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Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w tym roku
w Gdyni, w dniu 18 lipca. Podczas uroczystej akademii, której
przewodniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Andrzej Szymczyk, wręczono policjantom awanse w
stopniach służbowych oraz wyróżnienia w postaci odznaczeń
państwowych i resortowych. Wśród odznaczonych Złotą
Odznaką „Zasłużony Policjant” znalazła się Pani Beata
Perzyńska, Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie.
Wręczono również Medale za Zasługi dla Policji. Tu z kolei
wyróżniono samorząd Redy, gdyż Brązowe Medale za
Zasługi dla Policji otrzymali Przewodniczący Rady
Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój i Burmistrz Miasta
Redy Krzysztof Krzemiński. Odznaczenie wręczali
I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej
Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław
Rzymkowski oraz Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.
– To wielki zaszczyt i wyróżnienie. – mówił Kazimierz Okrój,
Przewodniczący RM – Odznaczenie to dedykuję redzkim
radnym, gdyż to dzięki ich decyzjom możliwe było systematyczne
dofinansowywanie i wspieranie miejscowego komisariatu.
Decyzją Rady Miejskiej przekazano grunt pod budowę nowego
komisariatu, a także dofinansowuje się zakupy samochodów
i wyposażenia, oraz na dodatkowe patrole funkcjonariuszy –
słuchaczy szkoły policyjnej w Słupsku.

fot. UM

NASI SAMORZĄDOWCY ODZNACZENI

Dwa dni później, 20 lipca, w Redzie zorganizowano obchody
Powiatowego Święta Policji, wpisujące się w rok jubileuszowy
50-lecia Miasta Redy. W auli Szkoły Podstawowej nr 4
przy ul Łąkowej zgromadzili się licznie przybyli goście,
a uroczystościom oficjalnym towarzyszył festyn dla dzieci
na szkolnym boisku, gdzie policjanci zapewnili przybyłym
mnóstwo atrakcji.

REDA POMAGA POSZKODOWANYM PRZEZ NAWAŁNICE

fot. www.czersk.pl

Nawałnica, która przeszła nad Pomorzem 11 sierpnia wyrządziła
ogromne szkody w Gminie Brusy i powiecie chojnickim. Na pomoc
poszkodowanym ruszyło wiele samorządów i instytucji, w tym
także Gmina Miasto Reda, przekazując na ten cel 30 000 złotych.
Inicjatorem wsparcia w głównej mierze był Przewodniczący Rady
Miejskiej Kazimierz Okrój wraz z radnymi oraz Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński. Na sesji, która odbyła się 23 sierpnia 2017 roku,
radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie pomocy finansowej
w wysokości 15 000 zł na dofinansowanie zakupu cysterny do
transportu wody pitnej dla mieszkańców jej pozbawionych w Gminie
Brusy oraz 15 000 zł na usuwanie skutków nawałnicy w Powiecie
Chojnickim.
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DZIAŁO SIĘ
INWESTYCYJNIE…
Termomodernizacja budynków. Rozpoczęto prace
przy realizacji zadania inwestycyjnego „Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków stanowiących
własność Gminy Miasto Reda z podziałem na części”.
Miasto podpisało umowy z wykonawcami termomodernizacji
dwóch budynków komunalnych przy ul. Wodociągowej (jest
to konsorcjum firm FH DOKUMENT Wojciech Stanisławski
i TEKTONIKA Anna Latowska) oraz termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Gniewowskiej (wykonawca to PHU
ELPOM s.c. z Władysławowa). Nieco później, 31 sierpnia, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński podpisał umowę na
realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynku remizy strażackiej w Redzie oraz jego rozbudowa
w ramach Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020”, będącego częścią tej samej inwestycji.
Tu również wykonawcą, wyłonionym w wyniku postępowania
przetargowego jest P.H.U. „ELPOM”. Inwestycja ta jest realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
i w około 85% finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

czyk, Andrzej Byczkowski i Karol Kreft, oraz burmistrz Redy
Krzysztof Krzemiński. W ramach inwestycji wybudowano 800
m chodnika z szarej kostki betonowej i czarnej ścieżki rowerowej z mieszanki asfaltowo – betonowej. Pomiędzy ścieżką
i chodnikiem biegnie skrajnia z płytek betonowych. Szerokość
chodnika i ścieżki rowerowej wynosi po 2 metry, co na projektowanej długości daje około 1600 m2 chodnika i około 1700
m2 ścieżki rowerowej.

Będą lepsze
nawierzchnie
15 września 2017 r. zastępca burmistrza Halina Grzeszczuk
podpisała w imieniu Gminy Miasto Reda umowę na wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Gniewowskiej w Redzie oraz
na fragmencie ulicy Brzozowej, Rzecznej i na części ulicy Jarej.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o.
i Bituminium Sp. z o.o. z Lini. W imieniu Wykonawcy umowę
podpisywał pan Jacek Wicki. Prace powinny się zakończyć do
30 listopada 2017 r. W czasie realizacji robót będzie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu i należy liczyć się
z utrudnieniami, za co przepraszamy.

NARODOWE CZYTANIE
W REDZIE
fot. UM

2 września w całej Polsce odbyła się szósta edycja Narodowego Czytania, zorganizowanego pod honorowym
patronatem pary prezydenckiej.
W tym roku dziełem wybranym w ogólnopolskim głosowaniu
był dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. W Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Redzie słuchano fragmentów sztuki
w interpretacji redzianina Karola Nepelskiego - kompozytora
muzyki instrumentalnej, scenicznej, operowej i teatralnej oraz
muzyki filmowej. W czytaniu jednego z trzech aktów „Wesela”
Karola Nepelskiego wspomogła Katarzyna Zielińska, pracownik MBP w Redzie

Nowa ścieżka rowerowa
Po pomyślnym zakończeniu odbiorów technicznych,
w dniu 28 lipca 2017 r. dokonano uroczystego otwarcia
chodnika i ścieżki rowerowej, wykonanych w ramach
zadania: „Przebudowa ul. Obwodowej etap II: budowa
chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Obwodowej na odcinku od ul Łąkowej do ronda ul. Młyńskiej i Morskiej
w Redzie”.
W uroczystości wzięli udział: władze powiatu, władze miasta
Redy, miejscy radni i przedstawiciele wykonawcy. Wstęgę
przecinali: Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius,
Władysław Grzech – Wiceprezes Zarządu Firmy Budowlano
-Drogowa MTM SA, radny Rady Powiatu Wejherowskiego
Ludwik Zegzuła, radni Rady Miejskiej w Redzie Teresa Tka-

fot. M. Kaczmarek
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WITAJ (NOWA) SZKOŁO!
W poniedziałek, 4 września rozpoczął się nowy rok
szkolny, co oznacza, że przygotowywana reforma edukacji właśnie wchodzi w życie. Najważniejszą i budzącą
największe kontrowersje jest zmiana organizacji sieci
szkół.
Oznacza to, że dotychczasowa, 6-letnia szkoła podstawowa
zostaje zastąpiona 8-letnią, 3-letnie gimnazjum jest stopniowo wygaszane ( w tym roku nie rozpoczną nauki klasy
pierwsze), a w miejsce 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej
oraz szkoły policealnej wchodzą odpowiednio: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa
szkoła pierwszego stopnia, 2-letnia branżowa szkoła drugiego stopnia oraz 3-letnia szkoła specjalna przysposabiającą
do pracy i szkoła policealna . Zgodnie z reformą, samorządy
miały czas do końca marca na przygotowanie nowego ustroju
szkolnego.
A jak to wygląda w Redzie? Przestają istnieć dotychczasowe
Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2, będąc przekształcone
w szkoły podstawowe, w których jeszcze przez dwa lata będą
utrzymane klasy gimnazjalne. Wszystkie, dotychczas 6-letnie
szkoły stają się, zgodnie z założeniami reformy – ośmioklasowe. Szkoły podstawowe nr 2, nr 5 i nr 6 będą w ciągu najbliższych lat rozbudowane, aby pomieścić wszystkich przyszłych
uczniów. Obecna sieć redzkich szkół przedstawia się następująco:
Placówki gminne
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, dyrektor szkoły – Iwona Nowicka, www.sp2reda.pl
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie (z klasami gimnazjalnymi), ul. Brzozowa 30, dyrektor
szkoły – Jan Skrobul, www.zs2.reda.pl
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. płk. K. Pruszkowskiego
w Redzie (z klasami gimnazjalnymi), ul. Łąkowa 36/38,
dyrektor szkoły – Dominika Kowaliszyn
www.podstawowa.zs1reda.eu, www.zs1reda.eu
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie,
ul. Rekowska 36, dyrektor szkoły – Anna Milewska,
www.sp5reda.pl
• Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie,
ul. Gniewowska 33, dyrektor szkoły – Mirosław Rożyński,
www.sp6reda.reda.pl
Placówka dotowana
• Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie, ul. C. K. Norwida 59, www.edureda.pl
Placówka, dla której organem prowadzącym
jest Powiat Wejherowski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Łąkowa 36/38, dyrektor szkoły - Dorota Nowicka - Klimowicz, www.zspreda.pl
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FESTYN W CIECHOCINIE
fot. M. Kaczmarek

Trzecia niedziela września, to czas, gdy w ciechocińskim parku odbywa się festyn „Witamy Jesień”.
Pogoda na szczęście dopisała, a podczas czterech godzin na
estradzie dużo się działo, głównie za sprawą występów dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 3, ale też Przedszkola Omnibusek
i Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie. Wystąpiły także solistki z Fabryki Kultury – Dominika Konik oraz Aleksandra Hutnik, przygotowane
przez p. Monikę Kitel.
Między występami dyrektor Fabryki Kultury Tomasz Wiśniewski prowadził licytację, z której dochód zasili fundusz pomocy
naukowych SP 3 Łącznie podczas festynu zebrano na ten cel
blisko 8000 zł. Poza estradą odbywały się pokazy judoków
z klubu Simba Reda i jazdy figurowej na rolkach. Na zakończenie festynu, z koncertem piosenek kaszubskich wystąpiła Weronika Korthals, której towarzyszył organista Mirosław
Hałenda. Organizatorami festynu byli: TKS Reda Ciechocino,
radni z Ciechocina, Szkoła Podstawowa Nr 3 z Radą Rodziców
i Miejski Dom Kultury w Redzie.

Referat Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Urzędu
Miasta w Redzie przypomina
mieszkańcom, że:
a) opłatę za odpady komunalne należy wpłacać
bez dodatkowego wezwania do 10-go
dnia każdego miesiąca, następującego po
miesiącu odbioru;
b) opłatę należy wpłacać na dotychczasowe,
indywidualne konto bankowe w Banku
Millenium;
c) s tawka opłaty pozostaje bez zmian - 17 zł bez
segregacji i 11 zł za segregację za osobę;
d) z apłata po terminie skutkuje naliczeniem
odsetek za zwłokę, dodatkowo za wysłanie
upomnienia dolicza się koszty w wysokości
11,60 zł.
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BURMISTRZA MIASTA
REDY W SPRAWIE ZMIANY
NAZWY ULICY
Burmistrz Miasta Redy informuje, że Rada Miejska w Redzie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 1
kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.
z 2016r., poz. 744), uchwałą nr XXXIII/334/2017 z dnia
13 lipca 2017r. dokonała zmiany nazwy ulicy Mariana
Buczka na „ul. Marii Konopnickiej”.
	Wobec powyższego mieszkańcy przedmiotowej ulicy
powinni dokonać niezbędnych zgłoszeń, a w szczególności:
1. W Urzędzie Skarbowym w Wejherowie, ul. Sobieskiego 346 – osoby prowadzące działalność gospodarczą
powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3;
pozostali – druk ZAP-3.
2. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 7
dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złożyć w
Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 17,
wniosek CEIDG-1.
3. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie,
ul. Sobieskiego 294 – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu ZUS-ERWZD-01.
4. W Bankach, u dostawców energii elektrycznej, usług
telekomunikacyjnych – należy dokonać zgłoszenia
zmiany nazwy ulicy.
5. Nie ma konieczności składania korekty deklaracji
w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji
na podatek od nieruchomości.
Ponadto Burmistrz Miasta Redy informuje, że zmiana
nazwy ulicy dokonana na podstawie w/w ustawy nie ma
wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zatem nie ma konieczności zmiany w/w dokumentów. Wymiana dokumentów takich jak
dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny
pojazdu oraz postępowania sądowe i administracyjne
w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych, uwzględnienia w rejestrach i ewidencjach, są
zwolnione od opłat, w zakresie zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie w/w ustawy.
O dokonanej zmianie nazwy ulicy tut. Miasto powiadomiło Urząd Skarbowy w Wejherowie, Urząd Pocztowy w Redzie, Komendę Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Redzie,
Sąd Rejonowy w Wejherowie, Prokuraturę Rejonową
w Wejherowie, Komisariat Policji w Redzie, Zakład Ubezpieczeń społecznych w Wejherowie, Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Wejherowie, Koncern
Energetyczny ENERGA, Polską Spółkę Gazownictwa,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie
Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo – Komunalne „KOKSIK”,
Banki, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie i Przychodnie Zdrowia w Redzie.
	W związku z dokonaną zmianą nazw ulic Burmistrz
Miasta Redy zwraca się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położonych przy ulicy
objętej zmianą o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe
pozostają bez zmian).
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Czy Reda potrzebuje
drugiego dworca?
Zakończył się I etap konsultacji społecznych projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie nowego dworca kolejowego pt. „Czy Reda potrzebuje drugiego dworca?”
Dziękujemy mieszkańcom za zainteresowanie i liczny udział
w prowadzonych konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
nowego dworca kolejowego.

W konsultacjach można było uczestniczyć poprzez:
1) w ypełnienie ankiety,
2) udział w spacerach badawczych w dniach 19 oraz 20
czerwca,
3) zgłoszenie pomysłów w punktach konsultacyjnych,
4) uczestnictwo w debacie dnia 21 czerwca 2017 r. w Szkole
Podstawowej nr 6 w Redzie.
Na przeprowadzonym w dniu 21 czerwca spotkaniu otwartym zaproponowano dodatkowe sprawdzenie poparcia
społecznego dla 4 wariantów lokalizacji nowego przystanku SKM. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 22 do
29 czerwca 2017 r.
Więcej informacji i pełne raporty z poszczególnych elementów konsultacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Reda
http://bip.reda.pl/dokumenty/2988
Ponadto informujemy, że dotychczas funkcjonująca mapa
Redy została w ramach konsultacji wzbogacona o interaktywny moduł umożliwiający:
• prezentację terenów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów,
• składanie wniosków na etapie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego,
• uwag na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego
wglądu.
Mapa interaktywna dostępna jest pod adresem:
reda.e-mapa.net
oraz poprzez link do portalu funkcjonujący bezpośrednio
na stronie internetowej gminy www.reda.pl, na banerze
usytuowanym po prawej stronie opisanym jako: „Urząd
Miasta Redy System Informacji Przestrzennej”.
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WYSTAWA STOWARZYSZENIA
KUNSZT W WALDBRONN
W dniach 28.08-02.09. 2017r. w Kulturtreff w Waldbronn
– niemieckim mieście partnerskim Redy odbywała się
wystawa prac członków Stowarzyszenia Kunszt, przygotowana przez trzy redzkie artystki: Beatę ZawalBrzezińską, Joannę Mroczek i Alicję Urbaniak. Prace pokazywano podczas obchodów Dni Miasta Waldbronn.
Wystawa została zorganizowana dzięki pomocy dr Bożeny Arnold - prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Redy w Waldbronn.
Wystawę wspólnie otworzyli: Burmistrz Waldbron Franz Masino, dr Bożena Arnold i Beata Zawal - Brzezińska. Pokazano
łącznie 48 prac 14 artystów, w tym haft krzyżykowy, malarstwo olejne, akryl, akwarelę, fotografię pejzażową i portretową, ikony, biżuterię i serwetki frywolitkowe. Ekspozycję
redzkiej sztuki odwiedziło wielu mieszkańców miasta, którym
bardzo podobały się prace i różnorodność stosowanych technik. Na otwarcie przybyły także osoby posiadający polskie korzenie, co stanowiło szczególnie miły akcent.

fot. J. Mroczek

Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński serdecznie dziękuje Pani Beacie Zawal – Brzezińskiej,
Prezes Stowarzyszenia KUNSZT z Redy za inicjatywę wykonania i przekazania obrazów do kącika
poświęconego pamięci Izajasza Rzepy – słynnego
twórcy ludowego, mieszkającego i tworzącego
w naszym mieście.

fot. UM

Ekspozycja znajduje
się na parterze nowej części budynku Urzędu Miasta
w Redzie, naprzeciwko Biura Obsługi
Interesanta. Można
tam zobaczyć portret artysty, autorstwa Pani Beaty Zawal – Brzezińskiej,
wraz z życiorysem
Izajasza Rzepy i wykonanymi przez niego rzeźbami.

WSPÓLNY PROJEKT ARTYSTEK
Z WALDBRONN I REDY
Podczas pobytu w Waldbronn członkinie Stowarzyszenia Kunszt spotkały się z artystkami skupionymi
w Gedoku, organizacji kobiecej z siedzibą w Karlsruhe.
Spotkanie odbyło się u znanej niemieckiej malarki Beatemarie Busch. Artystki miały możliwość porozmawiania o odbywającej się w Kulturtreff wystawie Stowarzyszenia i wspólnych pomysłach na przyszłość.
Na spotkaniu narodził się pierwszy wspólny projekt artystyczny noszący nazwę PINK POWER, polegający na wykonaniu jak
największej ilości opakowań - ubranek z wełny w kolorze różowym. Wszystkie elementy zostaną nałożone na cegły i połączone w różowy mur, stanowiący ogólnoświatowy protest kobiet
przeciwko przemocy domowej. W czasie pobytu w Waldbronn
członkini Kunsztu Alicja Urbaniak wykonała jedną z form i przekazała ją naszym niemieckim koleżankom. Nasza cegła została
dołączona do innych i stała się symbolem międzynarodowego
protestu przeciwko przemocy stosowanej wobec kobiet. Artystki z Redy zostały bardzo gościnnie przyjęte przez Zarząd
i członków Stowarzyszenia Przyjaciół Redy. Jeszcze raz okazało
się, że dzieląca nas odległość (1200 km) nie stanowi problemu.
Najważniejsza jest chęć wzajemnego poznania się, nawiązania
kontaktu i wymiany doświadczeń.
Stowarzyszenie Kunszt dziękuje przyjaciołom ze Stowarzyszenia Przyjaciół Redy w Waldbronn, Kulturtreff, TKS - Ciechocino
za pomoc w nawiązaniu współpracy kulturalnej oraz Burmistrzowi Miasta Redy za pomoc w sfinansowaniu wyjazdu.
Beata Zawal - Brzezińska

Mirosław Łuniewski
mistrzem Europy
W dniach 27 lipca – 06 sierpnia, w duńskim mieście Aarhus odbyły się XX Mistrzostwa Europy Masters w lekkiej atletyce. W mistrzostwach uczestniczyło 3841 zawodników z 44 krajów.
Tym razem lekkoatleci startowali w zmiennej, kapryśnej pogodzie. Silne wiatry zmieniały pogodę z deszczowej na słoneczną kilka razy dziennie. Rywalizacja odbywała się równolegle na
dwóch miejskich stadionach oraz na wspaniale usytuowanych
alejkach w parkach. Chodziarze w harmonogramie startów
mieli do rozegrania dwa dystanse: 5000 m na bieżni stadionu
i 20 km na szosie. Znakomitą passę zwycięstw w imprezach
mistrzowskich tego sezonu kontynuuje redzianin Mirosław
Łuniewski. Po tytułach mistrza świata zdobytych w marcu w koreańskim Daegu,
tym razem zdobył złoty medal i tytuł mistrza Europy na dystansie
20 km. Na 5000 m Mirosław Łuniewski zdobył medal srebrny.
Rywalizacja chodziarzy przebiegała w większości przy padającym deszczu.
fot. archiwum prywatne
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„KOCHAM REDĘ ZA …”

– PRACE UCZESTNIKÓW KONKURSU NA 50-LECIE REDY
Miejski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Kocham Redę za…” został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Redzie z okazji jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Redzie.
Konkurs skierowany do uczniów redzkich szkół podstawowych, polegał na wykonaniu pracy plastycznej techniką kolażu (klasy
0 – III) lub zdjęć (klasy IV – VI), będących interpretacją hasła: „Kocham Redę za…”. Uczestnicy zostali również poproszeni o krótkie
rozwinięcie tytułowego zdania. Na konkurs wpłynęły prace uczniów wszystkich redzkich szkół podstawowych.
Autorzy prac wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz
na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanego zdjęcia/kolażu w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

I miejsce. Anastazja Żala, kl. 0, SP 3
„Kocham swoje miasto, bo mam tu swoje ulubione,
ciekawe i piękne miejsca: park wodny, park ze stawem
i rzeką Redą. Jest tu wszędzie bardzo zielono i fajnie
jest pograć w piłkę na hali sportowej lub na stadionie.
Dumna jestem ze swojego miasta.”

III miejsce. Kacper Klaman, kl. II, SP 5
„Kocham Redę za piękno natury, cuda architektury
i ciekawą działalność Fabryki Kultury.”

I miejsce. Kinga Rosalewska, kl. VI, SP 5
„Kocham Redę za lasy, pola, łąki,
śpiewające nad głową skowronki,
kościół, co mieści się na dłoni,
miłość, która w ludzkich sercach dzwoni.”

II miejsce. Patrycja Kujot, kl. III, SP 3
„Kocham Redę za to , że ma ładne szkoły, duży park
i wielu mieszkańców.”

Julia Bużan, kl. II, SP 5
„Kocham Redę za festyny, zabawy
i za krajobraz ciekawy.”

III Miejsce: Wiktoria Zaremba, kl. III, SP 2
„Kocham Redę za piękne miejsca wypoczynku.”
III Miejsce: Wiktoria Makowska, kl. VI, SP 2
„Kocham Redę za to, że mam tu wielu przyjaciół. Reda
leży w pięknym otoczeniu. Dobrze się tu odpoczywa
i wszędzie jest blisko.”

II miejsce. Bartosz Gruba, kl. VI, SP 3
„Za co kocham Redę? Reda to miasto bliskie mojemu
sercu. Tutaj mieszkam, chodzę do szkoły, spędzam
swój wolny czas, mam mnóstwo przyjaciół i znajomych. Kocham Redę za to, ze tu jest mój dom. Reda ma
swój klimat, tradycję, historię. Ma piękne krajobrazy
i widoki. Kocham Redę za to, że spędziłem tutaj wiele
szczęśliwych chwil.”

Aleksandra Dobrzycka, Kl. V, SP 5
„Kocham Redę za położenie
między pagórkami, za przyrodę, za krajobrazy rolnicze i naturalne.”

wrzesień 2017

Marta Ryszewska, kl. I, SP 5
„Kocham Redę za zieleń, piękny las, za to, że jest piękna. Bardzo lubię las i park.”

Anna Dalecka, kl. III, SP 6
„Kocham Redę za to, że jest moim miejscem na Ziemi.
Tu mieszkam wraz z rodziną, z którą spędzam czas na
świeżym powietrzu. Często spacerujemy po redzkim
parku. Cieszę się, że tu mieszkam.”

Zofia Zocholl, kl. III, SP 3
„Kocham Redę za łąki, piękno i za to, że się rozwija.”
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Lilianna Kreft, kl. III, SP 3
„Kocham Redę za piękne krajobrazy.”
Antoni Stanek, kl. VI, SP 4
„Kocham Redę za wszystko. Za każdy budynek i każde
miejsce, gdzie można spotkać się ze znajomymi.”

Zuzanna Podolska, kl. III, SP 6
„Kocham Redę za wzgórza pełne różnorodnych drzew
i rzekę Redę płynącą przez miasto. Za park, zieleń i rabaty pełne kwiatów. Chciałabym zawsze tu mieszkać.”

Marcelina Malottki, kl. III, SP 3
„Kocham Redę za aquapark, za rzekę Reda, za to, że
możemy tutaj mieszkać, za park w Redzie, za przyjaciół, których tu poznałam.”

Aleksandra Mielniczek, kl. II, SP 4
„Kocham Redę za miejsca, w których czuję się dobrze
i bezpiecznie.”

Martyna Bobrowska, kl. III, SP 2
„Kocham Redę za piękny park.”

Maja Meschke, kl. 0, SP 3
„Kocham Redę za to, że jest moja i tu jest
mój dom. Tu jest spokojnie, cicho i czysto.
Są tu piękne widoki, które podziwiamy
z rodzicami z góry Jara. Kocham moje
miasto za piękne, gęste lasy i park pełen
zieleni, bo gdy po nich spacerujemy, możemy usłyszeć śpiew ptaków i w gniazdach
podziwiać bociany. Lubię przejażdżki na
konikach ze stadniny i zjeżdżalnie wodne.”

Agata Kohnke, kl. II, SP 5
„Kocham Redę za moją szkołę, w której spotykam się
z przyjaciółmi i zdobywam wiedzę.”

Projekt i organizacja konkursu, projekt graficzny ulotki: Lucyna Kurpiewska

8 • REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

50 lat Miasta redy

WYSTAWA PLENEROWA
FOTOGRAFII STYLIZOWANYCH
- ŚLAD DAWNYCH EPOK
W MUZEUM
9 września 2017 r. w Parku przy Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie, po raz
pierwszy w Małym Trójmieście Kaszubskim, została otwarta plenerowa Wystawa Fotografii Stylizowanych.
29 prezentowanych wielkoformatowych fotografii powstało
przy współpracy Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „ Kunszt” z Redy z Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie. Zdjęcia są
efektem pracy 12 uczestników Warsztatów Fotografii Stylizowanej prowadzonych przez Stowarzyszenie. Zdjęcia wykonywane były w pięknych pomieszczeniach Muzeum oraz przyległym parku.
Organizacją warsztatów zajęła się Joanna Mroczek przy
współudziale Aleksandry Rost i Adama Majkowskiego. Prowadząca Joanna Mroczek osobiście wystylizowała zaproszone
na sesje profesjonalne modelki. Długie godziny na planach
zdjęciowych i podczas zajęć z obróbki obrazu cyfrowego dały
efekt nietuzinkowych, skrupulatnie wybranych zdjęć, które
przenoszą nas na chwilę w świat dawnych epok.
Uroczystość otworzył Dyrektor Muzeum Pan Tomasz Fopke.
Wernisaż zaszczycili swoją obecnością: stały członek Zarządu
Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Jacek Thiel, Burmistrz
Miasta Redy - Krzysztof Krzemiński wraz z małżonką, prezes
Stowarzyszenia Marynistów Polskich - Alina Żywicka, prezes
Klubu Plastyka im.S.Lewińskiego -Teresa Uzdrowska, prezes
Stowarzyszenia „Kunszt” - Beata Zawal - Brzezińska i inni.

Po wręczeniu dyplomów wystąpił młody świetnie zapowiadający się wokalista Krzysztof Kreft z Aleksandrą Hutnik i Dominiką Tarasiuk. Przy poczęstunku, goście w przemiłym otoczeniu Parku, mogli oglądać piękne, klimatyczne zdjęcia, które
są podsumowaniem pracy zbiorowej warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Kunszt. Wystawę
w Parku będzie można oglądać do 8 października 2017 r.
Sponsorami warsztatów i wystawy są: Starostwo Powiatowe
w Wejherowie, Urząd Miasta w Redzie i Fotografia Artystyczna – FotoSrebro.
Tekst J. Mroczek, Fot. M. Drelichowski

OD WRZEŚNIA RUSZA
POLICYJNA AKCJA „BEZPIECZNA
DROGA DO SZKOŁY”

POZNAJ SWOJEGO
DZIELNICOWEGO!
Zapraszamy mieszkańców Redy na cykliczne
spotkania z dzielnicowymi.
Spotkania z dzielnicowymi w październiku 2017 roku:
• 12 października, w godz. 15.00-16.00 - dzielnica
Rekowo i Ciechocino,
• w godz. 16.00-17.00 - osiedle przy Młynie,
ul. Garncarska i ul. Morska oraz Moście Błota
• 26 października, w godz. 15.00 -16.00 - Osiedle
Buczka, Reda - Pieleszewo i Betlejem,
• w godz. 16.00-17.00 - dzielnica Centrum
Spotkania odbywają się w Sali nr 110 Urzędu Miasta
w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Policjanci będą w ramach akcji odbywać spotkania edukacyjno-informacyjne, celem przypomnienia dzieciom,
jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Funkcjonariusze obejmą ścisłą kontrolą również tereny w obrębie
placówek oświatowych powiatu wejherowskiego.
Dzielnicowi oraz policjanci ds. nieletnich będą odwiedzać
przede wszystkim uczniów klas I - III szkół podstawowych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki jako czynni uczestnicy ruchu drogowego. Mundurowi omówią zasady bezpieczeństwa
podczas poruszania się po drodze. Funkcjonariusze wydziału
ruchu drogowego będą przeprowadzać kontrole kierowców
oraz pojazdów przewożących dzieci do szkoły, sprawdzać poprawność oznakowania pionowego i poziomego dróg, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych, zlokalizowanych w rejonach placówek oświatowych.
Policja będzie stanowczo reagować na popełniane w relacji kierujący - pieszy wykroczenia drogowe, które stanowią
realne zagrożenie dla dzieci idących do/ze szkoły. Działania
te mają ograniczyć ilość zdarzeń z udziałem najmłodszych
uczestników ruchu drogowego.

wrzesień 2017

ZMIANY NA POLICYJNEJ
KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ
BEZPIECZEŃSTWA
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Informacja Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Redzie
dotycząca świadczenia
wychowawczego na okres
zasiłkowy 2017/2018
Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r.
i trwa do 30 września 2017 r. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
można składać od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25
lub drogą elektroniczną. Kolejny okres zasiłkowy w programie „Rodzina 500+” trwać będzie od 1 października 2017r. do
30 września 2018 r. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne są od 1 sierpnia 2017 r.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
i podległych jednostek niemal codziennie sprawdzają
miejsca, zaznaczane przez mieszkańców powiatu wejherowskiego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Ostatnio Policja wprowadziła kilka istotnych zmian, dzięki
którym mieszkańcy Redy będą mogli dodawać na mapie komentarze i zdjęcia. Została również wydana wersja na urządzenia mobilne.
Już ponad rok działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie obejmuje swoim zasięgiem
cały kraj. Teraz mapa umożliwia obywatelom dodawanie komentarzy pod zaznaczonym miejscem zagrożenia, określenie
dokładnej pory dnia oraz dodawanie plików w formacie: JPG,
PDF, 3gp, mov, doc, txt, o łącznej maksymalnej wielkości do
5MB. Dodano również nową kategorię zagrożeń: „wałęsające się bezpańskie psy. Zmiany te pozwolą policjantom na
podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań. Funkcjonariusze przypominają, że każda zgłoszona sprawa, zgodnie
z obowiązującą procedurą będzie miała w ciągu 2 dni nadany bieg, a weryfikacja i podjęcie odpowiednich działań nie
może trwać dłużej niż 5 dni. Wszystkie zgłoszenia są rzetelnie
sprawdzane i w zależności od ich rodzaju, zajmują się nimi
patrole, dzielnicowi, policjanci z drogówki, lub funkcjonariusze kryminalni.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Redy do korzystania
z aplikacji dostępnej na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie (www.wejherowo.policja.gov.pl)
Jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo,
wręcz intuicyjnie, mógł z niej skorzystać każdy obywatel.
Przypomnijmy: dnia 21 sierpnia br. policjanci ruchu drogowego, w trakcie weryfikacji zagrożeń wskazanych na Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, zatrzymali 48- letniego kierowcę, który w terenie zabudowanym w miejscowości Reda
jechał z prędkością 106 km/h i przejechał na czerwonym
świetle. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mężczyzna
został ukarany grzywną oraz utracił prawo jazdy na okres
3 miesięcy.

Informacja Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie dot. terminu
składania wniosków na
okres zasiłkowy 2017/2018
Okres zasiłkowy 2017/2018 dla świadczeń wychowawczych
i funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się 1 października
2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku - wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r.
Okres zasiłkowy 2017/2018 dla zasiłków rodzinnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego - rozpoczyna się 1 listopada
2017 roku i trwa do 31 października 2018 roku - wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2017r.
Jeśli osoba złożyła kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek
na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia
za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego
roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia
za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30
listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz
wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego
roku.
Złożenie wniosku później niż w październiku skutkować będzie
tym, że prawo do świadczenia wychowawczego oraz funduszu
alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.
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, w piątki
w godz. od 7.30 do 15.15. od 01 do 30 września 2017r. wnioski są przyjmowane w czwartek, od 7.30 do 17.00.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba
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październik Z FABRYKĄ KULTURY!

FUTU-REDA TO KONKURS NA GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE FUTURYSTYCZNEJ
WIZJI REDY. JAK WEDŁUG CIEBIE BĘDZIE WYGLĄDAĆ REDA ZA 50 LAT?
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie dla mieszkańców Redy z okazji 50-lecia miasta!
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I-VIII i liceum oraz dla dorosłych. Konkurs jest realizowany w ramach Projektu
„50 twarzy Redy”, który jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra”.

www.mdk.reda.pl

KONCERTY W FABRYCE KULTURY

KATEGORIE I UCZESTNICY: Uczniowie klas I-IV / Uczniowie klas V-VIII + Oddziały gimnazjalne / Uczniowie liceum / Dorośli.
Uczestnikiem może zostać osoba zamieszkująca w Redzie.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 13 października 2017. Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy składać osobiście lub pocztą na
adres: Miejski Dom Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59 A, 84-240 Reda.

wrzesień 2017
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UWAGA MIESZKAŃCY!
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych
W dniach 13 i 14 października będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych z Państwa
mieszkań. Sprzęty należy dostarczyć osobiście i przekazać naszym kierowcom.
Oddać można następujące sprzęty:
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 Baterie i akumulatory,
 Termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
 Środki ochrony roślin i owadobójcze,
 Farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań
nie przyjmujemy),
 Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki
bez opakowań i ulotek.
PIĄTEK, 13 października 2017 r.

SOBOTA, 14 października 2017 r.

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 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 (przy sklepie)

Przypominamy też o możliwości oddania zużytych
sprzętów elektrycznych i elektronicznych w Punkcie

Zbiórki
(PZON)

Odpadów

Niebezpiecznych

w Redzie, na terenie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „KOKSIK”, ul.
Obwodowa 52. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w
godzinach 14:00-17:00, w soboty 9:00-14:00.

Zużyte

baterie

zbierane są w systemie
pojemnikowym w placówkach oświatowych, sklepach
oraz
w
Urzędzie
Miasta
Redy,
natomiast
przeterminowane leki w aptekach na terenie
miasta.
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