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ROK DOBRYCH PERSPEKTYW DLA REDY 

 
W rok 2010 wchodzimy w atmosferze ciepła, spokoju  i radości minionych Świąt Bo-

Ŝego Narodzenia. Z nowymi nadziejami, ale teŜ i obawami co ten nowy rok przyniesie. 
Światowy kryzys i związane z nim spowolnienie gospodarki w naszym kraju nie pozostają 
bez wpływu na kondycję ekonomiczną kaŜdego z nas, a takŜe na budŜety samorządowe, 
których dochody w znacznej części są przecieŜ uzaleŜnione od dochodów państwa (udziały 
w PIT i CIT). DuŜo trudniej osiągane są dochody ze sprzedaŜy nieruchomości.  

Reda w sposób przemyślany i konsekwentny realizuje przyjęty na początku tej kadencji 
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013, bez szkody dla wydatków bieŜących, za-
pewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta w kaŜdej dziedzinie. Rok 2009, w którym 
samorządy juŜ w dotkliwy sposób odczuły skutki kryzysu, zamknął się w naszym mieście 
niewielkim deficytem dochodów bo nie przekraczającym 1 mln złotych (deficyt w stosunku 
planu uchwalonego pod koniec roku 2008). To skutek rzetelnego, uwzględniającego realia 
planowania budŜetu i właściwej dyscypliny jego realizacji.  

To był dobry rok dla miasta, obfitujący w całą gamę zaplanowanych wcześniej  inwe-
stycji, z których najwaŜniejsze to oddanie do eksploatacji dwóch sal gimnastycznych (przy 
szkołach podstawowych nr 5 i 6), termomodernizacje dwóch szkół (Zespół Szkół nr 1 i 
Szkoła Podstawowa nr 2) oraz rozpoczęcie budowy największej sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół nr 2 w Ciechocinie (planowane zakończenie to maj br.) i zakup nowego sa-
mochodu straŜackiego dla miejscowej OSP. To takŜe rok całego szeregu inicjatyw z obsza-
rów pozainwestycyjnych, gdzie jako dobry przykład podać moŜna choćby uruchomienie 
wieloletniego programu szczepień ochronnych dziewcząt przeciw wirusowi HPV, powodu-
jącego u kobiet zachorowania na raka szyjki macicy.  

Nowy 2010 rok, to rok dobrych redzkich perspektyw. W wyniku duŜego zaangaŜowa-
nia i determinacji całego szeregu ludzi udało się pozyskać znaczne dofinansowanie dla redz-
kich inwestycji. Sala sportowa przy Zespole Szkół nr 2 uzyskała dofinansowane z funduszy 
unijnych (RPO Województwa Pomorskiego) w wysokości 2 mln zł., co stanowi 47,5% 
wartości inwestycji. Budowa ulicy 12 Marca uzyskała dofinansowanie z budŜetu państwa 
tzw. „schetynówki” w wysokości 50% wartości inwestycji tj. ok. 3 mln zł., co pozwoli zre-
alizować w 2010 r. 2/3 całej inwestycji  tj odcinek od ul Puckiej do ul. Ogińskiego.  

Rozpoczynamy wspólnie z Powiatem Wejherowskim i Rumią największą inwestycję 
drogową w historii Redy -  połączenie drogowe o  znaczeniu regionalnym,  Leśna – Cegiel-
niana z duŜymi szansami na dofinansowanie z RPO Województwa Pomorskiego w łącznej 
wysokości ponad 50% wartości inwestycji. Nasz projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej 
poprzez budowę parku nad rzeką Redą jest na liście rezerwowej RPO z bardzo duŜymi szan-
sami na dofinansowanie w wysokości nie mniej niŜ 2 mln zł. ZłoŜyliśmy wspólnie z miastem 
Wejherowem wniosek o dofinansowanie z RPO termomodernizacji dwóch następnych na-
szych szkół – Zespołu Szkół nr 2 w Ciechocinie i Szkoły Podstawowej nr 5 w Rekowie, 
których to termomodernizacja jest konieczna do wykonania jeszcze w tym roku. Zmoderni-
zujemy równieŜ ulicę Kazimierską przy współfinansowaniu tej inwestycji przez Powiat 
Wejherowski.  

To tylko część z zaplanowanych w roku 2010 inwestycji tak niezbędnych dla prawi-
dłowego rozwoju Redy. Oczywiście wymaga to bardzo duŜego wysiłku organizacyjnego, ale 
przede wszystkim duŜego wysiłku finansowego ze strony miasta. Ubiegając się o środki 
zewnętrzne musimy zapewnić swój udział własny, który w znacznej części będzie pokrywa-
ny z kredytów. Łączna wartość planowanych w tym roku inwestycji w Redzie, w warto-
ściach kosztorysowych, to kwota ok. 20 mln zł, z czego 12 mln zł to ww. kredyty. Zaplano-
wane inwestycje i związane z nimi wydatki w Ŝadnym stopniu nie zagraŜają bieŜącemu oraz 
przyszłemu funkcjonowaniu naszego miasta. Podejmowane w obecnej kadencji działania 
pozwalają na wykorzystanie jedynej i juŜ nie do powtórzenia  szansy na uzyskanie dofinan-
sowania inwestycji, przede wszystkim ze środków unijnych i wychodzą naprzeciw potrze-
bom blisko 20 tysięcznej społeczności lokalnej. UmoŜliwiają nadrobienie zaległości w roz-
woju infrastruktury technicznej i społecznej Redy.  Nasze ambitne i pełne determinacji plany 
na rok 2010 wymagają od nas wszystkich bardzo duŜego wysiłku. Przy zgodnej i dobrej, jak 

dotąd, współpracy redzkiego samorządu, 
pracowników urzędu  i otoczenia, są w 
pełni realne do wykonania. Czego nam 
wszystkim – Mieszkańcom Redy z całe-
go serca Ŝyczymy.    
 
Burmistrz Miasta Redy,  
Krzysztof Krzemiński  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Redzie,  
Kazimierz Okrój  
 

 

 

 

 
 
 

STATYSTYKA MIESZKA ŃCÓW 
 
W roku 2009 przyszło na świat 314 
mieszkańców Redy. Zmarło 111 
mieszkańców. Ogółem na pobyt stały 
i czasowy zameldowanych jest 
20 186 osób. Przybyło 165 miesz-
kańców z Mościch Błot. W sumie 
więc Reda liczy na dzień 31 grudnia 
2009 roku 20 351 mieszkańców. 

Burmistrz Miasta  
przyjmuje interesantów 
w poniedziałki 
w godz. 13.00 - 17.00 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  

przyjmuje interesantów 
w poniedziałki 

w godz. 16.00 - 17.00 

Urząd Miasta jest czynny w: 
poniedziałek  9.00 - 17.00 
wtorek 7.30 - 15.30 
środa 7.30 - 15.30 
czwartek 7.30 - 15.30 
piątek7.30 - 15.15 
 



ŁOSOŚ REDY 2010 
 

 
 
Wczesnym rankiem 3 stycznia br. na terenie gościnnej stajni Pegaz nad Redą w Piele-

szewie spotkało się 82 trociarzy z całej Polski oraz Kaliningradu aby wziąć udział w Otwar-
tych Zawodach Spinningowo-Muchowych o Puchar Burmistrza Miasta Reda „Łosoś Redy 
2010”.  

 

 
 
Zawody, będące kontynuacją noworocznej „Troci Redy” z poprzednich lat, zorganizowało w 
nowej formule Koło 126 Reda wraz z Burmistrzem Miasta Reda. Zawodnicy po zapisaniu 
się i odebraniu pamiątkowych numerków startowych oraz suchego prowiantu wysłuchali 
regulaminu zawodów, który przybliŜył sędzia główny Mirosław Wiśniewski, a następnie 
rozjechali się po sobie tylko znanych miejscówkach wzdłuŜ całego biegu Redy. Dopisała 
woda oraz pogoda, choć ta ostatnia ucieszyła bardziej licznych spacerowiczów… po dość 
mroźnej nocy nastał bowiem piękny, słoneczny dzień. 

Łowiono głównie metodą spinningową, a wśród przynęt królowały woblery w jaskra-
wych barwach. Nie było łatwo o rybę, wielu znakomitych trociarzy wróciło z wody o kiju. 
Jednak w takich zawodach ryby schodzą na dalszy plan, liczy się koleŜeńskie spotkanie 
przyjaciół, poznanie osób znanych tylko z dyskusji na internetowych forach czy wymiana 
własnych doświadczeń i poglądów…  

Ryby oczywiście teŜ były. Reda, mimo niewątpliwie słabszego roku nie zawiodła swo-
ich fanów. Na miejscu zbiórki po godzinie 14.00 podziwiać moŜna było trocie sześciu szczę-
śliwców. Osobiście miałem zaszczyt być świadkiem złowienia największej i zwycięskiej 
ryby tych zawodów która padła łupem Krystiana Kujawy – 66,1 cm z koła Wejherowo Mia-
sto. Przynajmniej miejsce które wybrałem nie zawiodło, a i sesja fotograficzna chyba dość 
udana… 
Drugie miejsce w zawodach zajął Henryk Grzenkowicz z Koła 126 w Redzie rybą 65,8 cm. 
Widać, Ŝe pobierane nauki od swojego krewniaka nie poszły w las :). Trzeci był równieŜ 
reprezentant redzkiego koła Mirosław Trawiński, a złowiona troć była tylko o centymetr 
mniejsza od tej największej. 
Równie gęsto było za pudłem. Czwarty był Wiktor Ledóchowski z Wejherowa (55,0 cm), 
piąty nestor redzkich trociarzy Andrzej Kiecol (54,2 cm) a szósty Olek Lemanowicz z Redy 
(53,0 cm) któremu tym samym rzeka odwdzięczyła się za tegoroczną akcję przerzutów troci. 

Zwycięzcy otrzymali rzeźbione statuetki łososi ufundowane przez Burmistrza Miasta 
Reda, a Krystian Kujawa za największą rybę zawodów dodatkowo puchar ufundowany przez 
prezesa Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku Stanisława Lisaka. Najlepsi zawodnicy otrzymali 
równieŜ cenne upominki wędkarskie od Sklepu Wędkarskiego RED. 
Nagrody rzeczowe w postaci łownych i znanych przynęt ufundowali teŜ: Adam Kaczmarek - 
producent legendarnych błystek wahadłowych oraz Tomasz Siudakiewicz – Woblery "SIU-
DAK" na którą to przynętę została złowiona jedna z ryb. 

Na koniec trzeba teŜ wspomnieć o pozostałych, a zarazem najwaŜniejszych sponsorach 
tej imprezy, dzięki którym była ona, moim i myślę nie tylko moim zdaniem, wyjątkowo 

udana. A więc Stajnia PEGAZ z Redy, 
która gościła uczestników zawodów i 
zapewniła parking, dach nad głową i 
moŜliwość ogrzania się oraz Tawerna 
VIKING z Redy serwująca smaczny i 
obfity catering, przy którym to wędkar-
skie opowieści nie miały końca… 
Wszyscy wyŜej wymienieni sponsorzy, a 
takŜe najstarszy uczestnik imprezy i 
jedyna dama w zawodach odebrali uro-
czyste podziękowania i okolicznościowe 
upominki od Burmistrza Miasta i Zarzą-
du Koła 126 w Redzie. Natomiast kaŜdy 
zawodnik otrzymał ciekawe gadŜety 
promujące miasto Reda, a wylosowani 
szczęśliwcy takŜe upominki wędkarskie. 
Na koniec głos zabrał Burmistrz Redy 
oraz prezes ZO PZW w Gdańsku. 
Było więc naprawdę sympatycznie i juŜ 
liczę na kontynuowanie tych zawodów za 
rok w jeszcze większej obsadzie. A ci co 
nie byli niech Ŝałują…. 

tekst i zdjęcia: Wincenty Polakowski  
 

 

 

 

 

WALNE ZEBRANIE KOŁA 126 
REDA 

 
Zarząd koła PZW 126 zaprasza 
wszystkich członków na Walne 
Zebranie Sprawozdawcze, które 
odbędzie się 30 stycznia br. (sobota) 
o godzinie 16:00 w świetlicy „Prefa-

KALENDARZ ZWODÓW W ĘD-
KARSKICH 

KOŁA 126 REDA W 2010 ROKU 
 
25.04. Zwody spławikowe, kanał 
jeziora Orle (polana 200m powyŜej 
mostu), godzina 8:00 
30.05. Towarzyskie zawody spławi-
kowe z okazji Dnia Dziecka, jezioro 
Bieszkowice, godzina 9:00 
22.08. Zawody towarzyskie 2 wędki, 

NABÓR DO MIEJSKICH 
PRZEDSZKOLI 

 
Miejskie Przedszkola nr 1 i nr 2 w 
Redzie  ogłaszają   nabór dzieci  na 
rok szkolny 20010/2011. 
Karty zgłoszenia dziecka moŜna 
pobrać w administracji przedszkoli tj.  
PRZEDSZKOLA NR 1  -  ul. Gnie-
wowska 4 ,  tel: 58 678-33-95 (lub ze 
strony internetowej www.akademia-
kleksa.pl) 
PRZEDSZKOLA NR 2  -  ul. Łąko-
wa 27,  tel: 58 678-31-51  (lub ze str. 
internetowej: www. przedszko-
le2reda.com.pl ) i  złoŜyć  w  admini-
stracji wybranego przedszkola w 
terminie  
od  01 - 01 - 2010r  do  30 - 03 - 
2010r. 
 

Serdecznie zapraszamy 
Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli w 

Redzie. 

  



HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z BOISKA ,,ORLIK 2012”  
(STYCZEŃ - MARZEC) 

 
 

DZIEŃ GODZINA KTO KORZYSTA  

PONIEDZIAŁEK 15.00 - 16.30 
16.30 – 18.00  
18.00 – 19.30 
19.30 - 21.00 

  Gimnazjum nr 2  
UKS 99 

Orlęta Seniorzy 
Celtic Seniorzy 

WTOREK 17.00 – 18.30 
18.30 - 19.30  
19.30 – 21.00 

 

 UKS 95 
Orlęta Juniorzy 

93/94 
Błyskawica 

Seniorzy 

ŚRODA 17.00 – 18.30  
18.30 – 20.00 

UKS 97  
UKS 95 

CZWARTEK 18.00 – 19.30 
19.30 - 21.00 

Celtic Seniorzy 
Mieszkańcy Redy 

PIĄTEK 16.30 – 18.00  
18.00 - 19.30 
19.30 - 21.00 

UKS 97  
Orlęta Seniorzy 

Mieszkańcy Redy 

SOBOTA 

NIEDZIELA 

 
Bezpłatne zajęcia rekreacyjno - sportowe  

MOKSIR dla wszystkich mieszkańców Redy 

 
STREET SOCCER – CO KRYJE SIĘ ZA TĄ NAZWĄ? 

      

  
 

Mija rok odkąd rozpoczęliśmy w Redzie orga-
nizować turnieje piłki noŜnej 4-osobowej pod 
nazwą Street Soccer.  Wiele osób pyta mnie o 
zasady tej gry, na czym ona dokładnie  polega itd. 
      Często nazwę street soccer wiąŜe się z freesty-
lem - trickami piłkarskimi i stosowaniem zaawan-
sowanych technicznie umiejętności piłkarskich 
zarówno w grze, jak i popisach indywidualnych 
niekonwencjonalnej Ŝonglerki piłką, z 
jednoczesnym  zachowaniem luzu i swobodą 
ruchu. Innym ludziom termin street soccer moŜe 

kojarzyć się z grami komputerowymi, takimi jak np. Urban Freestyle Street Soccer. W tej 
bardzo popularnej grze wcielając się w członków lokalnych gangów rozgrywa się mecze na 
boiskach koszykarskich, na prawdziwych ulicach - mecze są brutalne, lecz punktowane są 
dodatkowo freestyle'owe zagrania. 
     Jednak tym, co leŜy u podstawy street soccera jest przede wszystkim jego prostota, wy-
korzystanie infrastruktury miasta, gra na twardej nawierzchni - często przy sztucznym 
oświetleniu, wieczorem. Zasady street soccera są ustalane tak, aby dopasować się do warun-
ków panujących w danym miejscu (podwórko z wyrysowaną na ścianie bramką, wykorzy-
stanie ogrodzenia jako tzw. "bandy" boiska, czy teŜ pusty parking gdzie bramkami jest np. 
przestrzeń pomiędzy połoŜonymi na ziemi plecakami). 
      W Redzie idealnym placem do gry zdają się być boisko wielofunkcyjne ZSP, albo teŜ 
wielofunkcyjne boisko Orlik 2012 na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Redzie. Umieszczone w samym "sercu" sportowym Redy na ul. Łąkowej mogą być oglą-
dane i przyciągać kolejnych amatorów tego sportu. 
      Tak jak wspomniałem, mija juŜ niemal rok od wprowadzenia tej formy rozgrywek pił-
karskich przez organizatorów: MOKSiR w Redzie, oraz ZSP Reda. W zaleŜności od cyklu 
rozgrywek które przeprowadzaliśmy, zastosowywane były innowacje w przepisach jak np. 
trzykrotne przepuszczenie piłki między nogami przeciwnika pozwalało zespołowi wykonać 
rzut karny, czy teŜ gol strzelony z woleja czy z główki liczył się "za dwa". Łatwość skom-
pletowania 4 osobowej druŜyny jest kolejnym elementem napędzającym frekwencję na 
zawodach. 

      Tym, co charakteryzuje na-
sze rozgrywki, jest napewno sympatycz-
na atmosfera - druŜyny zarówno w młod-
szych kategoriach wiekowych, jak i w 
kategorii OPEN pamiętają o zasadach: 
- fair play 
- "jeden za wszystkich, wszyscy za jed-
nego" 
- gry do końca i zaangaŜowania bez 
względu na wynik. 
      Doświadczony zespół organizacyjny, 
bardzo utalentowana młodzieŜ i praw-
dziwi pasjonaci futbolu (przyjeŜdŜają do 
nas stale druŜyny z Wejherowa, Rumi i 
Gdyni)- to wszystko skutkuje tym, Ŝe za 
cyklami rozgrywek Street Soccera w 
Redzie zawsze stoi sponsor tytularny, 
który wraz z MOKSiR’em funduje na-
grody rzeczowe dla najlepszych i wyróŜ-
nionych uczestników przy okazji promu-
jąc swoją markę. Ceremonia wręczenia 
nagród za Vigo Street Soccer - jesienne 
granie w październiku br. zgromadziła na 
Sali Kulturalno- widowiskowej MOKSiR 
ponad 100 uczestników cyklu. 
      Zdjęciami, wynikami i nierzadko 
nawet filmami archiwizujemy kaŜdy 
turniej street soccera. Zawodnicy w 
kaŜdej wolnej chwili mogą wrócić nie 
tylko pamięcią do odbytych juŜ zawo-
dów- wystarczy kliknąć na stronę 
www.moksir.reda.pl i w dziale "nasze 
imprezy sportowe" odnaleźć swoje zdję-
cie, wyniki, nazwisko i przenieść się tam 
jeszcze raz. 
Kolejnymi zaletamsą nieskomplikowane 
i skuteczne  manewry taktyczne stoso-
wane podczas tych zawodów,  swoboda 
ruchu i kreowanie indywidualności bo-
iskowych. Cztery, a nie pięć osób jak ma 
to miejsce w piłce noŜnej halowej, daje 
większe pole do popisu dla podejmowa-
nia właśnie indywidualnych akcji.  
      W okresie jesienno zimowym, w 
dobie organizowania gier i turniejów na 
hali, zawody street soccera są alternaty-
wą dla tych, którym nie straszna jest 
deszczowa, chłodna aura. Hartowanie 
ciała, bieganie na świeŜym powietrzu, na 
otwartej przestrzeni ma wiele zalet zdro-
wotnych dla organizmu i jest świetnym 
„probiotykiem” na tę porę roku prak-
tycznie dla kaŜdego. 
    Mnie osobiście przypomina się czas 
podstawówki. Wtedy to z kolegami przed 
lekcjami, na przerwach i po lekcjach 
bez końca graliśmy w piłkę butelkami 
plastikowymi, piłkami tenisowymi, na 
tarasach, boiskach betonowych, holach 
szkolnych, na lodzie, w śniegu, deszczu 
czy mrozie. Jedyne czym się w tym 
okresie zaraziłem było.. uzaleŜnienie się 
od aktywnego wypoczynku - zawsze i 
wszędzie. Dlatego tym bardziej mi miło, 
Ŝe jest nas coraz więcej - młodzieŜ i 
dorośli uczęszczający na nasze zawody 
pokazują, Ŝe sportowy duch nie ustąpił 
miejsca siedzącemu trybowi Ŝycia. Je-
stem dla nich zawsze pełen uznania, 
natomiast z miejsca zapraszam na kolej-
ne turnieje organizowane przez MOKSiR 
w Redzie (kalendarz cyklu Masita Winter 
Street Soccer na stronie 
www.moksir.reda.pl) 

 Konrad Wargin 

MOKSiR zaprasza na zimowe zaję-
cia sportowe na kompleksie Orlik 
2012, do skorzystania z siłowni i 
sauny, oraz bezpłatnych zajęć spor-
towych dla dzieci i młodzieŜy. 
Szczegóły na stronie 
www.moksir.reda.pl. 

Masita Winter Street Soccer - 
ruszamy dalej w styczniu! 
MoŜesz zapisać się w kaŜdej chwili, 
bo formuła turnieju przygotowana 
jest tak, Ŝe jeszcze kaŜdy ma szanse 
na nagrody na zakończenie cyklu. 
Szczegóły na www.mosir.reda.pl  



ZAJĘCIA KULTURALNE NA ROK 2010 
 

RODZAJ 
ZAJĘĆ 

MIEJSCE TERMIN ADRESAT ZAJ ĘĆ PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA 
TEATRALNE 

SP. NR 3 
REDA 

WTOREK 
15.00 – 17.00 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

MARIA SZYMONIAK 
(502-564-938)  

ZAJĘCIA 
PLASTYCZNE 

SP. NR 3 
REDA 

WTOREK  
14.00 – 15.00 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

MARIA SZYMONIAK 
(502-564-938) 

ZAJĘCIA 
TANECZNE 

ZS NR 1 
REDA 

WTOREK – I GR. 
14.30 – 15.30 
ŚRODA – II GR. 
17.00-18.00 

I GRUPA – SZKOŁA 
PDST. 
II GRUPA - 
GIMNAZJUM 

JOLANTA WOJNAROWICZ 
(512-809-408) 

ZAJĘCIA 
TANECZNE 
ZESPÓŁ 
SHAKE 
DANCE 

MOKSIR 
REDA 

WTOREK 
17.00 – 19.00 

GIMNAZJUM I 
STARSZA 
MŁODZIEś 

MATEUSZ KOBIELLA 
 

ZAJĘCIA 
REGIONALNE 

SP. NR 5 
REDA 

CZWARTEK 
13.30 – 15.30 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

RENATA MYŚLISZ 

ZAJĘCIA 
FOTOGRAFIC
ZNE 

MOKSIR 
REDA 

GODZINY 
UZGADNIANE 

POCZĄTKUJĄCE 
DZIECI 

MARIUSZ SKRZYPCZYŃSKI 

RĘKODZIEŁO 
ARTYSTYCZN
E 

ZS NR 1 
SALA NR 9 

ŚRODA 
17.00 – 20.00 

WSZYSCY CHĘTNI ALICJA KOLBERG 
ZOFIA MAGULSKA 

ZAJĘCIA 
TEATRALNE 

ZS NR 1 SOBOTA 
17.00 – 19.00 

DZIECI I 
MŁODZIEś 

ŁUKASZ KAMI ŃSKI 
 

 
DODATKOWO W REDZIE PROWADZONE S Ą ZAJĘCIA WOKALNE, CHOREOGRAFICZ-
NE I TEATRALNE Z RAMIENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU PLACÓ WEK OŚWIATOWO-
WYCHOWAWCZYCH PRZEZ PANI Ą MARTĘ ADAMCZYK I ANIEL Ę KUŹMA. W RA-
MACH ZAJ ĘĆ REALIZOWANY JEST NOWY SPEKTAKL MUZYCZNO – TANECZNY . 
 
NA SALI WIDOWISKOWEJ MOKSIR -U ODBYWAJ Ą SIĘ RÓWNIEś PŁATNE ZAJ ĘCIA 
TANECZNE PROWADZONE PRZEZ DOROT Ę PACEK (505-898-013). www.moksir.reda.pl 

 
GAZETA WYBORCZA W  BIBLIOTECE 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie została objęta akcją GAZETY WYBORCZEJ, dzięki 
której zainteresowani czytelnicy mogą otrzymać BEZPŁATNY poniedziałkowy numer 
Gazety Wyborczej. Wydanie to zawiera równieŜ dodatki: Sport, Praca i Edukacja. Gazeta 
dostępna jest w WypoŜyczalni dla Dorosłych oraz Czytelni Internetowej MBP w Redzie. 

 
90 LAT MIESZKANKI REDY 

 
 
Pani Marianna 

Krawczyk  
obchodziła w 
październiku ub. 

dziewięćdziesiąte 
urodziny. Pani 
Marianna pochodzi 
z Błotnicy, od ponad 
40 lat mieszka w 
Redzie.   Pod koniec 
grudnia  ub. 
Burmistrz Miasta 
Redy Krzysztof 
Krzemiński oraz 
Kierownik Referatu 

Spraw 
Obywatelskich 

Urzędu Miasta w 
Redzie Teresa Dzienisz – Dombrowska złoŜyli dostojnej jubilatce Ŝyczenia długich lat 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
PODZIĘKOWANIA  

Z  AWI śENIE 
NA LITWIE 

 
Wdzięczni uczniowie, 
rodzice i nauczyciele 
Szkoły Średniej w 
AwiŜeniach składają 
mieszkańcom Redy 
najserdeczniejsze 
podziękowania za 
przekazane dary i 
składają z okazji No-
wego Roku Ŝyczenia 
zdrowia, sił, wytrwa-
łości, szczęścia, do-
brych i wiernych 
przyjaciół, niegasnącej 
energii, realizacji 
planów oraz pogody 
ducha i wszelkiej 
pomyślności wszyst-
kim mieszkańcom 
Redy.  
 
Przewodnicząca Rady 
Rodziców AwiŜeńskiej 

Szkoły Średniej  
Tatjana Sinkiewicz  

SERCA DLA POLAKÓW  
NA LITWIE 

 
 W miesiącu listopadzie została 
zorganizowana akcja pomocy „Dar 
serca dla Polaków na Litwie” pod 
patronatem Burmistrza Redy. 
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Re-
dzie, Szkół Podstawowych nr 2, 3, 5 i 
6 oraz Miejskiego Przedszkola nr 2, 
jak równieŜ osób prywatnych, którzy 
zaangaŜowali się w niesienie pomocy 
naszym rodakom mieszkającym na 
Litwie.  
Zostały zebrane słodycze, zabawki, 
ksiąŜki i przybory szkolne, ubrania 
oraz trwała Ŝywność.  
Świąteczne prezenty zostały przeka-
zane polskiej młodzieŜy zamieszkałej 
w zaprzyjaźnionym z Redą okręgu 
AviŜenie. Takie akcje charytatywne, 
których celem i motywem jest nie-
sienie pomocy pokrzywdzonym 
przez los i znajdującym się w potrze-
bie na skutek wojen, kataklizmów i 
tragedii Ŝyciowych są odzwierciedle-
niem szlachetnych instynktów ludz-
kich.  

Dlatego teŜ społeczność szkolna 
Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy 
składa wszystkim ofiarodawcom za 
ich dar serca i całkowitą bezintere-
sowność serdeczne podziękowania.  
 
 



 
ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

TEMATEM PRZEWODNIM XV MIEJSKIEGO 
KONKURSU BOśONARODZENIOW EGO W REDZIE 

 

 
 
To juŜ XV Miejski Konkurs BoŜonarodzeniowy w Redzie. Sze-

ścioosobowe jury składające się z przedstawicieli kultury i redzkich 
radnych pod przewodnictwem p. Brygidy Śniateckiej oceniło nade-
słane na konkurs prace. Łącznie było ich 315. W tym 33 szopki, 150 
kartek w kategorii wiekowej: przedszkole - zerówka i  I - III szkoły 
podstawowej, 99 prac  
„W krainie św. Mikołaja"- w kategorii klas IV -VI szkoły podsta-
wowej, 33 rzeźby Mikołaja w kategorii gimnazjum. 

Tradycyjnie najwaŜniejszą i najwyŜej nagradzaną katego-
rią konkursu jest „Szopka rodzinna”. Celem tej pracy jest skupienie 
rodziny nad wspólnym wykonaniem szopki. Wykonuje się ją z 
materiałów naturalnych, jednak liczy się szczególnie pomysłowość i 
precyzja wykonania. Do najciekawszych w tym roku, zaliczyć moŜ-
na dwie szopki z makaronu, wymurowaną stajenkę z kamyków,  
szopkę z muszelek, szyszek, a takŜe kasztanów i wyklejoną w cało-
ści nasionami i ziarnami. Jedna szopka zawiera równieŜ motyw 
Świętej Rodziny wykonany haftem krzyŜykowym. Na konkurs 
napłynęło równieŜ kilka prac  
z gotowymi figurkami. Niestety, nie były one brane pod uwagę ze 
względu na regulamin konkursu, który mówi o samodzielnym wy-
konaniu wszystkich elementów szopki. 

Jury najwyŜej oceniło szopkę Rodziny Sawickich, za którą 
otrzymali główną nagrodę w wysokości 350 zł. Drugie miejsce 
uzyskała rodzina Czaja, a trzecie Świetlica Socjoterapeutyczna ze 
Szkoły Podstawowej nr 5. 

Najmłodsi wykonywali kartki świąteczne. Postać św. Mi-
kołaja okazała się dla niektórych dość trudna do realizacji. Jednak 
juŜ klasy I -III nie miały trudności z wyklejeniem wizerunku  tego 
świętego. Napłynęło bardzo duŜo kartek na wysokim poziomie i jury 
miało problem z wyborem najpiękniejszych. Nagrodę Przewodni-
czącego Rady Miasta uzyskał Patryk Kościński ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4. 

Klasy IV –VI przygotowały prace malarskie i rysunkowe 
pt.”W krainie św. Mikołaja”. Zawierały one elementy przestrzenne. 
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i wyobraźnią. Prace okazały 
się bardzo pomysłowe. Uczniowie stosowali najczęściej elementy z 
waty, bibuły oraz krepy. Dekorowali prace brokatem, marszczonym 
papierem, ryŜem, kaszą manną itp. Równorzędne dwa pierwsze 
miejsca zajęły siostry Beata i Dominika Gruba ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3. 

Gimnazjaliści wykonywali figurę przestrzenną św. Mikoła-
ja. Najczęściej uŜywanym tworzywem stosowanym w rzeźbie była 
masa solna. Niektórzy uczestnicy konkursu uszyli takŜe pewne 
elementy stroju z tkaniny i umocowali figurkę na podstawce. Nagro-
dę Burmistrza Redy za Mikołaja z tkaniny uzyskała Katarzyna Kąkel 
z Gimnazjum nr 2.  

Tegoroczny konkurs moŜna zaliczyć do bardzo udanych. 
Nadeszła duŜa ilość róŜnorodnych rysunków, kartek i rzeźb. Prace 
wykonane przez uczestników stały na wysokim poziomie. Jury 
przydzieliło łącznie 52 nagrody i bardzo Ŝałuje, Ŝe nie mogło nagro-
dzić większej liczby dzieci. 

Nagrody finansowe, ksiąŜkowe i słodycze wręczone zosta-
ły 21 grudnia w Zespole Szkół nr 2 w Redzie. Nagrody finansowe 
sponsorował proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Ciechocinie Zbi-
gniew Kerlin, pozostałe  zaś MOKSiR, Burmistrz i Przewodniczący 
RM Redy, radni: Jan Lica, Hanna Janiak, Teresa Kania, artystki 
Brygida Śniatecka i Jadwiga Kamionka.  Najciekawsze szopki, 
rzeźby i kartki będzie moŜna obejrzeć w kościele św. Wojciecha w 
Ciechocinie. 

B. Zawal - Brzezińska 

 
SPOTKANIE GRUPY PARTNERSKIEJ  

W IRLANDII PÓŁNOCNEJ 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie rozpoczęła realizację kolej-
nego projektu Comenius pt. „Budujemy mi ędzykulturowe mosty”, 
w którym uczestniczą nauczyciele i uczniowie z Irlandii Północnej, 
Holandii, Anglii, Czech, Turcji, Włoch, Finlandii. 

Pierwsza wizyta partnerska odbyła się w grudniu w Londonder-
ry w Irlandii Północnej. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły 
Jan Skrobul, koordynator GraŜyna Napieraj oraz nauczycielki języka 
polskiego: Mirosława Niewiadomska i Justyna Zabrodzka. Celem 
spotkania było ustalenie szczegółowego planu pracy na najbliŜszy 
kwartał. Poszczególne kraje zaprezentowały tradycyjne piosenki, a 
takŜe filmy i prezentacje multimedialne dotyczące regionu, miasta i 
szkoły. Poznaliśmy system edukacji Irlandii Północnej przedstawio-
ny przez dyrektora Holy Family Primary and Nursery School w 
Derry. Mieliśmy równieŜ okazję poznać ludową muzykę oraz na-
uczyć się tradycyjnego tańca irlandzkiego.  
 - Ciekawym doświadczeniem była dla nas wizytacja lekcji 
w szkole gospodarzy – mówi koordynator projektu GraŜyna Napie-
raj. Porównywaliśmy metody i programy nauczania oraz sposób 
finansowania szkolnictwa. 

Praca w projekcie przynosi wiele korzyści uczniom, na-
uczycielom oraz szkole. Uczniowie wymieniają listy i emaile z 
dziećmi z krajów partnerskich, nawiązują przyjaźnie oraz przełamują 
bariery językowe. Przed wizytą w Irlandii uczniowie nakręcili film 
promujący nasze miasto i ukazujący walory naszego regionu.  Na-
uczyciele zdobywają nowe doświadczenia oraz wymieniają się 
przykładami dobrych praktyk. Realizują w ramach projektu ścieŜki 
międzyprzedmiotowe oraz współpracują z róŜnymi organizacjami 
pozarządowymi, m.in. Towarzystwem Kulturalno – Sportowym przy 
ZS nr 2 w Redzie.  

Kolejna wizyta planowana jest w marcu w Kuusamo (Fin-
landia), gdzie zostaną zaprezentowane legendy z poszczególnych 
krajów partnerskich, prace plastyczne dzieci oraz sprawozdania z 
działań podjętych w szkołach.  

 
Justyna Zabrodzka 

 
HARMONOGRAM DOSTARCZANIA INFORMACJIDO BIULETY-
NU „REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY” W 2010 RO -
KU. 

 

 
Informacje naleŜy przesyłać na adres: promocja@reda.pl 
W biuletynie nie zamieszczamy reklam. 
 
 

L.p. MIESI ĄC 
 

TERMIN DOSTARCZA-
NIA MATERIAŁÓW  

 

1. Styczeń 8.01.2010 

2. Luty 8.02. 2010 

3. Marzec 8.03. 2010 

4. Kwiecień  8.04. 2010 

5. Maj 7.05. 2010 

6. Czerwiec 8.06. 2010 

7. Wrzesień  8.09. 2010 

8. Październik 8.10. 2010 

9. Listopad 8.11. 2010 

10. Grudzień 6.12. 2010 



 

 

 
23.11.2009 r. w „Eko Dolinie” Sp. z o.o. w ŁęŜycach odbyły 

się warsztaty poświęcone ekologii. Tego dnia Zakład odwiedziła 
grupa ok. 20 osób z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla 
Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Warsztaty 
zorganizowane zostały przez pracowników Działu SprzedaŜy i 
Ochrony Środowiska, którzy starają się .poprzez działania marketin-
gowe promować zasady selektywnej zbiórki wśród mieszkańców 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 

Warsztaty miały na celu propagowanie zachowań ekologicz-
nych wśród dzieci i młodzieŜy. Poprzez wspólne zajęcia starano się 
wskazać jak waŜnym problemem są nasze odpady, które przecieŜ 
wszyscy wytwarzamy w naszych domach. 

Zajęcia rozpoczęły się wykładami o zakładzie zagospodarowa-
nia odpadów jakim jest „Eko Dolina” Sp. z o.o. Omówiono funkcjo-
nowanie poszczególnych instalacji do odzysku odpadów, min. sor-
townię odpadów, kompostownię, elektrownię na biogaz i inne. 

Kolejnym punktem programu były zajęcia terenowe, polegające 
na zwiedzaniu poszczególnych obiektów, min. elektrowni biogazo-
wej, stacji demontaŜu urządzeń rtv i agd.  

Po powrocie do sali konferencyjnej młodzieŜ podzielona na 
grupy otrzymała zadania do wykonania, polegające na wybraniu 
róŜnych odpadów, które na co dzień moŜna znaleźć w naszych ko-
szach na śmieci i stworzenie z nich ozdób choinkowych. 

Wszystkie prace zostały nagrodzone drobnymi upominkami, a 
autorkę najładniejszej pracy wyróŜniono nagrodą specjalną – pleca-
kiem. 
 
Oto zdjęcia z warsztatów: 
 
Grupa młodzieŜy z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla 
Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie 
 

    
WyróŜniona praca 

 

 
Wykonane przez młodzieŜ  

ozdoby świąteczne 

 
50 LECIE PAR MAŁ śEŃSKICH Z REDY 

 
Na zaproszenie 
Burmistrza Miasta 
Redy Krzysztofa 
Krzemińskiego  11 
grudnia ub. w 
Urzędzie Miasta 
Redy gościło 
piętnaście par 
małŜeńskich, które 
w 2009 roku 
obchodziły 
jubileusz 50 lecia 
poŜycia 
małŜeńskiego. Burmistrz Miasta złoŜył dostojnym jubilatom najser-
deczniejsze Ŝyczenia wszelkiej pomyślności na kolejne lata wspól-
nego Ŝycia oraz wręczył kwiaty i drobne upominki. Towarzyskie 
spotkanie umilał zebranym gościom zespół folklorystyczny Redza-
nie w panem Edmundem Lemańczykiem, a w repertuarze znalazły 
się kolędy i pieśni ludowe.  

 
INFORMACJA MOPS W REDZIE 

 
W dniu 4 grudnia 2009r. od godz. 20:00 pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z funkcjonariuszami Policji w 
Redzie wzięli udział w realizacji projektu Pomorskiego Forum na 
rzecz Wychodzenia z Bezdomności „Portret zbiorowości ludzi bez-
domnych województwa pomorskiego”.  
 Przedsięwzięcie na obszarze całego województwa, w tym równieŜ 
na terenie naszego miasta opiera się na badaniu socjodemograficz-
nym tj. pomiarze liczby osób bezdomnych oraz na uzyskaniu pod-
stawowych informacji i danych o bezdomnych objętych badaniem za 
pomocą kwestionariusza ankiety.  
 W ramach badania przeprowadzono rozmowy z trzema osobami, 
przebywającymi tymczasowo u znajomych, udzielono informacji w 
sprawie moŜliwości uzyskania pomocy społecznej oraz przekazano 
Informator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  

Małgorzata Klebba 
 

UWAGA MIESZKA ŃCY – osoby bezrobotne 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie świadczy pomoc 
osobom dotkniętym problemem bezdomności. Osoby bezdomne 
mogą liczyć na pomoc społeczną w formie schronienia oraz za-
siłków celowych z przeznaczeniem na Ŝywność, lekarstwa, środ-
ki czystości, odzieŜ oraz ciepły posiłek. 
Ponadto w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Redzie osoby bezdomne mogą skorzystać z porad radcy prawnego, 
psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego. 
Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Derdowskiego 25, 
84 – 240 Reda, tel. 58 678 58 65 

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  

Małgorzata Klebba 

 
PODZIĘKOWANIA OD MOPS 

 
Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Redzie składają serdeczne podziękowanie dla wszystkich 
mieszkańców Redy, uczniów i pracowników zaangaŜowanych w 
pomoc rzeczową przekazaną dla osób i rodzin wymagających pomo-
cy społecznej. Pomoc w formie artykułów spoŜywczych, odzieŜy, 
zabawek, środków czystości w znacznym stopniu wypełniła nie-
zbędne potrzeby osób i rodzin kwalifikujących się do pomocy spo-
łecznej. 
 

 
 
 
 

 



BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA OTWARTY  
KONKURS OFERT NA REALIZACJ Ę W ROKU 2010 ZADAŃ 
PUBLICZNYCH MIASTA REDY 

 
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

§ 1 
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2010 na 
następujące zadania: 
1. promocji zdrowia, wysokość środków finansowych przeznaczonych z 
budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na zadanie realizowane: - w 
2008 roku  - 2.000,- zł, - w 2009 roku – 1.000,- zł 
2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wysokość środków finansowych 
przeznaczonych z budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na zadanie 
realizowane: - w 2008 roku  - 6.000,- zł, - w 2009 roku – 7.000,- zł 
4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy, wysokość środków 
finansowych przeznaczonych z budŜetu miasta dla organizacji w formie 
dotacji na zadanie realizowane: - w 2008 roku  - 4.000,- zł, - w 2009 roku – 
2.000,- zł 
5. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

wysokość środków finansowych przeznaczonych z budŜetu miasta dla 
organizacji w formie dotacji na zadanie realizowane: 
- w 2008 roku  - 14.400,- zł 
- w 2009 roku – 24.500,- zł 

6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wysokość środków finanso-
wych przeznaczonych z budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na 
zadanie realizowane: - w 2008 roku  - 86.600,- zł, - w 2009 roku – 87.000,- zł 
7. porządku bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym, wysokość środków finansowych przeznaczonych z budŜetu 
miasta dla organizacji w formie dotacji na zadanie realizowane: - w 2008 
roku  -     0,- zł, - w 2009 roku –     0,- zł 
8. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współ-
pracy między społeczeństwami. Wysokość środków finansowych przezna-
czonych z budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na zadanie reali-
zowane: - w 2008 roku  - 2.000,- zł, - w 2009 roku –   3.000,- zł Przewidy-
wana kwota ogółem uwzględniona w budŜecie miasta i zaplanowana na 
realizację powyŜszych zadań w  2010 roku wynosi – 212.000,- zł. 
Z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
1. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności w zakre-
sie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 
uzaleŜnionych, współ uzaleŜnionych od alkoholu oraz terapii rodzin z pro-
blemami alkoholowymi. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 
2010 r. -   11.000 PLN, (wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania w 2009 r. – 11.000 PLN), (wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania w 2008 r. – 11.000 PLN). 
2. Wpieranie działań  na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi przez upo-
wszechnienie sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego 
przez młodzieŜy i dzieci z terenu miasta Redy. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania w 
2010 r.  -  96.200 PLN. (wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadnia w 2009 r. -  159.493 PLN), (wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania w 2008 r. –  28.000 PLN). 
3. Wspieranie działań na rzecz zdrowia osób niedowidzących i niewidomych 
przez realizację programu profilaktycznego „Jak radzić sobie w Ŝyciu aby nie 
poddać się przeciwnościom losu”. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 
2010r.  - 1.800 PLN. (wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania w 2009 r.  - 1.800 PLN), (wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania w 2008 r. – 1.800 PLN). 
4. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności prze-
ciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego i  
zimowego z  programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy z terenu 
miasta Redy. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadania w 2010 r. wynosi 10.000 PLN.  
(wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 
2009 r. wynosi 10.000 PLN. (wysokość środków publicznych przeznaczo-
nych na realizację zadania w 2008 r. –  
15.000 PLN). 
5. Wspieranie działa ń na rzecz alternatywnego sp ędzania czasu 
wolnego przez młodzie Ŝ niepełnosprawn ą z terenu miasta Redy 
poprzez realizacj ę programu „Niepełnosprawno ść nie musi by ć 
smutna”. Wysoko ść środków publicznych przeznaczonych na 
realizacj ę zadania w 2010 r. wynosi 10.000 PLN. (wysoko ść środ-
ków publicznych przeznaczonych na realizacj ę zadania w 2009 r.  
-  
10.000 PLN). (wysoko ść środków publicznych przeznaczonych 
na realizacj ę zadania w 2008 r. wynosi 10.000 PLN).  
Przewidywana kwota na realizację powyŜszych zadań w 2010 roku wynosi –   
129.000,- zł. 

 
 

§ 2 
1.Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o dzia-
łalności poŜytku publicznego i o wolontariacie tj.: 
1)organizacje pozarządowe, 
2)podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku pu-
blicznego o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności w sferach objętych konkursem i są zadaniami własnymi miasta. 
2.Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego 
realizacji. 
 

§ 3 
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie, bądź przesłanie w 
terminie do dnia 12 lutego 2010 r. (włącznie) do godz. 15,15 oferty zgodnej 
ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), 
do Biura Obsługi Klienta  Urzędu Miasta w Redzie ul. Pucka 9. O złoŜeniu 
oferty decyduje data wpływu wniosku. Oferty złoŜone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

1. Na kopercie z ofertą winny być umieszczone następujące infor-
macje: 

Otwarty konkurs ofert 
Zadanie Nr …………… 
Nazwa i adres podmiotu. 

2.Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności 
gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności poŜytku publicznego 
i wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmio-
tem oferty oraz zawierająca wszystkie odpowiedzi na pytania sformułowane 
w ofercie i wszystkie wymagane podpisy oraz posiadająca wszystkie wyma-
gane załączniki: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciągi z ewi-
dencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umoco-
wanie osób go reprezentujących oraz sprawozdanie merytoryczne i finanso-
we za ostatni rok 
3.Dotowane z budŜetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie 
miasta lub na rzecz jego mieszkańców. 
4.ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
5.Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególności następu-
jące kryteria: 
1)merytoryczna wartość przedsięwzięcia, jego zbieŜność z zadaniami Miasta 
i hierarchią potrzeb, 
2)korzyści płynące dla mieszkańców Miasta i uczestników projektu, 
3)koszty projektu, w tym wysokość wkładu własnego organizacji i udział 
innych źródeł finansowania, 
4)perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego 
finansowania, 
5)dokonania organizacji w realizacji podobnych przedsięwzięć, 
6)dotychczasowa współpraca z samorządami, w tym analiza prawidłowości i 
terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach 
7)współpraca z innymi instytucjami publicznymi.  
6.   Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Mia-
sta po  zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. 
Decyzja Burmistrza  będzie podstawą zawarcia umowy wg wzoru określone-
go w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), szczegółowo określająca 
warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w 
konkursie. Decyzja Burmistrza jest ostateczna. 

7. Istnieje moŜliwość przyznania dotacji w kwocie niŜszej niŜ wnio-
skowana. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji 
w stosunku do wnioskowanej oferent moŜe negocjować zmniej-
szenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę. 

8. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpo-
cząć się po podpisaniu stosownych umów. 

9. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiąza-
ny jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania meryto-
rycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzo-
rem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realiza-
cji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego za-
dania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 
 

§ 4 
Tekst ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
Miasta Redy w roku 2010, oraz wzór oferty na realizację zadania (zgodny z 
wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 grudnia 2005 r. – Dz. U. Nr 264, poz. 2207) znajdują się na stronie: 
www.reda.pl.  
Informacji udziela: Teresa Dzienisz-Dombrowska – Kierownik Referatu 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, 
tel. (058) 678-80-16 
 
 



 
 

”W DOMOWYM PIECU SPALANIE ŚMIECI TRUJE  
I RUJNUJE” 

 
Ciemny, gęsty dym unoszący się nad dzielnicą domków jednoro-
dzinnych – to nierzadki widok o tej porze roku.                    W do-
mowych piecach i kominkach mieszkańcy spalają często swoje 
śmieci nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, które za tym 
idzie. 
 
Dlaczego „puszczanie śmieci z dymem” jest takie złe? – Wśród 
wielu argumentów najwaŜniejszym jest szkodliwość, dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska, związków wytwarzanych w trakcie spalania 
odpadów. StęŜenie rakotwórczych dioksyn i furanów w dymie, jaki 
powstaje podczas spalania śmieci  w niskich temperaturach (czyli    
w domowych piecach), aŜ 1000 – krotnie przekracza dopuszczalne 
normy. Co gorsza, pył, gaz i para z kominków unosi się bardzo nisko 
nad ziemią i bardzo szybko na nią opada. Osoba spalająca we wła-
snym piecu śmieci zatruwa siebie, swoją rodzinę oraz najbliŜszych 
sąsiadów! 
 
Błędem jest myślenie, Ŝe śmieci do niczego się nie nadają. Są dwie 
moŜliwości wykorzystania ich wykorzystania. Pierwszą moŜliwością 
Dzięki segregacji odpadów moŜna odzyskać wiele surowców 
wtórnych w sposób, który nie zagraŜa zdrowiu ludzi i skaŜeniu 
środowiska. Za posegregowane odpady przekazane do firmy wywo-
zowej nie trzeba płacić, gdyŜ firma wywozowa, z którą podpisaliśmy 
umowę ma obowiązek je od nas odebrać raz na miesiąc (w przypad-
ku zabudowy jednorodzinnej) lub raz na dwa tygodnie (w przypadku 
zabudowy wielorodzinnej) w ramach jednej opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych.  
 
JeŜeli spalać – to nie indywidualnie! Odpady z uwagi na ich duŜą 
wartość energetyczną mogą być spalane tylko w jednym miejscu –   
w specjalnych instalacjach do termicznego przekształcania odpadów. 
Tylko tam odpady spalane są w bardzo wysokiej temperaturze         
(o wiele wyŜszej niŜ w domowych piecach). Spaliny zostają oczysz-
czone przez niezwykle skuteczne filtry i w efekcie pozbawione 
toksycznych substancji. 
 
Tak jak w poprzednich latach, Komunalny Związek Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” kontynuuje obecnie kampanię pt.: „W domowym 
piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” , która ma na celu uświado-
mienie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w wa-
runkach domowych oraz promowanie zachowania przyjaznego 
środowisku. W tym roku akcja prowadzona jest we współpracy         
z lokalnymi mediami (telewizja, gazety, biuletyny), a takŜe ze szko-
łami oraz straŜami gminnymi i miejskimi, którym Związek przekazał 
materiały edukacyjne i informacyjne (broszury, foldery, plakaty). 
 
KaŜda szkoła na terenie gmin Związku moŜe wziąć aktywny udział 
w akcji, poprzez samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie co 
najmniej trzech działań (np. lekcje wychowawcze, spotkania              
z rodzicami, szkolne wydawnictwa itp.) adresowanych do własnych 
uczniów, ich rodziców i lokalnej społeczności. Działania muszą 
propagować zachowania prośrodowiskowe. Szczegółowe informacje 
na temat akcji (w tym regulamin i zgłoszenie dotyczące akcji) znajdą 
Państwo pod adresem www.kzg.pl. 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" zaprasza         
i zachęca do korzystania z kolejnej objazdowej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych, która odbędzie się pod koniec stycznia. W ramach 
prowadzonej zbiórki, z placówek oświatowych i od mieszkańców 
odbierane będą następujące odpady::  

resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji drewna oraz 
opakowania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, środki czysz-
czące i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości 
po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochro-
ny roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry, przełączniki, 
baterie i akumulatory, zuŜyte kartridŜe i tonery zawierające sub-
stancje niebezpieczne, przepracowane oleje, przeterminowane lub 
tylko częściowo wykorzystane leki, drobny sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, m.in. niesprawne telefony komórkowe, komputery, 
roboty kuchenne, suszarki, Ŝelazka, niewykorzystane odczynniki 
chemiczne z pracowni szkolnych. 
 
Zbiórka prowadzona jest przy uŜyciu charakterystycznie oznaczone-
go i wyposaŜonego w specjalne pojemniki samochodu. PoniŜej 
podajemy terminy i godziny postoju samochodu w poszczególnych 
punktach miasta:   
 
 

29.01.2010  
(postoje przy szkołach) 30.01.2010 

   
  9:00  Prywatna Szkoła, ul. 
Norwida 59 
  9:40  Szkoła Podstawowa nr 
2, ul. Zawadzkiego 12 
10:20  Zasadnicza Szkoła 
Rzemiosł RóŜnych, ul. Gdań-
ska 33 
11:00  Zespół Szkół nr 1, ul. 
Łąkowa 36/38 
11:40  Zespół Szkół nr 2, ul. 
Brzozowa 30 
12:20  Szkoła Podstawowa nr 
5, ul. Rekowska 36 
13:20 - 13:40  Szkoła Podsta-
wowa nr 6, ul. Gniewowska 33 

  9:00  ul. Fenikowskiego 16 (tył 
Lidla) 
  9:20  ul. Szkolna 20 
  9:40  ul. Spokojna 31-33 
10:00  ul. Jana Pawła II/Bielawy 
10:20  ul. Łąkowa 29-39 
10:40  ul. Kazimierska/Wiśniowa  
11:00  ul. Brzozowa/Jodłowa 
11:20  ul. Długa/Graniczna 
11:40  ul. 12-go Marca/Jaśminowa 
12:00  ul. 12-go Marca/Ogińskiego 
12:30  ul. Buczka 29-31 
13:00 - 13.20  ul. Gniewowska 14 
(przy sklepie Lewiatan) 

 
 
UWAGA !!!  Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych po-
wstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
 
Przypominamy, Ŝe mieszkańcy Redy mogą nieodpłatnie oddawać 
odpady niebezpieczne do powstałego niedawno Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych, który znajduje się na terenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo - Komunalnego „KOKSIK” przy ul. 
Obwodowej 52. Punkt ten czynny jest od poniedziałku do piątku w 
godz. 14:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 14:00. 
 
 

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”                      
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona internetowa: www.kzg.pl.  

- gospodarka odpadami: tel. 58-624-66-11, dgo@kzg.pl 
- ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. 58-624-75-15, 

dos@kzg.pl 
 

 
 


