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W REDZIE POWSTANIE AQUAPARK  
  

27 września br. Spółka wyłoniona z Grupy Inwestycyjnej SEMEKO  

podpisała umowę na finansowanie budowy Zespołu Basenów Rekreacyjnych w ramach 

inicjatywy JESSICA. Warto podkreślić, że aquapark w Redzie, którego budowa ma koszto-

wa 70 mln zł. nie obciąży samorządowego budżetu ani złotówką.  Zgodnie z podpisaną 

umową, Aquapark w Redzie ma być gotowy w ciągu dwóch lat, a Reda tym samym zyska 

nową wizytówkę miasta. Będzie on się składał z pełnowymiarowego basenu sportowego 

wraz z kompleksem basenów rekreacyjnych z rozbudowaną ofertą dla dzieci i całych rodzin, 

w tym m.in. ponad 350 metrową, pontonową „leniwą rzeką”, ze zjeżdżalną przez akwarium 

z rekinami, oceanarium z akwariami morskimi, akwariami z żywą rafą koralową, ogrodu 

zimowego, na terenie którego zlokalizowane będą przyrodnicze ścieżki edukacyjne. Będzie 

tam także pierwszy w Polsce, projektowany wg nowych zaleceń PZH, wydzielony basen do 

pływania niemowląt z odrębnym obiegiem wody, zespół saun z centrum SPA&Welness, 

centrum fitness i korty do squash i pub z bowlingiem. Aquapark powstanie między Redą i 

Rumią, będzie więc służył przede wszystkim mieszkańcom obu tych miast, a także  

przyjeżdżającym na Północe Kaszuby turystom. „To wielki dzień dla miasta, od 6 lat trwały 

przygotowania do tej inwestycji, teraz trzymamy kciuki, by szybko powstał - mówił w  

telekonferencji na żywo, przebywający wówczas na urlopie burmistrz Redy, Krzysztof 

Krzemiński”. 

 

PAŹDZIERNIKOWE ZEBRANIA REDZKIEGO ODDZIAŁU 

ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO  
 

 W dniu 1 października br. w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Łąkowej odbyło się 

walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w 

Redzie. Po podsumowaniu działalności w minionej, trzyletniej kadencji przystąpiono do 

wyboru nowych władz. Prezesem ponownie wybrano Bogusława Brezę. Oprócz niego w 

skład zarządu weszli: Andrzej  Krauze – 

I wiceprezes, Paweł Hincke – II wicepre-

zes, Aleksandra Bissa – skarbnik, Bożena 

Hinc – sekretarz, Danuta Bieńkowska, 

Maria Billot, Teresa Stankiewicz,  

Bronisław Adamczyk, Andrzej Kass, Jan 

Kreft i Bogusław Orlikowski – członko-

wie, a do Komisji Rewizyjnej wybrano: 

Czesława Kajzera – przewodniczący oraz 

Danutę Kowalik i  Zygmunta  

Szymańskiego – członkowie. Na walnym 

zebraniu całego Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego redzki Oddział  

reprezentować będą: Bronisław  

Adamczyk, Bogusław Breza, Czesław 

Kajzer, Andrzej Kass, Andrzej Krauze, 

Janusz Molak i Bogusław Orlikowski. 

Obecny na zebraniu burmistrz Redy, 

Krzysztof Krzemiński, zapoznał  

zebranych z stanem prac związanych z 

reaktywowaniem redzkiego Domu  

Kultury, przekazania mu siedziby i  

planach odnośnie siedziby dla redzkich 

organizacji pozarządowych. 

Natomiast 15 października w 

bibliotece przy ul. H. Derdowskiego 

odbyło się pierwsze w obecnej kadencji 

spotkanie członków i sympatyków  

redzkiego oddziału Zrzeszenia.  

Połączono je z prezentacją niewielkiej 

wystawy medali związanych ze  

Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim i 

kaszubską kulturą. Przygotował ją 

mieszkaniec Redy, Dariusz Świsulski, 

we współpracy z redzką Biblioteką i 

Zrzeszeniem. Zaprezentowano na niej 

kilkadziesiąt medali wydanych z okazji 

jubileuszy poszczególnych oddziałów 

Zrzeszenia oraz dla uczczenia wybitnych 

postaci i wydarzeń związanych z  

Kaszubami, jak Antoni Abraham,  

Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, 

połączenie Pomorza z resztą Polski itp. O 

tych oraz innych medalach na różnych 

obszarach bardzo zajmująco mówili D. 

Świsulski oraz prezes gdańskiego  

Oddziału Polskiego  Towarzystwa Nu-

mizmatycznego Aleksander M. Kuźmin i 

członek tej organizacji, Stefan  

Hetmański. Była to niesamowita, bardzo 

wciągająca wędrówka po różnorodnych 

przejawach medalierstwa w historii i 

współczesności. Większość zebranych 

nie kryła, że nie zdawała sobie sprawy, 

jak ciekawe mogą być medale i jak inte-

resujące są związane z nimi opowieści.                     

Tekst: (bb) 

GLS AUTUMN REDA 2013  
 

MOSiR Reda zaprasza  9-10 listopada br. 

na GLS Autumn Reda 2013 zawody w 

układaniu Kostki Rubika 

 Delegat WCA: Adam (Sajgon) 

Polkowski  

 Organizatorzy: 

Małgorzata Milówka, Michał Milówka 

oraz Marcin Bloch  

 Konkurencje: wszystkie   

oficjalne,  

 wpisowe: 15 zł 

 szczegóły na stronie  

internetowej: 

ww.reda.kostkarubika.org  

http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2007POLK01
http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2007POLK01
mailto:milowka@zielonygrajdolek.pl
https://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2013MILO02
https://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2013BLOC01
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INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

w Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Burmistrz 

Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano 

do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, na okres 21 dni, wykaz 

nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze  

przetargu, oznaczonej numerem działki 151/8 obszaru 0,0644 

ha, położonej w Redzie, przy ul. Cechowej, w planie  

zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną 

oraz usługi nieuciążliwe. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają 

jeden z warunków: 

 przysługują im roszczenia o nabycie tych nierucho-

mości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, 

 są poprzednimi właścicielami zbywanych nierucho-

mości pozbawionymi prawa ich własności 

przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami 

poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich 

nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 

tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej 

wiadomości tj. do dnia 14 listopada 2013r. 

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie 

pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście 

w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Pucka 9 lub 

na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. 

 

BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA 

 CZWARTE PRZETARGI  USTNE   

NIEOGRANICZONE 

 

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miasta Redy położonych w Redzie 

w obrębie 1 w rejonie ulic Gniewowskiej i Żwirowej,  

wpisanych w księdze wieczystej 22528, oznaczonych  

numerami działek: 

 480/9 o powierzchni 0,0649 ha, 

 480/12 o powierzchni 0,0650 ha, 

 480/13 o powierzchni 0,0650 ha. 

Nieruchomości objęte przetargiem są: 
1/  niezabudowane i niezagospodarowane 

2/ nieruchomości oznaczone numerami działek 480/9 i 480/12 

posiadają bezpośredni dostęp do drogi powiatowej 

ul. Gniewowskiej i gminnej ul Żwirowej; obsługa komunika-

cyjna z ul.  Żwirowej za pośrednictwem drogi gminnej  

oznaczonej numerem działki 480/11. 

3/ nieruchomość oznaczona numerem działki 480/13 posiada 

bezpośredni dostęp do drogi  gminnej – ul. Żwirowej 

4/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

posiadają następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna i usługowa nieuciążliwa w tym usługi 

oświaty, sportu i rekreacji; dopuszcza się zabudowę usług 

handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2; 

dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub  mieszkal-

nej zamiennie. 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy 

i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie 

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, 

ul. Pucka 9, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06. 

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono cenę wywo-

ławczą i wadium: 

 
lp.     numer działki                      cena wywoławcza w zł netto 

                                 wadium w zł 

 
1.    480/9                                   116 500,- zł 

                                    11 650,- zł 

 
2.    480/12                                 117 000,- zł 

                                    11 700,- zł 

 
3.    480/13                                 117 000,- zł 

                                    11 700,- zł 

 
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doli-

czony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. 

CZWARTE PRZETARGI  odbędą się w dniu 07  

LISTOPADA 2013 r. od godziny 10:00  w siedzibie  

Urzędu Miasta w Redzie ul. Pucka 9. 

Pierwsze przetargi na przedmiotowe nieruchomości przepro-

wadzono w dniu 02 lipca 2013r., drugie – w dniu 21 sierpnia 

2013r. a trzecie w dniu 02 października 2013r. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata  

wadium. 

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru 

działki, w kasie Kaszubskiego Banku Spółdzielczego  w 

Redzie przy ul. Gdańskiej 30 lub przelewem na konto – 

 Kaszubski Bank Spółdzielczy  

37 8350 0004 0000 6006 2000 0040 najpóźniej do dnia  31 

października  2013r.   
O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoław-

czej, 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 pełnomoc-

nictwa, 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 protokóle 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 unieważ-

nienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. 

 

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie 

pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście 

w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Pucka 9 

lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. 
 

http://www.reda.pl/
http://www.reda.pl/
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INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE DO PROJEKTU 

„RÓWNE SZANSE NA SWÓJ BIZNES 2”  
 

 
 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje, że dnia 25 października 2013 

r. (piątek) zostanie ogłoszony nabór do projektu  

„Równe szanse na swój biznes 2”. 

Projekt  polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego 

oraz  wsparcia finansowego do 46 600 zł dla nieaktywnych zawodowo mieszkań-

ców powiatu wejherowskiego, którzy chcą założyć własną działalności gospodar-

czą. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013. Działanie to ma na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwią-

zań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw krea-

tywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

 

Projekt realizowany będzie w kolejno następujących po sobie etapach: 

a) I etap – Rekrutacja uczestników projektu – 26 osób ( listopad 2013 r. – 

styczeń 2014 r. ), 

b) II etap – Obowiązkowe szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”,  

dodatkowe szkolenia wynikające z Indywidualnego Planu Działania, 

indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu razem 74 h – 

26 osób (styczeń – luty 2014 r.), 

c) III etap –  Ocena opracowanych przez uczestników projektów biznes 

planów  przedsięwzięcia (luty 2014 r.), 

d) IV etap – Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjne do 40 000 zł – 

22 osoby (luty – marzec 2013 r.), 

e) V etap – Udzielenie wsparcia pomostowego – 22 osoby (specjalistyczne 

wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe wsparcie pomostowe – ma-

rzec – wrzesień 2014 r. ), 

f) VI etap – Rozliczenie przyznanej dotacji jednorazowej i wsparcia  

pomostowego, 

g) VII etap – Monitoring 12 – miesięcznego  okresu obowiązkowego 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć własną 

działalność gospodarczą, które spełniają poniższe kryteria: 

a) zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego, zgodnie z definicją  

przetoczoną w Kodeksie Cywilnym, w dniu ogłoszenia rekrutacji, (tj. 

25.10.2013 r.), 

b) zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie wejherowskim, 

c) są w wieku 18-29 lat lub/i osobami niepełnosprawnymi w wieku 18-44 lat, 

d) są osobami nieaktywnymi zawodowo lub bezrobotnymi, w dniu ogłoszenia 

rekrutacji, (tj. 25.10.2013 r.), 

e) nie były współ- lub właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły  

działalności  gospodarczej  przez ostatnie 12 miesięcy (przed datą złożenia 

formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w  

projekcie), 

f) nie podlegają wyłączeniu ze wsparcia na podst. obowiązujących przepisów 

krajowych i unijnych. 

W projekcie przewidziano preferencje dla osób niepełnosprawnych oraz osób w 

wieku do 24 roku życia.  

Formularz zgłoszeniowy, regulaminy oraz informacja o spotkaniach  

informacyjnych będzie dostępna od 25.10.2013 r. na stronie internetowej projektu 

www.rowneszanse2.pl oraz w Biurze Projektu. 

 

KONTAKT: Biuro Projektu 

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich, Starostwo Powiatowe w Wejherowie 

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 

pok. 116 (I piętro) biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 

tel./fax. 58 572 94 54  

e-mail: fundusze@powiat.wejherowo.pl  
 

XIII MISTRZOSTWA  

POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ 

10 LATKÓW  
 

W dniach 13-15 września w 

Gdyni na obiektach GOSiR odbyły 

się XIII Mistrzostwa Polski w Piłce 

Nożnej 10 Latków. W zawodach 

udział wzięła  drużyna UKS Jedynka 

Reda, która zdobywając tytuł Mistrza  

Województwa reprezentowała  

Pomorskie w Wielkim Finale. Przez 

dwa dni zmagań chłopcy z Redy 

rozegrali 6 bardzo zaciętych spotkań. 

Wyniki: 

 

Pomorskie - Podlaskie (Talent  

Białystok) 0:1 

Pomorskie - Podkarpackie  

( Przemyśl) 0:1 

Pomorskie - Wielkopolskie  

(Lech Poznań) 2:4 

Pomorskie - Opolskie 3:2 (Prudnik) 

Pomorskie - Śląskie (Raków  

Częstochowa) 2:3 

Pomorskie - Lubuskie ( Sława) 3:4 

W klasyfikacji generalnej  

Redzianie zajęli 12 miejsce.  

Dziękujemy chłopcom  za zaanga-

żowanie, wolę walki oraz miłą 

atmosferę podczas całych  

zawodów. Z całą pewnością ten 

turniej pozostanie w ich pamięci 

na bardzo długo.  

Skład drużyny:    

Maksymilian Zakrzewski, Michał 

Formella, Kacper Matusiak, Dawid 

Król, Szymon Mera, Paweł Szreder, 

Konrad Formella, Igor Wiczkowski, 

Maciej Sablewski, Patryk  

Baranowski, Patryk Kabaja, Mikołaj 

Formella. 

Trenerzy: Arkadiusz Janor, Jakub 

Pluskota 

 

XIII MIĘDZYNARODOWE 

MISTRZOSTWA POLSKI  

MASTERS W JUDO 
 

W dniu 14 września 2013r. 

w Sobótce odbyły się XIII  

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  

Masters w Judo. 

Startował w nich trener judo 

z Simby Reda, Rafał Rutkowski.  

Reprezentując nasze miasto 

zajął I miejsce w kategorii M1, waga 

+100 kg. 

W drodze do finału pokonał 

3 zawodników, a w walce finałowej 

wygrał z aktualnym brązowym  

medalistą Mistrzostw Europy 

Pawłem Miś. 

Serdecznie gratulujemy! 

       

http://www.rowneszanse2.pl/
mailto:fundusze@powiat.wejherowo.pl
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ZIAJA GRAND PRIX  

WYBRZEŻA W TENISIE 

ZIEMNYM O PUCHAR  

„DZIENNIKA  

BAŁTYCKIEGO” 

W dniach 21-22.09.2013r. na kortach 

Redzkiego MOKSiR-u odbył się 

turniej z cyklu  Ziaja Grand Prix 

Wybrzeża. 

Wyniki: 

Kategoria OPEN: 

 

Finał: 
Damian Ptasznik – Damian  

Dąbrowski 3:6,7:5,6:1  

Klasyfikacja końcowa: 

1m Damian Ptasznik - Olsztyn  

2m Damian Dąbrowski -  

Wejherowo 

3m Dariusz Gajewski - Tczew 

      Dawid Wiełłowicz - Gdańsk  

 

Wyniki: 

Kategoria + 50: 

 

 Finał: 

M. Smętek -  J. Fiedorowicz   6:3, 

6:4 

 Klasyfikacja końcowa: 

1m Mariusz Smętek - Gdańsk 

2m Jarosław Fiedorowicz - Gdańsk  

 

W niedzielę 22.09.2013r. odbyły się 

również równolegle Otwarte  

Mistrzostwa Redy w Tenisie 

Ziemnym Kobiet. W finale Julia 

Czaja pokonała po zaciętym  

spotkaniu Katarzynę Wierzbicką. 

Finał: 
Julia Czaja - Katarzyna Wierzbicka 

6:4,7:6 

Klasyfikacja końcowa: 
1m Julia Czaja - Puck 

2m Katarzyna Wierzbicka - Puck 

3m Anna Walczyk - Reda 

4m Ola Gnaczyńska – Reda 

 

TRZECI PRZETARG USTNY 

NIEOGRANICZONY 
 

Burmistrz Miasta Redy 

OGŁASZA na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miasta Redy,  położonej 

w Redzie przy ul. Chopina, wpisanej 

w księdze wieczystej KW 22658,  

oznaczonej numerem działki 8/19 

o powierzchni 0,1683 ha, która: 

1. jest niezabudowana   

niezagospodarowana,  

częściowo porośnięta zielenią    

i zadrzewiona 

2. posiada bezpośredni dostęp 

do drogi gminnej ul. Chopina 

wyposażonej w urządzenia  

infrastruktury technicznej – 

sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną i gazową. 

3. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące 

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudo-

wy usługowej towarzyszącej zajmującej maksymalnie jedną kondygnację użytko-

wą budynków mieszkalnych. 

Działka położona jest: 

 w obszarze archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków, prowadzenie prac 

i badań wymaga pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora  

Zabytków. Obowiązuje uzgadnianie wszelkich poczynań inżynierskich, budowla-

nych innych z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku, 

każdorazowo występowanie o szczególne wytyczne konserwatorskie i opinie 

przed podjęciem decyzji o jakiekolwiek działalności. W przypadku podjęcia  

decyzji o realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie badań ratunkowych 

na koszt inwestora, wyprzedających proces przygotowania inwestycji. Właściciele 

i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku o podjęciu działań inwestycyjnych lub  

związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 3-miesięcznym 

w celu umożliwienia wykonania archeologicznych badań ratunkowych. Badania 

archeologiczne mają charakter sezonowy 

 w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej projektowanego ujęcia wody  

„Pieleszewo II”, 

 w obszarze potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi ziemi. Wszelkie  

inwestycje na tym terenie powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem 

budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich  

posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp. W przypadku konieczności 

zabezpieczenia stabilności skarp, należy w projekcie budowlanym przewidzieć 

sposób ich zabezpieczenia 

 w granicach obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110. 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można  

uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 

pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06. 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium: 

 cenę wywoławczą 221 000,- zł netto 

 wadium: 22 100,- zł. 

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. 

 

TRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 19 LISTOPADA 2013 r. o godzinie 10:00 

w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Pucka 9. 

 

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono w dniu 11 września 

2013 r. a drugi w dniu 15 października 2013r. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. 

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, w kasie 

Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Redzie przy ul. Gdańskiej 30 lub przelewem 

na konto – Kaszubski Bank Spółdzielczy 37 8350 0004 0000 6006 2000 0040 najpóźniej 

do dnia 13 listopada 2013r. 
O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy  

przetargu. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej: 

1. dowód wpłaty wadium, 

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych, 

3. 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 protokóle 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 pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Pucka 9 lub 

na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. 

http://www.reda.pl/
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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD )- ZSEE 
 

Nie raz spotkałeś się z problemem pozbycia się starego 

telewizora czy zepsutej lodówki. 

Pamiętaj!! Dzikie wysypiska w lasach , ogólnodostępne 

pojemniki nie są odpowiednim miejscem na te odpady. Prawo 

zabrania wyrzucania ZSEE do zwykłych pojemników na odpady 

- za nieprzestrzeganie tego zapisu grożą wysokie kary pieniężne. 

To niedopuszczalne również ze względu na powszechne 

zjawisko dewastacji i nielegalnego rozbioru w/w odpadów, 

czego wynikiem jest zaśmiecanie i skażenie środowiska 

naturalnego. Ma to również niestety miejsce w ramach 

organizowanych „wystawek”.  
 

Nie oznacza to jednak, że jesteśmy pozbawieni 

możliwości oddania wielkogabarytowych ZSEE w sposób 

bezpieczny i zgodny z prawem. Poniżej przedstawiamy zasady 

gospodarowaniem zużytymi sprzętami elektrycznymi                   

i elektronicznymi pochodzącymi z  gospodarstw domowych: 
 

1) Mieszkańcy Redy  mają możliwość i powinni oddawać 

ZSEE do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

(PZON) zlokalizowanego przy ul. Obwodowej 52 

(siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo- 

Komunalnego „KOKSIK”), czynnego od poniedziałku 

do piątku 14:00-17:00, w soboty 9:00-14:00). Zużyte 

sprzęty można oddawać także w trakcie 

organizowanych dwa razy do roku Objazdowych 

Zbiórek Odpadów Niebezpiecznych (terminy zbiórek 

dostępne są pod adresem www.kzg.pl, w ramach 

zbiórek objazdowych przyjmujemy ZSEE do 

rozmiarów telewizora).  
 

Można również oddać sprzęt w każdym z pozostałych 

dziewięciu PZON-ów należących do Związku Gmin 

(np. jadąc do pracy) – ich adresy – www.kzg.pl. 
 

2) Podczas zakupu nowego sprzętu stary tego samego 

rodzaju można zostawić w sklepie, a kiedy naprawa 

okaże się nie opłacalna - w  punkcie serwisowym. 
 

3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można 

oddawać również w ramach konkursu „Ekspert EE- 

czyli w trosce o środowisko” . W roku szkolnym 

2013/2014 konkurs ten organizowany jest przez 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

dla placówek oświatowych z terenu swoich gmin-

członków już po raz czwarty.    W jego ramach, 

uczniowie w asyście swoich rodziców i nauczycieli 

zbierają zużyte sprzęty wszystkich rozmiarów, tym 

samym przyczyniając się ich bezpiecznego odzysku i 

recyklingu przez wyszkolonych pracowników                 

w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina 

w Łężycach. 
 

 

Rok szkolny 2013/2014 – propozycje edukacji 

ekologicznej 
 

W roku szkolnym 

2013/2014 Związek zaprasza 

uczniów i nauczycieli z  placówek 

oświatowych swojego terenu do 

uczestnictwa w dobrze znanych           

i lubianych konkursach, warsztatach 

oraz projekcie edukacyjnym. Oprócz wyżej wymienionego 

konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko”, w 

bieżącym roku szkolnym kontynuowane będą także: 

- konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XVI edycja, 

realizowany pod hasłem „Dzieci segregują śmieci”            

- konkurs „Mała nakrętka-duży problem”(XI edycja) 

w którym uczniowie zbierają  plastikowe nakrętki                

- „Konkurs fotograficzny” (VI edycja) którego 

tegoroczny tytuł brzmi „Człowiek w przyrodzie”                  

-  konkurs „Zbiórka baterii” który od tego roku 

organizowany jest bezpośrednio przez Związek. 
 

W bieżącym roku szkolnym kontynuowane będą 

również jednodniowe warsztaty terenowe: „Ciepło dla 

Trójmiasta” (realizowane przy współpracy ze spółką OPEC),  

„Oczyszczanie ścieków” i „Ujmowanie i uzdatnianie wody” 

(realizowane wraz ze spółką PEWIK) oraz „Bliżej Europy -

nowoczesne metody gospodarowania odpadami” (warsztaty 

realizowane we współpracy ze spółką Eko Dolina). 
 

Placówki oświatowe wszystkich poziomów nauczania 

zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji kompleksowego 

projektu edukacyjnego pn. „Lider Lokalnej Ekologii”.               

W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę pragniemy 

skierować na zagadnienia związane z ochroną żywiołów. Hasło 

przewodnie tegorocznej edycji projektu brzmi: „Woda-

powietrze-ziemia”. Zapraszamy zatem do udziału w projekcie 

wszystkie szkoły i przedszkola z terenu działania Związku, które 

pragną dołączyć do grona Liderów Lokalnej Ekologii                

w bieżącym roku szkolnym. 
 

Realizacja wszystkich prowadzonych przez Związek 

działań w zakresie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 

2013/2014 jest współfinansowana jest przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

oraz spółki: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK. 
 
 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin  

„Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia 

gospodarka odpadami: 

(58)6246611,dgo@kzg.pl 

edukacja ekologiczna: 

(58)6247515,dos@kzg.pl 

http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
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MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EKOLOGICZNY W GIMNAZJUM NR 2  

         W dniach 7 do 14 września b.r. w Burgas  

(Bułgaria) odbyło się trzecie już spotkanie delegacji z pięciu 

szkół uczestniczących w projekcie ekologicznym EUROPE 

GO GREEN, realizowanym w ramach unijnego programu 

Comenius - "Uczenie się przez całe życie". W wyjeździe 

uczestniczyło 5 uczennic z Gimnazjum nr 2 w Redzie wraz z 

opiekunami: dyr. J. Skrobulem, U. Obłudą, I. Nowicką i B. 

Borkowską.  

             Najważniejszym celem spotkania grup ze szkół w Burgas (Bułgaria), Gifhorn (Niemcy), L`Aquila (Włochy), Dumfries 

(Szkocja, Wielka Brytania) oraz Redy było przedstawienie tzw. "małych rozwiązań", czyli pomysłów na to, co należy robić, aby 

oszczędzać energię, wodę, ograniczyć i selekcjonować odpady. Oprócz tego, delegacje zaprezentowały działania projektowe, 

jakie odbywały się w szkołach od czasu spotkania w L`Aquili w marcu br. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się również z 

okolicami miasta Burgas istotnymi z punktu widzenia problematyki projektu. Podczas wspólnych wyjazdów mieliśmy okazję 

zobaczyć dwa przepiękne miasta, Sozopol i Nessebar. Bułgaria jest jednym z bardziej atrakcyjnych turystycznie rejonów Europy, 

jednakże boryka się z poważnymi problemami ekologicznymi z powodu dużej ilości turystów. Zaśmiecone plaże i ulice, 

zwiększona ilość energii elektrycznej i wody dla 

hoteli, a także, co ostatnio bardzo istotne,  

dewastacja krajobrazu, to najistotniejsze problemy 

do rozwiązania. Nad tymi zagadnieniami pracowa-

li uczestnicy projektu, dokumentując swoje  

spostrzeżenia sesjami fotograficznymi, plakatami i 

prezentacjami typu "flash mob".  Pobyt w Burgas 

i duża ilość wspólnych zajęć był dla wszystkich 

uczestników znakomitą okazją do wzajemnego 

poznania się i nawiązania bliskich, przyjaznych 

kontaktów. Dla uczennic redzkiego gimnazjum 

udział w tym spotkaniu i w całym projekcie jest 

świetną okazją do podnoszenia umiejętności 

posługiwania się językami obcymi, zwłaszcza j. 

angielskim. Poznawanie obcych kultur i trady-

cji innych narodów jest dobrą lekcją tolerancji 

i otwartości na innych ludzi. Pobyt w Burgas 

pozostawił w nas niezapomniane wrażenia.                                               

                                                                               Tekst: Barbara Borkowska 

IV LIGA TENISA STOŁOWEGO W REDZIE 

Redzcy tenisiści stołowi grający w Akademii Tenisa Stołowego zainaugurowali 21 września br. w rozgrywkach IV ligi 

meczem wyjazdowym w Tuchomiu. Nasz zespół wygrał z „Myśliwcem” 10:0. Kolejny mecz nasza drużyna rozegrała 28  

września we własnej sali sportowej, czyli w SP nr 6 w Redzie. Redzianie ponownie do zera pokonali swojego przeciwnika,  

którym był zespół „Wicher” Wierzchucino. W barwach naszej drużyny występują: Piotr Sikora – kapitan, Krzysztof Szfemin, 

Mateusz Lange, Dawid Welon, Hubert Konkol, Tomasz 

Malinowski i Paweł Jaworski. Trenerem zespołu jest Pan  

Tadeusz Gaweł. Kolejne mecze nasz zespół rozegra na 

wyjeździe, a przeciwnikami będzie drużyna POLTAREX 

POGOŃ III, 05 października w Lęborku i KTS-K  

GOSRiT SOCHA MEBLE Luzino, 26 października w 

Luzinie. 

Ponownie nasz zespół zaprezentuje się przed 

własną publicznością dopiero 09 listopada w meczu  

bratobójczym z II zespołem Akademii Tenisa  

Stołowego. Początek spotkania o godzinie 10.00.  

Pojedynek zapowiada się niezwykle interesująco.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków tenisa 

stołowego z Małego Trójmiasta Kaszubskiego i liczymy 

jak zwykle na gorący doping – zachęca  

Prezes ATS Jerzy Zienkiewicz i piszący te słowa Andrzej 

Byczkowski – Radny Rady Miejskiej w Redzie. 
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ZAPRASZAMY NA IX REDZKIE IMPRESJE 

 
Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła  

Artystycznego KUNSZT serdecznie zaprasza  

mieszkańców Redy i Rumi i Wejherowa na: 

 

IX REDZKIE IMPRESJE –  

pt.: „Kolor, energia, przestrzeń” 

 

Wystawa będzie pokazywana w terminie  

od 25 do 28 października 2013r. w auli ZS nr 1  

w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 

 

Prezentujemy:  

 malarstwo, rysunek, haft krzyżykowy, 

biżuterię, ceramikę, asamblaż, tkaninę, rękodzieło 

artystyczne, fotografię i decoupage.  

 

Biletem wstępu na wernisaż jest dowolnej wielkości 

zużyta żarówka, która stanie się częścią kompozycji  

pt.: „ENERGIA” 

 

PROGRAM: 

 

1. 25.10.2013r. (piątek)  godz. 18.00  WERNISAŻ: 

 Uroczyste otwarcie wystawy, powitanie 

zaproszonych gości 

      Słowo wstępne prezes Stowarzyszenia  

Beata Zawal - Brzezińska 

 Wręczenie podziękowań 

 Koncert muzyczny zespołu MALIBU 

Wystawie towarzyszy: 

 Sala eksperymentów plastycznych 

 Dekoracje roślinne „Różanego  

                      Centrum” – Róży Melcer 

 Goście w czasie trwania wernisażu będą 

mogli wziąć udział w procesie tworzenia obrazu  

abstrakcyjnego 

                 
2.    26-27.10.2013r. (sobota, niedziela) wystawa czynna w godz. 11.00 do 18.00 dla mieszkańców miasta. 

 

3.    28.10.2013r. (poniedziałek) wystawa czynna w godz. od 9.00 do 15.00  dla młodzieży szkolnej,  

                                                                                                od 15.00 do 18.00 dla mieszkańców miasta. 

        

      Mecenat artystyczny: 

 

 Urząd Miasta w Redzie 

 Starostwo Powiatowe w Wejherowie 

  „Różane Centrum” Róży Melcer 

 

Obecna wystawa pt.: ”KOLOR, ENERGIA, PRZESTRZEŃ”- jest próbą pokazania eksperymentów, które towarzyszą kreacji 

artystycznej. Ukazuje różnorodne pomysły na sztukę. Dowodzi, że dzieło nie zawsze musi nieść za sobą ważne przesłanie, może 

być żartem,  ironią lub abstrakcją złożoną tylko z plam. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 
 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Gminy 

Miasta Reda w latach 2011-2015  którego jednym z założeń  jest zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających  

przemocy w rodzinie i skuteczności ochrony ich praw 2013r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 

na ul. Derdowskiego 25 został uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób borykających się z problemem przemocy w rodzinie, 

w którym porad będą udzielali specjaliści pracy socjalnej. Informujemy również, że w ramach funkcjonowania Punktu Konsulta-

cyjnego istnieje możliwość skorzystania z porad radcy prawnego po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem socjalnym. 

Przypominamy o terminach dyżurów w październiku i listopadzie w godzinach od 15:30 – do 17:30 Październik: 

10,17,24,31 oraz Listopad: 7,14,20,28.  Serdecznie zapraszamy !!! 
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