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UKS 1 REDA 2003 ZWYCIĘZCĄ FIGHT LOUNGE CUP 2016 

 

 
 W miniony weekend 20-21 lutego br. udaliśmy się na ostatni turniej halo-
wy dla rocznika 2003. Dzięki zaproszeniu Polonii Bydgoszcz wzięliśmy udział w  
prestiżowym ogólnopolskim turnieju Fight Lounge Cup 2016. W zawodach  
wystartowało 16 drużyn z 5 województw: kujawsko-pomorskie, zachodniopomor-
skie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie. Turniej rozgrywany był w 
Hali Widowiskowo-Sportowej Łuczniczka - arenie Mistrzostw Świata w piłce 
siatkowej. 
 W ciągu dwóch dni każda drużyna rozegrała 14 spotkań. Taki maraton dał 
się we znaki wszystkim uczestnikom. Dzięki sporej liczbie gier mogliśmy spraw-
dzić swoje umiejętności na tle bardzo wymagających rywali. Szczególnie mecze 
drugiego dnia zawodów były na bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej cieszy 
fakt, iż na 8 ekip grających w Lidze Mistrzów to Jedynka Reda, reprezentująca 
województwo pomorskie, po dobrej grze uplasowała się na pierwszym miejscu. 
Nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika turnieju otrzymał Dawid Król na 
co dzień zawodnik Kadry Pomorza rocznik 2003. 
 Podczas uroczystej dekoracji zawodnicy Jedynki Reda otrzymali pamiąt-
kowe medale oraz puchar z rąk  Pana Eugeniusza Nowaka -V-ce prezesa PZPN. 
W meczu o Super Puchar (spotkanie pomiędzy zwycięzcą edycji  
zeszłorocznej ze zwycięzcą edycji tegorocznej) Jedynka Reda pokonała Don Bosco 
Ostróda 5:1. Tym samym chłopcy wrócili z Bydgoszczy z dwoma pucharami oraz 
medalami. 
Skład zwycięzców: Kacper Cyra, Kacper Matusiak, Michał Formella, Dawid Król, 
Dawid Hebel, Filip Behmke, Kamil Hinz, Szymon Mera, Dawid Bralczyk, Miłosz 
Mycio. 
Trener: Arkadiusz Janor 
Końcowa klasyfikacja turnieju Fight Lounge Cup 2016 
LIGA MISTRZÓW: 
1. JEDYNKA REDA, 2. IRAS CZAPLINEK, 3. UKS ŚREM, 4.UKS NEO -  
SYSTEM GOL BRODNICA, 5. DON BOSCO OSTRÓDA, 6. ELANA TORUŃ 
7. POLONIA BYDGOSZCZ I, 8.POLONIA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

Ze sportowym pozdrowieniem: 
Arkadiusz Janor  

WYSTAWA RYSUNKU I IKON 
 29 stycznia br. odbył się wernisaż warsztatów prowadzonych w 2015 roku 
przez Stowarzyszenie Kunszt: rysunku odręcznego „Od szkicu do dzieła sztuki” 
oraz ikon „Śladami Rublowa- pisanie ikon”.    
 Wernisaż otworzyła prezes Stowarzyszenia Beata Zawal – Brzezińska, a 
o pracy kursantów warsztatów rysunku opowiedziała prowadząca Bogdana  
Gołojuch. Podkreśliła zaangażowanie uczestników i zwróciła uwagę na jakość 
uzyskanych przez nich efektów artystycznych. Wskazała, że Stowarzyszenie ma  
nadzieję na dalsze finansowanie warsztatów rysunkowych dla mieszkańców przez 
Urząd Miasta w Redzie. Instruktor pisania ikon - Aleksandra Szwarc odczytała  
motto - przesłanie, które jest bardzo ważnym czynnikiem przy pracy nad  ikoną. 
Przybliżyła zgromadzonym kulisy powstawania ikony – tzw. duchowego obrazu. 
Opowiedziała także o specyficznych barwnikach i farbach używanych do pracy nad 
obrazem.  Przedstawiciel Starostwa Powiatowego – członek Zarządu Jacek Thiel 
wyraził uznanie co do jakości prac i znakomitych efektów uzyskanych na warszta-
tach. Wyraził radość z rezultatów dobrze wydanych pieniędzy na rzetelnie prowa-

dzone szkolenie przez Stowarzysze-
nie Kunszt. Kurs ten został sfinan-

sowany przez Starostwo Powiatowe i 
Urząd Miasta w Redzie.  Jacek Thiel 

wspólnie z radnym powiatowym z 
Redy Ludwikiem Zegzułą wręczyli 
dyplomy wszystkim kursantom. 

 Wystawie towarzyszyły 
także podziękowania i kwiaty dla 
prowadzących zajęcia. W miłej  
atmosferze i przy poczęstunku  
można było podziwiać różnice w 
indywidualnym podejściu do tej 
samej niewielkiej ikony oraz  

odmienne wykonania tej samej  
martwej natury. Można też było 
zapytać artystów o szczegóły ich 
pracy. Prezes Stowarzyszenia Kunszt 
obiecała zaprezentować prace rysun-
kowe i ikon na tegorocznej wystawie 
Stowarzyszenia – XII Redzkich 
Impresjach.  

Wystawa prac była  
eksponowana w Miejskiej Bibliotece  
Publicznej do 11 lutego br. Ze 
względu na duże zainteresowanie 
warsztatami ikon i rysunku, po  
uzyskaniu dofinansowania zajęcia 
będą kontynuowane. 
        Tekst: Beata Zawal - Brzezińska 
Fotografia: Małgorzata Łukasiewicz 
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DWA STYPENDIA DLA ABSOLWENTA REDZKIEJ SZÓSTKI 

  
 Z wielką radością pragniemy poinformować, że zeszłoroczny absolwent 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie, Kamil Trocki otrzymał w styczniu br. dwa  
bardzo poważne wyróżnienia. Kamila zakwalifikowano do programu Zdolni z 
Pomorza w powiecie wejherowskim i z tego tytułu został On włączony do zajęć 
specjalistycznej grupy matematycznej w której będzie mógł rozwijać swój talent w 
tej dziedzinie. Otrzymał również stypendium z Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Pomorskiego w ramach Pomorskiego Programu Pomocy Stypen-
dialnej. Kamil jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, czemu dał dowód będąc  
niejednokrotnie laureatem licznych konkursów przedmiotowych w czasie swej 
edukacji w szkole podstawowej. 
 Serdecznie gratulujemy naszemu w tak wyjątkowy sposób docenionemu 
absolwentowi oraz jego Rodzicom i mocno trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! 

Dyrektor oraz nauczyciele SP6 w Redzie 
KREDZIARNIA W REDZKIEJ SZÓSTCE 

 
 Nie od dziś wiadomo, że jedną z ulubionych zabaw małych i dużych ludzi 
jest rysowanie. Kto z nas nie rysował kredą na tablicy, czy podwórkowym chodni-
ku? Dzieci rozwijają dzięki takiej twórczości swoją kreatywność, wędrują po  
świecie fantazji. Czasy rysowania po chodniku tak popularne w latach 70-tych, 80-
tych czy 90-tych odeszły już raczej do lamusa, jednak radość tworzenia w  
kolejnych pokoleniach małych rysowników nie przeminęła. Realizacji takiego 
marzenia wyszli naprzeciw Małgorzata i Mirosław Rożyńscy z inspiracji których w 
Szkole podstawowej nr 6, w Redzie, powstała Kredziarnia. Co to takiego? To 
ogromna, licząca kilka metrów kwadratowych, pomalowana specjalną farbą  
powierzchnia, zamieniona w wielką tablicę. Tu uczennice i uczniowie będą mogli 
tworzyć kolorową kredą swoje dzieła. Dzieci wraz z wychowawcami wspólnie 
ustalą zasady działania Kredziarni. W ten sposób wspólnie stworzą regulamin  
korzystania z tego sympatycznego miejsca. Kredziarnia już po feriach będzie  
działała według ustalonych przez dzieci i wychowawców propozycji.                                                                                                             
           Tekst: aKa 

KONCERT ŚWIĄTECZNY ORAZ FINAŁ AKCJI UNICEF  
„MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY” 

 
 21 stycznia br w Szkole Podstawowej nr 6, w Redzie miało miejsce  
niecodzienne spotkanie. Aktorzy Koła Teatralnego KONICZYNKA i ich  
opiekunki, panie Aneta Kujawczyk oraz Grażyna Tamas przygotowały wieczór 
podsumowujący akcję Unicefu zatytułowaną „Mali uczniowie idą do szkoły”. 
Wcześniej uczniowie redzkiej Szóstki, którzy wzięli udział w akcji, wykazali się 
wielką pomysłowością w zrealizowaniu niełatwego zadania. Polegało ono na  
napisaniu książki. Najpierw jednak wszyscy obejrzeli film edukacyjny o proble-
mach dzieci z Malii, którym zapragnęli pomóc. Później zaczęły powstawać małe 
arcydzieła. Tematyka książek była przeróżna- od przygodowych, geograficznych, 
zbiorów poezji do komiksów czy przewodników krajoznawczych. W sumie po-
wstało 56 książek. Trzy z nich, które szczególnie zachwyciły organizatorów treścią,  
ilustracjami i piękną oprawą zostały wysłane na konkurs organizowany przez  
Unicef. Pozostałe wystawiono na loterii „Książka dla Afryki” podczas opisywane-
go tu wieczoru. W ten sposób zebrano 1050 zł, które przekazano na Unicef dla 

dzieci z Malii. Przede wszystkim na 
ich przybory edukacyjne: zeszyty, 
książki oraz przybory szkolne.  
W programie wieczoru pojawiło się 
również mnóstwo innych atrakcji: 
koncert instrumentalny kolęd w 
wykonaniu Ewy Ostrowskiej z klasy 
IIa, zimowy pokaz tańca współcze-
snego w wykonaniu Amelii 
Herrmann, Agaty Hein i Hanny 
Szymańskiej, prezentacja podczas 
której została przybliżona trudna 
sytyacja i problemy edukacyjne 
dzieci z Malii. Teatr KONICZYNKA 
wystawił zaś spektakl zatytułowany 
„O Gwiazdo, ja szukam Cię wśród 
nocy”, uhonorowany wyróżnieniem 
podczas XVI Gdyńskiego Przeglądu 
Jasełek w Gdyni. Rodzice  
aktorów Koła Teatralnego zorgani-
zowali Caffe Koniczynka zapewnia-
jąc przepyszne smakołyki. Organiza-
torzy pragną z całego serca podzię-
kować wszystkim- uczestnikom i 
przybyłym gościom za tak  
fantastyczny odzew i udział w  
koncercie oraz akcji Unicefu.  
               Tekst: aKa. 

POWIATOWY KONKURS  
EKONOMICZNY  

 Dnia 10 lutego br. w  
Gimnazjum nr 2 w Redzie odbyły 
się eliminacje finałowe V Powiato-
wego Konkursu Wiedzy Ekonomicz-
nej. Uczniowie musieli zmierzyć się 
z zadaniami testowymi z zakresu 
przedsiębiorczości, bankowości oraz 
finansów, a następnie odpowiedzieć 
na pytania ekspertów. Gimnazjaliści 
musieli wykazać się umiejętnością 
wypełniania druków urzędowych, 
obliczania podatku VAT oraz scha-
rakteryzować budżet państwa.  
W komisji konkursowej zasiadali:  
p. Teresa Kania, p. Hanna Janiak,  
p. Anna Miszke, p. Jan Skrobul 
oraz nauczyciele - opiekunowie 
uczniów startujących w konkursie.  
 Poziom przygotowania 
uczniów był bardzo wysoki, o  
zdobyciu poszczególnych miejsc 
decydowały różnice 0,25 punktów.  
Wyróżnieni uczniowie: 
- I miejsce - Mateusz Mera z  
Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, 
- II miejsce - Wojciech Zarychta z 
Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, 
- III miejsce - Arkadiusz Szamocki  z 
Gimnazjum nr 2 w Redzie 
- IV miejsce - Maciej Dopke z  
Gimnazjum nr 2 w Redzie, 
- V miejsce - Maksymilian Rudnik z 
Gimnazjum nr 3 w Wejherowie 
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagro-
dy rzeczowe - sprzęt elektroniczny, 
ufundowane ze środków Urzędu  
Miasta Redy.    
   Tekst:J.Z 
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UCZNIOWIE Z KLAS MŁODSZYCH Z SP3 W III WOJEWÓDZKIM  

KONKURSIE WIEDZY  „GDAŃSK W LEGENDZIE” 
 
 12 lutego br. 13 uczniów z klas: IIb i IId oraz z klas trzecich  ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 wzięło udział w szkolnych eliminacjach do III Wojewódz-
kiego Konkursu „Gdańsk w legendzie”, zorganizowanego przez Szkołę  
Podstawową nr 47 w Gdańsku. Celem konkursu było m.in.: motywowanie 
uczniów do czytania legend; rozbudzanie zainteresowania książką o tematyce 
regionalnej; popularyzacja literatury regionalnej; kształcenie umiejętności czytania  
ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów oraz 
pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem i regionem. Dzieci przygotowywały się 
do konkursu na podstawie trzynastu legend autorstwa: Janusza Mamelskiego,  
Jerzego Sampa, Franciszka Fenikowskiego i Andrzeja Januszajtisa. 26 pytań  
konkursowych przygotowały panie: Teresa Dopke i Hanna Zwierzycka. Najwyższą 
liczbę punktów uzyskali: Olga Riebandt z 2b i Paweł Wróblewski z 2b. Laureaci 
będą reprezentowali szkołę w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 22 
kwietnia w Gdańsku. 
 Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach  
konkursowych!       Tekst: Teresa Dopke 
 

ZMAGANIA GIMNAZJALISTÓW W REJONOWYM ETAPIE  
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO W ZS2 

 
 Dnia 22 stycznia 2016 roku w Gimnazjum nr 2 w Redzie odbył się etap 
rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Udział w nim wzięło 16 
uczniów z powiatów: puckiego i wejherowskiego. Komisja w składzie: Barbara 
Stenzel - Wencel - przewodnicząca, Gabriela Orzechowska i Teresa Brunath,  
wytypowała 10 uczniów do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 4 marca w IX 
LO w Gdańsku. W  „szczęśliwej dziesiątce" znalazło się dwoje uczniów z  
redzkich gimnazjów: Robert Jabłonowski-Kęsk z Gimnazjum nr 1 i Bartosz 
Nowak z Gimnazjum nr 2. Serdecznie gratulujemy całej „dziesiątce"! 
                 Tekst: Barbara Stenzel-Wencel 
        

UCZNIOWIE Z SP3  
W „XI MEGAOLIMPIADZIE” W GDAŃSKU 

  
 W dniach 3 i 4 lutego br. uczniowie klas drugich i trzecich ze Szkoły  
Podstawowej nr 3 pojechali do Gdańska, żeby wziąć udział w kolejnej już edycji 
Megaolimpiady, odbywającej się w trzech kategoriach konkursowych: matema-
tyczno-przyrodniczej, ortograficznej i z języka angielskiego.   
  Z klas drugich szkołę reprezentowali: Julia Magrian z 2a, Cezary Magiera 
z 2c, Alicja Pleszczyńska z 2d, Klaudia Sudnik z 2b, Paweł Wróblewski z 2b i  
Martyna Pawlik z 2d. Ich opiekunami były panie: Marta Semmerling i Joanna 
Wróblewska. 
 Klasy trzecie natomiast wystąpiły w składzie: Hanna Mijas z 3a, Weronika 
Stogowska z 3c, Amelia Grubba z 3a, Patrycja Gruba z 3b, Julia Wróbel z 3a i 
Zuzanna Czarnecka z 3b. Dzieci znajdowały się pod opieką pań: Hanny  
Zwierzyckiej, Katarzyny Mijas, Moniki Gruba i Żanety Czarneckiej. 
                  Tekst: Hanna Zwierzycka 
 

PROJEKT EDUKACYJNY - „SZKOLNI MISTRZOWIE"  
W GIMNAZJUM NR2 

  
 W ostatnim czasie w Gimnazjum nr 2, w ramach Projektu Edukacyjnego 
„Szkolni Mistrzowie", odbył się Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Głównymi  
celami projektu były: popularyzacja gry zespołowej - piłki ręcznej, propagowanie 
aktywności fizycznej, poznanie zasad organizowania turniejów  sportowych,  
uczenie pracy zespołowej, kształtowanie nawyku odpowiedzialności za własne 
zadania. Natomiast dla dziewcząt, które nie były zaangażowane w projekt  
bezpośrednio, był to sposób na sprawdzenie się i zaprezentowanie swoich umiejęt-
ności sportowych. Podczas zmagań uczestników turnieju również aktywnie działali 

członkowie projektu, do zadań  
których należało m. in.: sędziowanie, 
protokołowanie, obsługa tablicy 
punktacyjno - elektronicznej, foto-
grafowanie całego wydarzenia oraz 
przygotowanie tablicy informacyjnej.  
Ostatecznymi zwyciężczyniami 
turnieju zostały zawodniczki z klasy 
II b, natomiast drugie miejsce 
zajęła klasa II c, ostatni stopień 
podium należał do klasy I c, a tuż 
za podium uplasowały się dziewczę-
ta z klasy III b. Zawodniczki,  
których drużyny stanęły na podium, 
zostały nagrodzone medalami. 
 Warto też wspomnieć, że 
wszystkie mecze były bardzo  
wyrównane i drużyny spisały się na 
medal, ale jak wiadomo zwycięzca 
może być tylko jeden.  
Gratulujemy!   
 Tekst: Klaudia Murszewska 
 

MISTRZOSTWA REDY W 
MINI PIŁCE RĘCZNEJ 

SZKÓŁ  
PODSTAWOWYCH 

 
 Dnia 28 stycznia br. w  
Zespole Szkół nr 1 odbyły się  
Mistrzostwa Redy w Mini Piłce 
Ręcznej Szkół Podstawowych 
dziewcząt i chłopców.   
 O Mistrzostwo Redy druży-
na dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 walczyła z zespołem ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 i zwyciężyła 6:4. 
Chłopcy natomiast pokonali drużyny 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły 
Podstawowej nr 2.   
 Drużyny ze Szkoły Podsta-
wowej nr3 będą reprezentować Redę 
w zawodach powiatowych.            
        Tekst: Mariola Thomas 

 OPŁATA OD POSIADANIA 
PSA 

 
Właścicielu psa pamiętaj,  

aby zapłacić do   
30 kwietnia 2016 roku 

 opłatę od jego posiadania. 
Wysokość opłaty od każdego 
psa wynosi 75,00  zł rocznie. 
Opłatę należy wpłacić z góry 

bez wezwania na konto 
Urzędu Miasta Redy o nr 

61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 
lub w kasie Banku Millennium. 
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ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2016 ROKU 

 
Terminy odbioru rejon I 
 
• Rejon I 9 kwietnia 
• Rejon I 4 czerwca 
• Rejon I 6 sierpień 
• Rejon I 8 październik 

 

Rejon I 
Buczka, Cechowa,  Drogowców, Gniewowska, Jara, Kamienna, Krajobrazowa, 
Królowej Marysieńki, Krótka, Leśna, Łososiowa, Objazdowa, Ogrodników, 
Ogrodowa, Orzeszkowej, Owocowa, Piaskowa, Podgórna, Rzeczna,  
Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa Sobieskiego, Torowa, Warzywnicza, 
Wejherowska, Zbożowa, Zbychowska, Zielna, Zielarzy, Żwirowa 

Terminy odbioru rejon II 
 
• Rejon II  16 kwietnia 
• Rejon II  11 czerwca 
• Rejon II  13 sierpień 
• Rejon II  15 październik 

 

Rejon II 
12 Marca, Bacewicz, Bezowa, Biwakowa, Bratkowa, Chabrowa, Chopina,  
Dębowe Zacisze, Długa, Drużynowa, Fiołkowa, Gawędy, Graniczna,  
Góreckiego, Górna, Harcerska, Irysowa, Jaśminowa, Karłowicza, Konwaliowa, 
Krokusowa,  Korzenna, Kościelna, Kwiatowa, Lawendowa, Letnia, Lutosław-
skiego Łopianowa, Miętowa, Miłosza, Miodowa, Moniuszki,  Nowowiejskiego, 
Obozowa, Ogińskiego, Okrężna, Paderewskiego, Podleśna, Polna (od torów w 
kierunku lasu), Pucka (od nr 59 - do końca obie strony) Prosta,  
Rajdowa, Rekowska, Różana, Rumiankowa, Semmerlinga, Skautów, Sosnowa, 
Storczykowa, Szafranowa, Szymanowskiego, Świerzyńskiego, Tatarakowa, 
Trzcinowa, Wczasowa, Wieniawskiego, Widokowa, Wiklinowa, Wodniaków, 
Zacisze, Zuchów 

Terminy odbioru rejon III 
 
• Rejon III 23 kwietnia 
• Rejon III 18 czerwca 
• Rejon III 27 sierpień 
• Rejon III 29 październik 

 

REJON III 
Akacjowa, Aleja Lipowa, Błękitna, Brzozowa, Bukowa, Chmielna, Cisowa, 
Cyprysowa, Dębowa, Gajowa, Jaworowa, Jesionowa, Jęczmienna, Jodłowa, 
Kasztanowa, Kazimierska (od Puckiej do Obwodowej-mostu obie strony), 
 Klonowa,  Łubinowa, Miła, Modrzewiowa, Morelowa, Nowa, Olchowa, 
Owsiana, Parkowa, Płk. Dąbka, Polna (od Puckiej do torów), Pogodna,  
Poprzeczna, Przemysłowa, Pszenna, Pucka (od Kazimierskiej do torów obie 
strony),  Spółdzielcza, Stolarska, Świerkowa, Tęczowa, Topolowa, Usługowa, 
Wesoła, Wiejska,  Willowa, Wiśniowa, Wierzbowa, Wspólna, Wybickiego, 
Wrzosowa Żytnia, 
DLA ULICY PUCKIEJ OD NR 60 OBOWIĄZUJE  HARMONOGRAM 
DLA REJONU II 

Terminy odbioru rejon IV 
 
• Rejon IV 30 kwietnia 
• Rejon IV 25 czerwca 
• Rejon IV 3 wrzesień 
• Rejon IV 29 październik 

 

REJON IV 
1 Maja, Aleja Jana Pawła II,  Asnyka, Brzechwy, Bursztynowa,  
Ceynowy, Cicha, Derdowskiego, Fenikowskiego, Gdańska, Jantarowa, 
 Kazimierska (od Obwodowej- mostu  do końca obie strony), Łąkowa,  
Mickiewicza, Mostowa, Norwida, Nasienna, Obwodowa, Olimpijska, Pucka (od 
skrzyżowania z Gdańską do  Kazimierską obie strony), Poniatowskiego Prusa, 
Reja, Rolnicza, Słowikowa, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Św. Wojciecha, 
Tenisowa, Torfowa, Wodociągowa, Źródlana, Żurawia, Zawadzkiego 
 

 
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DZIEŃ WCZEŚNIEJ PRZED POSESJĘ! 

 
WAŻNE INFORMACJE 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 w Banku Millennium  
61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 
BONIFIKATY OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY 

 
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują: 
1. w art. 74 - 50% bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 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. 
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UWAGA MIESZKAŃCY ! 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
 

W dniach 4-5.03.2016r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców Redy ob-
jazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. W trakcie zbiórki, można nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, m.in.: 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów telewizora) 
- resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki 
- środki ochrony roślin i owadobójcze 
- zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje 
- przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane lekarstwa 
- świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry 
- przełączniki, baterie i akumulatory    

 
Odpady odbierane będą od mieszkańców według poniższego harmonogramu: 

PIĄTEK- 4.03.2016 
POSTOJE PRZY SZKOŁACH 

 
SOBOTA- 5.03.2016 
ZBIÓRKA OBJAZDOWA 
 

  9:00  Prywatna Szkoła, ul. Norwida 59 
  9:40  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 
10:20  Zespół Szkół nr 1, ul. Łąkowa 36/38 
11:00  Zespół Szkół nr 2, ul. Brzozowa 30 
11:40 -12:20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Rekowska 36 
12:40 – 13:20  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gniewowska 33 
 
Przypominamy, że odpady niebezpieczne zbierane są także  
w systemie pojemnikowym: 
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach  
oświatowych, handlowych, Urzędzie Miasta Redy 
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych 
lub niewykorzystanych lekarstw ustawione są w aptekach 

9:00  ul. Fenikowskiego 16  
(parking sklepu Lidl) 
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 49/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 (Lewiatan) 

 
Także przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, sprzedawca (detaliczny lub hurtowy) ma               
obowiązek przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju. 
 
UWAGA ! W czasie trwania zbiórki, odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać             
obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku działalności gospodarczej oraz rolniczej. 
 
Wszystkie wyżej wymienione odpady można nieodpłatnie 
oddać także w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych,                
ul. Obwodowa 52 (teren MPCK :KOKSIK”). 
Punkt przyjmuje odpady od mieszkańców: 
- od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-17.00 
- w soboty w godzinach 9.00-14.00  
Ponadto, duży sprzęt RTV i AGD (o wadze powyżej 20kg) 
można zgłosić do odbioru bezpośrednio z domu/mieszkania: 
 
KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: /58/ 6246611, dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: /58/ 6247515, dos@kzg.pl 

mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
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 ZABAWA KARNAWAŁOWA CZŁONKÓW POLSKIEGO 
ZWIĄZKÓW EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW  

I ZRZESZENIA KASZUBSKO - POMORSKIEGO  
 
 Członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz  
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego corocznie z radością czekają na zabawę  
karnawałową w Hotelu „Lido“ w Juracie, która przeszła już do tradycji.  Po raz 9 
160 osób skorzystało z zaproszenia Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana  
Kazimierza Okrój  i  4 lutego br.  wspólnie  bawiło się i biesiadowało. W tym roku  
Pan Okrój przybył  w  towarzystwie:  małżonki, swojego ojca oraz dziekana Bogu-
sława Kotewicza – proboszcza parafii z Jastarni. Ks. Dziekan odczytał ciekawą 
treści listu– autorstwa  księdza Franciszka Lisińskiego. Wśród uczestników swój 
Jubileusz 95 Urodzin świętowała Pani Marianna Stenka. Z tej okazji,  w imieniu 
własnym i burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego,  w dowód szacunku i uznania 
uhonorował Szanowną Jubilatkę wręczając Jej obraz miasta Redy i kwiaty. 

 
Przewodnicząca Związku - Elżbieta Lesner przywitała wszystkich zebranych,  
gorąco podziękowała sponsorowi - Panu Kazimierzowi.  Pan Franciszek  
Ośmiałowski-  sekretarz komisji socjalnej w wyjątkowej wierszowance własnej 
twórczości wprowadził  gości w miłą atmosferę. Szczególną  atrakcją były też 
występy kabaretu „SENIOR-I-TA“, którzy swoim repertuarem zapewnili do 

skonały humor i zabawę.  „Aktorzy“- to członkowie obu zaproszonych redzkich 
stowarzyszeń i mieszkańcy Redy.  Z uwagi na „tłusty czwartek” na stołach  
królowały pączki. Podczas tej niezapomnianej, wspaniałej  imprezy –  wszyscy  
wspólnie z wielką ochotą bawili się i tańczyli, a przygrywał większości znany Pan 
Wojtek.         
                              Tekst: Elżbieta Lesner 

I FORUM MAŁEJ KULTURY 
W REDZIE 

Miejski Dom Kultury w  
Redzie zaprasza instytucje kultury i 
organizacje pozarządowe, które 
współuczestniczą w kreowaniu  
oferty kulturalnej Pomorza w  
miejscowościach do 50 000  
mieszkańców, 19 kwietnia 2016 r. 
na I Forum Małej Kultury.  Forum 
jest inauguracją cyklicznych spotkań 
"małej kultury"- lokalnych instytu-
cji kultury, organizacji NGO oraz ich 
partnerów. Głównym celem spotkań  
w roku 2016 jest nawiązanie bezpo-
średnich kontaktów w pomorskim 
środowisku kulturalnym. 

 
 

 Organizacja Forum w  
Redzie jest odpowiedzią na potrzebę 
nawiązania współpracy w małych 
ośrodkach kultury, promujących 
działalność kulturalną i artystyczną 
poza terenem Metropolii i ośrodków 
kultury dużych aglomeracji. Mamy 
podobne problemy, potrzeby, a także 
możliwości realizacji zadań statuto-
wych. Bezpośredni kontakt pozwoli 
nam zintegrować środowisko lokal-
nej kultury i zwiększyć możliwości 
poprzez wspólne działanie. 
 Udział w I Forum Małej 
Kultury jest bezpłatny. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc proszę 
o zgłoszenia maksymalnie 2 przed-
stawicieli jednej instytucji. Karty 
zgłoszeń proszę odsyłać w wersji 
elektronicznej na adres:                  
mdk@reda.pl w temacie maila  
wpisując: “FORUM ZGŁOSZENIE - 
Imię i nazwisko”. W razie pytań  
prosimy o kontakt mailowy:   
mdk@reda.pl. 

mailto:mdk@reda.pl
mailto:mdk@reda.pl
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ENERGA-OPERATOR ODNAWIA STACJE, 

WANDALE CIĄGLE JE NISZCZĄ 
ENERGA - Operator w Wejherowie systematycznie i z  
własnej inicjatywy wykonuje prace polegające na dbałości o 
estetyczny wygląd i porządki wokół stacji transformatoro-
wych. W ubiegłym roku wydała na to aż 100 tys. złotych! 
Niestety, wandale ciągle niszczą elewacje stacji.  ENERGA-
Operator zgłasza te sprawy na Policję.   
Z komunikatu przesłanego do Urzędu wynika, że cyt.: 
„…ENERGA-Operator przeznaczyła 100 tys. złotych na odnowienie 
elewacji 7 stacji transformatorowych w ubiegłym roku. 
- Staramy się tak dobierać obiekty, aby jednocześnie dbając o ich 
stan techniczny, podnosić walory estetyczne i pozytywny wpływ na 
otoczenie – mówi Włodzimierz Wyszogrodzki, dyrektor Rejonu 
Dystrybucji w Wejherowie. Odnawianie elewacji stacji wykonywane 
jest przy współudziale artysty malarza na zlecenie Energi-Operator.  
Prace zrealizowano na elewacjach stacji przy ulicach: Derdowskie-
go, Ceynowy, Spokojnej, Kazimierskiej/Brzozowej oraz przy Hali 
Sportowej i Przedszkolu – Łąkowa. 

Niestety, wandale nie chcą ładnego otoczenia. Już tydzień po  
odnowieniu elewacji stacji przy Przedszkolu na ulicy Łąkowej  
doszło do jej zniszczenia. Z kolei ściany odnawianej wcześniej stacji 
przy ulicy Poniatowskiego – róg Mickiewicza ciągle pokrywane są 
bazgrołami. Zdarzenia te  ENERGA-Operator zgłasza na Policję w 
celu ujęcia sprawców i zapobieżenia niszczeniu majątku. 
- Jesteśmy zaniepokojeni aktami wandalizmu. Podejmowane przez 
ENERGĘ-Operator starania wspierające pozytywny wpływ infra-
struktury na przestrzeń publiczną są niweczone przez nie akcepto-
wane społecznie akty wandalizmu- mówi Włodzimierz Wyszogrodz-
ki. – Pamiętajmy, że usuwanie tych szkód kosztuje i są to pieniądze, 
które mogłyby być przeznaczone na inne ważne cele związane z 
poprawą zasilania...”  

 „AKCJA JABŁUSZKO” 
 
5 lutego przed bramą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                  
w Redzie stanął tir z przyczepą. Okazało się, że jest w nim 

załadowanych, aż 800 skrzynek z przepysznymi jabłkami . 
Owoce zamówione zostały dla uczniów liceum i technikum, 
jednak  ich ilość przerosła najśmielsze oczekiwania.  

Młodzież wspólnymi siłami rozładowała przyczepy.  
Oczywiście jabłka rozdane zostały nie tylko uczniom, ale 
także mieszkańcom Redy  w tzw. „Akcji Jabłuszko”.  
Wsparliśmy również redzkie przedszkola i  Hospicjum św. 
Wawrzyńca w Gdyni.  

PORA JUNIORA TEATRZYKI" ZNOWU  
W FABRYCE KULTURY! 

Po "Kosmicznej Przygodzie", proponujemy spektakl o nieco 
innej tematyce, jednak wciąż zabawny i ciekawy. 
"Hamburgery atakują" już 13 marca!  Teatr Gargulec  
spieszy na ratunek podatnym na wszechobecne reklamy 
dzieciom. Wszystko jak zawsze na wesoło -  
piosenki i śmieszne postacie. Główna bohaterka bajki,  
Marchewa- pełna życia, energiczna dziewczyna spróbuje 
zmienić złe nawyki żywieniowe swojego ociężałego przyja-
ciela- Felka. Nie będzie to proste zadanie. Felka czeka trudna 
droga podczas, której odkrywać będzie nowe smaki, kształty 
i kolory warzyw i owoców.  
BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY: 5 PLN (dziecko + 
1opiekun) do nabycia w kasie Fabryki Kultury (pon-pt: 9:00-
20:00 // sb-nd: 10:00-18:00).  Możliwość rezerwacji biletów 
pod numerem telefonu: 58 736-28-28  

UDANY START REDZIAN 
W Hali Sportów Walki 
MIOSiR Gdańsk (miej-
sce gdzie 60 lat temu 
23.09.1956 r. powstała 
pierwsza sekcja judo 
na Pomorzu przy TWF 
Gdańsk), odbyły się  
Mistrzostwa Regionu 
Północnego judo mło-

dzików i juniorów młodszych. W turnieju walczyło 172  
zawodniczek i zawodników (po 86 w każdej kategorii wie-
kowej), z 27 klubów. Walczyli też reprezentanci UKS Simba 
Reda, nie stawali na podium ale tuż obok, juniorka młodsza  
Kamila Melzer – 4 m. waga 54 kg; młodzicy na 5 miejscach, 
waga 46 kg Kamil Dzięcielski, 50 kg Igor Kniaź.  
Gratulujemy! 
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