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Mamy dwujęzyczne
tablice!
Pomysł stosowania
pisowni nazwy miasta
w języku kaszubskim
został zgłoszony
przez członków
Zrzeszenia Kaszubsko
– Pomorskiego Oddział
w Redzie.
Pierwszym krokiem było poddanie pomysłu konsultacjom społecznym. Ponad
połowa mieszkańców biorących udział
w konsultacjach opowiedziała się na „TAK”.
Proponowana kaszubskojęzyczna nazwa
miasta Réda została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Języka Kaszubskiego przy
Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko
– Pomorskiego w Gdańsku.
Kolejnym etapem było zwrócenie się za
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie dodatkowej
nazwy miejscowości w języku kaszubskim.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę oraz Komisję Nazw
Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.
Gmina Miasto Reda została wpisana do rejestru gmin, na obszarze których używane
są nazwy w języku mniejszości. Wszystkie
formalności trwały prawie rok, ale było
warto!
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Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 30 maja
2019 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr VIII/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
2. U
 chwała nr VIII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat.
3. Uchwała nr VIII/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na
okres do 3 lat.
4. Uchwała nr VIII/83/2019 o zmianie Uchwały nr
XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
5. Uchwała nr VIII/84/2019 w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019”
6. Uchwała nr VIII/85/2019 o zmianie Uchwały nr III/41/2018
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok.
7. U
 chwała nr VIII/86/2019 o zmianie Uchwały nr III/40/2018
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Redy.
8. Uchwała nr VIII/87/2019 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Redy”
9. U
 chwała nr VIII/88/2019 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Redy”

Jak co roku, obchody DNI MIASTA REDY rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miejskiej w auli szkoły Podstawowej nr 4.
Przybyło wielu znakomitych gości, w tym senator RP Kazimierz Kleina, poseł Kazimierz Plocke, marszałek pomorski
Mieczysław Struk i przedstawiciele okolicznych samorządów. Gościliśmy także delegacje samorządów partnerskich, w tym samorządowców z Okręgu Wileńskiego z mer
Samorządu Rejonu Wileńskiego Marią Rekść na czele, delegację z Łowicza (głownie radnych tamtejszej Młodzieżowej
Rady Miejskiej pod opieką radnego Powiatu Łowickiego
Krystiana Cipińskiego) oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Redy w Waldbronn Bożenę Arnold z zastępczynią, Patrycją Diaz-Bone. Nie zabrakło przedstawicieli jednostek
współpracujących, byłych redzkich samorządowców, Zasłużonych dla Miasta Redy, proboszczów redzkich parafii,
dyrektorów redzkich szkół i innych placówek miejskich,
przedstawicieli związków i stowarzyszeń działających na
terenie Redy oraz miejscowych przedsiębiorców.
Przybyłych gości powitał Burmistrz Miasta Redy Krzysztof
Krzemiński. Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, podkreślając dynamiczny rozwój miasta w ostatnich latach.

fot. M. Kaczmarek

fot. M. Kaczmarek

UROCZYSTA SESJA
RADY MIEJSKIEJ

Medalem „ZASŁUŻONY DLA MIASTA REDY” uhonorowano
Jerzego Koskę i Leszka Lewińskiego. Nagrodę Burmistrza
Miasta Redy otrzymała Barbara Dyoniziak ze Szkoły Podstawowej nr 4.

fot. M. Kaczmarek

Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie
YouTube, przekierowanie z bip.reda.pl
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X SESJA RADY MIEJSKIEJ

Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz
Miasta Redy wręczyli okolicznościowe statuetki osobom,
które w ostatnim roku szczególnie zasłużyły się swoją pracą na rzecz naszego miasta. Są to pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie: Anna Grablowska,
Anna Szczukowska, Weronika Klemenska, Aleksandra Giebas i Dorota Żak. Redzcy przedsiębiorcy Stefan Styn i Ireneusz Melzer. W dziedzinie sportu, kultury i działalności
społecznej wyróżniono Mirosława Łuniewskiego, Sebastiana Wąsickiego i Michała Czapińskiego. Za działalność społeczną i promocyjną - Mariolę Szreder, Marlenę Jasińską,
Anetę Kujawczyk i Grażynę Tamas.
Nagrodę Młodzieżowej Rady Miejskiej „MŁODZIK” w tym
roku otrzymał redzki Aquapark. Wyróżnienie odebrał
Adam Mierzejewski, dyrektor obiektu.

fot. M. Kaczmarek

Na X sesji w dniu 27 czerwca 2019 Rada Miejska w Redzie podjęła następujące uchwały:
• Uchwała nr X/89/2019 w sprawie zmiany nazwy oraz statutu samorządowej instytucji kultury Miejskiego Domu
Kultury w Redzie.
• Uchwała nr X/90/2019 o zmianie Uchwały nr III/41/2018
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok.
• Uchwała nr X/91/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta Redy wotum zaufania za rok 2018.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, podsumowaniu
i zamknięciu obrad sesji, zebrani wysłuchali kilku arii
w wykonaniu Trio Operetta. w składzie: Karolina Klawitter
– sopran, Magdalena Staniszewska – skrzypce i Aleksandra
Furmańska – fortepian.

Rada udziela burmistrzowi wotum zaufania po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy za rok ubiegły. To nowy
obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie
gminnym. Raport stanowi podsumowanie 2018 roku pod
kątem działań realizowanych w poszczególnych obszarach,
jak inwestycje, edukacja, gospodarowanie mieniem, sprawy społeczne, kultura i sport. Dokument został w dniu 31
maja 2019 roku przedstawiony Radzie Miejskiej i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Redy. Podczas X Sesji Rady Miejskiej w Redzie raport był przedmiotem
debaty, której wynikiem było podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy wotum zaufania za
rok 2018. Uchwała została przyjęta 16 głosami „za”, przy
3 głosach wstrzymujących się i 2 osobach nieobecnych.
Raport o stanie Gminy Miasto Reda w roku 2018 przygotowali pracownicy Urzędu Miasta w Redzie i jednostek podległych. Miasto nie korzystało z usług firm zewnętrznych.
• Uchwała nr X/92/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta Redy za 2018 rok.
• Uchwała nr X/93/2019w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta Redy absolutorium za rok 2018 została przyjęta 15
głosami „za”, przy 3 głosach wstrzymujących się i 3 osobach nieobecnych.

fot. M. Kaczmarek

fot. M. Kaczmarek

Tym samym Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński
kolejny rok z rzędu uzyskał absolutorium i – po raz pierwszy – wotum zaufania zgodnie z nowymi przepisami.
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DNI REDY 2019
BARDZO UDANY WERNISAŻ
WYSTAWY „BEATEMARIE
BUSCH I PRZYJACIELE”

fot. Z. Pałasz

Wspólnie z gościem swoje najnowsze prace pokazały 4 artystki ze Stowarzyszenia Kunszt: Barbara Terlecka, Ewa Świderska – Mądry, Elżbieta Bieńko – Kornacka i Beata Zawal –
Brzezińska. Pomimo pięknej pogody na wernisażu pojawiło
się bardzo wiele osób chcących zapoznać się z twórczością
znanej artystki z Niemiec. Gości powitał dyrektor Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie pan Tomasz Fopke. Następnie o historii partnerstwa
Reda – Waldbronn opowiedział burmistrz Redy Krzysztof
Krzemiński, który zrelacjonował jego początki oraz zapoznał
wszystkich ze współczesną tworzącą się historią międzynarodowej wymiany, która trwa, pomimo ogromnej, dzielącej
oba miasta odległości ok. 1200 km.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Redy
Krzysztof Krzemiński, sekretarz Urzędu Miasta w Redzie Hanna Janiak, prezesi: TKS-Reda Mirosława Niewiadomska, Klubu
Plastyka-Teresa Uzdrowska, Pro Bono - Zofia Botulińska, poeta Tadeusz Buraczewski, fotograf Michał Kaczmarek, prezes
Kaszubskiego Stowarzyszenia Artystów – Alina Żywicka oraz
wielu zaprzyjaźnionych artystów i miłośników sztuki.
Prezes Beata Zawal – Brzezińska przedstawiła życiorysy 5 bohaterek wernisażu. Jedną z piękniejszych kart tego wieczoru
było poetyckie przedstawienie przyjaciela Beatemarie Bush
Achima Dostera o artystce. Achim pięknymi słowami opowiedział o jej pasji tworzenia i temperamencie artystycznym.
Artystka przywiozła specjalnie na tę okazję ciasto drożdżowe i
piernik od piekarza Richarda Nussbaumera z Waldbronn, którego część została przekazana na Dni Redy.
Ciasto na wernisażu cieszyło się wielką popularnością ze
względu na swój wyjątkowy smak.

fot. M. Kaczmarek

2 czerwca 2019 roku w Sali Pompejańskiej Pałacu Przebendowskich odbył się wernisaż międzynarodowej
wystawy malarstwa: Beatemarie Busch z Badenii - Witenbergii i artystów ze Stowarzyszenia Kunszt. Tytuł
wystawy to „Beatemarie Busch i przyjaciele”. Na wystawie artystka pokazała prace powstałe w latach 20132016 o wspólnym tytule „Introwerted Views”.

O artystkach ze Stowarzyszenia Kunszt pokazujących swoje
prace na wystawie opowiedziała Elżbieta Bieńko – Kornacka. Następnie Beatemarie wręczyła podziękowania i prezent od burmistrza Waldbronn Franza Masino dyrektorowi muzeum, burmistrzowi Redy i prezes Stowarzyszenia.
Z okazji zbliżającego się święta 4 czerwca dyrektor muzeum
otrzymał od artystek w prezencie portret Lecha Wałęsy.
Było dużo podziękowań, śmiechu i rozmów. Pomimo trudności językowych artyści znaleźli wspólny język sztuki. Wernisażowi towarzyszył występ muzyczny Ireneusza Pestki
i Agaty Dukalskiej. Po pokrojeniu tortu przez połączone siły
Burmistrza Redy i Beatemarie dalej toczyły się rozmowy
w kuluarach i pięknych salach muzeum.
Wielu artystów bacznie przyglądało się obrazom artystki,
czerpiąc z nich inspiracje, rozmawiało o technice, poruszanych tematach i sposobie ekspozycji. Szczególne zaciekawienie wzbudziła feministyczna tematyka i odważny kolor.
Gościom podobała się różnorodność podejścia do tematu artystek Kunsztu, a także siła ich wyrazu artystycznego. Wystawa stała się jednym z najciekawszych wydarzeń
ostatnich lat związanych ze sztuką. Została zorganizowana
w ramach obchodów Dni Redy, jest efektem współpracy pomiędzy niemieckim stowarzyszeniem „Koło Przyjaźni Reda
Waldbronn” i Stowarzyszeniem Twórców Sztuki i Rękodzieła
Artystycznego „Kunszt”. Można ją było oglądać w Muzeum
w terminie od 2 do 21 czerwca.
Beata Zawal - Brzezińska

fot. M. Kaczmarek
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DNI REDY 2019
Tradycyjnie w połowie czerwca nasze miasto obchodzi
swoje święto – DNI REDY. Pierwszego dnia, 14 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, relacja
w osobnym wpisie. Kolejne dwa dni, sobota i niedziela,
przebiegały pod znakiem imprez sportowych i rozrywkowych na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W sobotnie przedpołudnie, przy upalnej, słonecznej pogodzie młodzi tenisiści ziemni rozegrali swój turniej na kortach, kolejno odbyły się Redzkie Igrzyska Sportowe Szkół
Podstawowych i mini mistrzostwa świata w piłce nożnej
dla dzieci. Dzieci mogły także pobawić się na dmuchańcach, powspinać na wieży wspinaczkowej i muzycznie popróbować swoich sił w strefie Radia Złote Przeboje. Kto
zgłodniał, potrzebował wzmocnienia lub miał ochotę popróbować różnych przysmaków, mógł udać się do strefy
gastronomicznej.
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Wieczorem przyszła pora na zapowiedziane koncerty
gwiazd. Było nieco nerwowo, gdyż Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa ostrzegało przez wieczornymi burzami,
jednak program wieczoru został zrealizowany. Na scenie
zagrały trzy zespoły: rozpoczęła trójmiejska grupa Route 11, grająca w rytmach funk rocka. Kolejny wykonawca,
Mesajah z zespołem, bawił licznie przybyłą publiczność
w rytmach reggae. Wieczór zakończył się występem zespołu KOMBII i laserowym show.
Sportowa niedziela była pochmurna i zdecydowanie
chłodniejsza. We wczesnych godzinach popołudniowych
wręczono wyróżnienia dla najlepszych trenerów i sportowców Redy. Jak zwykle, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój i burmistrz Krzysztofa Krzemińskiego zaprosili
na smaczną grochówkę. Przy gorącym dopingu kibiców
Orlęta Reda zremisowały w meczu z Orłem Trąbki Wielkie
1:1. Amatorzy baśki kaszubskiej grali o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Okroja. Na boisku głównym trwał maraton zumby, a dzień zakończyło 7 walk gali
MMA i K1. Do zobaczenia za rok!
Fotografie A. Kunz i M. Kaczmarek
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DZIEŃ DZIECKA W REDZIE

ROCZNICA WYBORÓW
CZERWCOWYCH
Z okazji rocznicy czerwcowych wyborów ’89 uczniowie
redzkich szkół i przedszkoli spotkali się w auli Szkoły
Podstawowej nr 4, gdzie wspólnie z przedstawicielami
władz miasta uczcili to wyjątkowe wydarzenie.

fot. A. Kunz

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12 odśpiewaniem hymnu narodowego. Specjalnie z okazji rocznicy wyborów Urząd Miasta ogłosił konkurs plastyczny pt.
„DEMOKRACJA”.

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, klasy I-III i IV-VI. Poziom był bardzo
wyrównany a niektóre koncepcje artystyczne wyjątkowo
dojrzałe. Widać było, że dzieci doskonale rozumieją, czym
jest temat przewodni konkursu. Prace oceniała komisja,
w skład której weszli także radni Młodzieżowej Rady Miejskiej. W kategorii klas I-III zwyciężyła Letycja Kankowska
– Filipiak z Prywatnej Szkoły Podstawowej DEJA CSB w Redzie, a w kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce przypadło
Mai Niedzielskiej ze szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.

Śp. Ksiądz Kanonik Antoni Stefanowski urodził się
dnia 19 kwietnia 1940 roku w Warznie. Od 15 marca
1982 roku pełnił posługę duszpasterską w Parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Redzie. Z miejscem tym związał się na kolejne 37 lat swojego życia. Gorliwa praca
i zaangażowanie pasterskie Śp. Antoniego Stefanowskiego zostało docenione poprzez uhonorowanie go
tytułem Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej
Wejherowskiej.
Ksiądz Kanonik Antoni Stefanowski zmarł dnia 20
czerwca 2019 roku, w 79 roku życia i 56 roku kapłaństwa. W pamięci wiernych pozostaje zatroskanym
o dobro parafii duszpasterzem, a zwłaszcza cierpliwym i gorliwym spowiednikiem. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego i
bpa Wiesława Szlachetki odbyły się 25 czerwca, Ksiądz
Antoni został pochowany na cmentarzu komunalnym
w Redzie przy ul. Gniewowskiej.
fot. A. Kososka

fot. www.reda.diecezja.gda.pl

ZMARŁ ŚP. KSIĄDZ KANONIK
ANTONI STEFANOWSKI
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WRĘCZONO NOMINACJE
DO REDZKIEJ RADY SENIORÓW
11 czerwca, po raz pierwszy w historii miasta odbyła
się uroczystość wręczenia nominacji członkom Redzkiej Rady Seniorów.
Redzka Rada Seniorów to wspólny projekt Urzędu Miasta,
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Miejskiego Domu Kultury
oraz Redzkiego Klubu Seniora. Rada stanowi zespół o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który
w oparciu o wiedzę i doświadczenie osób starszych współpracuje z miastem w obszarze spraw lokalnych. W skład
Rady wchodzi 14 osób. Nominacje do Rady wręczali burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński oraz jego zastępca,
Łukasz Kamiński. Nie zabrakło również radnych Rady
Miejskiej. Powołanie Rady Seniorów jest jednym z jego elementów realizacji Programu Senioralnego dla Gminy Miasto Reda na lata 2018 – 2020.
Skład Redzkiej Rady Seniorów I kadencji
1. Eugeniusz Czapp
2. Danuta Dumitrescu – Malec
3. Jadwiga Dziubich
4. Waldemar Falkiewicz
5. Regina Kobus
6. Jerzy Koska
7. Jan Lica
8. Jerzy Madej
9. Janusz Molak
10. Anna Mostek
11. Jadwiga Pienczk
12. Elżbieta Piłkowska
13. Barbara Renkiel
14. Stanisław Torchalski
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POZNAJ SWOJEGO
DZIELNICOWEGO!
4 LIPCA:

g. 15.00 - 16.00 - Pieleszewo, Betlejem,
ul. Konopnickiej
g. 16.00 - 17.00 - Centrum

25 LIPCA:

g. 15.00 - 16.00 - Rekowo, Ciechocino
g. 16.00 - 17.00 - osiedle przy Młynie,
Garncarska, Morska oraz Moście Błota

1 SIERPNIA:

g. 15.00 - 16.00 - Pieleszewo, Betlejem,
ul. Konopnickiej
g. 16.00 - 17.00 - Centrum

8 SIERPNIA:

g. 15.00 - 16.00 - Rekowo, Ciechocino
g. 16.00 - 17.00 - osiedle przy Młynie,
Garncarska, Morska oraz Moście Błota

5 WRZEŚNIA:

g. 15.00 - 16.00 - Pieleszewo, Betlejem,
ul. Konopnickiej
g. 16.00 - 17.00 - Centrum

13 WRZEŚNIA:

g. 15.00 - 16.00 - Pieleszewo, Betlejem,
ul. Konopnickiej
g. 16.00 - 17.00 - Centrum

fot. A. Kunz

Spotkania odbywają się w sali nr 110 Urzędu Miasta
w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

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:
promocja@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

Masz problem ?
Jeśli uważasz, że picie alkoholu stanowi w Twoim życiu problem, Anonimowi Alkoholicy mogą Ci pomóc.
Przyjdź na spotkanie odbywające
się w każdą sobotę o godzinie 18.00,
w salce przy kościele parafialnym
Wniebowzięcia NMP przy ul. Gdańskiej 3 w Redzie.
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MOPS INFORMUJE

Świadczenie „Dobry start”
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2019r.
• drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl
• przez bankowość elektroniczną,
• od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową)
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019r.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje, niezależnie
od posiadanego dochodu, raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia:
• przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia.
• przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające
do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu
lub szkole.
Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może
to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny
lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci
przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu,
rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30
września.
W przypadku wniosków złożonych w terminie od
września do końca listopada rozpatrzenie i wypłata
świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od
dnia złożenia prawidłowo złożonego wniosku wraz z
dokumentami.
Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej
– będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy
przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25 pok. Nr 1,
od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30
piątek w godz. od 7:30 do 15:15

„Rodzina 500 +” to świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym
dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)
Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci
do 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać
od 1 lipca online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną
(w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub listownie pocztą).
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach,
rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia,
musi od 1 lipca do 30 września 2019 r. złożyć wniosek. Tylko złożenie wniosku do końca września gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września,
świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Kiedy zostanie wypłacone świadczenie wychowawcze na nowych zasadach?
Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat
w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
– Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza,
że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone
najpóźniej do 31 października 2019 r.
– Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie
zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r., z wyrównaniem od lipca
– Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r., z wyrównaniem jedynie od października,
– Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie
zostanie wypłacone najpóźniej 31 stycznia 2020 r., z wyrównaniem jedynie od listopada,
– Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od
miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 29 lutego 2020 r.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od
1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do 31 maja 2021 r.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na
pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci
muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą
otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019 r.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania
świadczenia wychowawczego zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja
o przyznanym świadczeniu wychowawczym przekazana zostanie
na wskazany we wniosku adres e-mail.
Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Redzie, ul. Derdowskiego 25, pok. nr 1,od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz. od 7.30 do 15.15

CZERWIEC 2019
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REDA KULTURALNA

FABRYKA KULTURY
PEŁNA PROJEKTÓW
Rok 2019 obfituje w projekty kulturalne. Kumulacja i ich zakres
jest ewenementem na skalę kraju.
W projekcie „REDZKIE INICJATYWY” zachęcamy „głowy” pełne pomysłów do zgłaszania inicjatyw kulturalnych. Do 10 lipca zapraszamy
na konsultacje – pomożemy wypełnić formularz, ułożyć plan działań
i budżet własnej inicjatywy
(pon-pt, 10:00 – 15:00, Fabryka Kultury)
Po 10 lipca wraz z mieszkańcami Redy wybierzemy od 3 do 7 inicjatyw,
które zostaną zrealizowane od 19 sierpnia do 10 listopada!
Masz pomysł lub znasz kogoś z głową pełną planów?
Warsztaty, spotkania, imprezy tematyczne to wszystko może udać się
zrealizować!
Termin składania inicjatyw: 10 lipca 2019.
Regulamin i formularz dostępne na stronie Fabryki Kultury i w recepcji przy ul. Łąkowej 59a.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019

“NOWY ALFABET RUCHU” to projekt inspirowany życiem i twórczością międzynarodowej sławy PINY.
18 czerwca zakończyliśmy pierwszy etap. Od marca prężnie działającą grupa uczniów oraz dorosłych uczestniczyła w ok. 50 godzinach warsztatów tanecznych i 4
spektaklach.
W wakacje grupa nie odpoczywa - w każdą sobotę o godz. 10:00 w Parku
zaplanowano cykl poranków tanecznych. Uczestnicy projektu poznają kolejne
techniki - od hip-hopu, poprzez taniec irlandzki, flamenco czy salsę, do afro.

Projekt „Nowy alfabet ruchu” jest współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w programie
„Myśl w ruchu”.

PROJEKT „ZAPROŚ NAS DO SIEBIE”
Fabryka Kultury jako jedna z 16 instytucji w całej Polsce dostała zaproszenie do projektu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie”!
Podczas trwania projektu pracownicy Fabryki Kultury wezmą udział
w szkoleniach, warsztatach i wizytach studyjnych w instytucjach kultury
w całej Polsce. Co więcej, efektem będzie nowa oferta kulturalna na
rok 2020, stworzona pod merytorycznym okiem Narodowego Centrum
Kultury.
Projekt „Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury.

DO ZOBACZENIA W FABRYCE!

CZERWIEC 2019

REDA KASZUBSKA
WËZNANIÉ WIARË
W CHRISTUSA I ZÔPÒWIÉSC
MÃCZI - „A ZA KÒGÒ WA
MIE MÔTA?” - MSZÔ SW.
Z KASZËBSCZIM SŁOWÃ
W niedzelny pòrënk 23czerwińca 2019 rokù w kòscele pw.
Wniebòwzãcô Nôswiãtszi Maryji Pannë w Rëdze ò gòdzenie
9:00 òdprawionô òsta Mszô Swiãtô z kaszëbską lëturgią
słowa. Mszã òdprawił ks. Henryk Mruczkowski.
Pierszi i drëdżi czëtanié pò Pòlskù przëczëtôł nôleżnik
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszéniô part Réda wasta
Czesław Kajzer. Pòstãpno czëtałe dzôtczi ze Spòdleczny
Szkòłë nr 2 miona Mółégò Trójgarda Kaszëbsczégò: I czëtanié pó Kaszëbskù czëta Joanna Macyszyn, II czëtanié pó
Kaszëbskù przëczëtôł Mateusz Szchuttenberg z klasë
trzëcy. Mòdlëtwã wiernëch pò Kaszëbskù czëtała wastnô
Urszula Szabowicz nôleżniczka przédnictwa ZKP o.Reda.
Na sam kùńc probòszcz ks. kanonik Marian Świątek
pòdzãkòwôł drëchòwi i drëchnôm z pòcztu sztandarowégò
za ùpiãkszenié ùroczëstoscë /Zygmunt Kąkel, Dominika
Koska, Joanna Ranachowska/.
Bóg zapłac.
Tekst i òdjimczi Andrzéj Kraùze
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BONIFIKATA OD
PRZEKSZTAŁCENIA
Działając na podstawie ustawowej delegacji zawartej w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t. w Dz.U.
z 2019 r., poz. 916) Rada Miejska w Redzie wyraziła zgodę na
udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Reda, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, osobom fizycznym lub spółdzielniom mieszkaniowym, będącym:
- właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych
lub lokali mieszkalnych,
- właścicielami stanowisk postojowych lub garaży,
Jeżeli opłata jednorazowa zostanie wniesiona do końca
2019 r. bonifikata wyniesie 70%.
W każdym następnym roku, poczynając od roku 2020, wyżej wskazana wysokość bonifikaty zostaje obniżona każdorazowo o kolejne 5 %, tj. w 2020 roku. bonifikata wyniesie
65%, a w następnych latach będzie odpowiednio o kolejne
5% niższa.
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:
1) b
 rak zobowiązań finansowych wobec Gminy Miasto
Reda, związanych z prawem użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia,
2) b
 rak sporów, w tym sądowych, pomiędzy użytkownikami wieczystymi i Gminą Miasto Reda.
Wobec powyższego uprawnione osoby, zainteresowane
zapłatą opłaty za przekształcenie jednorazowo, z uwzględnieniem bonifikaty, winni zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia, w kwocie pozostającej do spłaty.
O wysokości opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty wnioskodawcy zostaną poinformowani w terminie 14
dni, od daty zgłoszenia. Opłatę jednorazową należy wnieść
w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w informacji.

UWAGA !

GMINA MIASTO REDA INFORMUJE, ŻE ZUŻYTY SPRZĘT
AGD I RTV NIE JEST ODBIERANY W RAMACH ZBIÓRKI
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH TZW. WYSTAWEK

Zużyty sprzęt (wyłącznie kompletny) mieszkańcy domów
i mieszkań mogą oddać nieodpłatnie: w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych PZON ul. Obwodowa 52 w MPCK „Koksik” w Redzie w godzinach poniedziałek-piątek 14:00-17:00 i sobota 9:00-14:00 lub za pośrednictwem Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni po zgłoszeniu telefonicznym (58) 624-66-11 odbiór z domu lub na wysypisku Eko-Dolina w Łężycach Al. Parku Krajobrazowego 99 w godzinach
poniedziałek-piątek 6:00-18:00 i sobota 8:00-15:00.
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1

SP2 Liderem Lokalnej Ekologii
Szkoła po raz siódmy uzyskała tytuł Lidera Lokalnej Ekologii
oraz tytuł „Eksperta E. E. czyli w trosce o środowisko”. Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 12 czerwca w Teatrze
Miejskim w Gdyni, wręczone zostały nagrody wyróżniającym
się placówkom edukacyjnym na terenie Komunalnego Związku Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”. Do projektu edukacyjnego
„Lider Lokalnej Ekologii” w roku szkolnym 2018/2019 zgłosiło
się 38 placówek oświatowych z terenu Związku. Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie znalazła się w gronie sześciu placówek
nagrodzonych tym zaszczytnym tytułem. Również w konkursie ,,Ekspert E.E” SP2 została uhonorowana pamiątkową statuetką, dyplomem oraz tytułem ,,Ekspert E.E.”. Zebraliśmy
łącznie 1200 kg elektroodpadów.
Wśród laureatów indywidualnych nie zabrakło uczniów SP2.
W konkursie „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”, I miejsce w kategorii indywidualnej zdobył Jan Rogalski z klasy II
a. Wśród laureatów Konkursu Fotograficznego pt.” #obserwuję przyrodę” wyróżnienie otrzymała Martyna Zabiegała z
klasy IV a. W działania ekologiczne zaangażowani są wszyscy
uczniowie i nauczyciele szkoły, a głównymi koordynatorami
są panie Jolanta Brojakowska i Elżbieta Józefowicz. Cieszymy
się z sukcesu szkoły i serdecznie gratulujemy wyróżnionym
uczniom. Podczas gali wręczenia nagród bardzo miłym „redzkim” akcentem był występ w wykonaniu Zosi Tartas, uczennicy kl. IV b i jej mamy, Weroniki Korthals.
E. Józefowicz

fot. nadesłane

fot. A. Kunz

fot. nadesłane

Czerwiec w najstarszej grupie przedszkolnej obfitował
w wiele atrakcji, wydarzeń i przeżyć.
7 czerwca dzieci kończące edukację przedszkolną uczestniczyły w nie lada atrakcji, jaką był biwak w przedszkolu.
Rozbito namioty, a następnie dzieci wystąpiły dla rodziców
z programem artystycznym o tematyce pro -zdrowotnej
„Zmartwienie Kasi” po którym rodzice wystąpili z przedstawieniami pt. „Rzepka” i „Na straganie”. Kolejną atrakcją
były podchody w niedalekiej okolicy przedszkola i poszukiwanie znaków oraz kopert z zadaniami. Po wykonaniu zadań a także zebraniu piegów dotarliśmy do skarbu od Pana
Kleksa. Po powrocie do przedszkola czekało ognisko, smażenie kiełbasek i wspólne śpiewy przy akompaniamencie
gitary. Cudownie spędzony czas upłynął bardzo szybko.
Po tak wielu atrakcjach i przeżyciach nadszedł czas na odpoczynek – nocowanie w namiotach okazało się świetną
przygodą.
Bergamutki, jako grupa kończąca przedszkole zostały
poddane badaniu kompetencji matematycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci osiągnęły umiejętności matematyczne, czyli gotowość szkolną- na bardzo
wysokim poziomie. Gratulujemy!

CO SŁYCHAĆ W SP 2

Mistrzynie Ortografii
Od listopada 2018r. grupa uczniów z klas VII brała udział
w kolejnych etapach I Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla Klas VII zorganizowanego przez SP w Gościcinie.
Przeprowadzone w kwietniu finałowe dyktando pisało 17
uczestników z różnych szkół naszego województwa, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Reprezentujące SP 2 w Redzie
uczennice klasy VII c odniosły podwójny sukces: Amelia Orent
zajęła I miejsce, a Paulina Lejk – miejsce III. Gratulacje dla Mistrzyń Ortografii! Opiekunem uczennic jest p. Izabela Pohl,
nauczyciel j. polskiego.

CO SŁYCHAĆ W SP 3
Wycieczka klas VII - Szczecin-Berlin-Wolin
W dniach 29-31 maja 2019 roku klasy VII ze wraz z opiekunami: Mariolą Thomas, Katarzyną Danisewicz, Barbarą Stenzel,
Mariolą Szreder i Wojciechem Mużą, wyjechały na trzydniową wycieczkę: Szczecin-Berlin-Wolin. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzali Szczecin. Zobaczyli m.in. Wały Chrobrego,
zamek Książąt Pomorskich i słynną szczecińską operę. Drugiego dnia młodzież wraz z opiekunami udała się do Berlina,
gdzie z panią przewodnik zwiedzili miasto. Mieli okazję zobaczyć m.in.: pozostałości Muru Berlińskiego; Bramę Brandenburską; wjechali na kopułę Reichstagu, skąd mogli podziwiać
panoramę miasta oraz zwiedzili Muzeum Pergamońskie.
Ostatniego dnia wycieczki uczniowie pojechali na wyspę Wolin, gdzie obejrzeli rezerwat z żubrami oraz zwiedzili Międzyzdroje, zobaczyli najwyższy nadmorski klif w Polsce i wspięli
się na latarnię morską w Świnoujściu.
Tekst: Barbara Stenzel, zdjęcie: Katarzyna Danisewicz

Młodzi przedsiębiorcy z SP 3
W Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie odbył sie finał
powiatowego konkursu „Młodzi - Przedsiębiorczy”, zorganizowanego pod patronatem Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. SP 3 reprezentowała drużyna w składzie: Alicja
Nowosadzka, Nadia Kaczmarska, Dawid Żabiełowicz, Cezary Truszkowski i Jan Gross, pod kierunkiem p. Justyny Zabrodzkiej. Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu
testu sprawdzającego znajomość terminów ekonomicznych
i umiejętności logicznego myślenia. Podczas przerwy uczestnicy obejrzeli prezentację nt. historii Kaszubskiego Banku
Spółdzielczego. W drugim etapie rywalizowano zespołowo,
m.in. szacowano wartość koszyka zakupowego i układano
reklamę wybranego przyboru szkolnego. Drużyna z SP 3 zajęła II miejsce, otrzymując dyplomy oraz upominki sponsorowane przez zarząd Banku.
Tekst: J.Z., zdjęcie: I.L.
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CO SŁYCHAĆ W SP 4

Warsztaty językowe w Londynie
W dniach 31 maja - 05 czerwca 2019 roku 22 - osobowa
grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie wraz
z opiekunami wyjechała do Londynu na warsztaty języka
angielskiego. Uczniowie zakwaterowani byli na obrzeżach
Londynu u miejscowych rodzin. Pobyt w środowisku zróżnicowanym kulturowo i etnicznie stworzył okazję do bezpośredniej komunikacji językowej, jak również poznania
zwyczajów panujących w Anglii. Ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach dały doskonałą okazję
do wypróbowania swoich umiejętności językowych. Pobyt
w centrum tętniącego życiem Londynu z całą pewnością
zmobilizował młodzież do dalszej nauki i pozostawił niesamowite wrażenia oraz lekki niedosyt. Trudno jest w tak
krótkim czasie zobaczyć wszystkie atrakcje Londynu, ale
cieszymy się, że mieliśmy okazję zobaczenia chociaż najważniejszych jego symboli.
Tekst i fot. Marlena Jasińska
Zdolni z Pomorza
JAKUB NURKIEWICZ - uczeń kl. III gimnazjum (SP 4) został
wyróżniony na Gali „Zdolnych z Pomorza” podsumowującej trzeci rok trwania nowej edycji projektu wspierającego
szczególnie uzdolnioną młodzież z województwa pomorskiego, za zajęcie czwartego miejsca w Pomorskiej Lidze Zadaniowej 2018/2019 w zakresie kompetencji społecznych.
Gala odbyła się 17 czerwca 2019 r. w Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej w Gdańsku.

fot. archiwum prywatne
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Edukacja żeglarska w redzkiej Piątce
Dzięki nawiązanej w 2017 roku współpracy z Yacht Clubem
Rewa, już trzeci rok z rzędu uczniowie Piątki doskonalili umiejętności żeglarskie na wodach Zatoki Puckiej. Projekt „Redzka
Piątka pływa na piątkę – żeglarstwo naszą pasją i kuźnią charakteru”, złożony przez Yacht Club Rewa w ramach realizacji
zadań publicznych Gminy Miasta Reda, uzyskał dofinansowanie w kwocie 8.850 złotych. Dzięki tym środkom i zaangażowaniu pracowników szkoły uczniowie bezpłatnie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

KONICZYNKA w trasie ze spektaklem pt.
„PO PROSTU - COŚ”
Maj – tradycyjnie dla naszej grupy teatralnej był bardzo pracowity i wyjątkowy. To właśnie w tym miesiącu po długich
próbach wyruszamy na nasze małe tournée. Rozpoczęliśmy
je od wyjazdu do MDK w Rumi Janowie na Powiatowe Eliminacje do XXXV Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego NIEBIESKIE
TARCZE. Zajęliśmy tam I miejsce. HURA! Następnie 14.05 pojechaliśmy do DPS i Domu Hospicyjnego w Sopocie. Jak zawsze
zostaliśmy bardzo miło przyjęci. Na aktorów czekały upominki
i słodkości. DZIĘKUJEMY! Dnia 16.05 wzięliśmy udział w XI Ogólnopolskim Amatorskim Przeglądzie Teatralno-Kabaretowym
„Wieżowisko”. Zajęliśmy tam II miejsce w kategorii Teatr Dziecięcy. Jednak największą nagrodą po występie były owacje na
stojąco części publiczności. Takie momenty są najcenniejszym
przeżyciem dla aktora i reżyserów. HURA!!!
G. Tamas i A. Kujawczyk
P.s. 17 czerwca KONICZYNKA ze SP Nr 6 w Redzie za spektakl
„Po prostu – Coś” otrzymał nagrodę główną w 35 Wojewódzkim Turnieju Teatralnym NIEBIESKICH TARCZ.

fot. archiwum SP 5

Od 20 maja do 13 czerwca ponad 30osobowa grupa uczestników projektu pięciokrotnie pływała w Yacht Clubie Rewa na
żaglówkach klasy Puck. 13 czerwca, podczas ostatniej wizyty
w Rewie, zostały wręczone dyplomy uczestnictwa w projekcie i okolicznościowe puchary za udział w Trzecich Szkolnych
Regatach. Na zaproszenie klubowego trenera Janusza Frąckowiaka i dyrektora szkoły Anny Milewskiej dwukrotnie odbyły się spotkania z ludźmi zasłużonymi dla żeglarstwa. 30
maja szkołę odwiedził Zygmunt Choreń, polski konstruktor
jachtowy, znany jako Ojciec Żaglowców, żeglarz, kapitan jachtowy, projektant, główny konstruktor żaglowców w Stoczni
Gdańskiej. Pan Zygmunt zaprojektował i nadzorował budowę
kilkunastu wielkich żaglowców, pływających dziś pod banderami Polski, Bułgarii, Rosji, Ukrainy, Niemiec, Finlandii, Japonii
i Panamy, między innymi Pogorii, Daru Młodzieży, Fryderyka
Chopina i Royal Clipper. Panu Zygmuntowi towarzyszył Zbigniew Lendzion, odpowiedzialny za stateczność żaglowców.
A 6 czerwca do szkoły przybył Czesław „Kuba” Jakubczyk,
gdański himalaista, trener żeglarstwa, narciarstwa i wspinaczki, judoka i podróżnik, na co dzień pracownik Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu na Uniwersytecie Gdańskim, zajmujący się sportami ekstremalnymi.

fot. archiwum SP 6

CO SŁYCHAĆ W SP 6

fot. archiwum SP 5

CO SŁYCHAĆ W SP 5

Dogoterapia w bibliotece
Majowe zajęcia dla klas 1a, 1b i oddziału przedszkolnego
miały nietypową formę. Naszym gościem był Aster – Berneński pies pasterski. W czasie zajęć dzieci mogły osobiście doświadczyć łagodności psa. Dowiedziały się czym jest mowa
ciała psa: strach, agresja, chęć zabawy. Poznały psią supermoc czyli węch. Wiedzą kim jest Groomer – psi fryzjer i co to
są wibrysy - psie wąsy. Inicjatywa ma na celu uświadamianie,
że pies to nie zabawka, ale przyjaciel na czterech łapach posiadający uczucia i potrzeby, który może być dobrym kompanem do wspólnej zabawy.
Tekst i fot. Ewa Bielik
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REDA SPORTOWA

fot. MOSiR Reda

FAMILY CUP 2019

W dniach 1-2 czerwca odbyły się XXIII TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RODZINNYCH DEBLACH I MIKSTACH FAMILY CUP REDA 2019. W zawodach udział wzięło 60 zawodników. Rywalizowano w 5 kategoriach – Rodzic + dziecko do
10 lat, Rodzic + dziecko do 14 lat, Debel żeński, Debel męski
oraz Mikst. Poziom był bardzo wysoki, a mecze zacięte i wyrównane. Klasyfikacja szczegółowa na stronie mosir.reda.pl

DZIEWCZĘTA Z SP 4 MISTRZAMI
WOJEWÓDZTWA W TRÓJBOJU
LEKKOATLETYCZNYM!
7 czerwca na redzkim stadionie odbył się Finał Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Trójboju Lekkoatletycznym. Udział
wzięło 11 reprezentacji powiatów w kategorii dziewcząt
i 12 w kategorii chłopców. Redzką drużynę reprezentowali
dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie.
Organizatorami byli PZPOW w Wejherowie, MOSiR w Redzie
i WSZS w Gdańsku.
Zespół dziewcząt z SP 4 w składzie: trener Anita Namiotko
i zawodniczki: Julia Zylla, Julianna Szymańska, Anna Gajewska, Marta Woźniak i Aleksandra Gomułka, został Mistrzem
Województwa w Trójboju Lekkoatletycznym. Chłopcy zajęli
8 miejsce.

JUBILEUSZ REDZKIEGO
JUDOKI

fot. archiwum prywatne

2 czerwca zakończono cykl turniejów „Jedynka Cup” organizowanych przez UKS 1 Reda dla roczników 2011, 2010, 2009
oraz 2008. W turniejach udział wzięły łącznie 52 drużyny.
Mogliśmy podziwiać wysoki poziom uczestników, ciekawe
akcje, a przede wszystkim radość, jaką daje gra w piłkę nożną z rówieśnikami. Honorowym gościem ostatniego turnieju był Zastępca Burmistrza Miasta Reda, Łukasz Kamiński,
który wszystkim drużynom wręczył pamiątkowe puchary
oraz medale a wyróżniającym się zawodnikom nagrody rzeczowe.
Tekst i zdjęcia: Karol Świgoński UKS 1 Reda

fot. nadesłane

JEDYNKA CUP

Michał Kaczmarek, mieszkaniec Redy, działacz sportowy
od 1973 roku, a także znany redzki dokumentalista życia
codziennego, obchodzi 20-lecie pracy jako instruktor judo
w Redzie. Pan Michał prowadzi bezpłatne zajęcia judo i samoobrony dla dzieci i młodzieży. Od lat propaguje zdrowy
i aktywny tryb życia wśród najmłodszych mieszkańców Redy
i nie tylko. Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy trenerskiej oraz działań społecznych!
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Poziomy recyklingu osiągnięte w 2018 roku – podsumowanie.
Prezentujemy Państwu zestawienie uzyskanych w latach 2014-2018 poziomów recyklingu papieru, metalu, szkła i
plastiku, odzysku komunalnych odpadów budowlanych oraz poziomów składowania masy odpadów ulegających
biodegradacji dla gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".
Zebrane w wykresach dane pokazują, że z roku na rok segregują Państwo coraz więcej odpadów, co oznacza, że
praktyka ich właściwej utylizacji przyjęła się wśród Mieszkańców gmin-członków Związku. Dziękujemy za Państwa
wkład w ochronę środowiska. Wierzymy, że z Państwa udziałem w nadchodzących latach uda nam się osiągnąć
jeszcze lepsze rezultaty!

Z powyższego wykresu wynika, że poziom recyklingu surowców jest wysoki, a na przestrzeni ostatnich czterech lat
ulegał wzrostowi. Nie powinniśmy jednak spoczywać na laurach, ponieważ wciąż mamy dużo do zrobienia.

Jak widać w powyższej tabeli, z roku na rok wymagania odnośnie osiągania poziomów recyklingu w gminach są coraz
wyższe. Wierzymy, że w przyszłości również uda nam się je spełniać, dzięki czemu nie narazimy się na płacenie
ewentualnych kar finansowych!
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