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NAJWAŻNIEJSZE KONTAKTY W URZĘDZIE MIASTA W REDZIE 

Urząd Miasta w Redzie 

tel. 0-58 678 80 00 - centrala 
fax 0-58 678 31 24 

W przypadku łączenia się przez centralę, 

ostatnie 4 cyfry bezpośredniego numeru telefonu 

stanowią numer wewnętrzny. 
 

www.reda.pl    sekretariat @reda.pl 
 

Referat / Stanowisko numer pokoju 
bezpośredni 

numer 
telefonu 

Przewodniczący Rady Miejskiej 107 58 678 80 26 

Burmistrz Miasta 103 58 678 80 23 

Zastępca Burmistrza 105 58 678 80 23 

Sekretarz Miasta 102 58 678 80 41 

Skarbnik Miasta 20 58 678 80 04 

Doradca ds. Społecznych i Oświaty 108 58 738 60 15 

Sekretariat Burmistrza 104 58 678 80 23 

Biuro Obsługi Interesanta 9 58 678 80 00 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 10 58 738 60 14 

Referat Spraw Obywatelskich - Dowody Osobiste 2 
58 678 80 09  
 
58 678 80 39 

Referat Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności 7 58 678 80 36 

Urząd Stanu Cywilnego 3 58 678 80 16 

Referat Urbanistyki i Architektury 5, 6 58 678 80 07 

Referat Finansowy - Podatki i Opłaty Lokalne 15 

58 678 80 10  
 
58 678 80 38 
 
58 678 80 27 

Referat Finansowy - Ewidencja Działalności Gospodarczej 17 58 678 80 29 

Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 16, 122 58 738 60 17 

Biuro Rady Miejskiej 107 58 678 80 26 

Referat Organizacyjny - Kadry 106 A 58 678 80 35 

Referat Organizacyjny - Promocja Miasta 106 A 58 678 80 33 

Referat Komunalno - Gospodarczy 116, 117 58 678 80 25 

Zarządca Cmentarzy 
cmentarz na ul. 
Gniewowskiej 

58 678 55 11 

Stanowisko ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej 118 58 738 60 04 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 120, 121 58 678 80 15 

Referat Gospodarki Nieruchomościami 202, 203 58 678 80 14 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych 204, 205 58 738 60 64 

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych  215, 216 58 678 80 28 

Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej 217, 218, 219, 222 58 678 80 08 
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GMINA MIASTO REDA NA PÓŁMETKU KADENCJI 

Reda rośnie. Liczba mieszkańców przekroczyła 20 tysięcy, więc w wyborach 2014 po raz 

pierwszy wybieraliśmy 21 radnych. Wg stanu na dzień 20 grudnia br. Reda liczy już 23724 obywateli. 

Frekwencja w wyborach wyniosła 39,6%.  Zagłosowało 6866 osób na 17338 osób uprawnionych,  

a burmistrz Krzysztof Krzemiński rozpoczął trzecią kadencję z bardzo wysokim, 82 % poparciem. 

Dzięki temu konsekwentnie realizujemy przyjęty kierunek rozwoju, gdzie głównymi priorytetami są 

inwestycje drogowe, modernizacja miejskich budynków oraz stworzenie dogodnych warunków dla 

rozwoju przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego. 

Rada Miejska w Redzie VII kadencji, w nowym 21-osobowym składzie, zebrała się 

dotychczas na 25 sesjach, (z czego 3 sesje miały charakter uroczysty), podejmując 266 uchwał.  Grono 

osób wyróżnionych medalem „ZASŁUŻONY DLA MIASTA REDY” powiększyło się o dwie osoby 

(oba medale przyznano w roku 2016) i wynosi obecnie 41 osób fizycznych oraz 7 osób prawnych. 

ROK 2015 

Inwestycje drogowe 6 stycznia 2015 r. uruchomiono nową linię autobusową nr 17, ułatwiając 

tym samym dojazd do redzkiego cmentarza. Po trudnych siedmiu latach oddano do użytku ul. Morską, 

będącą długo wyczekiwanym połączeniem ul. Obwodowej z ul. Kosynierów w Rumi. Zakończono  

I etap modernizacji ul. Wiśniowej,  od ulicy Nowej do ulicy Wiejskiej. Na jezdni położono asfaltową 

nawierzchnię, wybudowano kanalizację deszczową oraz chodnik, zjazdy, zatoki postojowe,  wjazdy 

z kostki betonowej oraz elementy wymuszające spowolnienie ruchu. Zmodernizowano Aleję Lipową, 

a w ramach inicjatyw lokalnych (przedsięwzięcia realizowane przy 25% udziale finansowym 

mieszkańców) zmodernizowano ulice Kościelną, Sportową i Ogińskiego. Na ulicy Buczka wykonano 

nakładkę asfaltową. Utwardzono drogę, łączącą ulicę Rzeczną z ul. 12 Marca. Zmodernizowano także 

chodniki przy ulicach Cyprysowej, Jarej i Norwida. 

Inwestycje kubaturowe W Zespole Szkół nr 1 wybudowano łącznik, zwiększający 

powierzchnię szkoły o 250 m
2
, co pozwoliło utworzyć mini - salę gimnastyczną dla najmłodszych 

dzieci. Poprzez adaptację wymiennikowni znacznie poprawiono warunki pracy MOPS. Zakończono 

prace projektowe i rozpoczęto budowę nowej części Urzędu Miasta (w roku 2014 część Urzędu 

przeprowadziła się już z ul. Puckiej do zaadaptowanego i wyremontowanego budynku przy  

ulicy Gdańskiej). 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej Przy SP nr 2 i SP nr 5, w ramach programu Radosna 

Szkoła, wykonano modernizację boisk, wybudowano place zabaw oraz siłownie zewnętrzne.  Tych 

powstało w ubiegłym roku więcej, m.in. w Parku Rodzinnym, a także na Osiedlu Buczka.  

Zjazd Kaszubów Wyjątkowo udanym i historycznym przedsięwzięciem była dla Redy 

organizacja w dniu 4 lipca 2015 r. XVII Światowego Zjazdu Kaszubów. Liczba uczestników 

przerosła najśmielsze oczekiwania. Mieliśmy szansę pokazać, jak otwarta i gościnna jest Reda, gdzie  
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kultura kaszubska jest wciąż żywa. Zjazd był ważnym wydarzeniem społecznym, 

stanowiącym piękną promocję kultury kaszubskiej, głównie poprzez muzykę, stroje, rękodzieło i 

kulinaria.  

W ROKU 2016 WIODĄCYM TEMATEM BYŁY INWESTYCJE 

Zrealizowano II etap budowy ul. Wiśniowej, od ulicy Nowej do ulicy Kazimierskiej. 

Kontynuując realizację planu wykonania utwardzeń tymczasowych, na ulicach Jęczmiennej, Pszennej, 

Żytniej, Biwakowej i fragmencie ul. Wierzbowej wykonano nowe nawierzchnie z płyt IOMB.  

Na inwestycje drogowe wydano w roku bieżącym prawie dwa miliony złotych. 

W trakcie projektowania jest bardzo ważny dla Redy „Węzeł Integracyjny  

Reda", będący częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przebudowany zostanie cały układ 

komunikacyjny dworca PKP w Redzie i jego okolic, m.in. ul. Młyńskiej, co pozwoli na zintegrowanie 

komunikacji zbiorowej kolejowej i autobusowej, wyznaczenie oddzielnych, dobrze urządzonych stref 

dla podróżujących transportem indywidualnym i zbiorowym oraz poprawi warunki ruchu pieszego  

i rowerowego, w tym osób z ograniczeniami ruchowymi. W opracowaniu są projekty ulic Polnej - 

Karłowicza. Projekt ul. Podleśnej jest już gotowy, obecnie przygotowujemy przetarg na wyłonienie 

wykonawcy.  Sporządzono również kompleksowy projekt przebudowy ulicy Obwodowej, którego  

I etap zrealizowano w roku bieżącym, budując chodnik i ścieżkę rowerową na odcinku od kanału 

Łyskiego do ul. Łąkowej.  

W efekcie inicjatyw lokalnych zmodernizowano fragmenty chodników (na ulicach Jarej, 

Łąkowej, Św. Wojciecha / Brzechwy, po jednej stronie ul. Rzecznej, na fragmencie ul. Sportowej oraz 

przy dojściu do Miejskiego Parku) oraz ulicę Chmielną, Świerzyńskiego do Moniuszki, Miętową,  

a także wykonano parking na ulicy Brzozowej. 

Na cmentarzu przy ul. Gniewowskiej poprzez wymianę kostki zmodernizowano główną aleję, 

wymieniono fragment ogrodzenia, wydzielono bezpieczną przestrzeń dla punktów usługowych  

i zamontowano dodatkowe oświetlenie. Warto wspomnieć, że rok temu na cmentarzu przy  

ul. Gdańskiej został zbudowany podest, a w roku bieżącym na głównej alei wymieniono kostkę  

i zamontowano oświetlenie. 

W partnerstwie z gminami Luzino, Linia i Łęczyce, Gmina Miasto Reda przystąpiła do 

projektu wspierającego odnawialne źródła energii, tzw. OZE, w ramach którego można ubiegać się  

o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz instalacji solarnych 

wykorzystujących odnawialne źródła energii. Do Urzędu wpłynęło 77 wniosków zainteresowanych 

mieszkańców Redy. 

Miejski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na zakup sprzętu 

nagłaśniającego i tym samym, jakość koncertów i spektakli prezentowanych przez Fabrykę Kultury 

bardzo się poprawiła. 
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Do historii przeszedł stary budynek Urzędu przy ul. Puckiej. Od grudnia wszystkie Referaty 

pracują w nowym Urzędzie przy ul. Gdańskiej 33, co stanowi duże ułatwienie dla mieszkańców.  

CO NAS CZEKA?
 

W roku 2017 obchodzimy 50 urodziny naszego Miasta. Kulminacja obchodów nastąpi 

podczas Dni Redy, 23 – 25 czerwca. Niebawem na miejskiej stronie internetowej ukaże się 

kalendarium okolicznościowych imprez.  Jubileusz uświetni okolicznościowa książka „50-lat Redy”, 

opowiadająca historię ostatniego pięćdziesięciolecia przykładami losów mieszkańców Miasta. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Rada Miejska na ostatniej sesji podjęła 

uchwałę w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Gminy Miasto Reda w proces decydowania  

o lokalnych wydatkach. Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy 

Redy. Szczegółowe informacje ukażą się na miejskiej stronie internetowej. 

W wyniku realizacji projektu grantowego zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne 

aktów planowania przestrzennego (wartość grantu 47.000 zł). 

Pozytywnie oceniono i zakwalifikowano do dofinansowania złożony przez Gminę wniosek 

„Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość” Projekt o wartości ponad 1 850 tys. zł, 

gdzie wysokość dofinansowania ze środków zewnętrznych sięga 95%, obejmie wsparciem  

1137 uczniów oraz 194 nauczycieli redzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Projekt zakłada 

podniesienie wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów poprzez dostosowanie wsparcia 

do indywidualnych potrzeb. 

Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego projektu, którego przedmiotem jest 

modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego, w celu zmniejszenia kosztów jego utrzymania oraz 

dostosowania do norm PN-EN 13201 „oświetlenie dróg”. Do oświetlenia ulic zostaną wykorzystane 

energooszczędne oprawy, wykonane w innowacyjnej technologii LED. Poprawienie stanu oświetlenia 

przełoży się na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Redy. 

Z Ministerstwa Sportu pozyskaliśmy środki na budowę na stadionie MOSiR tartanowej bieżni. 

Inwestycja jest dofinansowana w dwóch transzach:  800.000 zł w 2017 roku oraz w  430.000 zł w roku 

2018. Wartość projektu wynosi ogółem 2 460 tys. zł. 

Z programu Południowy Bałtyk Priorytet 5 realizujemy międzynarodowy projekt „Let’s do it 

– South Baltic Initiatives to stop climate changes”, którego celem jest promowanie wiedzy 

ekologicznej w zakresie zmian klimatycznych oraz nawiązywanie i rozwijanie współpracy 

międzynarodowej kadry pedagogicznej, uczniów oraz przedstawicieli samorządu. W latach 2016 – 

2018 uczniowie i nauczyciele ze szkół gimnazjalnych w Redzie wezmą udział w międzynarodowych 

wymianach młodzieżowych w Danii i na Litwie. W przyszłym roku, podczas wymian organizowanych 

w naszym mieście, będziemy także gościć w Redzie młodzież z Litwy, Danii i Niemiec.  

W partnerstwie z Powiatem Wejherowskim (Liderem Projektu), Gmina Miasto Reda złożyła 

dwa wnioski o dofinansowanie projektów społecznych. Pierwszy z nich, „System aktywizacji  
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społeczno-zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz I” ma na celu - poprzez wdrożenie 

kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej - zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Grupę 

docelową stanowi 230 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wniosek czeka na 

rozpatrzenie. Pozytywnie natomiast rozpatrzono, a co za tym idzie - przyznano Gminie środki  

na realizację drugiego projektu, „System aktywizacji aktywności społeczno - zawodowej w Powiecie 

Wejherowskim cz II”, zakładającego zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług 

społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie 

kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego. Grupę docelową stanowi 

68 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt na terenie Gminy Miasto 

Reda realizowany będzie do 30 września 2018 roku, w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: 

Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie” oraz Fundacją „Przedsiębiorczość Innowacje 

Kreatywność”. 

W dniu 14 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Redzie jednogłośnie uchwaliła budżet na rok 

2017. Spora część środków będzie przeznaczona na realizację inwestycji drogowych, między innymi 

na modernizację ulicy Podleśnej, budowę ulicy Polnej, kontynuację przebudowy ulicy Obwodowej  

i wspomnianą wcześniej budowę węzła integracyjnego. Kontynuujemy termomodernizację budynków 

komunalnych, dwóch przedszkoli i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, który będzie również 

rozbudowany. Ważną i potrzebną inwestycją jest planowana rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, 

znajdującej się w obszarze intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowo chcemy powiększyć 

miejskie placówki kulturalne - Miejski Dom Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Z wiosną 

ruszą dalsze prace modernizacyjne na cmentarzu przy ulicy Gniewowskiej. Nie zapominamy też  

o inwestycjach w place zabaw i tereny rekreacyjne. Park w Ciechocinie zyska oświetlenie, a teren 

pomiędzy ulicami Brzechwy i Ceynowy zostanie wzbogacony o boiska wielofunkcyjne. 

 

To tylko niektóre - najważniejsze z przyszłorocznych planów. Mamy nadzieję, że wszystko 

uda się zrealizować bez przeszkód, a rok 2017 będzie dla mieszkańców Redy szczególnie udany - 

także ze względu na obchody półwiecza naszego pięknego Miasta. 
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JULIUSZ IZAJASZ RZEPPA - WSPOMNIENIE TWÓRCY 

  

Urodzony 06 lipca 1904 r. w Zęblewie Juliusz Izajasz Rzeppa, znany szerzej jako Izajasz 

Rzeppa, jest uważany za jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy ludowych Kaszub. Jego prace były 

prezentowane na wystawach sztuki ludowej w kraju i za granicą.  

Po ukończeniu czteroklasowej szkoły podstawowej w Zęblewie pomagał ojcu  

w gospodarstwie i robotach ciesielskich, nabierając doświadczenia w obróbce drewna. Już w młodości 

zdobił meble płaskorzeźbami i wyrabiał galanterię drewnianą: bogato zdobione snycerką szafki, 

stoliki, półki, obudowy do zegarów, ramki do luster i fotografii. Jest autorem przydrożnych krzyży, 

konfesjonału i półek w kościele w Łebnie.  

  Jako żołnierz brał udział w obronie Helu. Wzięty do niewoli, 

do końca wojny pracował przymusowo w gospodarstwie 

rolnym w Niemczech. Po zakończeniu wojny wrócił na 

Pomorze i rozpoczął pracę w Stoczni Marynarki Wojennej  

w Gdyni. Rzeźbieniem zajął się dopiero po przejściu na 

emeryturę w 1954 roku. 

 Za zasługi w obronie Ojczyzny, jak również  

za działalność rzeźbiarską, Izajasz Rzeppa został uhonorowany 

wieloma odznaczeniami, nagrodami państwowymi  

i regionalnymi (Medal za obronę Helu, Brązowy i Złoty Krzyż 

Zasługi, Medal Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, Medal 600-lecia 

Miasta Helu, Nagrodę im. Gulgowskich, Nagrody Wojewody  

i Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki, Nagroda  

im. O. Kolberga).W 1999 roku otrzymał medal „Zasłużony dla 

Miasta Redy”. 

W opinii etnografów był rzeźbiarzem konsekwentnym 

i stosującym perfekcyjny rysunek, jako podstawę do masywnej 

bryły rzeźby, dzięki której jest rozpoznawalny. W młodości 

obserwował i rzeźbił scyzorykiem ptaki, które później stały się 

inspiracją do postaci Św. Franciszka z Asyżu. Przez etnografów zwany jest mistrzem od Św. 

Franciszka, ponieważ tego świętego najczęściej wykonywał i mógł wokół niego wyrzeźbić swoje 

ulubione ptaszki. Tworzył też postacie rybaków, muzyków, świętych, inkrustowane meble i ażurowe 

krzyże.  W dorobku artysty znalazła się także szopka bożonarodzeniowa, której egzemplarz znajduje 

się w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku. Swoje prace często malował kontrastowymi  

i intensywnymi kolorami, nie dbając o naturalne odtworzenie kolorystyki. Rzeźby I. Rzeppy 

powstawały z jednego kawałka drewna, bez sklejania poszczególnych części. Wyjątek stanowią 

ptaszki, które mocował na gałązkach za pomocą cienkich drucianych nóżek. Wszystkie figury 

formował jednym scyzorykiem, bez stosowania dłut ani pilników. Podstawowym tworzywem 

rzeźbiarskim artysty była miękka lipa, lecz używał także twardego drewna mahoniowego. 

Zainspirowany przez Jadwigę Kamionkę, podczas warsztatów w pierwszym Domu Kultury  

w Redzie podjął próbę uczenia rzeźbiarstwa dzieci i młodzieży. Nie znalazł jednak w mieście swoich 

następców. Rzeźby I. Rzeppy znajdują się w muzeach w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Łodzi, 

Poznaniu, Toruniu oraz w kolekcjach zagranicznych i wielu prywatnych. Stał się inspiracją dla innych 

polskich artystów ludowych.  

Rzeźbiarz dożył sędziwego wieku 95 lat. Zmarł 08 września 1999 r. w Redzie i tu został 

pochowany na Cmentarzu Komunalnym. Jego nagrobek wyróżnia biała róża wygrawerowana  

na czarnym granicie.  

Od wielu lat prace naszego artysty można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Redzie, a od niedawna także w rozbudowanym Urzędzie Miasta przy ulicy Gdańskiej. W 2001 roku 

ukazała się publikacja autorstwa Beaty Zawal-Brzezińskiej pt. Izajasz Rzeppa. Ptasznik i mistrz od Św. 

Franciszka. Dobrze się stało, że spuścizna naszego znakomitego ludowego artysty została 

zabezpieczona. 

 
                                                                   Tekst: Beata Zawal – Brzezińska 

Fotografia udostępniona ze zbiorów Muzeum Piśmiennictwa Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie 
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NIE SPALAM – NIE TRUJĘ 

Dlaczego palenie odpadów w domowych piecach nie jest dobrym pomysłem? 

 
  

Coroczne podsumowania pokazują, że problem 

spalania odpadów w instalacjach domowych jest coraz mniej 

dotkliwy, jednak wciąż wielu mieszkańców stosuje tą metodę 

oszczędzania na ogrzewaniu jak i pozbycia się kłopotliwych 

śmieci. Okres jesienno-zimowy to czas, gdy zanieczyszczenie 

powietrza, szczególnie w pobliżu domków jednorodzinnych, 

jest wyraźnie zauważalne w postaci charakterystycznego 

zapachu i uciążliwych drobinek sadzy. Pomiary zapylenia 

i stężenia substancji szkodliwych w powietrzu wskazują, że ich 

emisje pochodzące z gospodarstw domowych są ponad 80 

razy większe, niż w pobliżu profesjonalnych spalarni 

odpadów.  Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że 

temperatura w piecach domowych jest na tyle niska, 200-

500°C, że wilgotne, zmieszane odpady komunalne nie ulegają 

spaleniu całkowitemu, skutkując powstaniem innych, często 

groźniejszych zanieczyszczeń, a pył i para wydobywające się z 

kominów, zawierające cały wachlarz toksycznych gazów i 

cząstek, trafiają bezpośrednio do atmosfery i naszych płuc, lub 

osiadają na okolicznych terenach przedostając się do wód i 

gleby, na długo pozostając w środowisku. Spalanie odpadów w 

przemysłowych spalarniach odbywa się w dużo wyższych 

temperaturach 850 do 1150°C, niezależnie od składu i 

zawilgocenia odpadów, a aparatura wyposażona jest w systemy 

filtrów, które nie pozwalają na zanieczyszczanie środowiska 

i trucie organizmów żywych, w tym i nas.  

 

Czy spalanie śmieci w domowym piecu 

to oszczędność? 
Tylko pozornie. Z punktu widzenia zdrowia, koszty związane z 

leczeniem prawdopodobnie pojawią się za kilka lat i nie 

powiążemy ich z faktem spalania śmieci. Wśród powikłań 

zdrowotnych najczęściej wymieniane są choroby układu 

oddechowego, układu krążenia, nowotwory, ale też zaburzenia 

hormonalne i rozwojowe, a osoby najbardziej narażone 

zachorowanie to dzieci i osoby starsze. Warto pamiętać, że 

zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną około 50 tys. 

przedwczesnych zgonów w Polsce tylko w ciągu roku!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domowe piece CO nie są przystosowane do spalania odpadów 

komunalnych, czego efektem jest ich szybsze zużycie i 

uszkodzenia instalacji, nierzadko kosztowne w naprawie, a 

także zagrożenie pożarem. Poza tym zmieszane odpady 

komunalne prezentują niewielką wartość opałową. 

  

Co mogę zrobić lepiej? 
Co zatem możemy zrobić, by zadbać o jakość otaczającego nas 

środowiska? Jeśli jesteśmy zmuszeni samemu zadbać o 

ogrzanie mieszkania, należy to robić zgodnie z zaleceniami 

producenta i palić jedynie paliwem do tego przeznaczonym. 

Poza tym warto reagować na incydenty spalania śmieci w 

naszej okolicy i mieć świadomość, że opary spalanych śmieci, 

mimo że niewidoczne, z pewnością dosięgną nas i naszych 

najbliższych. 

 

Jeśli zdecydujemy się na spalanie śmieci w domowym piecu, 

poza konsekwencjami zdrowotnymi musimy się liczyć z 

ryzykiem ukarania mandatem od 500 do 5000zł. 

 

Nie można też zapominać o segregacji odpadów, która w 

znaczący sposób pozwala zredukować ilość odpadów 

zmieszanych trafiających na składowiska, a umożliwia 

odzyskanie części surowców, dając im drugie życie. Wraz z 

rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym ilość 

generowanych odpadów gwałtownie rośnie, zatem naszą 

odpowiedzialnością jest zadbanie o to, by kolejne pokolenia 

mogły cieszyć się równie czystą planetą co my! 

 

KONTAKT: 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 

strona internetowa: www.kzg.pl, 

gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl 
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MOPS WSPIERA POTRZEBUJĄCYCH 

22 listopada, w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w Ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w Podprogramie 2015), zgodnie z umową  

z Bankiem Żywności w Tczewie, przeprowadził akcję dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób 

najbardziej potrzebujących. Wsparciem objęto 600 osób spełniających wymogi ustawy o pomocy 

społecznej. Serdecznie dziękujemy panu Mirosławowi Rożyńskiemu, dyrektorowi szkoły, za 

udostępnienie pomieszczeń. 

 

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO            
Z okazji przypadającego 21 listopada Święta Pracownika Socjalnego, w dniu  

28 listopada 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie odbyło się spotkanie 

pracowników Ośrodka z radnymi i władzami miasta. Wszyscy pracownicy MOPS-u otrzymali 

podziękowania za trud włożony w swoją pracę, będącą jednocześnie misją wobec wszystkich osób 

wymagających wsparcia. Za szczególne zaangażowanie wyróżnienie otrzymały główna księgowa 

Joanna Budzisz i inspektor ds. świadczeń rodzinnych Jolanta Dampc. 

 

PROFILAKTYKA W RYTM MUZYKI 

W dniu 4 listopada 2016 r., w ramach realizacji Gminnych Programów Profilaktycznych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zorganizował dla 29 osób – rodziców wraz z dziećmi - 

wyjazd na koncert Kamila Bednarka w gdyńskiej 

Arenie. Koncert został zorganizowany w ramach 

cyklu imprez profilaktycznych ,,Nie ćpaj” i był 

skierowany głównie do młodszych fanów artysty. 

Wokalista stanął na wysokości zadania, dając 

niezwykle energetyczny występ, podczas którego - 

opowiadając o tym, jak cenne jest zdrowie i jak 

ważne jest by o nie dbać - zachęcał młodzież do 

życia w trzeźwości i bez używek. 

Grupą uczestników opiekowała się asystentka 

rodziny Edyta Żach. 

 

MIKOŁAJKI Z MOPS I MOSiR 

W dniu 6 grudnia 2016 r. redzki MOPS, 

wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 

zorganizował w sali MOSiR zabawę mikołajkową 

dla 42 dzieci i rodziców objętych wsparciem MOPS 

w Redzie. W programie m.in. znalazły się tańce, 

tworzenie i zdobienie choinkowych bombek, oraz 

ciepły posiłek. Dodatkowo, od Klubu Sportowego 

„Rondea” dzieci dostały paczki świąteczne. Zbiórka 

rzeczy prowadzona była podczas Biegu Mikołajów.  

Głównymi organizatorkami imprezy były Edyta 

Żach i Monika Werner, asystentki rodziny MOPS w Redzie. 

 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DLA DARII 

BERTRAND! 

 

Z radością informujemy, że 14 grudnia br. Daria Bertrand, absolwentka Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Redzie, odebrała z rąk marszałka Mieczysława Struka 

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Stypendystce gorąco 

gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów na drodze samorozwoju  

i zdobywania wiedzy. 
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INFORMACJA 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W REDZIE 

dotycząca ustawy o wspieraniu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem” 
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia 

dziecka, u którego zdiagnozowane ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu to nowe świadczenie w wysokości 4000 zł 

jednorazowo zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 

1860). 
 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE? 

1. Jednorazowe świadczenie przysługuje 

matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 

prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka bez względu na dochód. 

2. Prawo do jednorazowego świadczenia 

ustala się na wniosek osób, o których 

mowa w art. 10 ust. 2 w/w ustawy. 

3. Wniosek o wypłatę składa się w terminie 

12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. 

4. Jednorazowe świadczenie przysługuje, 

jeżeli kobieta przebywała pod opieką 

medyczną nie później niż od 10 tygodnia 

ciąży do porodu.  
 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

1. Zaświadczenie od lekarza bądź położnej, 

potwierdzające, że matka dziecka była pod 

opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do 

dnia porodu. 

2. Zaświadczenie od lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego, posiadającego specjalizację 

II stopnia lub tytuł specjalisty w 

dziedzinie: położnictwa i ginekologii, 

perinatologii lub neonatologii 

potwierdzające ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu. 
 

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 

 

Wnioski należy składać w terminie od 02 stycznia 

2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Redzie, ul. Derdowskiego 25, pok. nr 1 i 2 od 

poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 -15.30, 

w piątek od godz. 7.30-15.15. 

 

Kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 

Małgorzata Klebba 
 

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM 

MIKOŁAJEM 
Już w połowie listopada opiekunki Koła 

Teatralnego „Koniczynka”, Grażyna Tamas i 

Aneta Kujawczyk, zrealizowały projekt ”Uszyj 

misia”. Misie były sprzedawane na 17 

Koncercie Jesiennym, zorganizowanym przez 

Agę Kostencką i Bogumiłę Drewek. Koncert 

stanowił uhonorowanie laureatów szkolnego 

Konkursu Prozy i Poezji Jesiennej. Uczniowie 

recytowali także poezję Marii Pawlikowskiej- 

Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej  

i Czesława Miłosza, oraz śpiewali piosenki 

nawołujące do pokoju w Europie.  

Za kwotę zebraną z „misiów”  

i działalności kafejki w SP 6 zakupiono 

inhalatory, blendery oraz krzesełko  

do karmienia dla najmłodszego podopiecznego 

Pomorskiego Hospicjum Dla Dzieci. Ponadto, 

od 24 listopada do 6 grudnia w szkole 

prowadzono zbiórkę dla Hospicjum. Zebrane 

dary ( puzzle, książeczki edukacyjne, materiały 

piśmienne, odżywki i desery, chusteczki 

nawilżające, kosmetyki, pieluchy tetrowe oraz 

podkłady jednorazowe) zostały odebrane  

przez pracowników Hospicjum, którzy 

podczas wizyty 7 grudnia przedstawili 

uczniom podopiecznych placówki, oraz na ręce 

dyrektora Mirosława Rożyńskiego wręczyli 

podziękowania dla wolontariuszy. 



REDA - MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2016 

  
Strona 11 

 
  

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE 

PROJEKTOWE W SP 3 W REDZIE 

  

Jak zorganizować krótkoterminowe wymiany 

grup uczniów? Jakie wspólne działania 

projektowe podejmiemy w najbliższych 

miesiącach? Co to jest Mobility Tool+? Na te 

pytania szukali odpowiedzi uczestnicy 

pierwszego spotkania w ramach projektu 

„Read, Write, Speak and Enjoy!". W dniach 20 

- 24 listopada 2016 r. nauczyciele z Łotwy, 

Hiszpanii, Turcji i Polski wzięli udział w 

spotkaniu, którego celem było omówienie 

zarządzania projektem, opracowanie 

szczegółowych działań w szkołach oraz 

organizacja najbliższej krótkoterminowej 

wymiany grup uczniów. Uczestnicy spotkania 

wymienili się wnioskami z ewaluacji 

początkowej, omówili wybrane aspekty 

umowy finansowej oraz wykorzystanie 

systemów informatycznych. Rozstrzygnięto 

także konkurs na logo projektu. Z wielu bardzo 

ciekawych prac nauczyciele oraz 

przedstawiciele Samorządu Szkolnego SP3 

wybrali projekt ucznia klasy  

VI b Bartosza Gruby. Kolejne spotkanie, z 

udziałem uczniów i nauczycieli, odbędzie się 

w lutym.  

 
SUKCESY UCZNIÓW z ZS nr 2 

W KONKURSACH PLASTYCZNYCH 

  

Dnia 25 listopada, w wejherowskim Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - 

Pomorskiej odbyło się uroczyste 

podsumowanie konkursu "UZALEŻNIENIA 

XXI wieku".  Organizatorem konkursu był 

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - 

Wychowawczych w Wejherowie, wpłynęło 

przeszło 300 prac plastycznych. Uczennice z 

SP3 zajęły najwyższe miejsca w kategorii 

plakat o uzależnieniach: I miejsce zajęła Julia 

Zenka z kl. VI b, II miejsce - Aleksandra 

Wasiuta z kl. VI c a  Lilianna Tadda z kl. V 

c - III miejsce. Maja Paszke z kl. VI b 

otrzymała wyróżnienie, zaś w kategorii 

gimnazjalnej nagrodę dostała Klaudia Lietzau 

z klasy I c. 

 1 grudnia w Gimnazjum nr 4 im. 

Karola Wojtyły w Rumi wręczono nagrody w 

wojewódzkim konkursie plastyczno- 

fotograficznym pt.: „UZALEŻNIENIOM 

MÓWIMY NIE”. W konkursie nagrodzono 

dwoje uczniów z Gimnazjum nr 2. Magda 

Pallach z kl. 2b otrzymała II nagrodę za 

plakat, a Rafał Wasiuta z kl. 2c zajął w tej 

samej kategorii III miejsce. Wszyscy 

uczniowie pracowali pod kierunkiem Beaty 

Zawal – Brzezińskiej. Uczniom gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów.   
 
ZWYCIĘSTWO W MIĘDZYSZKOLNYM  

KONKURSIE RECYTATORSKIM 

  

W sobotę, 26 listopada uczennice Gimnazjum 

nr 2 w Redzie Wiktoria Grabowska z III b i 

Klaudia Murszewska  

z III c, pod opieką p. Angeliki Losik wzięły 

udział w Międzyszkolnym Integracyjnym 

Konkursie Recytatorskim pod hasłem 

„Człowiek i jego sprawy”, zorganizowanym 

w Gimnazjum nr 5 w Gdyni. W konkursie 

uczestniczyło 24 uczniów z trójmiejskich szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Poziom 

umiejętności uczestników był wysoki  

i wyrównany. Brały w nim udział również 

osoby niepełnosprawne, ale w obliczu tremy  

i stresu wszyscy byli równi. Klaudia 

Murszewska zajęła I miejsce w kategorii 

gimnazjum. Serdecznie jej gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów.  

 
MIKOŁAJKI I OPŁATEK W CIECHOCINIE 

 

6 grudnia, w kościele pw. Św. Wojciecha,  

po mszy świętej roratniej dla dzieci, ksiądz 

proboszcz Stanisław Jarzembski zaprosił 

Mikołaja, robiąc małym parafianom piękną 

niespodziankę. Ku wielkiej uciesze 200 dzieci 

Mikołaj rozdał słodycze, „przybił piątki”  

i wymienił uściski. Natomiast dorośli 

parafianie dwa dni później zebrali się w nowo 

otwartej sali parafialnej na tradycyjnym 

opłatku. Spotkanie uświetnił chór parafialny 

”Adoramus”. 
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WIGILIA SENIORA W SP NR 5  
 

W sobotę, 17 grudnia, w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Redzie świętowali 

Seniorzy Redy Rekowa i Rekowa Górnego. 

Uroczystość poprzedzona była mszą świętą  
w kościele pod wezwaniem Najświętszej 

Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Redzie, 

celebrowaną przez ks. proboszcza Fabiana 

Tokarskiego.  

 

Spotkanie wigilijne zorganizowano 
przy współpracy Szkoły Podstawowej  

z Rekowa Górnego, Rady Rodziców i grupy 

Caritas, działającej przy Parafii NMPNP  

w Redzie. W wigilii uczestniczyli także 

burmistrz Miasta Redy Krzysztof 

Krzemiński, zastępca burmistrza Halina 

Grzeszczuk, doradca burmistrza Teresa 

Kania, zastępca przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Redzie Małgorzata Lewińska 

oraz radni Karolina Bochan i Leszek Hebel. 

Po przywitaniu gości uczniowie szkoły  

z Rekowa Górnego zaprezentowali świąteczne 

jasełka.  

 

Słowa uznania i szacunku oraz 

życzenia zdrowia, radości i pomyślności do 

przybyłych Seniorów skierowali burmistrz 

Krzysztof Krzemiński, ks. proboszcz Fabian 

Tokarski oraz dyrektorzy szkół Beata 

Mieczkowska i Anna Milewska. Nie zabrakło 

łamania się opłatkiem, wzajemnego składania 

życzeń i drobnych upominków. Burmistrz i ks. 

proboszcz obdarowali najstarszych Seniorów 

kwiatami, z rąk burmistrza bukiet otrzymała 

pani Zofia Kreft, zaś ks. proboszcz Fabian 

Tokarski obdarował kwiatami najstarszego 

pana - Alojzego Gdańca. Następnie wszyscy 

zasiedli do przygotowanego przez Radę 

Rodziców poczęstunku. 

 

MŁODZI RADNI 

NA WARSZTATACH W ELBLĄGU 

W poniedziałek, 5 grudnia, radni 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie 

Daniel Grunwald i Bartosz Nowak,  

pod opieką  radnego Rady Miejskiej  

w Redzie Sebastiana Kozioła, wzięli udział  

w regionalnych warsztatach dla władz, 

opiekunów i członków Młodzieżowych 

Rad Miast i Gmin "Partycypacja 

Młodych", które odbyły się w Ratuszu 

Staromiejskim w Elblągu. Celem 

warsztatów były m.in. wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk działania 

młodzieżowych rad oraz analiza 

możliwości gmin w prowadzeniu dialogu z 

młodymi mieszkańcami. Dzięki udziałowi 

w warsztacie uczestnicy zdobyli 

praktyczną wiedzę i umiejętności 

niezbędne w codziennej pracy 

Młodzieżowej Rady Miasta, a także 

wymienili się doświadczeniami  

z uczestnikami z innych miast. 
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25. FINAŁ WOŚP W REDZIE! 

15 stycznia 2017 | 15:00 – 20:00 | 

WSTĘP WOLNY 
 

-25 lat grania Orkiestry to poważna część historii 

Polski. Przez ten okres pomogliśmy praktycznie 

każdemu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkie-

stra działa i to z tak dużą skutecznością, to oczywi-

ście zasługa wszystkich darczyńców, to efekt każde-

go grosza wrzuconego do puszki.- mówi Jerzy 

Owsiak. 

 

Pediatria już po raz kolejny będzie tema-

tem Finału. Do tej pory na rzecz pediatrii ogólnej 

graliśmy w czasie 11, 12 i 24. Finału. Przez cały 

dzień w Fabryce Kultury planowane są koncerty, 

licytacje i pokazy ratownictwa medycznego w wy-

konaniu WOPR. 

 

 

KONCERT DLA MAĆKA GŁODOWSKIEGO 

6 STYCZNIA 2017 | 15:30-18:00 | 

KOŚCIÓŁ ŚW. ANTONIEGO |  

WSTĘP WOLNY 

 

Tradycyjnie wraz z Weroniką Korthals zapraszamy 

na koncert charytatywny! W tym roku zbieramy dla 

Maćka Głodowskiego. Maciuś ma wadę wrodzoną 

przodomózgowia i potrzebuje Waszej pomocy! 

 

Prowadzenie koncertu: Tomasz Wiśniewski 

Prowadzenie licytacji: Krzysztof Skiba 

 

Muzyczny gość specjalny 

SZYMON WYDRA I CARPE DIEM 

 

Chór "Bogu - Chwała!" 

a także uczestniczki programu Voice of Poland 

Monika Kitel i Zuzanna Kotecka 

PODCZAS CERAMIONÓW 

CERAMIKOWNIA ZNÓW TRYUMFUJE! 
 

Ogólnopolski Konkurs CERAMIONY, w tym roku 

został zorganizowany już po raz siedemnasty. Po-

dobnie jak w roku ubiegłym i w tym, nasza pra-

cownia, prowadzona przez panią Aleksandrę Ra-

dzimińską zdobyła nagrody i wyróżnienia! Uczest-

nicy warsztatu „Ceramikownia” zgarnęli aż 5 na-

gród! 

 

Kategoria dzieci: 

III miejsce: Weronika Glock, 

Wyróżnienia: Miłosz Matysiak 

Kategoria dorośli 

I miejsce: Małgorzata Bogorodź 

Wyróżnienia: Paulina Piotrowska, 

Patrycja Zmuda 

 

 

 

DOMOWE PRZEDSZKOLE  

 projekt dla przedszkolaków i ich rodziców 
 

Fundacja PIK otrzymała w roku 2016 dofinanso-

wanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego na realizację projektu pn. DOMOWE 

PRZEDSZKOLE. Projekt był skierowany do 

przedszkolaków i dzieci rozpoczynających eduka-

cję szkolną i ich rodziców. Domowe Przedszkole 

zaistniało także podczas  

tygodnia fundacji PIK WEEK w Redzie, gdzie 

zorganizowaliśmy specjalne spotkania dla całych 

rodzin z psychologiem i pedagogiem. Była także 

nauka przez zabawę - uczyliśmy się liczyć przez 

kolorowe układanki, karty matematyczne i w końcu 

dla starszych dzieci - liczydło. 
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DZIEŃ HIGH TECH 

28 XII 2016 | 12:00 – 15:00 |  

STARY MŁYN, UL. PUCKA 9 

 

28 grudnia Fundacja PIK zaprasza na dzień 

HIGH TECH. Mieliśmy już dzień bez 

technologii, a tym razem zapraszamy na cały 

dzień z nowymi technologiami.  

 

W godzinach 10 – 15 rozpoczniemy 

warsztatami składania drukarki 3D.  

Od godziny 16 do 17 zapraszamy wszystkich 

chętnych na rozgrywkę League of Legends. 

Na koniec dnia HIGH TECH zapraszamy  

na zajęcia animacji i programowania: 

17.15 - 18.00 – programowanie GAME 

KREATOR 

18.15 – 19.00 – animacja komputerowa – 

malowanie na ekranie 

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w ramach 

projektu „Reda R.A.Z.E.M.” dofinansowanego 

ze środków Gminy Miasta Reda.  

 

EDU ŚWIETLICA   

System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej 

w Powiecie Wejherowskim  

 

Od stycznia Fundacja PIK będzie prowadzić 

świetlicę edukacyjną w ramach projektu 

„System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej 

w Powiecie Wejherowskim II”. Projekt jest 

realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego, Osi Priorytetowej VI Integracja 

Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałania  

6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm 

ZIT.  

 

Więcej informacji na stronie 

www.fundacjapik.org.pl oraz Facebook: 

Fundacja PIK. Zapisy mailowo: 

fundacjapik.org.pl@gmail.com lub osobiście  

w biurze Fundacji ul. Pucka 9A, Reda – 

budynek Starego Młyna 
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STYCZEŃ Z FABRYKĄ KULTURY!  www.mdk.reda.pl
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NOWE LOGO GMINY MIASTO REDA 

Konkurs na nowe logo Redy został ogłoszony w październiku, a odzew przekroczył 

wszelkie oczekiwania. Wpłynęło 105 prac, które poddano ocenie jury, obradującego pod 

kierunkiem Haliny Grzeszczuk, zastępcy burmistrza. Autorem zwycięskiego projektu jest 

Artur Blaźniak, pochodzący z Rudy Śląskiej, zawodowo związany z Warszawą. 

 

Co przedstawia zwycięska praca? W logo dominującą rolę odgrywa kolor niebieski, 

który symbolizuje rzekę Redę. Zieleń nawiązuje do położenia Redy, a słońce budzi 

pozytywne skojarzenia i podkreśla potencjał miasta. Zwycięska praca wzbogacona została o 

hasło „... z perspektywą”. Autorowi została przyznana nagroda w wysokości 5 tys. zł. 

 

Wybór nowego logo jest pierwszym akcentem uroczystości, związanych z 50-leciem 

miasta. Świętowanie jubileuszu rozpoczynamy 1 stycznia  2017 roku.  
 




