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 PIKNIK Z WOŁODYJOWSKIM - NARODOWE CZYTANIE W REDZIE 

 

 
 

 Tegoroczne Narodowe Czytanie z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego poświęcone było „Trylogii” 

Henryka Sienkiewicza. Za stołem umiejscowionym w Parku Miejskim w Redzie, oczywiście jak onegdaj przystało przy bukłaku 

zasiadły do czytania władze samorządowe miasta. Scenę w amfiteatrze otoczyły stoiska, taniej książki - cieszące się dużym wzię-

ciem wśród dorosłych jak i dzieci, kaszubskim smalcem z pajdą chleba, artystów skupionych w stowarzyszeniach Trio Arte i 

Kunszt oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Atrakcją w przerwach czytania były pieśni polskie i ukraińskie, w wykonaniu  

ukraińskiego pieśniarza Piotra Bohuna Płóciennika, pokazy musztry i strzelań w wykonaniu Chorągwi Jakuba Wejhera pod  

dowództwem Janusza Całki.Kto poczuł się głodny w ciągu trzygodzinnej imprezy mógł się poczęstować kiełbasą z grilla, były też  

łakocie dla dzieci. Kolejne Narodowe Czytanie cieszyło się sporym zainteresowaniem Redzian, tym bardziej że była sprzyjająca 

temu wydarzeniu słoneczna pogoda, nastrajająca do odwiedzenia parku. Tekst i foto: M. Kaczmarek 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK 

 
 W dniu 8 lipca w Urzędzie 

Miasta Redy odbyło się uroczyste 

rozstrzygnięcie Konkursu                   

na Najładniejszy Ogród Przydomo-

wy na terenie Miasta Reda w 2014 

roku.  

 W Konkursie wzięło udział 

7 osób. Komisja zgodnie 

z regulaminem oceniała: całościową 

kompozycję ogrodu, małą architek-

turę (pergole, oczka wodne,  

altanki), pojedyncze okazy roślin, 

krzewów i drzew, oryginalność, jak 

i trud pracy właścicieli włożony 

w prowadzenie ogrodu. Wykonano 

dokumentację fotograficzną.   

 Konkurencja i rywalizacja  

uczestników była duża, a wybór 

trudny.  

 Burmistrz Miasta dla 

wszystkich uczestników ufundował 

nagrody pieniężne.  

 

I miejsce zajęła – Pani Krystyna Richert,  

II miejsce zajęli Pan Stanisław Dudek ex aequo z  Panią Mirosławą Lamorską.  

 

Nie przyznano III miejsca. Pozostałych uczestników wyróżniono.  

 

Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy i zachęcamy mieszkańców do udziału w konkursie w przyszłym roku.  
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TRWAJĄ INWESTYCJE DROGOWE 
 

 We współpracy z Powiatem Wejherowski budowany jest mostu na  

Kanale Łyskim. Inwestycja w znaczący sposób łatwi przejazd z ul. 

Obwodowej w ul. Kazimierską. Planowany termin zakończenia prac to 

30 października br. 

 Kolejnym efektem współdziałania z samorządem powiatowym jest 

modernizacja skrzyżowania ulicy Łąkowej z ulicą Obwodową.  

Skrzyżowanie to wzbogaci się o sygnalizację świetlną. 

 Po siedmioletnich staraniach i współpracy z Rumią,  rozpoczęła się  

budowa kolejnego połączenia „Obwodowa - Kosynierów”. Jest to droga 

od lat oczekiwana i bardzo ważna dla mieszkańców. Będzie ona kolejnym 

alternatywnym połączeniem komunikacyjnym w stosunku do krajowej 

„6”. 

 15 września br. rozpoczęła się budowa drogi  - ulicy Olimpijskiej. W 

związku z powyższym zdemontowano słupki ograniczające przejazd i 

umożliwiono tymczasowy przejazd przez obiekt sportowy MOSiR  lub 

poprze ul. Sportową – Tenisową do ul. Łąkowej. Jednakże stałe  

zlikwidowanie ww. słupków będzie możliwe po przeprowadzeniu analizy 

ruchu w tym rejonie.  

 Budowana jest też ulica Rolnicza.  

UWAGA ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW 

DLA WYBRANYCH ULIC 
 

 
 

 

UROCZYSTE  

ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO W SP NR 6 
 

 1 września 2014 r. o godz. 

10:00 w Szkole Podstawowej nr 6, w 

Redzie, podobnie, jak w innych  

placówkach edukacyjnych, odbyła 

się uroczystość inaugurująca nowy 

rok szkolny2014/2015. 

Dzieci z klas I a i b pod opieką  

wychowawczyń, Anety Kujawczyk i 

Ewy Zdrojewskiej oraz starszych 

uczniów z Samorządu Uczniowskie-

go i Rodziców pokonały trasę  

„magicznego labiryntu”. Zaraz po 

wykonaniu zadania czekał na nie 

dyrektor Mirosław Rożyński, który 

pasował pierwszaki na pełnopraw-

nych uczniów redzkiej Szóstki.  

Po oficjalnej części rozpoczęcia roku 

szkolnego wszyscy udali się do klas.      

                           Tekst: AkA 

 

UCZNIOWIE Z SP NR 3 NA 

VII POMORSKICH  

SPOTKANIACH PISARZY  
W piątek, 19 września ucz-

niowie z klas: 2a, 2b i 3c ze  

szkoły Podstawowej nr 3 uczestni-

czyli w VII Pomorskich  

Spotkaniach z pisarzami, odbywa-

jącymi się pod hasłem „Z książką 

na walizkach”. Tym razem w  

Miejskiej Bibliotece Publicznej  

dzieci miały okazję spotkać się z 

Agnieszką Szczepańską, autorką 

książek o Patce i Pepe: „Zagadka 

wieżowca” czy też „Pierwsza  

zagadka”. Pisarka opowiadała o 

bohaterach swoich opowiadań,         

czytała fragmenty książek oraz  

pokazywała zabawne ilustracje w 

nich umieszczone. Dzieci zaintrygo-

wane mrocznymi i tajemniczymi 

przygodami Patrycji i Piotrka z  

pewnością chętnie przeczytają  

książki tej pisarki, które będą mogli 

znaleźć także w szkolnej bibliotece.                                 

                       Tekst: Teresa Dopke  



 

4                                                         REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY                                                    WRZESIEŃ  2014 

 

MDK ZAPRASZA NA REDZKI PRZEGLĄD FILMOWY 

 MDK ZAPRASZA NA ZAJĘCIA KULTURALNE 

Zapraszamy do zapisów na zajęcia: 

OD WRZEŚNIA: 

ARTYSTYCZNA BAJADERKA - poniedziałki, 16:00 - 17:00, czwartki: 17:00 - 

18:00 oraz 18:00 - 19:00 (sala kultury, ul. Łąkowa 59, 2 piętro) 

TEATR DLA DZIECI - soboty, 10:00 - 11:00 (sala kultury, ul. Łąkowa 59, 2 

piętro) 

TEATR DLA MŁODZIEŻY - soboty, 11:00 - 13:00 (sala kultury, ul. Łąkowa 59, 

2 piętro) 

GITARA I - wtorki, 16:30 - 17:30 (Zespół Szkół Nr 1, ul. Łąkowa 36/38) 

GITARA II - wtorki, 17:30 - 18:30 (Zespół Szkół Nr 1, ul. Łąkowa 36/38) 

PRACOWNIA DŹWIĘKU - wtorki, 18:30 - 19:30 (Zespół Szkół Nr 1, 

ul. Łąkowa 36/38) 

Grupy ZUMBY ruszą po uzbieraniu się grup minimum 10 osobowych: 

ZUMBA DLA DZIECI - soboty, 15:00 - 16:00 (sala kultury, ul. Łąkowa 59,  

2 piętro), 12 złotych / 1 zajęcia 

ZUMBA DLA DOROSŁYCH - czwartki, 20:45 - 21:45 oraz soboty 16:30 - 17:30 

(sala kultury, ul. Łąkowa 59, 2 piętro), 15 złotych / 1 zajęcia 

DEEP SIDE STUDIO - szczegóły: http://deepside.pl/zajecia 

OD PAŹDZIERNIKA: 

MALARSTWO DLA DZIECI - poniedziałki i wtorki, 17:00 - 19:00, pracownia 

Trio Arte (ZS1, ul. Łąkowa 36/38) 

 

VI WOJEWÓDZKI TURNIEJ TANECZNY 

 

 W sobotę 11 października 2014 odbędzie się VI Wojewódzki Turniej 

Taneczny "Reda Dance". Wpisowe 15 złotych, dla publiczności wstęp wolny. 

Rozpoczęcie turnieju o 9:30, próby parkietu od 8:30. 

 Miło nam poinformować, że tegoroczną edycję podobnie jak poprzednią 

objął swoim patronatem honorowym - Marszałek Województwa Pomorskiego - 

Mieczysław Struk. Patronat nad imprezą, objął również Starosta Powiatu  

Wejherowskiego - Józef Reszke 

Regulamin i karta uczestnictwa dostępna na stronie MDK:  

http://mdk.reda.pl/content/vi-wojew%C3%B3dzki-turniej-taneczny-reda-dance 

 

MDK REDA ZAPRASZA NA XIII POWIATOWY PRZEGLĄD  

MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 

 

Tegoroczny Powiatowy Przegląd Teatralny w Redzie będzie trwał aż trzy dni! Od 

tego roku wprowadziliśmy również kategorie wiekowe oraz osobną kategorię  

monodram. Na otwarcie tegorocznego przeglądu - 21 listopada 2014 (piątek) -  

przygotowaliśmy dla Państwa gościnny monodram Sopockiej Sceny Off De Bicz 

Teatru Stajnia Pegaza w reżyserii 

Ewy Ignaczak, według Sergea  

Kribusa - "Ścianananaświat".   

Planowane rozpoczęcie przeglądu - 

godzina 10:00. Rozdanie nagród dla 

każdej kategorii, każdego dnia o 

godzinie 18:00. Przegląd odbędzie 

się na scenie Zespołu Szkół Nr 1 w 

Redzie (ul. Łąkowa 36/38). 

Tegoroczne jury: Gość Specjalny i 

Przewodnicząca Jury - Krystyna 

Łubienska (aktorka teatralna, 

m.in. Teatru Wybrzeze i aktorka 

filmowa), Magdalena Hierowska 
(teatrolog, scenarzystka, reżyserka), 

Wojciech Jaworski (aktor Teatru 

Gdynia Główna). 

 

ZAPRASZAMY NA  

JESIENNE ZAJĘCIA  

Z MOSIREM 

  

1)  Liga Piłki Nożnej kat. OPEN 
„JESIEŃ 2014” – 6 turniejów         

wliczanych do klasyfikacji general-

nej, możliwość udziału na każdym 

etapie ligi. Terminy turniejów: 27.09, 

4.10, 18.10, 25.10, 8.11 

Zapisy godz. 18.00. W turnieju 

przewidziany jest udział max. 9 

drużyn.  

2)  Liga Biegów Przełajowych - 
„Biegać każdy może” - klasyfikacja 

generalna.  

Rywalizacja SP na dystansach 200m 

– klasy 1-2, 400m – 3-4,800m – 5-6, 

Rywalizacja GIM na dystansach 

800m – dziewczęta,  

 1200 chłopcy. Terminy i miejsce 

zawodów: Park Reda - godz. 15.00  

23.09, 30.09, 14.10, 28.10, 4.11 

  

3)  Redzka Liga Unihokeja –  

składy 3os.  Terminy i miejsce  

zawodów: ORLIK MOSIR REDA 

piątek godz. 16.00,  26.09,3.10, 

10.10, 17.10, 24.10, 31.10. 

  

4) Redzka Liga Street Soccera – 

kat. SP, GIM, OPEN – składy 2 os. 

Terminy i miejsce zawodów: ORLIK 

MOSIR REDA niedziela godz. 16.00 

28.09, 5.10, 12.10, 19.10, 26.10. 

  

5)  Fitness z MOSiR – zajęcia dla 

każdego w 2 grupach.    W każdy 

wtorek i piątek godz. 18.00, 19.30 

  

7) Dogtrekking z MOSiR – zajęcia 

dla każdego z psem w    każdy po-

niedziałki godz. 18.00 

  

8)   Zajęcia sportowe dla przed-

szkolaków oraz dla dzieci z     klas 

I-III  środa, czwartek 10.00 – 14.00.  

http://mdk.reda.pl/content/artystyczna-bajaderka-2-0
http://mdk.reda.pl/content/artystyczna-bajaderka-czyli-co%C5%9B-z-niczego
http://mdk.reda.pl/content/artystyczna-bajaderka-czyli-co%C5%9B-z-niczego
http://mdk.reda.pl/content/zumba-kids
http://mdk.reda.pl/content/zumba-dla-doros%C5%82ych
http://deepside.pl/zajecia
http://mdk.reda.pl/content/malarstwo-dla-dzieci
http://mdk.reda.pl/content/vi-wojew%C3%B3dzki-turniej-taneczny-reda-dance
http://mdk.reda.pl/content/monodram-%C5%9Bciananana%C5%9Bwiat
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INFORMACJE MOPS REDA 
 

 dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ 

ALIMENTACYJNY na okres zasiłkowy 2014/2015 
 

Okres zasiłkowy 2014/2015 rozpoczyna się od 1  

października 2014 roku i trwa do 30 września 2015 roku. 

  

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  

Redzie informuje, że wnioski o fundusz alimentacyjny 

przyjmowane będą od 1 sierpnia 2014r. Wniosek o  

świadczenia z FA składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w 

przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciel  

ustawowy. 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego (do każdej  

kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu): 

1. prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

2. dowód osobisty, akty urodzenia dzieci,  

uprawomocniony wyrok o rozwodzie bądź separa-

cji; 

3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzające-

go alimenty, postanowienia sądu o zabezpieczeniu 

powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierają-

cego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed 

mediatorem,  

4. zaświadczenie od komornika lub sądu  

okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 

2013r.; 

5. zaświadczenie od komornika lub sądu  

okręgowego o bezskuteczności egzekucji  

świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch 

miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o świadczenia z FA; 

6. informacja właściwego sądu lub właściwej  

instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 

czynności związanych z wykonaniem tytułu  

wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych 

czynności w szczególności w związku z: brakiem 

podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem 

możliwości wskazania przez osobę uprawnioną 

miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za 

granicą.  

7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach 

za 2013r. lub oświadczenie o uzyskanym  

dochodzie za 2013r. (PIT-37 lub PIT-36 do  

wglądu) – wszystkich pełnoletnich członków  

rodziny; 

8. oświadczenie o wysokości składek na ubezpiecze-

nie zdrowotne za 2013r. (zaświadczenie od  

pracodawcy w wys. 9% lub PIT-37, PIT-36); 

9. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz 

płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego  

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w 2013 roku,  

10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące 

wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są 

zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do 

ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,  

11. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub 

szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawnio-

na ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie 

świadczeniowym; 

12. odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu 

uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: 

umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy 

o uzyskanym dochodzie netto za pierwszy pełen 

przepracowany miesiąc podjęcia zatrudnienia); 

13. odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowa-

nia o dochód utracony (np. utrata pracy –  

świadectwo pracy); 

14. upoważnienie osoby pełnoletniej udzielone  

rodzicowi o złożenie wniosku w jej imieniu; 

15. inne dokumenty w zależności od indywidualnej  

sytuacji rodzinnej; 

 

Wnioski należy składać w:  

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie 

ul. Pucka 9  pok. Nr 13 i 14 

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30 

piątek w godz. od 7.30 do 15.15 

telefon:58 678 74 87 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Redzie 

Małgorzata Klebba 

 

ZAPRASZAMY NA MECZ 
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UWAGA MIESZKAŃCY! 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
 

  W dniach 10-11.10.2014 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  

28.03.2014 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 

29.03.2014 r. 
 

9:00     ul. Fenikowskiego 16 (tył 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/ 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, 

www.kzg.pl  
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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DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA  

W REDZKIEJ SZÓSTCE 
 

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 6 e Redzie jest organizowanie coroczne-

go festynu dla społeczności szkolnej pod hasłem "Dzień Pieczonego Ziemniaka". 

Tak też była i w tym roku. 12.09 juz od samego rana woźny, Jan Czerwionka, 

przygotowywał wielkie ognisko w pobliżu boiska szkolnego. Przed godziną 16.00, 

zanim wszyscy zebrali się na festynie, do gorącego popiołu zostały  

wrzucone ziemniaki. 

Dzieci i rodzice wzięli udział w zawodach s portowych, w których  

głównym rekwizytem był oczywiście ziemniak. Wszyscy uczestnicy zawodów 

otrzymali słodycze ufundowane przez Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe 

"Redzka Szóstka". Wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment wybierania z 

ogniska upieczonych ziemniaków. Ustawiła się po nie długa kolejka dzieci i  

dorosłych. Co bardziej przedsiębiorcze osoby przyszły na festyn zaopatrzone w 

przyprawy, ketchup, czy majonez. Byli też tacy, którzy przynieśli zaostrzone kijki 

i…kiełbaski. 

Pogoda dopisała, więc każdy z przyjemnością uczestniczył w spotkaniu. 

Całą imprezę poprowadził  dyrektor szkoły, Mirosław Rożyński oraz Sylwia  

Frymark, nauczycielka wychowania fizycznego. Prowadzących aktywnie  

wspomagali przedstawiciele szkolnego Samorządu Uczniowskiego.  

                                                                                                      Tekst: aka 

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  

NA SPRZEDAŻ GMINNEJ NIERUCHOMOŚCI 

Burmistrz Miasta Redy ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, 
położonej w Redzie u zbiegu ulic Miodowej i Sosnowej, oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem działki 326, obszaru 0,0312 ha, wpisanej 
w księdze wieczystej GD2W/00017913 

Nieruchomość jest 

1/ niezabudowana i niezagospodarowana 

2/ posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych ul. Miodowej i Sosnowej,  

wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową,  

energetyczną i kanalizacyjną, 

3/ przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna. Nabywca nieruchomości  

zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej 

na prawie swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej, celem usunięcia awarii, 

przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp. 

4/ w zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta obejmującego północno – zachodnią część obszaru Rekowa 

w Redzie – obszar oznaczony symbolem 2MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy usługowej. Dopuszcza 

się wyłącznie działalność usługową 

nieuciążliwą dla zabudowy mieszka-

niowej typu: handel detaliczny,  

gastronomia, usługi turystyki, usługi 

kultury, usługi oświaty, biura,  

rzemiosło nieuciążliwe (szewc,  

krawiec, fryzjer, tapicer), usługi 

zdrowia z wyłączeniem szpitali 

i domów opieki zdrowotnej,  

działalność gospodarczą związaną 

z wykonywaniem wolnych zawodów 

oraz inne usługi o analogicznym 

stopniu uciążliwości, dla których nie 

będzie, dla których nie będzie  

wymagana postępowanie wynikające 

z przepisów ochrony środowiska 

w zakresie uciążliwości; dopuszcza 

się parkingi i garaże dla samocho-

dów osobowych oraz magazyny; 

wyłącza się lokalizowanie rzemiosła 

produkcyjnego, stacji paliw, warszta-

tów samochodowych blacharskiej 

i lakierniczych, stacji obsługi  

samochodów i innych usług 

o podobnym stopniu uciążliwości dla 

funkcji mieszkaniowej. 

Szczegółowe informacje

 o zasadach zabudowy 

i zagospodarowania terenu można 

uzyskać w Referacie Urbanistyki 

i Architektury Urzędu Miasta 

w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, 

telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06. 

Dla nieruchomości wyżej opisanej 

ustalono: 

- cenę wywoławczą 42 000,- zł netto  

- wadium: 4 200,- zł. 

Do ceny nieruchomości ustalonej 

w drodze przetargu doliczony  

zostanie 23% podatek VAT, zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku 

od towarów i usług z dnia 

11.03.2004r. 

TRZECI PRZETARG odbędzie się 

w dniu 08 PAŹDZIERNIKA 2014r. 

o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu 

Miasta w Redzie ul. Gdańska 33. 

Warunkiem uczestnictwa 

w przetargu jest wpłata wadium. 

WADIUM płatne jest w gotówce, 

z zaznaczeniem numeru działki, 

najpóźniej do dnia 02 października 

2014r., na konto Urzędu Miasta 

w Redzie w Banku Millennium 

66 1160 2202 0000 0002 5073 9669. 

Informację o powyższym można 

uzyskać telefonicznie 

pod numerami 58 678-80-14 lub 

58 678-80-34, osobiście w pokojach 

nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta 

w Redzie, ul. Gdańska 33 lub 

na stronie internetowej urzędu 

www.reda.pl. 

http://www.reda.pl/
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TURNIEJ  STREET SOCCERA 
 

Organizatorem zawodów  był Redzki MOSiR! Dnia 31.07.2014r. na kompleksie 

Orlik 2012 w Redzie odbył się ostatni turniej street soccera. Zawody odbywały się 

w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci szkoły podstawowe oraz młodzież 

gimnazjum. Rywalizacja przez wszystkie tygodnie zmagań była bardzo zacięta co 

potwierdza fakt, iż do ostatniego turnieju toczyła się walka o najwyższe lokaty. 

Frekwencja oraz zaangażowanie uczestników było bardzo budujące i tylko 

potwierdza, że taka forma aktywnego wypoczynku jest strzałem w "10".  

 

 
 

Wyniki: 
 

Kategoria szkoły podstawowe: 
 

Grupa A: 1m Czarnobyl 6pkt, 2m FC Rumia 3pkt, 3m AC Pajace 0pkt 

 

Grupa B: 1m Chłopy z Redy 9pkt, 2m Polonia Środa 6pkt, 3m Paździochy 3pkt, 

4m FC Smerfy 0pkt 

 

Półfinały: Czarnobyl - Polonia 3:0, FC Rumia - Chłopy z Redy 2:4 

 

Mecz o III miejsce:  FC Rumia - Polonia 2:0 

 

Finał: Chłopy z Redy - Czarnobyl 2:1 

 

Skład zwycięzców: Błażej Jachimek, Mikołaj Kołodziejski, Kamil Trocki 

 

Klasyfikacja generalna po V turnieju: 1m Chłopy z Redy 21pkt, 2m FC Rumia 

15pkt, 3m Czarnobyl 9pkt, 4m No Name 6pkt,  5m-6m Paździochy 4pkt,Polonia 

4pkt, 7m-8m Deichmann 3pkt, FC Kuniki 3pkt, 9m Real 2pkt, 10m-16mZiemniaki 

1pkt, FC Kaputy 1pkt, Gwiazdy Janora 1pkt, FC Koksy 1pkt 

Adidas All Star 1pkt, FC Murzynki 1pkt 

 

Kategoria gimnazjum: 1m Bez Nazwy 10pkt, 2m Arka 8pkt, 3m Kwiatonators 

7pkt, 4m Celtic 3pkt 5m Nie Wiem 0pkt 

 

Skład zwycięzców: Piotr Miotk, Daniel Grunwald, Sebastian Meina, Mateusz 

Młynarczyk 

 

Klasyfikacja generalna po V turnieju: 1m Bez Nazwy 21pkt, 2m Kwiatonators 

18pkt, 3m Arka 17pkt, 4m Arda 9pkt, 5m Nie Wiem 7pkt, 6m-7m Obojętnie 

5pkt,Celtic 5pkt, 8m San Antonio Scorpions 2pkt, 9m-10m FC Janosiki 

1pkt,Gwiazdy Patoka 1pkt 

Dla najlepszych drużyn MOSiR 

przygotował pamiątkowe puchary, 

medale oraz nagrody indywidualne. 

 

WAKACYJNE TURNIEJE 

PIŁKI SIATKOWEJ 
 
Dnia 08.07.2014 r., 15.07.2014 r., 

22.07.2014 r. oraz 29.07.2014 r. na 

kompleksie Orlik 2012 odbyły się 

turnieje piłki siatkowej. Organizatorem 

zawodów był Redzki MOSiR. W 

zmaganiach udział wzięły  drużyny z 

Redy oraz okolic. 

 
Wyniki turnieju z dnia 08.07.2014r. 

 
Gruby i Chudy: FC Janowski   2:0,  

Ekipa Fomka: FC Janowski  2:0,  

Gruby i Chudy: Ekipa Fomka 2:1 

 
Tabela: 1m Gruby i Chydy 6pkt, 2m 

Ekipa Fomka 4pkt,  3m FC Janowski 

3pkt 
Wyniki turnieju z dnia 15.07.2014r. 

 
1m Ekipa Fomka 8pkt, 2m Aseco 4pkt, 

3m Nie Wiem 4pkt,  4m Trefl 2pkt,  

5m Andżeje 2pkt 

 
Klasyfikacja generalna po III 

turniejach: 

 
1m Ekipa Fomka 16pkt, 2m Gruby i 

Chudy 6pkt,  3m Andżeje 5pkt,  

4m Aseco 4pkt, 5m-7m Nie Wiem 3pkt 
Gimnazjum 3pkt, FC Janowski 3pkt,  

8m Trefl 2pkt 

 
Wyniki turnieju z dnia 22.07.2014r. 

 
1m  Trefl 8pkt, 2m  Ekipa Fomka 4pkt, 

3m Andżeje 3pkt 

 
Klasyfikacja generalna po IV 

turniejach: 

 
1m Ekipa Fomka 20pkt, 2m Trefl 10pkt, 

3m Andżeje 8pkt,  

4m Gruby i Chudy 6pkt, 5m Aseco 4pkt 
6m-8m  Nie Wiem 3pkt, Gimnazjum 

3pkt, FC Janowski 3pkt 

 
Wyniki turnieju z dnia 29.07.2014r. 

 
1m Andżeje 8pkt, 2m  Ekipa Fomka 4pkt 

 
Klasyfikacja generalna po V 

turniejach: 

 
1m Ekipa Fomka 24pkt, 2m Andżeje 

12pkt, 3m Trefl 10pkt, 4m Gruby i 

Chudy 6pkt, 5m Aseco 4pkt 
6m-8m  Nie Wiem 3pkt, Gimnazjum 

3pkt, FC Janowski 3pkt 
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HARMONOGRAM JESIENNEJ ZBÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
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UWAGA ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW 

DLA WYBRANYCH ULIC 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU „RODZINA NA PLUS” 
 

Od początku 2014 roku w Redzie działa program wspierania rodzin  

wielodzietnych „Rodzina Na Plus”. Założeniem programu jest umożliwienie  

rodzinom wielodzietnym korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych 

i kulturalnych na preferencyjnych warunkach oraz ze zniżki na bilety miesięczne 

na dojazd do szkoły i pracy. Do programu przystąpili także lokalni przedsiębiorcy, 

którzy udzielają dodatkowych zniżek i rabatów we własnym zakresie. 

 Projekt skierowany jest do rodzin wielodzietnych, zamieszkujących 

na terenie Gminy Miasto Reda, które wychowują co najmniej 4 dzieci w wieku 

do 18 roku życia lub do 25, jeżeli dzieci uczą się lub studiują. 

 Aby przystąpić do Programu należy złożyć wniosek o wydanie Karty 

„Rodzina Na Plus” wraz z wymaganymi załącznikami. 

 

 

 

 

 

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty i Spraw 

Społecznych w Urzędzie Miasta Redy, ul. Gdańska 33, pok. nr 7, tel: 

58 738 60 66. 

 Zachęcamy także kolejnych przedsiębiorców do współpracy w ramach 

Programu „Rodzina Na Plus, którzy w ramach prowadzonej dzielności  

gospodarczej, we własnym zakresie będą udzielali specjalnych zniżek dla rodzin 

wielodzietnych, posiadających Kartę „Rodzina Na Plus” na wytworzone produkty 

i usługi. 

 W ramach działań promocyjnych na rzecz Partnerów programu, Urząd 

Miasta Redy zamieści na swojej stronie internetowej dane teleadresowe podmiotu 

współpracującego oraz informację 

o udzielanych rabatach. Dzięki temu 

Partner uzyska dodatkową formę 

reklamy swojej działalności 

oraz nowe grono klientów.  

TURNIEJE  

ZAKOŃCZENIOWE W  

WAKACYJNEJ PIŁCE  

NOŻNEJ DLA  

ROCZNIKA 1999 ORAZ 2003 

 I MŁODSI 
W dniach 26.08-27.08 na kompleksie 

Orlik 2012 w Redzie odbyły się dwa 

ostatnie turnieje Wakacyjnej Ligi 

Piłki Nożnej dla rocznika 1999 i 

młodsi oraz 2003 i młodsi.  

Wyniki rocznika 1999 i młodsi:  
Ucho Warszawa - Polonia Środa 5:2, 

Polonia Środa - Smerfy 8:4, Ucho 

Warszawa - Smerfy 4:1  

Tabela: 
1m Ucho Warszawa 6pkt,  2m  

Polonia Środa 3pkt, 3m Smerfy 0pkt 

Klasyfikacja generalna:  
1m Polonia Środa 50pkt, 2m Ucho 

Warszawa 28pkt, 3m Smerfy  

Rekowo 11pkt  

Skład zwycięzców: Sebastian Meina, 

Piotr Miotk, Szymon Baran, Mateusz 

Młynarczyk, Daniel Grunwald,  

Dawid Kontny, Bartek Trocki 

Nagrody indywidualne:  
Najlepszy bramkarz - Piotr Miotk -  

Polonia Środa,   

Najlepszy zawodnik - Daniel   

Grunwald - Polonia Środa  

Wyniki rocznika 2003 i młodsi: 
Grupa A:  

1m FC Smerfy 7pkt, 2m FC  

Grabarze 7pkt, 3m Ziomki 3pkt, 4m 

Facebook 0pkt  

Grupa B:  

1m FC Drewno 9pkt, 2m Barca 6pkt, 

3m Żelki 3pkt, 4m FC Bayern 0pkt 

Mecze półfinałowe:  

FC Smerfy - Barca 3:1, FC Drewno - 

FC Grabarze 6:1,  

Mecz o III miejsce: 
Barca - Grabarze 3:2 

Finał: 
FC Drewno - FC Smerfy 0:0 k.2:1 

Klasyfikacja generalna (pierwsza 

trójka): 
1m FC Drewno 38pkt, 2m FC  

Smerfy 35pkt, 3m Barca 10pkt 

Skład zwycięzców: Miłosz Mycio, 

Szymon Mera, Piotr Tomaszewski, 

Marek Tomaszewski, Marcel  

Lewandowski, Michał Formella, 

Dawid Michalski 

Nagrody indywidualne: 
Najlepszy bramkarz - Dawid  

Michalski - FC Drewno 

Najlepszy zawodnik - Michał  

Formella - FC Drewno 

  www.mosir.reda.pl 
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NAJLEPSZY ABSOLWENT GIMNAZJUM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 
  

W dniu 28 czerwca 2014r. 

w auli Biblioteki Głównej  

Uniwersytetu Gdańskiego wręczone 

zostały nagrody XII edycji   

Konkursu  na Najlepszego  

Absolwenta Gimnazjum Gmin  

Wiejskich i Miasteczek  

Województwa Pomorskiego.  

Aleksandra Janczewska - uczenni-

ca Gimnazjum nr 2 im. Noblistów 

Polskich w Redzie została laureatką 

tego konkursu. 

 Osiągnięcia kandydatów 

były bardzo precyzyjnie oceniane i 

punktowane przez Kapitułę  

Konkursową, dlatego w gronie 

laureatów znalazły się tylko osoby 

których osiągnięcia stały na najwyż-

szym poziomie. Aleksandra  

Janczewska w roku szkolnym 

2013/14  ukończyła Gimnazjum nr 

2, osiągnęła jedną z najwyższych  średnich ocen w szkole i może pochwalić się osiągnięciami naukowymi i artystycznymi na 

szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wykazała się także wielką aktywnością społeczną i 

pracą na rzecz środowiska szkolnego i wolontariatu.  

Wśród 85 laureatów województwa pomorskiego, w klasyfikacji generalnej, Ola uplasowała się na 13 miejscu, a w  

oddzielnej kategorii - wyróżnień artystycznych już na miejscu drugim. 

W uroczystej gali uczestniczyli między innymi: Katarzyna Hall, Franciszek Potulski, Jan Zarębski, Jan Kozłowski,  

Edmund Wittbrodt,  Pomorski Kurator  Oświaty – Elżbieta Wasilenko, Prezes Okregu Pomorskiego ZNP – Elżbieta Markowska i 

inni. Wszyscy znamienici goście gratulowali absolwentom uzyskania bardzo wysokich osiągnięć. Oli na uroczystej gali, oprócz 

mamy, towarzyszyła Wiceburmistrz Miasta Redy p.Teresa Kania i wicedyrektor szkoły B.Zawal  Brzezińska. Z rąk pani  

wiceburmistrz Ola otrzymała nagrodę ufundowaną przez Urząd Miasta w Redzie. Serdecznie gratulujemy naszej laureatce i  

życzymy dalszych wielu sukcesów w dorosłym życiu.  Tekst i fot :  B. Zawal - Brzezińska 

 

REDZKI „DZIEŃ SENIORA” I „POŻEGNANIE LATA” CZŁONKÓW PZERiI 

Dnia 21 sierpnia 2014 w Restauracji „Dzikie Wino”- odbyło się 

spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Seniora” – pod  

hasłem „Pożegnanie Lata”. W imprezie tej łącznie uczestniczyły 

122 osoby - w tym 80 - to niepełnosprawni członkowie  

naszego związku z opiekunami. Przewodnicząca związku Elżbieta 

Lesner uroczyście przywitała zebranych. Następnie w przemówieniu,  

poruszyła zagadnienie starzenia się społeczeństwa i przedstawiła 

postulaty – mające na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walkę z 

dyskryminacją, wykluczeniem społecznym i ubóstwem,  zapobiega-

niem niepełnosprawności, zapewnieniem odpowiedniej opieki  

zdrowotnej oraz udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym. W 

naszych zadaniach statutowych. które realizujemy zgodnie z planem 

zatwierdzonym przez Zarząd na rok 2014 w miarę możliwości  

staramy się uwzględniać powyższe postulaty. Corocznie obchody 

Światowego Dnia Seniora łączymy z „Pożegnaniem Lata”. Seniorzy 

kochają życie i uwielbiają się bawić. Organizowanie tego rodzaju 

spotkań - jest bardzo ważne, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Spędzanie razem czasu, możliwość rozmowy, czy 

wspólny taniec - wpływa na umocnienie wiary w ich własne siły i możliwości. Taniec to najlepsza forma rekreacji, która sprawia, 

że jej uczestnicy czują się dowartościowani, spełnieni i jeszcze potrzebni. Członkowie naszego związku lubią się bawić. Ich  

radosne twarze utwierdziły nas w przekonaniu, że integracja naszych członków jest najważniejszym celem naszej działalno-

ści. Dla pokrzepienia i wzmocnienia - podano wspaniały obiad, a na kolację kiełbaskę z grilla. Na osłodę były pyszne ciastka i 

kawusia. Otoczenie, wystrój wnętrza i smaczne posiłki serwowane przez miły personel – sprzyjały tworzeniu rodzinnej, 

przyjaznej atmosfery i dobremu nastrojowi wszystkich uczestników. Miłą niespodziankę przygotował nam sekretarz komisji 

kulturalnej - Franciszek Ośmiałowski, który na tą okazję przygotował humorystycznie napisaną wspaniałą rymowankę, a  

później zaśpiewał skomponowaną przez siebie piosenkę.            Tekst i Foto: F. Ośmiałowski 
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ZAKOŃCZENIE MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 W REDZIE

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Przez dwa lata w Gimnazjum nr 2 w Redzie realizowany był międzynarodowy projekt ekologiczny pod nazwą „Europe – Go 

Green”, w ramach unijnego programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Na realizację projektu szkoła otrzymała dotację z 

funduszy UE w wysokości 20.000 euro. Projekt został zakończony w czerwcu b.r. Brało w nim udział 5 szkół: - Europaschule 

Humboldt – Gymnasium z Gifhorn w Niemczech, Goethe Gymnasium z  Burgas w Bułgarii, Liceo Statale  

“D. Cotugno” we włoskim mieście L’Aquila, Dumfries Academy w Dumfries w Szkocji oraz Gimnazjum nr 2 w Redzie.  

 Celem projektu było podniesienie 

świadomości dotyczącej problematyki środowiska 

naturalnego wśród uczniów oraz w społeczności 

lokalnej oraz upowszechnienie wiedzy o działaniach 

proekologicznych w różnych krajach Europy. 

Opiekunami projektu w naszej szkole były: Urszula 

Obłuda, Barbara Borkowska i Iwona Nowicka.  

W ramach realizacji projektu w szkole 

przeprowadziliśmy liczne działania z udziałem 

wybranych uczniów, klas i całej społeczności 

szkolnej. Do takich działań należały m.in.:  

- Szkolny Turniej Ekologiczny pod hasłem „Śmieci 

mniej – Ziemi lżej”,  

- szkolne badania ankietowe nt. śmieci domowych – 

ilości, rodzajów i zakresu segregacji, 

- opracowania nt. odnawialnych źródeł energii, 

- badania nad dzikimi wysypiskami w Redzie i 

okolicy. 

W bieżącym roku szkolnym odbył się 

wielozadaniowy Szkolny Konkurs na Najlepszego 

Ekologa. Nagrodą główną był wyjazd na ostatnie 

spotkanie projektowe w Gifhorn. 

  W ciągu dwóch lat 25 uczniów naszego gimnazjum miało okazję uczestniczyć w jednym z czterech wyjazdów do 

partnerskich szkół. Informacje o projekcie były na bieżąco upowszechniane w szkole i w społeczności lokalnej poprzez notatki na 

stronie internetowej szkoły i na stronie internetowej miasta, artykuły w biuletynie miasta Redy oraz w prasie lokalnej, spotkania 

informacyjne dla rodziców i dla uczniów i bieżące ekspozycje na szkolnej tablicy informacyjnej. Uczniowie uczestniczący w 

projekcie stworzyli specjalną stronę – bloga poświęconego bieżącym działaniom: europe-go-green.blogstop.com 

Udział w międzynarodowym projekcie był niewątpliwie interesującym i bardzo pożytecznym doświadczeniem dla naszej 

szkoły. Uczestniczący w nim uczniowie mieli znakomitą okazję do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie tematyki ekologicznej, 

a także do nawiązania bliskich kontaktów z rówieśnikami z kilku krajów europejskich. Jednocześnie takie działania, jak turnieje i 

konkursy angażowały całą społeczność szkolną, co z pewnością w znacznym stopniu podniosło zarówno świadomość 

ekologiczną naszych uczniów, jak też ich poczucie przynależności do Wspólnoty Europejskiej. Tekst i zdjęcia: Iwona Nowicka 

 

HARMONOGRAM TRENINGÓW BOISKO BOCZNE TRAWIASTE
 

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

16.00 – 18.00 
 

16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.30 – 18.30 
UKS 1 Reda 05 

16.00 – 18.00 

18.00 – 19.30 
Orlęta r. 2000 

UKS 1 Reda 01 

18.00 – 19.30 
Orlęta r. 98 

18.00 – 19.30 
Orlęta r. 2000 

UKS 1 Reda 01 

18.00 – 19.30 
Orlęta r. 98 

18.00 – 19.30 
Orlęta r. 2000 

UKS 1 Reda 01 

19.30 – 21.00 
Celtic Reda 

  19.00 – 21.00 
Celtic Reda 

 

 
                                                                                

 


