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FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD GMIN I POWIATÓW  

W JURACIE  
  

 Dnia 03 - 04 października br. w Juracie, odbyło się Forum  

Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza przy Fundacji Rozwoju  

Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku. Wśród zaproszonych 

gości, którzy wygłosili prelekcję znaleźli się: Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ryszard Stachurski -  Wojewoda  

Pomorski, Mieczysław Struk -  Marszałek Województwa Pomorskiego,  Grzegorz 

Stachowiak – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Adam  

Mikołajczyk –Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP.   

 W organizację forum duży wkład wniósł Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Redzie Kazimierz Okrój. W zjeździe  od wielu lat uczestniczą m.in samorządow-

cy z całego województwa a także przedstawiciele instytucji, które przyczyniają się 

do rozwoju regionu.  W Forum w Juracie uczestniczyli Burmistrz Miasta Redy -  

K. Krzemiński, Zastępca Burmistrza- Teresa Kania, Sekretarz Miasta - Hanna  

Janiak oraz  Radni Rady Miejskiej w Redzie.  W związku z kończącą się VI  

kadencją samorządowcy podsumowali minione cztery lata. Przedstawili  

zrealizowane inwestycje oraz plany w zakresie dalszej pracy na rzecz swoich  

samorządów. 

 

WIZYTA DELEGACJI Z REDY NA DOROCZNYM ŚWIĘCIE 

PLONÓW W PARTNERSKIEJ GMINIE AWIŻENIE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 września br. Pan Kazimierz Okrój – 

Przewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy 

Koska- Przewodniczący Komisji Prawnej 

i Bezpieczeństwa Publicznego, Hanna 

Janiak – Sekretarz Miasta oraz Marek 

Labuda – Kierownik Referatu Organiza-

cyjnego uczestniczyli jako delegacja 

Gminy Miasto Reda w corocznym  

Święcie Plonów na Litwie. 

 Szesnaście lat temu Miasto 

Reda zawarło porozumienie 

o współpracy z Gminą Awiżenie – Rejon 

Wileński. Od tego czasu gminy  

współpracują ze sobą i jako partnerzy 

aktywnie uczestniczą w różnych  

przedsięwzięciach kulturalnych. Każdego 

roku Przedstawiciele z Litwy biorą udział 

w obchodach Dni Redy, a nasz Samorząd 

uczestniczy w dożynkach na Litwie. 

Podczas tych spotkań wymieniamy się 

doświadczeniami i wspieramy Polaków 

z Okręgu Wileńskiego. 

 Podtrzymując partnerskie 

kontakty delegacja z Redy miała  

możliwość złożyć kwiaty na Cmentarzu 

m.in. z grobem Marii z Billewiczów 

(matki marszałka) i sercem marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Wilnie. 

Na Cmentarzu tym są również groby 

poległych żołnierzy polskich z l. 1919-

1920, z września 1939 r. 

oraz partyzantów AK, którzy zginęli 

w Akcji „Ostra Brama” w lipcu 1944 

roku. 

Redzianie zwiedzali zabytki Wilna m. in. 

Kościoły pw. Św. Piotra i Pawła, Katedrę 

Wileńską, Kościół Św. Kazimierza, 

Bazylikę archikatedralna, Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego oraz oddali hołd 

Matce Boskiej Ostrobram-

skiej Przedstawiciele Redy uczestniczyli 

we Mszy Świętej Dziękczynnej 

w Pikieliszkach oraz korowodzie  

dożynkowym. W Święcie Plonów okręgu 

Wileńskiego wzięły udział 23 gminy. 

Każda z gmin przygotowała

 i zaprezentowała różnorodne, 

smaczne dania regionalne. Wszystkie 

gminy przy konstruowaniu swoich  

stanowisk wykorzystały dary natury 

i wykazały się dużą pomysłowością 

oraz kreatywnością. W uroczystościach 

tych brali udział także Europarlamenta-

rzyści i posłowie RP. W części  

artystycznej wystąpił kaszubski zespół 

folklorystyczny z sąsiedniej gminy  

Kosakowo.  

 Podczas całej wizyty delegacja 

z Gminy Miasto Reda spotkała się z dużą 

życzliwością i gościnnością mieszkań-

ców okręgu Wileńskiego. 

 

 Na stronie internetowej 

Urzędu Miasta www.reda.pl  

w lewym bocznym panelu 

znajduje się zakładka 

WYBORY 2014, gdzie znajdą 

Państwo wszystkie potrzebne 

informacje dotyczące 

tegorocznych wyborów 

samorządowych. 

http://miasto.reda.pl/2014/wizyta-na-litwie/
http://miasto.reda.pl/2014/wizyta-na-litwie/
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OGŁOSZENIE PCPR W WEJHEROWIE 

 

 Na terenie powiatu wejherowskiego jest tak wiele 

dzieci potrzebujących opieki rodzicielskiej, zaniedbanych i  

potrzebujących miłości. Pragną one troski i zrozumienia, a 

przede wszystkim prawdziwego domu. Czekają na pomoc ze 

strony dorosłych, którzy umożliwią im wychowywanie się w 

środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i 

zrozumienia.  Na pomoc kogoś kto zatroszczy się o ich 

 harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.  

W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wejherowie PILNIE poszukuje  

kandydatów na rodziców zastępczych.  
 

 

 

 

 

Oferujemy m.in.: 

- bezpłatne szkolenia dla kandydatów na rodziców  

zastępczych, 

- comiesięczną pomoc pieniężną na dziecko w wysokości 

około 1000zł, 

- bezpłatne poradnictwo, w tym prawne, psychologiczne i 

pedagogiczne, 

- stałe, bezpłatne wsparcie i pomoc koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

- bezpłatny udział w szkoleniach, grupach wsparcia oraz 

treningach kompetencji wychowawczych, 

- zatrudnienie dla osób przeszkolonych i posiadających  

odpowiednie kwalifikacje. 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Zespołem 

ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy  

Rodzinie w  Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A pokój nr 15  

Telefon: 58 672-40 -63 wew. 21 

 

14 PAŹDZIERNIKA WIELKIM ŚWIĘTEM W 

ZESPOLE SZKÓŁ NR 2! 

 

We wtorek, 14 października społeczność Zespołu 

Szkół nr 2 miała szczególną okazję do świętowania. Była to 

bowiem nie tylko kolejna rocznica powołania Komisji  

Edukacji Narodowej, ale tego dnia przypadała również 150 

rocznica urodzin Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 - Stefana 

Żeromskiego. Pisarz ten jest patronem podstawówki od 1971 

roku, kiedy to 27 listopada miała miejsce uroczystość nadania 

imienia szkole. 

Z  okazji tej pięknej rocznicy urodzin Żeromskiego 

odbyła się miejska uroczystość, na którą  zaproszone były 

m.in. władze miasta Redy,  radni, dyrektorzy redzkich szkół  i 

przedszkoli oraz wielu  znamienitych gości. 

Akademia rozpoczęła się od przemówienia dyrektora 

szkoły, Jana Skrobula,  który w swojej prezentacji nawiązał 

do powołania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku oraz 

przedstawił związki Żeromskiego z Wybrzeżem i jego  

pobytem w naszych okolicach. Pan dyrektor wręczył również 

„Nagrody Dyrektora”  20 nauczycielom, a także wspomniał  

o nauczycielach  wyróżnionych przez Burmistrza Redy, 

Krzysztofa Krzemińskiego – Marioli Szreder, Esterze 

Miotk, Mirosławie Wróblewskiej; oraz o pani Grażynie 

Napieraj, która została nagrodzona przez Pomorskiego 

Kuratora Oświaty. 

 Swoją ogromną rolę tego dnia odegrali także  

uczniowie, którzy z wielkim zaangażowaniem przez cały rok 

wykonywali prace poświęcone Żeromskiemu; pisali wiersze; 

piosenki oraz przygotowywali kartki z albumu, które  

powstały w wyniku wycieczek klasowych do Orłowa,  Gdyni 

Witomina, Rozewia i Helu. Wybór tych miejsc nie był  

przypadkowy, ponieważ są to miejsca, w których bywał 

 Stefan Żeromski. Efekty uczniowskich starań można było 

podziwiać na wystawie przygotowanej z okazji uroczystości. 

 Z niemniejszym poświęceniem pracowali szkolni 

„artyści”, którzy wzięli udział w części artystycznej  

przygotowanej w konwencji lekcji języka polskiego  

poświęconej Żeromskiemu pod hasłem „Stefan Żeromski jako 

pisarz i nauczyciel”. Można było podziwiać nie tylko talenty 

wokalne i recytatorskie uczniów, ale również  aktorskie, które 

zaprezentowali gimnazjaliści w filmowej inscenizacji  

fragmentu „Syzyfowych prac”. 

 Ważnym punktem uroczystości było także  

odsłonięcie „Ławeczki Stefana Żeromskiego”, którego  

dokonał dyrektor szkoły. W tym czasie publiczność  

wysłuchała piosenki o ławeczce, napisanej specjalnie na tę 

okoliczność. 

Dzień ten pełen emocji i odświętnej atmosfery był z 

pewnością cennym przeżyciem dla wielu uczniów,  

nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców, którzy już 

dzień wcześniej  mieli okazję uczestniczyć w szkolnych  

uroczystościach  z okazji 150 rocznicy urodzin Stefana  

Żeromskiego.             Tekst: Teresa Dopke 

 

DEUTSCH - WAGEN – TOUR W ZS NR 2 

 

  W środę, 8 października na zaproszenie pani 

Marioli Szreder,  Zespół Szkół nr 2 w Redzie gościł  Deutsch- 

Wagen – Tour.  Jest to projekt realizowany pod patronatem  

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Goethe Institut oraz  

Ambasady  Niemiec, który promuje język, kulturę oraz  

poszerza wiedzę na temat Niemiec. 

 Po  powitaniu przez pana dyrektora Jana Skrobula, 

odbył się Konkurs Recytatorki Poezji Niemieckiej, w którym 

wzięły udział: Patrycja Pawlik, Adriana Bieschke, Paulina 

Kreft, Nikola Żak. Lektorka, pani Magdalena Jurowska,  

zaprezentowała nowatorskie metody związane z nauką języka 

i w niekonwencjonalny sposób, w formie ciekawych gier, 

zabaw i konkursów, przekazała informacje o Niemczech. 

 Zajęcia odbywały się w trzech grupach. W pierwszej 

grupie w zabawach animacyjnych wzięli udział uczniowie 

klasy 2b z SP3.Dzieci podczas uroczystości wykonały taniec 

do piosenki „Ich spiele”. Rodzice przygotowali piękne  

dodatki do strojów w kolorach flag Polski i Niemiec. 

 Kolejne grupy stanowili uczniowie z klas 2c i 2b z 

Gimnazjum nr 2. Uczniowie: Jędrzej Niewiadomski i Szymon 

Niewiadomski pokazali film, w którym przedstawili swoją 

szkołę i zainteresowania. Młodzież rozwiązywała quiz  

wiedzy o Niemczech,  tańczyła, w grupach wyszukiwała 

informacje na podany temat. Podczas spotkania uczniowie 

bawili się chustą KLANZA, śpiewali piosenki, poprzez gry i 

zabawy utrwalali słownictwo i poznawali  nowe zwroty. Za 

zaangażowanie i aktywność otrzymali upominki z logo  

projektu : długopisy, magnesy, koszulki, naklejki, plany  

lekcji.       Tekst: Mariola Szreder 
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INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTCH 
 

        Zachęca się użytkowników wieczystych do skorzystania z preferencyjnych 

warunków przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. w Dz. U. z 2012r. poz. 83). 

 

         Jednocześnie informuje się, iż osoby posiadające w użytkowaniu  

wieczystym nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Redy mogą 

skorzystać z bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania  

wieczystego w prawo własności, zgodnie z warunkami i w wysokości  

określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Redzie . 

 Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkow-

nikami wieczystymi nieruchomości oraz ich następcy prawni mogą wystąpić z 

żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w 

prawo własności. 

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-

sności nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu 13 

października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowa-

nie wieczyste uzyskały: 

-   w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz 

Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.; 

-   na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i  

użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) 

-     następcy prawni w/w osób. 

Nadto z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  

nieruchomości w prawo własności nieruchomości, mogą także wystąpić: 

-     osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w  

nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; 

-      spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkal-

nych lub garaży; 

-     następcy prawni w/w osób. 

Osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości, jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu 

właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z wyłączeniem osób  

wskazanych w ustawie do nieodpłatnego przekształcenia. 

 

Od opłaty z tytułu przekształcenia może być udzielona bonifikata.  

Rada Miejska w Redzie w uchwale nr XX/213/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. 

(opublikowanej w Dz. Urz. z dnia 28 maja 2012r. poz. 1758), zmienionej uchwałą 

XXV/264/2012 z dnia 17 października 2012r. wyraziła zgodę na udzielenie  

bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta 

Redy,  

1. spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami wieczystymi  

nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe; w wysokości 80 % różnicy 

pomiędzy wartością prawa własności, wartością prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej; 

2.  osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości zabudowanych garażami; w wysokości 40 % różnicy 

pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej; 

3. osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami 

lokali mieszkalnych i użytkownikami wieczystymi gruntu, związanego z tymi  

lokalami; w wysokości 80 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności,  

wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej; 

4. osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości  

zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe; w wysokości 80 % 

różnicy pomiędzy wartością prawa własności, wartością prawa użytkowania  

wieczystego nieruchomości gruntowej; 

5. osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości  

zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, jeżeli wniosły  

jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego w wysokości 90 % 

różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania  

wieczystego nieruchomości gruntowej; 

6. osobom fizycznym i prawnym będącym użytkownikami wieczystymi nierucho-

mości zabudowanych niezależnie od przeznaczenia w wysokości 20 % różnicy 

pomiędzy wartością prawa własno-

ści, a wartością prawa użytkowa-

nia wieczystego nieruchomości  

gruntowej; 

7. spółdzielniom mieszkaniowym 

będącym użytkownikami  wieczy-

stymi nieruchomości przeznaczo-

nych na cele mieszkaniowe, z  

wyłączeniem gruntów wydzielonych 

lub zajętych pod drogi  

wewnętrzne oraz osobom fizycznym 

lub prawnym będącym użytkowni-

kami wieczystymi nieruchomości 

zabudowanych niezależnie od   

przeznaczenia, jeżeli wniosły  

jednorazową opłatę za cały okres 

użytkowania wieczystego w  

wysokości 60% różnicy pomiędzy 

wartością prawa własności a  

wartością prawa użytkowania wie-

czystego nieruchomości gruntowej.  

 

Wysokość bonifikaty określona w 

pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 obowiązuje do 

końca 2014 r. i ma zastosowanie do 

spraw wszczętych po dniu wejścia w 

życie niniejszej uchwały i niezakoń-

czonych w 2014 r. 

 

UWAGA! W każdym  

następnym roku, poczynając od 

2015 roku wysokość bonifikaty 

określona w pkt. 1, 2, 3, 4 i 6  

zostaje obniżona każdorazowo o 

kolejne 5 %. 

 

Opłata za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości 

może być zapłacona jednorazowo 

lub może zostać rozłożona, na  

wniosek użytkownika wieczystego, 

na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat 

i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że 

wnioskodawca wystąpi o okres krót-

szy niż 10 lat. 

 Niespłacona część opłaty 

podlega oprocentowaniu przy  

zastosowaniu stopy procentowej 

równej stopie redyskonta weksli 

stosowanej przez Narodowy Bank 

Polski. Wierzytelność gminy z tytułu 

niespłaconej części opłaty podlega 

zabezpieczeniu przez ustanowienie 

hipoteki.  

 

         Szczegółowe informacje i 

wyjaśnienia w powyższej sprawie 

oraz druk wniosku o przekształce-

nie można uzyskać w Urzędzie 

Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 

w Referacie Gospodarki  

Nieruchomościami, pokój nr 203 i 

pokój 202 - telefon: 678 80 34 lub  

678 80 14 
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KOLEJNY SUKCES PARAFIALNEGO CHÓRU 

Z REDY 
 

 Parafia Bożego Ciała na gdańskiej Morenie gościła 

w sobotę 11 października jedenaście chórów z terenu  

archidiecezji gdańskiej i nie tylko. To pierwsza prezentacja 

amatorskich chórów działających przy parafiach. 

– Chcieliśmy dać szansę chórom parafialnym pokazania się, 

stworzyć okazję do wymiany doświadczeń – mówi Ewa 

Mazur, dyrygent chóru Cantores Minores Gedanenses z 

parafii Bożego Ciała w Gdańsku-Morenie, pomysłodawczy-

ni przedsięwzięcia. – Festiwal nie ma formuły konkursu, ale 

powołana specjalna Rada Artystyczna oceniała merytorycz-

nie występujące zespoły oraz przyznała dyplomy i  

wyróżnienia za najlepszą interpretację, dobór repertuaru, 

emisję głosu itp. W tegorocznym festiwalu wyróżniono 

wszystkie chóry, w tym: 

- za muzyczne kultywowanie i propagowanie wartości 

chrześcijańskich: 

Chór Calasanz z parafii pw. Wniebowzięcia MNP w  

Bolszewie 

Katolickie Stowarzyszenie Śpiewacze i Muzyczne im. prof. 

Orszulika z parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku 

Chór Cantabile z parafii pw. MB Fatimskiej w Chojnicach 

Chór Adalbertus z parafii św. Wojciecha w Gdańsku-

Świbnie 

- za najlepszy przekaz artystyczny prezentowanych  

utworów: 

Chór Cantores Minores Gedanenses z parafii Bożego Ciała 

w Gdańsku 

Chór Symfonia z parafii pw. św. Antoniego w Gdyni 

-  za najlepsze wykonanie utworu o tematyce maryjnej: 

Chór św. Jana z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego 

w Redzie 

- za najlepsze wykonanie utworu o tematyce  

eucharystycznej: 

Chór Vox Humana z parafii pw. Ducha Świętego i św.  

Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdyni 

- za najlepsze wykonanie utworu współczesnego: 

Chór z parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku 

Chór Laudate Dominum z parafii pw. św. Maksymiliana 

Kolbe w Gdańsku. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

                     Źródło: http://gdansk.gosc.pl/ 

 

MŁODZIEŻ ZE ZWOLLE W  HOLANDII  

GOŚCIŁA  W GIMNAZJUM NR 2 
 

W dniach 06.10.2014 - 09.10.2014 gościliśmy w 

naszym mieście uczniów z holenderskiego Zwolle.  

Uczniowie przyjechali do Redy w ramach wymiany  

językowej w której biorą udział: Gimnazjum nr 2 oraz  

Gimnazjum nr 1. Młodzież podczas wymiany nabywała 

pewności siebie w używaniu języka angielskiego oraz miała 

okazję poznać kulturę i zwyczaje osób pochodzących z 

innego kraju. Pierwszy dzień był okazją dla uczniów by 

zaprezentowali swoją okolicę. W ten sposób niektórzy  

wybrali się na wycieczkę z rodzicami i swoim holenderskim 

gościem np. do Władysławowa, Rewy, Pucka lub na kręgle 

do Gdyni. W ten sposób każdy integrował się ze swoim 

nowym, tymczasowym domownikiem według własnego 

pomysłu. Drugi dzień od rana dostarczył nam  

niesamowitych wrażeń, gdyż  udaliśmy się do Gdyńskiego 

Parku Technologicznego EXPERYMENT. Każdy miał 

okazję chociażby wykrzyczeć swoje emocje w zamkniętej 

kabinie, bądź spróbować wytworzyć wir w morzu.  

Następnie udaliśmy się do Gdańska, gdzie zwiedzaliśmy 

Stare Miasto. W środę udaliśmy się do Sztutowa, gdzie 

pochyliliśmy się pełni zadumy nad ofiarami holocaustu 

mającego miejsce podczas II wojny światowej. W tym dniu 

nie zabrakło nas również na gdańskim Westerplatte. 

Ostatniego dnia uczniowie próbowali swoich sił w 

zajęciach kreatywności w Wejherowskiej Filharmonii. 

Uczestnicy wymiany tworzyli różne formy ekspresji  

własnego ja. Nie zabrakło również krótkiego spaceru po 

Wejherowie, który był urozmaicony tzw. "grą uliczną", w 

trakcie której należało odnaleźć wcześniej schowane  

przedmioty.  

Tegoroczna wymiana udowodniła uczniom, że nie 

ma dla nich barier jakich nie są w stanie przekroczyć. 

                                                  Tekst: Sandra Irzyk 

 

REDZKA LIGA BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH 
 

 Jest to nowa pozycja w naszym kalendarzu  

imprez sportowych, skierowana do dzieci ze szkół  

podstawowych oraz gimnazjum. Organizatorem zawodów 

jest Redzki MOSiR. 

 Pierwsza edycja odbyła się  23 września, druga 

30 września, a w dniu 7 października w Miejskim Parku 

Rodzinnym w Redzie po raz trzeci rozegrano Redzką Ligę 

Biegów Przełajowych dla dzieci ze szkół podstawowych 

oraz gimnazjum.   

 

Wyniki: 

 

Dziewczyny klasy I-II:  

1m Paulina Leszczyńska SP3, 2m Agata Rybacka SP4 

 

Dziewczyny klasy III-IV:  
1m Pola Król SP4, 2m Julia Pełech SP4, 3m Paula  

Bakierska SP6 

 

Chłopcy klasy III-IV:   
1m Maksymilian Urbaniak SP4, 2m Dawid Marzejon SP4,  

3m Piotr Krajewski SP4 

 

Dziewczyny klasy V-VI: 

1m Natalia Młodak SP3, 2m Patrycja Konkol SP3, 3m  

Izabela Doppke SP2 

 

Chłopcy klasy V-VI: 
1m Oliwier Wasilke SP4, 2m Kajetan Borawski SP4, 3m 

Grzegorz Bach SP4 

 

Dziewczyny gimnazjum:  
1m Kaja Kołodziejska Gim 1, 2m Aleksandra Sokołowska 

Gim 1, 3m Agata Grabas Gim 1 

 

Chłopcy gimnazjum:   
1m Daniel Grunwald Gim 1, 2m Dawid Wałdowski Gim 1, 

3m Hubert Żywiec Gim 1, 4m Rafał Śmielak Gim 1 

 

 Dla najlepszych zawodników MOSiR ufundował 

pamiątkowe medale. Zapraszamy na kolejną edycję biegu 

już 21 października o godz.15.00 w parku miejskim w  

Redzie. 

 

 



 

 PAŹDZIERNIK   2014                                                  REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY                                                   5                  

 
 



6                                                                    REDA - MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY                                  PAŹDZIERNIK 2014 

                                                                                                                                                                                                       

 

Poziom świadomości ekologicznej naszym 

największym sukcesem 
 

Postęp techniki i wzrastające zapotrzebowanie na 

dobra konsumpcyjne doprowadziły do kolizji między 

człowiekiem a prawami natury. Dlatego teraz, z obawy        

o stan środowiska oraz bezpieczeństwo nas samych, należy 

zmienić błędne przeświadczenie o wyjątkowej                       

i dominującej roli człowieka w środowisku naturalnym            

i z pochyloną głową pracować nad takim modelem jego 

ochrony, w ramach którego edukacja ekologiczna bez 

wątpienia zajmuje miejsce na podium. Człowiek nie jest 

bowiem centrum przyrody, ale w jej centrum się znajduje.  

 

Nauczeni doświadczeniem wiemy, że nauka troski      

o środowisko naturalne od najmłodszych lat przynosi 

najlepsze efekty. Dzieci z wrodzoną wrażliwością 

przyswajają zasady ochrony wód, powietrza i ziemi,             

a odpowiadając na pytania rodziców i dziadków „czego się 

dziś nauczyłeś w szkole?” przekazują zdobytą wiedzę 

pozostałym członkom rodziny, nierzadko także pełniąc rolę 

„małych strażników” prawidłowego postępowania                

z odpadami we własnych domach. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom uczniów oraz nauczycieli, Komunalny 

Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w bieżącym roku 

szkolnym kontynuuje działania ekologiczne mające na celu 

nie tylko edukowanie najmłodszych, ale także aktywowanie 

społeczności lokalnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W myśl przyjętej zasady „szkoła/przedszkole             

w środowisku- środowisko w szkole/przedszkolu”                 

w bieżącym roku szkolnym kontynuowane będą jednodniowe 

warsztaty terenowe organizowane we współpracy ze spółkami 

Eko Dolina Sp. z o.o., PEWIK Sp. z o.o. oraz OEPC         

Sp.  z o.o., projekty oraz konkursy ekologiczne. Połączenie 

wysokiego poziomu świadomości ekologicznej naszych 

mieszkańców, szlifowanego już od najmłodszych lat wraz        

z zaangażowaniem władz lokalnych w zakresie edukacji          

i informacji ekologicznej daje wymierne efekty.  

Przykładem bezkonfliktowej, długofalowej, oraz 

konsekwentnej współpracy gmin należących go KZG jest 

wzrost poziomu segregacji odpadów surowcowych w II 

połowie ubiegłego roku o 150%. Nasi mieszkańcy dali 

bezapelacyjny popis segregacji, dziękujemy!  
 

Jesteśmy dumni i pewni sukcesu w kolejnych 

latach, gdyż jak pokazują uzyskane wyniki działając 

razem- możemy więcej. 

 

Szczegółowa oferta edukacyjna na rok szkolny 

2014/2015 została już przekazana do wszystkich placówek 

oświatowych z terenu Związku (w tym z terenu Redy) 

oraz dostępna jest na stronie internetowej www.kzg.pl 

(zakładka „Edukacja ekologiczna”). Zapraszamy zatem 

placówki oświatowe wszystkich poziomów nauczania do 

dalszej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej                  

i z niecierpliwością czekamy na efekty. 

 

W latach 2011-2014 Ministerstwo Środowiska 

przeprowadziło badania mające na celu zbadanie poziomu 

świadomości ekologicznej mieszkańców Polski, gdzie 

jako główne powody ochrony środowiska naturalnego 

wymieniono m.in. dbałość i troskę o zdrowie człowieka,           

a także troskę o przyszłe pokolenia.  Dowodzi to 

jednoznacznie, iż rozumiemy zagrożenia jakie niesie za 

sobą postępująca degradacja środowiska i mamy 

świadomość, że negatywne skutki naszego postępowania 

rozciągają się w czasie. Uzyskane wyniki dla nas stały się 

potwierdzeniem  tego, do czego doszliśmy w ciągu 

minionych 20 lat współpracy mieszkańców i lokalnych 

samorządów. Mamy pełne prawo czuć się pionierami               

w zakresie zmian dotyczących organizacji systemu 

gospodarki odpadami, które w kraju określone są mianem 

„rewolucyjnych”, a na terenie KZG funkcjonują                        

i przynoszą efekty już od wielu lat.     

 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia  
-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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ZAPRASZAMY NA X JUBILEUSZOWE REDZKIE IMPRESJE 

         
 Serdecznie zapraszamy na  Jubileuszowe X Redzkie Impresje. W dniach od 

24 do 27 października br. w Auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie, przy ul.  

Łąkowej 36/38 Stowarzyszenie Kunszt zaprezentuje obrazy, fotografię i rękodzieło 

artystyczne na cyklicznej wystawie  artystów skupionych w Stowarzyszeniu. Otwarcie 

wernisażu w piątek o godzinie 18:00. Wystawie towarzyszyć będzie Sala ekspery-

mentów plastycznych – kuchnia pełna niespodzianek, Dekoracje roślinne „Różanego 

Centrum” Róży Melcer, a Goście w czasie trwania wernisażu będą mogli napisać 

życzenia urodzinowe, spośród których zostaną wylosowane nagrody  

niespodzianki, a także wesprzeć Rafała – chorego kolegę ze Stowarzyszenia. 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Redy 

www.reda.pl oraz na stronie www.kunsztreda.pl 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL „TULLA” 

 Teatr Gdynia Główna i Miejski Dom Kultury w Redzie zapraszają na spektakl „Tulla”,  który odbędzie się w najbliższą 

środę 22 października o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Derdowskiego 3. Wstęp wolny. Więcej 

informacji na temat spektaklu i całego projektu na stronie internetowej redzkiego MDK. 

 

ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI 

 Zapraszamy na Promocję książki "Zalety imionami ludzi" profesora Edwarda Brezy, która odbędzie się w Miejskiej  

Bibliotece Publicznej w Redzie we wtorek 28 października o godzinie 17:00. W programie wykład prof. Edwarda Brezy o  

pochodzeniu imion, prezentacja książki, rozmowa z autorem oraz spotkanie przy kawie. 

 

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ DLA NAUCZYCIEKI Z SP NR 6 W REDZIE 

 Miło nam poinformować, że nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie, Grażyna Tamas, za swoją długoletnią 

pracę edukacyjną oraz rozwijanie w dzieciach pasji artystycznej, 14 października 2014 roku, została uhonorowana przez Minister 

Edukacji Narodowej, Joannę Kluzik- Rostkowską, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Grażyna Tamas uczy w SP6 plastyki i 

techniki.  Jest również nieocenioną animatorką kultury, wraz z Anetą Kujawczyk prowadzi w redzkiej Szóstce, Koło Teatralne 

„Koniczynka”, które niejednokrotnie zebrało już najwyższe laury na konkursach i festiwalach teatralnych dla dzieci i młodzieży. 

Tekst: aka 

 „ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE” 

 Jak co roku uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski  i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie, której 

patronem jest Papież Jan Paweł II, zaangażowali się po raz szósty w akcję Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i 11  

października br. kwestowali, zbierając pieniądze na Fundusz Papieski.  

 Warto pamiętać, idea wspierania młodych ludzi poprzez ustanowienie dla nich stypendiów sfinansowanych m. innymi z 

finansów zebranych podczas kwest, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana 

do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania 

Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. 

Tegoroczna zbiórka odbywała się pod hasłem „Świętymi bądźcie”.   

 Uczniowie SP 6 zebrali 825,25 PLN.  

 Bardzo cieszy nasz fakt, że Redzianie podeszli do kwesty i kwestujących ze zrozumieniem i sporym zaangażowaniem.  

Za każdą przysłowiową „złotówkę” gorąco dziękujemy. 

       SU oraz Społeczność SP6 w Redzie. 
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REDA WYGRAŁA Z RUMIĄ … 3:1 W SIATKÓWCE 
 

„60 setów na 60  

urodziny Miasta Rumi”  

 

tak nazwano imprezę,  

która odbyła się 10 października 

br. w hali widowiskowo -  

sportowej  

Miejskiego  Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Rumi.  

Jak co roku, na przeciwko siebie  

stanęły dwie drużyny  

samorządowców z dwóch miast: 

Niebiescy z Redy 

 i Czerwoni z Rumi. 

 

Gratulujemy! 

 
 

SPOTKANIE Z KONSULEM GENERALNYM CHIN W GDAŃSKU Z OKAZJI 65 - LECIA CHRL 
 

 We wtorek 30 września br. Zastępca Burmistrza Miasta Redy Pani Teresa Kania wraz z Sekretarzem Miasta Panią Hanną 

Janiak oraz pracownikiem ds. Promocji i Rozwoju wzięła udział w przyjęciu z okazji Święta Narodowego 65 – lecia utworzenia 

ChRL wydanego przez Kon-

sulat Generalny Chińskiej 

Republiki Ludowej 

w Gdańsku. Dokładnie 1 paź-

dziernika 2014 r. przypada 65. 

rocznica utworzenia ChRL. 

Właśnie 65 lat temu,  

Przewodniczący Mao Zedong,  

ówczesny Prezes Centralnego 

Rządu Ludowego (premier), 

proklamował, na Placu Tien 

An Men w Pekinie, utworze-

nie Chińskiej Republiki  

Ludowej. 

Konsulat w Gdańsku obejmuje  

województwa pomorskie, 

zachodniopomorskie,  

kujawsko-pomorskie 

oraz warmińsko-mazurskie. 

Pani Liu Yuanyuan objęła 

urząd konsula generalnego pod koniec 2012 roku – jest już piętnastym konsulem generalnym Chin w Gdańsku i …  

jedyną kobietą.  

 Pani Konsul była gościem Burmistrza Miasta Redy w Urzędzie Miasta w marcu br. Wizyta ta  

dotyczyła nawiązania przyszłej współpracy pomiędzy jednym z południowo – zachodnich rejonów Chin z regionem naszych 

pięknych Kaszub. – Pomorskie jest bardzo ważnym partnerem Chin – stwierdziła pani konsul. – W 1985 r. województwo  

pomorskie nawiązało kontakty z Szanghajem. Współpraca jest bardzo owocna, zarówno w dziedzinie kulturalnej, gospodarczej, 

jak i naukowej. Pani Konsul jest zachwycona i żywo zainteresowana kulturą Kaszubską. 

 

CHŁOPCY Z REDY WYGRYWAJĄ V FINAŁ WOJEWÓDZKI TURNIEJU O PUCHAR PREMIERA  

DONALDA TUSKA W PIŁCE NOŻNEJ 
  

 Dnia 08.10.2014r. w Kościerzynie odbył się V Finał Wojewódzki Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska 

w piłce nożnej. W zawodach udział wzięło 8 najlepszych drużyn z całego województwa. Chłopcy reprezentowali Orlik w Redzie,  

który znajduje się na obiektach MOSiR. Zwycięzcy Finału Wojewódzkiego w dniach 15.10-18.10 reprezentować będą swoje 

miasto na zawodach Ogólnopolskich w Warszawie. Trzymamy kciuki. 

http://miasto.reda.pl/2014/chlopcy-redy-wygrywaja-v-final-wojewodzki-turnieju-puchar-premiera-donalda-tuska-pilce-noznej/
http://miasto.reda.pl/2014/chlopcy-redy-wygrywaja-v-final-wojewodzki-turnieju-puchar-premiera-donalda-tuska-pilce-noznej/

