i szacunkiem, którzy mimo różnych 

przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. 

Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeń-

skie odbyło się 12 listopada w Sali Reprezentacyjnej Urzędu 

Miasta Redy. W tym roku swój Jubileusz obchodziło 13 par: 

Jan i Wiesława  Frankowscy, Jan i Maria Gostkowscy,  

Paweł i Felicja Hincke, Henryk i Szczesława Karaś,  

Kazimierz i Halina Karpińscy, Lech i Eugenia  

Lewandowscy, Wiesław i Ewa Nejman, Leopold i Maria 

Piaskowscy, Stanisław i Elżbieta Rezmer, Ryszard i Anna 

Rybczyńscy, Kazimierz i Bronisława Ryl, Stanisław i  

Elżbieta Sikorscy, Bazyli i Maria Terech. 

 
 Gości powitał Burmistrz Krzysztof Krzemiński, który 

serdecznie podziękował jubilatom za chęć przybycia na  

uroczystość  oraz wyraził swój szacunek i podziw dla  

wytrwałości i niezłomności wszystkich par małżeńskich, które 

pomimo wielu przeciwności losu, dotykających  każdego czło-

wieka – doczekały tak wielkiego jubileuszu. 

Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani dyplomami, kwiatami i  

upominkami ufundowanymi przez Urząd Miasta. Do życzeń pana 

Burmistrza dołączyli się Teresa Dzienisz - Dombrowska,  

Kierownik USC w Redzie oraz Zastępca Burmistrza Teresa Kania i 

Sekretarz Miasta Hanna Janiak. Uroczystość uświetnił występ 

zespołu Redzanie. 

 Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat 

życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości. 

 

X REDZKIE IMPRESJE - 10 URODZINY  

STOWARZYSZENIA „KUNSZT” 

  

 "X Redzkie Impresje" Stowarzyszenia Kunszt 

odbywały się w Redzie w dniach od 24 – 27 października 

2014r. W wystawie brało udział 35 artystów oraz 4  

zaproszonych gości. Artyści zaprezentowali malarstwo, 

fotografię, biżuterię i rękodzieło artystyczne. Wystawa 

zbiegła się  także z 10 rocznicą założenia Stowarzyszenia. 

Urodziny stały się przyczyną do świętowania pierwszego 

małego jubileuszu artystycznego.  

 Wśród znamienitych gości przybyłych na wystawę 

znaleźli się Poseł na Sejm RP Jerzy Budnik, Starosta  

Powiatu Wejherowskiego - Józef Reszke, Burmistrz Redy - 

Krzysztof Krzemiński, Zastępca Burmistrza Redy -Teresa 

Kania, Przewodniczący Rady Miejskiej- Kazimierz Okrój, 

Sekretarz Miasta -Hanna Janiak, członek Zarządu Powiatu 

- Gabriela Lisius, dyrektorzy redzkich szkół: ZS2 - Jan 

Skrobul, ZS1 - Marek Kamiński, Dyrektor Miejskiego 

Domu Kultury - Tomasz Wiśniewski, Dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Bożena Natzke, prezesi stowarzyszeń 

artystycznych oraz radni powiatu i  miasta Redy.  

 Wernisaż rozpoczął się salwą armatnią w  

wykonaniu Chorągwi Jakuba Wejhera i zacną przemową 

na cześć Stowarzyszenia, co wprowadziło wszystkich w 

podniosłą atmosferę tego święta sztuki. W trakcie wernisażu 

na ręce Pani Prezes Starosta Józef Reszke złożył list gratu-

lacyjny, a Przewodniczący RM Kazimierz Okrój razem z 

Burmistrzem Krzysztofem Krzemińskim wręczyli  

podziękowanie za 10 lat istnienia Stowarzyszenia. W  

jesienny nastrój wprowadził wszystkich  jazzowy zespół 

Brandt - Set. Po pewnych zabawnych perturbacjach udało 

się zapalić świeczkę na urodzinowym torcie.  

 W br. sala eksperymentów plastycznych z  

kuchnią pełną niespodzianek pokazywała stołówkę z lat 70 

oraz garkuchnię z aluminiowymi garnkami z czasów PRL-u. 

Świetnie w tę atmosferę wpisywały się assamblage Jacka 

Karpińskiego i Iwony Kocińskiej. A rower Anny Frańczak i 

sekcji rękodzieła z pajęczynami na kołach wzbudzał  

niemałe zainteresowanie. Prace zgromadzone na tegorocznej 

wystawie,  w ocenie zwiedzających były ciekawsze i stały 

na wyższym poziomie niż w latach ubiegłych. 

 Uczestnicy wernisażu mogli napisać życzenia dla 

Kunsztu, a wśród tych, którzy je napisali zostały rozlosowa-

ne nagrody niespodzianki. Jak co roku salę wystawienniczą 

udekorowała pani Róża Melcer za pomocą dekoracji

 roślinnej oraz dyń i tykw różnego kształtu.  

Otwarcie wystawy połączone było ze zbiórką pieniędzy dla 

Rafała - chorego kolegi ze Stowarzyszenia. Podczas impre-

zy udało się zebrać 1108,20 zł. Wszystkim darczyńcom 

bardzo dziękujemy za pomoc.  
 Z okazji 10 – lecia składamy także serdeczne  

podziękowania naszym mecenasom za sponsorowanie wystaw 

Stowarzyszenia Kunszt i wspieranie artystów w propagowaniu 

ich dorobku. Mieszkańcom i miłośnikom sztuki dziękujemy za 

liczną obecność na naszych wernisażach i wystawach. 

                   Tekst: Prezes Stowarzyszenia Beata Zawal -Brzezińska 
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BIBLIOTECZNE OBCHODY ŚWIATOWYCH 

DNI BOHATERÓW BAJKOWYCH W ZS2 
 

 Z okazji przypadającego 5 listopada Światowego 

Dnia Bohaterów Bajkowych, biblioteka ZS2 przygotowała 

dla młodszych czytelników kilka atrakcji. Jedną z nich był  

konkurs, w którym dzieci z klas drugich i trzecich mogły 

wykazać się znajomością bajek, ich bohaterów oraz przygód. 

Ponadto należało przyporządkować bajkowe przedmioty do 

odpowiednich bajek oraz prawidłowo napisać tytuły bajek, 

które pomieszał złośliwy chochlik. Konkurs cieszył się  

powodzeniem i wzięło w nim udział 27 uczestników. Autorki 

bezbłędnie wykonanych zadań: Julia Frąckowiak z 2a i 

Paulina Leszczyńska z 2a  oraz pozostali uczestnicy  

konkursu  otrzymali ciekawe bajkowe nagrody. 

Pierwszoklasiści natomiast wzięli udział w czytaniu 

różnych bajek, np. „Piękna i bestia”, Mała syrenka” czy też 

„Miś Uszatek i przyjaciele”. Na zajęcia dzieci przynosiły 

bajkowe maskotki, o których chętnie opowiadały. Na zakoń-

czenie  każdego spotkania uczniowie musieli wykonać  

rysunek do przeczytanej historii.           Tekst: Teresa Dopke

                 

SUKCES UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W  

KONKURSIE ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII I 

AKUMULATORÓW 
 

Gimnazjum nr 2 wzięło udział w konkursie  

zorganizowanym przez Marszałka Województwa  

Pomorskiego w ramach publicznych kampanii edukacyjnych, 

dla szkół gimnazjalnych z Województwa Pomorskiego – w 

pierwszej edycji „Szkolnego konkursu zbiórki zużytych  

baterii  i akumulatorów 2014”.  

  Główną ideą konkursu była poprawa stanu środowi-

ska oraz utrwalenie wśród uczniów nawyków ochrony  

środowiska. Przedmiotem konkursu była  zbiórka zużytych 

baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych 

przez uczniów danej szkoły oraz przekazanie ich uprawnio-

nemu podmiotowi zbierającemu. Opiekunem konkursu była 

pani Urszula Obłuda – nauczyciel biologii. Uplasowaliśmy 

się w zaszczytnej szóstce laureatów (V miejsce szkoły) - 

najlepszych szkół Województwa Pomorskiego w zbiórce  

baterii w przeliczeniu na 1 ucznia danej placówki, zebraliśmy 

450 kg, na jednego ucznia przypada 2,093 kg baterii.  

 Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14  

listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  

Pomorskiego w Gdańsku. Nagrodę w imieniu szkoły odbierał 

pan dyrektor, Jan Skrobul oraz reprezentant uczniów, Dawid 

Górski z klasy II c.  W nagrodę szkoła otrzymała zestaw  

pomocy dydaktycznych składający się z 2 walizek o wartości 

ok. 9 000 zł. Bogato wyposażony, doskonały zestaw do  

nauczania fizyki zawiera ponad 170 elementów przeznaczo-

nych  do demonstracji blisko 70 doświadczeń z zakresu:  

mechaniki, ciepła, optyki  i elektryczności. 

 Bardzo cieszymy się z tego sukcesu naszych 

uczniów i chętnie będziemy uczestniczyć w tym konkursie 

ponownie, a cenne pomoce dydaktyczne na pewno pomogą 

nam w lepszym zrozumieniu przedmiotów ścisłych.  

                                             Tekst: U. Obłuda 

 

 „SPOTKAJMY SIĘ W FILHARMONII” 
 

28 października uczniowie klas II  z Gimnazjum nr 2 

uczestniczyli w wyjeździe do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 

im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, gdzie obejrzeli koncert 

edukacyjny "Muzyczny Kosmos".   Było to niecodzienne 

widowisko, podczas którego słuchacze, wraz z dźwiękami 

muzyki perkusyjnej podążali szlakiem gwiazd, planet,  

mgławic i galaktyk. Do zobrazowania muzycznego kosmosu 

wybrane zostały "kosmiczne" dźwięki najnowszej generacji 

muzycznych syntezatorów, dźwięki melodycznych  

instrumentów perkusyjnych: marimby,  wibrafonu, a także 

potężnych kotłów, werbli, brazylijskich surdo i tam-tamu. 

Całość uzupełniały wyświetlane na ekranie pejzaże kosmosu, 

a na scenie pojawiła się prawdziwa luneta. Nasi uczniowie z 

wielkim zainteresowaniem oglądali interaktywną prezentację, 

dzięki której z przyjemnością odbyli międzygalaktyczną  

podróż w świat muzyki.  

 Wizyta w Filharmonii na Ołowiance odbyła się w 

ramach szkolnego projektu "Spotkajmy się w filharmonii", 

którego celem jest zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w 

szeroko pojętej kulturze. Podczas tego wyjazdu drugoklasiści 

mieli okazję nie tylko zobaczyć ciekawy koncert muzyczny, 

ale też poznać jeden z najbardziej znanych obiektów kultural-

nych Trójmiasta. Piękny, nowoczesny gmach Filharmonii, 

wraz z urokliwym otoczeniem gdańskiej Starówki zrobił na 

wszystkich ogromne wrażenie. W kolejnych miesiącach  

odbędą się podobne wyjazdy klas I i III. Projekt uzyskał  

dofinansowanie Burmistrza Miasta Redy w wysokości 2700 

zł. Opiekunami projektu w szkole są panie: Teresa Liegman, 

Hanna Rojek i Iwona Nowicka.        Tekst: Iwona Nowicka  

           

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZS NR 2  

 
W piątek, 7 listopada w Zespole Szkół nr 2  

obchodzono 96 rocznicę odzyskania przez Polskę  

Niepodległości. W tym roku została wyemitowana przez 

szkolny radiowęzeł audycja „na żywo”,  mówiąca o utracie i 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Z jej treścią  

powiązany był konkurs dla uczniów. Osoby, które najszybciej 

odpowiedziały  prawidłowo na cztery pytania zostały  

nagrodzone dodatkową oceną z historii. Audycje i konkurs 

przygotowała klasa Ic gimnazjum pod kierunkiem Barbary 

Stenzel.         Tekst: Barbara Stenzel 
                

SPOTKANIE UCZNIÓW Z GIMNAZJUM NR 2  Z 

DANIELEM FAHRENHEITEM 
 

W ramach szkolnego projektu „Spotkajmy się  

w filharmonii", uczniowie klas II z Gimnazjum nr 2 6  

listopada  wyjechali na spektakl pt. "Fahrenheit" do  

Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 

Spektakl jest adaptacją książki „Ciepło-zimno.  

Zagadka Fahrenheita”, jednej z części Trylogii Gdańskiej 

Anny Czerwińskiej-Rydel, poświęconej słynnym gdańszcza-

nom. Inscenizacja jest nowatorskim połączeniem teatru i 

laboratorium badawczego, co pozwala w większym stopniu 

rozbudzić wyobraźnię dzieci i zafascynować je eksperymen-

tami naukowymi. Przedstawienie teatralizuje przestrzeń  

laboratorium chemiczno-fizycznego. Fahrenheit, opowiadając 

historię swojego życia, ożywia przestrzeń laboratorium,  

animuje alembiki i fiolki, eksperymentuje. Artyści stwarzają 

światy, postaci, sytuacje, korzystając z takich właśnie, naj-

bardziej organicznych dla fizyka Fahrenheita materii. Jest to 

zatem osobliwy teatr lalek, który wyłania się z laboratoryj-

nych eksperymentów. Obecnie skalę Fahrenheita stosuje się 

głównie w Wielkiej Brytanii i USA.  Słynny fizyk urodzony 

w Gdańsku to obok Jana Heweliusza jeden z najsłynniejszych 

gdańszczan. Jest on twórcą termometru rtęciowego.  

Wyjazdem opiekowały się panie: Teresa Liegman, 

Iwona Nowicka, Barbara Stenzel - Wencel, Hanna Rojek, 

Ramona Wittbrodt, Ewa Wróblewska i Kamila Kordys. 

             Tekst: Hanna Rojek 
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UPAMIĘTNIENIE 75. ROCZNICY ZBRODNI NIEMIECKIEJ W 

LESIE PIAŚNICKIM 
  

 Każdego roku, na 

początku listopada uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 6 w 

Redzie odwiedzają groby 

osób zamordowanych w  

Lasach Piaśnickich. Tak też 

było i w tym roku. W ramach 

upamiętnienia 75 rocznicy 

kaźni piaśnickiej, tuż przed 

obchodami Dnia Odzyskania 

Niepodległości, klasy III-VI 

pojechały do Piaśnicy, by 

oddać hołd Polakom, którzy 

zginęli w tym miejscu.  

Przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego zapalił  

symboliczny znicz przy  

pomniku upamiętniającym 

zamordowane w Piaśnicy 

dzieci. Wcześniej młodzież 

zapoznała się z historią tego 

miejsca. Dla społeczności 

szkolnej redzkiej Szóstki to 

bardzo ważne wydarzenie. 

Należy bowiem znać historię 

swojego regionu i ją  

kultywować, pamiętać o  

ludziach, którzy oddali swoje 

życie za to, byśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju.      Tekst: AkA 

  

 UWAGA MIESZKAŃCY 
 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że ze względu 

na prace remontowe związane z rozbudową    

 

jedyne   wejście do  siedziby  Ośrodka   

znajduje się od  strony  ulicy  Derdowskiego. 

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

 

Kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Redzie 

 

Małgorzata Klebba 

 
SUKCESY UCZENNIC ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 

 
1) 27 X 2014 r. odbył się w Rumi Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla 

uczniów szkół podstawowych "Święci i aniołowie w twórczości księdza Jana 

Twardowskiego". Uczennica klasy VI c ALINA EWERTOWSKA zajęła I miej-

sce w kategorii klas IV- VI. Nauczycielem przygotowującym uczennicę była p. 

Marzena Mangos- Norowska. Serdecznie gratulujemy sukcesu. 

 

 2) 29 X 2014 r. w Gniewinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 

Szkól Podstawowych w Pływaniu Indywidualnym Dziewcząt - rocznik 2002-2003 

na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. Uczennica klasy VI a AMELIA 

SAKWIŃSKA zajęła II miejsce w swojej grupie. Gratulujemy serdecznie  

sukcesu. 

          Tekst: B. Swinarska 

 

 

SKŁAD  RADY MIEJSKIEJ 

VII KADENCJA 2014 - 2018 
 

Okręg wyborczy nr 1–  

Kazimierz Okrój 

Okręg wyborczy nr 2 –  

Dariusz Czylkowski 

Okręg wyborczy nr 3 –  

Łukasz Lesner  

Okręg wyborczy nr 4 –  

Piotr Pepliński 

Okręg wyborczy nr 5 –  

Jan Lica  

Okręg wyborczy nr 6 –  

Leszek Hebel 

Okręg wyborczy nr 7–  

Urszula Ładanaj 

Okręg wyborczy nr 8 – 

Zbigniew Frybezowski 

Okręg wyborczy nr 9–  

Sebastian Kozioł 

Okręg wyborczy nr 10 –  

Krystian Melzer  

Okręg wyborczy nr 11– 

Katarzyna Fedde  

Okręg wyborczy nr 12– 

Jerzy Koska 

Okręg wyborczy nr 13– 

Mateusz Richert 

Okręg wyborczy nr 14– 

Karolina Bochan 

Okręg wyborczy nr 15–  

Zbigniew Kisiel  

Okręg wyborczy nr 16–  

Małgorzata Lewińska  

Okręg wyborczy nr 17– 

Teresa Tkaczyk 

Okręg wyborczy nr 18–  

Andrzej Byczkowski 

Okręg wyborczy nr 19– 

Łukasz Kamiński 

Okręg wyborczy nr 20– 

Karol Kreft 

Okręg wyborczy nr 21– 

Katarzyna Osiecka-Brzeska  
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UKS JEDYNKA REDA TRZECIA W FINALE KRAJOWYM TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PEMIERA RP 

  

 W dniach 15.10-18.10 w Warszawie odbył się V Krajowy Finał Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. W zawodach 

podczas trzech dni zmagań udział wzięły 64 drużyny (mistrzowie województw), które rywalizowały w 4 kategoriach  

wiekowych:dziewczynki młodsze (10,11 lat),chłopcy młodsi (10,11 lat),dziewczynki starsze (12,13 lat), chłopcy starsi (12,13 lat). 

Chłopcy z Redy grali z innymi rówieśnikami w kategorii młodszej i reprezentowali Orlik znajdujący się na obiektach Redzkiego 

MOSiR-u przy ul.Łąkowej 59. Pierwszego dnia rozegrano mecze grupowe. Drugiego dnia rozgrywane były mecze o miejsca 1-8. 

W spotkaniu ćwierćfinałowym UKS Jedynka Reda zmierzyła się z UKS Gol Brodnica. Mecz był bardzo zacięty, wszyscy  

zawodnicy grali z maksymalnym zaangażowaniem. Po końcowym gwizdku sędziego szał radości w obozie Redy,wynik 1:0 

otwiera drogę do półfinału. W spotkaniu półfinałowym mocno zmęczeni Redzianie podejmowali drużynę z Płocka. 

W regulaminowym czasie gry padł wynik 2:1 i pozostała nam walka o III miejsce. 

 W meczu o III miejsce UKS Jedynka Reda podejmowała drużynę z Chorzowa. Ekipy ze Śląska słyną z dobrej pracy 

z młodzieżą, a samo spotkanie trzymało w napięciu do ostatniej minuty, w której to Jakub Czaja pokonuje bramkarza sprytnym 

uderzeniem i zawodnicy z Redy cieszą się z zajęcia jakże prestiżowej III lokaty. 

 

 
 

Skład UKS Jedynka Reda: Wojtek Bianga, Jakub Czaja, Adrian Drewnik, Dawid Król, Kacper Matusiak, Michał  

Formella, Adrian Rykowski, Marcel Sajka. Trener: Arkadiusz Janor 

 Podsumowując występ zespołu UKS Jedynka Reda w Finale Krajowym trzeba podkreślić, iż była to niezapomniana 

przygoda dla wszystkich chłopców. Mecze z rówieśnikami z całej Polski, wspaniała organizacja, możliwość obejrzenia meczu 

Ekstraklasy Legia – Lechia oraz spotkanie z gwiazdami sportu to aspekty, które na długo pozostaną w głowie małych sportow-

ców. Osiągnięty wynik cieszy ogromnie, natomiast radość z udziału w zawodach jest bezcenna. 

 Podziękowania dla wspaniałej grupy rodziców, która kibicowała nam ostatniego dnia, a których obecność była dla 

chłopców wielką niespodzianką. Dziękujemy również pani Zastępcy Burmistrza Miasta Reda – Teresie Kani za pomoc w  

dofinansowaniu udziału, zarówno podczas zawodów wojewódzkich jak i ogólnopolskich. 

 

 ZADUSZKI STRAŻACKIE 
 

 W dniu 8 listopada 2014 r. odbyły się „Zaduszki Strażackie” za 

zmarłych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie. Obchody 

rozpoczęły się uroczystą mszą święta, a następnie w budynku  

remizy nastąpiło przekazanie przez Burmistrza Miasta Krzysztofa  

Krzemińskiego nowej pilarki do drewna marki STHIL oraz przez  

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w  

Wejherowie w osobie Zastępcy mł. bryg. Jacka Nowaka przekazany 

został sprzęt do ratownictwa wodnego.  

 Na tą uroczystość została wykonana przez druha Andrzeja  

Brzozowskiego instalacja muzealna upamiętniająca 75 rocznicę mordu w 

Piaśnicy założycieli jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w  

Redzie oraz ku pamięci zmarłych strażaków z okresu 30 lat, XX  

wieku. 
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JAK BYĆ EKO NA CO DZIEŃ? 

 

Hierarchia postępowania z odpadami 

 

Odpady od zawsze towarzyszą człowiekowi. Wraz 

ze wzrostem ich ilości poszukujemy coraz to nowszych, 

skuteczniejszych i bardziej ekologicznych metod ich 

zagospodarowania. Sposób, w jaki należy postępować         

z odpadami określany jest mianem „hierarchii 

postępowania z odpadami”. Przez długi czas, za 

podstawową metodę zagospodarowania odpadów uważano 

ich unieszkodliwianie poprzez, niestety wciąż najczęściej 

spotykaną jego formę tj. składowanie odpadów.   

 

Znowelizowana ustawa o odpadach z grudnia 2012 

roku odwróciła stosowaną dotychczas hierarchię 

postępowania z odpadami, w wyniki czego za najbardziej 

pożądaną ekologicznie i ekonomicznie metodę uznaje się 

zapobieganie ich powstawaniu. 

 

Rozrzutny i nieekonomiczny sposób korzystania    

z zasobów naturalnych sprawia, ze maleją one                    

w zastraszającym tempie gdyż wszystko, czego używamy     

i z czego korzystamy zostało odebrane przyrodzie.            

Aby wytworzyć produkty codziennego użytku, takie jak 

gazetę czy karton na mleko, dziennie wydobywa się                   

i przerabia tysiące ton surowców.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Rys. Odwrócona hierarchia postępowania z odpadami 

zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012. 

 

Jest jednak wiele czynności które możemy podejmować na 

co dzień, aby zapobiegać powstawaniu odpadów: 
- zaplanowane i przemyślane zakupy pozwolą 

nam uniknąć rzeczy zbędnych oraz produktów 

wielokrotnie opakowanych (np. karton+folia), 

 

 

 

- unikanie produktów jednorazowych- wybierajmy 

produkty dobrej jakości o długiej żywotności, a w razie 

potrzeby zdecydujmy się na naprawę i dalsze użytkowanie. 

 

Prócz naszych codziennych wyborów, ważną rolę              

w procesie zapobiegania powstawaniu odpadów odgrywają 

także przedsiębiorcy. Decyzje o ograniczeniu powstawania 

odpadów zapadają już na początkowym etapie 

projektowania produktu, poprzez wybór techniki jego 

wytwarzania i użytkowania, co związane jest                                

z zagospodarowaniem odpadów pozostałych po 

zakończeniu cyklu życia produktu.  

 

Zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów 

są priorytetem w ustanowionej w prawie wspólnotowym 

hierarchii postępowania z odpadami, stanowiąc 

jednocześnie cel, dla osiągnięcia którego kraje 

członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są 

podejmować odpowiednie działania. Powiązane są one 

ściśle ze wzrostem gospodarczym, wdrażaniem przez 

przedsiębiorców w procesie produkcyjnym najlepszych 

dostępnych technik (BAT- ang. best available techniques) 

czy zamożnością społeczeństwa.  

 

Stosowane na szczeblu krajowym oraz 

samorządowym strategie informacyjne, promocyjne oraz 

regulacyjne nie przynosiłyby jednak oczekiwanego efektu 

ograniczania ilości odpadów, gdyby nie świadomość 

ekologiczna konsumentów, która w odniesieniu do 

hierarchii postępowania z odpadami przedkłada się na 

efektywność całego systemu.  

 

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia  

-gospodarka odpadami: tel. (58)6246611, dgo@kzg.pl   

-ochrona środowiska, edukacja ekologiczna  

tel. (58)6247515, dos@kzg.pl 

mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
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ODKRYWAMY TALENTY NA POMORZU 
 

 Miło nam poinformować, że Urząd Miasta Redy przystąpił do VI edycji 

Konkursu : „Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. 

 Jest to projekt zorganizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Naukowo 

– Edukacyjne, który ma na celu wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz  

motywowanie jej do rozwijania talentów i zainteresowań. Dzięki niemu  

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w naszym mieście będą  

mogli rozwijać swoje pasje i udowodnić, że są mistrzami w danej dziedzinie.  

  

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie odważne osoby, 

które chciałyby pokazać swoje umiejętności. Reda to młode miasto, miasto  

młodych, kreatywnych i zdeterminowanych ludzi. Determinacja i dążenie do celu 

to elementy, które prowadzą do sukcesu. Zachęcamy zatem do wysyłania zgłoszeń 

- być może właśnie TY zostaniesz zwycięzcą i zdobędziesz cenne nagrody, a  

zasady są proste: należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz  

zgłoszeniowy dostępny na stronie www.talentypomorza.pl.  

 

 Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2014 roku. 

 

 

III PRZETARG USTNY  

NIEOGRANICZONY 
 

Burmistrz Miasta Redy ogłasza III 

przetarg ustny, nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości stanowią-

cej 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  
Nieruchomość jest  

1/ jest niezabudowana i niezagospo-

darowana, 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 służeb-

ności polegającej na prawie swobod-

nego dostępu gestora sieci energe-

tycznej, celem usunięcia awarii, 

przeprowadzenia czynności  

konserwatorskich itp.  

Szczegółowe informacje o  

zasadach zabudowy i zagospodaro-

wania 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. 

  

TRZECI PRZETARG odbędzie się 

w dniu 09 GRUDNIA 2014r. o 

godzinie 10:00 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, naj-

później do dnia 03 grudnia 2014r., na 

konto Urzędu Miasta w Redzie w 

Banku Millennium 66 1160 2202 

0000 0002 5073 9669.  

Informację o przetargu można uzy-

skać telefonicznie pod numerami 58 

678-80-14 lub 58 678-80-34,  

osobiście w pokojach nr 202 i 203 w 

Urzędzie Miasta w Redzie. 
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LISTOPADOWY FESTIWAL GIER ZGRANA REDA! 
 

 Ostatnie w tym roku spotkanie w ramach projektu ZGrana Reda 

odbędzie się 30 listopada (niedziela) od godziny 14:00 do 22.00 

(8 godzin!) w NOWYM BUDYNKU Miejskiego Domu Kultury w 

Redzie, ul. Łąkowa 59 A - Fabryka Kultury!  

 

Przez pełne osiem godzin będzie okazja by poznać tak nowe, jak i 

sprawdzone a wręcz kultowe gry. Gier będzie całe mnóstwo - bo ponad 

100 tytułów! 

Na zakończenie wspaniałego roku ze Zgraną Redą, przygotowaliśmy dla 

Was szereg niespodzianek. Tym razem zamiast turnieju będzie konkurs 

z nagrodami, co 2 godziny! A nagród będzie nie 3, a całe 10! 

Plan Zgranej Redy: 

14.00 Start 

16.00 Pierwsza Tura Konkursu 

18.00 Druga Tura Konkursu 

20.00 Licytacja gier Ja Ty Gry pod hasłem "Pomóż Jesionom Uzbie-

rać na Ślub" :) 

21.30 Trzecia Tura Konkursu 

Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie z "Planszówkami" w Redzie odbyło się w grudniu ubiegłego roku, a przybyło na nie ponad 

40 uczestników! Na kolejnych spotkaniach frekwencja nie spada poniżej 50 osób :) Można śmiało powiedzieć, że przez wszystkie 

10 spotkań było nas około 500 osób! 

Do dyspozycji graczy będzie ponad 100 tytułów, a spotkanie nie ma ograniczeń wiekowych. Nie trzeba też znać zasad gier.  

Każda z nich posiada instrukcję, a resztę niuansów wytłumaczą nasi niezawodni prowadzący - czyli Aga i Maciej z bloga Ja Ty 

Gry. Licytacja gier pojawia się podczas spotkań po raz pierwszy - nie jest tajemnicą, że Aga i Maciej zbierają na ślub w 2015 

roku, stąd też postanowili zaproponować wam wylicytowanie kilku bardzo ciekawych tytułów z ich ogromnej kolekcji gier. 

Zapraszajcie znajomych. Bierzcie ze sobą rodzinę. Wpadajcie na ostatnią tegoroczną Zgraną Redę - Festiwal Gier Planszowych! 

RECITAL AKUSTYCZNY SZYMONA WYDRY 

 

Miejski Dom Kultury w Redzie zaprasza 

na Recital Akustyczny Szymona Wydry w  

Fabryce Kultury  przy ul. Łąkowej 59 A w  

Redzie – nowy budynek MDK-u 29 listopada o 

godzinie 19:00.  
 

Wstęp biletowany: w przedsprzedaży – 20 zł. 

w dniu koncertu – 25 zł. Bilety do nabycia 

w kasie Fabryki Kultury. 

   

Rezerwacja tel. 678 31 67 (po upływie 24h  

nieodebrane rezerwacje będą anulowane). 
 

PROMOCJA KSIĄŻKI W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W REDZIE 

 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Redzie oraz Miejska Biblioteka 

Publiczna w Redzie już dzisiaj serdecznie zapraszają na promocję książki prof.  

Brunona Synaka „Bezsens i sens choroby nieodwracalnej”, która odbędzie się 

we wtorek 2 grudnia o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy 

ul. Hieronima Derdowskiego 3. Prezentację książki poprowadzi Prezes Zrzeszenia  

Kaszubsko-Pomorskiego Pan Łukasz Grzędzicki. W programie: prezentacja książki, 

projekcja filmu o ostatnich tygodniach życia Autora książki  oraz spotkanie przy kawie. 
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