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KONWENT SAMORZĄDOWY POWIATU 

WEJHEROWSKIEGO 
 W styczniu br. po raz pierwszy w historii powiatu 

wejherowskiego przedstawiciele wszystkich samorządów 

gmin oraz powiatu zadeklarowali chęć ścisłej współpracy i 

podpisali stosowny dokument - deklarację o współpracy, 

która ma być pierwszym, symbolicznym krokiem zarówno do 

regularnych spotkań, jak i podejmowania wspólnych działań. 

Oto jej treść: 

„My, niżej podpisani przedstawiciele samorządów z terenu 

powiatu wejherowskiego, w trosce o rozwój naszych Małych 

Ojczyzn, zapewnienie mieszkańcom poprawy warunków życia 

i wykorzystanie szans jakie daje Unia Europejska, deklaruje-

my współpracę w duchu autentycznego partnerstwa. Chcemy 

szeroko współdziałać szanując autonomię i niezależność 

każdego miasta, gminy i powiatu. Jesteśmy przekonani, że 

zgoda, życzliwość, umiejętność wspólnej pracy bez walki 

politycznej, pozwoli nam na osiągnięcie korzyści dla naszych 

mieszkańców. Współpraca jest konieczna w wielu dziedzi-

nach, a szczególnie ważne dla nas będą wspólne wnioski o 

dofinansowanie zadań ze środków unijnych. Unia Europejska 

promuje i pomaga tym, którzy potrafią współpracować i 

przygotowywać partnerskie projekty. 

W celu urzeczywistnienia współpracy, stworzenia prawdziwe-

go i praktycznego mechanizmu wymiany poglądów,  

dyskusji nad pomysłami, szukania optymalnych rozwiązań 

ewentualnych problemów i koordynacji działań, powołujemy 

w dniu dzisiejszym.  

Konwent Samorządowy Powiatu Wejherowskiego. 

Konwent tworzą: Starosta Wejherowski, Prezydent,   

Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu wejherowskiego. 

W dniu dzisiejszym otwieramy nowy etap w historii powiatu 

wejherowskiego. Podpisano: Wejherowo, dnia 20 stycznia 

2015 r.” 

 
 

Podpisanie deklaracji było najważniejszym punktem  

Pierwszego Konwentu Samorządowego Powiatu Wejherow-

skiego, który odbył się z inicjatywy Gabrieli Lisius starosty 

wejherowskiego. Zawsze uważałam, że aby osiągnąć więcej, 

należy współpracować – mówiła starosta wejherowski.  

W konwencie oprócz władz powiatu wejherowskiego  

uczestniczyli również przewodniczący rad miejskich. Kolejne 

spotkania mają być zwoływane co  najmniej raz na kwartał 

lub częściej. Foto: ze strony www.wejherowo.pl 

 

WIGILIA KOMBATANTÓW 
  

 W dniu 8 stycznia br. w restauracji „Dzikie Wino” w 

Redzie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowo - noworoczne 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny im. 

gen. Władysława Andersa. Co roczne spotkanie w tak zacnym gronie 

organizuje Pan Prezes Tadeusz Kisielewski przy wsparciu licznych 

sponsorów, którym w tym miejscu, w imieniu wszystkich członków 

bardzo dziękuje. Podczas spotkania wręczono przyznane przez Radę 

Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście 

Wejherowskim i Prezydencie Miasta Wejherowa dwa ryngrafy za 

zasługi: Pani  Hannie Janiak Sekretarz Miasta Redy oraz Pani Mai 

Jaromirskiej - Lewińskiej Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury. 

UWAGA ZMIANA GODZIN FUNKCJONOWANIA 

URZĘDU 
Przypominamy, że od stycznia 2015 roku uległy zmianie 

godziny funkcjonowania Urzędu Miasta Redy, które obecnie 

przedstawiają się następująco: 

Urząd jest czynny w godzinach: 

poniedziałek 7:30 – 15:30 

wtorek 7:30 – 15.30 

środa 7:30 – 15:30 

czwartek 9:00 – 17:00 

piątek 7:30 – 15:15 

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w czwartki 

w godz. 14.00 – 18.00 

(po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu 

się na spotkanie.) 

MOTOMIKOŁAJE Z REDY 2014 
  

 W niedzielę 7 grudnia br. grupa motocyklistów z 

Redy z burmistrzem Krzysztofem Krzemińskim oraz radnym 

Karolem Kreft wzięła udział w XII edycji Wielkiej Parady 

Mikołajów na Motocyklach. Początki tej imprezy sięgają roku 

2003. Akcja ma na celu zbiórkę pieniędzy na pomoc 

najmłodszym z Domów Dziecka, szpitali i placówek 

opiekuńczych. Warunkiem uczestnictwa jest wykupienie 

cegiełki – naklejki, upoważniającej do wzięcia udziału w 

paradzie. Równolegle prowadzone są akcje dobrowolnej 

zbiórki pieniędzy.  

 W tym roku pogoda była dla uczestników łaskawa. 

Przy dodatniej temperaturze i świecącym słońcu na Skwerze 

Kościuszki w Gdyni zebrało się prawie 3000 mikołajów na 

motocyklach i quadach. Sygnał do startu o godz. 11.00 dał 

ORP „Błyskawica”. Na mecie, w PGE Arena w Gdańsku 

zameldowali się wszyscy uczestnicy. Tu wyrazy 

podziękowania dla perfekcyjnie przeprowadzonej akcji 

zabezpieczenia przejazdu parady.  

 W tym roku, poza rekordowej długości trasą – 

Gdynia, Sopot, Gdańsk ok. 27 km padł także rekord 

wysokości uzbieranej kwoty dla dzieciaków – 101 674 zł.! 

Za rok być może uda się pobić kolejne rekordy? Do udziału w 

XIII edycji AD 2015 już teraz zapraszamy redzkich 

motocyklistów.     Tekst: Karol Kreft 



 

STYCZEŃ  2015                                                           REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY                                                     3                                            

 

 UWAGA – KOMUNIKATY DOTYCZĄCE 

        PODATKÓW I OPŁAT 
 

Mieszkańcu PAMIĘTAJ, że w dniu 15 marca 2015 roku 

MIJA TERMIN zapłaty I raty podatku od nieruchomości – 

Zapłać ją na Twój indywidualny rachunek w Banku  

Millennium, który jest wypisany w decyzji. 

Jeśli masz psa to pamiętaj aby zapłacić w 

terminie do 30 kwietnia 2015 roku 

OPŁATĘ od jego POSIADANIA w  

wysokość 72,00  zł rocznie od każdego psa. 

Opłatę  tę należy wpłacić z góry bez  

wezwania na rachunek bankowy Miasta 

Redy o nr 61 1160 2202 0000 0002 5073 

7431 lub w kasie Banku Millennium. 

Gdy staniesz się właścicielem psa po dniu 30 kwietnia danego 

roku, opłatę należy wpłacić w ciągu 14 dni od jego nabycia w 

wysokości proporcjonalnej do liczby pełnych miesięcy i  

zgłosić to w Referacie Finansowym Urzędu Miasta w pokoju 

nr 8, przy ul. Puckiej 9. Jeśli natomiast utracisz psa w trakcie 

roku, otrzymasz zwrot  dokonanej opłaty również w  

wysokości proporcjonalnej do liczby pełnych miesięcy ale 

musisz również to zgłosić jw.  

ZWOLNIONE  z opłaty od psa (pod warunkiem  

zgłoszenie tego w Urzędzie Miasta w Redzie) są: 

1. osoby w wieku powyżej 65 roku życia prowadzące 

samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu   

posiadania jednego psa; 

2. podatnicy podatku rolnego od gospodarstw   

rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch  

psów; 

3. osoby niepełnosprawne: 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności   

(potrzebna kserokopia orzeczenia) - z tytułu  

posiadania jednego psa, 

b) posiadające psa asystującego; 

4. dyplomaci 

 

PROGRAM „RODZINA NA PLUS” W LATACH 

2015-2017 BĘDZIE KONTYNUOWANY 
 

 29 października 2014 roku Rada Miejska w Redzie 

podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie Gminy Miasto 

Reda kontynuowany będzie Program wspierania rodzin  

wielodzietnych „Rodzina Na Plus”. Założeniem tego  

programu jest umożliwienie rodzinom wielodzietnym  

korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych 

i kulturalnych na preferencyjnych warunkach oraz ze zniżki 

na bilety okresowe na dojazd do szkoły i pracy. Do udziału  

w programie w formie Partnerów zaproszeni zostali także 

lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia i kluby sportowe, 

którzy na własnych zasadach będą udzielali ulg, zniżek 

i promocji członkom rodzin wielodzietnych objętych  

programem. Szczegółowe informacje na www.reda.pl. 

 Do programu może przystąpić rodzina wielodzietna: 

 w której na utrzymaniu jest troje i więcej dzieci 

w wieku do 18 lat lub 25 roku życia – jeżeli dziecko 

uczy się lub studiuje, 

 która zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Reda. 

Uwaga:  
Nie jest ważne jaki dochód osiąga rodzina. 

Nie jest istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje  

rodziców. 

 Warto uczestniczyć w programie, ponieważ: 

 Karta wydawana jest bezpłatnie. 

 Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę. 

 Nie ma obowiązku jednoczesnego przebywania całą 

rodziną w miejscu objętym programem w danym 

momencie, aby móc korzystać ze zniżek. 

 Karta pozwala na korzystanie z usług i produktów 

objętych rabatem, w szczególności umożliwia  

uzyskanie 50% dofinansowania do ceny imiennego 

okresowego biletu autobusowego, kolejowego,  

metropolitalnego na dojazd do pracy lub szkoły.  
 

UWAGA – KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 

ODPADÓW 
 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi przypomina, 

że w sprawie wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

- opłatę należy wpłacać bez dodatkowego wezwania do 10-go 

każdego miesiąca, następującego po miesiącu odbioru; 

- opłatę należy wpłacać na dotychczasowe, indywidualne 

konto bankowe w Banku Millenium; 

- stawka opłaty w 2015 roku pozostaje bez zmian tj. 17 zł 

bez segregacji i 11 zł za segregację za osobę; 

- nie wysyła się faktury, rachunku, umowy, decyzji tzn.  

dokumentów dotyczących opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi; 

- zapłata po terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, 

dodatkowo za wysłane upomnienie dolicza się koszty  

upomnienia w  wysokości 11,60 zł; 

- gmina jest upoważniona do samodzielnej egzekucji  

zaległych opłat. 

 

INFORMACJA DOT. BEZDOMNYCH  
 

W dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach wieczor-

nych i nocnych pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Redzie wraz z pracownikami Policji 

przeprowadzili badania ilości osób bezdomnych zarówno w  

miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie Redy. 

Badanie zlecone jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach ogólnopolskiego badania ilości osób 

bezdomnych w poszczególnych województwach.  

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w trakcie badania należało uwzględnić definicje 

osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (j.t. Dz. U. z 2013r.poz. 182 z późn. zm.). Zgodnie 

z art. 6 pkt 8 przywołanej ustawy za osobę bezdomną uważa 

się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozu-

mieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkanio-

wym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w 

rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę  

niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na 

pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości  

zamieszkania.  

Przy okazji, z uwagi na okres zimowy, który stanowi 

zagrożenie szczególnie dla osób bezdomnych,  

niepełnosprawnych i starszych żyjących samotnie zwracam 

się z prośbą do mieszkańców o udzielenie wszelkich  

informacji o zaistniałych sytuacjach kryzysowych  

związanych  zagrożeniami życia i zdrowia mieszkańców 

naszego miasta. 

Informacje należy kierować bezpośrednio do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, 

tel. 58 678-58-65. 

Mam nadzieję, że działania profilaktyczne jak i  

interwencje przyczyniają się do zminimalizowania zagrożenia 

dla osób wymagających pomocy. Małgorzata Klebba 

   Kierownik MOPS Reda 
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UWAGA KONKURS:  

„MIESZKAM W REDZIE – TU PŁACĘ  

PODATKI„ 
 

Nie jesteś zameldowany w Redzie, ale tu mieszkasz i  

funkcjonujesz z cała swoją rodziną, tu Twoje dzieci  

chodzą do szkoły lub przedszkola. Rozlicz się ze skarbówką za 

poprzedni rok w Wejherowie, przekaż część swojego podatku na 

rozwój miasta i weź udział w konkursie „Mieszkam w Redzie – 

tu płacę podatki”. Czekają finansowe nagrody. Szczegóły na 

stronie internetowej Urzędu Miasta www.reda.pl.  

Wiele osób, z różnych względów, zameldowanych jest w innej 

miejscowości niż ta, w której faktycznie mieszka i funkcjonuje. 

Osoby te zwykle swoje zeznania podatkowe składają w miejscu 

zameldowania, gdyż myślą, że tak należy robić. Tak nie jest.  

Rozliczyć się z urzędem skarbowym można także w miejscu za-

mieszkania. Redzie, a właściwie jej mieszkańcom, przynosi to wy-

mierne korzyści, gdyż ma ona swój udział we wpływach z podatku 

PIT. Rozliczając PIT w mieście, w którym mieszkasz, współfinansu-

jesz m.in.: transport publiczny, edukację dzieci, utrzymanie zieleni, 

rekreację, sport i kulturę, pomoc społeczną, rozwój infrastruktury, 

czy ochronę zdrowia.  

W Redzie mieszka dużo osób, które są zameldowane na terenie 

innych miast i tam płacą podatek. Pieniądze, które mogłyby wpły-

nąć na poprawę jakości życia Twojego i innych mieszkańców, nie 

trafiają wówczas do budżetu Miasta Redy. Możesz sam decydować, 

gdzie trafią Twoje pieniądze. To dzięki Tobie Reda będzie się szyb-
ciej rozwijać! 

Jak wziąć udział w Konkursie „Mieszkam w Redzie – tu płacę 

podatki„ 

Wystarczy złożyć (drogą elektroniczną, bezpośrednio w Urzędzie 

Skarbowym, poprzez nadanie pocztą lub innym przewidzianym 

przez instytucje podatkowe sposobem) deklarację podatkową PIT za 

rok 2014 w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie wskazując Redę  
jako miejsce zamieszkania. 

Następnie od 1 marca do 8 maja 2015 roku zgłoś swój udział w 

Konkursie, wypełniając i wysyłając elektronicznie formularz zgło-

szeniowy dostępny na stronie www.reda.pl lub wrzucając wydruko-

wany i wypełniony formularz do skrzynki  Konkursowej w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Redy ul. Gdańska 33. 

Jeśli rozlicza Cię pracodawca, który w Twoim imieniu wypełnia PIT 

i przesyła go do Urzędu Skarbowego, wystarczy, że zgłosisz mu 

swój aktualny adres zamieszkania w Redzie  wskazując w ten sposób 

właściwy Urząd Skarbowy. 

To wystarczy. Twój podatek wróci do Redy, a Ty będziesz mógł 

wziąć udział w Konkursie! 

  

INFORMACJA MOPS REDA 
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w związku 

z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie  

Gminy Miasta Reda w latach 2011-2015, Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2011-2015 informuje, że zgodnie z założeniami w/w Programów w  

siedzibie Ośrodka odbywają się spotkania ze specjalistami w  

zakresie:  

- poradnictwa prawnego, 

- poradnictwa psychologicznego, 

 Osoby zainteresowane, wymagające interwencji w  

aspekcie formalno-prawnym, bądź psychologicznym prosimy o  

zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 

ul. Derdowskiego 25, za pośrednictwem  pracowników socjalnych, 

w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania. 

Informacje można uzyskać również telefonicznie: nr 

telefonu (58) 678-58-65.    

   Kierownik MOPS Reda  
   Małgorzata Klebba 

 

   

INFORMACJA MOPS REDA 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zgodnie z 

umową ze Stowarzyszeniem Banku Żywności, podjął się dystrybu-

cji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. 

Dystrybucja artykułów spożywczych dla 700 osób  

(spełniających wymogi ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 2013 r. 

poz. 182 ze.zm.) przeprowadzona została w dniach od 12 stycznia 

2015 r. do 13 stycznia 2015 r., dzięki uprzejmości i zrozumieniu  

Pana Dyrektora – Mirosława Rożyńskiego w Szkole Podstawowej nr 

6. Ogólna wartość żywności wyniosła 21.489 zł.         

                                                       Kierownik MOPS Reda 

                                         Małgorzata Klebba 

 

UCZENICA ZE SP NR 3 NAGRODZONA W 

 I WOJEWÓDZKIM KONKURSKIE 

„THE CALENDAR OF BRITISH HOLIDAYS” 
 
Dnia 15 grudnia 2014 rozstrzygnięty został I  

WOJEWÓDZKI KONKURS „THE CALENDAR OF  

BRITISH HOLIDAYS" pod patronatem burmistrza Miasta. Celem 

konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą i tradycją Wielkiej 

Brytanii, wykorzystanie Internetu jako źródło wiadomości i pomocy 

w tworzeniu pracy. 

Zadaniem uczestników było wykonanie kalendarza, na 

których kartach należało przedstawić informacje o  

świętach obchodzonych w Wielkiej Brytanii. Na konkurs wpłynęło 

409 prac z 78 szkół podstawowych z województwa pomorskiego, a 

w tym siedem kalendarzy wykonanych przez uczniów ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 pod okiem nauczycielki języka angielskiego – 

pani Grażyny Napieraj. Konkurs spotkał się z ogromnym zaintere-

sowaniem, tym bardziej więc cieszy fakt, iż praca uczennicy klasy 

Vb – Karoliny Zabrodzkiej, zdobyła I miejsce.  

   Tekst: Justyna Zabrodzka 

 

 PODZIĘKOWANIA  MOPS REDA 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie 

 Składa serdeczne podziękowania  

dla Pana Kazimierza Okrój  

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie 

za bezcenną i bezinteresowną pomoc, za okazanie 

dobrej woli i hojności, dzięki której mogliśmy zrealizować 

dziecięce pomysły i marzenia.  

W imieniu podopiecznych Miejskiego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Redzie   

jak i swoim Bardzo Dziękuję.  

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Małgorzata Klebba 

http://www.rozliczpitwewroclawiu.pl/
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

  

Gmina Miasto Reda przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” 
 

Gmina Miasto Reda wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013, Priorytet IX, Działanie 9.3. „Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) uzyskując środki finansowe w wysokości 85%  

na sporządzenie Planu. PGN jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań związane z wypełnianiem założeń 

pakietu klimatyczno-energetycznego prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii  

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także  

uwzględniający działania edukacyjne na rzecz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. 

 

Dlaczego gminy tworzą Plany Gospodarki Niskoemisyjnej? 
 

Co to jest niska emisja? 
 

     
Dlaczego PGN? 
 

Potrzeba sporządzania dla gminy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

wynika ze skutków zmian klimatycznych oraz z obowiązku wprowa-

dzania zasad zrównoważonego rozwoju, co przekłada się  

na poprawę jakości życia lokalnych mieszkańców (filar społeczny), 

poprawę stanu gospodarki (filar ekonomiczny) oraz działania  

ekologiczne (filar środowiskowy). Celem Planu jest wskazanie,  

jak prowadzić  innowacyjną , energooszczędną gospodarkę, która 

byłaby korzystna nie tylko lokalnie, ale  także konkurencyjna  

ponadlokalnie, z czego odniosą korzyść także mieszkańcy gminy.  
 

 

Jaka jest rola Mieszkańców Redy w tworzeniu Planu  

Gospodarki Niskoemisyjnej? 
 

PGN obejmie granice administracyjne Gminy Miasto Reda. Efektem jego wdrożenia będzie redukcja zużycia energii, poprawa 

efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej. Dlatego tak ważna jest współpraca Mieszkańców w przekazywaniu 

informacji służących prawidłowej diagnozie obecnego stanu.  

Prosimy zatem o wypełnianie związanej z tym ankiety dostępnej na stronie internetowej: 

http://miasto.reda.pl/2015/informacja-o-planie-gospodarki-niskoemisyjnej/ lub w Urzędzie Miasta Reda  

przy ul. Gdańskiej 33 w Redzie, pok. nr 2. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać pocztą na adres: 

Urząd Miasta Reda; ul. Gdańska 33; 84-240 Reda  lub przesłać drogą elektroniczną na adres: fundusze@reda.pl. 

 

Dodatkowe informacje uzyskać można u wykonawcy PGN - Fundacji Poszanowania Energii z siedzibą w Gdańsku przy ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. 58 347 20 46 lub w Urzędzie Miasta Reda; ul. Gdańska 33; 84-240 Reda; pok. nr 2, tel. 

58 738 60 69 oraz na stronie internetowej http://miasto.reda.pl/2015/informacja-o-planie-gospodarki-niskoemisyjnej/ . 
 

Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej! 

Jej źródłem są głównie spaliny wydalane przez środki komunikacyjne   

(tzw. emisja komunikacyjna), opalane węglem kotłownie indywidual-

ne  (przydomowe), a także kominy o wysokości nieprzekraczającej 

40 m znajdujące się głównie w obiektach komunalnych i użyteczno-

ści publicznej. Drogą do redukcji tych szkodliwych emisji jest rozwój  

i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz tzw. zielone 

technologie. 

Polskie wartości tej emisji znacznie przekraczają zalecane normy,  

co negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców. 

 

http://miasto.reda.pl/2015/informacja-o-planie-gospodarki-niskoemisyjnej/
mailto:fundusze@reda.pl
http://miasto.reda.pl/2015/informacja-o-planie-gospodarki-niskoemisyjnej/
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UWAGA MIESZKAŃCY! 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
 

  W dniach 27-28.02.2015 r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców 

gminy Redy Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. W trakcie zbiórki, Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać 

odpady niebezpieczne, takie jak: 
 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów telewizora) 

- resztki farb, lakierów, 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- POSTOJE PRZY SZKOŁACH  

27.02.2015 r. 
 

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 

  

UWAGA ! 
 

Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do 

samochodu i przekazać obsłudze.  

Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających  

w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

SOBOTA-OBJAZDOWA ZBIÓRKA 

28.02.2015 r. 
 

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 Marca/ Jaśminowa 

12:00   ul.12 Marca/ Ogińskiego  

12:30   ul. Buczka 29-31 

13:00-13:20   ul. Gniewowska 14 (przy sklepie Lewiatan) 
 

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 
 

Pamiętajmy, że aby oddać odpady niebezpieczne (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) nie musimy czekać na 

termin objazdowej zbiórki. Na terenie Związku działa 10 stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych         
(tzw. PZON) które przez cały rok nieodpłatnie przyjmują odpady od mieszkańców. Adresy oraz godziny otwarcia 

wszystkich PZON dostępne są na stronie www.kzg.pl w zakładce gospodarka odpadami. 

 

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1 

 81-651 Gdynia  
gospodarka odpadami:  

tel. 58-624-66-11, dgo@kzg.pl 

ochrona środowiska  

i edukacja ekologiczna:  

tel. 58-624-75-15, dos@kzg.pl
 

Przypominamy, że odpady niebezpieczne zbierane są także  

w systemie pojemnikowym: 

http://www.kzg.pl/
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AKCJA „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM  

MIKOŁAJEM W REDZKIEJ SZÓSTCE 
 Na początku grudnia 2014 r. dzieci i młodzież  

Samorządu Uczniowskiego redzkiej Szkoły Podstawowej nr 

6, pod opieką Sylwii Frymark po raz drugi zorganizowały 

zbiórkę darów na rzecz Pomorskiego Hospicjum w Gdańsku. 

 Zbiórka pod hasłem „I Ty możesz zostać świętym 

Mikołajem” , którego pomysłodawczynią jest Agnieszka 

Kostencka, znalazła szeroki oddźwięk wśród całej Społeczno-

ści Szkolnej. Podczas „Jesiennego Koncertu” goście  

przekazali ponad 500 zł, za które kupiono audiobook’i,  

ponadto uzbierało się bardzo dużo słodyczy ale również np. 

wilgotnych chusteczek kosmetycznych, które jak się okazuje, 

są niezbędne w higienie chorych dzieci. Produkty jakie zbie-

raliśmy wskazała nam koordynatorka z Pomorskiego  

Hospicjum, pani Marta Arytkiewicz. Inicjatorom akcji zależa-

ło na tym, aby zebrane dary były uzupełnieniem świątecznych 

paczek chorych dzieci ale także stały się praktycznie  

użyteczne. Warto pamiętać, że Hospicjum obejmuje swoją 

opieką (cyt. ze strony Hospicjum):”  dzieci w ich rodzinnych 

domach. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – na terenie i 

w promieniu 100 km od Gdańska. Każde z nich jest zupełnie 

inne, cudowne, pełne życia i nadziei. Wszystkie niestety, są 

również śmiertelnie chore.” Zatem opieka dotyczy także  

chorych maluchów z Redy. Wszystkich czytelników, którzy  

pragnęliby dowiedzieć się więcej o działalności Hospicjum 

odsyłamy na stronę instytucji:          

http://www.pomorskiehospicjum.pl/ 

 Samorząd Uczniowski Redzkiej Szóstki pragnie 

gorąco podziękować wszystkim darczyńcom: przyjacio-

łom szkoły, rodzicom i dzieciom za ich wrażliwość na 

cierpienie małych dzieci i wielkie zaangażowanie w akcję.  
                Tekst: aKa 

JESIENNE SPOTKANIA Z POEZJĄ W REDZKIEJ 

SZÓSTCE 
 Już po raz piętnasty w Szkole Podstawowej nr 6, w 

Redzie, 27.11.2014 r. odbył się Koncert Jesienny. W tym 

roku został on poświęcony poezji nawiązującej tematyką do 

panującej pory roku.  

 Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki 

napisane do słów takich poetów, jak L. Staff, B. Leśmian, A. 

Kamieńska czy E. Stachury . Wszystko to odbywało się w 

miłej atmosferze pachnących ciast, herbaty, kawy ale przede 

wszystkim wśród życzliwych i przychylnych odbiorców. 

Należy wspomnieć, że tego wieczoru miała także swoją  

inaugurację bardzo ważna akcja „I Ty możesz zostać świętym 

Mikołajem”, zainicjowana już po raz drugi w SP 6, przez 

Samorząd Uczniowski. Pod tym wezwaniem rozpoczęto 

zbiórkę darów na rzecz chorych dzieci z Pomorskiego  

Hospicjum w Gdańsku. Życzliwość gości przeszła najśmiel-

sze oczekiwania- zabrano bowiem ponad pięćset złotych, za 

które później zostały zakupione audiobook’i i przekazane 

koordynatorce z Hospicjum, Marcie Artykiewicz. Koncert 

przyniósł wiele wzruszeń i podniosłych chwil, tu i ówdzie 

spłynęła łza wzruszenia i „otworzyły” się dobre serca… 

 Bardzo wszystkim dziękujemy: Gościom, Rodzicom, 

Dzieciom, Mamom z Rady Rodziców, które dzielnie działały 

w Kafe „Szóstka”.  Do zobaczenia za rok! Tekst: aKa 

 

PIERWSZY MARATON CZYTANIA  

H. CH. ANDERSENA 
 Nocą z 28 na 29 listopada br. w redzkiej Szóstce 

odbył się pierwszy maraton czytelniczy Baśni Hansa  

Christiana Andersena. Pod opieką pań: B. Drewek, S.  

Frymark, A. Kostenckiej, M. Rożyńskiej, uczniowie (27 

osób) z klasy Va i VIa zebrali się w szkole o godzinie  

dwudziestej. Najpierw wszyscy uczestniczyli w projekcji 

adaptacji filmowej baśni „Królowa Śniegu”, zaś o 22.40  

rozpoczęto ustanawianie rekordu. Dzieci przeczytały ponad 

dwadzieścia utworów Andersena w tym także te najbardziej 

znane: „Brzydkie Kaczątko”, „Calineczkę”, „Krzesiwo” czy 

„Dwanaście łabędzi”. Najbardziej wytrwali uczestnicy  

zakończyli akcję 29.11 o godzinie 7.20. Tym samym ustano-

wiono rekord - dziesięć nieprzerwanych godzin czytania! 

Druga edycja maratonu odbędzie się już za rok. Czy uda się 

pobić aktualny rekord? Tekst: aKa 

  

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA 
 Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie od wielu lat  

należy do Klubu Szkół UNICEF. Każdego roku staramy się 

włączać w różne akcje humanitarne inicjowane prze tę  

organizację. W tym roku szkolnym postanowiliśmy  

zaangażować się w akcję zatytułowaną „Wszystkie Kolory 

Świata”. 13 stycznia br. opiekunki Koła Teatralnego  

„Koniczynka”, panie Aneta Kujawczyk i Grażyna Tamas, 

zorganizowały wieczór szycia specjalnych, charytatywnych 

laleczek. W tworzeniu zabawek uczestniczyło ponad 70 osób! 

(dzieci i dorosłych) Laleczka jest symbolem pomocy, jakiej 

dzieci chciały udzielić swoim rówieśnikom z biednych  

krajów. Autorzy laleczek nadawali im specjalną metryczkę- 

akt urodzenia. Jedna sprzedana laleczka to jedno uratowane 

życie dziecka z Sudanu Południowego. 

 Następnie 16 stycznia br., laleczki zostały sprzedane 

podczas wieczoru przygotowanego również przez Koło Tea-

tralne „Koniczynka”. Mali aktorzy przedstawili gościom 

piękny spektakl, nawiązujący tematyką do Jasełek, a później, 

podczas specjalnie zorganizowanej loterii- sprzedano laleczki. 

 Zaineresowanych małymi „dziełami sztuki” było 

mnóstwo! Dość stwierdzić, że ze sprzedaży uzyskano 1500 

PLN! Wszystkie te pieniądze zostaną przekazane do  

UNICEF. 

 Pragniemy bardzo podziękować za wielkie  

zaangażowanie w akcję i ogromną wrażliwość na ludzkie 

nieszczęście wszystkim, którzy tak aktywnie uczestniczyli w 

naszej akcji, tym małym i tym dużym. Jesteście WIELCY!  

               Tekst: aKa 

OLIMPUSEK W SP NR 3 
 W dniach 8 - 9 stycznia 2015 roku w Szkole Podsta-

wowej nr 3 przeprowadzone zostały ogólnopolskie konkursy 

z języka angielskiego i nauczania zintegrowanego  

OLIMPUSEK. Olimpiada z języka angielskiego pozwoliła 

uczniom z klas 1-3 SP sprawdzić wiedzę ze słownictwa i 

podstawowych zwrotów. Konkurs pozwolił także na  

rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. 

Sprawdzian obejmował zestaw 21 pytań zróżnico-

wanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierały  

pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy  

uczniowie mogli spróbować swoich sił. Atrakcyjne  

opracowanie graficzne sprawdzianu oraz ciekawa formuła 

pytań zainteresowała najmłodszych uczniów, co być może 

zachęci ich do pogłębiania swojej wiedzy. W konkursie  

języka angielskiego OLIMPUSEK,  udział wzięło 15 uczniów 

z klas młodszych, których przygotowywała pani Katarzyna 

Kałuża.  

Natomiast w drugim konkursie uczniowie sprawdzali 

swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki i  

środowiska wykonując również 21 zadań. Dzieci musiały 

wykorzystać także swoją wiedzę praktyczną. W konkursie 

wzięło udział 10 uczniów. Uczestników tego konkursu  

przygotowywały panie: Hanna Zwierzycka i Katarzyna  

Kończak. 

                        Tekst: Katarzyna Kałuża, Hanna Zwierzycka 
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WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA 
 

 Dnia 9 stycznia 2015 Koło Teatralne  

KONICZYNKA uczestniczyło w XV Gdyńskim Przeglądzie 

Jasełek. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze 

strony placówek oświatowych. Odbył się pod patronatem 

Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia – Metropolity 

Gdańskiego i Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. 

Dla wielu naszych Aktorów był to pierwszy występ na dużej 

scenie. Cały zespół świetnie zagrał, choć zadanie było bardzo 

trudne. W tym roku  Jasełka  przedstawiliśmy w formie  

pantomimy. Wyróżnienie aktorskie otrzymała nasza   

doświadczona aktorka Natalia Puszczewicz za rolę  

Archanioła. Po występie usłyszeliśmy miłe słowa. Jury  

pozytywnie oceniło nastrój przestawienia oraz  sposób w jaki 

dzieci są prowadzone przez instruktorów.  

              Cieszymy się i gratulujemy!! 

 Po występie odwiedziliśmy pensjonariuszy w Domu 

Pomocy Społecznej w Sopocie. Pani dyrektor Agnieszka 

Cysewska, pracownicy, a przede wszystkim mieszkańcy  z 

radością przyjęli zaprezentowane przez dzieci przedstawienie 

bożonarodzeniowe pt. „Przy wigilijnym stole”. Z uwagą i 

ogromnym wzruszeniem oglądano występ naszej  

KONICZYNKI. Mali aktorzy, wcielając się w poszczególne 

postaci szopki betlejemskiej, poprzez słowo, gesty, scenki, 

taniec i śpiew pastorałek wprowadziły obecnych w  

świąteczny nastrój. Po występie mali artyści nagrodzeni  

zostali brawami oraz miłą, słodką niespodzianką. Pani  

dyrektor DPS przekazała podziękowanie dla dyrektora szkoły 

oraz opiekunów grupy teatralnej: Anety Kujawczyk i  

Grażyny Tamas, natomiast dzieci podarowały pensjonariu-

szom kartki świąteczne wraz z życzeniami. Ozdobne kartki 

przygotowali na zajęciach plastyki uczniowie klasy VI.  

Wizyta wydała się być równie emocjonująca dla oglądających 

jak i występujących. Poczuliśmy się zwyczajnie szczęśliwi…  

To spotkanie pokoleń, w miłej świątecznej atmosferze,  

przyniosło wszystkim wiele radości z dawania, dzielenia się,  

naukę o ważnych w życiu wartościach oraz szacunku dla osób 

starszych. 

 Dziękujemy za tak życzliwe przyjęcie nas. Mamy 

nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy. Już  

myślimy o kolejnym przedstawieniu! 

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu „Redzka Szóstka” za 

dofinansowanie do wyjazdu grupy teatralnej. 

       Tekst: G. Tamas 

XX MIEJSKI KONKURS  

BOŻONARODZENIOWY 
 

19 grudnia 2014r. w Zespole Szkół nr 2 zostały  

wręczone nagrody laureatom XX Miejskiego Konkursu  

Bożonarodzeniowego.   

 Jury w składzie: przewodniczący - Tomasz   

Wiśniewski (MDK), Bogdana Gołojuch , Aleksandra Rost, 

Brygida Śniatecka (Stowarzyszenie "KUNSZT”), Karolina 

Bochan, (Rada Miejska) Agnieszka Brzezińska (ZS2) oceniło 

prace nadesłane na konkurs bożonarodzeniowy i przyznało 54 

nagrody i wyróżnienia. Łącznie wpłynęły 283 prace we 

wszystkich kategoriach, w tym: 21 szopek, 59 choinek, 107 

aniołów – płaskorzeźb, 67 rysunków – przedstawiających 

białą zimę i 29 matematycznych ozdób choinkowych.  

Głównym tworzywem szopki były materiały naturalne jak 

drewno, kamyki, mech, czy makaron. Anioły wykonano - 

głównie z masy solnej, także z wikliny papierowej i  papieru. 

W kategorii choinki wystąpiła duża różnorodność tworzyw - 

pianka, papier, piernik czy wiskoza, ozdobione paciorkami, 

koralikami i wycinanką. Bardzo różnorodna i ciekawa biała 

zima klas I – III szkoły podstawowej - tworzywa różne - od 

waty, wiskozy do tkaniny i kuleczek z bibułki i krepy. Dość 

mało zgłoszono matematycznych ozdób, ale niektóre z nich 

zostały bardzo precyzyjnie wykonane głównie metodą  

orgiami. Jury zgodnie uznało, że w tym roku poziom prac 

konkursowych był jeszcze wyższy niż w roku ubiegłym. 

Wyniki zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Redy. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 

Historia konkursu: 
Pracę nad przywróceniem tradycji wspólnego  

wykonywania szopek rodzinnych w Redzie rozpoczęła w 1994 roku 

dyrektor Domu Kultury w  p. Jadwiga Kamionka. We współpracy z 

Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym napisała regulamin  

pierwszego konkursu szopek.  Do jury został zaproszony znany 

artysta ludowy z Gdańska p. Edmund Zieliński. Pierwsze konkursy 

dotyczyły tylko tej dziedziny tj. szopki wykonywanej indywidualnie. 

Początkowo dostarczano bardzo różne formy i kształty szopek,  

zgłoszono nawet wysoką, błyszczącą budowlę w stylu  

krakowskim. W kolejnych edycjach konkursu stawiano sobie za cel, 

aby prace nawiązywały do regionu Pomorza i Kaszub, stylu  

zabudowy, wyglądu, kolorystyki itp. Po likwidacji Domu Kultury 

konkurs został przeniesiony do Zespołu Szkół nr 2 i odbywa się w 

szkole corocznie jako Konkurs Bożonarodzeniowy. Zdecydowano 

się także na zmianę formuły z szopki indywidualnej na rodzinną ze 

względu na pracochłonność wykonania budowli i figurek, które 

muszą zgodnie z regulaminem zostać zrobione własnoręcznie.  

Początkowo na konkurs trafiało ok. 70-100 szopek z różnych placó-

wek i szkół. Później dodano nowe kategorie konkursowe i obecny 

Konkurs Bożonarodzeniowy dzieli się na 5 kategorii wiekowych, z 

których każda realizuje inny temat. Wszyscy mogą także wykonać 

szopkę rodzinną. Od czasu przejęcia Konkursu przez szkołę, prowa-

dzi je na terenie ZS2 Beata Zawal – Brzezińska. Głównym sponso-

rem nagród finansowych jest proboszcz Parafii Św. Wojciecha ks. 

Zbigniew Kerlin, a rzeczowych Urząd Miasta w Redzie oraz Miejski 

Dom Kultury. Nagrody fundują również Teresa Kania, Hanna Janiak 

i Jan Lica. Najpiękniejsze szopki i choinki można po konkursie 

zobaczyć w kościele parafialnym w Redzie – Ciechocino. 

B. Zawal - Brzezińska 

SUKCESY TANECZNE WIKTORII DREWNIK  

ZE SP NR 3 

  

 W Mikołajkach, w dniach 9-14 grudnia ub. roku 

już po raz 14 odbyły się Mistrzostwa Świata jazz dance,  

Mistrzostwa Świata modern, Mistrzostwa Świata ballet-

pointe.  

 Wiktoria Drewnik - uczennica klasy Ib z SP3, wraz 

ze swoją formacją taneczną występowała w dwóch  

kategoriach: MODERN i JAZZ DANCE . W modernie 

dziewczynki konkurowały z licznymi zespołami z Polski 

oraz z Macedonią, natomiast w jazzie oprócz, zespołów 

polskich była jeszcze Serbia. Małe tancerki zajęły 2 miejsce 

w kategorii MODERN i 5 w kategorii JAZZ DANCE.  

Gratulujemy Wiktorii sukcesu!   

                Tekst: Maria Szymoniak    

 

UCENICA ZE SP NR 3 LAUREATKĄ  

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

PLASTYCZNEGO  
 

Już po raz drugi dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 

wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym  

„Podróż do krainy baśni”, inspirowany twórczością H.Ch. 

Andersena. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 

młodszych uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem 

przedsięwzięcia było popularyzowanie literatury dla dzieci, 

rozbudzanie pasji czytelniczych oraz rozwijanie wyobraźni 

twórczej. Udział  uczennicy z klasy Ia – Julii Magrian 

zakończył się sukcesem, gdyż zajęła II miejsce.  

Serdecznie gratulujemy!    

            Tekst: Izabela Jarzębska - Pawłowska                    
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DZIĘKI MIESZKAŃCOM REDY 

PODCZAS FINAŁU WOŚP W REDZIE  

ZEBRANO ŁĄCZNIE 

PONAD 40 TYS. ZŁOTYCH 

 

23. FINAŁ WOŚP W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2  
 

To był już trzynasty Finał w naszej szkole i nie była 

to pechowa trzynastka.  W 23. Finale WOŚP Sztab  

Zespołu Szkół nr 2 w Redzie Ciechocino zebrał 18.256 zł.  
Do południa na ulicach miasta kwestowało 49 wolonta-

riuszy – uczniów Gimnazjum nr 2, a po południu odbył się 

koncert połączony z licytacjami, kiermaszem i licznymi 

atrakcjami dla najmłodszych.  

Na scenie w hali sportowej ZS2 zaprezentowali się 

uczniowie najmłodszych klas SP 3 w występach tanecznych 

i muzycznych. Ekscytujący pokaz treningu i elementów walki 

przygotowali karatecy z Gdyńskiego Klubu Kyokushin-kan 

Karate-do i kickbokserzy z wejherowskiego klubu Fight 

Zone. Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych 

(SIM) PCK w Wejherowie zaprezentowała podstawowe 

czynności z zakresu pierwszej pomocy, angażując przy tym 

obecne dzieci do ról ratowników i poszkodowanych.  

Jak co roku, koncert cieszył się ogromnym zaintereso-

waniem licznie przybyłych gości. Wielu emocji dostarczyły 

licytacje gadżetów WOŚP i innych przedmiotów ofiarowa-

nych na rzecz Orkiestry. Najwyższe ceny uzyskały m.in.: 

aparat cyfrowy LUMIX Panasonic – 400 zł., piłka z autogra-

fami siatkarek klubu ATOM Trefl – 260 zł., „Hortensje” – 

obraz autorstwa p. Brygidy Śniateckiej – 230 zł., koszulka 

WOŚP – 210 zł. 

Tradycyjnie już, zgromadzeni goście mieli okazję  

wysłuchać mini-koncertu w wykonaniu zespołu „Redzanie”, 

a muzyczny finał na mocno rockową nutę przygotował zespół 

uczniów i absolwentów gimnazjum. 

        Sztab Zespołu Szkół nr 2 i cała społeczność szkoły 

serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wnieśli swój udział 

do realizacji tej pięknej imprezy: sponsorom i darczyń-

com, występującym dzieciom i zespołom, ratownikom, 

wolontariuszom, nauczycielom, trenerom i uczniom  

zaangażowanym w organizację koncertu oraz gościom, 

którzy odwiedzili nas w to styczniowe popołudnie.                                                                                                   
                      Tekst i zdjęcie: Iwona Nowicka 

 

XXIII FINAŁ WOŚP W FABRYCE KULTURY 
 

W niedzielę 11.01 na ulicach Redy oraz w Fabryce 

Kultury po raz 23 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej  

Pomocy.  Wspólnemu Sztabowi WOŚP tworzonemu przez 

Zespół Szkół nr 1 i Miejski Dom Kultury udało się w tym 

roku zebrać prawie 23 tysiące złotych. Ponad 50 wolontariu-

szy w całej Redzie od samego rana zbierało pieniądze do 

tradycyjnych puszek. W nowej siedzibie MDK po raz  

pierwszy odbyły się koncerty i występy w ramach tegorocz-

nego finału. Wsparli nas : dzieci i młodzież z Rekowa, SP 6 , 

ZS 1 i SP 2 w Redzie, redzkie OSP, restauracja Dobra Strefa, 

Cukiernia Sabinka, WOPR Wejherowo, Redzanie, Redzka 

Orkiestra Dęta oraz 2 zespoły Ars Liber i GASP. Jak co roku 

występom towarzyszyły kawiarenka i loteria przygotowane 

przez ZS 1 w Redzie oraz po raz pierwszy pokaz przygoto-

wany przez Fundację Przedsiębiorczość Innowacje  

Kreatywność. Najbardziej cieszy nas wszystkich aktywność 

mieszkańców podczas licytacji – po raz pierwszy udało nam 

się w ten sposób zebrać kwotę blisko 3000 złotych. 

 Wszystkim wolontariuszom, prowadzącym finał, 

samorządowi szkolnemu Gimnazjum nr 1, pracownikom 

MDK i Zespołu Szkół nr 1 zaangażowanym w prace  

sztabu serdecznie dziękujemy.  

 Mieszkańcom Redy dziękujemy za hojność i 

wsparcie, które tradycyjnie otrzymujemy i liczymy na 

Waszą obecność w przyszłym roku. Siema! 

        Tekst: Łukasz Kamiński 

 

MEDALE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 

  

 W Halowych Mistrzostwach Powiatu 

Wejherowskiego w Lekkiej Atletyce bardzo dobrze spisali 

się uczniowie  Gimnazjum nr 1 w Redzie. Reprezentacja 

szkoły zdobyła  8  medali. 

 Mistrzami powiatu zostali: 

- 2 krotnie Hubert Żywiec (w skoku wzwyż oraz w biegu na  

30 m) 

- Weronika Sapińska w skoku wzwyż 

- Damian Lisiecki w skoku w dal z miejsca 

Wicemistrzami powiatu zostali: 

- Daniel Grunwald w biegu na 30 m 

- Konrad Kobiella w pchnięciu kulą 

Brązowe medale zdobyli: 

- Karol Grubba w skoku w dal z miejsca 

- Michał Jurczyński w skoku wzwyż 

 

NOWA PRACOWNIA W MDK 
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FERIE ZIMOWE Z MDK i MOSiR 

Redzki MOSiR tradycyjnie zaprasza na sportowe ferie. Szczegółowych informacji 

na temat turniejów udziela kierownik MOSiR – Zbigniew Elwart tel. 662-089-911. 

Program na stronie www.mosir.reda.pl. 

 

MISTRZOSTWA REDY W SIATKÓWCE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
 

      Dnia 21.01.2015r. w hali ZS2 w Redzie rozegrano Mistrzostwa Redy w Piłce 

Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. W kategorii dziewcząt  

rywalizowały SP2,SP5 oraz SP3 natomiast do zmagań w kategorii chłopców  

zgłosiły się SP2,SP3,SP4. Zwycięzcy reprezentować będą nasze miasto w  

zawodach powiatowych. 

Wyniki kategoria dziewcząt:  

1 miejsce SP3 4pkt, 2 miejsce SP5 3pkt, 3 miejsce SP2 2pkt. Skład SP3: Sudnik 

Julia, Witulska Julia, Kowalska Julia, Gruchała Zuzanna, Formella Adriana, Ratke 

Anna, Kamińska Sandra, Janczewska Martyna, Lica Kinga, Ślizińska  

Vanessa, Wicon Natalia.  Opiekun: Anna Koleśnik 

Wyniki kategoria chłopców: 

1 miejsce SP3 4pkt, 2 miejsce SP2 3pkt, 3 miejsce SP4 2pkt 

Skład SP3: Sawicki Damian, Hinc Paweł, Wasiuta Rafał, Pranczka Paweł, Okrój 

Kamil, Skorupski Krzysztof, Nikodem Gruba, Hirsz Radosław, Majcherek Jakub 

Opiekun: Wojciech Guzow 

             Tekst: MOSiR  Reda 

MDK ZAPRASZA NA BAL 

PRZEDSZKOLAKA 

 

REDZKA LIGA SIATKÓWKI 
 
 Dnia 16.01.2015r. w hali 

Zespołu Szkół nr1 odbyły się rozgrywki 

Redzkiej Ligi Siatkówki. W zmaganiach 

udział wzięło 8 drużyn, które podzielone 

zostały na dwie grupy.  

Wyniki: Grupa A: 1m Śledzie 6pkt,  

2m Czadomeni 4pkt, 3m Black Team 

2pkt, 4m Ekipa Tomka 0pkt,  

Wyniki: Grupa B: 1m Hawana 6pkt, 2m 

Olimp Bolszewo 4pkt, 3m Som Lepsi 

2pkt, 4m Sami Swoi 0pkt.  

Mecz o III miejsce:   
Bolszewo - Czadomeni 2:1 

Mecz o I miejsce: Śledzie - Hawana 2:0 

Skład zwycięzców: Artur Miotk, Rafał 

Miotk, Adam Kloka, Cezary Madziąg, 

Ewa Dudek, Miłosz Gdanietz. 

 

STATYSTYKA  

MIESZKAŃCÓW 2014 
 

Zgodnie z ewidencją ludności  

prowadzoną przez Referat Spraw 

Obywatelskich Urzędu Miasta Redy 

– liczba osób zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy w Redzie na 

dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 

22 900. Utrzymał się trend wzrostu 

liczby mieszkańców średnio o 500 

osób rocznie. Natomiast w 2014 roku 

w Redzie spadła liczba urodzeń i 

liczba zgonów, a wzrosła liczba 

zawartych małżeństw. 

 2013 

rok 

2014 

rok 

urodzenia 367 319 

małżeństwa 

w tym w 

Redzie 

359 

 

130 

370 

 

140 

zgony 119 115 

razem 

mieszkańców 

 

22488 

 

22900 
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