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50 LAT MIASTA REDY

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
Podczas obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała nr XXVII/281/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe.
2. Uchwała nr XXVII/282/2017 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy.
3. Uchwała nr XXVII/283/2017 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, na okres do 3 lat.
4. Uchwała nr XXVII/284/2017 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, których przedmiotem są te same lokale
użytkowe, na okres do 3 lat
5. Uchwała nr XXVII/285/2017 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Miasta Redy.
6. Uchwała nr XXVII/286/2017 w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości.
7. Uchwała nr XXVII/287/2017 w sprawie w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej powiatowi wejherowskiemu na dofinansowanie działalności Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, z przeznaczeniem

na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku
Miejskiego oraz stworzenia koncepcji wymalowania stacji transformatorowych w Gminie Miasto Reda.
8. Uchwała nr XXVII/288/2017 o zmianie Uchwały nr
XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia
2016 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2017 rok
9. Uchwała nr XXVII/289/2017 o zmianie Uchwały nr
XXV/265/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia
2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.
10. Uchwała nr XXVII/290/2017 w sprawie zawarcia Porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego,
dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasto Reda zadań
związanych z letnim utrzymaniem czystości na drodze
wojewódzkiej przebiegającej w granicach administracyjnych Miasta Reda.
11. Uchwała nr XXVII/291/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
12. Uchwała nr XXVII/292/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Reda.
Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Miasto Reda http://bip.reda.pl/, w zakładce Prawo Lokalne / uchwały Rady Miejskiej.
(UM)

Zdjęcie: Michał Kaczmarek

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmistrza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmistrza Miasta Redy, Urząd Miasta w Redzie zastrzega sobie prawo wyboru i redakcji nadesłanych materiałów, w tym ich skracania i zmiany tytułów. Materiały do kolejnego numeru są przyjmowane w wersji elektronicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:
sekretariat1@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowania materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publikuje się ogłoszeń komercyjnych.
Urząd Miasta w Redzie
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NOWA SIEĆ SZKÓŁ W REDZIE
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W KWIETNIU
FUNDACJA PIK
ZAPRASZA NA:
Spotkania dla Seniorów w poniedziałki,
godzina 17.30-19.00, STARY MŁYN

Na XXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie podjęto uchwałę
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe.
W myśl tej ustawy, od dnia 1 września 2017 roku szkoły podstawowe staną się ośmioletnie, a po zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 przestaną funkcjonować gimnazja.
Dobra wiadomość dla naszych uczniów i ich rodziców
jest taka, że w Redzie obejdzie się bez rewolucji. Żadna ze
szkół nie zostanie zlikwidowana.
Zgodnie z przyjętą uchwałą, z dniem 1 września 2017 roku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona oraz Szkoła
Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II staną się z mocy prawa
ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Ponadto, z dniem
1 września 2017 roku Zespół Szkół nr 1 w Redzie ( obecnie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Pruszkowskiego oraz
Gimnazjum nr 1 im Lecha Wałęsy), stanie się z mocy prawa
ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 4 im. Kazimierza Pruszkowskiego. Analogicznie, Zespół Szkół nr 2 w Redzie (Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego oraz Gimnazjum
nr 2 im. Noblistów Polskich) stanie się Szkołą Podstawową nr
3 im. Stefana Żeromskiego.
W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie naboru do gimnazjów.
Klasy gimnazjalne będą funkcjonowały do 31 sierpnia 2019
przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 (w roku szkolnym
2017/2018 klasy II i III, a w roku 2018/2019 tylko klasy III).
Samodzielne szkoły podstawowe - SP nr 2, SP nr 5 i SP nr 6
zostaną przekształcone w szkoły ośmioklasowe. To pociąga
za sobą konieczność ich stopniowej rozbudowy. I tak, w tym
roku ruszy rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt zakłada wyburzenie jednego ze skrzydeł i wybudowanie w tym
miejscu nowego budynku, który pomieści m.in. bibliotekę, kilkanaście gabinetów lekcyjnych, klasopracownie fizyki, chemii,
biologii i geografii. W kolejnych latach podobne prace, lecz
w mniejszym zakresie, będą prowadzone w pozostałych placówkach.
Modyfikacjom ulegną obwody dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4. Obecnie do SP nr 2
uczęszcza bardzo dużo dzieci, a w SP nr 4, w związku z likwidacją gimnazjów, będzie coraz mniej uczniów. Dlatego obwód
Szkoły Podstawowej nr 4 został powiększony o część Pieleszewa, czyli okolice ulicy Wejherowskiej i ulicę Morską, na której
sukcesywnie oddawane są do użytku nowe mieszkania. Podjęta uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do
zasięgnięcia opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Pozytywna opinia Pomorskiego Kuratora
Oświaty da podstawę do podjęcia przez Radę Miejską uchwały ostatecznie wprowadzającej w Redzie zmiany w sieci szkół.
(UM)

03.04 - Przedświąteczne warsztaty jogi śmiechu.
10.04 - Spotkanie z komputerem - będziemy wysyłać życzenia świąteczne do bliskich i znajomych.
24.04 - Międzypokoleniowe spotkanie z grami planszowymi.
04.04 - SPOTKANIE dla BIZNESU,
godzina 18.00 - 20.00, STARY MŁYN
Biuro Rachunkowe RATO poprowadzi konsultacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W przeddzień rozliczeń rocznych odpowiemy na pytanie - razem czy osobno? Jak rozliczać się z Urzędem Skarbowym i Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych oraz jaką formę opodatkowania
wybrać?
08.04 - HOCKI KLOCKI - warsztaty dla całej rodziny - gry
planszowe i klocki LEGO, godzina 10-14, FABRYKA KULTURY
09.04 - WARSZTATY ŚWIĄTECZNE Samodzielne wykonanie
ozdób świątecznych na warsztatach rękodzieła. FABRYKA
KULTURY
28.04 - WARSZTATY TANECZNE. Zapraszamy do aktywnie
spędzamy piątkowe popołudnie w tanecznej atmosferze.
Godzina 18.00 - 20.00, FABRYKA KULTURY
Projekty Redzkie Spotkania Seniorów i R.E.D.A. RAZEM są
dofinansowane ze środków Gminy Miasto Reda.
Projekt Aktywna Reda - aktywność społeczna w każdym
wieku dofinansowany z programu ASOS 2014 - 2020 Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020.
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SPOTKANIE
STOWARZYSZENIA
POLSKICH KOMBATANTÓW
OBROŃCÓW OJCZYZNY
W dniu 7 stycznia 2017 r., w gościnnych progach restauracji „Modrzewiowa Chata” w Redzie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców
Ojczyzny im. Gen. Władysława Andersa, którego organizatorem był Tadeusz Kisielewski, Przewodniczący Zarządu Okręgu Kaszubsko - Pomorskiego.

Oprócz Kombatantów, w spotkaniu wzięli udział: Starosta
Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius, Przewodniczący
Rady Kombatanckiej i Osób Represjonowanych przy Staroście i Prezydencie Wejherowa Stanisław Harasiuk, Burmistrz
Redy Krzysztof Krzemiński, Zastępca Burmistrza Halina
Grzeszczuk, Sekretarz Miasta Hanna Janiak, Burmistrz Rumi
Michał Pasieczny, Prezes Stowarzyszenia Społeczności Lokalnej „Wsparcie” Genowefa Małyszko, Sekretarz Gminy Krokowa Bożena Szczypior, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Redzie Andrzej Krauze, wraz z zespołem „Redzanie”,
Elżbieta Lesner ze Związku Emerytów i Rencistów, Dyrektor
Aldona Wensierska z Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inni.
Otwierając spotkanie, Przewodniczący Tadeusz Kisielewski
szczególnie serdecznie podziękował tym, bez których spotkanie byłoby niemożliwe, w tym właścicielom lokalu, władzom
okolicznych samorządów i osobom prywatnym. Następnie
zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Franciszka
Leznera i wszystkich, którzy odeszli w ciągu minionego roku.
Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń - Ryngrafów za zasługi na rzecz Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczenia przyznała Rada Kombatancka
i Osób Represjonowanych przy Staroście Wejherowskim i Prezydencie Wejherowa a wręczenia dokonali starosta Gabriela
Lisius i Przewodniczący Stanisław Harasiuk. W tym roku Ryngrafy otrzymali Halina Grzeszczuk i Rafał Miszke. Następnie
tradycyjnie podzielono się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego w nowym, 2017 roku.
(UM, zdjęcie: B. Orlikowski)
Przewodniczący Zarządu Okręgu Kaszubsko - Pomorskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny Tadeusz Kisielewski pełni dyżur w drugą i czwartą środę miesiąca, w godz. 9.00 - 11.00,
w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 10
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA
MIASTA REDY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie
na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą
i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), art. 21
ust. 2 pkt 2 i pkt 7, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r.,
poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/425/2013
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 listopada 2013r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką
Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 20 marca 2017r. do 19 kwietnia
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy
ul. Gdańskiej 33, w pokoju nr 5, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 800 do 1500, w czwartki
w godz. od 900 do 1700. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2017r. o godz. 14 00
w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33,
w Sali Konferencyjnej, nr 210.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta
Redy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 5 maja 2017r. na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda. Jako wniesione na piśmie uznaje
się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej,
w formie zgodnej z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Burmistrz Miasta Redy.
Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza
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KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ
BEZPIECZEŃSTWA
Komisariat Policji w Redzie zachęca do korzystania
z aplikacji: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Jest to istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym.
Każdy z mieszkańców w dowolnym czasie, używając komputera domowego podłączonego do internetu, może zaznaczyć
zagrożenie na ww. mapie, które następnie przez policjantów
będzie weryfikowane. Weryfikacja polega na wielokrotnym
sprawdzaniu danego miejsca pod kątem ujawnienia zgłoszonego zagrożenia. Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.pomorska.policja.gov.pl/mapa_zagrozen.php
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Z REDY DO KADRY
Zawodniczki i kadra szkoleniowa TKS Reda Ciechocino
mogą się cieszyć, gdyż ich praca i zaangażowanie nie
idą na marne.
Pierwsza zawodniczka tego klubu i uczennica ZS nr 2, Julia
Kowalska, trenująca piłkę siatkową od trzech lat, została zauważona przez trenerów szukających talentów do reprezentacji. Julia, grająca dotychczas na pozycji przyjmująca/środkowa, została powołana na zgrupowanie Kadry Narodowej U16
(rocznik 2002), które odbędzie się w Krakowie, w dniach 1-12
kwietnia. Zgrupowanie kadry poprzedza wyjazd do Hiszpanii,
na turniej kwalifikacyjny Mistrzostw Europy U16 w dniach 1314 kwietnia. Tam Polki zagrają w grupie z Hiszpanią, Holandią
i Łotwą.
- Do finałów awansuje zwycięzca (cztery grupy eliminacyjne) oraz
dwa zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem - powiedział
trener reprezentacji U16 Andrzej Peć.
Powołania otrzymało 16 zawodniczek, w tym oprócz redzianki, Paulina Reiter ze Stężycy, Maja Malczewska i Aleksandra
Justka z SN Gedania Gdańsk oraz Anna Korth z Rumi. Mistrzostwa Europy U16 odbędą się w dniach 21-27 lipca.
Julii życzymy sukcesów w nauce i na parkiecie.
Tekst: Michał Kaczmarek, zdjęcie z licencji międzynarodowej

UWAGA NA OSZUSTÓW
Komisariat Policji w Redzie ostrzega przed oszustami
próbującymi wyłudzić pieniądze metodą „na wnuczka”
i „na policjanta”.
Jak działają oszuści?
1. Dzwoni telefon.
2. Osoba, z którą rozmawiasz mówi, że jest Twoim wnuczkiem
lub innym bliskim krewnym i pilnie potrzebuje pieniędzy
podając różne losowe powody.
3. Oświadcza, że sama nie może przyjść po odbiór pieniędzy
i przyśle swojego dobrego znajomego.
albo
2. Osoba, z którą rozmawiasz przedstawia się jako policjant
i prosi, aby wypłacić pieniądze z konta bankowego, aby nie
stać się ofiarą oszustwa bankowego. Informuje, że w tym
celu masz przekazać pieniądze policjantowi, który przyjdzie w umówione miejsce, aby je zabezpieczyć.
Pamiętaj!
1. Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, ani nie informuje o prowadzonych działaniach. Jeśli odbierzesz taki
telefon, masz pewność, że dzwoni oszust.
2. Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu i opowiedz o tym zdarzeniu.
3. Zawsze w takiej sytuacji - powiadom Policję dzwoniąc na
numer 997 lub 112.
4. Nigdy w takich sytuacjach, lub podobnych, nie przekazuj
pieniędzy.
(KP w Redzie)

W związku z realizacją głównych zadań dzielnicowego oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, Komisariat Policji w Redzie i Burmistrz Miasta Redy zapraszają mieszkańców
na cykliczne spotkania z dzielnicowymi.
Terminy najbliższych spotkań:
• 13 kwietnia (czwartek), w Sali Obrad Urzędu
Miasta w Redzie (p. 110), w godz. 15.00-16.00 dzielnica Rekowo i Ciechocino, w godz. 16.0017.00 - osiedle przy Młynie, ul. Garncarska i ul.
Morska oraz Moście Błota
• 27 kwietnia (czwartek), w Sali Obrad Urzędu
Miasta w Redzie (p. 110), w godz. 15.00 -16.00
- Osiedle Buczka Reda - Pieleszewo i Betlejem,
w godz. 16.00-17.00 - dzielnica Centrum
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KWIECIEŃ Z FABRYKĄ KULTURY!
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CASSUBIA VISUALES PO RAZ 3
Cassubia Visuales - to konkurs na plakat artystyczny – graficzne przetworzenie wzorów kaszubskich na
współczesną i nowatorską formę, mający na celu promowanie współczesnych, a także tradycyjnych technik
graficznych kaszubskiego folkloru.
W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujące się grafiką,
projektowaniem amatorsko i zawodowo w wieku od lat 16.
Plakaty należy przesyłać w usztywnionej kopercie lub tubie do
dnia 12 czerwca 2017. Oficjalne ogłoszenie konkursu: 31 marca 2017. Więcej informacji na: www.mdk.reda.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W REDZIE POLECA….
„Burza piaskowa”- James Rollins
Książka otwierająca serię SIGMA FORCE.
Potężna eksplozja niszczy wystawę w Muzeum Brytyjskim.
Badanie pozostałości wybuchu ujawnia śladowe promieniowanie o sygnaturze odpowiadającej anihilacji antymaterii.
Piękna kustoszka muzeum Safia al-Maaz odkrywa zagadkowy
zapis na szczątkach antycznego posągu datowanego na rok
dwusetny przed naszą erą - wskazówkę, która może posłużyć do rozwiązania jednej z największych zagadek archeologii.
Co łączy posąg z eksplozją i słynnym meteorytem tunguskim?
Zapada decyzja o
zorganizowaniu ekspedycji do Omanu.
Jej celem jest zaginione przed tysiącami
lat miasto (będące
jak głosi legenda, kolebką królowej Saby)
nazywane przez beduinów Ubar, a przez
poszukiwaczy - „Atlantydą
Piasków”.
Oprócz Safii i jej przyjaciółki Kary, której ojciec zaginął na pustyni wiele lat wcześniej,
w wyprawie uczestniczy awanturniczy archeolog Ohama Dunn oraz Painter Crowe,
agent DARPA, supertajnej agendy Ministerstwa Obrony USA.
Jakie tajemnice kryje mityczny Ubar? Niewyobrażalne skarby,
czy źródło energii zdolnej zniszczyć całą planetę?
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„A gdybym zniknęła?” - Meg Rosoff
Świat dorosłych jest splątany i pełen sekretów…
Dwunastoletnia Mila mieszka w Londynie z dobiegającymi
sześćdziesiątki rodzicami: tłumaczem i skrzypaczką. Kanwą
fabuły jest podróż, którą odbywa z ojcem do Nowego Jorku
w poszukiwaniu jego przyjaciela z młodości. Matthew pewnego dnia wychodzi
z domu i nie wraca,
zostawiając
dziwnie obojętną wobec
tego zniknięcia żonę,
14-miesięcznego synka i ukochanego psa.
Gil i Mila, obdarzona
niezwykłym zmysłem
obserwacji połączonym z talentem dostrzegania ludzkich
emocji, wyruszają w
stronę kanadyjskiej
granicy, do leśnego domku rodziny,
w którym być może
Matthew ukrywa się
przed światem. W
trakcie wyprawy Mila pieczołowicie rekonstruuje z okruchów
informacji obraz życia rodziny przyjaciela ojca i odkrywa, że
najbliższe osoby nie zawsze potrafią być dla siebie wsparciem
w trudnych momentach.
„Skąd się wzięło pisklę w jajku? Historyjki dla ciekawskich dzieci” Christian Dreller, Petra Maria Schmitt
Skąd się wzięło pisklę w jajku? Dlaczego swędzą nas ukłucia
komara? Czy można czytać palcami? Maksio i Laura organizują wycieczkę łodzią i dowiadują się, skąd się bierze deszcz
w chmurach. Ewa zastanawia się, kto włącza i wyłącza światło w lodówce. A Emil
chce wiedzieć jedno:,
dokąd właściwie astronauta chodzi na
siusiu? W tych trzymających w napięciu,
intrygujących historyjkach
znajdziecie
odpowiedzi na wiele
pytań nurtujące dzieci. Nie tylko one mogą
się wiele nauczyć! Do
czytania
dzieciom,
lub do samodzielnego czytania z pięknymi kolorowymi obrazkami Heike Vogel.

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie
ul. Derdowskiego 3, 84-240 Reda
tel. 58 678 33 48
mbpreda@poczta.onet.pl
www.biblioteka.reda.pl
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XLVI KONKURS
RECYTATORSKI
LITERATURY
KASZUBSKIEJ RODNO
MOWA
Wójt Gminy Chmielno, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
O/Chmielno, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Chmielnie, Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Derdowskiego w Redzie oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Reda zapraszają do udziału w XLVI
Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej „RODNO
MOWA”.
Eliminacje gminne odbędą się 10 kwietnia 2017r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
ul. H. Derdowskiego 3 w Redzie.
Początek eliminacji: godz. 11:00.
Kolejność prezentacji:
• przedszkola, kl. 0-III SP
• uczniowie klas IV – VI SP
• uczniowie gimnazjum
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
• dorośli

(na melodię „Hej tam pod lasem”)
Słowa: Barbara Wyka

PÓŁWIECZE REDY
Dziś Złote Gody, Reda świętuje
Niezła zabawa się tu szykuje.
Reda świętuje, Reda świętuje
Reda świętuje półwiecze
Będzie wesoło, będzie wesoło,
będzie wesoło nam!
Coście za jedni ludzie kochani?
To my Kaszubi, we świecie znani.
Reda świętuje, Reda świętuje
Reda świętuje półwiecze
Będzie wesoło, będzie wesoło,
będzie wesoło nam!
Niskim ukłonem Gości witamy
Do wspólnej zabawy Was zapraszamy
Reda świętuje, Reda świętuje
Reda świętuje półwiecze
Będzie wesoło, będzie wesoło,
będzie wesoło nam!

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu dostępne są
na stronach organizatorów oraz Urzędu Miejskiego w Redzie.

PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ I PRACĄ
LUDZIE SIĘ BOGACĄ
W piątek 24 lutego w Zespole Szkół nr 2 w Redzie odbyło
się wręczenie nagród w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej.
W tym roku zadaniem uczniów było wymyślenie sloganu reklamowego, promującego przedsiębiorcze postawy, zilustrowanego odpowiednim rysunkiem lub zdjęciem. Drugą propozycją była
praca pisemna lub prezentacja multimedialna „Mój pierwszy biznesplan”, w której należało przedstawić portret potencjalnego
klienta, charakterystykę przedsiębiorstwa, cechy wyróżniające
usługi lub produkt oraz działania marketingowe.
W kategorii ‘slogan’ dwa równorzędne II miejsca przyznano
Klaudii Murszewskiej i Natalii Klóskowskiej z Gimnazjum nr
2 w Redzie, natomiast III miejsce zdobyła Roksana Patelczyk
z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie. W kategorii biznesplanu
zwyciężyli Mateusz Błaszkiewicz z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie oraz Jan Gross z Gimnazjum nr 2 w Redzie.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Uczniom gratulujemy
pomysłowości i kreatywności oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Tekst: Justyna Zabrodzka

Piękna idea Redzie przyświeca,
I tak z nią kroczy już od półwiecza.
Reda świętuje, Reda świętuje
Reda świętuje półwiecze
Będzie wesoło, będzie wesoło,
będzie wesoło nam!
Reda jest prężna, znana z urody,
każdy Redzanin czuje się młody.
Reda świętuje, Reda świętuje
Reda świętuje półwiecze
Będzie wesoło, będzie wesoło,
będzie wesoło nam!
W słonecznym skwarze, czy w czasie chłodów
Wspominać będziem czar Złotych Godów.
Reda świętuje, Reda świętuje
Reda świętuje półwiecze
Będzie wesoło, będzie wesoło,
będzie wesoło nam!
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II MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS WIEDZY O MAŁYM
TRÓJMIEŚCIE KASZUBSKIM
13 marca b. r. w SP 2 odbył się II Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Małym Trójmieście Kaszubskim dla uczniów
klas V, którego celem jest promocja regionu i zainteresowanie uczniów zdobywaniem wiedzy związanej z regionalną historią oraz przyrodą.
W konkursie udział wzięły 3-osobowe zespoły z klas V ze szkół
Rumi i Redy, a poziom rywalizacji do samego końca był bardzo
wysoki i wyrównany. Uczniowie musieli m. in. zaprezentować
w formie zagadki postać historyczną związaną z miastami
MTK, rozpoznać na starych fotografiach charakterystyczne
miejsca miast, ułożyć puzzle z herbami czy obliczyć odległość
rzeczywistą przy użyciu planu miasta. W ramach oprawy artystycznej, szkolny chór pod opieką p. B. Tańskiej zaprezentował
utwory w języku kaszubskim. Rywalizację wygrała drużyna
z SP6 z Rumi, drugie miejsce przypadło ex aequo reprezentacjom SP2 i SP3 z Redy, trzecie miejsce na podium zajął zespół
SP5 z Redy. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Powiatowy w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz
Urzędy Miast Reda, Rumia i Wejherowo.
Konkurs zorganizowały: Katarzyna Rendaszka - Miotke, Barbara Pospieszna - Pyziak i Anna Jankowska.
Tekst: Anna Jankowska, zdjęcie: SP2
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przeprowadzili lekcje nt. rodzajów opakowań oraz ich degradacji i recyklingu. Ogłoszono również Międzyszkolny Konkurs
Rodzinny na torbę wykonaną z materiałów przyjaznych środowisku. Na konkurs wpłynęło łącznie 165 toreb z siedmiu
szkół. Projekt zaangażował uczniów wszystkich klas SP 2, nierzadko wraz z całymi rodzinami, a także wychowawców klas
i nauczycieli większości przedmiotów. Szkoła nawiązała także
współpracę ze Szkołą Podstawową z Łebna, której uczniowie
pod opieką p. M. Hrycyk przeprowadzili dla uczniów SP 2 warsztaty z upcyklingu.
Podczas apelu wręczono również nagrody za najciekawsze
prace we wszystkich konkursach. Na uroczystość licznie przybyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Zaproszeni Burmistrz
Miasta Redy, Krzysztof Krzemiński oraz Małgorzata Książkiewicz, przedstawiciel Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy
i Chylonki, z dużą radością pomagali w przekazaniu nagród
oraz gratulowali wyróżnionym uczniom i całej społeczności
SP 2 tak wielkiego zaangażowania w dbałość o nasze wspólne
dobro – środowisko naturalne. Autorkami i głównymi organizatorkami projektu „STOP JEDNORAZÓWKOM!” były Elżbieta
Józefowicz i Jolanta Brojakowska.
Tekst: G. Krzebietke, zdjęcie: SP2

XVI WOJEWÓDZKI QUIZ
WIEDZY O PAŃSTWACH
ANGLOJĘZYCZNYCH - SZKOCJA
PODSUMOWANIE PROJEKTU
EKOLOGICZNEGO „STOP
JEDNORAZÓWKOM!”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
17 marca b.r. w SP 2, na uroczystym apelu podsumowano projekt promujący ograniczenie zużycia toreb foliowych w gospodarstwach domowych. Czas nam minął
bardzo szybko, teraz zaczynamy szykować się do obozu
letniego.
W ramach projektu przeprowadzono wśród rodziców uczniów SP 2 i klientów marketów w Redzie badania ankietowe na
temat ilości używanych toreb jednorazowych oraz użycia toreb trwałych. Szkoła przeprowadziła konkurs na projekt ulotki
informującej o negatywnych skutkach produkcji i używania toreb foliowych dla środowiska, uczniowie różnych klas tworzyli
plakaty promujące torby wielokrotnego użytku, a nauczyciele

11 lutego, w Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku odbył się finał XVI Wojewódzkiego Quizu
Wiedzy o Państwach Anglojęzycznych - Szkocja, w którym reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4: Oliwier
Baran (kl.VIa) i Marcel Jarkiewicz (kl.VIa), pod opieką
pani Bogny Talar zajęła I miejsce.
W konkursie brało udział ponad 50 reprezentantów szkół
z województwa pomorskiego, ale to właśnie uczniowie SP nr
4 z Redy wygrywając udowodnili, że wiedzą najwięcej. Patronem Honorowym wydarzenia był Marszałek Województwa
Pomorskiego Mieczysław Struk.
Tekst i zdjęcie: Bogna Talar
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VII POWIATOWY KONKURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SUPER
BOWL

14 marca, w Zespole Szkół nr 1 w Redzie odbył się finał
VII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Super
Bowl. W eliminacjach pisemnych wzięło udział 66 uczniów gimnazjum z 8 szkół powiatu wejherowskiego.
Po części pisemnej konkursu najlepszych 5 startujących przystąpiło do części ustnej. Po zakończeniu zmagań, laureatami
na poszczególnych poziomach zostali:
Klasy I
1. Adrianna Płocka
ZS 1 Reda
2. Kacper Formela
Gim 5 Wejherowo
3. Kaja Hinc
Gim Bolszewo
4. Zofia Borysiak
ZS 1 Reda
5. Greta Formela
Gim Luzino
Klasy II
1. Karolina Kwiatkowska ZS 1 Reda
2. Szymon Ziółkowski
ZS 1 Reda
3. Nikola Cierocka
Gim Luzino
4. Kacper Dzikiewicz
ZS Bojano
5. Przemyslaw Peplinski ZS 2 Reda
Klasy III
1. Klaudia Schmidt
Gim 2 Rumia
2. Aleksandra Żuk
Gim 2 Rumia
3. Dawid Jabłoński
Gim 2 Rumia
4. Wiktoria Twaróg
ZS 1 Wejherowo
5. Paulina Salamucha
ZS 1 Reda
Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy! Zapraszamy na przyszłoroczną edycję konkursu. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu kierowali nauczyciele ZS 1 Reda: Mateusz Kamiński, Łukasz Kamiński i Marlena
Jasińska. Wspomagali ich członkowie samorządu uczniowskiego ZS 1 Reda.

SFERY ZIEMI
W piątek 17 marca 2017 roku odbył się VI Powiatowy
Konkurs Geograficzny pod hasłem „Rejs po morzach
i oceanach…”, zorganizowany przez Gimnazjum nr 2 im.
Noblistów Polskich w Redzie.
W konkursie wzięło udział sześć szkół. Oprócz organizatorów, Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego z Rumi,
Gimnazjum Społeczne nr 1 z Wejherowa, Zespół Szkół nr 3
z Wejherowa, Zespół Szkół im. Unii Europejskiej z Choczewa
oraz Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy z Redy. Po zaciętej
rywalizacji I miejsce zajęli: Piotr Damrath i Wojciech Mak
z Gimnazjum nr 1 w Redzie. Na II miejscu uplasował się zespół z Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. III miejsce zajęła
reprezentacja Zespołu Szkół z Choczewa. Nagrody uczniom
wręczali burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński oraz dy-

rektor Zespołu Szkół nr 2 w Redzie - Jan Skrobul. Uczniowie
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów komputerowych. Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu bardzo serdecznie gratulujemy! Szczególne wyrazy wdzięczności
za wsparcie i pomoc w przygotowaniu konkursu kierujemy do
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie - Jana Skrobula oraz
doradcy burmistrza ds. społecznych i oświaty - pani Teresy
Kania.
Tekst: Urszula Obłuda, zdjęcie: Teresa Dopke

MEDALE W TRZECH KOLORACH
DLA PAULINY DZIECIELSKIEJ Z SP3
Uczennica klasy IIIB ze Szkoły Podstawowej nr 3 - Paulina Dziecielska - od miesiąca startuje, z sukcesami, w różnych
turniejach judo. Pierwsze mistrzostwa Pauliny w tym sezonie
odbyły się w Gdyni, gdzie podczas Otwartych Mistrzostw
Gdyni wywalczyła w swojej kategorii wagowej złoty medal. Zaledwie tydzień później, podczas Turnieju Judo Dzieci „Gryfek”
w Słupsku zajęła miejsce trzecie, zdobywając medal brązowy. Srebro do kompletu wywalczyła na III Otwartych Mistrzostwach Miasta Bydgoszcz Dzieci i Młodzików w Judo.
Paulinie gratulujemy tylu sukcesów w rekordowym czasie.
Tekst: Maria Szymoniak

NASI FINALIŚCI
Gimnazjum nr 1 w Redzie może się pochwalić aż 11 uczniami, którzy w konkursach kuratoryjnych awansowali do
finałów wojewódzkich: Biologia: Jan Jabłonowski-Kęska,
Wojciech Mak, Igor Rusiecki i Szymon Ziółkowski (wszyscy II c, opiekun Gabriela Okrój) i Stanisław Biegowski (III
c, opiekun Agata Brzeska), Geografia: Wojciech Mak (II c,
opiekun Karolina Bieńkowska), Historia: Szymon Pobłocki i Kacper Zakrzewski (oboje II c, opiekun Henryka Rotta), Informatyka: Aleksander Czerwionka (III c, opiekun
Adrian Markowski), Matematyka: Stanisław Biegowski
(III c, opiekun Agnieszka Jasińska), Język niemiecki: Edyta
Paleczny (III g, opiekun Grażyna Ciesielska). Uczniom i ich
opiekunom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za
wyniki w finałach!
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XXI MIEJSKI KONKURS WIELKANOCNY
Zespół Szkół nr 2 w Redzie, Parafia Św. Wojciecha w Ciechocinie i Miejski Dom Kultury w Redzie
zapraszają do udziału w XXI Miejskim Konkursie Wielkanocnym.
Konkurs odbywa się w następujących kategoriach i tematach:
Kategoria wiekowa: klasy: IV – VI SP, I – III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne - Palma Wielkanocna
Kategoria wiekowa: przedszkole-zerówka - Ramka na zdjęcie z motywem świątecznym
Kategoria wiekowa: klasy IV – VI szkoły podstawowej - Stroik Wielkanocny
Kategoria wiekowa: Klasy: I – III szkoły podstawowej - W wiosennym sadzie
Kategoria wiekowa: Klasy: I – III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne - Wiosenna biżuteria
Szczegółowe informacje na temat terminu, miejsca i sposobu składania prac znajdują się na miejskiej stronie internetowej
i u organizatorów.
http://miasto.reda.pl/wp-content/uploads/2017/03/XXI-Miejski-Konkurs-Wielkanocny2-1.pdf

Centrum Integracji Społecznej w Wejherowie
ZAPRASZA
chętnych do udziału w projekcie

KROK DO PRZODU
aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Każdy uczestnik projektu skorzysta z: poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego,
kursu zawodowego i stażu u pracodawcy
W latach 2017/2018 będziemy realizowali następujące kursy:








KRAWCOWA
KUCHARZ
PRACOWNIK BIUROWY/ASYSTENT
MAGAZYNIER z obsługą wózka widłowego
PRACOWNIK PORZĄDKOWY/PRACOWNIK ZIELENI
SPRZEDAWCA z obsługą kasy fiskalnej
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ/NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wszyscy uczestnicy CIS otrzymają: świadczenie integracyjne, ubezpieczenie społeczne i
emerytalno-rentowe, zwrot kosztów dojazdu na kursy, refundację kosztu badań lekarskich,
nieodpłatnie jeden posiłek dziennie, szkolenie BHP.

Centrum Integracji Społecznej w Wejherowie
ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo
(na tyłach Przychodni Medycyny Pracy)
tel. 58 352 61 05, e-mail: biuro@ciswejherowo.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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UWAGA!
Nieodpłatny odbiór
dużych, zużytych
sprzętów RTV i AGD
z domów i mieszkań!
Co odbieramy?
Duży, zużyty sprzęt RTV i AGD
(elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg.
Uwaga!
Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny
i pochodzący z gospodarstw domowych.
Zbiórka
nie
dotyczy
odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej
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Odpady niebezpieczne (każdej wielkości)
można też oddać we własnym zakresie Punkt
Zbiórki
Odpadów
Niebezpiecznych w Kosakowie znajduje
się przy ul. Obwodowej 52 (Miejskie
Przedsiębiorstwo
CiepłowniczoKomunalne „KOKSIK”) i jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach
14:00-17:00, a w soboty w godzinach
9:00-14:00.
Więcej informacji odnośnie zbiórek
odpadów (także zbiórek objazdowych),
ich przedmiotu i zasad, odnajdą Państwo
na naszej stronie internetowej www.kzg.pl
oraz uzyskają pod numerem telefonu
58 624 66 11. Zachęcamy też do
podzielenia się swoimi spostrzeżeniami
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