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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SP NR 5
1 września 2016r. w Szkole Podstawowej nr 5
im. Jana Drzeżdżona w Redzie odbyła się inauguracja roku
szkolnego 2016/2017. Po wakacyjnej przerwie w progi
szkoły zawitali nasi uczniowie. Uroczystości szkolne odbyły
się na szkolnym boisku przy wspaniałej słonecznej
pogodzie. O godzinie 8: 00 do szkoły licznie przybyli
uczniowie klas młodszych wraz z rodzicami, zaś o godzinie
10: 00 - dzieci z klas IV-VI. Wszyscy spotkali się o godzinie
9: 00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Nieustającej
Pomocy na mszy świętej, sprawowanej na rozpoczęcie roku
szkolnego.
Rozpoczęcie każdego roku szkolnego wiąże się z
wielkimi emocjami. W tym roku przeżywali je wszyscy,
gdyż był to także pierwszy dzień nowego dyrektora
szkoły - pani Anny Milewskiej. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu powitała uczniów, szczególnie tych rozpoczynających naukę, rodziców, przybyłych gości, w tym burmistrza Redy Krzysztofa Krzemińskiego, Teresę Kanię - doradcę
ds. społecznych i oświaty oraz księdza proboszcza Fabiana Tokarskiego. Kolejne słowa kierowane były do nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi szkoły. Pani dyrektor
dziękowała także pani Ewie Uberman za dotychczasowe 14 letnie
kierowanie szkołą. Głos zabrali burmistrz oraz zaproszeni goście. Burmistrz Krzysztof Krzemiński uroczyście wręczył pani
Annie Milewskiej zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie,
a także podziękował pani Teresie Kani za sprawne przewodniczenie komisji konkursowej. Następnie pani dyrektor Anna
Milewska powiedziała kilka słów o sobie oraz poprosiła wszystkich o współpracę na rzecz rozwoju szkolnej społeczności,
a przede wszystkim dla dobra naszych uczniów.
Kolejnym punktem uroczystości było powitanie nowych nauczycieli i pracowników szkoły, w tym księdza
Kazimierza Juszko, który w tym roku szkolnym poprowadzi lekcje religii. Pani dyrektor przedstawiła psychologa i pedagoga
szkolnego, wychowawców poszczególnych klas oraz ich uczniów, wyraziła chęć podtrzymywania tradycji regionalnej i zachęcała
dzieci do udziału w zajęciach języka kaszubskiego. Przedstawione zostały zmiany, jakie zaszły podczas czasu wakacji letnich
mianowicie: wymieniono piec centralnego ogrzewania, wyremontowano dwie sale do zajęć lekcyjnych, zakupiono nowe
wykładziny i meble. Niestety, remont sali gimnastycznej nadal trwa, w związku z czym w szkole będą występowały utrudnienia.
Po części oficjalnej dzieci i rodzice wraz z wychowawcami udali się do klas, w celu omówienia spraw organizacyjnych.
Tak więc zaczynamy kolejny rok szkolny. Życzymy wszystkim uczniom pogody ducha, chęci do pracy, wytrwałości
i samych sukcesów…

WIZYTA W ŁOWICZU
W dniach 2 - 4 września 2016 roku pan Kazimierz Okrój, przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, gościł w Łowiczu –
naszym mieście partnerskim. Podczas wizyty spotkał się z włodarzami miasta burmistrzem Krzysztofem Kalińskim oraz zastępcą
burmistrza Bogusławem Bończakiem. Jak zawsze, celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, stosowanych
w obu miastach, a cały pobyt upłynął w przyjacielskiej atmosferze.
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PRZEBUDOWA UL. OBWODOWEJ - ETAP I
Już niedługo redzcy rowerzyści będą cieszyć się nową ścieżką rowerową.
W dniu 08.09.2016 r. Gmina Miasto Reda zawarła z firmą Budowlano – Drogową
MTM S.A. z Gdyni umowę na wykonanie robót budowlanych, polegających
na przebudowie ul. Obwodowej. W ramach tego zadania inwestycyjnego
realizowana będzie budowa chodnika i ścieżki rowerowej na długości 725 m., tj. od
Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej – etap I. Zaprojektowano chodnik i ścieżkę
rowerową o szerokości 2, 0 m po zachodniej stronie ulicy, a pomiędzy nimi
zaprojektowano skrajnię – bezpiecznik rowerowy o szerokości 0, 3 m. Skrajnia
będzie wyłożona antypoślizgową, żółtą płytką betonową 30*30 cm z wypustkami;
chodnik zaprojektowano z kostki betonowej szarej 10*20*6 cm, a ścieżka
rowerowa
będzie
wykonana
z czarnej,
cienkowarstwowej
mieszanki
asfaltowo-betonowej.

Wymienione elementy układu drogowego zostaną wykonane
na podbudowie z kruszywa łamanego. Całkowity termin realizacji umowy to 2
miesiące od dnia jej podpisania. Łączny koszt tego zadania to blisko 380 tys. zł.
brutto. Kolejne etapy ścieżki będą realizowane w latach następnych.

NARODOWE CZYTANIE W REDZIE
Z okazji Narodowego Czytania
2016 Katarzyna Figura prezentowała w
Miejskim Domu Kultury fragmenty „Quo
Vadis” Henryka
Sienkiewicza. Aktorka
przyjęła zaproszenie Miejskiej Biblioteki
Publicznej i MDK Fabryka Kultury. Po
odczytaniu fragmentu powieści odbyło się
spotkanie z licznie przybyłą publicznością.

Z OBRAD XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
31 sierpnia 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie przy
ul. Puckiej 9 odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Redzie. Tego dnia radni
zebrali się, aby przedyskutować podjęcie kolejnych, ważnych dla mieszkańców
decyzji. Większą część sesji zajęły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. I tak, radni zdecydowali o uchwaleniu planów w rejonie ulicy Puckiej i
Wejherowskiej oraz w rejonie ulicy Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. Radni jednogłośnie zagłosowali także za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy
Gdańskiej, na granicy administracyjnej z Rumią.
W porządku obrad sierpniowej sesji znalazły się też uchwały dotyczące
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanych
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nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto
Reda oraz na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowych, stanowiących własność
Gminy Miasto Reda. Obie uchwały
przeszły jednogłośnie.
Rada Miejska jednogłośnie
podjęła uchwałę o zmianie uchwały z
dnia 16 grudnia 2015 roku dotyczącej udzielenia w 2016 roku pomocy
rzeczowej Samorządowi Powiatu
Wejherowskiego na publiczne drogi
powiatowe na terenie miasta Redy.
W związku ze zwiększeniem kwot
dotacji celowej z Powiatu w 2016
roku na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dróg
powiatowych w mieście w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na
przebudowę drogi powiatowej ul.
Obwodowej, w tym na budowę
chodnika i ścieżki rowerowej od
Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej,
koniecznym
było
uzupełnienie
wielkości pomocy rzeczowej dla tej
JST o podobną kwotę ze środków
miasta Redy.
Ponadto zdecydowano o
przystąpieniu do realizacji projektu
„Let’s do it”, dofinansowanego z
Programu Południowy Bałtyk w
latach 2016-2018. Celem projektu
jest
zwiększanie
potencjału
współpracy lokalnych instytucji dla
„niebieskiego i zielonego" rozwoju,
będącego kontynuacją partnerstwa
nawiązanego wcześniej z duńskim
Stowarzyszeniem
ARTTRAIN
i realizowanych wcześniej wymian
młodzieżowych z programu Erasmus
Plus. Głównym celem projektu jest
promowanie wiedzy ekologicznej w
zakresie zmian klimatycznych oraz
nawiązywanie
i
rozwijanie
współpracy międzynarodowej kadry
pedagogicznej,
uczniów
oraz
przedstawicieli
samorządu.
W
ramach
projektu
nauczyciele
z redzkich gimnazjów będą uczestniczyć
w
międzynarodowych
szkoleniach, a uczniowie szkół
gimnazjalnych wezmą udział w
wymianach młodzieży m. in. w Danii
oraz na Litwie.
Pozostałe
z
przyjętych
uchwał dotyczyły zmian w budżecie
Miasta Redy na 2016 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Redy.
Pełna
treść
przyjętych
uchwał dostępna jest pod adresem:
http://bip.reda.pl/.
Kolejna
sesja
Rady
Miejskiej w Redzie odbędzie się w
październiku.
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INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W REDZIE
Składanie wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.
Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczyna się od 1 listopada 2016r. i trwa do 31
października 2017r. Wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na
nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 września 2016r.

•

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy od 1
listopada 2016r. do 31 października 2017r.
• Kwota uzyskana w 2015r. z rozliczenia ulgi na dzieci (PIT UZ za 2014r.)
– dochód nieopodatkowany,
• Wyrok lub ugoda sądowa o zasądzonych alimentach,
• Zaświadczenie od komornika za rok 2015 o wysokości wyegzekwowanych alimentów
• Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci powyżej 16-go roku życia
– dojazdy – rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 .
• W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie
właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa
rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za rok 2015.
• Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów,
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodę
sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny oraz wyrok lub
ugodę sądową za rok 2015.
• W przypadku utraty dochodu – dokument stwierdzający datę utraty
dochodu, świadectwo pracy , PIT -11 za dany rok.
• W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę
uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto z
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
jeżeli dochód jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń
rodzinnych.
W przypadku, gdy wniosek będzie również dotyczył dodatku do zasiłku rodzinnego:
- z tytułu urodzenia dziecka
• Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające
pozostawanie pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do
dnia porodu ( według obowiązującego wzoru).
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym:
• Zaświadczenie od pracodawcy, na jaki okres został udzielony urlop
wychowawczy i na które dziecko.
• Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.
• Zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie
pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do
urlopu wychowawczego.
• Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu przez pracodawcę do ubezpieczenia
społecznego lub aktualny dokument ZUS RMUA od pracodawcy z
miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dodatek
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
• Kopię aktu zgonu drugiego z rodziców.
• Zupełny akt urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.
• Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.
Inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.
Od 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
• 95, 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 124, 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18
roku życia,
• 135, 00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24
roku życia.
Od 1 listopada 2016 r. ulega zmianie wysokość niektórych dodatków do
zasiłku rodzinnego:
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193, 00 zł
miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386, 00 zł na wszystkie dzieci; w
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przypadku
dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności
dodatek
wynosi 273, 00 zł, nie więcej
jednak niż 546, 00 zł na wszystkie dzieci,
• dodatek z tytułu kształcenia i
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
w
kwocie 90,00 zł miesięcznie na
dziecko do ukończenia 5 roku
życia,
110,00
zł
miesięcznie na dziecko w wieku
powyżej 5 roku życia do ukończenia
24
roku
życia,
• dodatek z tytułu podjęcia przez
dziecko
nauki
w
szkole
poza
miejscem
zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły) w
kwocie 113,00 zł miesięcznie –
dodatek jest wypłacany przez 10
miesięcy w roku od września do
czerwca,
• dodatek z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w
której znajduje się siedziba
szkoły) w kwocie 69,00 zł
miesięcznie – dodatek jest
wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do
czerwca,
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
wynosi
95,00zł
Wnioski należy składać w:
Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Redzie
ul. Derdowskiego 25 pok. nr 1 i nr 2
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7.30 do 15.30
piątek w godz. od 7.30 do 15.15
od 01 do 31 października 2016r.
wnioski będą przyjmowane :
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek
od 7.30 do 15.30
Środa
od 7.30 do 15.30
Czwartek
od 7.30 do 17.00
Piątek
od 7.30 do 15.15
telefon 58 678-74-87 lub
58 678-58-65 wew. 40 lub 43
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba
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REDZIANIE NA XVIII ZJEZDZË KASZËBÓW
WE WDZYDZACH
Nôleżnicë a téż lubòtnicë Redzcczégò Karna
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô wzãle ùdzél 2 lëpińca
w XVIII Zjôzdzë Kaszëbów we Wdzydzach. Tim razã
Redzianie jachalë w dwa aùtobùsë kòl 100 sztëk lëdzy, nie
rechòwac tëch chtërny przëjachalë swòjima aùtółama. Pò
òdprawieniu ùroczësti Mszë Swiãty pòd przédnikòwaniém
Abp Henryka Mùszińsczégò i bp Wiesława Smigla w
Centrum Turistycznëch Ùsług wszëtcë przëszlë w farwnym
kòrowódze z kaszëbsczima fanama ë farwnëma banérama
do Kaszëbsczégò Etnografnégò Mùzeùm miona Teòdorë i
Izydora Gùlgòwsczich. W Karnie Redzczim w pierszi rédze
béł Bùrméster Réde Krzysztof Krzemiński, wraz z nim
paczënowôł spòkòjnym, wëniosłym krokã Przédnik Rade
Gardu Réde Kazimierz Okrój ze swòją białką. nôleżnicë
redzczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô z
przédnikã Bogusław Breza a téż młodzëzna ze Spòdleczny
Szkòłe w Rekowie.
Kòżdi, chto béł negò dnia we Wdzydzach mógł
pòsłëchac rozmajiti mùzyczi, pòtańcowac, kùpic so czekawé
pamiątczi òd lëdowëch artistów, a téż pòszmakac dobrégò
jestkù òd karnów wiejsczich gòspòdiniów.
Na Zjezdze béł czas na granié w baszkã w
Spòdleczny Szkòle w Wãglikòwicach.
Zala szpòrtowô bëła fùl. Grało òkòłò 130 lëdzy.
Przikro to rzec, ale tim razã Rédzanóm z Rédë nie ùdało sã
zając górnëch placów.
Jimpreza bëła ùdónô, ùczãstnicë rozgrzôni piesnią i
tuńcem szczestlëwò wrócële do se. Dzãkùjemë Wdzydzom a
òscenã ë apartną òrganiazacjã.

NOWOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
Wakacje były w szkole okresem wytężonych
remontów i napraw. Przeprowadzono całkowity remont
zaplecza małej sali gimnastycznej i łazienki najmłodszych
chłopców, wymalowano 4 gabinety lekcyjne oraz poszerzono przejście z szatni na szkolny korytarz. Do odnowionych
gabinetów zakupiono również meble i wyposażenie. Mamy
nadzieję, że zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności w
estetycznym,
uporządkowanym
otoczeniu
będzie
i łatwiejsze, i przyjemniejsze.
W ofercie edukacyjnej SP 2 pojawiła się nowość –
zajęcia z języka i kultury kaszubskiej. Od września
pięćdziesięcioro dwoje dzieci z klas II – V rozpoczęło naukę
języka kaszubskiego pod okiem pani Ani Jankowskiej.
Zajęcia są prowadzone w grupach 8-12 osobowych
w przytulnej, świeżo wyremontowanej sali. Kolorowe
dymki z kaszubskimi napisami i pięknymi wzorami na
drzwiach klasy przyciągają wzrok dzieci i rodziców. Pani
Ani i młodym adeptom kaszubszczyzny życzymy radości i
satysfakcji ze wspólnej pracy.
Przebojem września okazało się poidełko – czyli
punkt z bieżącą wodą do picia, zainstalowany przy nowej
sali gimnastycznej. Urządzenie zostało przekazane szkole
przez firmę PEWiK.
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NOWOŚĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ
Od października br. na miejskiej stronie pojawi się
nowy program informacyjny – „Wydarzyło się…”.
Pomysłodawcami serwisu są burmistrz Miasta
Redy Krzysztof Krzemiński i przewodniczący Rady
Miejskiej Kazimierz Okrój. Chcemy Państwu pokazać, co
dzieje się w naszym mieście, miejskich jednostkach
i instytucjach oraz w sporcie. Sprawdzimy, czym zajmują
się poszczególne Referaty Urzędu Miasta i Komisje Rady
Miejskiej.
„Wydarzyło się…” będzie się ukazywać co dwa
tygodnie. Serdecznie zapraszamy na stronę www.reda.pl
i YouTube.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA REDY W REJONIE ULIC
JODŁOWEJ I PARKOWEJ
Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. 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 VII/74/2015 Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 maja 2015r.
zawiadamiam
o wyłożeniu
do publicznego
wglądu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej
i Parkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 26 września 2016r. do 26 października 2016r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33,
w pokoju nr 6, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. od 8˚˚ do 15˚˚, w czwartki w godz. od 9˚˚do 17˚˚.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 3 października 2016r. o godz. 12˚˚ w Urzędzie Miasta w Redzie
przy ul. Gdańskiej 33, w pokoju nr 6.
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 14 listopada 2016r. na adres: Urząd Miasta Reda,
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

6

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

POŻEGNANIE …

WIZYTA W PARTNERSKIM MIEŚCIE WALDBRONN
W dniach 2 – 5 września 2016 roku jedenastoosobowa grupa redzkiej
młodzieży odwiedziła Waldbronn – nasze miasto partnerskie. Okazją były coroczne
obchody święta gminy Waldbronn, tak zwane Kurhaus Park Festival. Wyjazd
młodych ludzi i ich opiekuna był możliwy dzięki staraniom zarządu Towarzystwa
Kulturalno – Sportowego przy Zespole Szkół nr 2 „TKS Reda – Ciechocino”

WRZESIEŃ 2016

Z inicjatywy stowarzyszenia
„TKS
Reda
–
Ciechocino”,
we współpracy
z Towarzystwem
Przyjaciół
Redy
w Waldbronn,
na festynie zorganizowano stoisko
promujące nasze miasto i polską
kuchnię.
Ze wszystkich
oferowanych tam przysmaków, jak
polski
chleb,
smalec, zylc, kabanosy i kiełbasa,
największym powodzeniem cieszyły
sie pierogi, serwowane w trzech
smakach. Stoisko promujące partnerstwo Reda – Waldbronn zostało
ozdobione materiałem z wzorami
kaszubskimi,
zaprojektowanym
i ręcznie wydrukowanym przez
Paulinę
Piotrowską
w redzkiej
pracowni sitodruku Fabryka SITA.
Nasza młodzież również
aktywnie spędzała czas, włączając
się w działania promocyjne. Podczas
otwarcia
festynu
członkowie
Młodzieżowej
Rady
Miejskiej
wystąpili w strojach kaszubskich,
pięknie wyróżniając się na tle
zgromadzonych osób. Przez dwa dni
nie zabrakło okazji do dyskusji,
wspólnej
zabawy
i zwiedzania
okolicy.
Podczas
spotkania
i wymiany doświadczeń z przedstawicielami
Młodzieżowej
Rady
Waldbronn
podjęto
decyzję
o zacieśnieniu współpracy młodych
radnych, m.in. podczas corocznych
spotkań
w Waldbronn
i Redzie
oraz organizowania
warsztatów
ukierunkowanych
na wzajemne
poznawanie
tradycji,
kultury
i lokalnej historii, a także zasad
funkcjonowania
samorządu
lokalnego.

TRZECIOKLASIŚCI Z SP 3
W ZIELONEJ SZKOLE
W WYGONINIE
i władz miasta. Oprócz młodzieży, w skład delegacji wchodzili radni Rady
Miejskiej w Redzie, burmistrz Redy, członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy
MDK Fabryka Kultury.

02.09.2016 r. uczniowie SP 3
przyszli na swoje pierwsze lekcje w
nowym roku szkolnym. Jednak klasy
trzecie postanowiły rozpocząć kolejny etap swojej edukacji w nieco inny
sposób, wybierając się do Zielonej
Szkołę w Wygoninie, gdzie w
sposób praktyczny mogli nauczyć się
wielu ciekawych rzeczy. W leśnym
skarbcu dzieci odkryły wiele
tajemnic oraz poznały mieszkańców
lasu i ich zwyczaje. Zobaczyły jak
wygląda paśnik i lizawka, a także
dowiedziały się, jaką rolę pełnią te
rzeczy w życiu zwierząt.
Oprócz „zielonych lekcji”,
dzieci spędzały dużo czasu na
świeżym powietrzu, uczestnicząc w
licznych zabawach sportowo rekreacyjnych.

WRZESIEŃ 2016
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ROZPOCZYNA SIĘ XII EDYCJA KONKURSU POMORSKI BIZNESPLAN
Konkurs skierowany jest do osób zainteresowanych założeniem własnej firmy lub rozwojem istniejącego już małego przedsiębiorstwa. Pomorski Biznesplan to konkurs organizowany z inicjatywy Prezesa Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w
Wejherowie, przy współudziale Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz władz samorządowych miast i gmin
województwa pomorskiego - w tym Gminy Miasto Reda. Patronat na konkursem sprawują: Urząd Marszałkowski, Ministerstwo
Gospodarki i Krajowa Izba Gospodarcza.
Efektem dobrego pomysłu na własny biznes jest nagroda pieniężna lub rzeczowa, wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej, bezpłatne szkolenia i konsultacje ufundowane przez partnerów projektu, a także udział kapitałowy przedsiębiorców w
najciekawszych projektach. Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie się u Organizatora przez przesłanie arkusza
informacyjnego uczestnika konkursu, wraz z oświadczeniem o akceptacji regulaminu oraz projektu biznesowego na adres:
Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, ul. 12 Marca 238/5, 84-200 Wejherowo
Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 05 września 2016 roku do 21 października 2016 roku.
Zasady uczestnictwa, regulamin konkursu i arkusz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.norda-biznes.info

POIDEŁKA W REDZKICH SZKOŁACH
Podczas wakacyjnej przerwy w nauce, dzięki współpracy Gmina Miasto Reda
z PEWIK Gdynia Sp. z o.o., we wszystkich redzkich szkołach zainstalowano tzw. poidełka.
Estetyczne i wygodne w użyciu urządzenia to sposób, by wszystkim uczniom zapewnić dostęp
do czystej i zdrowej wody, którą można pić bez obaw. Woda z poidełek jest lepsza od tej
w butelkach PET i zdecydowanie zdrowsza niż słodzone wysokokaloryczne napoje, przynoszone
często przez dzieci na lekcje. Próbki wody pobrane z poidełek szkolnych przed przedstawiciela
PEWIK Gdynia Sp. z o.o. poddano badaniom laboratoryjnym, których wyniki potwierdziły,
że woda we wszystkich poidełkach jest czysta i zdrowa.
Lista szkół:
1.

Szkoła Podstawowa nr 5 Reda ul. Rekowska 36 – 1 szt.

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 Reda ul. A. Zawadzkiego 12 – 2 szt.

3.

Zespół Szkół nr 2 Reda ul. Brzozowa 30 – 2 szt.

4.

Szkoła Podstawowa nr 6 Reda ul. Gniewowska 33 – 1 szt.

5.

Zespół Szkół nr 1 Reda ul. Łąkowa 36/38 – 2 szt.

WIELKI MARATON CZYTELNICZY
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 pod kierunkiem
pań bibliotekarek Teresy Dopke i Mirosławy Wróblewskiej,
już po raz ósmy wzięli udział Wojewódzkim Wielkim Maratonie Czytelniczym, odbywającym się pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska.
Do VIII edycji konkursu dla uczniów z klas 4 – 6 „Czytanie
rozwija, czytanie wzbogaca” zgłosiło się 10 uczestników,
natomiast do VI edycji konkursu pod hasłem „W lustrze
książki” przystąpiło 15 gimnazjalistów.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i
życzymy powodzenia w zmaganiach czytelniczych.

PROJEKT „LET’S DO IT” W REDZIE
Gmina
Miasto
Reda
realizuje międzynarodowy projekt
„Let’s do it – South Baltic
Initiatives
to stop
climate
changes”, dofinansowany z programu Południowy Bałtyk Priorytet 5 –
Zwiększanie potencjału współpracy

lokalnych instytucji dla „niebieskiego i zielonego” rozwoju,
w ramach Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa –
Szwecja. 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. Głównym celem
projektu jest promowanie wiedzy ekologicznej w zakresie
zmian klimatycznych oraz nawiązywanie i rozwijanie
współpracy międzynarodowej kadry pedagogicznej,
uczniów oraz przedstawicieli samorządu.
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DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA W REDZKIEJ SZÓSTCE

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie jest organizowanie corocznego festynu dla społeczności szkolnej pod
hasłem "Dzień Pieczonego Ziemniaka". Tak też było i w tym roku. 16 września, już od samego rana woźny Jan Czerwionka
przygotowywał wielkie ognisko w pobliżu boiska szkolnego. Przed godziną 16.00, zanim wszyscy zebrali się na festynie, do
gorącego popiołu zostały wrzucone ziemniaki. Dzieci i rodzice wzięli udział w zawodach sportowych, w których głównym
rekwizytem był oczywiście ziemniak. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody - kosmetyki firmy Ziaja oraz soki firmy
Salvit Prima.
Wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment
wybierania z ogniska upieczonych ziemniaków, po które
ustawiła się długa kolejka dzieci i dorosłych. Co bardziej
przedsiębiorcze osoby przyszły na festyn zaopatrzone we
własne przyprawy, ketchup, czy majonez. Rodzice
uczniów poszczególnych klas zorganizowali niemalże
całe pikniki z potrawami, w których ziemniak występował w roli głównej. Byli też tacy, którzy przynieśli
zaostrzone kijki i..... kiełbaski. Sporą atrakcją
tegorocznego festynu były także soki jabłkowe
i marchewkowe z dodatkiem śliwki, świeżo wyciskane
przez panie z firmy Salvit Prima. Soki w kilka minut
zyskały fanów wśród dzieci i dorosłych. Można było
poczęstować się także świeżą marchewką, jabłkiem czy
śliwką.
Pogoda dopisała, więc każdy z przyjemnością uczestniczył w spotkaniu. Całą imprezę poprowadzili dyrektor szkoły,
Mirosław Rożyński oraz Sylwia Frymark, nauczycielka wychowania fizycznego. Prowadzących aktywnie wspomagali
przedstawiciele szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

„Z KSIĄŻKĄ NA START” - ZACZAROWANY ŚWIAT JULIANA TUWIMA
Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie
zaprosiła do swojej siedziby rodziców i dzieci w
wieku do lat 6 na początek akcji ”Z książką na
start”. Kanwą spotkania były sto dwudzieste drugie
urodziny poety Juliana Tuwima. Licznie przybyłych czekały takie atrakcje, jak m.in. przedstawione przez postacie z bajek inscenizacje bajek Juliana
Tuwima i wspólne zabawy. Dodatkowo dzieci
otrzymały pakiety startowe (książeczkę i paszport
biblioteczny, do którego będą zbierać pieczątki).
Wszyscy świetnie się bawili.

WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ

16 września br., w Miejskim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Tomasza Modzelewskiego
„Najstarsze kapliczki powiatu wejherowskiego, niemi świadkowie historii”. Dziennikarz przedstawił reporterski projekt
dokumentalny kapliczek powiatu wejherowskiego, postawionych od XVII do pierwszej połowy XX w. Wernisażowi towarzyszył
występ zespołu „Labour Project”.

WRZESIEŃ 2016
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UWAGA MIESZKAŃCY !
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
W dniach 7-8.10.2016r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców Redy objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych. W trakcie zbiórki, można nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, m.in.:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów telewizora)
- resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki
- środki ochrony roślin i owadobójcze
- zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje
- przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane lekarstwa
- świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry
- przełączniki, baterie i akumulatory
Odpady odbierane będą od mieszkańców według poniższego harmonogramu:
PIĄTEK- 7.10.2016
POSTOJE PRZY SZKOŁACH

SOBOTA- 8.10.2016
ZBIÓRKA OBJAZDOWA

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

9:00 ul. Fenikowskiego 16
(parking sklepu Lidl)
9:20 ul. Szkolna 20
9:40 ul. Spokojna 31-33
10:00 ul. Jana Pawła II/Bielawy
10:20 ul. Łąkowa 29-39
10:40 ul. Kazimierska/Wiśniowa
11:00 ul. Brzozowa/Jodłowa
11:20 ul. Długa 49/Graniczna
11:40 ul. 12-go Marca/Jaśminowa
12:00 ul. 12-go Marca/Ogińskiego
12:30 ul. Buczka 29-31
13:00- 13.20 ul. Gniewowska 14 (Lewiatan)

Przypominamy, że odpady niebezpieczne zbierane są także
w systemie pojemnikowym:
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach
oświatowych, handlowych, Urzędzie Miasta Redy
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych
lub niewykorzystanych lekarstw ustawione są w aptekach

Także przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, sprzedawca (detaliczny lub hurtowy) ma
obowiązek przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju.

UWAGA ! W czasie trwania zbiórki, odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać
obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku działalności gospodarczej oraz rolniczej.
Wszystkie wyżej wymienione odpady można nieodpłatnie
oddać także w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych,
ul. Obwodowa 52 (teren MPCK „KOKSIK”).
Punkt przyjmuje odpady od mieszkańców:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-17.00
- w soboty w godzinach 9.00-14.00
Ponadto, duży sprzęt RTV i AGD (o wadze powyżej 20kg)
można zgłosić do odbioru bezpośrednio z domu/mieszkania:

KONTAKT

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: /58/ 6246611, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: /58/ 6247515, dos@kzg.pl
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ZAKOŃCZENIE WAKACJI NA SPORTOWO Z MOSIR REDA

Po ponad dwóch miesiącach rywalizacji sportowej przyszła pora na podsumowanie
wakacyjnych zmagań.
TURNIEJ STREET SOCCERA
KATEGORIA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
Zwycięzcy: Adidas – Piotr Miotk, Szymon Hebel

WRZESIEŃ 2016

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
KATEGORIA 2002 I MŁODSI
Tabela:
1m Smerfiki 6pkt, 2m Rak Team
3pkt, 3m Mafia Betlejemska 0pkt
Zwycięzcy klasyfikacji generalnej:
Rak Team
Klasyfikacja generalna:
1m Rak Team 38 pkt, 2m Smerfiki
32 pkt, 3m Mafia Betlejemska
11 pkt, 4m Rosja 3 pkt

MISTRZOSTWA
ZS NR 1 W BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH

Klasyfikacja generalna:
1m Adidas 30 pkt, 2m FC po Nalewce 10 pkt, 3m Islandia 7 pkt, 4m Zmarnowane
Talenty 4pkt, 5m Wielbłądy 3 pkt, 6m-7m Polska 1pkt, AC Pajace 1pkt
TURNIEJ SIATKÓWKI
KATEGORIA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
Zwycięzcy: Nie mamy farta – Piotr Miotk,Szymon Baran
Klasyfikacja generalna:
1m Nie mamy farta 18pkt, 2m Śmielak 7pkt, 3m Everybody 4pkt, 4m CiD 3pkt
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA 2004 I MŁODSI
Zwycięzcy klasyfikacji generalnej: Serdelka Team
Skład: Tymon Bogacki, Szymon Mera, Łukasz Prorok, Antoni Elwart, Marcel
Lewandowski, Gracjan Chrzanowski
Klasyfikacja generalna: 1m Serdelka Team 29pkt, 2m Atlas Grzyby 28pkt,
3m FC Smerfy 6pkt, 4m Mafia Betlejemska 2pkt.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
Zwycięzcy klasyfikacji generalnej: TC Trocki
Skład zwycięzców: Jantowski Bartek, Trocki Bartek, Trocki Kamil, Chudzicki
Jakub, Skrzypski Jakub Miotk Piotr, Śmielak Rafał, Majchrzak Adam, Baran
Szymon
Klasyfikacja generalna: 1m FC Trocki 36pkt, 2m The Bill 31pkt, 2m Łysy i
spółka 14pkt, 4m-5m Grupa PZU 3pkt, Bagno 3pkt, 6m Power 2pkt.

16 września na trybunach
stadionu MOSiR zasiedli uczniowie
Zespołu Szkół nr 1 w Redzie, aby
dopingować swoje koleżanki i kolegów startujących w biegach przełajowych.
W Mistrzostwach Szkoły
w Biegach Przełajowych im. Janusza Molaka i pamięci Alicji Siry
wystartowało ponad 200 uczniów.
Były medale, puchary dla
najlepszych oraz słodycze ufundowane przez dyrektora ZS nr 1 Marka
Kamińskiego i Janusza Molaka.

Na podium stanęli:
Szkoła Podstawowa, rocznik 2006,
dziewczęta:
1m. Iga Chałupka,
2 m. Kornelia Stępińska,
3 m. Natalia Kozerska;
chłopcy: 1m. Mateusz Ryband,
2 m. Marceli Śmielak,
3m. Maksymilian Staniszewski;
rocznik 2005-2004 dziewczęta:
1m. Maja Szymichowska,
2 m. Adriana Kwidzińska,
3 m. Julia Pełech;
chłopcy:
1m. Marcel Lewandowski,
2 m. Julian Siepetowski,
3m. Grzegorz Piwecki;
Gimnazjum, dziewczęta:
1m. Daria Teska.
2 m. Weronika Mojsiejenko,
3m. Aleksandra Sokołowska;
chłopcy:
1m. Marcel Betcher,
2 m. Mateusz Piwowarski,
3 m. Grzegorz Bach.
Nauczyciele wychowania
fizycznego ZS nr 1 w Redzie
dziękują uczestnikom tegorocznych
biegów i zapraszają uczniów na
biegi w roku przyszłym.
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NOWE OŚWIETLENIE SCENICZNE
W FABRYCE KULTURY

Od czerwca Fabryka Kultury
może się pochwalić nowym
oświetleniem scenicznym –
czterema ruchomymi głowicami wraz z wyposażeniem,
które
zostało
zakupione
dzięki
dofinansowaniu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!
Podczas wakacji nasz akustyk odbył stosowne
szkolenie, natomiast samo oświetlenie zostało już
wykorzystane podczas koncertów - Kameralnej
Redy, Kasi Wilk oraz Narodowego Czytania Quo
Vadis, w którym gościnnie wzięła udział
Katarzyna Figura.
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CYKLICZNE WARSZTATY PIK:
•

•
•
•

E-sport – drużyna League of Legends, wtorki,
godzina 17:00-18:30
Grafika komputerowa dla dzieci 9+, środy,
godzina 17:00-17:50
Game Kreator programowanie 12+, środy
18:00-18:50
Szycie dla dorosłych
ZAKOŃCZYLIŚMY WAKACJE
Z FABRYKĄ KULTURY

Tegoroczne wakacje upłynęły pod
znakiem warsztatów i projektów artystycznych.
Stworzyliśmy film animowany o Koziołku
Matołku, meble z palet, dzieci nauczyły się
podstaw fotografii, a warsztaty multiinstrumentalne zakończyły się wspólnym mini koncertem.
Fani rękodzieła zbudowali między innymi latawce
i poduszki. Dzięki jednemu z naszych projektów
powstała pierwsza instalacja artystyczna w
naszym mieście, która cieszy oko kierowców
jadących w kierunku Półwyspu. Efekt projektu
Drzewo można zobaczyć przy ul. Puckiej oraz
poniżej:

FUNDACJA PIK ZAPRASZA
DO STAREGO MŁYNA

Stary Młyn – to nowe kulturalne miejsce na mapie
Redy! Działa tam Fundacja PIK, która prowadzi
jednorazowe oraz cykliczne - warsztaty i projekty.
Adres: ul. Pucka 9A, Reda
W sierpniu odwiedziła nas również załoga
piracka z Pipi Pończoszanką na pokładzie!
W PAŹDZIERNIKU 2016:
•

•

•

PIK WEEK 30 IX – 7 X – warsztaty
taneczne, handmade, spotkania dla biznesu,
hakaton i wiele innych.
„Domowe” przedszkole – dla rodziców
i dzieci. Konsultacje, spotkania, świetlica –
każdy czwartek, godzina 16:00-17:00
Redzkie Spotkania Seniorów – poniedziałki,
godzina 17:30
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