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XXVi sesja rady Miejskiej w redzie 
Podczas obrad XXVi sesji rady Miejskiej w redzie zosta-
ły podjęte następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXVI/267/2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na wspólną realizację zadania pn. „Odnawialne źródła 
energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasto 
Reda i  Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce 
i Gniewino.

2.  Uchwała nr XXVI/268/2017 w sprawie przyjęcia planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie uży-
tecznych w 2017 roku. 

3.  Uchwała nr XXVI/269/2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczaso-
wym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nie-
ruchomość, na okres do 3 lat. 

4.  Uchwała nr XXVI/270/2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Redy. 

5.  Uchwała nr XXVI/271/2017 w sprawie Regulaminu 
umieszczania materiałów informacyjnych na słupach 
i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gmi-
ny Miasto Reda. 

6.  Uchwała nr XXVI/272/2017 o zmianie Uchwały nr 
XXI/198/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 
2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzysta-
nie z wychowania przedszkolnego w publicznych przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

7.  Uchwała nr XXVI/273/2017 o zmianie Uchwały nr 
V/54/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 lutego 
2015r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określania ich 
wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli w Gminie Miasto Reda.

8.  Uchwała nr XXVI/274/2017w sprawie planów pracy Ko-
misji Stałych Rady Miejskiej w Redzie na 2017 rok. 

9.  Uchwała nr XXVI/275/2017 w sprawie zatwierdzenia pla-
nu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie na 
2017 rok. 

10.  Uchwała nr XXVI/276/2017 w sprawie realizacji zada-
nia pt.: „Bezpieczny Powiat- zakup specjalistycznego 
wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla 
jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” 
realizowanego w ramach Konkursu dla działania 11.1 
Ograniczenie zagrożeń naturalnych w ramach Osi Prio-
rytetowej 11 Środowisko realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.

11.  Uchwała nr XXVI/277/2017 o zmianie Uchwały nr 
XLVI/495/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 
2014 roku z późniejszymi zmianami w sprawie poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inka-
sentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 

12.  Uchwała nr XXVI/278/2017 o zmianie Uchwały nr 
XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grud-
nia 2016 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2017 
rok.

13.  Uchwała nr XXVI/279/2017 o zmianie Uchwały nr 

XXV/265/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grud-
nia 2016 roku sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Redy. 

14.  Uchwała nr XXVI/280/2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na udział Gminy Miasto Reda w realizowanym przez Sto-
warzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – 
Sopot projektu pn. ”System Roweru Metropolitalnego 
Gdańsk – Gdynia – Sopot” w ramach przedsięwzięcia 
ZIT RPO „Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego 
wraz z trasami dojazdowymi” dla działania 9.1 Trans-
port miejski Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Miasto Reda http://bip.reda.pl/, w zakład-
ce Prawo Lokalne / uchwały Rady Miejskiej. 

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym mie-
sięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmistrza Mia-
sta 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. Ma-
teriały do kolejnego numeru są przyjmowane w wersji elektronicznej 
(zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres: sekretariat1@reda.pl. 
Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publi-
kację. Ostatecznym terminem przyjmowania materiałów jest 20 dzień 
każdego miesiąca. W Biuletynie nie publikuje się ogłoszeń komercyj-
nych.

Urząd Miasta w Redzie
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sPotkanie redzkich 50-tek

redzkie zaPowiedzi 
inwestycyjne

26 stycznia 2017 r., w Urzędzie Miasta w Redzie odbyła się 
pierwsza z uroczystości wpisujących się w kalendarz 

50-lecia nadania Redzie praw miejskich. Władze miasta zapro-
siły „rówieśników” miasta, czyli osoby urodzone w roku 1967 
i nieprzerwanie mieszkające w Redzie.
Spotkanie było okazją do wymiany wspomnień i refleksji, jak 
miasto się zmieniło przez ostatnie lata, jakie są planowane 
najważniejsze inwestycje w mieście na kolejne lata i czym dla 
nas jest pojęcie „małej ojczyzny”.
W spotkaniu uczestniczyło 14 osób z 43 ogółem zaproszonych 
osób, ze strony gospodarzy obecni byli burmistrz Krzysztof 
Krzemiński, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój 
oraz zastępca burmistrza Halina Grzeszczuk.
„Rówieśnicy” otrzymali pamiątkowe upominki, w tym okolicz-
nościowe grawerki oraz egzemplarze książki „Historia Redy”, 
pod redakcją Jerzego Tredera.
Spotkanie uświetnił występ Pani Oliwi Drawc, która zaśpie-
wała m.in. piosenkę Justyny Steczkowskiej pt.: „Wracam do 
domu”.

1 marca b.r., w Urzędzie Marszałkowskim woje-
wództwa Pomorskiego, Gmina Miasto reda podpi-

sze umowę o dofinansowanie zadania „Modernizacja 
oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w cią-
gach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrze-
niach publicznych w Gminie Miasta reda”.

Projekt przewiduje wymianę około 1100 tradycyjnych lamp 
z żarówkami sodowymi na energooszczędne oświetlenie 
ledowe, które jest białe i bardziej zbliżone do światła dzien-
nego. Na wymianę oświetlenia Reda otrzymała dotację z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości  
1 813 246 zł, co stanowi 85% wartości zadania.
Gmina Miasto Reda podpisała już umowę najmu słupów 
oświetleniowych na terenie miasta, co było poprzedzone dłu-
gimi negocjacjami ze spółką Energa Oświetlenie.
Prace, związane z wymianą oświetlenia, powinny rozpocząć 
się w sierpniu i najprawdopodobniej zostaną zakończone 
jeszcze w tym roku.

W obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego w sprawie prze-
prowadzenia kwalifikacji wojskowej w, 2017 r., informuje 
się, że na terenie województwa pomorskiego w okresie 
od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. zostanie przepro-
wadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych 
w 1998 r.
Kwalifikację wojskową osób zameldowanych na pobyt stały 
lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obsza-
rze Miasta Reda przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska 
w okresie od 29 marca do 31 marca 2017r. codziennie z wy-
jątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 12:00.
Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed 
wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową 
komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego stanowi wezwanie do 
kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego 
nie zwalnia osób, o których mowa w obwieszczeniu, od do-
pełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 
Pełny tekst obwieszczenia znajduje się na miejskiej stro-
nie internetowej www.reda.pl

16 lutego b.r. złożono wnioski o dofinansowanie dwóch 
kolejnych projektów inwestycyjnych. Pierwszy z nich to 
„Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami do-
jazdowymi” w ramach RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 
9. Mobilność Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mecha-
nizm ZIT. Przedsięwzięcie obejmuje budowę węzła integracyj-
nego przy dworcu PKP w Redzie oraz przebudowę dróg dojaz-
dowych, a także zrealizowanie kampanii promującej transport 
zbiorowy i niezmotoryzowany. Projekt zakłada przebudo-
wę skrzyżowań przy dworcu, utworzenie parkingów typu 
park&ride, bike&ride, kiss&ride, modernizację infrastruktury 
pieszej i rowerowej oraz infrastruktury przystanków transpor-
tu autobusowego. Nowy układ węzła zachęci do korzystania 
z transportu zbiorowego, a przez to zrealizuje cel przedsię-
wzięcia, jakim jest zwiększenie liczby pasażerów transportu 
zbiorowego. Szacunkowa wartość całkowita przedsięwzięcia 
wynosi 7 707 354 zł. 
Drugi projekt nosi tytuł „Kompleksowa modernizacja ener-
getyczna budynków stanowiących własność Gminy Miej-
skiej Redy” w ramach RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 
10. Energia 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm 
ZIT. W przypadku uzyskania dofinansowania, prace termomo-
dernizacyjne zostaną wykonane w następujących budynkach:
• Przedszkole: „Akademia Pana Kleksa”,
• Przedszkole „Przy Parku”,
• Budynek komunalny, ul. Wodociągowa 68,
• Budynek komunalny, ul. Wodociągowa 70,
• Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Prace obejmą m.in. docieplenie przegród budynków, wy-
mianę stolarki, modernizację c.o. i c.w.u. oraz montaż OZE. 
Szacunkowa wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi  
3 060 243 zł, tak, jak w poprzednim projekcie wnioskowane 
jest dofinansowanie o poziomie 85%.
O tym, czy Gmina dostanie pieniądze, dowiemy się po 31 mar-
ca 2017 r.

inForMacje w sPrawie 
kwaliFikacji wojskowej 2017
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waŻne inForMacje
dla UŻytkownikÓw 

wieczystych

oGŁoszenie 
BUrMistrza 
Miasta redy

Przypomina się, że na użytkownikach wieczystych 
ciąży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miasta redy, która płat-
na jest z góry za dany rok najpóźniej w terminie do 
dnia 31 marca każdego roku.
Opłata płatna jest na konto Urzędu Miasta w Redzie 
w Banku Millennium 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431

BoniFikaty od oPŁat za UŻytkowanie wieczy-
ste i Ustalenie inneGo terMinU zaPŁaty

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami 
przewidują:

1.  w art. 74 - 50% bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości grunto-
wej, dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkanio-
wych:

 1)  osoby fizyczne, których dochód miesięczny 
na jednego członka gospodarstwa domowe-
go nie przekracza 50% przeciętnego wyna-
grodzenia w  gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym rok, za który opłata ma być 
wnoszona, jeżeli nieruchomość jest przeznaczo-
na lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. 
Osoby ubiegające się o udzielenie bonifikaty skła-
dają wnioski wraz z wykazaniem i udokumento-
waniem swojej sytuacji materialnej i rodzinnej 
(ilość osób, udokumentowane dochody tych 
osób).

 2)  spółdzielnie mieszkaniowe – osoby, którym 
przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, speł-
niające warunki opisane wyżej, korzystają z 
bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu 
udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wy-
sokość ulgi powinna odpowiadać wysokości 
bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytko-
wania wieczystego nieruchomości gruntowej, 
udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, pro-
porcjonalnie do powierzchni lokali zajmowa-
nych przez osoby uprawnione do bonifikaty. 
O bonifikatę od opłaty rocznej występują spół-
dzielnie mieszkaniowe. 

2.  w art. 71 ust. 4 - ustalenie na wniosek użytkowni-
ka wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed 
upływem terminu płatności, innego niż 31 dzień 
marca terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użyt-
kowania wieczystego, nie przekraczającego danego 
roku kalendarzowego.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta redy w rejonie ulic Puckiej i dłu-
giej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym (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 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2016  r., 
poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIX/182/2016 z dnia 
17 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej  
i Długiej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu miasta Redy 
w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą  
oddziaływania na środowisko

w dniach od 27 lutego 2017 r. do 28 marca 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 
33, w pokoju nr 5, w poniedziałki, wtorki, środy i piąt-
ki w godz. od 8˚̊  do 15˚̊ , w czwartki w godz. od 900 
do 1700. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 14˚̊  w Urzędzie Miasta 
w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w Sali Konferencyjnej, 
nr 210. 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionu-
je 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 jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 12 kwietnia 2017 r. na adres: Urząd Miasta, ul. Gdań-
ska 33, 84-240 Reda. Jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej,  
w formie zgodnej z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Burmistrz Miasta Redy.

z up. BURMiStRza MiaSta 
mgr inż. halina Grzeszczuk

zastępca Burmistrza
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inForMacja dla 
Posiadaczy PsÓw

Projekt „read, write, 
sPeak and enjoy!” 
w sP nr 3 w redzie

Informujemy, że wysokość opłaty za posiadanie psa wynosi 
75,00 zł rocznie od każdego psa i należy ją uregulować do 30 
kwietnia 2017 r. Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na 
konto Gminy Miasto Reda:
MILLENNIUM BANK S.A. 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431.
W przypadku, gdy psa nabyto po dniu 30 kwietnia danego 
roku, opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia powstania 
tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia 
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, 
opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych mie-
sięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty. Rejestr właści-
cieli psów z terenu miasta Redy prowadzi Urząd Miasta Redy. 
Wszystkie zmiany dotyczące stanu posiadania psa należy 
zgłaszać pisemnie w Referacie Finansowym w Urzędzie Mia-
sta Redy, w pokoju nr 17.
Z opłaty za posiadanie psa są ZWOLNIENI:
1.  osoby w wieku powyżej 65 roku życia prowadzące samo-

dzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania 1 psa
2.  podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z ty-

tułu posiadania nie więcej niż dwóch psów
3.  osoby niepełnosprawne:
 a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności (kserokopia 

orzeczenia) - z tytułu posiadania jednego psa
 b)  posiadające psa asystującego
4. dyplomaci
Jednocześnie przypominamy o sprzątaniu po swoich pu-
pilach, do czego właścicieli psów zobowiązuje § 39 Regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Miasto Reda. W najbardziej uczęszczanych punktach 
zostały ustawione dystrybutory torebek oraz pojemniki 
na psie odchody.

W dniach od 5 do 11 lutego br. gościliśmy w naszej szkole 
uczniów i nauczycieli z El Puerto de Santa Maria w Hiszpa-
nii oraz Talsi na Łotwie. Spotkanie odbyło się w ramach 
programu Erasmus+, akcji „Współpraca na rzecz innowa-
cji i dobrych praktyk”, za realizację którego odpowiedzial-
ne są p. Grażyna Napieraj oraz p. Mirosława Niewiadom-
ska. W grupie partnerskiej znajduje się również szkoła 
z Bartin w Turcji, która tym razem nie uczestniczyła w wi-
zycie. 

Głównym celem projektu jest doskonalenie podstawowych 
umiejętności uczniów, jak pisanie i czytanie ze zrozumieniem 
w językach ojczystych, oraz rozwijanie umiejętności komuni-
katywnego posługiwania się językiem angielskim. 
W czasie trwania projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
z języka polskiego, języka angielskiego oraz przyrody, wyko-
rzystując narzędzia technologii informacyjno – komunikacyj-

nej w edukacji. Natomiast nauczyciele przyglądali się alterna-
tywnym metodom nauczania czytania i pisania. W poznaniu 
dziejów pisma na przestrzeni wieków pomogła wycieczka do 
Muzeum Ziemi Puckiej, podczas której uczniowie uczestniczy-
li w warsztatach „Szkoła dawniej i dziś”, próbując swoich sił w 
kaligrafii. Z kolei z technologią drukarską młodzi adepci sztuki 
pisarskiej zetknęli się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko – Pomorskiej w Wejherowie, podziwiając dawne lito-
grafie i wykonując własne linoryty. 

Sprawdzianem umiejętności komunikowania się było codzien-
ne redagowanie w międzynarodowych grupach broszury 
“Journal of a visit to Reda”. Nie zabrakło także zajęć integracyj-
nych w szkole i poza nią, takich jak wspólne ognisko z piecze-
niem kiełbasek w stadninie koni Pegaz, bowling oraz zabawy 
wodne w Aquaparku w Redzie. 
Na zakończenie wizyty goście obejrzeli przedstawienie pt. 
„Kopciuszek”, w wykonaniu uczniów z klasy VIc. Uczestniczy-
li też w grze miejskiej, odwiedzając z mapą wybrane punkty 
w Redzie m.in: przedszkole „Omnibusek”, Miejską Bibliotekę 
Publiczną, MDK, Urząd Miasta i księgarnię. W każdym z wy-
znaczonych na mapie miejsc czekało na uczniów zadanie, 
związane z umiejętnością ćwiczenia języka obcego oraz ko-
munikowania się w grupie międzynarodowej.
Serdecznie podziękowania należą się rodzinom, które przez 
tydzień gościły u siebie uczniów z Hiszpanii i Łotwy, dbając 
o to, aby pobyt w Redzie obfitował w atrakcje i był niezapo-
mnianym przeżyciem.

Tekst: Justyna Zabrodzka



6   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY 50 lat Miasta redy

5500--LLEECCIIEE  NNAADDAANNIIAA  PPRRAAWW  MMIIEEJJSSKKIICCHH  RREEDDZZIIEE  

KKOONNKKUURRSS  LL IITTEERRAACCKKII   
NNAA  WWIIEERRSSZZ  II  OOPPOOWWIIAADDAANNIIEE  OO  RREEDDZZIIEE  

IIIIII  KKAATTEEGGOORRIIEE  WWIIEEKKOOWWEE::  

II..  DDOO  1122  LLAATT  IIII..  OODD  1133--1188  LLAATT  IIIIII..  PPOOWW..  1188  LLAATT  
 

TTEERRMMIINN  II  AADDRREESS  
NNAADDSSYYŁŁAANNIIAA  PPRRAACC::  

DDOO  3300  KKWWIIEETTNNIIAA  22001177rr..  
nnaa  aaddrreess::  
MMIIEEJJSSKKAA  BBIIBBLLIIOOTTEEKKAA  PPUUBBLLIICCZZNNAA  
uull..  HH..  DDeerrddoowwsskkiieeggoo  33  
8844--224400  RReeddaa  

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  WWYYNNIIKKÓÓWW::  1122  CCZZEERRWWCCAA  22001177rr..  

WWRRĘĘCCZZEENNIIEE  NNAAGGRRÓÓDD::  2233  CCZZEERRWWCCAA  22001177rr..  

  

RREEGGUULLAAMMIINN  
OORRAAZZ  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁYY  KKOONNKKUURRSSUU::  

wwwwww..bbiibblliiootteekkaa..rreeddaa..ppll  
 
 
 
 

Gmina Miasto Reda 

RROOZZMMOOWWAA  OO  KKSSIIĄĄŻŻCCEE  
ZZEE  SSŁŁAAWWOOMMIIRREEMM  ŁŁOOSSOOWWSSKKIIMM  

II  WWOOJJCCIIEECCHHEEMM  KKOORRZZEENNIIEEWWSSKKIIMM  

  

1177  mmaarrccaa  oo  ggooddzz..  1188::0000  
MMiieejjsskkaa  BBiibblliiootteekkaa  PPuubblliicczznnaa  

uull..  DDeerrddoowwsskkiieeggoo  33  

Gmina Miasto Reda 

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie zaprasza na roz-
mowę o  książce pt. „KOMBI - Słodkiego miłego życia - 
Prawdziwa historia” Sławomira Łosowskiego i Wojciecha 
Korzeniewskiego, która odbędzie się 17 marca o godz. 18: 
00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie. 

Podczas spotkania autorzy przedstawią ciekawą i zaskakują-
cą historię zespołu KOMBI. Łosowski opowiada o założeniu 
zespołu, o swoich kultowych klawiszach i wielkich przebojach, 
a Korzeniewski o kulisach polskiej sceny muzycznej przed laty 
i dzisiaj w kontekście działalności KOMBI. Autorzy mówią cie-
kawie, dynamicznie, z poczuciem humoru i odpowiadają na 
pytania publiczności.

Sławomir Łosowski
•  założyciel i lider KOMBI
•  twórca największych hitów zespołu 

ze Słodkiego miłego życia na czele
•  laureat nagród festiwali piosen-

ki w Opolu i Sopocie oraz Jazz 
Nad Odrą

•  rysownik

Wojciech Korzeniewski
•  menadżer KOMBI
•  prezes Fundacji Sopockie Korzenie
•  prezydent Międzynarodowego Fe-

stiwalu Piosenki w Sopocie w latach 
1989-1993.

Znamy już HARMONOGRAM ZAJĘĆ XXVI semestru Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, poniżej zamieszczamy infor-
mację o zajęciach marcowych. Pełny harmonogram znaj-
duje się na stronie www.reda.pl

harMonoGraM zajęć w XXVi 
seMestrze Utw 2016/2017
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Marzec z FaBrykĄ kUltUry! 
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o „szÓstej zero dwie” 
nocna zMiana BlUesa 
rozPoczęŁa koncert 
w FaBryce kUltUry

warsztaty taŃca 
„slaVica dance”

24 MARCA 2017 | 18:00 | WSTĘP: WOLNY (ZAPISY) 
FABRYKA KULTURY

Znajdź swoje nowe piękno przy słowiańskich rytmach! 

SLAVICA DANCE to o polska tradycja oraz muzyka połączona 
z nowoczesnością. Jest to nowa forma aktywności fizycznej. 
SLAVICA DANCE TO NIC INNEGO JAK SŁOWIAŃSKI FITNESS! 
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Liczba miejsc ograniczona. 
Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy: osobiście w Fa-
bryce Kultury (pon-pt: 9:00-20:00, sb-nd: 10:00-18:00), telefo-
nicznie: 58 736 28 28, mailowo: mdk@reda.pl

Nocna Zmiana Bluesa z charyzmatycznym liderem i wspa-
niałym harmonijkarzem zagościła na naszej redzkiej sce-

nie. Doskonałe aranżacje, świetny głos Wierzcholskiego i jego 
wirtuozeria na harmonijce oraz fantastyczna technika i duża 
wyobraźnia muzyków to jest właśnie to, co zobaczyliśmy pod-
czas niedawnego koncertu w Fabryce Kultury.
 To był naprawdę świetny koncert!
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sPotkanie 
inteGracyjne dla MaM

harcerska akcja ziMowa

W sobotę, 18 lutego, Fundacja Uśmiech Dziecka Sportowa 
Jedyneczka (na co dzień zajmująca się prowadzeniem 

zajęć ogólnorozwojowych dla przedszkolaków ćwiczących 
z rodzicami) była organizatorem spotkania integracyjnego dla 
mam. Motywem przewodnim była siatkówka oraz badminton. 
W hali ZS1 pojawiło się 12 pań, które postanowiły spędzić 
sobotnie przedpołudnie na sportowo. Po rozgrzewce zawod-
niczki podzieliły się na 6 zespołów: AGNA, Jedyneczka, Zarąbi-
ste, Mamuśki, Stare Ale Jare, Dwójeczki. 
W rywalizacji badmintona trzy teamy uplasowały się na pierw-
szym miejscu (Zarąbiste, Mamuśki, Stare Ale Jare); druga loka-
ta powędrowała do zespołu AGNA, natomiast na najniższym 
stopniu podium znalazły się Jedyneczki. W turnieju siatkówki 
komplet zwycięstw zanotowały panie z ekipy Stare Ale Jare, 
drugie miejsce zajęła Jedyneczka, trzecie - Mamuśki. Podsu-
mowując, najważniejszym celem sobotniego spotkania była 
integracja, wspólne spędzenie wolnego czasu, oderwanie się 
od codziennych domowych obowiązków oraz sprawdzenie 
się i przypomnienie jak to grało się kiedyś w kręgu znajomych 
i przyjaciół. Panie pokazały, że zarówno siatkówka jak i bad-
minton to sporty, których się nie zapomina. Mamy nadzieję, 
iż na następnym spotkaniu liczba uczestników będzie jeszcze 
większa. 
Składy drużyn: 
AGNA: Iwona Janiak, Agnieszka Naftyńska 
Stare Ale Jare: Ewelina Osowska, Magda Pecz 
Dwójeczki: Dominika Podbielska, Magda Wrzaszcz 
Mamuśki: Kasia Panek, Ola Kloka
Zarąbiste: Ola Drzewucka, Marzena Wargowska 
Jedyneczka: Dorota Szwałek, Ela Kurasińska
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.spor-
towajedyneczka.pl, natomiast informacje dotyczące zapisów 
przedszkolaków na zajęcia ogólnorozwojowe dostępne są 
pod numerem telefonu 600-239-928.

Podczas tegorocznych ferii zimowych zuchy i harcerze 
z Redy nie próżnowali. Członkowie Harcerskiego Szczepu 

Leśne Wampum Reda oraz Szczepu Reaktywacja, wraz z inny-
mi drużynami hufca ZHP Rumia, pojechali na 6 dni do Kłanina. 
Na Kaszuby pojechało prawie 100 zuchów, harcerzy i instruk-
torów, by zmierzyć się z legendą kaszubską o Stolemach. Było 

mnóstwo atrakcji. Uczestnicy lepili figurki Stolemów z masy 
solnej, zwiedzili skansen kaszubski w Nadolu, gdzie dowiedzie-
li się jak żyli dawni Kaszubi a także wzięli udział w przejażdż-
ce wozami konnymi ze Słajszewa nad morze. Harcerze przy-
ozdabiali w kaszubskie wzory przyborniki kaszubskie, a zuchy 
zdobywały sprawność stoczniowca. Starsi harcerze, przez 
cały okres zimowiska zajęli się projektem REAKTYWACJA STO-
LEMÓW, gdzie realizowali różne zadania związane z legendą. 
Wszyscy wspólnie bawili się na kominkach, na których gościli 
gawędziarze i kabareciarze kaszubscy, ucząc różnych zwrotów 
i piosenek kaszubskich. Nauczyliśmy się wielu nowych piose-
nek, pląsów, a w piątkowe popołudnie podsumowaliśmy na-
sze wiadomości na harcerskim i zuchowym biegu. Niektórzy 
złożyli Obietnicę Zucha 
lub Przyrzeczenie Harcer-
skie, zdobyli nowe stop-
nie i zuchowe gwiazdki. 
Kilka osób otrzymało 
wymarzone barwy swojej 
drużyny. Na koniec wszy-
scy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i fotografie 
z naszymi kaszubskimi 
gośćmi. 
Czas nam minął bardzo 
szybko, teraz zaczynamy 
szykować się do obozu 
letniego.

phm. Aleksandra 
Piotrowska

Autorzy zdjęć: Julia 
Szmulewska, Adrian 

Bardo, Agnieszka Borys
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wernisaŻ ikon i rysUnkU 
stowarzyszenia kUnszt
dnia 10 lutego 2017r. odbył się wernisaż prac wykona-
nych na warsztatach rysunkowych i pisania ikon sto-
warzyszenia kunszt. Uczestniczkami warsztatów były 
osoby z powiatu wejherowskiego, które w minionym 
roku zapisały się na te zajęcia. 

Projekt „Ikona – dzieło tradycji, modlitwy i medytacji” prowa-
dziła Aleksandra Szwarc. Uczestniczki: Teresa Zielińska, Ewa 
Tomkowicz, Bogusława Bach, Aleksandtra Osiczko, Krystyna 
Wierzbowska – Świt, Celina Niebylska, Wanda Drzewiecka, 
Grażyna Czaplicka, Maria Prena, Beata Zawal – Brzezińska, 
Ewa Świderska- Mądry, Wanda Parcelewska, Małgorzata Łuka-
siewicz i Barbara Terlecka, pomimo skończonych już warszta-
tów nie zaprzestały pracy nad ikonami, a niektóre wykonały 
jeszcze po kilka prac samodzielnie, prezentując je następnie 
na wystawie. Np. p. Teresa Zielińska na swoje 77- lecie wyko-
nała 7 ikon, co stanowi piękną kontynuację rozpoczętej nauki. 
Wielkoformatowe rysunki przedstawiające postacie wykona-
ły: Barbara Terlecka, Jadwiga Adamowicz, Grażyna Czaplicka, 
Mariola Elmanowska i Danuta Rutkowska. Warsztaty rysun-
kowe były prowadzone przez Bogdanę Gołojuch społecznie, 
w ramach działalności własnej stowarzyszenia.
 Wernisaż otworzyła prezes Stowarzyszenia Kunszt Beata 
Zawal – Brzezińska. Wystawę uświetnili swoją obecnością: 
wicestarosta Witold Reclaf, etatowy członek Zarządu Powiatu 
Jacek Thiel, radny powiatu Ludwik Zegzuła, radna miasta Redy 
Karolina Bochan, 
dziennikarz i trener Michał Kaczmarek oraz dziennikarka Eks-
presu Powiatu Wejherowskiego. W otwarciu uczestniczyła 
także dyrektor MBP Bożena Natzke, koleżanki, koledzy artyści 
i zaproszeni goście.

W trakcie trwania wernisażu Aleksandra Szwarc opowiedziała 
o warsztatach ikon, a Maria Prena zaprezentowała napisany 
przez siebie wiersz o ikonach. Wicestarosta z radnymi powia-
tu wręczyli uczestnikom kwiaty i wyrazili swoje uznanie dla 
jakości pokazanych dzieł. Uczestnicy podziękowali swoim mi-
strzom za opiekę merytoryczną i serce.
Wicestarosta Witold Reclaf potwierdził także przyznanie 
przez powiat środków na projekty Stowarzyszenia Kunszt 
w 2017 roku. 
Mecenat nad wystawą sprawowali: Urząd Miasta w Redzie, 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie i Miejska Biblioteka Pub-
liczna.
Pomimo mroźnego popołudnia w Bibliotece Miejskiej pano-
wała serdeczna i ciepła atmosfera, aż trudno się było rozstać. 
Rysunki i ikony będzie jeszcze można oglądać do końca lutego 
2017 roku.

tekst: B. Zawal - Brzezińska, zdjęcia: J. Mroczek
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rejonowy konkUrs historyczny 
w GiMnazjUM nr 2

Uczniowie z sP3 w Vi wojewÓdzkiM 
konkUrsie wiedzy 
„szlakieM Polskich leGend”

wyniki konkUrsU „Meditest 2016” 
w sP3

10 lutego odbył się etap rejonowy kuratoryjnego konkursu 
historycznego dla gimnazjów. Tradycyjnie młodzi miłoś-

nicy historii oraz ich nauczyciele zostali powitani przez dyrektora 
Zespołu Szkół nr 2 - Jana Skrobula. W etapie rejonowym wzięło 
udział 32 uczniów z powiatów wejherowskiego i puckiego. Ucz-
niowie rozwiązali test, a komisja konkursowa w składzie: Barbara 
Stenzel-Wencel - przewodnicząca oraz Gabriela Orzechowska 
i Teresa Brunath, po sprawdzeniu prac wytypowała 10 uczniów 
do etapu wojewódzkiego. Wśród szczęśliwej dziesiątki jest troje 
uczniów z  redzkich gimnazjów: Klaudia Murszewska - Gimna-
zjum nr 2, Szymon Pobłocki- Gimnazjum nr 1 i Kacper Zakrzew-
ski - Gimnazjum nr 1. Serdecznie gratulujemy.

Tekst: Barbara Stenzel-Wencel

We wtorek, 14 lutego, w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się 
szkolne eliminacje do VI Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem 
„Szlakiem polskich legend”, którego organizatorem była Szkoła 
Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku. 
Konkurs był skierowany do trzecioklasistów i wzięło w nim udział 
pięcioro uczniów z klasy 3b. Troje najlepszych: Olga Riebandt, 
Paweł Wróblewski i Kacper Ferra będzie reprezentowało redz-
ką szkołę w etapie wojewódzkim, który odbędzie się w marcu. 
Uczestnikom życzymy powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych 
wyników!

Tekst: Teresa Dopke

W czwartek, 2 lutego nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wrę-
czenie dyplomów i nagród w ogólnopolskim konkursie „Meditest 
2016”, w którym wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 3. Konkurs 
odbył się 17 listopada 2016 roku i był przeznaczony dla uczniów 
klas 5 – 6. SP3 reprezentowała rekordowa liczba uczestników - 45 
uczniów. Cieszy fakt, że spośród 8166 uczniów biorących udział 
w tym konkursie, reprezentanci z SP3 zdobyli miejsca w pierw-
szej 50! Wśród tych uczestników 9 osób, czyli 20% otrzymało wy-
różnienia. Średnia szkoły wyniosła 36, 13 punktów. Wyniki, które 
osiągnęli uczniowie były wyższe niż średnia województwa i śred-
nia krajowa. Najlepsze wyniki uzyskali: 12 miejsce - Bartosz 
Gruba (6b), Kacper Wronka (5a); 13 miejsce - Jakub Igielski 
(5c), Michał Łączyński (5c), Barbara Minczykow (5b), Jakub 
Sidorowicz (5a), Wiktor Zabielski (5a); 15 miejsce - Maciej 
Skibiński (6c), Milena Żabiełowicz (5b). Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Katarzyna Danisewicz

Marzec 2017 
z Mosir reda

tUrniej zakoŃczeniowy redzkiej liGi PiŁki 
siatkowej
MIEJSCE: hALA ZS 1 REDA
TERMIN: 4.03 GODZ. 10.00 
 
tUrniej PiŁki noŻnej „MeMoriaŁ MaŁeGo B.”
MIEJSCE: hALA ZS 1 REDA
TERMIN: 5.03 GODZ. 12.00 
 
Mistrzostwa redy w PiŁce koszykowej szkÓŁ 
GiMnazjalnych kat. chŁoPcÓw i dziewczĄt
MIEJSCE: hALA ZS 2 REDA
TERMIN: 7.03 GODZ. 10.00 
 
Mistrzostwa redy w PiŁce siatkowej szkÓŁ 
GiMnazjalnych kat. chŁoPcÓw i dziewczĄt
MIEJSCE: hALA ZS 2 REDA
TERMIN: 14.03 GODZ. 10.00 
 
tUrniej PiŁki siatkowej PracownikÓw 
saMorzĄdowych
„50 setÓw na 50 lat Miasta redy”
MIEJSCE: hALA ZS 2 REDA
TERMIN: 18.03 GODZ. 10.00 
 
Mistrzostwa redy w Mini PiŁce koszykowej 
szkÓŁ Podstawowych kat. chŁoPcÓw 
i dziewczĄt
MIEJSCE: hALA ZS 1 REDA
TERMIN: 21.03 GODZ. 10.00 
 
Mistrzostwa redy w drUŻynowych BieGach 
PrzeŁajowych szkÓŁ Podstawowych 
i GiMnazjalnych kat. chŁoPcÓw i dziewczĄt
MIEJSCE: STADION MOSIR REDA
TERMIN: 29.03 GODZ. 10.00 
 
redzka liGa Baśki kaszUBskiej
MIEJSCE: SALA KONFERENCYJNA MOSIR REDA
TERMIN: 7.02, 14.02, 21.02, 28.02 GODZ. 18.00
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SEGREGACJA? NIC TRUDNEGO!  

d kilku lat segregacja odpadów nie jest już tylko 
dobrym zwyczajem, ale i obowiązkiem. 
Dyrektywy unijne wymagają, by mniej odpadów 
trafiało na składowiska, a więcej było poddawane 

recyklingowi, przekształcaniu termicznemu w spalarniach 
odpadów i przetwarzaniu biologicznemu.  W związku z 
tym gminy wymagają od swoich mieszkańców, by odpady 
powstające w naszych domach, zbierane były z podziałem 
na frakcje. Dzięki temu odpady danej frakcji nie ulegają 
zanieczyszczeniu i mogą trafić bezpośrednio do zakładów 
przetwarzających dany surowiec. 

Statystyki z ostatnich lat pokazują, że mieszkańcy 
naszego regionu coraz lepiej radzą sobie segregacją 
odpadów. Średnia ilość odpadów zmieszanych, 
przypadająca na mieszkańca systematycznie spada, 
a procentowa ilość odpadów zbieranych selektywnie 
rośnie. Ale może być lepiej! Nakłady finansowe związane 
z przywróceniem materiałów z odpadów recyklin-
gowanych do ponownego użytku są rekompensowane: 
oszczędnością zasobów naturalnych, ograniczeniem ilości 
odpadów powstających w procesach produkcyjnych, 
mniejszym zanieczyszczeniem atmosfery, mniejszym 
zużyciem energii, mniejszą ingerencją w krajobraz oraz 
oszczędnościami finansowymi.  

A CO Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI? 

Zaliczamy do nich leki, baterie, świetlówki, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, a także kleje, farby, lakiery, 
środki ochrony roślin, czyli wszystkie „śmieci”, które 
w swoim składzie zawierają niebezpieczne związki 
chemiczne i metale ciężkie. Umieszczenie ich 
w pojemniku z odpadami zmieszanymi, lub wyrzucenie 
do kanalizacji, może mieć tragiczne konsekwencje 
środowiskowe, gdyż po trafieniu na składowisko 
odpadów czy do oczyszczalni ścieków, zawarte w nich 
toksyny przedostają się do środowiska i atmosfery, 

a finalnie zatruwają organizmy żywe, w tym nas. Dlatego 
tak ważne jest, by odpady niebezpieczne trafiły do 
zakładów, które w sposób bezpieczny i w pełni 
kontrolowany są w stanie je unieszkodliwić.  

Zużyte artykuły, z którymi mamy 
kontakt praktycznie co dnia, mogą 
być niebezpieczne. A jak je 
rozpoznać? Każdy z nich oznaczony 
jest symbolem przekreślonego 
pojemnika na odpady. W razie 
wątpliwości najlepiej zasięgnąć 
języka na stronie lub infolinii producenta, lub u nas, 
w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” - www.kzg.pl. Wszystkie wymienione 
odpady należy oddać do Punktów Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (PZON), lub podczas Objazdowych 
Zbiórek Odpadów Niebezpiecznych (OZON), a sprzęt 
AGD, elektryczny i elektroniczny o wadze większej niż 
20kg odbierzemy od Państwa z mieszkań (nieodpłatnie). 

Odbiór elektrośmieci zgłaszać można pod numerem 
telefonu 58 624 66 11. Adresy punktów PZON, 
pojemników na zużyte baterie, oraz na przeterminowane 
leki dostępne są na naszej stronie: www.kzg.pl.  

Nazwa odpadu 
System 

stacjonarny 
PZON [kg] 

System 
objazdowy 
OZON [kg] 

Zużyty sprzęt EE 9 362 7 814 
Zużyte baterie 64 1 282 

Przeterminowane leki 40 1 021 
Farby z opakowaniami 3 987 0 

Aerozole, gaśnice 13 0 
Środki ochrony roślin 5 0 

Tonery 217 22 
Świetlówki, żarówki 78 7 

Ogółem [kg] 13 844 10 153 

Średnia ilość odpadów 
na mieszkańca 0,999 

 

O 

Nawet jedna mała bateria wielkości guzika 
jest w stanie zatruć metalami ciężkimi metr 

sześcienny gleby lub 400 litrów wody! 
 

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE MIASTA REDY 

W 2016 ROKU 

Z roku na rok ilość odpadów niebezpiecznych 
zbieranych selektywnie wzrasta. W minionym roku 
każdy Mieszkaniec Redy oddał średnio 1 kg takich 
odpadów, natomiast rok i dwa lata temu kolejno 0,6 i 
0,54 kg. Gratulujemy! 
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