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WERNISAŻ REDZKIEJ MALARKI 

 
 W dniu 20 lutego br. w „Dworku pod Lipami” w Rumi odbył się Wernisaż 
Malarstwa Brygidy Śniateckiej. Urodzona i zamieszkała w Redzie artystka uprawia 
malarstwo sztalugowe, szczególnie w technice olejnej, jak również akwarela i  
pastel. Maluje od ponad dwudziestu lat i była to jej już dwudziesta wystawa. Brała 
udział w wielu konkursach, za swoje prace otrzymała szereg nagród i wyróżnień. 

 Jest członkiem Związku Artystów Plastyków i wielu stowarzyszeń. W 
2010 roku otrzymała medal „Zasłużony dla Miasta Redy” za osiągnięcia w  
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także za 
promocję Miasta Redy. Artystka w swych pracach pokazuje nam piękno naszego 
krajobrazu oraz cudowne, polskie kwiaty. 

 
UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 2 W REDZIE  

Z WIZYTĄ W SZKOCJI  
     

         
 W styczniu b.r. grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 w Redzie wzięła 
udział w czwartym już spotkaniu szkół uczestniczących w projekcie ekologicz-
nym „EUROPE GO GREEN”, realizowanym w ramach unijnego programu 

Comenius - "Uczenie się przez całe 
życie". Spotkanie odbyło się w 
szkockim mieście Dumfries  
(Wielka Brytania). Opiekunami 
uczniów były nauczycielki – Urszula 
Obłuda (biologia), Barbara  
Borkowska (technika i informatyka) 
i Iwona Nowicka (j. angielski).   
 Celem spotkania grup ze 
szkół w Dumfries, Burgas  
(Bułgaria), Gifhorn (Niemcy), 
L`Aquila (Włochy) oraz Redy było 
przedstawienie działań projekto-
wych, jakie odbywały się w szkołach 
w ciągu ostatnich miesięcy oraz 
omówienie wypracowanych  
rezultatów i korzyści z realizacji 
projektu.   

Oprócz spotkań roboczych, 
uczestnicy projektu mieli okazję 
poznać wiele interesujących miejsc i 
atrakcji kraju gospodarzy. W  
programie wizyty znalazły się  
wyjazdy do  Edynburga, stolicy 
Szkocji, do Glasgow oraz do New 
Lanark - zachowanego w oryginal-
nym kształcie XIX-wiecznego  
osiedla powstałego wokół przędzalni 
bawełny.  
  W związku z Dniem  
Roberta Burnsa (najwybitniejszy 
narodowy poeta szkocki), uczestnicy 
spotkania wzięli udział w uroczystej 
kolacji, tzw. Burns supper.  
Ogromne wrażenie zrobiła na nas 
radosna atmosfera tego spotkania 
oraz obecność wielu chłopców i 
dorosłych mężczyzn w tradycyjnych 
szkockich spódniczkach. Jak się 
przekonaliśmy, sławne kilty nie są 
tylko elementem szkockiej cepelii, 
ale stanowią nieodłączny element 
szkockiej obyczajowości. 

Pobyt w Dumfries dostar-
czył wszystkim wielu niezapomnia-
nych wrażeń i emocji. Pracując nad 
zadaniami projektu uczniowie mieli 
możliwość porównania sposobów 
rozwiązywania problemów  
ekologicznych w szkołach i miastach 
szkół partnerskich. Jednocześnie 
mieli okazję poznać codzienne życie 
i problemy swoich szkockich gospo-
darzy, a także – co bardzo ważne – 
kształcić umiejętność porozumiewa-
nia się w j. angielskim. Takie  
kontakty są dobrą lekcją tolerancji i 
otwartości na innych ludzi i inne 
kultury. Dzięki tym wszystkim 
aspektom, udział w projekcie stano-
wi znakomitą platformę integracyjną 
dla młodych ludzi z różnych krajów 
europejskich.  

Bieżące relacje i zdjęcia z 
realizacji projektu są dostępne na 
stronie szkoły: www.zs2.reda.pl. 
Tekst: I. Nowicka. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  
W RODZINIE 

 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w 
oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) realizuje  
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar i podejmuje szereg działań mających na 
celu minimalizowanie zjawiska przemocy poprzez stworze-
nie sprawnego systemu pomocy ofiarom oraz sprawcom 
przemocy w rodzinie. 

W ramach realizacji Programu w siedzibie ośrodka 
odbywają się dyżury specjalistów  w zakresie:  
- poradnictwa prawnego, 
- poradnictwa psychologicznego, 
Osoby zainteresowane, wymagające interwencji w aspekcie 
formalno-prawnym bądź psychologicznym prosimy o  
zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Redzie ul. Derdowskigo 25 za pośrednictwem  pracowni-
ków socjalnych w celu ustalenia terminu indywidualnego 
spotkania. 

Informacje można uzyskać również telefonicznie: 
nr telefonu (58) 678-58-65 lub (58) 678-74-87 

Kierownik Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej Małgorzata Klebba 

 
INFORMACJA  

DOTYCZĄCA DODATKU ENERGETYCZNEGO 
 
 Od 1 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 roku o zmianie ustawy-Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.984),  
wprowadziła nowa definicje – odbiorca wrażliwy energii 
elektrycznej. Zgodnie z zapisem dodanym w prawie 
energetycznym w art. 3, pkt. 13 c odbiorca wrażliwym 
energii elektrycznej jest osoba, której przyznano  
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001roku o dodatkach mieszkanio-
wych, 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 roku  wysokość zryczałtowanego 
dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 roku 
do 30 kwietnia 2014 roku wynosi: 

1. dla gospodarstwa domowego 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 elek-

trycznej 
 
 

Opłaty 
 Decyzja o przyznaniu dodatku energetycznego jest 
zwolniona z opłaty skarbowej na mocy rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 roku. 

Sposób załatwienia 
 Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do  
dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji  
administracyjnej. 

Podstawa prawna 
1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne  

(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.) 
2. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszka-

niowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 
3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 

r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (tj. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 224) 
 

Tryb odwoławczy 
 Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do  
zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie 
prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu 
wydającego decyzje do Samorządowego Kolegium  
Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty  
doręczenia. 
 Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego 
można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Redzie ul. Derdowskiego 25  w pok. nr 1 od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 
 Wszelkie informacje można uzyskać  
telefonicznie pod nr tel. (58) 678-74-87. 
Pracownik odpowiedzialny za czynności związane z  
dodatkiem mieszkaniowym i energetycznym – Pani  
Izabela Wyborska. 

                    Kierownik Miejskiego Ośrodka  
                                 Pomocy Społecznej Małgorzata Klebba  
 
SUKCESY SPORTOWCÓW GIMNAZJUM NR 1 

IM. LECHA WAŁĘSY 
 

 Podczas Halowych Mistrzostw Okręgu Młodzików w 
LA, które odbyły się 8 lutego 2014 roku w Słupsku, uczniowie 
naszego gimnazjum trenujący pod kierunkiem nauczycieli: Ilony 
Myszk oraz Krzysztofa Jędrzejewskiego zdobyli 3 medale: 2 
złote i 1 brązowy. Hubert Żywiec - I miejsce w skoku wzwyż, IV 
miejsce w biegu na 60 m (nowy rekord szkoły 7,87 s). Daniel 
Grunwald - I miejsce w biegu na 600 m, Konrad Kobiella - III 
miejsce w pchnięciu kulą. 
 Potwierdzeniem dobrej formy naszych sportowców były 
również Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Halowej 
Lekkoatletyce, które odbyły się w Rumi 16 stycznia 2014 roku. 
Zdobyli oni 8 medali: 4 złote,  3 srebrne i 1 brązowy. 
Weronika Sapińska - I miejsce w skoku wzwyż, II miejsce w 
skoku w dal z miejsca. Hubert Żywiec - I miejsce w skoku 
wzwyż, II miejsce w biegu na 30 m. Daniel Stuba - I miejsce w 
skoku w dal z miejsca. Mikołaj Karłowski - I miejsce w biegu na 
1000 m. Daria Kohnke - II miejsce w biegu na 600 m, Agata 
Borawska - III miejsce w biegu na 600 m, IV miejsce w biegu na 
30 m. Daniel Grunwald - IV miejsce w biegu na 1000 m. Paulina 
Kielińska - IV miejsce w pchnięciu kulą. Krystian Pettke - IV 
miejsce w pchnięciu kulą 
 Kolejny sukces odniosła także Julia Rutkowska. W VIII 
Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Łebie wraz z 
grupą taneczną zajęła I miejsce w kategorii FUSION. Natomiast  
w Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa, w którym 
uczestniczyli najlepsi bokserzy z Pomorza, Konrad 
Kaczmarkiewicz zwyciężył w kategorii kadetów (+ 76 kg). Był 
jedynym zawodnikiem naszego powiatu, któremu udało się to 
trudne zadanie.  
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
                                                           Tekst: Alina Gajewska 
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INFORMACJA MOPS O PRACACH  

SPOŁECZNIE-UŻYTECZNYCH 
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie 
zgodnie z uchwałą Nr XLII/440/2014  Rady Miejskiej w 
Redzie z dnia 22.01.2014 r. w sprawie przyjęcia planu  
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie –  
użytecznych w 2014 roku informuje, że od 17 lutego 2014r. 
tut. Ośrodek rozpoczął organizację prac społecznie –  
użytecznych, które kontynuowane będą do 30 listopada 2014 
roku.  
 Celem prac społecznie – użytecznych jest  
zaktywizowanie osób uprawnionych w rozumieniu przepisu § 
2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  
Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie prac  społecznie 
– użytecznych tj.:  

1) bezrobotnych  bez  prawa do zasiłku korzystających 
ze świadczeń  z pomocy społecznej; 

2) osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym,  
indywidualnym  programie usamodzielnienia, 
 lokalnym programie pomocy społecznej lub 
 indywidualnym  programie zatrudnienia socjalnego, 
jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w  
wyniku skierowania  powiatowego urzędu pracy. 

W trakcie wykonywania prac społecznie – użytecznych  
zatrudnione osoby zachowają status osoby bezrobotnej. 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 10 
osób w ramach prac społecznie – użytecznych, w charakterze 
opiekuna społecznego oraz pracownika gospodarczego na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz tutejszego 
Ośrodka.  
 Świadczenie pieniężne określone jest w minimalnej  
wysokości w art.. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy i aktualnie wynosi 8,00 zł za  
godzinę.  
 Na podstawie porozumienia Burmistrza Miasta Redy 
i Starosty Powiatu Wejherowskiego Powiatowy Urząd Pracy 
refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 %  
minimalnej kwoty świadczenia przysługującego  
bezrobotnemu.  
      Kierownik Miejskiego Ośrodka   
                                 Pomocy Społecznej Małgorzata Klebba 
 
  BURMISTRZ MIASTA REDY  

OGŁASZA  ÓSME PRZETARGI  USTNE 
NIEOGRANICZONE 

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Redy położonych w Redzie w 
obrębie 1 w rejonie ulic Gniewowskiej i Żwirowej, 
wpisanych w księdze wieczystej GD1W/00022528,  
oznaczonych numerami działek: 

- 480/9   o powierzchni 0,0649 ha, 
- 480/12 o powierzchni 0,0650 ha, 

Nieruchomości objęte przetargiem są: 
1/  niezabudowane i niezagospodarowane 
2/ posiadają bezpośredni dostęp do drogi powiatowej ul. 
Gniewowskiej i gminnej ul. Żwirowej; obsługa komunikacyj-
na z ul. Żwirowej za pośrednictwem drogi gminnej  
oznaczonej numerem działki 480/11. 
3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
posiadają następujące    przeznaczenie: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i usługowa nieuciążliwa w tym  usługi 
oświaty, sportu i rekreacji; dopuszcza się zabudowę usług 
handlu o powierzchni  sprzedaży nie większej niż 200 m2; 
dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub  
mieszkalnej 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. 
 
Ustala się cenę wywoławczą i wadium dla 
a/ nieruchomości oznaczonej numerem działki 480/9  - cena 
wywoławcza 116 500,- zł netto, wadium 11 650,- zł. 
b/ nieruchomości oznaczonej numerem działki 480/12 - cena 
wywoławcza 117 000,- zł netto, wadium 11 700,- 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. 
 
        ÓSME PRZETARGI  odbędą się w dniu 26 marca 
2014r. od godziny 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w 
Redzie ul. Pucka 9.  
Pierwsze przetargi na przedmiotowe nieruchomości  
przeprowadzono w dniu 02 lipca 2013r., drugie w dniu 21 
sierpnia 2013r., trzecie w dniu 02 października 2013r. 
,czwarte w dniu 07 listopada 2013r., piąte w dniu 11 grudnia 
2013r., szóste w dniu 16 stycznia 2014r. a siódme w dniu 20 
lutego 2014r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest  
wpłata wadium.  
WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru 
działki, najpóźniej do dnia 20 marca 2014r., na konto 
Urzędu Miasta w Redzie w Banku  Millenium 66 1160 2202 
0000 0002 5073 9669. 
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 reprezentują-
cych 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 telefo-
nicznie 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. 

 

http://www.reda.pl/
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SPOTKANIE NOWOROCZNE KOMBATANTÓW 
  
 3 stycznia br. w Restauracji „Dzikie Wino” odbyło się 
spotkanie opłatkowo - noworoczne Stowarzyszenia Polskich  
Kombatantów Obrońców Ojczyzny im. gen. Władysława Andersa. 
Co roczne spotkanie w tak zacnym gronie, nie odbyło by się, gdyby 
nie liczni nasi sponsorzy, którym chcemy w tym miejscu bardzo 
podziękować: Pani Joannie i Marcinowi Kołata – właścicielom 
Restauracji „Dzikie Wino” w Redzie wraz z jej personelem – głów-
ny sponsor uroczystości, za wsparcie finansowe: Panu Januszowi 
Jarosińskiemu – Prezesowi Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., 
Panu Kazimierzowi Okrój – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Redzie oraz Panu Krzysztofowi Krzemińskiemu – Burmistrzowi 
Miasta Redy, Panu Henrykowi Skwarło – Wójtowi Gminy  
Wejherowo, Panu Henrykowi Doering – Wójtowi Gminy Krokowa,  
Państwu Gabrieli i Krzysztofowi Wróbel – właścicielom Firmy 
„Nordvik” S.C., Panu Janowi Lica – Radnemu Rady Miejskiej w 
Redzie, Panu Romanowi Kisielewskiemu – właścicielowi Zakładu 
Usług Budowlanych Gdańsk, Państwu Marzenie i Mariuszowi  
Świderskim – Usługi Budowlane z Kębłowa, Państwu Teresie i 
Jozefowi Kosk z Orla, Panu Andrzejowi Binkiewiczowi, Panu  
Waldemarowi Sękowskiemu właścicielowi Gospodarstwa Rybnego 
z Bolszewa, Panu Krzysztofowi Pałubickiemu – właścicielowi  
sklepu Tervit- Delikatesy z Redy, jak również bardzo dziękujemy 
Panu Bogusławowi Józefowi Orlikowskiemu – operatorowi kamery, 
Panu Edmundowi Lewańczykowi wraz z Zespołem „Redzanie”, 
który swym występem umilił opłatkowe spotkanie, a także Panu 
Markowi Adamczykowi z zespołem muzycznym za nagłośnienie. 
 
Podczas spotkania wręczono przyznane przez Radę Kombatantów i 
Osób Represjonowanych przy Staroście Wejherowskim i  
Prezydencie Miasta Wejherowa 2 Ryngrafy za zasługi: Pani  Teresie 
Szymańskiej – Kuchnowskiej oraz Pani Wandzie Jeka. 
 

TURNIEJ COCO ROCO CUP 2014  - TURNIEJ 
DLA ROCZNIKA 2003 

 
  Dnia 16.02.2014r. na hali ZS1 w Redzie odbył się  
Turniej Piłki Nożnej Croco Roco Cup 2014  dla rocznika 
2003. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub  
Sportowy „Jedynka” Reda. Do rywalizacji przystąpiły  
zespoły: Chojniczanka Chojnice, Jaguar Gdańsk, Rozstaje 
Gdańsk, Sokół Bożepole, Gedania Gdańsk, Błękitni  
Wejherowo I i Błękitni Wejherowo II oraz UKS 1 Reda. 
Drużyny rywalizowały systemem ligowym – każdy team 
rozegrał  7 spotkań (każdy mecz trwał 14 minut). 
 
 Organizatorzy zrezygnowali z prowadzenia  
klasyfikacji generalnej, gdyż nadrzędnym celem była  
możliwość rozegrania wielu spotkań ze wszystkimi zaproszo-
nymi drużynami. Podczas ceremonii wręczania nagród było 
widać u chłopców zmęczenie oraz trudy turnieju, ale był 
także uśmiech i zadowolenie, a to chyba najważniejsza  
nagroda dla trenerów i organizatorów. 
 
 W uroczystej dekoracji udział wzięła Zastępca  
Burmistrza Miasta Reda Pani Teresa Kania. Każdy z  
chłopców otrzymał pamiątkowy złoty medal oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez firmę Botrex Sport  z Rumi.  
Nagrody indywidualne otrzymali: Marcin Jeżowski (Błękitni 
Wejherowo) – najlepszy strzelec, Dawid Król (UKS 1 Reda) 
– najlepszy zawodnik. 
 
 Bardzo duże podziękowania dla Pani Marty z Fun 
Parku Croco Roco w Redzie – tytularnego sponsora  
zawodów oraz Pana Michała Borkowskiego z firmy Bortex 
Sport w Rumi za ufundowanie nagród rzeczowych. 
           MOSiR Reda 
 
 

III POWIATOWY KONKURS WIEDZY  
EKONOMICZNEJ ROZSTRZYGNIĘTY 

                                                                                                                    
Dnia 12 lutego w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów 

Polskich w Redzie odbył się finał III Powiatowego Konkursu 
Wiedzy Ekonomicznej, przygotowany przez panią Katarzynę 
Paradowską, panią Monikę Werner oraz panią Justynę  
Zabrodzką. W zmaganiach wzięli udział gimnazjaliści z  
pięciu szkół powiatu wejherowskiego, którzy najpierw  
rozwiązywali test, a następnie odpowiadali na pytania 
 ekspertów. Młodzież musiała wykazać się umiejętnością 
wypełniania druków urzędowych, obliczania podatku na 
formularzu PIT, a także planowania kariery zawodowej  
gimnazjalisty. Najtrudniejszym zadaniem dla uczestników 
konkursu okazało się obliczanie wynagrodzenia netto oraz 
wskazanie zalet zatrudnienia na umowę zlecenie lub na  
umowę o pracę. Nad poprawnością odpowiedzi uczniowskich 
czuwali eksperci: wiceburmistrz Miasta Redy - pani Teresa 
Kania, sekretarz Miasta Redy - pani Hanna Janiak, prywatny 
przedsiębiorca - pan Waldemar Szreder, przedstawiciel  
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego -  pani Dorota  
Zborowska. Uczniowie obejrzeli także prezentację na temat 
kont młodzieżowych przygotowaną przez panią Dorotę  
Zborowską. Zwycięstwo w konkursie wywalczyli następujący 
uczniowie: 

 
I miejsce – Igor Ewertowski z Gimnazjum nr 1 w Redzie 
II miejsce – Jakub Nalepa z Gimnazjum nr 1 w Redzie 
III miejsce – Filip Woźniak z Gimnazjum w Strzebielinie 
 
Wyróżnienie – Wojciech Piepka z Gimnazjum nr 1 w 
Wejherowie 
 
Nagrody w postaci akcesoriów komputerowych wręczył 
laureatom burmistrz Miasta Redy - pan Krzysztof Krzemiński 
oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Redzie - pan Jan Skrobul.  
    Tekst: Justyna Zabrodzka 
 

REJONOWY KONKURS  HISTORYCZNY 
 
 W piątek, 17 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Redzie 
odbył się  rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu  
Historycznego. W szranki stanęło 60 uczniów z powiatów 
wejherowskiego i puckiego. Test, który przyszło uczniom 
rozwiązać okazał się dosyć trudny. Komisja konkursowa w 
składzie: Gabriela Orzechowska- przewodnicząca, Barbara 
Stenzel-Wencel, Teresa Brunath i Gertruda Kowalczyk 
sprawdziły prace, a wyniki zostały przekazane do  
Wojewódzkiej Komisji w Gdańsku. Oficjalną informację o 
tym, kto z uczestników zmagań weźmie udział w etapie  
wojewódzkim zostaną ogłoszone w lutym przez Wojewódzką 
Komisję Konkursową.      
                                               Tekst: Barbara Stenzel – Wencel 
 

PRZYPOMNIENIE DOT. WYSTAWIANIA 
POJEMNIKÓW I WORKÓW NA ODPADY 

 
Urząd Miasta Redy przypomina mieszkańcom budynków 
jednorodzinnych położonych w Redzie, aby wystawiali  
pojemniki i worki na odpady segregowane w widocznym 
miejscu przed posesją (ogrodzeniem) do godziny 6.00 rano 
w dniu wywozu, w innym przypadku odpady mogą nie zostać 
odebrane. Sugeruje się także, aby ze względów ekologicz-
nych, worki z plastikiem i makulaturą wystawiane były 
po zapełnieniu w min. 90 %, a worki ze szkłem 
po zapełnieniu w min. 50 %. 
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Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 

na terenie miasta Redy - podsumowanie roku 2013 
 

Zgodnie z tradycją na początku nowego roku kalen-
darzowego przekazujemy Państwu sprawozdanie            z 
efektów zbiórki odpadów niebezpiecznych w roku 2013,      
z którego wynika,  że  coraz   chętniej   podejmują   Państwo 
trud prawidłowego zagospodarowania odpadów niebez-
piecznych. Możemy z dumą powiedzieć, że mieszkańcy 
miasta Redy znają i rozumieją potrzebę odpowiedniego- 
BEZPIECZNEGO - gospodarowania odpadami niebez-
piecznymi. W 2013 roku Komunalny Związek Gmin „Doli-
na Redy i Chylonki” (KZG) zorganizował na terenie miasta 
Redy dwie objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych 
(tzw. OZON), które odbyły się      w kwietniu i wrześniu.  

 

 
Łącznie z terenu miasta Redy odebrano w minio-

nym roku 11 970 kg odpadów niebezpiecznych, co w przeli-
czeniu na liczbę mieszkańców daje 0,54kg/osobę. 

Z roku na rok ilość odpadów niebezpiecznych 
zbieranych na terenie gminy w sposób kontrolowany               
i bezpieczny wzrasta, co jednoznacznie wskazuje, że akcje 
informacyjne na temat bezpiecznego gospodarowania 
odpadami organizowane przez gminę oraz KZG odnoszą 
pozytywny skutek ekologiczny. Jesteśmy przekonani, że        
w roku 2014 mieszkańcy Redy nie zawiodą i efekty zbiórki 
odpadów niebezpiecznych będą jeszcze wyższe.  

Dnia 1 lipca 2013r. weszły w życie przepisy zno-
welizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach na mocy której odpowiedzialność za organizację 
systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi spo-
czywa w „rękach” gmin. To właśnie dzięki ich ogromne-
mu zaangażowaniu w promocję nowego systemu postępo-
wania z odpadami  po raz kolejny udowadniamy że wła-

ściwe zagospodarowanie odpadami, w tym także odpadami 
niebezpiecznymi, przy odrobinie chęci nie stanowi pro-
blemu. Miniony rok 2013 uważamy więc za kolejny „mały 
sukces” na drodze do czystego                         i bezpiecz-
nego środowiska naturalnego. 
 
A czy Ty wiesz gdzie oddać odpady niebezpieczne? 
Pamiętaj! 

 

Odpady które 
NIE MOGĄ SIĘ 
ZNALEŹĆ W 
KOSZU NA 

ODPADY KO-
MUNALNE 

GDZIE ODDAJEMY WY-
MIENIONE ODPADY 

Baterie 

Pojemniki w placówkach  
handlowych, oświatowych 
i użyteczności publicznej, 

PZON*, OZON** 

Przeterminowane leki Pojemniki w aptekach, 
PZON*, OZON** 

Farby, lakiery, termometry, 
świetlówki itp. PZON*, OZON** 

Zużyty sprzęt elektryczny, 
elektroniczny i AGD 

PZON*, OZON**  
(OZON- do rozmiaru TV) 

 
*Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) znaj-
duje się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłow-
niczo- Komunalnego  „KOKSIK”  w  Redzie   przy  
ul. Obwodowej 52 i przyjmuje odpady od mieszkańców 
od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-17:00 
oraz w soboty 9:00-14:00. W przypadku oddawania od-
padów niebezpiecznych do PZON nie obowiązuje rejoni-
zacja, zatem mieszkańcy mogą korzystać także z pozosta-
łych punktów zlokalizowanych na terenie gmin-członków 
KZG (adresy punktów oraz godziny otwarcia dostępne są 
na stronie www.kzg.pl). Pod podanym adresem dostępny 
jest także wykaz punktów w których ustawione są pojem-
niki na zużyte baterie (placówki oświatowe, sklepy, urzę-
dy) oraz na przeterminowane lub niewykorzystane lekar-
stwa (apteki, przychodnie) 
 
** Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (termi-
ny zbiórek dostępne są na stronie www.kzg.pl oraz pod 
numerem: (58) 6246611. 
 
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 

 

 

Ilości poszczególnych odpa-
dów zebranych  w trakcie 
OZON** 

 

-ponad 1110 kg zużytego 
sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego (ZSEE) 
-ok 80 kg resztek farb  
-ok 7 kg tonerów, 
-ok 660 kg niezużytych lub 
przeterminowanych lekarstw  
-ok 1200 kg zużytych baterii, 
-ok 100 kg odczynników 
chem. i inne 
 
 
Łącznie: ok. 8780 kg 

 

Ilości poszczególnych odpa-
dów zebranych w PZON* 

 

-ponad 6770 kg zużytego 
sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego (ZSEE), 
-ok 1740 kg resztek farb  
-ok 55 kg tonerów, 
-ok 175 kg zużytych baterii, 
-ok 20 kg zużytych olei  
i inne  
 
 
 
 
 
Łącznie: ok. 3190 kg 

http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
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„REDZKIE IMPRESJE” W FILHARMONII KASZUBSKIEJ 
 

 11 lutego 2014 R. otwarto w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie  
wystawę Redzkich Impresji. Wystawa ta jest fragmentem dużej ekspozycji  
pokazanej w Redzie w październiku 2013r. na której zaprezentowano także  

eksperymenty plastyczne rękodzieło, tkaninę artystyczną, decoupage i haft.  
Obejrzeć można obrazy i fotografie 23 artystów skupionych w  
redzkim stowarzyszeniu KUNSZT . 
 

WALENTYNKOWE GRY I GIERKI DLA PAR I NIE TYLKO  
 

 Prawie czterdziestka fanów gier planszowych i nie tylko gier, przybyła do 
sali kultury MDK na Walentynkowe Gry i gierki dla par i nie tylko. Data zobowią-
zywała, zatem nie tylko gry, ale i poczęstunek przygotowany przez "Karczmę u 
Zbója" cieszyły się powodzeniem. Pyszny żurek, super ryba i niesamowite  
babeczki kajmakowe. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie! 

 
O emocje związane z grami, zadbali jak zwykle Maciek i Agata, którzy sprawnie 
przeprowadzili wszystkich przez całą masę konkursów, z których każdy kończył 
się rozdaniem nagród - zaproszenia do kawiarni Questo e Quello, słodycze od skle-
pu Lewiatan (ul. Łąkowa), bowling w U7 od Radia Eska, basen, sauna od Hotelu 
Faltom w Rumi, kino Helios od Radia Eska oraz oczywiście zestawy  
planszówek. To wszystko było do wzięcia podczas walentynkowego wieczoru :-) 

 Dodajmy, że spotkanie 
miało - co ciekawe - międzynarodo-
wy charakter. Wszystko za sprawą 
Desree i Cezara. Ona - Holenderka, 
On Francuz, do tej pory zadajemy 
sobie pytanie, jakie wiatry przygnały 
ich do Redy? 
 Czterogodzinna impreza 
przeszła zatem do historii. Mamy 
nadzieję, że wszyscy wrócili do 
domów w dobrych humorach. A 
tych, którzy czują niedosyt gier  
zapewniamy, że cykl naszych  
"Planszówek" rozpoczniemy już w 
marcu. O terminach, wkrótce  
poinformujemy.            MDK Reda 
             

REDA W ZIT 
 
 W piątek 14 lutego br. w  
Dworze Artusa w Gdańsku zostało  
podpisane Porozumienie w sprawie 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Jest to efekt pracy  
samorządowców z Obszaru Metropoli-
talnego Trójmiasta. Oznacza to  
formalne powołanie do życia tzw. 
Związku ZIT, który według  
wytycznych Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, ma koordynować współpracę 
metropolitalną. Stronami porozumienia 
zostało w sumie 36 samorządów,  
wchodzących w skład Obszaru Metropo-
litalnego Trójmiasta. Ponadto 26  
samorządów zostało obserwatorami ZIT. 
Są to m.in. członkowie GOM i NORDA.  
Dzięki ZIT w przeciągu siedmiu lat do 
Trójmiasta i sąsiednich gmin może trafić 
255 mln euro, czyli ponad 1 mld zł.  
 Przewodniczącym Zarządu 
Związku ZIT został prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz, wiceprzewodniczą-
cym - prezydent Gdyni Wojciech  
Szczurek. W skład Zarządu weszli także 
prezydent Sopotu Jacek  
Karnowski i przedstawiciele trzech grup 
powiatów - starosta Janina Kwiecień, 
reprezentująca powiat kartuski, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego - Janusz Wróbel, 
reprezentujący powiaty gdański,  
tczewski i nowodworski oraz burmistrz 
Redy - Krzysztof Krzemiński,  
reprezentujący powiaty wejherowski 
i pucki.  
 Związek w pierwszej kolejno-
ści - do końca czerwca - musi opracować 
strategię rozwoju. Prace nad tym  
dokumentem już trwają. Częścią strategii 
będą m.in. kryteria, które pozwolą ocenić 
projekty inwestycyjne pod kątem  
korzyści dla całego Obszaru  Metropoli-
talnego, czy wyłonienie propozycji  
projektów do realizacji, w tym  
opracowanie ich listy rankingowej. Jak 
twierdzą samorządowcy, ZIT to narzę-
dzie, przy pomocy którego samorządy 
mogą realizować wspólne przedsięwzię-
cia, łączące działania finansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego.                                      IMS 

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/archiwum/Jacek-Karnowski-o4.html
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/archiwum/Jacek-Karnowski-o4.html
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BIESIADA LITERACKA Z JAROSŁAWEM GUGAŁĄ 

 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie za-

prasza 14 marca o godz. 19:00 na Biesiadę 

Literacką z Jarosławem Gugałą - dziennika-

rzem i dyplomatą, prowadzącym główne 

wydanie „Wydarzeń” - serwisu informacyj-

nego Telewizji POLSAT oraz prowadzącym 

dwa programy w Polsat News - „Gościa  

Wydarzeń” oraz „WYDARZENIA OPINIE 

KOMENTARZE”. 

 

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ 
 
Dnia 15.02.2014 r. (sobota) o  

godzinie 10.00 na hali sportowej w Zespole Szkół nr 
2 w Redzie odbył się turniej piłki siatkowej o  
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie. 
W turnieju rywalizowało ze sobą 6 zespołów, które 
grały w systemie każdy z każdym, dwa sety do 19 
punktów. Mecze między drużynami były niezwykle 
zacięte i wyrównane, zawodnicy walczyli o każdy 
punkt, ponieważ jak się później okazało decydował 
on o kolejności końcowej w turnieju. Zawody  
zwyciężył zespół TKS Reda-Ciechocino wygrywa-
jąc 8 setów przegrywając zaledwie 2. Walka o 
miejsc drugie była niezwykle zacięta ponieważ 
zespół VIP-ów oraz TKS Reda miał identyczny 
bilans setów (7 : 3) oraz małych punktów + 29. 
Bezpośredni pojedynek obu zespołów zadecydował 
o zajęciu drugiego miejsca przez VIP-ów, 3 miejsce 
przypadło dla TKS Reda. Klasyfikacja końcowa : 1. 
TKS Reda-Ciechocino 2. VIP 3. TKS Reda 4. EDF Gdynia 5. EDF Gdańsk 6. Gimnazjum nr 2. Na zakończenie rozgrywek, 
oprócz nagród drużynowych zostały przyznane wyróżnienia indywidualne. Statuetki dla najlepszego odbierającego, atakującego 
oraz MVP turnieju zostały ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie. Wyróżnienia otrzymali: Najlepszy 
odbierający - Michał Rejski, Najlepszy atakujący - Laura Elwart, MVP turnieju – Paulina Kuchnowska. 

 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE 

OFERT DLA ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH 

  
 Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Redzie  w 
sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto 
Reda z Organizacjami Pozarządowymi, Burmistrz Miasta 
ogłosił  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 
realizacje zadań publicznych Miasta Redy w 2014 roku z 
zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów  
alkoholowych. Ogłoszenie oraz wzór oferty dostępne są na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Redy. 
 Informacje w zakresie konkursu udzielane są 
przez Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu  
Miasta Reda tel. (58) 678 80 11,  
e-mail: alicja.bartkowska@reda.pl 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY  
NR KONT BANKOWYCH 

 
 Przypominamy, że dniem 01.01.2014 roku nastąpiła 
zmiana banku do obsługi Gminy na BANK MILLENNIUM 
SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Redzie. 
 Numery indywidualne rachunków bankowych 
z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego są umieszczone w decyzjach wymiarowych 
na 2014 rok, dostarczanych podatnikom. Zaległości z tytułu 
w/w podatków również należy regulować na nowy  
indywidualny numer konta bankowego. 
 Więcej informacji o numerach kont można uzyskać 
na stronie internetowej urzędu www.reda.pl 
w zakładce Urząd Miasta/Jak załatwić sprawę (druki) 
lub pod numerami telefonów: 58 678 80 27; 58 678 80 05 

http://www.reda.pl/
http://miasto.reda.pl/druki/
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