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REDA – W DOBRYM
OTOCZENIU
Reda to miasto położone w pobliżu
Gdyni i Gdańska, w malowniczej
pradolinie rzeki Redy i Łeby. Z uwagi
na swoje położenie geograficzne,
tereny
przeznaczone
pod
budownictwo, istniejącą i powstającą
infrastrukturę stwarza doskonałe
warunki do zamieszkania. Trójmiejski
zgiełk tu nie dociera, za to jest spokój
i przyroda, i góry. Może niewielkie,
ale bardzo malownicze. Z nich widać
całe miasto i jego otoczenie.
Reda
to
sport,
rekreacja,
komunikacja. Nowoczesne osiedla
mieszkaniowe
i
ciche
osiedla
domków. Stąd wszędzie blisko. Do
lasów, nad morze, do Trójmiasta.
Lata 2006 – 2010 to kadencja
dużych inwestycji na terenia Miasta
Redy,
realizowanych
zarówno
ze środków własnych jak i z
dofinansowaniem
zewnętrznym.

2

Oprócz dużych inwestycji w drogi,
czy kanalizację miejską, Reda również
postawiła na Kapitał Ludzki. W latach
2008 -2010 realizowano szereg
projektów z dofinansowaniem z
Europejskiego Funduszu Społecznego
w
szczególności
dla
naszych
najmłodszych mieszkańców, których
dobro zawsze mamy na względzie.
Obszar Redy na dzień 31 lipca
2010 r. to: 3488,5442 ha.
Ludność na dzień 31 lipca 2010 r.
to: 20 699 mieszkańców w tym 556
czasowych (20 143 stałych).
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2006

3,7

2007

3,3

15,0

wartość budżetu miasta

2008

7,6

wartość inwestycji poza budżetem

wartość inwestycji z budżetu

17,0

2009

13,0

18,0

2010

26,6

9,9

Z roku na rok rośnie wartość budżetu miasta, ale jeszcze szybciej rosną wydatki na inwestycje i w
2010 roku stanowią już ponad 36 %.

Dynamika wzrostu budżetu miasta i jego wydatków przeznaczonych na inwestycje.
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BUDŻET MIASTA W
LATACH 2006 – 2010

INWESTYCJE
EDUKACYJNE
Budowa sal gimnastycznych.
Wybudowanie
sal
gimnastycznych przy szkołach
wpłynęło na poprawę jakości
życia mieszkańców, ich zdrowia
i kondycji fizycznej. Zwiększyła
się
dostępność
mieszkańców
do podstawowej infrastruktury
społecznej oraz wzrosła jakość
oferty edukacyjnej na poziomie
podstawowym i gimnazjalnym.
W nowoczesnych obiektach,
dzieci i młodzież mają zapewnioną
możliwość pełnej i bezpiecznej
realizacji obowiązkowego programu
zajęć wychowania fizycznego.
Sport i aktywny wypoczynek
propagowane są również wśród
dorosłych mieszkańców naszego
miasta.
Sale
gimnastyczne
udostępniane są poza godzinami
lekcyjnymi
różnego
rodzaju
stowarzyszeniom
i
klubom
sportowym.
Organizacje
pozarządowe we współpracy ze
szkołami kreują nowe imprezy oraz
wydarzenia sportowe i kulturalne w
Redzie, co wpływa korzystnie na
zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży.

Termomodernizacja
budynków
oświatowych.
Zakres
inwestycji
termomodernizacyjnych
w
placówkach
oświatowych
obejmował m.in. modernizację
systemów grzewczych, docieplanie
stropodachów i ścian zewnętrznych,
wymianę okien, drzwi, montaże
nawiewników, modernizację pokryć
dachowych i montaż armatury
wodooszczędnej.
Szkoły zyskały nowy estetyczny
wygląd, ale przede wzrósł w nich
komfort cieplny.
Realizacja
inwestycji
termomodernizacyjnych przyczyniła
się do poprawy efektywności
energetycznej systemów cieplnych.
Wpłynęło to korzystnie na poziom
zużycia energii w budynkach
szkolnych, gdzie starty ciepła
są obecnie znacznie mniejsze.
Termomodernizacja
wpłynęła
pozytywnie na poprawę środowiska
naturalnego w otoczeniu. Spadek
zużycia energii przełożył się na
ograniczenie nadmiernej emisji
do atmosfery pyłów i gazów
cieplarnianych.
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Budowa sali przy ZS nr 2. Koszt ogółem: 4 200 000 zł.

Termomodernizacja ZS nr 2. Koszt ogółem 1 508 000 zł.
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Budowa sali przy SP nr 5. Koszt ogółem: 2 570 370 zł

Termomodernizacja SP nr 5. Koszt ogółem: 344 000 zł.
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Boisko przy Sp nr 2. Koszt ogółem: 35 000 zł.

Termomodernizacja SP nr 2. Koszt ogółem 759 030 zł.
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Budowa sali przy SP nr 6. Koszt 2 314 450 zł

Budowa sali przy SP nr 6.
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Termomodernizacja ZS nr 1. Koszt ogółem: 2370 670 zł.

Termomodernizacja ZS nr 1.
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INWESTYCJE
REKREACYJNO –
SPORTOWE

Park
„Rewitalizacja miasta Redy
poprzez zagospodarowanie i
odnowę Parku nad rzeką Reda”.
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość realizacji
projektu to
3 517 957.49 PLN
Źródła finansowania projektu:
Gmina Miasto Reda – 43,15%
całkowitej wartości realizacji
projektu.
EFRR – 56.85% całkowitej wartości
realizacji projektu.

Przedmiotem
projektu
jest
rewitalizacja miasta Redy obejmująca
zagospodarowanie i odnowę parku
miejskiego wraz z nasadzeniem
zieleni oraz wykorzystaniem terenu
na cele turystyczne, społeczne,
sportowo rekreacyjne oraz budowa
skate parku wraz z wyposażeniem.
Łączna
powierzchnia
zadania
obejmuje obszar 53 110,5m2, w tym:
powierzchnia
zrewitalizowanego
parku 51 250, 5m2; powierzchnia
skate parku 1860m2. Projekt zakłada
zagospodarowanie, po uprzedniej
renowacji i rewitalizacji, terenu
zielonego oraz jego elementów
przyrodniczo-krajobrazowych
i
funkcjonalnych i ich adaptacje do
funkcji kulturalnych, rekreacyjnych,
sportowych i turystycznych.
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Korty tenisowe.

Boiska wielofunkcyjne.
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Moksir
ORLIK,
wielofunkcyjne

boiska

Przy MOKSiR Reda powstało boisko
wielofunkcyjne
zrealizowane
w
ramach rządowego programu „Moje
Boisko - Orlik 2012”.
Termin realizacji 2008 rok
Wartość 1.309.951,42 zł.
Dofinansowanie
660 000 zł.

zewnętrzne

Ścieżka rowerowa
Projekt Gminy Kosakowo
„Turystyczny Szlak Północnych
Kaszub” dofinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Wartość całkowita projektu to 21
634 722,10 zł
Udział Redy w projekcie to 600
000 zł. Dofinansowanie EFRR 60%.
Inwestycja po stronie Redy
objęła stworzenie ścieżki rowerowej
ciągnącej sie od granicy z Miastem
Wejherowo do Granicy z Gminą
Puck.
Inwestycja
obejmuje
też
ustawienie tablic informacyjnych
oraz oznakowanie całego szlaku
rowerowego. Data realizacji 20092011.

Reda jest jednym z partnerów w
projekcie.
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INFRASTRUKTURA
DROGOWA I
TECHNICZNA
Budowa ul. 12- go Marca
– Schetynówka

W II edycji tzw. „Schytynówek”,
Reda jako jedna z dwóch gmin w
powiecie wejherowskim uzyskała
dofinansowanie
z
Narodowego
Programu
Przebudowy
Dróg
Lokalnych. Nasz projekt dotyczący
przebudowy ulicy 12-go Marca pt.
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1465G w Redzie na odcinku od ulicy
Ogińskiego do ulicy Jaśminowej oraz
budowa drogi gminnej na odcinku
od ulicy Jaśminowej do ulicy Puckiej(Etap I)” uzyskał 49 % dofinansowania
tj. 3 000 000,00 złotych. Całkowity
koszt projektu to 6 123 000,00
złotych.
Długość
odcinka
przebudowywanej drogi to łącznie
1052 metry. Projekt doprowadzi
do wytyczenia nowych granic pasa
drogowego drogi i budowy nowej
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konstrukcji
nawierzchni
jezdni.
Wzdłuż drogi zostanie wybudowany
chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki
autobusowe
oraz
urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt
przewiduje
wykonanie
nawierzchni
bitumicznej
jezdni
oraz chodników zjazdów i ścieżek
rowerowych z betonowej kostki
brukowej z pełnym uzbrojeniem
(kanalizacja deszczowa, pozostałe
sieci-kanalizacja
sanitarna,
gaz,
woda i zasilanie energetyczne są już
wykonane), a także z oświetleniem i
kompletnym oznakowaniem. Droga
stanowiąca przedmiot projektu łączy
się z drogą wojewódzką nr 216, a
poprzez las jest alternatywą dla drogi
krajowej nr 6 w kierunku Wejherowa.

Modernizacja - ul. Nowa.

Modernizacja - ul. Korzenna.
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Modernizacja - rejon dworca – ulica z kostki.

Modernizacja - ul. Piaskowa.
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Modernizacja - ul. Pucka.

Modernizacja - ul. Gdańska.
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Budowa kanalizacii sanitarnej i
wodociągowej.
W ramach wielokontraktowego
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„Dolina Redy i Chyloni zaopatrzenie
w wodę i oczyszczanie ścieków”
współfinansowanego z Funduszu
Spójności zrealizowano w Redzie
zadanie polegające na rozbudowie
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Inwestorem zadania był PEWIK
GDYNIA Sp. z o.o. Koszt realizacji
inwestycji to kwota nieco ponad 35
mln 780 tys. zł
Inwestycja w Redzie podzielona
została na dwa odcinki:
Odcinek 1 obejmował budowę:
16 286 m sieci wodociągowej
rozdzielczej z rur PE i żeliwa o średnicy
DN 80-250, 36 751 m kanalizacji
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sanitarnej grawitacyjnej z rur PP
i PCV o średnicy DN 160-315 m,
813 m kanalizacji sanitarnej tłocznej
z rur PE o średnicy 90-225 oraz 6
prefabrykowanych
przepompowni
ścieków.
Odcinek 2 to budowa magistrali
wodociągowej o średnicy DN
315 z rur PE o długości 3560m ze
Stacji Uzdatniania Wody Reda do
ul. Puckiej.
Inwestycja wpłynęła na poprawę
jakości usług i komfort życia
mieszkańców Redy. Przedsięwzięcie
przyczynia się do przyspieszenia
procesu przywracania czystości wód
Bałtyku oraz co za tym idzie, rozwoju
gospodarczego i turystyki w regionie
nadmorskim.

INWESTYCJE
DODATKOWE
Wóz strażacki
Specjalny samochód pożarniczyratowniczo-gaśniczy z napędem
4x4 marki Mercedes Benz Atego
1326AF został zakupiony z dniu
24.09.2009 r. za kwotę 565.960,00zł
na wyposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Redzie. Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Reda finansowany był w
sposób następujący:
- z własnych środków Ochotniczej
Straży Pożarnej Reda w kwocie
180 000.00 PLN pochodzących z
dotacji Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych w Gdańsku i dotacji
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wejherowie.
- ze środków Urzędu Miasta w
Redzie przekazanych w formie
dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej Reda w kwocie
384 960.00PLN, w tym pomoc
finansowa w formie dotacji celowej
Województwa Pomorskiego w
kwocie 62 500,00 PL
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INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA
Projekty z EFS
a) Z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
pozyskano
50
tysięcy złotych na projekt „KLUB
BOBASA”
realizowany
przez
Miejskie Przedszkole nr 1 w Redzie.
Projekt ten to nowoczesna forma
pomocy rodzicom najmłodszych
dzieci w wieku od 0,5 do 3 lat w
edukacji i projekcji zabawy.
Od września 2008 roku do czerwca
2009 roku w przedszkolu odbywały
się spotkania dzieci z rodzicami
wspierane przez doświadczonych
pedagogów, którzy wskazywali
metody i techniki projekcji zabawy
poprzez ruch. Specjalnie dla
młodych rodziców, szczególnie
tych którzy posiadali pierwsze
swoje dziecko projekt stworzył
grupę wsparcia, która miała na
celu ukierunkowanie ich przyszłych
działań na rzecz rozwoju swoich
pociech.
Mottem projektu były słowa Paula
Dennisona – „Ruch jest drzwiami
do uczenia się”.
b) Z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego pozyskano również
50 tysięcy złotych na projekt
„Wyobraźnia,
technika,
środowisko” realizowany przez
Zespół Szkół nr 1 w Redzie. Projekt
adresowany do 14 i 15 letnich
uczniów miał na celu rozszerzenie
wiedzy z zakresu nauk ścisłych,
pogłębianie zrozumienia przez
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uczniów
powiązań
miedzy
teoretyczną wiedzą naukową, a jej
zastosowaniem w praktyce, nabycie
przez
młodzież
umiejętności
korzystania z wiedzy naukowej
do własnej twórczości technicznej.
Projekt był odpowiedzią na
potrzebę przybliżania uczniom
problematyki
technicznej
w
związku z zapotrzebowaniem
lokalnego rynku pracy.
Projekt był realizowany od września
2008 roku do końca grudnia 2008
roku.
c) „Popularyzacja Tradycji i Historii
Kaszub
w
mikroregionie”.
Wartość projektu ogółem to 50
tys. zł
Projekt realizowany przez Szkołę
Podstawową nr 5 w Redzie
miał za zadanie popularyzację
tradycji i historii Kaszub. Idea
przyświecająca realizacji projektu
wypłynęła z potrzeby dbania o
rdzennych mieszkańców Redy i
całego regionu Małego Trójmiasta
Kaszubskiego. Szkoła ta jest jedyną
w Redzie i w MTK szkołą uczącą
języka kaszubskiego.
W ramach projektu przeprowadzono
warsztaty
artystyczne,
plener
malarski, konkurs języka i kultury
kaszubskiej.
Termin realizacji: od maja 2008
roku do końca kwietnia 2009 roku.

d) ”Angielskie
przedszkole
w
Redzie” partnerski projekt ze
szkołą języków obcych YES.
Projekt polega na bezpłatnym
pobycie od poniedziałku do piątku
w punkcie przedszkolnym dzieci
zamieszkujących na terenie miasta
Reda. W nowo powstałej placówce
są 4 oddziały dla dzieci w wieku
3-5 lat. Każdy oddział liczy do
15 dzieci, dodatkowo codziennie
odbywają się zajęcia z języka
angielskiego (bezpłatnie).
Wartość całkowita projektu:
872 953,68 zł.
Wartość pozyskanych środków z
zewnątrz: 846 765,06 zł.
Udział własny Gminy:
26 188,62 zł.
Okres realizacji projektu: 20092011
e) „Pomysł na PLUS – Porozumienie
Lokalnych
Ugrupowań
Społecznych”
projekt
Europejskiego
Ugrupowania
na Rzecz Edukacji i Kreowania
Aktywności
„EUREKA”
w
partnerstwie z Gminą Miasta Redy.
Projekt miał na celu wsparcie III
sektora w powiecie wejherowskim
w celu realizacji zadań ekonomii
społecznej poprzez profesjonalne
szkolenia z zakresu pozyskiwania
środków na działalność statutową,
konferencje
poświęcone
budowaniu partnerstwa lokalnego
itp.
Wartość całkowita projektu:
152 500,00 zł.
Wartość pozyskanych środków z
zewnątrz: 152 500,00 zł.

Okres realizacji projektu: 20082009
f) „Aktywizacja
społeczna
i
zawodowa
–
kompleksowy
program dla powiatu puckiego i
wejherowskiego” projekt centrum
„DOCENDI” w partnerstwie z
Gminą Miasta Redy.
Głównym celem projektu jest
wpłynięcie
na
ograniczenie
bezrobocia w obu powiatach i
stworzenie ku temu odpowiednich
szkoleniowych warunków poprzez
kursy, szkolenia, poradnictwo
zawodowe i psychologiczne dla
osób zagrożonych wykluczeniem
umożliwiające
nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji
i kompetencji zawodowych .
Wartość całkowita projektu:
315 495,80 zł
Wartość pozyskanych środków z
zewnątrz: 315 495,80 zł
Okres realizacji projektu: 20092010
Cel projektu:
Grupa
docelowa:
osoby
długotrwale bezrobotne, osoby
powracające na rynek pracy
po urlopach wychowawczych
i macierzyńskich, tosoby po
50 roku życia, młodzież w wieku
15-25 lat zagrożona wykluczeniem
społecznym, osoby bezdomne.
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Szczepionki HPV
Uchwałą Rady Miejskiej w Redzie
Nr XXX/299/2009 z dnia 11 marca
2009 roku przyjęto gminny program
zdrowotny pod nazwą „Program
przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w Gminie Miasta Redy na lata 2009
– 2014”
Cele ogólne programu to m.in.:
• zaszczepienie przeciw wirusowi
HPV w każdym roku obowiązywania
Programu wszystkich 13 – latek
zameldowanych na terenie Gminy
Miasto Reda
• zwiększenie skuteczności edukacji
zdrowotnej
wśród
nastolatek
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odnośnie zachorowalności na raka
szyjki macicy
• ukształtowanie
właściwych
nawyków
higienicznych
u
dziewcząt
• wypromowanie zdrowego trybu
życia wśród młodzieży szkolnej
Program 6 letni – umowy z
realizatorami Programu zawierane
są każdorazowo na kolejny rok
kalendarzowy.
Budżet Programu – rocznie około
170 000 złotych z budżetu Gminy
przeznaczone są na szczepienia.

WYRÓŻNIENIA
Europejska Gmina, Europejskie
Miasto – 2008 rok
Reda została wyróżniona w
drugiej edycji Rankingu Europejska
Gmina
Europejskie
Miasto
przygotowanej
przez
Gazetę
Prawną.
Ranking
wyróżniał
samorządy, na obszarze których
osiągane są największe sukcesy w
pozyskiwaniu środków unijnych.
W przedsięwzięciu uwzględniane
były wszystkie programy unijne,
których beneficjentami były nie tylko
władze samorządowe i podległe
im jednostki organizacyjne, ale
także przedsiębiorcy i organizacje
społeczne.

Samorząd Przyjazny Biznesowi
2009
Zwycięzcy Konkursu Samorząd
Przyjazny Biznesowi są wyłaniani
na podstawie liczb dynamicznych
i efektywnych firm i banków
spółdzielczych
na
10 tys.
mieszkańców
oraz
ankiet
od
firm i banków spółdzielczych.
Wyniki konkursu są ogłaszane na
Konferencjach Lokalnego Biznesu.

Przyjazna Gmina 2009
Certyfikat
ogólnopolskiego
programu, mający na celu wyłonienie
najlepszych gmin w Polsce oraz
wskazanie kierunków rozwoju w
polskim samorządzie lokalnym, a
także promocję gminy przyjaznej
inwestorom, mieszkańcom i turystom.
Zaszczytny tytuł przyznano Redzie
za dużą aktywność w prowadzeniu
inwestycji, ciągle rosnący budżet
miejski i dużą wartość pozyskanych
środków unijnych.

23

24

Urząd Miasta w Redzie
ul. Pucka 9
84-240 Reda
www.reda.pl
sekretariat@reda.pl
promocja@reda.pl
tel. 58 678 80 23
fax 58 678 31 24
foto.: A. Binkiewicz,
archiwum UM Reda

