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„NOWE BETLEJEM” 
  

Jak skuteczniej chronić środowisko i korzystać z odnawialnych źródeł energii dowiadywali się mieszkańcy i  

władze Redy podczas dwóch spotkań, na które został zaproszony Jaapa Huurman, Holender i lider  

międzynarodowego projektu edukacyjnego. 
 

Zaproszenie, które otrzymaliśmy z Urzędu 

Miasta Redy było co najmniej tajemnicze:  

inicjatywa obywatelska + Holender + energia 

odnawialna = ???. 

Na spotkaniu kolejne elementy zaczęły się 

wyjaśniać. Przede wszystkim Holender, pan 

Jaap Huurman, okazał się niezwykle  

przekonującym propagatorem organizowania 

społeczności  wokół wspólnego celu. Celem, 

z kolei, jest stworzenie sieci zaprzyjaźnionych 

wsi, miasteczek, dzielnic, które będą dążyć do 

samowystarczalności energetycznej oraz będą 

wprowadzać innowacyjne metody pozyskania 

i racjonalnego wykorzystania dostępnej ener-

gii. Nie chodzi tu o zaprzyjaźnianie się burmi-

strzów, ale o kontakty samych obywateli, 

którzy mogą wymieniać się doświadczeniami 

i wzajemnie uczyć, jak w swoich własnych domach wprowadzać energooszczędne technologie. Wspomagać ich mają 

Politechniki w Gdańsku i m.in. w Holandii.  

                       dokończenie na str. 4 

 

KONKURS NA NAZWĘ DLA PARKU MIEJSKIEGO W REDZIE 
 

 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta Redy do udziału w konkursie na nadanie nazwy dla Parku nad rzeką Redą. 

 

I         W pierwszym etapie konkursu w terminie do 31 marca 2011r. należy nadsyłać swoją propozycję e-mailem na 

adres promocja@reda.pl, lub listem zwykłym na adres: Promocja Miasta Redy ul. Pucka 9, 84-240 Reda z dopiskiem 

„Konkurs na nazwę dla parku miejskiego w Redzie”. 

 

II    Następnie jury, w którego składzie zasiądą przedstawiciele z Urzędu Miasta Redy oraz jego jednostek  

organizacyjnych, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierze 3 najlepsze jego zdaniem nazwy. 

  

III    W drugim etapie odbędzie się głosowanie nad jedną z 3 propozycji na stronie internetowej urzędu miasta 

www.reda.pl i na kuponach dostępnych w urzędzie oraz w biuletynie miejskim. Głosować będzie można od  

11 kwietnia do 30 kwietnia 2011r. Ogłoszenie nowej nazwy oraz jej autora nastąpi 10 maja. Autor wybranej nazwy 

zostanie nagrodzony. 

 

http://www.reda.pl/
mailto:promocja@reda.pl
http://www.reda.pl/


     OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta Redy 

z dnia 23 lutego 2011 r. 

 

w sprawie obwodów głosowania w wyborach uzupełniających zarządzonych  

na dzień 20 marca 2011 roku. 

  W związku z art. 192 ust. 1 i na podstawie  art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-

cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 

Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości  informację o numerach i 

granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których 

odbędzie się głosowanie w wyborach uzupełniających  do Rady Miejskiej w Redzie  

 

Nr obwodu 

głosowania 

 

        Granica obwodu głosowania 

 

Siedziba  

Obwodowej Komisji    

    Wyborczej 

2. A. Asnyka, J. Brzechwy, F.  

Ceynowy,  A.Mickiewicza,  Ks.Józefa 

Poniatowskiego, B.Prusa,  M. Reja,  

Szkoła Podstawowa nr 2, 

ul. A.Zawadzkiego10, Reda 

tel. 678-30-66 

3. 

 

Szkolna Szkoła Podstawowa nr 2, 

ul. A.Zawadzkiego 10, Reda 

tel. 678-30-66 

 

9. 

 

Akacjowa, Brzozowa numery  

nieparzyste od 1 do nr 29 oraz 

wszystkie numery od 30 do końca, 

Dębowa, Gajowa, Jodłowa, Kaszta-

nowa, Klonowa, Nowa,  

Parkowa, Płk.St.Dąbka, Poprzeczna, 

Świerkowa, Wiśniowa od nr 6 do 

końca,  J.Wybickiego 

 

Szkoła Podstawowa nr 3, 

ul. Brzozowa 30, Reda 

tel. 678-30-89 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych 

 

          Głosowanie odbędzie się w dniu 20 marca 2011 roku w siedzibach Obwodowych   

   Komisji Wyborczych Nr 2,3,9 w godzinach od 8,00 do 22,00. 

 

                                                                                                                                                    BURMISTRZ  

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       Krzysztof Krzemiński 

 

 

 

 



            

 OBWIESZCZENIE 

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REDZIE 

z dnia 1 marca 2011 r. 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 

w wyborach do Rady Miejskiej w Redzie 

zarządzonych na dzień 20 marca 2011 r. 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wybor-

cza w Redzie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych. 
 

Okręg Wyborczy Nr 7 

 

Lista nr 1 – KWW VIOLETTY MACKIEWICZ-SASIAK 

1. KOHNKE Sylwia Katarzyna, lat 36, zam. Reda 
popierana przez Prawo i Sprawiedliwość 

Lista nr 2 – KWW PRZYSTANEK REDA 

1. TEMPIŃSKI Kamil Zbigniew, lat 27, zam. Reda 

Lista nr 4 – KWW KRYSTIAN MELZER 

1. MELZER Krystian Daniel, lat 40, zam. Reda 

Lista nr 6 – KWW MIROSŁAWY NIEWIADOMSKIEJ 

1. NIEWIADOMSKA Mirosława Danuta, lat 44, zam. Reda 

Lista nr 7 – KWW STANISŁAWA TORCHALSKIEGO 

1. TORCHALSKI Stanisław Jan, lat 74, zam. Reda 

 

Okręg Wyborczy Nr 13 

 

Lista nr 1 – KWW VIOLETTY MACKIEWICZ-SASIAK 

1. MACKIEWICZ-SASIAK Violetta, lat 53, zam. Reda 
popierana przez Prawo i Sprawiedliwość 

Lista nr 2 – KWW PRZYSTANEK REDA 

1. ANDRISKOWSKI Artur Zenon, lat 21, zam. Reda 

Lista nr 3 – KWW TERESY TKACZYK 

1. TKACZYK Teresa, lat 49, zam. Reda 

Lista nr 5 – KWW ANDRZEJA BYCZKOWSKIEGO 

1. BYCZKOWSKI Andrzej Wacław, lat 53, zam. Reda 

 Przewodniczący 

Miejskiej Komisji Wyborczej 

Barbara Romanowska 



 „NOWE BETLEJEM” 
dokończenie ze str. 1 

 Dwa spotkania, które odbyły się 21 i 22 lutego, 

były bardzo ciekawymi warsztatami. Obecne były 22 osoby.  

Spotkaliśmy się z bardzo interesującymi ludźmi, którzy jak 

się okazało mieszkają w domach niedaleko nas. Rozmawiali-

śmy o naszych marzeniach dotyczących dzielnicy Nowe 

Betlejem. Wymieniliśmy informacje o tym, skąd bierzemy 

ciepło i energię w naszych domach. Okazało się, że w dziel-

nicy zastosowano prawie wszystkie możliwe technologie 

/gaz, drewno, kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperato-

ry itp/. Spotkania prowadzone były przez pana Jaapa Huur-

mana bardzo profesjonalnie. Wykonaliśmy analizę SWOT 

dla naszej dzielnicy. Oto wynik : 

 

SIŁA 

- dobre wykształcenie 

mieszkańców 

- nowoczesne domy 

- przestrzeń 

SŁABOŚĆ 

- anonimowość 

- brak infrastruktury 

- mała świadomość 

ekologiczna niektórych 

mieszkańców 

SZANSE 

- otoczenie 

- zasoby 

- enklawa innowacyjności 

ZAGROŻENIA 

- komunikacja tranzytowa 

- powodzie 

- brak miejsc pracy 

 

 Analiza SWOT oraz cała lista „marzeń” i pomy-

słów, które wytworzyła na spotkaniu grupa, pozwoliła na 

określenie celów możliwych do osiągnięcia w najbliższym 

czasie. Samoistnie wyłoniła się „grupa robocza”, która chce 

realizować zamierzenia. Grupa zgodziła się, że   najważniej-

sze jest zbudowanie społeczności opartej na osobistych kon-

taktach między mieszkańcami. Pomocna tu może być strona 

internetowa czy też forum. Nic nie zastąpi jednak osobistego 

uczestnictwa we wspólnie organizowanych  

przedsięwzięciach.  Jednym z pomysłów było postawienie w 

pobliżu przyszłego boiska słupa ogłoszeniowego. W dzielni-

cy, gdzie  większość osób chodzi z psem na spacer, to naj-

prostszy sposób komunikacji. Tam można umieszczać infor-

macje co będziemy wspólnie robić.  

 Na samym końcu spotkania dowiedzieliśmy się, że 

stronę internetową będziemy mogli zrealizować za pieniądze  

Holenderskiego Ministerstwa Środowiska, a dwie osoby są  

zaproszone w kwietniu do Arnhem w Holandii na Dni Ener-

gii. tekst: Katarzyna Piwecka -  Witt, Jerzy Witt 

      fot. Jerzy Witt    

„PSU NA BUDĘ” 
  

W dniach 1.02-14.02 br. w Szkole Podstawowej nr 

6, w Redzie, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyła 

się zbiórka na rzecz zwierząt schroniska „Ciapkowo” w 

Gdyni, pod hasłem „Psu na budę, kotu na miseczkę”. Dzieci 

przynosiły karmę, kocyki, ręczniki, zabawki dla niechcianych 

psiaków i kotków, które mieszkają w Ciapkowie. Zebraliśmy 

blisko 200 kg. karmy i wiele dodatkowych akcesoriów. W 

dniu św. Walentego przedstawiciele SU pod opieką dyr. 

Mirosława Rożyńskiego zawieźli dary do Gdyni. Akcja 

spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i 

ich rodziców, co bardzo cieszy, gdyż jest to dowodem to, iż 

wrażliwość na niedolę zwierząt jednak do końca „nie umar-

ła”. Zachęceni tak dużym odzewem uczniowie już teraz 

zapowiadają, że w przyszłym roku również z wielką chęcią 

zorganizują kolejną zbiórkę i cieszą się, że tak powstała 

kolejna, dobra tradycja SP6.  tekst: aka 

 

MŁODZIEŻ DBA O ZIELONĄ EUROPĘ 
 

 W drugim tygodniu ferii młodzież z Gimnazjum nr 

2 w Redzie pod opieką nauczycieli: p. Karoliny Hajdel, p. 

Marioli Szreder i p. Justyny Zabrodzkiej uczestniczyła w 

kolejnej wymianie międzynarodowej w ramach projektu 

Eurocamp. Uczniowie wyjechali do Gifhorn w Niemczech, 

aby tam przez siedem dni pracować z rówieśnikami z  Nie-

miec i Bułgarii nad projektem pod tytułem: „Europe go gre-

en”. Integracji grupy sprzyjało wspólne przygotowywanie 

posiłków, organizowanie czasu wolnego, a także praca w 

grupach zadaniowych. Uczestnicy  zbierali materiały oraz 

przygotowywali prezentacje na tematy związane z alterna-

tywnymi źródłami energii.-Zadaniem mojej grupy było 

przedstawić możliwości pozyskiwania energii z elektrowni 

wiatrowych – mówi jedna z uczennic Paulina Rembelska. 

Zastanawialiśmy się nad pozytywnymi aspektami tej formy 

zasilania energią, porównywaliśmy funkcjonowanie  

elektrowni wiatrowych w Polsce, Bułgarii oraz Niemczech.  

 Pozostałe grupy pracowały m.in. nad wykorzysta-

niem energii z elektrowni wodnych, słonecznych, materii 

zawartej w organizmach - biomasa oraz nad nowymi możli-

wościami produkcji samochodów hybrydowych, napędza-

nych wodorem lub ładowanych elektrycznie. Oprócz pracy 

nad projektem uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia 

doświadczeń związanych z  ekologią. Budowali makiety 

elektrowni wodnych, wiatrowych, organizowali wyścigi 

samochodów napędzanych energią słoneczną. Efektywnym 

sposobem zdobywania wiedzy okazała się wizyta w interak-

tywnym centrum techniki Pheano w Wolfsburgu. Uczniowie 

mogli odkrywać świat poprzez dotyk, doświadczenie, granie, 

badanie. Najwięcej emocji wzbudziły takie eksperymenty 

jak: płomienne tornado, elektromagnetyczny jeż, melodia z 

baniek mydlanych. Uczestnicy wymiany mieli możliwość 

uczestniczyć również w wybranych  lekcjach prowadzonych 

przez nauczycieli Gimnazjum im. Humbolta w Gifhorn. 

Natomiast opiekunowie grupy spotkali się z dyrektorem 

szkoły, któremu przedstawili dalsze perspektywy współpracy 

w ramach projektu Eurocamp. Niemieccy gospodarze zadbali 

też o atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Młodzież 

zwiedziła zabytki starówki w Gifhorn, nowoczesną zabudowę 

architektoniczną Hamburga, odbyła rejs po malowniczej 

rzece Łabie, natomiast ostatniego dnia bawiła się na poże-

gnalnej dyskotece. Takie międzynarodowe wymiany od lat 

organizowane przez nauczycieli  Gimnazjum nr 2 w Redzie 

są doskonałą formą zdobywania wiedzy poprzez praktykę, 

kształcą umiejętności komunikacji, sprawnego posługiwania 

się językiem angielskim i niemieckim oraz uczą postawy 

tolerancji i współodpowiedzialności za przyszłość zjedno-

czonej Europy.      

   Tekst: Justyna Zabrodzka 



INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 

WIECZYSTYCH 

 
1. na użytkownikach wieczystych ciąży obowiązek uisz-

czenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 

Redy, która płatna jest z góry za dany rok najpóźniej w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata płatna 

jest na konto Urzędu Miasta w Redzie - Kaszubski Bank 

Spółdzielczy w Wejherowie Nr 71 8350 0004 0000 6006 

2000 0010 lub  w kasie tego Banku Filia w Redzie przy ul. 

Gdańskiej 30. 

2. na wniosek użytkownika wieczystego istnieje możliwość 

ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania  

wieczystego, jednak nieprzekraczającego danego roku 

kalendarzowego. Wnioski o ustalenie innego terminu zapła-

ty opłaty rocznej należy składać do Burmistrza Miasta Redy 

nie później niż 14 dni przed upływem terminu do wniesienia 

opłaty rocznej.        

3. użytkownicy wieczyści mogą ubiegać się o udzielenie 

50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego  

nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzy-

stywanych na cele mieszkaniowe. 

 

Bonifikata dotyczy:   

 - osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego 

członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% prze-

ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce naro-

dowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być 

wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit a 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, 

poz. 353 z późn. zm), jeżeli nieruchomość jest przeznaczona 

lub  wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Osoby ubiegają-

ce się o udzielenie bonifikaty składają wnioski wraz z wyka-

zaniem i udokumentowaniem swojej sytuacji materialnej i 

rodzinnej (ilość osób, udokumentowane dochody tych osób). 

 

 - spółdzielni mieszkaniowych - osoby, którym przysługuje 

spółdzielcze prawo do lokali, spełniające warunki opisane 

wyżej, korzystają z  bonifikaty w formie ulgi w opłatach z 

tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość  

ulgi powinna odpowiadać wysokości  

bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczyste-

go nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszka-

niowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych 

przez osoby uprawnione do bonifikaty. O bonifikatę od 

opłaty rocznej występują spółdzielnie  

mieszkaniowe.     

 Wnioski o udzielenie bonifikaty wraz z wymaga-

nymi dokumentami należy składać do Burmistrza Miasta 

Redy przed upływem  wymaganego terminu do wniesienia 

opłaty rocznej tj. najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku. 

Bonifikata udzielona jest na czas określony, na dany rok 

przypadający do uiszczenia opłaty. 

 

4. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Nr 175, poz. 

1459 z poźn. zm.) istnieje możliwość przekształcenia pra-

wa użytkowania wieczystego w prawo  

własności. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności mogą wystąpić: 

- osoby fizyczne, będące w dniu wejścia w życie ustawy 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych 

na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo 

przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nierucho-

mości rolnych, 

- osoby fizyczne, będące w dniu wejścia w życie ustawy 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od 

przeznaczenia jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w 

zamian za wywłaszczenie lub przejecie nieruchomości grun-

towej na rzecz Skarbu państwa na podstawie innych tytułów, 

przed dniem 5 grudnia 1990 r.  

- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, któ-

rych udział w nieruchomości wspólnej  obejmuje prawo 

użytkowania wieczystego,  

- spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków 

mieszkalnych lub  garaży. 

Z wnioskiem o przekształcenie wyżej przywołanych nieru-

chomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące 

następcami prawnymi osób wskazanych wcześniej. Nadto w 

odniesieniu do osób fizycznych i prawnych będących właści-

cielami lokali z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić 

osoby, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po 

dniu wejścia w życie ustawy.  

Uprawnieni mogą wystąpić z wnioskiem  do dnia 31 

grudnia 2012r. 
 Osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 

jest zobowiązana douiszczenia dotychczasowemu właścicie-

lowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z wyłączeniem osób 

wskazanych w ustawie do nieodpłatnego przekształcenia. 

 Od tej opłaty może być udzielona bonifikata.  

Rada  Miejska  w  Redzie w uchwale nr XLIV/424/2006 z 

dnia 24 maj 2006r. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty 

od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-

czystego w prawo własności nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Miasta Redy,  

zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczo-

nych na tego rodzaju zabudowę w wysokości: 

- 80% w przypadku gdy opłata za przekształce-

nie zostanie zapłacona jednorazowo, 

- 60% w przypadku gdy opłata za przekształce-

nie zostanie rozłożona  na raty. 

Nadto osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego 

członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekra-

cza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w 

którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użyt-

kowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

na podstawie odrębnych przepisów, organ właściwy do wy-

dania decyzji udziela, na jej wniosek, 90 % bonifikaty od 

opłaty z tytułu wyżej opisanego przekształcenia nieruchomo-

ści zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczo-

nych na tego rodzaju zabudowę.  

UWAGA! O 90% bonifikatę użytkownicy wieczyści mogą 

ubiegać się do dnia 08.08.2011 r. Po tym terminie przepis 

zezwalający na udzielenie 90 % bonifikaty traci moc obowią-

zująca. W razie zbiegu praw do wyżej opisanych bonifikat, 

stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika 

wieczystego. 

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wie-

czystego w prawo własności nieruchomości może być zapła-

cona 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 krótszy niż 10 lat. 

Niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy 

zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta 

weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytel-

ność gminy z tytułu niespłaconej części opłaty podlega za-

bezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.  

 
Druk wniosku o przekształcenie  można pobrać na 

stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl  

 

Szczegółowe informacji i wyjaśnienia w powyższych 

sprawach można uzyskać w Referacie Gospodarki 

Nieruchomościami tut. Urzędu, pokój nr 14 - tele-

fon: 678 80 14 lub 678 80 34. 
 

http://www.reda.pl/


 

 
ZAJĘCIA SPORTOWE MOKSIR W REDZIE  

MIESIĄC MARZEC 
 

Data Dzień tygodnia Nazwa imprezy Godzina Miejsce Informacje 

dodatkowe 

04.03.2011 Piątek Zajęcia z Lekkoatletyki 

Zajęcia z siatkówki 

15.00-17.00 

17.30-18.30 

Hala ZS1 

Hala ZS1 

 

 

 

Młodzież SP i Gim 

Dziewczęta SP i  

Gimnazjum 

05.03.2011 Sobota Redzka Liga Siatkówki 10.00-15.00 Hala ZS1 Turniej Zakończeniowy 

 

08.03.2011 Wtorek Redzka Liga Baśki 19.00-21.30 MOKSiR Wszyscy chętni 

 

09.03.2011 Środa  

Tenis Ziemny 

 

 

18.00-20.00 

 

 

Hala ZS1 

 

 

Dzieci i Młodzież 

 

10.03.2011 Czwartek Zajęcia Judo 

Zajęcia z siatkówki 

 

 

17.00-19.30 

18.00-19.30 

 

 

ZS1 

Hala ZS1 

 

 

Dzieci i młodzież 

Dziewczęta SP i  

Gimnazjum 

 

11.03.2011 Piątek Zajęcia z Lekkoatletyki 

Zajęcia z siatkówki 

15.00-17.00 

17.30-18.30 

 

 

Hala ZS1 

Hala ZS1 

 

 

 

Młodzież SP i Gim 

Dziewczęta SP i  

Gimnazjum 

 

14.03.2011 Poniedziałek Mistrzostwa Redy w Mini 

Koszykówce Dziewcząt i 

Chłopców 

10.00-15.00 Hala ZS1 Szkoły Podstawowe 

15.03.2011 Wtorek Redzka Liga Baśki 19.00-21.30 MOKSiR Wszyscy chętni 

 

16.03.2011 Środa Tenis Ziemny 

 

18.00-20.00 

 

Hala ZS1 

 

Dzieci i Młodzież 

 

17.03.2011 Czwartek Zajęcia Judo 

Zajęcia z siatkówki 

 

 

17.00-19.30 

18.00-19.30 

 

 

ZS1 

Hala ZS1 

 

 

Dzieci i młodzież 

Dziewczęta SP i  

Gimnazjum 

 

18.03.2011 Piątek Zajęcia z Lekkoatletyki 

Zajęcia z siatkówki 

15.00-17.00 

17.30-18.30 

 

 

Hala ZS1 

Hala ZS1 

 

 

 

Młodzież SP i Gim 

Dziewczęta SP i  

Gimnazjum 

 

22.03.2011 Wtorek Redzka Liga Baśki 19.00-21.30 MOKSiR Wszyscy chętni 

 

23.03.2011 Środa Indywidualne Biegi Przełajo-

we 

12.00-15.00 MOKSiR Dzieci i młodzież szkół 

podstawowych i  

gimnazjalnych 

 

24.03.2011 Czwartek Zajęcia Judo 

Zajęcia z siatkówki 

 

 

17.00-19.30 

18.00-19.30 

 

 

ZS1 

Hala ZS1 

 

 

Dzieci i młodzież 

Dziewczęta SP i  

Gimnazjum 

25.03.2011 Piątek Zajęcia z Lekkoatletyki 

Zajęcia z siatkówki 

15.00-17.00 

17.30-18.30 

 

 

Hala ZS1 

Hala ZS1 

 

 

 

Młodzież SP i Gim 

Dziewczęta SP i  

Gimnazjum 

 

26.03.2011 Sobota Turniej o Puchar Dyrektora 

MOKSiR w Piłce Siatkowej 

10.00-15.00 Hala ZS nr 

1 

Wszyscy chętni (kategoria 

OPEN) 

29.03.2011 Wtorek Redzka Liga Baśki 19.00-21.30 MOKSiR Turniej Zakończeniowy 

 

30.03.2011 Środa Tenis Ziemny 

 

18.00-20.00 

 

Hala ZS1 

 

     Dzieci i Młodzież  

 

31.03.2011 Czwartek Mistrzostwa Redy w Koszy-

kówce Dziewcząt i Chłopców 

12.00-14.00 Hala ZS1 Szkoły Gimnazjalne 

 

W miesiącu marcu odbędą się również:  

  

Mecze o Mistrzostwo III Ligi Bałtyckiej,  Mecze o Mistrzostwo A klasy,  Mecze Juniorskich zespołów UKS Jedynka 

Reda i Orlęta Reda.     

                Serdecznie zapraszamy. 



 

UWAGA KONKURS  !!!!!!!! 

 
 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 

Redzie ogłasza konkurs na logo/znak identyfikacji graficznej. 

Celem Konkursu jest pozyskanie najlepszego znaku i identy-

fikacji graficznej dla nazwy jednostki w kategoriach: logo 

Działu Kultury MOKSiR Reda oraz logo Działu Sportu 

MOKSiR Reda. Znak będzie przeznaczony do celów identy-

fikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, marketingo-

wych,, korespondencyjnych, itp. Znak ten (logo) będzie także 

wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym, czy 

innych drukach MOKSiR-u w Redzie, w  

publikacjach internetowych, etc. Karta zgłoszeniowa i infor-

macje dostępne  na stronie www.moksir.reda.pl. 

 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY ZAKĄTEK  

MAŁEGO TRÓJMIASTA KASZUBSKIEGO 
 

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z  

Małego Trójmiasta Kaszubskiego do wzięcia udziału w  

konkursie fotograficznym i na prezentację multimedialną  

„Najpiękniejszy Zakątek Małego Trójmiasta Kaszubskiego” 

pod patronatem Burmistrza Miasta Redy i Rady Miejskiej w 

Redzie. 

I Cele konkursu: promocja Małego Trójmiasta Kaszubskie-

go, poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży o miastach wcho-

dzących w skład MTK, rozwijanie umiejętności posługiwania 

się technologią informacyjną, wykorzystywanie nowocze-

snych technik przekazu informacji, rozwijanie zdolności 

artystycznych.  

 

II Organizator konkursu -  Zespół Szkół nr 1 w Redzie 

 

III Terminy:  

Prace fotograficzne oraz prezentacje multimedialne na nośni-

kach CD-ROM należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół 

nr 1 w Redzie lub przesłać na adres : Zespół Szkół nr 1 w 

Redzie, ul. Łąkowa 36/38 , 84-240 Reda do dnia 20 maja 

2011 roku (decyduje data stempla pocztowego z zastrzeże-

niem że przesyłka dotrze do 25 maja) ; organizator nie odpo-

wiada za brak możliwości odczytu danych ,gdy nośnik jest 

uszkodzony. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwroto-

wi, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało 

miejsce na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Redzie w czasie 

obchodów Dni Redy ( 10 – 12.06.2011). 

 

IV Regulamin: 

 

a) Prezentacje multimedialne 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie 

gimnazjów z terenu Redy, Rumi i Wejherowa. 

2. Każda szkoła dokonuje w dowolny sposób wyboru 

maksymalnie 3 prezentacji multimedialnych. 

3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie 

interaktywnej prezentacji multimedialnej na temat 

– najpiękniejszy zakątek Małego Trójmiasta 

Kaszubskiego (czyli znajdujący się na terenie miast 

: Redy, Rumi lub Wejherowa). 

4. Prezentację należy przygotować w aplikacji Power 

Point  i nagrać na nośnik CD-ROM. 

5. Organizator wymaga by prezentacja zawierała 

maksymalnie 15 slajdów. 

6. Do konkursu uczniowie przystępują indywidualnie. 

7. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, 

podać imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem 

którego powstawała praca oraz nazwę, telefon i 

maila  szkoły. 

8. Kryteria oceny:  przejrzystość układu prezentacji, 

estetyka wykonania, dobór odpowiednich narzędzi, 

efektów, interaktywność. 

9. Warunkiem udziału w konkursie jest przeniesienie 

praw autorskich dotyczących stworzonej 

prezentacji na organizatorów.  

 

10. Przewidywane jest nagrodzenie prac, które zajmą 

miejsca I – III w każdej z kategorii oraz ewentualne 

wyróżnienia. 

11. W sprawach nieobjętych regulaminem decydują 

organizatorzy. 

b) Prace fotograficzne 

12. W konkursie mogą brać udział uczniowie 

gimnazjów z terenu Redy, Rumi i Wejherowa. 

13. Każda szkoła dokonuje w dowolny sposób wyboru 

maksymalnie 3 prac fotograficznych. 

14. Przedmiotem konkursu jest stworzenie serii 5-8 

zdjęć najpiękniejszemu zdaniem autora zakątkowi 

Małego Trójmiasta Kaszubskiego (czyli znajdujący 

się na terenie miast : Redy, Rumi lub Wejherowa). 

15. Do konkursu uczniowie przystępują indywidualnie. 

16. Pracę należy podpisać na jej odwrocie imieniem i 

nazwiskiem, podać imię i nazwisko nauczyciela 

pod kierunkiem którego powstawała praca oraz 

nazwę, telefon i maila  szkoły. 

17. Kryteria oceny: pomysłowość ujęcia tematu, 

estetyka wykonania, oryginalność wykonania. 

18. Przewidywane jest nagrodzenie prac, które zajmą 

miejsca I – III w każdej z kategorii oraz ewentualne 

wyróżnienia.  

19. W sprawach nieobjętych regulaminem decydują 

organizatorzy. 
Pula nagród 1000 zł. 

 

WYSTAWA MŁODYCH FOTOGRAFIKÓW 
 
 W ostatnim kwartale ubiegłego roku w Zespole 

Szkół nr 1 w Redzie zorganizowane zostały przez Stowarzy-

szenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” 

sekcja fotograficzna, przy wsparciu Urzędu Miasta w Redzie 

zajęcia z fotografii reportażowej „Łowcy czasu”. 

 

 
 

Formuła zajęć miała charakter bezpłatnych zajęć pozaszkol-

nych. Uczestnicy mogli zapoznać się w trakcie zajęć z za-

gadnieniami prawnymi w fotografii, budową aparatów analo-

gowych, cyfrowych, samodzielnymi działaniami reporter-

skimi w terenie, także edycją zdjęć i pracą z obrazem. Pokło-

siem zajęć była wystawa po warsztatowa której wernisaż 

odbył się 18 lutego w Miejskiej Bibliotece w Redzie, wysta-

wa czynna była do końca  miesiąca, uczestniczki otrzy-

mały specjalne certyfikaty o uczestnictwie w warsztatach, 

wręczone przez prezes Stowarzyszenia Kunszt Beatę Zawal –  

Brzezińską i wiceprezesa d/s fotografii Witolda Kończaka. 

Można było obejrzeć zdjęcia wykonane przez uczestników 

warsztatów różnymi aparatami a nawet telefonami komórko-

wymi.  

 Było to pierwsze doświadczenie i publiczna prezen-

tacja i ocena przez fotografujące młode osoby. Swoje prace 

wystawiły: Aleksandra Kuczmińska, Klaudia Nowicka, 

Paulina Fularczyk, Karolina Bojka, Anna Zwierzycka, Anna 

Kończak, Katarzyna Ruszyk. W roku bieżącym przewidziane 

są także warsztaty dla dzieci i młodzieży organizowane przez 

Stowarzyszenie Kunszt. 

                tekst i foto: Michał Kaczmarek 

 

http://www.moksir.reda.pl/


 

ODDAJ BEZPIECZNIE ODPADY NIEBEZPIECZNE ! 
 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od wielu lat prowadzi na swoim terenie zbiórkę odpadów niebezpiecznych w 

systemie zarówno stacjonarnym (Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych –PZON) jak i objazdowym (Objazdowa zbiórka Odpa-

dów Niebezpiecznych-OZON) które dają mieszkańcom możliwość nieodpłatnego oddania odpadów min. baterii, lekarstw, sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego bezpiecznie, według poniżej zamieszczonego schematu. 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie może wyrzucać zużytego sprzętu 

łącznie z innymi odpadami! Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, 

wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny. Zatem by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, należy 

postępować zgodnie z powyższym schematem.  

 

Sklep oraz punkt serwisowy są zbierającymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ustawa określa ich rolę w następujący spo-

sób:  

1) Sklep ma obowiązek przyjąć zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka 

za  lodówkę, telewizor za telewizor itp., z zastrzeżeniem, że mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca sprzedaży. 

2) Użytkownik końcowy może nieodpłatnie zostawić zepsuty sprzęt w punkcie serwisowym, w sytuacji gdy naprawa sprzętu jest 

niemożliwa lub jest nieopłacalna. Najprościej jednak oddać sprzęt nieodpłatnie w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. 
 

Baterie i akumulatory 

Kwestię bezpiecznego pozbywania się zużytych baterii reguluje ustawa o bateriach i akumulatorach. Obowiązuje zakaz umieszczania 

zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Mieszkaniec jest zobligowany do 

przekazania zużytych baterii do zbierającego zużyte baterie (np. KZG, firmy wywozowe) lub do miejsca posiadającego specjalny 

pojemnik do tego przeznaczony. Znajdują się one w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych, siedzibach urzędów, insty-

tucji, punktów świadczących usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub w sklepach sprzedających baterie. Sukcesywnie two-

rzone są nowe miejsca odbioru. Wykaz miejsc posiadających pojemniki do zbiórki zużytych baterii dostępny jest na stronie interne-

towej Związku oraz w Dziale Gospodarki Odpadami KZG pod numerem telefonu (58) 624 66 11 
 

Niewykorzystane lub przeterminowane lekarstwa 

Niewykorzystane przez nas lekarstwa są niezwykle niebezpieczne dla środowiska. Należy je wyrzucać do specjalnie oznakowanych             

pojemników ustawionych w aptekach i przychodniach. Dokładne adresy miejsc gdzie ustawione są pojemniki rozbiórki lekarstw 

dostępne są na stronie www.kzg.pl. 

 

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”   

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

-  gospodarka odpadami tel. 58-624-66-11, dgo@kzg.pl 

-  ochrona środowiska, edukacja ekologiczna  tel. 58-624-75-15, dos@kzg.pl 

Mieszkańcy Redy mogą i mają możliwość bezpłatnego oddawania wszystkich wyżej wymienionych odpadów do stacjonarnego             

Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, mieszczącego się przy ul. Obwodowej 52 (pon-pt 14:00-17:00, sob 09:00-

14:00),  lub w trakcie Objazdowych Zbiórek Odpadów Niebezpiecznych, których terminy zamieszczamy w Biuletynie na bieżą-

co. 

http://www.kzg.pl/
mailto:dgo@kzg.pl

