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ZACZAROWANY ŚWIAT TEATRU 

MUZYCZNEGO W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 

PUBLICZNEJ W REDZIE 
 

 Biblioteka i Uniwersytet Trzeciego Wieku 

zorganizowali Koncert Noworoczny dla czytelników i 

słuchaczy uniwersytetu. W programie znalazły się znane 

przeboje z oper, operetek i musicali w wykonaniu artystów 

Teatru Muzycznego - Leszka Boliboka - skrzypce i Marka 
Walaska - gitara elektryczna.  

Publiczność wspaniale się bawiła, biorąc czynny udział w 

koncercie; grając na skrzypcach i na gitarze. Panie tańczyły w 
rytm muzyki cygańskiej i francuskiego kankana. 

 

DECOUPAGE W "HIRKOWEJ IZBIE" 
 

Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku po raz piąty 

zorganizowały wystawę swoich prac w bibliotece. Na 

karnawałowo-świątecznej ekspozycji wystawiono przepiękne 

ozdoby wykonane metodą decoupage.  

Wystawę można oglądać w czytelni internetowej w 

"Hirkowej Izbie" codziennie od poniedziałku do piątku, w 

godzinach otwarcia biblioteki. 

 
 „ODKRYJ WRAŻLIWOŚĆ PRZEZ MUZYKĘ” 

 
Niedawno uczniowie z Gimnazjum nr 2 uczestniczy-

li w koncercie i warsztatach perkusisty Tomasza  

Łosowskiego. Artysta profesjonalną działalność muzyczną 
rozpoczął od występu wraz z grupą Kombi w 1991 roku. Jest 

kompozytorem i producentem muzycznym. Współpracuje z 

wieloma zespołami i znanymi polskimi wokalistami.  

Uczniowie wysłuchali na żywo popisów perkusyjnych  

artysty, dowiedzieli się wielu informacji dotyczących  

koordynacji ruchowej w tej dziedzinie muzyki. Poznali 

dźwięki poszczególnych części składowych perkusji i  

bębnów, a przede wszystkim dowiedzieli, że warto mieć 

zainteresowania i pasje. Niektórzy z uczniów mieli  
możliwość zagrania na żywo. Do gry zostali wywołani także 

niektórzy nauczyciele, którzy zakończyli grę aplauzem 

uczniów.  

              Tekst: B.Zawal - Brzezińska  

 

MDK REDA ZAPRASZA NA SZACHY 
 

 
 

MIŁE GRUDNIOWE SPOTKANIE 

 
 W czwartek 12 grudnia 2013 koło teatralne 

„Koniczynka” zostało zaproszone przez panią dyrektor  
Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi do Domu Kultury na 

przegląd teatralny.  Obejrzeliśmy piękne przedstawienie 

zespołu teatralnego „To My”’, zatytułowane „Królewna 

Śnieżka”, po czym zaprezentowaliśmy miłej publiczności 

nasz  bajeczny spektakl. Usłyszeliśmy wiele pochwał i 

ciepłych słów. Dziękujemy pani dyrektor Grażynie Jasieckiej 

oraz opiekunowi teatru pani  Marioli Jurkiewicz za 

zaproszenie, prezenty, życzenia i serdeczne przyjęcie.  

 Wielkie podziękowania należą się również 

Rodzicom naszych aktorów, którzy pomogli w 

zorganizowaniu wyjazdu: Państwu Danucie  i   Markowi  

Nawrockim, pani Agnieszce Tyszka, pani Anecie Naczk, panu 
Jarkowi Marcyniuk, panu Pawłowi   Talaśka oraz naszym 

uczniom: Maciejowi Skrzypskiemu i Gracjanowi 

Koteckiemu, dla których pomaganie to Wielka Przyjemność. 

 

Opiekunowie „Koniczynki”  
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 UWAGA – KOMUNIKATY DOTYCZĄCE 

PODATKÓW I OPŁAT 
 

 Z dniem 01.01.2014 roku nastąpiła zmiana banku 

do obsługi Gminy na Bank Millenium S.A. z siedzibą przy 

Al. Jana Pawła II nr 4 w Redzie.  

Zwróć uwagę , że na decyzji podatkowej jest nowy numer 

rachunku bankowego. 

 Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe konto 

w Kaszubskim Banku Spółdzielczym zostało zamknięte dnia 

31.12.2013 roku. 

 Więcej informacji o numerach kont można uzyskać 

na stronie internetowej www.reda.pl w zakładce Urząd  

Miasta/Jak załatwić sprawę (druki) lub pod numerami  

telefonów:  58 678 80 27,   58 678 80 05.  

 

PAMIĘTAJ, że w dniu 15 marca 2014 roku  

MIJA TERMIN zapłaty I raty podatku od nieruchomości – 

na  konto indywidualne  w Banku Millenium !!! 

 

ZAPŁAĆ OPŁATĘ  OD POSIADANIA PSA 

 

 Przypominamy, że w terminie do 30 kwietnia 2014 

roku należy dokonać opłaty od posiadania psa .Wysokość 

stawki opłaty od każdego psa wynosi 72,00  zł rocznie. 

 Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na konto 

Urzędu Miasta Redy  

MILLENIUM BANK S.A. 61 1160 2202 0000 0002 5073 

7431.  

 

 W przypadku, gdy nabyto  psa po dniu 30 kwietnia 

danego roku, opłatę należy uiścić  w ciągu 14 dni do dnia 

powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub  

wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku  

podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby 
pełnych miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty. 

 Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Redy 

 prowadzi Urząd Miasta Redy. 

 Wszystkie zmiany dotyczące stanu posiadania psa 

należy zgłaszać pisemnie w Referacie Finansowym w  pokoju  

nr 8. 

 

                   ZWOLNIENIA  z opłaty od psa również zgłoś  

w Urzędzie Miasta w Redzie 

 

1. osoby  w wieku powyżej 65 roku życia  prowadzące  

samodzielnie gospodarstwo domowe –  

z tytułu posiadania 1 psa 

2. podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych 

–z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów 

3. osoby niepełnosprawne: 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności (kserokopia  

orzeczenia) - z tytułu posiadania jednego psa 

b) posiadające psa asystującego 

4. dyplomaci 

PAMIĘTAJ także, że otrzymałeś  zawiadomienie o  

nowym rachunku bankowym na opłaty za śmieci  

(opłaty komunalne). 

 

 

INFORMACJA MOPS REDA 

DOTYCZĄCA DODATKU ENERGETYCZNEGO 
 

 Od 01 stycznia 2014 roku w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Redzie  osoby, którym przyznano 

dodatek mieszkaniowy mogą składać wnioski o przyznanie 

zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa z dnia 26 

lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2013 r.,poz.984), wprowa-

dziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycz-

nej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, 

pkt.13c – jest to osoba, której przyznano dodatek  

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1 z dnia 21  

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest 

stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  

energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem  

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania 

energii elektrycznej. 

 Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku 

energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30  

kwietnia 2014 r. wynosi: 

1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną  -  

11,36 zł/miesiąc 

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 

osób  - 15,77 zł/miesiąc 

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co  

najmniej 5 osób – 18,93/miesiąc   

 

 Aby otrzymać zryczałtowany dodatek  

energetyczny należy : 

 złożyć wniosek 

 mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego 

 być strona umowy kompleksowej lub sprzedaży 

energii elektrycznej 

 zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii  

elektrycznej 

 Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego  

można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Redzie ul. Derdowskiego 25, w pok. Nr 7  od poniedziałku 

do piątku w godz. 8:00 -15:00. 

 

UWAGA – KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 

ODPADÓW 
 

 Przypominamy mieszkańcom miasta, że zgodnie z 

Uchwałą Nr XXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 

27.02.2013 r. przyjmującą „Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Miasto Reda” pojemniki na  

odpady komunalne należy ustawić w miejscu wyodrębnionym 

(wiata śmietnikowa, pergola) i dostępnym dla pracowników 

firmy Remondis, bez konieczności otwierania wejścia na 

teren posesji lub gdy takiej możliwości nie ma należy  

wystawić przed posesję do godziny 6.00 rano w terminie ich 

odbioru. Worki na odpady segregowane należy wystawić 

przed posesję w sposób nie utrudniający przejścia lub  

przejazdu do godziny 6.00 rano. 

 

http://www.reda.pl/
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DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

 

BURMISTRZ  MIASTA REDY 

OGŁASZA  DRUGI PRZETARG  USTNY   

NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Cechowej,  

wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030450  

oznaczonej numerem działki 151/8 o powierzchni 0,0644 

ha.  

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o w funkcji 

mieszkalnej, w złym stanie technicznym, przeznaczonym do 

rozbiórki. Posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Cechowej.  

Na działce znajduje się przyłącze kanalizacyjne i  

energetyczne. Ulica Cechowa wyposażona jest w sieć  

wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną.  

 
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania  

przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę  

mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę mieszkaniową  

wielorodzinną z ograniczeniem zabudowy do 9 mieszkań w 

jednym budynku wolnostojącym. W ramach zabudowy 

mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową  

towarzyszącą nieuciążliwą, zajmującą maksymalnie jedną 

kondygnację użytkową budynków mieszkalnych. Warunkiem 
wprowadzenia zabudowy usługowej jest wcześniejsza lub 

równoległa realizacja zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza 

się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub 

jednorodzinnej zamiennie. 

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i  

zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie 

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. 

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

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono: 

- cenę wywoławczą  122 000, - zł.  

- wadium: 24 400, - zł. 

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT, zgodnie z przepisami 

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

 

DRUGI PRZETARG  odbędzie się w dniu 12 LUTEGO 

2014r . o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w  

Redzie ul. Pucka 9.  

        Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata 

wadium.  

         WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem 

numeru działki, na konto  Urzędu Miasta w Redzie w 

Banku Millenium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669, -  

najpóźniej do dnia  06 lutego 2014r.   

 

         O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny  

wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.    

         Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji 

Przetargowej: 

1. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach 

osób fizycznych, 

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne  
pełnomocnictwa, dowody tożsamości  osób reprezentujących  

podmiot – w przypadku osób prawnych. 

 

         Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają 

lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie  

zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia  

odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub  

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

         Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest 

zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o   

wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy   
w sposób określony w protokole z przetargu. 

         Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną 

w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o 

czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  

terminem umowy. 

         Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu 

notarialnego w całości ponosi nabywca. 

 

         Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca 

nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do  

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w  
zawiadomieniu przez organizatora przetargu. 

         Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego  

unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych  

powodów. 

 

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie 

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

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

na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. 

 

WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE 

 
Koło 126 Reda informuje, iż sprzedaż 

znaków wędkarskich na rok 2014  

odbywać się będzie w Zespole Szkół 

Nr 1 w Redzie w godzinach od 18.00-

19.00 w sali nr 14 oraz w siedzibie 

koła. 

Dni sprzedaży: 

 Od stycznia do końca kwietnia 2014 w każdą środę - 

sala nr 14 

 Pierwszy wtorek każdego miesiąca – siedziba koła 

 

Informujemy również, że dnia 15.02.2014 r. odbędzie się 

walne zgromadzenie dla wszystkich członków koła 126 

Reda o godz. 15.00 ( drugi termin 15:15) w siedzibie Grupy  

Prefabet w Redzie ul. Gniewowska 5. 

 

TERMINARZ ZAWODÓW WĘDKARSKICH  

KOŁA 126 REDA W 2014 r. 

1. 05.01. spinningowo-muchowe, rzeka Reda, godz. 07.00,  
śluza 

2. 20.04. spławikowe godzina 07:00, kanał jeziora Orle  

(na moście)       

3. 01.06. spławikowe godz. 09.00, Jezioro Bieszkowice,  

towarzyskie z  okazji Dnia Dziecka. 

4. 14-15.06 spławikowo-gruntowe, nocne zawody godz. 

18.00, Jezioro Bieszkowice opłata 10 zł na grilla 

5. 17.08 spławikowo-gruntowe, Jezioro Wyspowo, godz. 

07.00,  polana koło leśniczego 

6. 14.09 spinningowe, Jezioro Bieszkowice, godz. 7:00, plaża  

7. 28.09 spinningowe-muchowe godz. 07.00, rzeka Reda, 

śluza.  
 

UCZESTNICY ZAWODÓW ZGŁASZAJĄ CHĘĆ 

UCZESTNICTWA NAJPÓŹNIEJ TRZY DNI PRZED 

DATĄ ZAWODÓW U PREZESA ŁUKASZ BERTRAND 

TEL. 607 048 925 

               Tekst: Ł. Bertrand 
 

http://www.reda.pl/
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PROGRAM „RODZINA NA PLUS” 

  

 W dniu 27 listopada 2013 roku Rada Miejska w 

Redzie podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie 

Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina na Plus” na rok 

2014, zgodnie z którą na terenie Gminy Miasto Reda wpro-

wadzono program wspierania rodzin wielodzietnych. Założe-

niem tego programu jest umożliwienie rodzinom wielodziet-

nym korzystania z oferty miejskich obiektów  
sportowych i kulturalnych na preferencyjnych warunkach 

oraz ze zniżki na bilety miesięczne na dojazd do szkoły i 

pracy. W dalszej kolejności do udziału w programie w formie 

Partnerów zaproszeni zostaną także lokalni  

przedsiębiorcy, stowarzyszenia i kluby sportowe, którzy na 

własnych zasadach będą udzielali ulg, zniżek i promocji 

członkom rodzin wielodzietnych objętych programem. 

 

 Program „Rodzina na plus” jest skierowany do 

rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy  

Miasto Reda, na których utrzymaniu pozostaje czworo lub 
więcej dzieci     w wieku do 18 lat lub do 25 roku życia, jeżeli 

dziecko uczy się lub studiuje. Nie jest ważne jaki dochód 

osiąga rodzina. 

 

 Aby przystąpić do programu należy złożyć  

wniosek o wydanie karty „Rodzina na plus” oraz załączyć 

dodatkowe dokumenty: 

1) oryginał dowodu osobistego Wnioskodawcy (rodzica 

lub opiekuna) – oryginał do wglądu, 

2) kserokopię dowodu osobistego drugiego rodzica – 

oryginał do wglądu, jeśli dotyczy, 

3) kserokopię aktu urodzenia w przypadku dzieci poni-
żej 7 roku życia - oryginał do wglądu, jeśli dotyczy, 

4) zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki, jeśli dotyczy, 

5) zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta lub inny 

dokument potwierdzający fakt kontynuowania nauki 

przez dziecko powyżej 18 roku życia, jeśli dotyczy, 

6) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów, 

jeśli dotyczy, 

7) kserokopię postanowienia sądowego dotyczącego 

ustanowienia prawnej opieki nad dzieckiem, rodziny 

zastępczej, jeśli dotyczy - oryginał do wglądu, jeśli 
dotyczy, 

8) oświadczenie dotyczące wskazania nr imiennego bi-

letu elektronicznego wnioskodawcy oraz członków 

jego rodziny, jeśli dotyczy, 

9) oświadczenie dotyczące wskazania rachunku  

bankowego Wnioskodawcy, jeśli dotyczy. 

 

 Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Redy – www.reda.pl. Dokumenty należy  

dostarczyć do siedziby Urzędu, przy ul. Puckiej 9 do Referatu 

Oświaty i Spraw Społecznych (pok. nr 12) w godzinach pracy 

Urzędu. W przypadku pozytywnej weryfikacji podania,  
Wnioskodawcy oraz członkom jego rodziny wydaje się Kartę 

„Rodzina na Plus” w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc 

od dnia złożenia wniosku w Urzędzie. Karta umożliwia  

korzystanie ze zniżek oraz rabatów oferowanych przez Urząd 

Miasta Redy oraz Partnerów Programu. Kartę wydaje się 

wszystkim uprawnionym członkom rodziny wskazanym we 

wniosku, natomiast osobą uprawnioną do jej odbioru będzie 

pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku.  

Dodatkowe informacje na temat programu „Rodzina na Plus” 

znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Redy.  

 
 

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW 
 

MIESZKAŃCU   REDY 
 

ROZLICZASZ  SIĘ  Z  PODATKU  DOCHODOWEGO 

ZRÓB TO  W  MIEJSCU  ZAMIESZKANIA, 

 
TAM  GDZIE  STALE  PRZEBYWASZ.  NIE  MUSI  BYĆ  

TO  STAŁE  ZAMELDOWANIE 

(art. 3. ust 1a. ustawy o podatku dochodowym) 

 

CHCESZ  ŻEBY  LEPIEJ  ŻYŁO  CI  SIĘ  W  NASZYM  

MIEŚCIE,  MOŻESZ  SIĘ  DO  TEGO  PRZYCZYNIĆ. 

CZĘŚĆ  TWOJEGO  PODATKU  JEST  BOWIEM  DO-
CHODEM MIASTA. 

 
ZŁÓŻ  ZEZNANIE  W  URZĘDZIE   

SKARBOWYM  W  WEJHEROWIE. 
 

INFORMACJA MOPS REDA 
 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w 

związku ze zmianą od dnia 01 stycznia 2014r. formy wypłat 

gotówkowych w zakresie pomocy społecznej (zasiłek stały, 

zasiłek celowy, zasiłek okresowy i inne) za pośrednictwem 

kart Banku Millenium prosi klientów o zgłoszenie się do 

siedziby Ośrodka w Redzie przy ul. Derdowskiego 25  w celu 

odbioru i aktywizowania karty (od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:30 do 15:30, numer telefonu (58) 678-58-65, 
(58) 678-74-87.  

 

PODZIĘKOWANIA MOPS REDA 
 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  

składa serdeczne podziękowanie osobom zaangażowanym w 

organizację spotkania wigilijnego dla dzieci z rodzin  

wielodzietnych, niepełnych i niepełnosprawnych.  

 Dzięki zaangażowaniu i hojności sponsorów  
zorganizowanie spotkania odbyło się z należytą starannością i 

wyjątkowo uroczyście. 

 W szczególności dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi 

Sportu i Rekreacji w Redzie za współorganizowanie  

spotkania, Panu Piotrowi Lemańskiemu właścicielowi  

restauracji Bula w Redzie oraz przewodniczącemu Rady 

Miejskiej w Redzie Panu Kazimierzowi Okrój za udział w 

sponsorowaniu paczek świątecznych dla obdarowanych  

dzieci. 

            Kierownik  

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

      Małgorzata Klebba 
 

INFORMACJA MOPS REDA 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  

informuje, że od dnia  01 stycznia 2014r. realizacją  

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  

Przeciwdziałania Narkomanii zajmuje się tut. Ośrodek.  

Wszelkie informacje, zapytania w zakresie tematyki 
wskazanych programów proszę kierować do osób  

odpowiedzialnych za ich realizację: 

Specjalista pracy socjalnej Marta Lewandowska 

Specjalista pracy socjalnej Emilia Kubiaczyk 

 Nr telefonu (58) 678-58-65. 
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Oszczędzaj surowce, oszczędzaj zdrowie 
  

Ogromne koszty naprawy lub wymiany instalacji 

grzewczej która uległa korozji wskutek nieprawidłowej 

gospodarki grzewczej skutecznie odstraszają nas od 

pomysłu zaoszczędzenia na wywozie odpadów i 

zastąpienia kosza na śmieci- piecem. Czy jednak możemy 

zrobić coś jeszcze, aby ograniczyć składowanie odpadów 

będące obecnie najpopularniejszą i jednocześnie najmniej 

efektywną metodą zagospodarowania śmieci? Czy 

spalanie odpadów jest całkowicie zakazana praktyką, czy 

jednak w pewnych okolicznościach.... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według Regulaminu utrzymania porządku             

i czystości na terenie miasta Redy, segregacja odpadów 
jest obowiązkiem każdego mieszkańca. W przypadku 

zabudowy wielorodzinnej, ustawienie pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkiem zarządców 

nieruchomości, tak samo jak podpisanie umowy na ich 

wywóz. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, odpady 

posegregowane w systemie workowym odbierane są od 

mieszkańców przez firmę wywozową w ramach jednej 

opłaty za ich odbiór. Efektywna segregacja odpadów u 

źródła- czyli w miejscu ich wytwarzania, pozwala 

zaoszczędzić około 50% miejsca w koszu. Szkło kolorowe 

i białe, plastik, makulatura, odpady RTV i AGD oraz 

metale są doskonałym źródłem surowca do ponownego 

wykorzystania. Jednak jak zagospodarować odpady które 

nie nadają się do ponownego wykorzystania?  

Naukowcy i inżynierowie opracowali technologię, 

która dzięki wartości energetycznej odpadów pozwala na 

wykorzystanie ich jako paliwa bezpiecznego do produkcji 

energii cieplnej i elektrycznej. Instalacje te, projektowane 

przez specjalistów spełniają niezwykle rygorystyczne 

normy Unii Europejskiej i uznawane są za 

najbezpieczniejszą metodę zagospodarowania odpadów 

poprzez połączenie ich unieszkodliwiania z odzyskiem 

energii cieplnej i elektrycznej. 

 

Co takiego mają spalarnie, czego nie mają domowe 

instalacje? Dlaczego zagospodarowanie odpadów              

w spalarni jest procesem dozwolonym, wręcz pożądanym, 

a w naszych domowych instalacjach zakazanym pod karą 

grzywny?  

Podstawą bezpiecznego spalania śmieci jest 

odpowiednia temperatura. Ta, która uzyskuje się                     

w spalarniach jest o wiele wyższa od temperatury jaką 

jesteśmy w stanie uzyskać w nawet najnowocześniejszych 

domowych piecach. Dzięki temu, podczas procesu spalania w 

specjalnie zaprojektowanych i wyposażonych instalacjach 

ogranicza się do minimum powstawanie szkodliwych dla 

naszego zdrowia metali ciężkich, dioksyn, furanów... Gazy 

powstające wskutek spalania oczyszczane są w specjalnych 

filtrach, które skutecznie zatrzymują zawarte w nich pyły         

i niebezpieczne związki. Same przewody kominowe spalarni 

także są o wiele wyższe niż te w naszych domach, dzięki 

czemu powietrze po spalaniu odpadów wynoszone jest na 

duże wysokości i skutecznie rozpraszane w wyższych 

warstwach atmosfery. Instalacje te w przeciwieństwie do 

odpadów składowanych na wysypiskach nie emitują odorów, 

eliminują zatem to co dla nas, mieszkańców jest najbardziej 

uciążliwe. Ważne jest, aby spalarnie lokalizowane były           

w takich miejscach, aby obniżyć koszty transportu odpadów. 

Energia  elektryczna i cieplna powstająca w procesie ich 

spalania produkowana jest praktycznie „za darmo”.  

Pamiętajmy, że do spalarni kierowane są jedynie 

te odpady, których nie można już poddać recyklingowi.        

To właśnie efektywna segregacja odpadów gwarantuje 

zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii               

oraz naturalnych surowców, które obecnie maleją                         

w zastraszającym tempie. Spalarnie są tylko jednym                 

z elementów skutecznego systemu gospodarki odpadami, 

którego głównym ogniwem jesteśmy My. 
 

 
 

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

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

-gospodarka odpadami: tel. (58)6246611, dgo@kzg.pl   

-ochrona środowiska, edukacja ekologiczna  

tel. (58)6247515, dos@kzg.pl 

http://www.kzg.pl/
mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
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INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW REDY, ŻE RUSZYŁA II EDYCJA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

Ruszył nabór do projektu „45 plus równi w biznesie 2” 

 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje, że dnia 12 grudnia 2013 r. został ogłoszony nabór do projektu „45 plus 

równi w biznesie 2”. Projekt  polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz  wsparcia  

finansowego do 49 000 zł dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy chcą założyć własną  

działalności gospodarczą.  

Projekt „45 plus równi w biznesie 2” realizowany jest w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Działanie to ma na celu promocję oraz wspieranie  

inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

 

Projekt realizowany będzie w kolejno następujących po sobie etapach: 

a) I etap – Rekrutacja uczestników projektu – 24 osoby (od 17 stycznia 2014 r. do 7 marca 2014 r. ), 

b) II etap – Obowiązkowe szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”, dodatkowe szkolenia wynikające z Indywidualnego 

Planu Działania, indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu razem 74 h – 24 osób (od 10 marca do 

4 kwietnia 2014 r.), 

c) III etap –  Ocena opracowanych przez uczestników projektów biznes planów  przedsięwzięcia (do 18 kwietnia 

2014 r.), 
d) IV etap – Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – 20 osoby (do 30 kwietnia 2013 r.), 

e) V etap – Udzielenie wsparcia pomostowego – 20 osoby (specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze i  

finansowe wsparcie pomostowe – do maja do listopada 2014 r. ), 

f) VI etap – Rozliczenie przyznanej dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego, 

g) VII etap – Monitoring 12 – miesięcznego  okresu obowiązkowego prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które spełniają 

wszystkie poniższe kryteria: 

a) zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego, zgodnie z definicją przetoczoną  w Kodeksie Cywilnym, w dniu  

ogłoszenia rekrutacji,  

b) zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie wejherowskim, 

c) są w wieku 45-63 lat, 
d) są osobami nieaktywnymi zawodowo lub bezrobotnymi,  

e) nie były współ- lub właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności  gospodarczej  przez ostatnie 12 miesięcy 

(przed datą złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie), 

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

 

W projekcie przewidziano preferencje dla osób niepełnosprawnych oraz  osób w wieku powyżej 50 roku życia.  

 

W ramach projektu przewidziane zostały następujące typy wsparcia: 

 

o jednorazowa dotacja inwestycyjna – czyli bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków 

umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa w maksymalnej wysokości do 40 000 zł; 
o podstawowe wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące 

finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1 500  zł oraz specjalistyczne wsparcie szkolenio-

wo-doradcze; 

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w Punkcie Rekrutacji od 17 stycznia 2014 r.  (piątek) w godzinach 9.00 – 15.00. 

Termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych upływa 23 stycznia 2014 r. (czwartek) o godz. 14.00. (decyduje data wpływu 

do Punktu Rekrutacji). 

Formularz zgłoszeniowy i  regulaminy dostępne są stronie internetowej projektu www.45wbiznesie2.pl oraz w Biurze Projektu. 

 

KONTAKT z Punktem Rekrutacji: 

 

Biuro Projektu 
Wydział Rozwoju i Programów Europejskich  

Starostwo Powiatowe w Wejherowie 

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 

pok. 116 (I piętro) 

biuro czynne: od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00  

tel./fax. 58 572 94 54  e-mail: fundusze@powiat.wejherowo.pl  

http://www.45wbiznesie2.pl/
mailto:fundusze@powiat.wejherowo.pl
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AKTYWNA INTEGRACJA W REDZIE 

  

 

 

 
 

Zakończenie projektu systemowego „PRZYSTANEK  
REDA” realizowanego w latach 2011 - 2013 na terenie  
Miasta Redy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
  
„PRZYSTANEK REDA” to projekt systemowy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie realizowany w latach 

2011 - 2013. Środki finansowe przeznaczone na realizację  

projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 

7.1.1) oraz Budżetu Państwa. 
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno -  
zawodowa i zwiększenie szans na reintegracje społeczną i zawodo-
wą 115 mieszkańców Redy (Uczestników Projektu). Projekt był 
skierowany do osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobot-
nych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w procesie  

nabywania nowych umiejętności i kluczowych kompetencji w celu 
przełamania barier związanych z integracją społeczną i powrotem na 
rynek pracy.  
 W celu wyłonienia optymalnej grupy uczestników została  
podjęta współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w  
Wejherowie. Uczestnicy projektu byli rekrutowani etapowo. W 
trakcie rekrutacji został położony szczególny nacisk na równy dostęp 
do projektu dla kobiet i mężczyzn. W tym zakresie podjęto działania 

w celu zapewnienia usług wspierających (min. w postaci pokrycia 
kosztów opieki nad dziećmi), które ułatwiły osobom potrzebującym 
wsparcia skorzystanie z szansy jaką daje udział w projekcie.  
Głównymi działaniami jakimi zostali objęci wszyscy uczestnicy 
projektu w ramach podpisanych Kontraktów Socjalnych oraz  
realizowanego Programu Aktywności Lokalnej to cykl szkoleń min. 
szkolenia podnoszące kompetencje życiowe i umiejętności społecz-
no-zawodowe, szkolenia z obsługi komputera w zakresie korzystania 

z Internetu oraz warsztaty psychologiczne, z doradztwa zawodowego 
i z aktywnego poszukiwania pracy. Program szkoleń brał pod uwagę 
potrzeby zarówno mężczyzn, jak i kobiet, tak aby obie grupy w 
równym stopniu mogły korzystać z udziału w projekcie. Uczestnicy 
byli objęci wsparciem doradcy zawodowego, radcy prawnego,  
psychologa i byli pod stałą opieką pracowników socjalnych, dyżuru-
jących w biurze, jak i świadczących pracę socjalną w terenie. Wszy-
scy uczestnicy projektu aktywnie korzystali z zaplanowanych szko-

leń i warsztatów, natomiast uczestnicy projektu, którzy podpisali 
Kontrakt Socjalny osiągnęli dodatkowo cel, jakim było wyznaczenie 
indywidualnej ścieżki zawodowej i ukończenie wybranego przez 
uczestnika kursu zawodowego. Zrealizowano między innymi kursy 
zawodowe tj.: Opieki nad osobami starszymi (z modułem języka 
niemieckiego), Opieki nad dziećmi, Magazynier (z obsługą wózka 
widłowego), Operator koparki i koparko-ładowarki, Gastronomicz-
ny, Profesjonalne sprzątanie, Pielęgnacja terenów zielonych ( z 
elementami brukarstwa), Krawiecki, Kosmetyczny (ze stylizacją 

paznokcia), Fryzjerki, Sprzedawca (z obsługą kasy fiskalnej),  
Podstawy księgowości, Pracownik administracyjno-biurowy,  
Florysta, Groomer (fryzjer zwierząt), Pracownik dozoru mienia, 
Elektryk. Uczestnicy wykazali się  systematycznością w działaniu, 
zaangażowaniem, i otwartością na nowe perspektywy. Wyrazili 
swoje zadowolenie z podjętych na ich rzecz inicjatyw i uznali udział 
w projekcie jako szansę na rozpoczęcie nowego etapu w życiu, 
powrotu na rynek pracy. Dla wielu z nich jest to pierwszy krok w 

kierunku nauki godzenia życia rodzinnego z pracą zarobkową, w 
celu osiągnięcia niezależności finansowej i zadowolenia z własnych 
osiągnięć. Realizacja projektu "Przystanek Reda" zakończyła się 

z dniem 31.12.2013 roku.  
  
Koordynator projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Redzie informuje, iż z dniem 01.01.2014 roku biuro 

projektu (miejsce spotkań z Uczestnikami Projektu) przy ul.  

Spółdzielczej 7 w Redzie zostało zamknięte.  

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 
przyjmują klientów w siedzibie na ul. Derdowskiego 25 w Redzie. 
Telefon kontaktowy 58 678 58 65.  
 

PODSUMOWANIE XXII FINAŁU WOŚP  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 

  
W XXII Finale WOŚP Sztab Zespołu Szkół nr 2 w  

Redzie Ciechocino zebrał 18.300 zł. Był to już dwunasty Finał w 

naszej szkole. Do południa na ulicach miasta kwestowali wolonta-
riusze – uczniowie 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 SP 3 oraz uczniowie Gimnazjum 2 w występach teatral-
nych i muzycznych. 

Dzięki bardzo licznie przybyłym gościom, cały koncert 
miał prawdziwie świąteczny, ciepły, rodzinny charakter. Wielu 
emocji dostarczyły licytacje gadżetów WOŚP i innych przedmiotów 
ofiarowanych na rzecz Orkiestry. Najwyższe ceny uzyskały: „Akt” – 
obraz autorstwa p. Brygidy Śniateckiej – 230,- zł., tort – serce poda-
rowane przez cukiernię „Sabinka” – 200,- zł. oraz jeden z vouche-
rów na wizytę w SPA w hotelu „Wieniawa” w Rekowie Górnym – 
160,- zł.  

        Tradycyjnie już, zgromadzeni goście mieli okazję wysłu-
chać mini-koncertu w wykonaniu zespołu „Redzanie”, a muzyczny 
finał na mocno rockową nutę przygotował zespół gitarowy uczniów 

gimnazjum. 

         Sztab Zespołu Szkół nr 2 serdecznie dziękuje wszyst-

kim, którzy wnieśli swój udział do realizacji tej pięknej imprezy 

oraz gościom, którzy odwiedzili nas w to styczniowe popołudnie.        
                            Tekst: Iwona Nowicka 

 

PODSUMOWANIE XXII FINAŁU WOŚP  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 
Dnia 12 stycznia 2014 roku w auli i stołówce Zespołu 

Szkół nr 1 odbył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, grający tym razem na rzecz medycyny ratunkowej nowo-
rodków i na osoby starsze. Sztab nasz w tym roku zdołał uzbierać 

ponad 19,5 tysiąca złotych, a to wszystko dzięki pracy wielu osób. 

 Wolontariusze nasi ruszyli wcześnie rano na ulice naszego 
miasta. Podziwiamy ich za zmaganie się z fatalną pogodą oraz za 
wytrwałość w zbieraniu datków. Jak co roku mieszkańcy Redy 
wykazali się ogromną hojnością zarówno wrzucając pieniądze do 
puszek, jak i wydając je na domowe ciasta w kawiarence oraz na 
loterii fantowej. Wylicytowaliśmy gadżety podarowane nam min. 

przez fundację WOŚP, cukiernię Malczewscy, EC Gdańsk oraz 
lokalnych artystów. „Gwoździem programu” okazała się licytacja 
piłki podpisanej przez Roberta Lewandowskiego, która osiągnęła 
kwotę 350 zł. Dziękujemy wszystkim osobom przybyłym tego dnia 
do auli naszej szkole by podziwiać występy dzieci i młodzieży z ZS 
1 , SP 2 i SP 6, pokazy sztuk walki, kabaret SENIORiTA, Dominikę 
Kwiatkowską z zespołem, Miejską Orkiestrę Dętą oraz tradycyjnie 
występ zespołu Redzanie. Niezmiernie wdzięczni jesteśmy  

wszystkim występującym za duży wkład w tegoroczny finał.  
 Dziękujemy przede wszystkim młodzieży – 46 wolontariu-
szom zbierającym pieniądze, prowadzącym finał Marcie Somince i 
Błażejowi Dzieniszowi (wielkie oklaski dla tego drugiego za brawu-
rowe prowadzenie licytacji), nagłaśniającym imprezę, pracującym 
tego dnia w kawiarence i loterii, liczącym zgromadzone środki oraz 
samorządowi szkolnemu. Dziękujemy opiekunom młodzieży:  
Hannie Kwaśny, Łukaszowi Kamińskiemu, Bożenie Swinarskiej, 

Mateuszowi Kamińskiemu, Dorocie Szaluś, Anicie Namiotko, 
Agnieszce Gomułce, Paulinie Staszewskiej, Urszuli Zaworskiej-
Wróbel, Joannie Żaczek  i Joannie Gessler. 
 Na naszej stronie internetowej (www.zs1reda.eu) pojawi 
się szczegółowa lista wolontariuszy oraz osób zaangażowanych w  
pomoc w sztabie tego pracowitego dnia i wieczoru. 
 
Do zobaczenia za rok na XXIII finale WOŚP w styczniu przyszłego 
roku. SIE MA! 

             Tekst: Łukasz Kamiński 
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AKCJA „ZAPROŚ Z NAMI MIKOŁAJA” 
 18 grudnia Burmistrz Miasta Redy wraz ze  
swoim Zastępcą Teresą Kania w ramach akcji Dziennika 

Bałtyckiego "Zaproś z nami Mikołaja" spełnił marzenia 

czwórki dzieci z Redy.  

 
Burmistrz w stroju Mikołaja wręczył dokładnie takie  

prezenty, o jakie dzieci: Justynka. Krzyś, Paweł i Jacek  

prosiły w swoim liście. Fot: J. Kielas 

 

AKCJA „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM  

MIKOŁAJEM” W REDZKIEJ SZÓSTCE 
 Na początku grudnia 2013 r. dzieci i młodzież  

Samorządu Uczniowskiego redzkiej Szkoły Podstawowej nr 

6, pod opieką Agnieszki Kostenckiej i Alicji Bryza po raz 

pierwszy 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  

Społeczności 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 zbieraliśmy wskazała nam koordyna-

torka z Pomorskiego Hospicjum, pani Monika Błażejewska. 

Inicjatorom akcji zależało 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: przyjaciołom 

szkoły, rodzicom i dzieciom za ich wrażliwość na cierpienie 

małych dzieci i wielkie zaangażowanie w akcję.  

                Tekst: aka 

 

PROJEKT „POCZYTAJ BRATKOWI” W  

REDZKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 
 

 Bratek - to ważna postać w Naszej szkole. Bohater 

Ortografii, od wielu lat wytrwale wspiera uczniów w  

pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu. Klub Bratka to 

niezwykłe miejsce prowadzone przez wspaniałą panią  

pedagog Małgorzatę Rożyńską - koordynatorkę projektu 

 "Poczytaj Bratkowi." 
 Teraz (za sprawą pani pedagog) Bratek, ma  

dodatkowe zadanie, jakim jest zachęcenie dzieci do czytania, 
a wiemy przecież, że w dzisiejszych czasach jest to wyjątko-

wo trudne. (Trzymamy za Niego kciuki). W tym przedsię-

wzięciu pomagają mu nauczyciele i jego najlepsi przyjaciele - 

dzieci. W Naszej szkole Bratka można spotkać w bibliotece i 

w klasie, gdzie w swoim kąciku cierpliwie czeka na  

wszystkich, którzy mają ochotę mu poczytać.  

 W tym roku Nasz bohater zawitał również do 

uczniów z klas O, aby od najmłodszych lat zachęcić ich do 

czytania. Uczniowie klas III wraz z Bratkiem raz w tygodniu 

czytają opowiadania swoim młodszym kolegom i  

koleżankom.  
 Akcja „Poczytaj Bratkowi”, wywołała wśród 

uczniów wielkie zainteresowanie, bo oto koledzy, bądź  

koleżanki ze starszej klasy robią coś, co zwykle wykonuje w 

szkole nauczyciel, czy też rodzice w domu. Dzieci mogą 

podziwiać umiejętności czytelnicze swoich starszych  

kolegów i zobaczyć, że wspaniale jest, kiedy można już  

poczytać samemu. Starsi natomiast nie tylko ćwiczą ważna 

umiejętność, ale i uczą się pomagać. Z pewnością akcja ta 

będzie jednym z czynników, który wpłynie motywująco na 

chęć nauki czytania. Jest też wspaniałą okazją do integracji 

uczniowskiej społeczności. Niezwykłe, że Bratek to tylko 

pluszowa maskotka. 

 A oto, co o akcji "Poczytaj Bratkowi" mówią 

sami uczestnicy: 

"Bardzo lubię czytać dzieciom z klasy "0" , bo mnie słuchają i 

są bardzo miłe". /Marta kl. IIIa/ 

"Czytanie dzieciom sprawia mi dużą radość i przyjemność, 

ponieważ lubię czytać i bardzo lubię dzieci." /Amelia kl. IIIb/ 

"Czytanie moim młodszym kolegom i koleżankom sprawia mi 

radość, ponieważ lubię czytać i robić coś dobrego." /Zuzanna 

kl. IIIa/ 

"Lubię czytać dla dzieci, ponieważ lubię spędzać z nimi czas." 

/Wiktoria kl. IIIa/ 

" Bratek jest dla mnie bohaterem opowiadań i moim  

przyjacielem" /Marysia kl. 0/ 

"Bratek jest moim przyjacielem, umie czytać i uczy mnie  

tego." /Rafał kl. 0/ 

"Lubię, kiedy czytają nam starsze koleżanki, ponieważ ładnie 

czytają i mają ciekawe zabawy" /Oliwia kl. 0/ 

" Lubię Bratka, bo jest mądry". /Zuzanka kl. 0/ 
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FERIE ZIMOWE Z MDK 

 
 

MDK REDA ZAPRASZA NA DANCING  

KARNAWAŁOWY 

SUKCESY JUDO 
 
 W dniu 7.12.2013 w Hali 100-lecia w Sopocie 

odbył się Turniej Mikołajkowy organizowany przez AZS 

AWFIS GDAŃSK oraz UKS OSOWA. W turnieju wzięło 

udział 396 młodych adeptów Judo. Miasto Reda reprezento-

wali judocy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Simba. 

Osiągnięcia zawodników przedstawiają się następująco: 

Maja Orwat - I miejsce - kat. wag. +39 kg, grupa wiekowa  

U 10, Kamila Miotke - II miejsce - kat. wag. 46 kg, grupa 

wiekowa U 14,Olaf Kędzior - III miejsce - kat. wag. 45 kg, 

grupa wiekowa U 10, Igor Kniaź - III miejsce - kat. wag. 37 

kg, grupa wiekowa U 12, Marta Melzer - IV miejsce - kat. 

wag. 40 kg, grupa wiekowa U 12, Paweł Wróblewski - V 
miejsce - kat. wag. 26 kg, grupa wiekowa U 7.  

                                        Tekst: Trener Rafał Rutkowski   

                       UKS Simba Reda 

 

ŚWIĘTO SZKOŁY 
 

 Dnia 10.12.2013 roku Gimnazjum nr 1 w Redzie 

obchodziło święto swojego patrona – Lecha Wałęsy.  

Tradycyjnie w dzień upamiętniający podpisanie Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka uczniowie naszej szkoły wspomi-

nają byłego polskiego prezydenta i noblistę. Z tej okazji klasy 

wykonały gazetki o patronie oraz o stworzonej przez niego 

Solidarności. Kulminacją obchodów były apele, na których 

włączyliśmy się jak co roku w akcję pisania listów w obronie 

praw człowieka na całym świecie. W 2013 roku nasza mło-

dzież wsparła nigeryjską społeczność Badia East, pisząc 

pocztówki ze słowami wsparcia w walce o ich miejsce  

zamieszkania. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny 

pod hasłem „Narysuj mi prawo człowieka”, a dyrektor  

nagrodził zwycięzcę Miłosza Majkowskiego z klasy III e. 
Uczniowie klasy II c zaprezentowali także krótkie  

przedstawienie pod tytułem „Żyj zdrowo”, które zakończyło 

obchody Dnia Patrona Gimnazjum nr 1 w Redzie. 

 Obchody zostały przygotowane i przeprowadzone 

pod kierunkiem nauczycieli: Aliny Kreft, Agnieszki Potrykus, 

Łukasza Kamińskiego i przy wsparciu Doroty Markowskiej 

oraz Katarzyny Witt.  

       Tekst: Łukasz Kamiński 

 

ŚWIETLICA Z SP 3 NAGRODZONA W  

KONKURSIE PLASTYCZNYM „DROGA DO 

MEDALU – MOJA ULUBIONA DYSCYPLINA 

SPORTOWA 
 

Niedawno miał miejsce konkurs plastyczny „Droga 

do medalu – moja ulubiona dyscyplina sportowa”. Odbył się 

on w ramach kampanii Ministra Sportu i Turystyki  

promującej aktywny styl życia dzieci i młodzieży pod hasłem 

„Sport – nawyk na całe życie, ruch to prawo naszych dzieci”. 

W tym konkursie przeznaczonym dla dzieci uczęszczających 

do świetlicy wzięło udział 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej 

nr 3: Natalia Jungiewicz, Marta Meironke, Nikola Meironke, 

Dominika Konik, Tymon Bogacki. Zadaniem uczestników, 

których przygotowywała pani Izabela Jarzębska –  

Pawłowska, było przedstawienie w formie plastycznej swojej 
ulubionej dyscypliny sportowej.  Dzieci zaprezentowały m.in. 

piłkę nożną, żeglarstwo, jeździectwo i kajakarstwo posługując 

się różnymi technikami: farbami żelowymi i plasteliną.  

Świetlica otrzymała nagrodę zespołową.   

 Serdecznie gratulujemy!    

                      Tekst: Teresa Dopke  
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