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TRWA IX EDYCJA KONKURSU POMORSKI BIZNESPLAN 2013 

 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie.  Konkurs skierowany jest do 

osób zainteresowanych założeniem własnej firmy lub rozwojem istniejącego już małego przedsiębiorstwa. Konkurs podzielony 

jest na 3 etapy. Pierwszy etap konkursu trwa do 4 października 2013 r. W tym terminie należy złożyć projekt biznesowy  

(pomysł założenia przedsiębiorstwa lub rozwoju małego przedsiębiorstwa działającego na terenie woj. pomorskiego). Spośród  

zgłoszonych projektów komisja konkursowa wyłoni najlepsze, których autorzy przechodzą do kolejnego etapu. Zakończenie i 

ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest na 3 grudnia 2013 r. Efektem dobrego pomysłu na własny biznes jest nagroda 

pieniężna lub rzeczowa, wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej, bezpłatne szkolenia i konsultacje ufundowane przez 

partnerów projektu. 

Zasady uczestnictwa, terminarz, regulamin konkursu i arkusz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej 

www.izba.tkchopin.pl. Głównym organizatorem konkursu jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie przy 

współudziale Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego,  

Krajowej Izby Gospodarczej oraz władz samorządowych miast i gmin województwa pomorskiego. 

 

NARODOWE CZYTANIE – PIKNIK Z FREDRĄ W REDZIE 
 

                    Zainicjowane przez prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego narodowe czytanie dzieł literatury polskiej 

zaowocowało tym, że coraz więcej instytucji kulturalnych 

organizuje to wydarzenie i zyskuje ono na popularności. W 

tym roku również Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie 

oraz Burmistrz Miasta Redy zaprosili do wspólnego czytania 

i słuchania, które odbyło się w sobotę 7 września; tym  

samym Miasto Reda przyłączyło się do ponad 750 miejsco-

wości w Polsce, które w tym roku czytały dzieła Aleksandra 

Fredry.   

                  W podziale na role czytano „Zemstę”, i tak: w roli 

Papkina – wystąpił Burmistrz Miasta Krzysztof  Krzemiński, 

w roli Podstoliny wystąpiła Zastępca Burmistrza Teresa 

Kania, w roli Cześnika Radny Miejski Łukasz  

Kamiński, w roli  Rejenta Milczka Radny Miejski Dariusz 

 

Czylkowski, w roli Klary wystąpiła Katarzyna Zielińska 

pracownica MBP, a w rolę Wacława wcielił się Radny  

Miejski Sebastian Kozioł, zaś w roli narratora  

wystąpiła Sekretarz Miasta Redy Hanna Janiak.   

                  W trakcie pikniku zaprezentowała się z  

pokazem Chorągiew Jakuba Wejhera, a Zrzeszenie  

Kaszubsko - Pomorskie częstowało tradycyjnym chlebem 

ze smalcem i kiszonymi ogórkami, oraz miodem z  

rumskiej pasieki. 

Można było również nabyć tanie książki, w tym  

m.in. utwory czytanego Aleksandra Fredry, jak również 

dzieła artystów stowarzyszonych w redzkich stowarzysze-

niach – Kunszt i TrioArte.  

 
 



 

WRZESIEŃ   2013                                                     REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY                                                       3                  

 
WYSTAWA W MBP 

 

W dniu 3 września br. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w  

Redzie - z inicjatywy redzkiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego - 

odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej ks. prof. Januszowi  
Pasierbowi, wybitnemu historykowi sztuki, znawcy kultury, eseiście, poecie,   

wielorako związanemu z Kaszubami i Pomorzem. Wystawa zatytułowana "Galilej-

ska uroda Kociewia i Kaszub" została przygotowana przez Zarząd Główny  

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z okazji ogłoszenia przez tę organizację  

bieżącego roku Rokiem ks.J. Pasierba. Na kilku jej planszach znajdują się nawiąza-

nia do Redy, gdyż była ona znaczącym miejscem w biografii i twórczości ks. J. 

Pasierba. Był w niej w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku pierwszym  

powojennym wikarym, od niej rozpoczął poznawanie Kaszub i do niej kilkakrotnie 

nawiązywał w swoich książkach. 

(Fot. M. Wilczyński) 

Na otwarciu wystawy, o jej tajnikach, jak również o drodze życiowej i 

twórczości ks. J. Pasierba mówił jej współtwórca, Bogdan Wiśniewski z Pelplina. 
Natomiast Bogusław Breza, prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 

Redzie, przybliżył nieco zachowane świadectwa o pobycie ks. J. Pasierba w  

Redzie. W dyskusji między innymi były prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego, Paweł Hincke dzielił się wspomnieniami z nauki religii w szkole w 

Ciechocinie prowadzonej przez ks. J. Pasierba, a ks. Przemysław Lewiński  

zaproponował, by jego imieniem nazwać jedną z redzkich ulic. 

Na uroczystość otwarcia wystawy przybyło stosunkowo liczne grono  

redzian i kilkoro gości z innych miejscowości. Wśród nich między innymi był 

burmistrz Krzysztof Krzemiński i jego zastępczyni. Teresa Kania, a z władz  

powiatowych były obecne radne Rady Powiatu Wejherowskiego, Genowefa  

Małyszko i Genowefa Słowi.   

  

"Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH" 
 

 

 

"Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH" 

VI Pomorskie spotkania pisarzy  

z młodymi czytelnikami 

/12-14 września 2013r./ 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie w 

ramach akcji "Z książką na walizkach" gościła w 

piątek 13.09 Katarzynę Terechowicz i Wojciecha 

Cesarza. 

 

Katarzyna Terechowicz 

Absolwentka Wydziałów Grafiki i 

Scenografii Akademii Sztuk  

Pięknych w Warszawie oraz  

Państwowej Wyższej Szkoły  
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 

w Łodzi. Jest grafikiem i autorką 

(regularnie nagradzanych) scenariu-

szy filmów dla dzieci. Jej pasją jest 

ekologia. Kocha wszystkie psy na 

świecie. 

 

Wojciech Cesarz 

Artysta grafik, dyrektor kreatywny i 

artystyczny w agencji reklamowej. 

Dyrektor artystyczny wielu tygodni-
ków i miesięczników. Zwolennik 

ekologii. 

 

INFORMACJE PZERiI REDA 
 

17 lipca 2013 -  Setną  

rocznicę urodzin obchodziła jedna z 

pierwszych członkiń  PZERiI w 

Redzie.    Pani Maria Marsz – przez  
kilkanaście lat była pierwszą  

księgową naszego związku. W roku 

1996 odznaczona została -  małą 

złotą odznaką honorową. Z okazji 

tego niezwykłego  jubileuszu na 

życzenie solenizantki w jej domu 

odprawiona została  dziękczynna 

msza święta. Następnie wszyscy 

uczestnicy zaproszeni zostali do 

ogrodu,  gdzie przy suto zastawio-

nych stołach odbył się poczęstunek. 

Syn pani Marii w bardzo interesujący 
sposób opowiedział życiorys swojej 

mamy. Pani Maria zebrała  mnóstwo 

serdecznych życzeń, kwiatów  i  

podarunków – od życzliwych  

znajomych krewnych i delegacji. 

Wśród  nich  nie zabrakło przedsta-

wicieli: z Urzędu  Wojewódzkiego, 

Urzędu Miasta oraz PZER i I z Redy, 

którego Pani Maria nadal jest  

członkiem. 

  Zarząd Związku Emerytów  
Rencistów i Inwalidów z Redy  

składa serdeczne podziękowanie 

władzom miasta za wsparcie naszego 

związku w realizacji zadań  

statutowych. „Wędrujemy po  

ojczystej naszej ziemi, by ją  

zwiedzić wzdłuż i wszerz”. 

Wiele  jest miejsc, które  

należałoby  poznać  ze względu na 

krajobraz, zabytki oraz te, które swą 

tragedią  wpisały się w historię  
naszego kraju. 

W tym roku Związek  

zwiedził m.in. Stutthoff, Frombork 

oraz podczas wycieczki na Litwę 

m.in. Wilno, Troki i Kowno.  
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NOWY DOM KULTURY W REDZIE 

 Głównym punktem obrad ostatniej XXXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie 
było utworzenie samorządowej instytucji kultury o nazwie „Miejski Dom Kultury 

w Redzie”. Powstanie on 1 października 2013 r. i zajmie nieruchomość przy ul.  

Łąkowej 59 A o pow. 323,80 m. w dawnym budynku wymiennikowni Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „KOKSIK”. Budynek ma zostać 

gruntownie przebudowany na potrzeby kulturalne. Projekt jest już gotowy. Dom 

Kultury będzie realizował zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, 

ochrony kultury oraz wychowania, edukacji, turystyki i promocji miasta. Kierować 

nim będzie dyrektor, powołany przez burmistrza miasta na okres kadencji, która 

może trwać od 3 do 7 lat, OGŁOSZONO JUŻ KONKURS NA TO STANOWI-

SKO – szczegóły na stronie urzędu Miasta Redy.  

Wydzielenie placówki z MOKSiR-u wpłynie na efektywniejsze gospodarowani 

środkami finansowymi z budżetu miasta, przeznaczonymi na działalność kulturalną 

oraz umożliwi skorzystanie ze środków zewnętrznych. Obecnie przeznaczono 73 

tys. zł na działalność MDK w 2013 roku. Zmianie uległa także nazwa Miejskiego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie na MOSiR. 

20 LECIE PRYWATNEJ SZKOŁY W REDZIE 
 

W piątek, 21 czerwca 2013 r. Prywatna Szkoła w Redzie uroczyście  

obchodziła swoje 20 – te urodziny. Z okazji jubileuszu obszerny program  

artystyczny, oprócz uczniów szkoły podstawowej, przygotowali uczniowie naszej 

szkoły muzycznej, która istnieje od 1996 roku oraz dzieci z przedszkola,  
powołanego do życia w 2005 roku, jako integralna część Prywatnej Szkoły. 

       Uroczystość  obchodów 20-
lecia przebiegała w trzech płaszczy-
znach: duchowej, artystycznej i towarzy-
skiej. Obchody jubileuszu rozpoczęły się 
uroczystą Mszą św. w Kościele p.w. św. 
Antoniego w Redzie, którą celebrował 

ks. Proboszcz Kanonik Jan Kowalski w 
koncelebrze naszych katechetów – daw-
nych – ks. Piotra Wieckiego i ks. dr 
Piotra Przyborka oraz obecnego kateche-
ty ks. Mariusza Kotłowskiego.   
Podniosły nastrój wzmocniła oprawa 
muzyczna mszy św. przygotowana przez 
nauczycieli Prywatnej Szkoły Muzycznej 

w Redzie. P. Małgorzata Bednarek za 
siadała przy organach, p. Michała 
Huszczo, pięknie grał na skrzypcach, zaś 
chór szkoły muzycznej wykonał 2 pieśni. 
       Po wzruszających przemowach 
i życzeniach rozpoczęła się część  
artystyczna, opracowana i przygotowana 
przez p. Marię Masztalerek, która 20 lat 

temu przygotowywała  zakończenie 
pierwszego roku szkolnego. Występowa-
li uczniowie i dzieci z naszych wszyst-
kich placówek. Całą część artystyczną  
zakończyło prawykonanie hymnu szkoły, 
skomponowanego specjalnie na 20-lecie 
przez nauczyciela Prywatnej Szkoły 
Muzycznej w Redzie, kompozytora i 

dyrygenta p.Tadeusza  Dixa. 
        Wieczorem w budynku szkoły 
odbyło się spotkanie towarzyskie. 
Wspomnieniom i rozmowom nie było 
końca. Dzięki sprzyjającej pogodzie 
można było mile spędzić czas wśród 
pięknego otoczenia ogrodów szkolnych.
     Tekst: Maria Masztalerek 

 

BIURO PORAD PRAWNYCH 

I OBYWATELSKICH 
 

Europejskie Ugrupowanie na 

Rzecz Edukacji i Kreowania  

Aktywności „EUREKA” zaprasza 
mieszkańców miasta Reda do biura 

porad prawnych i obywatelskich 

otwartego w ramach realizacji Paktu 

na Rzecz Budowania Społeczeństwa 

Obywatelskiego. W ramach funkcjo-

nowania biura osoby prywatne oraz 

formalne i nieformalne grupy  

obywateli uzyskać mogą bezpłatną 

pomoc w zakresie przysługujących 

im praw i obowiązków. Porady 

udzielane są w siedzibie stowarzy-
szenia w Redzie, ulica Gdańska 55 w 

każdy: 
poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00  
i czwartek w godz. 13:00 – 17:00 

 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, 

wszystkie osoby chętne do uzyskania 
porady prosimy o wcześniejsze  
umówienie wizyty pod nr  

tel. (58) 678-44-48. 
Realizacja projektu współfinansowana 
jest ze środków Funduszu Dla  
Organizacji Pozarządowych w ramach 
Grantu Blokowego Polsko-

Szwajcarskiego Programu Współpracy. 
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PODSUMOWANIE SPORTOWYCH WAKACJI Z 

MOKSIREM 
 

 Okres wakacji to bardzo pracowity moment dla 
pracowników działu sportu MOKSiR Reda. Przez dwa  

miesiące każdego dnia można było wziąć udział w różnego 

rodzaju zawodach oraz turniejach.   

W ofercie sportowej były m.in. Turnieje: piłka 

siatkowa, koszykówka, piłka nożna, badminton, tenis oraz 

gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych. Każdy z  

mieszkańców Redy oraz okolic mógł znaleźć coś dla siebie. 

      Uczestnicy wszystkich konkurencji po każdym turnieju 

punktowali do klasyfikacji generalnej zawodów. Dzięki 

temu ważna była forma sportowa jak również systematycz-

ność oraz zaangażowanie. Dla najbardziej wytrwałych 

MOKSiR ufundował pamiątkowe puchary, medale oraz 

nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. 

      Zwycięzcy poszczególnych zawodów: 

 

Turniej koszykówki kategoria OPEN: 

Pantalony - T. Kawa, M. Benkowski, T. Tarata 

Turniej piłki nożnej rocznik 1996 i młodsi: 

Włochy - Przemysław Pieper, Przemysław Pawelczyk, 

Oskar Staniszewski, Krystian Hening Krzysztof  

Żuchowski, Damian Polmański,Nicol de Nitto, Kacper  

Ziętkowski 

Turniej piłki nożnej rocznik 2002 i młodsi: 

Gwiazdy Janora - Dawid Król, Kuba Głowienka, Kacper 

Matusiak, Paweł Szreder, Szymon Mera, Dawid  

Bralczyk, Piotr Tomaszewski, Michał Formella 

  

Turniej piłki siatkowej kategoria gimnazjum: 

Gruby i Chudy - Jakub Grubba, Oskar Staniszewski,  

Radek Horbik.  

Turniej siatkonogi kategoria OPEN: 

Bez Nazwy - Piotr Miotk, Mateusz Młynarczyk, Kordian 

Bartnicki.  

Turniej Tenisa Ziemnego: 

Kategoria Dzieci: 

1. Dominika Lenkiewicz - Chłapowo 

2. Pola Miłosz - Wejherowo 

3. Maja Ładkowska - Rumia 

4. Oliwia Bednarska - Rumia 

Kategoria Kobiet: 

1. J. Jaworska - Rumia 

2. I. Szeleżyńska - Rumia 

3. K. Ossowska - Reda 

4. A. Gnaczyńska - Reda 

Kategoria Mężczyzn: 

1. T. Sulewski - Rumia 

2. Ł. Ławryniewicz - Rumia 

3. W. Abramowicz - Reda 

4. O. Grabowski - Rumia 

Turniej street soccera kategoria szkół podstawowych i 

gimnazjum: 

Podstawówki:  

Tiki Taka - K. Łaziński, D. Lisiecki 

Gimnazjum: 

Bez Nazwy - P. Miotk, D. Grunwald 

PODSUMOWANIE KULTURALNYCH WAKACJI Z 

MOKSIREM 

 

SUN GRASS VOL.3 MUZYKA ELEKTRONICZNA – 

JEDYNA TAKA IMPREZA W POWIECIE  

WEJHEROWSKIM! 

19 lipca 2013r. na boisku k. stadionu odbyła się trzecia 

edycja SUN GRASS muzyka elektroniczna. W tym roku 

oprócz sceny głównej gościliśmy kolektyw SYNDROME 

OF DISORDER (znany między innymi z prowadzenia 

imprez w klubie muzycznym Sfinks w Sopocie) z własną 

mini sceną - na której można było usłyszeć muzykę od  
dubstepu, przez drum'n'bass po breakbeat, czy też techstep. 

Mimo początkowych trudności atmosferycznych, około 

godziny 21:00 słuchacze muzyki elektronicznej zaczęli 

tłumnie przybywać, aby zobaczyć występ największych 

gwiazd sceny elektronicznej w Polsce, którymi w tym roku 

byli - PROCESOR PLUS (elektro punk), TOM ENCORE 

(dubstep, glitch-hop), RADIKAL GURU (dub, dubstep) 

oraz lokalnego producenta muzycznego HANSOLLO 

(drum'n'bass). Tych czterech artystów dało zarazem  

najbardziej energetyczne występy. Ciekawostką był występ 

SYSTU z wokalistką. Bardziej spokojnie było na początku 
(PANDA, SOURONE, REZA). Przez cały czas trwania 

imprezy pojawiło się pod obiema scenami prawie 600 osób. 

Oto niektóre z opinii przybyłych słuchaczy - zasłyszanych 

przez organizatorów i wykonawców: Uczestniczka, która na 

SUN GRASS VOL.3 przyjechała z Gdańska: "Nikt mi nie 

uwierzy, że byłam w Redzie i w ogóle na takiej imprezie!". 

Uczestnik z Wejherowa: "Z tego zrobi się druga Ostróda".  

 

LATO Z KULTURĄ 2013 
 

W tym roku tematem zajęć dla dzieci była rzeka Reda. 

Uczestnicy mogli zbudować tratwę podczas warsztatów 

plastycznych prowadzonych przez Joannę Gessler, nagrać 

swój głos i poznać kulisy realizacji dźwięku podczas  

"Łowienia dźwięków", potańczyć, a także poznać wiele 

ciekawych informacji nt. rzeki i wody podczas warsztatów 

ekologicznych. Remix muzyczny jaki stworzyły dzieci wraz 

z instruktorem Pawłem Reckim można odsłuchać na  

głównej stronie www.kultura.manifo.com (lewa kolumna).  

 

REDZKA ORKIESTRA DĘTA W PUCKU 

 

11 sierpnia 2013r. w Pucku miała miejsce Rewia Orkiestr 

Dętych. Wystąpiły orkiestry: Reprezentacyjna Orkiestra 

Dęta Ziemi Puckiej z solistką Magdaleną Gawin, Orkiestra 

Dęta OSP Sławoszyno, Orkiestra Dęta Strzebielino oraz 

Orkiestra Dęta Miasta Redy. Po Rewii Orkiestr można 

było również wysłuchać koncertu w ramach cyklu "Na mu-

zycznej fali" - wystąpił Teatr Muzyczny Hals z programem 

"Piosenka jest dobra na wszystko". 

Redzką Orkiestrę w Pucku reprezentowali: kapelmistrz - 

Piotr Keller, trąbki - Piotr Gruba, Piotr Lezner,  

Bartłomiej Górka, klarnet - Klaudia Gurzyńska,  

saksofony - Paweł Gdaniec, Marta Koszałka, saxhorny - 

Jarosław Bartosiewicz, Łukasz Frankowski, waltornia - 

Agnieszka Grajewska, puzony - Mateusz Zielke,  

Mateusz Koss, tuby - Daniel Keller, Stanisław Dąbrow-

ski, perkusja/bęben - Andrzej Keller, perkusja/żele - 

Patryk Keller (najmłodszy członek orkiestry - 11 lat),  

zestaw perkusyjny - Józef. 

 

http://m.in/
http://www.kultura.manifo.com/
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Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 
 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”           

w dniach 27-28.09.2013 organizuje dla mieszkańców Redy 
Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. Podczas postoju 

specjalnie oznakowanego i wyposażonego pojazdu, można 
nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, takie jak:  
 

 sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów TV) 

  resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki  

  środki ochrony roślin i owadobójcze 

  zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje 

  przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki 

  świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry 

  przełączniki, baterie i akumulatory 
 

Zbiórki odbędą się według poniższego harmonogramu: 
 

 

POSTOJE - SZKOŁY 

PIĄTEK 27.09.2013 

 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA  

SOBOTA 28.09.2013 
 

9:00  Prywatna Szkoła 

ul. Norwida 59 
9:40  Szkoła Podstawowa nr 2  

ul. Zawadzkiego 12 
10:20  Zasadnicza Szkoła 

Rzemiosł Różnych, 
ul. Gdańska 33 

11:00  Zespół Szkół nr 1 
ul. Łąkowa 36/38 

11:40  Zespół Szkół nr 2 
ul. Brzozowa 30 

12:20  Szkoła Podstawowa nr 5 
ul. Rekowska 36 

13:20-13:40  Szkoła 
Podstawowa nr 6,  

ul. Gniewowska 33 

 

9:00  ul. Fenikowskiego 16 

(tył Lidla) 
9:20  ul. Szkolna 20 

9:40  ul. Spokojna 31-33 
10:00  ul. Jana Pawła II/Bielawy 

10:20  ul. Łąkowa 29-39 
10:40  ul.Kazimierska/Wiśniowa  

11:00  ul. Brzozowa/Jodłowa 
11:20  ul. Długa/Graniczna 

11:40  ul. 12-go Marca/ 
Jaśminowa 

12:00  ul. 12-go Marca/ 
Ogińskiego 

12:30  ul. Buczka 29-31 
13:00- 13.20  ul. Gniewowska 14  

(przy sklepie Lewiatan) 
 

Przypominamy, że odpady niebezpieczne można oddać także               

w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON): 
- Reda, ul. Obwodowa 52 (otwarty od poniedziałku do 

piątku 14:00-17:00 oraz w soboty 09:00-14:00). 
Na stronie internetowej Związku (www.kzg.pl) znaleźć można 

także dokładny wykaz punktów, w których ustawione są pojemniki 
do zbiórki zużytych baterii (min. szkoły, urzędy) oraz 

przeterminowanych lub tylko częściowo wykorzystanych lekarstw 
(apteki), a także adresy i godziny otwarcia pozostałych PZON 

prowadzonych przez KZG na swoim terenie. 
 

UWAGA  

Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu        
i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych 

powstałych w wyniku działalności gospodarczej.  
 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl 

 gospodarka odpadami: (58)624 66 11, dgo@kzg.pl 

 ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58)6247515, 

dos@kzg.pl 

Selektywna zbiórka odpadów w pigułce 
 

1 lipca 2013r. weszły w życie przepisy znowelizowanej 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” aktywnie angażuje się     

w system gospodarki odpadami na terenie swoich gmin- członków. 
Nauczeni doświadczeniem możemy śmiało powiedzieć, że na 

naszym terenie „rewolucja śmieciowa” przyjęła formę ewolucji 
systemu, który z powodzeniem funkcjonuje od lat. Jesteśmy 

przekonani, że podstawą sprawnie funkcjonującego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi jest segregacja „u źródła”, 

czego efektem są wysokie wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów 
selektywnej zbiórki na terenie naszych gmin. 

 Aby segregacja odpadów komunalnych poprzez 
wydzielenie frakcji surowcowej była na wysokim poziomie, 

niezbędna jest świadomość mieszkańców na temat tego jak należy 

segregować. Poniżej  przedstawiamy podstawowe zasady segregacji 
odpadów komunalnych z naszych gospodarstw domowych: 
 

 

 

 

 

 - butelki po napojach 
 - folia opakowaniowa, reklamówki, worki foliowe 

 - puste opakowania po farbach, olejach, chemii     
gospodarczej 

 - doniczki, tacki, styropian opakowaniowy 
 - metalowe zakrętki, puszki metalowe i alumin. 

 - plastikowe opakowania po żywności 
 - folia aluminiowa po chipsach, kawie, wieczka  

 - opakowania po chemii gospodarczej 
 

 CZEGO NIE WRZUCAMY: 
 - siatki biodegradowalne 
 

 
 

 - papier szkolny, biurowy, pakowy 

 - książki, zeszyty, gazety, czasopisma, katalogi   
 - opakowania wielomateriałowe np. po mleku 

 - torebki papierowe, pudełka tekturowe 
 - worki po cemencie, suchych zaprawach, klejach 
 

 CZEGO NIE WRZUCAMY: 
 - kalka techniczna, maszynowa 
 

 

 

 

 - opakowania szklane po kosmetykach 
 i chemii gospodarczej 

 - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności 
 - butelki po napojach alkoholowych 
 

 CZEGO NIE WRZUCAMY: 

 - szyby okienne, samochodowe, kineskopy,    
szklanki duralex, żaroodporne, talerze, porcelana,  

fajans, żarówki i świetlówki 
 

 

 Sprawne i efektywne funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga wspólnego 

zaangażowania przedsiębiorców, władz lokalnych oraz 
mieszkańców. Musimy sobie uświadomić, że wypracowane nawyki 

segregacji odpadów „u źródła” czyli możliwie najbliżej miejsca ich 
powstawania, dają wymierne efekty. Kto wie, czy kolejna kupiona 

przez nas plastikowa donica, zeszyt lub słoik nie zyskał „drugiego 
życia” dzięki naszej codziennej pracy. 

http://www.kzg.pl/
mailto:dgo@kzg.pl
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 EKOapka – POSEGREGUJ ODPADY BEZ PROBLEMÓW! 

 

Eko Dolina  stworzyła Aplikację, aby ułatwić segregację mieszkańcom terenu obsługiwanego przez Eko Dolinę.  Pozwala ona 

przypisać odpad do odpowiedniej kategorii, zgodnie z obowiązującym w gminie systemem.  Aplikacja jest bezpłatna. 

Przeznaczona dla mieszkańców gmin, zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin " Dolina Redy i Chylonki".   Dzięki funkcji 

geolokalizacji, system rozpoznaje w jakiej gminie znajduje się użytkownik.  

Aplikacja mobilna od Eko Doliny dla mieszkańców gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, Szemud, 

Luzino.  

W poszczególnych gminach KZG obowiązują różne zasady dot. segregacji, ale dla „EKOapki” to żaden problem. Wystarczy, że 

użytkownik określi, w której z gmin KZG mieszka, a narzędzie samo przypisze odpady do odpowiedniej kategorii. To proste!  

 

Sprawdź ponad 200 odpadów  

Baza zawiera ponad 200 odpadów podzielonych na kategorie: makulatura, szkło, plastik i metale, odpady niebezpieczne, 

wielkogabarytowe, zielone, budowlane, elektrośmieci i odpady zmieszane. Dzięki takiemu podziałowi każdy łatwo zidentyfikuje, 
gdzie wyrzucić dany odpad.  

 

Geolokalizacja wskaże punkty zbiórki  

Każdy użytkownik znajdzie także najbliższe punkty zbiórki odpadów „problematycznych”, jak np. niebezpieczne. Usługa ta 

możliwa jest dzięki wykorzystaniu Google Maps oraz wskazania przez użytkownika Gminy, w której mieszka.  

 

Dodatkowo - informacje o „wystawkach”, zbiórkach i innych wydarzeniach ekologicznych.  

 

Segreguj, z „EKOapką” to proste!                              

 

 
Pobierz bezpłatnie aplikację na system Android:  

zeskanuj kod QR 

 

 
 

lub wejdź na stronę play.google.com i wpisz w wyszukiwarkę „EKOapka”.  

 

 TURNIEJ EKOLOGICZNY W GIMNAZJUM NR 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 W ramach obchodów Święta Patrona Szkoły, 21 maja w Gimnazjum nr 2 odbył się szkolny turniej ekologiczny pod 

hasłem: „Śmieci mniej – Ziemi lżej”. Wszystkie klasy zmagały się w konkurencjach, których myślą przewodnią było 

poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów w zakresie problematyki związanej z ochroną środowiska. 
 Jednym z elementów konkursowych była przeprowadzona wcześniej zbiórka makulatury oraz test wiedzy ekologicznej. Wśród zadań 
turniejowych znalazły się takie, jak: Przygotowanie prezentacji nt. sposobów wytwarzania, wykorzystania, zużycia i przetworzenia określonego 
odpadu, np. butelki szklanej, stalowego garnka, leków, resztek farb, itp.; „Śmieciowy pokaz mody”, czyli  zaprezentowanie kreacji wykonanych 
w całości z materiałów odpadowych; Wykonanie hasła o tematyce proekologicznej w postaci wiersza lub piosenki. 

Zarówno w pokazie mody, jak w prezentacji „zielonych” haseł klasy wykazały się dużą pomysłowością i poczuciem humoru.  
 Turniej zakończyły zmagania sportowe w konkurencjach nawiązujących do głównej tematyki, m.in. hokejowy slalom między 
plastikowymi butelkami czy zbijanie butelkowych „kręgli”. Zaciętą rywalizację wygrała klasa II c, która w nagrodę otrzymała  
okolicznościowy tort. Turnieje szkolne należą do wieloletnich tradycji szkoły. Spełniają nie tylko ważną rolę edukacyjną, ale też stanowią zawsze 
znakomitą okazję do świetnej zabawy i pełnej zaangażowania rywalizacji.  

Tegoroczny turniej ekologiczny przygotowały: U. Obłuda, B. Borkowska, L. Skrobul, I. Nowicka. Był on elementem projektu  

„Europe Go Green” realizowanego w naszej szkole w międzynarodowej współpracy w ramach unijnego programu Comenius – Uczenie 

się przez całe życie.  
                          Tekst: Iwona Nowicka 
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