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• 50 LAT MIASTA REDY 1967-2017 •

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia wypełni ciepłem zimowe dni, 
a w Nowym Roku spełnią się wszystkie marzenia. 

W ten świąteczny czas życzymy Państwu wiele zdrowia i radości.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Kazimierz Okrój
wraz z radnymi

Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński

wraz ze współpracownikami



ROK 2017 W INWESTYCJACH
Trwa realizacja zadania „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków stanowiących własność Gmi-
ny Miasto Reda”. Projekt dotyczy termomodernizacji dwóch 
budynków komunalnych przy ul. Wodociągowej oraz budyn-
ku przedszkola przy ul. Gniewowskiej. Równolegle odbywa się 
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku 
remizy strażackiej w Redzie oraz jego rozbudowa w ra-
mach Programu Regionalnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014 -2020”, Inwestycja ta jest realizowana 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i w około 
85% finansowana z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

W ramach zadania „Modernizacja oświetlenia zewnętrz-
nego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych 
i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gmi-
nie Miasta Reda” około 1057 tradycyjnych lamp z żarów-
kami sodowymi zostanie wymienione na energooszczędne 
oświetlenie ledowe. Na to Reda otrzymała dotację z EFRR, 
w wysokości 1 700 000 zł, co stanowi 85% wartości zadania. 

Pomimo niesprzyjającej pogody, cały czas trwa „Przebudo-
wa istniejącej bieżni żużlowej oraz budowa instalacji 
kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie- bieżnia okręż-
na 400m certyfikowana” na którą Reda otrzymała 50% 
dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej, 
w wysokości 1 230 000,00 PLN. 

Pod koniec lipca oddano do użytkowania kolejny odcinek chod-
nika i ścieżki rowerowej, wykonanych w ramach zadania: „Prze-
budowa ul. Obwodowej etap II: budowa chodnika i ścież-
ki rowerowej w ul. Obwodowej na odcinku od ul Łąkowej 
do ronda ul. Młyńskiej i Morskiej w Redzie”. Wybudowano 
około 1600 m2 chodnika i około 1700 m2 ścieżki rowerowej. 50% 
kosztów inwestycji pokrył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Na ulicach Rzecznej i fragmencie ul. Brzozowej (między 
ul.  Nową i Wiejską) wykonano nowe nakładki bitumiczne. 
W  toku są prace na ul. Gniewowskiej i Jarej. Podczas robót 
drogowych występowały zauważalne utrudnienia w ruchu, 
lecz cierpliwość mieszkańców została najbardziej wystawiona 
na próbę podczas przebudowy skrzyżowania Pucka – Wejhe-
rowska, związanego z realizacją w tym rejonie prywatnej in-
westycji.

Zrealizowano utwardzenia tymczasowe na ulicach: Ogińskie-
go, Gawędy, Owsianej i fragmencie ul. Marysieńki. Do koń-
ca roku zakończą się prace na ul. Jaśminowej i fragmencie 
ul. Kwiatowej. W ramach inicjatyw lokalnych, przy współudzia-
le mieszkańców zrealizowano utwardzenia płytami YOMB na 
ul. Bacewicz.

Gruntownie przebudowano ulicę Podleśną. Wymieniono 
sieć wodociągową, wykonano sieć deszczową, ulica ma nowe 
chodniki i jezdnię z kostki brukowej.

Zakończono II etap budowy ul. Wiśniowej, (od ul. Nowej do 
Kazimierskiej). Remontowano również chodniki dla pieszych, 
najwięcej w rejonie ulic Wiejskiej i Sobieskiego.

Trwa budowa boiska do piłki nożnej przy SP 2, które będzie 
oddane w roku przyszłym.

Kończy się realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego 
2017. Były to: „Parking rowerowy” przy SP 3, „Siłownia ze-
wnętrzna wraz z placem zabaw” dla mieszkańców osiedli 
pomiędzy ul. Osadniczą i Obwodową, „Budowa placu za-
baw i rozbudowa boiska do koszykówki w dzielnicy Bet-
lejem”, „Fit Park w Piątce łączy pokolenia” przy SP5 oraz 
„Strefa Zieleni i Rekreacji – miejsce wypoczynku dla ro-
dzin i młodzieży” na ulicy Garncarskiej.

Przed 1 listopada zmodernizowano kolejną aleję na cmenta-
rzu komunalnym przy ul. Gniewowskiej, wykonując nową, na-
wierzchnię i oświetlenie, co przyczyniło się do poprawy funk-
cjonalności i estetyki tego miejsca. 

Gmina Miasto Reda, w partnerstwie z gminami ościenny-
mi, stara się o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne 
źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gmi-
ny Miasto Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, 
Łęczyce i Gniewino”. Konkurs powinien być rozstrzygnięty 
w połowie przyszłego roku. 

Podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji „Budowa 
węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowy-
mi”, zlokalizowanego na terenie wokół dworca PKP w Redzie. 
Inwestycja będzie w 51,88% kosztów kwalifikowanych dofi-
nansowana ze środków RPO WP 2014 - 2020. Obecnie trwa 
procedura wyłonienia wykonawcy.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Redzie, która 
odbyła się w dniu 25 października 2017 roku zostały pod-
jęte następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXXVI/362/2017 w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Redy.

2.  Uchwała nr XXXVI/363/2017 uchwały w sprawie obowiązu-
jących na terenie miasta Redy stawek od podatku od nie-
ruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości 
prawnej.

3.  Uchwała nr XXXVI/364/2017 w sprawie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości. 

4.  Uchwała nr XXXVI/365/2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym na-
jemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na 
okres do 3 lat.

5.  Uchwała nr XXXVI/366/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami, których przedmiotem są te same nierucho-
mości, na okres do 3 lat.

6.  Uchwała nr XXXVI/367/2017 o uchyleniu uchwały Nr 
LIV/451/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 sierpnia 
2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości na rzecz Powiatu Wejherowskiego. 

7.  Uchwała nr XXXVI/368/2017 w sprawie zmiany uchwały 
nr LVI/471/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 
2010 roku w sprawie gromadzenia przez oświatowe jed-
nostki budżetowe inne niż przedszkola na wydzielonym 
rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych. 

8.  Uchwała nr XXXVI/369/2017 o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
południowo-wschodniej części jednostki „C”, na wschód 
od ulicy Obwodowej w Redzie. 

9.  Uchwała nr XXXVI/370/2017 w sprawie Rocznego Progra-
mu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

10.  Uchwała nr XXXVI/371/2017 o zmianie Uchwały Nr 
XXVII/237/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 listopa-
da 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie mia-
sta Redy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 
i w miejscu sprzedaży. 

11.  Uchwała nr XXXVI/372/2017 w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Redzie. 

12.  Uchwała nr XXXVI/373/2017 o zmianie Uchwały Nr 
XXX/299/2009 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2009r. 
w  sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego 
pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki maci-
cy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017.

13.  Uchwała nr XXXVI/374/2017 o zmianie Uchwały nr 
XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 
2016 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2017 rok. 

14.  Uchwała nr XXXVI/375/2017 o zmianie Uchwały nr 
XXV/265/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 
2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Redy.

15.  Uchwała nr XXXVI/376/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie w Szkołę Podsta-
wową nr 4 im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie.

16.  Uchwała nr XXXVI/377/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie w Szkołę Podsta-
wową nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie. 

17.  Uchwała nr XXXVI/378/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Małego Trój-
miasta Kaszubskiego w Redzie. 

18.  Uchwała nr XXXVI/379/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie. 

19.  Uchwała nr XXXVI/380/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie. 

Podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie, któ-
ra odbyła się w dniu 29 listopada 2017 roku zostały pod-
jęte następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXXVII/381/2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej włas-
ność Gminy Miasto Reda.

2.  Uchwała nr XXXVII/382/2017 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość, na okres do 3 lat.

3.  Uchwała nr XXXVII/383/2017 o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie.

4.  Uchwała nr XXXVII/384/2017 w sprawie kontynuacji na te-
renie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina Na Plus” w la-
tach 2018- 2020.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W REDZIE

Uroczystości dziewięćdziesiątej dziewiątej rocznicy 
odzyskania niepodległości w Redzie rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. 
Katarzyny, koncelebrowaną przez księży czterech 
redzkich parafii, z udziałem  pocztów sztandarowych 
honorowej asysty uczniów ZSP w Redzie, przedstawi-
cieli władz miasta oraz mieszkańców. 

Tam odmówiono modlitwę za tych którzy oddali życie za nie-
podległość ojczyzny, a okolicznościowe przemówienie wy-
głosił burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. Po mszy zebrano 
się pod tablicą upamiętniającą poległych mieszkańców Redy, 
gdzie po odegraniu Hymnu Państwowego, złożono wieńce 
i  wiązanki kwiatów. Kwiaty składały delegacje: Stowarzysze-
nia Kombatantów, Rady Miejskiej, Urzędu Miasta,  Związku 
Emerytów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie, Związku 
Harcerstwa Polskiego, przedstawicieli partii politycznych (PiS, 
PO, Nowoczesna), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, szkół 
podstawowych, Biblioteki i Uniwersytetu III Wieku, MOSiR 

i MDK, Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo – Komunal-
nego „Koksik”, Cechu Rzemiosł Różnych, Klubu Sportowego 
Orlęta Reda, Stowarzyszenia Kunszt oraz Stowarzyszenia Po-
mocna Dłoń. Po złożeniu wieńców i wiązanek uformował się 
pochód, który  przeszedł do Miejskiego Domu Kultury, gdzie 
na zmarzniętych czekała smaczna gorąca grochówka, herba-
ta i kawa. W zapełnionej sali „Fabryki Kultury”  wysłuchano 
Koncertu Niepodległościowego w wykonaniu zespołu  Pro 
Bono oraz  Chóru Consonans pod dyrekcją Ewy Szmidt. Na 
zakończenie uroczystości burmistrz Redy zaprosił zebranych 
na Rogale Marcińskie.

5.  Uchwała nr XXXVII/385/2017 o uchyleniu uchwały 
XXV/264/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 
2016 r. w sprawie udzielenia w latach 2016, 2017 oraz 
2018 pomocy finansowej w wysokości 34.200,00 zł Samo-
rządowi Powiatu Wejherowskiego w ramach projektu pn. 
„System Aktywizacji aktywności społeczno – zawodowej 
w Powiecie Wejherowskim cz. II” Działanie 6.2 Usługi spo-
łeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

6.  Uchwała nr XXXVII/386/2017 o uchyleniu uchwały XXVI-
II/296/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2017 
r. w sprawie udzielenia w latach 2017 oraz 2018 pomocy fi-
nansowej w wysokości 38.400,00 zł Samorządowi Powiatu 
Wejherowskiego w ramach projektu pn. „System Aktywiza-
cji aktywności społeczno – zawodowej w Powiecie Wejhe-
rowskim cz. I” Działanie 6.1 Aktywna integracja w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego 2014 – 2020.

7.  Uchwała nr XXXVII/387/2017 w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dzienny-
mi opiekunami działającymi na terenie Gminy Miasto Reda.

8.  Uchwała nr XXXVII/388/2017 w sprawie przeprowadzenia 
na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczą-
cych Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

9.  Uchwała nr XXXVII/389/2017 w sprawie kierunków działa-
nia Burmistrza Miasta Redy w zakresie bezpłatnych prze-
jazdów środkami komunikacji miejskiej dla uczniów szkół 
podstawowych.

10.  Uchwała nr XXXVII/390/2017 w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 
w Redzie.

11.  Uchwała nr XXXVII/391/2017 w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018 w Redzie.

12.  Uchwała nr XXXVII/392/2017 w sprawie zmiany statutu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Derdowskie-
go w Redzie.

13.  Uchwała nr XXXVII/393/2017 o zmianie Uchwały nr 
XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 
2016 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2017 rok.

14.  Uchwała nr XXXVII/394/2017 o zmianie Uchwały nr 
XXV/265/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 
2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Redy.

15.  Uchwała nr XXXVII/395/2017 w sprawie uchwalenia Pro-
gramu Senioralnego dla Gminy Miasto Reda na lata 2018 
– 2020.
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PRZEMÓWIENIE 
BURMISTRZA MIASTA 
REDY Z OKAZJI DNIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Szanowni Zgromadzeni!

	 Po	123	 latach,	11	 listopada	1918	roku	Polska	pojawiła	się	
z powrotem	na	mapach	Europy	i	świata.	Tworzenie	kraju	na	
nowo,	w	skrajnie	różnej	rzeczywistości	społecznej	i	politycznej,	
na	terenach	spustoszonych	wojną,	w	zdziesiątkowanym	społe-
czeństwie	nie	było	łatwe.	Niewyobrażalnym	dla	nas	–	współ-
czesnych,	 pokoleń	 urodzonych	 i	 wychowanych	 w  czasach	
pokoju	 jest	 tempo,	w	 jakim	 kształtowano	podstawy	 polskiej	
państwowości.	Przecież	od	dnia,	w	którym	decyzją	Rady	Re-
gencyjnej	Józef	Piłsudski	objął	naczelne	dowództwo	tworzącej	
się	armii	polskiej,	jednocześnie	podejmując	się	misji	utworze-
nia	 rządu	narodowego,	do	dnia	wydania	dekretu	w	sprawie	
wyborów	do	Sejmu	upłynęło	zaledwie	17	dni!
	 Szczególny	 to	był	 czas	 i	 szczególne	były	 te	wybory,	po	 raz	
pierwszy	oparte	na	formule	pięcioprzymiotnikowej:	powszech-
ne,	równe,	bezpośrednie,	proporcjonalne	i	tajne.	Uprawnieni	
do	 nich	 zostali	 wszyscy	 pełnoletni	 obywatele	 polscy,	 w	 tym	
kobiety.	 Po	 raz	 pierwszy	 Polacy	 poczuli,	 że	mają	 wpływ	 na	
rzeczywistość,	w	jakiej	żyją.	Czy	to	można	nazwać	początkiem	
społeczeństwa	obywatelskiego..?
	 Najważniejsze	jednak	było	to,	że	Polacy	pokazali,	 iż	w	imię	
racji	 najwyższych	 idą	 ramię	 w	 ramię,	 niezależnie	 od	 różnic	
biografii	i	poglądów.	Ich	wspólna	praca	na	rzecz	niepodległej	
Ojczyzny	stała	się	podwaliną,	na	której	państwo	nasze	trwa	do	
dzisiaj.		Dlatego	teraz,	po	niemal	100	latach,	żyjemy	w	wolnej	
i suwerennej	Polsce,	której	głos	jest	na	świecie	słyszalny	i z	gło-
sem	której	się	liczą.	Pamiętajmy,	że	o	wielkości	państwa	stano-
wią	jego	obywatele.	Ojczyzna	-	zwłaszcza	w	czasach	otwartych	
granic	i	postępującej	globalizacji	to	wspólnota	ludzi	nieobojęt-
nych.	Zaangażowanych.	Umiejących	działać	wspólnie.	
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PROGRAM SENIORALNY 
NA LATA 2018 – 2020
Na ostatniej sesji Rada Miejska w Redzie uchwaliła Pro-
gram Senioralny dla Gminy Miasto Reda na lata 2018 
– 2020. Co to oznacza dla mieszkańców?

Zadaniem samorządu terytorialnego każdego szczebla jest 
stwarzanie przestrzeni przyjaznej seniorom i warunków do 
rozwoju inicjatyw dedykowanych osobom starszym. Według 
prognozy demograficznej, do roku 2020 jedną piątą miesz-
kańców Redy będzie stanowiła grupa 60+. Problemy związa-
ne ze zjawiskiem „starzejącego się” społeczeństwa wymagają 
działań zarówno indywidualnych, jak i o zasięgu ogólnym. 
Grupa seniorów 60+ nie jest jednorodna. Znajdziemy tu za-
równo osoby niesprawne, samotne, żyjące ze skromnej eme-
rytury czy renty, wymagające wsparcia ze strony instytucji 
państwa i samorządu terytorialnego, jak też osoby aktywne, 
wykształcone, w miarę sprawne i samodzielne, poszukujące 
oferty dostosowanej do swoich potrzeb i możliwości. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom obu grup, opracowano 
Program Senioralny, który jest adresowany do osób powy-
żej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Redy. W jego 
realizacji uczestniczą Urząd Miasta Redy, organizacje poza-
rządowe, a  także jednostki organizacyjne Gminy Reda oraz 
Miejski Dom Kultury w Redzie i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Redzie. Założeniem Programu jest wspieranie seniorów 
60+ w  zwiększaniu aktywności społecznej poprzez udział 
w przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych lub kultural-
nych, a także zaspakajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyj-
nych osób chorych, niepełnosprawnych oraz niezdolnych do 
samoobsługi.
Program ma służyć przede wszystkim rozwojowi i wspiera-
niu inicjatyw oddolnych, płynących ze strony organizacji po-
zarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na rzecz osób starszych.

W ramach Programu będą realizowane następujące za-
dania: 
•  Dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych skie-

rowanej do osób 60+, polegającej na prowadzeniu różnych 
form aktywizacji społecznej osób starszych (w tym edukacyj-
nej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej),

•  Wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych celem 
upowszechniania edukacji i promowania zdrowia oraz kon-
dycji psychofizycznej seniorów,

•  Przystąpienie do Programu Miasto Przyjazne Seniorom 
i Programu Ogólnopolska Karta Seniora,

•  Wdrożenie ulg w opłatach za dostęp do wybranych usług 
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych świadczonych 
w Miejskim Domu Kultury w Redzie i w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Redzie,

•  Świadczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Redzie 
nieodpłatnych, indywidualnych konsultacji i pomocy dla 
seniorów w nabyciu umiejętności korzystania z komputera 
i nawigacji po Internecie,

•  Zdiagnozowanie potrzeby utworzenia w gminie placówki 
opieki i wsparcia dziennego dla osób starszych, opracowa-
nie i realizacja koncepcji utworzenia i finansowania takiej 
placówki w postaci np. gminnego domu dziennego poby-
tu dla osób starszych, które z powodu choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozba-
wione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, 

•  powołanie przez Burmistrza Miasta Redy Gminnego Ze-
społu ds. Polityki Senioralnej o charakterze organu opinio-
dawczo-doradczego Burmistrza Redy w sprawach gminnej 
polityki senioralnej, w skład którego wejdą między innymi 
przedstawiciele organów i instytucji zajmujących się roz-
wiązywaniem problemów osób starszych oraz organizacji 
działających na rzecz osób starszych.

Zasady finansowania Programu:
Program Senioralny dla Gminy Miasto Reda będzie finan-
sowany z budżetu Miasta Redy. Wsparcie finansowe zadań 
realizowanych na rzecz osób starszych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożyt-
ku publicznego odbywać się będzie w sposób i na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 
r. poz. 1817 z późn. zm.). Zadania te będą szczegółowo okre-
ślane w corocznym programie współpracy Miasta Reda z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego. 
W przypadku utworzenia placówki wsparcia dziennego dla 
osób starszych o ograniczonej samodzielności, pobyt w tej 
placówce będzie też finansowany, na odrębnych zasadach, 
przez podopiecznych placówki.

BEZPŁATNE PRZEJAZDY 
DLA UCZNIÓW
Na ostatniej sesji Rada Miejska w Redzie podjęła 
uchwałę w sprawie kierunków działania burmistrza 
w  zakresie bezpłatnych przejazdów środkami komu-
nikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych. To 
oznacza, że na mocy porozumienia między Wejhero-
wem a Redą od 1 stycznia 2018 roku uczniowie szkół 
podstawowych, którzy są zameldowani na terenie 
Redy, będą mogli bezpłatnie korzystać z autobusów 
MZK Wejherowo.

Ulga ma obowiązywać w trakcie roku szkolnego. Uczniowie, 
pragnący korzystać z darmowych przejazdów, muszą posia-
dać przy sobie elektroniczną kartę MZK i ważną legitymację 
szkolną. Brak powyższych dokumentów traktowany jest jako 
przejazd bez biletu.
Wniosek o wydanie karty elektronicznej MZK w celu zakodo-
wania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów można skła-
dać od 4 grudnia 2017 r., w siedzibie Miejskiego Zakładu Ko-
munikacji w Wejherowie, od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7:30 do 14:30. Zapisanie uprawnienia na karcie już wyda-
nej możliwe jest od 13 grudnia. W celu dopełnienia formalno-
ści niezbędne będzie złożenie w siedzibie MZK w Wejherowie 
podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświad-
czenia, które potwierdza adres zameldowania dziecka.
Podczas wakacji uczniowie szkół podstawowych będą korzy-
stać ze zniżki w wysokości 50 proc. Dzieci w wieku od 4 do 6 
lat nie są objęte bezpłatnymi przejazdami, więc też korzystają 
ze zniżki 50 proc. Do czwartego roku życia dzieci mogą jeź-
dzić za darmo.
Więcej informacji na www.mzkwejherowo.pl
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KOKSIK 
- CIEPŁO W REDZIE

ZŁOTE GODY

Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne 
w Redzie właśnie rozpoczęło 26 sezon grzewczy, cho-
ciaż oddana do użytku w 1984 roku ciepłownia miejska 
w Redzie jest o osiem lat starsza. 

Wyższy niż w miesiącach letnich poziom mocy osiągnął 
krwiobieg systemu ciepłowniczego, czyli 23-kilometrowa 
sieć ciepłociągów. Pełnią swoich możliwości zaczęły funkcjo-
nować główne organy układu – 412 węzłów ciepłowniczych, 
z których ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i pod-
grzania wody jest dostarczane do około 12 000 mieszkańców 
Redy. Na wyższym poziomie mocy pracuje serce systemu – 
czyli ciepłownia miejska. 
W okresie ubiegłych sześciu lat wszystkie elementy układu 
zostały zmodernizowane, zgodnie z najnowszymi dostępny-
mi technologiami. W efekcie tych prac ponad 92 % naszych 
ciepłociągów wykonanych jest w technologii preizolacji, 
z czego ponad 56 % w najbardziej energooszczędnym syste-
mie TwinPipe – rur podwójnych w jednej otulinie izolacyjnej. 
Wszystkie węzły ciepłownicze pracują w trybie automatycz-
nej regulacji, co oznacza, że w zależności od warunków pogo-
dowych i wymagań odbiorców same ustalają parametry pra-
cy instalacji odbiorczych w budynkach. Duża część węzłów 
włączona jest w system monitoringu, umożliwiający zdalne 
sterowanie ich pracą, natomiast wszystkie urządzenia po-
miarowe – ciepłomierze służące do rozliczeń zużytego cie-
pła - są objęte systemem zdalnego odczytu. Odbiorcy ciepła 
mają do tej funkcji wygodny dostęp poprzez stronę interne-
tową, dzięki czemu mogą na bieżąco kontrolować wielkość 
zużycia i parametry dostarczanego ciepła. 
Głębokie przeobrażenia technologiczne przeszła również cie-
płownia miejska, zlokalizowana przy ulicy Obwodowej. Zmo-
dernizowano wszystkie układy technologiczne tego obiektu: 
układ pompowy, stacja uzdatniania wody wraz z odgazowa-
niem wody sieciowej, odżużlanie, kotły, komin, a w roku 2015 
- szczególnie ważny dla ochrony powietrza układ odpylania, 
który pozwala z dużym zapasem spełniać obecne normy 
emisyjne oraz bardziej restrykcyjne normy zapowiadane 
w  przyszłości. Ciepłownia pracuje w trybie automatycznej 
regulacji i sterowania, w zależności od zmian temperatury ze-
wnętrznej i zapotrzebowania odbiorców na ciepło. Wszystkie 
wprowadzane unowocześnienia mają optymalizować pracę 
urządzeń całego systemu ciepłowniczego, w celu osiągania 
jak najbardziej korzystnych efektów ekonomicznych i eko-
logicznych. Obniżono straty przesyłowe i wciąż podnosi się 

14 listopada w Urzędzie Miasta w Redzie uroczyście 
świętowano jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego. 
W  sumie, w naszym mieście jest w tym roku 31 par, 
które zawarły związek małżeński w roku 1967, a war-
to wspomnieć, że w tym roku również Reda otrzymała 
prawa miejskie.

Podczas spotkania nie zabrakło życzeń i ciepłych słów ze 
strony władz miasta, w imieniu których przemawiał burmistrz 
Krzysztof Krzemiński, w towarzystwie swojej zastępczyni, Ha-
liny Grzeszczuk oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Te-
resy Dzienisz – Dombrowskiej.
Jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy, medale 50-lecia 
Miasta Redy oraz egzemplarze książki „Reda moje Miasto”, 

sprawność wytwarzania ciepła. W ostatnich latach podjęto 
szereg zadań inwestycyjnych i remontowych, związanych 
z  poprawieniem estetyki ciepłowni i terenu do niej przyle-
gającego. Uporządkowano drogi i place wewnętrzne, odno-
wiono komin oraz szczytową ścianę budynku ciepłowni. Te 
prace będą kontynuowane. Corocznie rozbudowuje się sie-
ci ciepłownicze i podłącza nowych odbiorców. Planowane 
jest stopniowe podłączanie do sieci dalszych części miasta, 
w okolicach ulic Konopnickiej (dawnej Buczka), Podgórnej 
i Gniewowskiej. 

Zarząd Spółki myśli także o rozbudowie ciepłowni o gazowy 
układ produkcji ciepła w skojarzeniu z wytwarzaniem energii 
elektrycznej. Jednak realizacja tego projektu uzależniona jest 
od korzystnych zmian prawnych, minimalizujących ryzyko 
ekonomiczne takiej działalności. 
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W związku z licznymi przypadkami naruszania przez 
kierujących pojazdami przepisów dot. postoju i zatrzy-
mania się, szczególnie w rejonie ulic: Fenikowskiego, 
Osadniczej, Młyńskiej i Morskiej, Komisariat Policji 
w  Redzie informuje o bezwzględnym obowiązku re-
spektowania przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogo-
wym. 

W szczególności przypominamy, że w strefie zamieszkania 
oznaczonej znakiem D-40 (rys. nr 1) obowiązuje zakaz po-
stoju pojazdu w miejscach innych niż wyznaczone. Wo-
bec kierujących naruszających przepisy dot. postoju i zatrzy-
mania się pojazdu, będą wyciągane konsekwencje prawne na 
podstawie art. 97 oraz art. 92 § 1  Kodeksu Wykroczeń.

XIII Redzkie Impresje odbywały się w dniach 27-30 paź-
dziernika 2017 r. pod hasłem przewodnim „Urbi Show 
– miasto i ludzie”. Wystawa wpisała się w obchody 50- 
lecia Redy. Swoje dzieła pokazali członkowie Stowarzy-
szenia Kunszt i zaproszeni goście – łącznie 30 wysta-
wiających. 

Na wystawie można było obejrzeć: malarstwo, rysunek, rę-
kodzieło, ikony, haft, fotografię i biżuterię, a po raz pierwszy 
batik, grafikę komputerową i przestrzenną rzeźbę z kartonu: 
Miasto - Ikeapolis.
Specjalnie na Impresje zostały wypożyczone prywatne, ro-
dzinne fotografie mieszkańców naszego miasta. Zawisły 
w  szczególnej części poświęconej mieszkańcom Redy pt.: 
„Ściana przodków - tacy byliśmy”. Na prawie 200 mono-
chromatycznych fotografiach pokazano rodziców, dziadków 
i wnuki, jak wyglądali pół wieku temu. Ta część była szczegól-
nie wzruszająca dla oglądających. Pomysłodawczynią wysta-
wy była Beata Zawal –Brzezińska. W pracę nad ekspozycją 
zdjęć włączyli się uczniowie Gimnazjum nr 2, którzy realizo-
wali projekt edukacyjny o tej samej nazwie. Uczniowie i arty-
ści pokazali także swoje fotografie z okresu dziecięcego.
Wystawę zaszczycili swoją obecnością: stały członek Zarządu 
Powiatu – Jacek Thiel, radny powiatu Ludwik Zegzuła, bur-
mistrz Redy Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza Te-
resa Kania, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata 
Lewińska, z-ca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK 
w Gdyni Leszek Lewiński, sekretarz miasta Hanna Janiak, 

wydanej w roku jubileuszu miasta. Artystyczną oprawę uro-
czystości zapewniła Oliwia Drawc.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych szczęśliwych lat 
w zdrowiu i radości.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Zbliża się zima, robi się coraz chłodniej. Nadchodzi najgorszy czas 
dla OSÓB BEZDOMNYCH. Prosimy Mieszkańców Redy o zwrócenie 
szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy.

Osoby bezdomne zgłaszające się do MOPS w Redzie mogą li-
czyć na kompleksową pomoc, obejmującą:
• udzielenie schronienia,
• posiłek,
• zasiłek celowy,
• specjalistyczne poradnictwo psychologa i radcy prawnego.

Wszelkie informacje o zaistniałych sytuacjach kryzysowych z za-
grożeniem życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta prosimy 
przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, 
ul. Derdowskiego 25, tel. 58 678 58 65, 58 678 74 87, od poniedział-
ku do piątku, w godzinach 7.30 do 15.30.

POLICJANCI 
PRZYPOMINAJĄ

XIII REDZKIE IMPRESJE 
– KOLEJNA UDANA WYSTAWA

APEL DO MIESZKAŃCÓW REDY
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przewodnicząca Rady Gminy Szemud Aleksandra Perz, rad-
ni: Karolina Bochan, Zbigniew Kisiel i inni. Obecni byli także 
dyrektorzy szkół i przedszkoli: SP2 Iwona Nowicka, z-ca SP3 
Barbara Kisiel, dyrektor SP4 Dominika Kowaliszyn, P-la Przy 
Parku – Regina Klein, ponadto prezesi stowarzyszeń arty-
stycznych: Pro Bono, Mare Nostrum, Klubu Plastyka. Przy-
byli też dyrektorzy: MBP w Redzie Bożena Natzke, Gminnej 
Biblioteki w Luzinie Maria Kraśnicka, MDK w Redzie Tomasz 
Wiśniewski, Róża Melcer z Różanego Centrum i inni.

Scenografia nawiązywała do dworca PKP w Redzie, ważne-
go miejsca komunikacji namalowanego przez sekcję malarzy. 
Każdy z odwiedzających otrzymał bilet kolejowy, który był 
jednocześnie losem. Podczas otwarcia losowano przygoto-
wane przez Urząd Miasta w Redzie gadżety 50-lecia i prace 
artystów. Podczas wernisażu wystąpiła młoda redzka ar-
tystka Ada Czuryńska ze swoim bandem. Zaśpiewała polskie 
piosenki o tematyce związanej z miastem. Własny utwór poe-
tycki o Kunszcie zaprezentowała laureatka II nagrody w kon-
kursie literackim o Redzie - Maria Prena. Prowadzące Beata 
Zawal – Brzezińska i Wiesława Stępniarek przypomniały o 
projektach realizowanych przez stowarzyszenie –Wystawie 
Fotografii Stylizowanej Joanny Mroczek, warsztatach rysunku 
prowadzonego przez Bogdanę Gołojuch oraz tegorocznym 
wyjeździe grupy artystów do Waldbronn w Niemczech. 
XIII Redzkie Impresje były objęte mecenatem Urzędu Miasta 
w Redzie, Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Róża-
nego Centrum Róży Melcer”. 
Odwiedzający zachwycali się pomysłowością artystów, tema-
tem i interesującymi pracami zgromadzonymi na wystawie. 
Burmistrz Krzysztof Krzemiński wręczył Zarządowi Stowa-
rzyszenia książki i medale wydane z okazji jubileuszu miasta, 
a każdy artysta otrzymał medal 50 - lecia. Wystawę odwie-
dziło wielu mieszkańców i miłośników sztuki, którzy z wielkim 
zainteresowaniem oglądali zgromadzone dzieła.
Zarząd Stowarzyszenia Kunszt dziękuje mecenasom za po-
moc w realizacji przedsięwzięcia. Mieszkańcom i mieszkan-
kom Redy za udostępnienie rodzinnych fotografii, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej użyczenie fotografii z wystawy na 60-le-
cie biblioteki, Szkole Podstawowej nr 3 fotografii z Albumu na 
30 -lecie szkoły oraz Szkole Podstawowej nr 4 za nieodpłatny 
wynajem auli. Następna wystawa już za rok.

tekst: B. Zawal – Brzezińska 
fot.: Michał Drelichowski i Włodzimierz Tkaczyk

„MÉSTROWIE BËLNÉGÒ 
CZËTANIÔ – 2017” 
W PÓŁ DRODŻI
W ùszłi wtórk, 7 smùtana 2017 rokù w Miejsczé Biblio-
tece w Rédze béł sã òdbëł eleminacyjny etap czëtelni-
czy rozegracje „Méster Bëlnégò Czëtaniô - 2017”. Môlã 
prezentirowaniô czëtelniczëch dokôzów bëłe redzcczi 
spòdleczny ë pònadgimnazjowé szkòłe. 

Rozegracjã òtemkł Przédnik KPZ part Réda, wasta Andrzéj 
Kraùze, pònemù prowadzenié miónków przëjã wastnô 
Bòżena Natzke jaknô dozérô czëteniczą rozegracjã w  Ré-
dze. Bëtnicë bëlë pòdzeleni na piãc kategòriów: szkòła 
spòdleczno kl. I-III, kl.IV-VI, gimnazjum, szkòłë weszigimna-
zjalné i dozdrzeniałi. Karnã òbsądzëclów czerowała wastnô 
Danuta Bieńkòwskô, jaczi pòmôgałë Regina Labùda i Bòżena 
Natzke. W całoscë w dniu kònkùrsu stawiło sã 8 ùczãstników 
z czegò z kategorie kl I-III, kl. IV-VII i szkòłë weszigimnazjalné 
do finału dostałë sã pò dwie òsobë. Na ògle, bez wspiarcô 
lëdzy z KPZ,  bibliotëczi i szkòłë, robòta przë taczich rozegra-
cjach bëłabë wiele czãżészô. Prowadną jinstitucją kònkùrsu je 
Mùzeum Pismienizne w Wejrowie, gdze  15 gòdnika òdbãdze 
sã finał. Pòprôwdze dzéń 7 lëstopadnika béł w redzczi biblio-
tece dniã prôwdzëwie kaszëbsczim. Òsóbnô pòdzãka czerëjã 
wszetczim szkòlnym jãzeka kaszëbsczégò chtërny dzëce do 
kònkùrsu przerechtowale. 
Dobëlë:
Kat. I-III Szkòłów spòdlecznëch
Zofia Pawlik
Hubert Wicki 
Kat. IV-VII Szkòłów spòdlecznëch
Lena Matysiak
Kalina Mielewczyk
Kat. Szkòłów weszigimnazjalnëch 
Wojciech Skierka
Paulina Skrżyńska
Na półfinał rôczimë do Mùzeùm Przebandowsczich i Keiser-
lingów do Wejrowa 17 smùtana 2017 rokù gòdz. 9:00
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SPOTKANIE POETYCKIE 
Z IDĄ CZAJA
W piątkowe popołudnie, 10 listopada 2017 roku, w sali 
konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Redzie gościła poetka, krasomówczyni, a zarazem 
nauczycielka języka kaszubskiego - pani Ida Czaja. 

Spotkanie to było zorganizowane przez Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie oddział w Redzie, w ramach listopadowych 
spotkań poetyckich promujących młodych kaszubskich arty-
stów. Panią Idę Czaja przywitał prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego w Redzie - Andrzej Krauze, przedstawiając po-
krótce dorobek artystyczno-literacki poetki.

Na wstępie prelegentka zaprezentowała słuchaczom kilka ka-
szubskich wierszy Jana Drzeżdżona, Stanisława Pestki i Stanisła-
wa Janke, jak również swoje utwory oparte o przekazy biblijne. 
Co ciekawe, oprócz odniesień do wiary nie brakowało w nich też 
ludzkiej miłości, a nawet erotyki. – Stary i Nowy Testament pod 
tym względem są niezwykle bogate. Wątek miłości między kobietą 
a mężczyzną jest w nich często obecny, czego przykładem są ta-
kie postaci jak; Herod Antypas i Herodiada, Dawid i Batszeba, Ewa 
czy Maria Magdalena” – podkreślała I. Czaja. W krótkich prze-
rwach poetka opowiadała o sobie, o tym, skąd wzięło się jej 
zainteresowanie literaturą polską oraz kaszubską. Jak mó-
wiła - Urodziłam się w Kamienicy Szlacheckiej w  powiecie kar-
tuskim, w rodzinnym domu nie bardzo mówiono po kaszubsku, 
lecz języka kaszubskiego uczyłam się od swojej babci, a potem 
od nauczycieli, którzy przygotowywali mnie do konkursów re-
cytatorskich „Rodnô Mòwa” - (w których niejednokrotnie była 
laureatką) – Bardzo pokochałam tę mowę, bo to była mowa 
mojego dzieciństwa – stwierdziła. Wspominała też swój debiut 
poetycki, pierwszy tomik wierszy „Mòjim mùlkã je kam” wyda-
nym w piśmie „Tatczëzna” w 1994 roku, jak również następne 
tomiki: „Kropla Krëwi. Dërgnienié…”, „Czôrny kléd”. Z pokorą 
i uznaniem bardzo mocno dziękowała swoim mistrzom, któ-
rzy prowadzili ją literackimi i  kaszubskimi ścieżkami. Wśród 
nich wymieniła m.in. śp. prof. Jerzego Tredera i nauczycielkę 
szkoły średniej Panią Barbarę Pisarek. Lektorka zaprezento-
wała dorosłym słuchaczom, jak i dzieciom przybyłym z swoją 
opiekunką, kilka kaszubskich opowieści związanych z czara-
mi – m.in. historię o zbóju „Madeju z Gór” oraz na wesoło 
– o tym, dlaczego uczniowie w jej szkole uważają ją za czarow-
nicę. Nie zabrakło też pytań od uczestników spotkania. Doty-
czyły one w większości poezji, piękna kaszubskiego słowa, jak 
również wielkich postaci polskiej oraz pomorskiej literatury. 
Wszyscy chcieli otrzymać autografy z krótkim wpisem ar-
tystki na specjalnych okolicznościowych karteczkach. Było to 
jedno z dłuższych spotkań poetyckich i wszyscy do samego 
końca jak urzeczeni słuchali fantastycznej recytacji Idy Czaja.

tekst: Andrzej Krauze, zdjęcia: arch. ZKP

W niedzielny  wieczór, 12 listopada, redzka „Fa-
bryka  Kultury”  zaprosiła mieszkańców miasta 
na swoje trzecie urodziny. W niewielkim budyn-
ku dużo się dzieje, szkoleni są młodzi adepci 
sztuk wszelakich, odbywają się koncerty i kaba-
rety znanych i lubianych wykonawców i amato-
rów, a dla mieszkańców zorganizowano ponad 
100 różnorodnych warsztatów i innych wyda-
rzeń w przestrzeni miejskiej. 

Uroczystość otworzył zespół Bucket Guys, czyli duet 
Oskar i Aleksander Podolscy, znani głównie z gry 
na wiadrach, również podczas ulicznych występów 
w wielu miastach Europy. Tradycyjnie dyrektor  MDK  
Tomasz Wiśniewski przedstawił  działalność placówki 
w ostatnim roku, wręczając jednocześnie statuetki dla 
przyjaciół „Fabryki  Kultury”. Na uroczystość przybyli 
przedstawiciele władz miasta, radni, zaprzyjaźnione 
stowarzyszenia i oczywiście wierni bywalcy „Fabryki”. 
Burmistrz Krzysztof Krzemiński złożył na ręce Toma-
sza Wiśniewskiego i całego zespołu podziękowania za 
efektywną działalność na rzecz mieszkańców. W prze-
rwie między koncertami przybyłych poczęstowano 
urodzinowym tortem. W drugiej części wieczoru za-
grała i zaśpiewała Monika Kitel z zespołem (Adam 
Wójcik – instrumenty klawiszowe, Sebastian Chilewski 
– perkusja, Paweł Kasprzewski -gitara, Zbyszek Wójcik 
– bas), uczestniczka The Voice of Poland VII, wokalist-
ka, pianistka, kompozytorka  i autorka tekstów, ab-
solwentka Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie 
i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pani Monika pracuje 
jako trener wokalny i nauczyciel muzyki, a także orga-
nizuje i prowadzi warsztaty dla młodych wokalistów. 
W 2015 r. ukazał się jej debiutancki album z 10 utwora-
mi, utrzymanymi w konwencji muzyki środka, z wpły-
wami soulowej klasyki. 

STO LAT, FABRYKO!

10   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY 50 LAT MIASTA REDY



GRUDZIEŃ Z FABRYKĄ KULTURY! 
31 GRUDNIA 2017 | GODZ: 00:00 | PARK MIEJSKI W REDZIE

14 STYCZNIA 2018 | FABRYKA KULTURY | WSTĘP WOLNY

RAZEM PRZYWITAJMY NOWY ROK!

26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Tradycją stało się już, że równo o północy, w Par-
ku Rodzinnym w Redzie, wspólnie świętujemy na-
dejście Nowego Roku! Wszyscy zebrani będą mogli 
obejrzeć widowisko z udziałem sztucznych ogni  
i fajerwerków!

Finał odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem będzie pozyskanie środków „dla wy-
równania szans w leczeniu noworodków”. 

– W najbliższym Finale skupimy się na pozyskaniu wsparcia dla podstawowych oddziałów neonatolo-
gicznych – powiedział Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP 

Fundacja WOŚP zdecydowała o tym, by wyrównać szanse leczenia noworodków na podstawo-
wych oddziałach neonatologicznych, poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący 
życie i zdrowie dzieci.
Do zobaczenia 14 stycznia, oczywiście w Fabryce Kultury! Nie zabraknie licytacji, koncertów, 
a na koniec, jak zawsze, puścimy światełko do nieba!
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GRUDZIEŃ Z FABRYKĄ KULTURY! 

Życie	w	Redzie	szybko	płynie

Tak,	jak	rzeka	w	pradolinie.

Zmieniają	się	krajobrazy,

Przeplatają	się	obrazy.

Jesień,	zima,	wiosna,	lato

I	już	roczek	mamy	za	to.

Roczek	Jubileuszowy

Pięćdziesiąty,	półwiekowy

Już	przeminął,	już	za	nami

I	następny	dziś	witamy.

Autor:	Lucyna	Kozioł
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MIKOŁAJKI DLA 
NAJMŁODSZYCH
Tradycyjnie, 6 grudnia, w Redzie odbyły się Miko-
łajki dla najmłodszych. Niestety, w tym roku pogo-
da wyjątkowo nie dopisała, cały dzień padał deszcz 
i impreza, zamiast w Parku Miejskim, odbyła się w 
gościnnych progach Fabryki Kultury.

Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji. Przede 
wszystkim, pierwszych 100 osób, które przyniosły na 
zbiórkę zużyte baterie i plastikowe nakrętki do bute-
lek, otrzymały zielone drzewko na świąteczny stół. 
A dalej były występy, Mikołaj, Śnieżynki, gry i zabawy, 
mnóstwo śmiechu i radości.
Przybyłe dzieci i rodziców powitali burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński i dyrektor MDK Tomasz Wiśniew-

ski, obaj w okolicznościowych czapeczkach. Przy okazji 
burmistrz podziękował za inicjatywę jednego z miesz-
kańców Redy, pana Karola Tempińskiego, który posta-
nowił zorganizować mikołajkową akcję odblaskową. 
Odblaski, w okrągłym, przypominającym bombkę 
choinkową kształcie były rozdawane wszystkim chęt-
nym, dzieciom i dorosłym. Akcja została sfinansowa-
na w całości przez prywatnych sponsorów, redzkich 
przedsiębiorców, którymi są:
• Przedszkole MILO Akademia Małego Człowieka
• EVO STUDIO
• Sklep Owocowo - Warzywny „Lady”

Dziękujemy!
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I TURNIEJ INTEGRACYJNY 
KLAS IV W SP 2 

PROJEKT: „UCZYMY, JAK 
RATOWAĆ ŻYCIE” W SP 2

SUKCES WOKALNY ZOSI TARTAS

„SP 2 siłę ma!” - Tym hasłem, wykrzyczanym z entu-
zjazmem przez wszystkich uczestników, rozpoczął się 
8 listopada Turniej Integracyjny Czwartoklasistów. 

Uczniowie siedmiu klas czwartych, przygotowani do zapo-
wiedzianych wcześniej konkurencji, zaprezentowali się przed 
dopingującymi ich starszymi kolegami z klas V-VII. Klasy 
przedstawiły występy taneczne oraz rywalizowały w konku-
rencjach sportowych; rozwiązywały zadanie matematyczne 
i tworzyły portrety wychowawców. Wszystkim konkurencjom 
towarzyszyło ogromne zaangażowanie i emocje uczestników 
oraz widzów. 
Na koniec, ochotnicy z każdej klasy spotkali się z Duchem 
Konserwatora, od którego otrzymali uśmiechy od ucha do 
ucha, wielkie oczy do patrzenia i uszy do słuchania.
Konkurencje oceniane były przez komisję sędziowską złożo-
ną z uczniów klas V-VII. Wszystkie klasy czwarte otrzymały 
zaświadczenie o przyjęciu do grona uczniów starszych. 
W  konkurencjach turniejowych zwyciężyła klasa IV g, która 
otrzymała dyplom i tort.
Celem turnieju jest ułatwienie czwartoklasistom wejścia do 
społeczności uczniów klas starszych. Tegoroczny, pierwszy 
turniej, został zorganizowany przez p. Katarzynę Piwecką 
-Witt, p. Magdalenę Szornak i p. Łukasza Domagałę. W reali-
zacji imprezy bardzo licznie zaangażowani byli uczniowie klas 
V, VI i VII, co niewątpliwie stanowi o dodatkowym walorze wy-
chowawczym tego projektu.

 tekst: K. Witt, fot. SP 2

17 listopada wszystkie klasy IV Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Redzie wzięły udział w kilkugodzinnym szkole-
niu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Łącz-
nie szkoleniem zostało objętych ok. 150 osób.

Uczniowie, podzieleni na ok. 20-osobowe zespoły, przeszli 
przez cykl szkoleniowy prowadzony przez siedmiu ratowni-
ków medycznych. Na siedmiu bazach czwartoklasiści treno-
wali umiejętności niezbędne w stanach zagrożenia ludzkiego 
zdrowia i życia, w tym:
-  resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci 

z użyciem defibrylatora AED, 
-  naukę wzywania pogotowia, 
-  postępowanie w przypadku zadławienia, 
-  zaopatrywanie urazów i oparzeń,
-  unieruchomienie skręceń i złamań,
-  ułożenie poszkodowanego w tzw. pozycji bezpiecznej.
Pod fachowym okiem doświadczonych ratowników uczest-
nicy projektu mogli spróbować swoich sił w większości pre-
zentowanych czynności. Uczniowie wykazali się wielkim 
zainteresowaniem i zaangażowaniem, chętnie dawali sobie 
opatrywać rany, z zapałem usztywniali „złamane” kończyny 
i bandażowali siebie nawzajem. Kolejki ustawiały się do ćwi-
czeń na manekinach. Młodzi adepci ratownictwa zostali wy-
soko ocenieni przez szkolących ich instruktorów. Każda klasa 
otrzymała pamiątkowy dyplom. 
Projekt został zrealizowany z inicjatywy Urzędu Mar-
szałkowskiego reprezentowanego przez Dyrektora 
Departamentu Zdrowia UM, p. Marzenę Mrozek. Szko-
lenie uczniów przeprowadziła ekipa ratowników me-
dycznych ze Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy 
w Wejherowie. Szkolnym koordynatorem projektu 
była p. Mariola Struk.

10 listopada, w  Młodzieżowym Domu 
Kultury w Sopocie odbył się Woje-
wódzki Konkurs Wokalny „Piosenki 
o Polsce”, w którym SP 2 w Redzie re-
prezentowała Zosia Tartas (kl. III b).  Zo-
sia wykonała utwór pt. „Czy wojna jest 
dla dziewczyn” (sł. Łukasz Tartas, muz. 
Weronika Korthals - Tartas), inspirowa-
ny opowiadaniem Pawła Beręsewicza. 
Niezmiernie miło nam poinformować, 
że Zosia została laureatką III miejsca! 
Zosiu, jesteśmy z Ciebie bardzo dumni 
i serdecznie Ci gratulujemy! 
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13 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 do poszczegól-
nych klas, przy dźwiękach werbla, wchodzili uczniowie 
ubrani w autentyczne mundury Wojska Polskiego z po-
czątków II RP. 

Drużyna żołnierzy przekazywała uroczyście odezwę Józefa 
Piłsudskiego z 11 listopada 1918 roku. Swoje role uczniowie 
odegrali godnie i z wielkim zaangażowaniem, utożsamiając 
się z bohaterami tamtego czasu. 
Między lekcjami społeczność szkolna mogła podziwiać 
uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy polskich II RP. Akcja 
ta wzbudziła duże zainteresowanie dzieci i młodzieży. Cieka-
wa prezentacja mogła się odbyć dzięki udostępnieniu swoich 
zbiorów przez rodzinę Joanny i Wojciecha Mińczykow.
 Najmłodsi uczniowie również uroczyście obchodzili Święto 
Niepodległości. Na sali, pięknie udekorowanej przez panie A. 
Formellę i K. Kuligowską, stawili się wszyscy z klas 0-3. Ucz-
niowie byli w odświętnych strojach, z kotylionami przypięty-
mi do bluzeczek. Dzieci, przywitane przez panią dyrektor Ju-
stynę Zabrodzką, wysłuchały utworu przygotowanego przez 
uczniów z kl. III d, oraz wierszy i piosenek przegotowanych 
przez uczniów z klas 0. Nad przygotowaniem uroczystości 
w klasach 0 czuwały panie M. Semmerling oraz K. Kuligowska. 
 Po wysłuchaniu patriotycznych utworów nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursów „Wiedzy o Polsce” dla klas 1-3, przy-
gotowanych przez panie D. Gajewską, H. Zwierzycką oraz M. 
Szymoniak. Dzieci na poszczególnych poziomach zmierzyły 
się z pytaniami i zadaniami o różnym stopniu trudności. Naj-
lepsi okazali się: 
Klasy I – I m-ce: Natalia Andruszyńska kl. Ib, II m-ce: Amelia 
Zajączkowska kl. Ib, III m-ce: Amelia Rewa kl. Id, Wyróżnie-
nie: Paulina Lasek kl. Ib, Jakub Kurowski kl. Ic
Klasy II – I m-ce: Maksymilian Cieszyński kl. IIb, II m-ce: Ja-
kub Formella kl. IIa, III m-ce: Zofia Jażewicz kl. IIa, Wyróżnie-
nie: Klementyna Tymanowska kl. IIb 
Klasy III – I m-ce: Malwina Kuter kl. IIIc, Jakub Zadrożny kl. 
IIId, Michał Dusiński kl. IIIb, II m-ce: Filip Stubiński kl. IIIa, III 
m-ce: Jakub Skrzypkowski kl. IIIb
 Obchodzone w ten sposób Święto Niepodległości z pew-
nością utkwiło w pamięci całej szkolnej społeczności.

tekst: Gabriela Orzechowska, Maria Szymoniak 
fot. Teresa Dopke

W piątek, 27 października w Szkole Podstawowej nr 3 
odbyła się pogadanka na temat: „Bezpieczny przejazd”, 
w której uczestniczyły klasy: IIa, IIb, Ib, Ic, IIIc  i 0a. 

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, co to są „dzikie 
przejazdy” i dlaczego nie można z nich korzystać; czym koń-
czą się niemądre zabawy na torach kolejowych, czy rzucanie 
do celu, którym są światła sygnalizacyjne dla pociągów. 
Po pogadance uczniowie przechodzili przez przejazdy kole-
jowe z barierkami i szlabanami. Na koniec spotkania, które 
odbyło się z inicjatywy PKP, dzieci otrzymały małe upominki 
w postaci smyczy do kluczy.

tekst: Hanna Zwierzycka

Aleksandra Wasiuta z kl. VII c Szkoły Podstawowej nr 3 
otrzymała wyróżnienie I stopnia w ogólnopolskim kon-
kursie na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami 
młodych”. 

Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Na-
rodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez ucz-
niów projektu znaczka pocztowego o zdrowym stylu życia pt.: 
„Czas na zdrowie”. W etapie ogólnopolskim projekty zostały 
ocenione przez zespół sędziowski, a także poddane głoso-
waniu internautów. Na konkurs  wpłynęła rekordowa ilość - 
ok. 1400 prac z całej Polski i dlatego szczególnie cieszy fakt, 
że Ola znalazła się wśród laureatów tego konkursu. Trzy naj-
lepsze projekty zostały wydane w formie znaczków poczto-
wych przez Pocztę Polską. Ola otrzymała w nagrodę tablet 
graficzny i całą stronę z wydrukowanymi znaczkami własnego 
projektu. Opiekunem Oli była Beata Zawal - Brzezińska. Ser-
deczne gratulujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów na polu 
sztuki!!!

tekst: B. Zawal - Brzezińska

W dniach 6 - 10 listopada po raz kolejny obchodzo-
no w Szkole Podstawowej nr 3 Tydzień Profilaktyki: 
w klasach gimnazjalnych i VII pod hasłem „Wybieram 
marzenia, a nie uzależnienia”, natomiast w kl. IV - VI - 
„Bezpieczny sposób na życie”. 

Działania przeprowadzone w ramach Tygodnia Profilaktyki 
miały zwrócić uwagę uczniów na niebezpieczeństwa wyni-
kające z różnorodnych uzależnień i promować zdrowy styl 
życia. 
W klasach 4 - 6 zostały przeprowadzone interesujące war-
sztaty. Szkoła gościła znanego podróżnika, mieszkańca Redy 
Tomasza Iwaniuka, który opowiedział o swoim życiu, podró-
żach i walce z nieuleczalną chorobą. Pan Tomasz zachęcał 

OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI W SP 3

„BEZPIECZNY PRZEJAZD” – 
AKCJA W SP3

SUKCES PLASTYCZNY 
ALEKSANDRY WASIUTY Z SP 3

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI W SP 3

LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2017 REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY   •   15



uczniów, aby korzystali z możliwości, jakie dostają od życia 
i by byli wytrwali w swoich dążeniach.
Zajęcia z uczniami prowadzili również policjanci z Komisaria-
tu Policji w Redzie: st. sierżant Tomasz Werner i dzielnicowy 
Michał Miler. W młodszych klasach mówili o bezpieczeństwie 
w drodze do szkoły i bardzo ważnym temacie cyberprzemo-
cy. Natomiast w starszych klasach poruszyli temat zagrożeń, 
jakie niesie ze sobą zażywania narkotyków i dopalaczy.
O zagrożeniach, jakie wiążą się z narkotykami mówili również 
funkcjonariusze straży granicznej we Władysławowie, którzy 
przyjechali na spotkanie z uczniami klas VII i gimnazjalnych. 
Niewątpliwa atrakcją był pokaz umiejętności psa wyszkolone-
go do szukania narkotyków. 
Z uczniami klas V spotkał sie kurator sądowy, pan Paweł 
Wittbrodt, który opowiadał o swojej pracy z młodzieżą, de-
moralizacji i przewinieniach młodych ludzi.
Klasy I – III, w ramach Tygodnia Profilaktyki zorganizowa-
ły w klasach Dzień Zdrowego Śniadania. Dzieci, pod opieką 
nauczycieli przygotowały w klasach przepyszne, kolorowe 
kanapki, które potem zjadły ze smakiem. Odbył się również 
Dzień Zdrowia, podczas którego uczniowie przychodzili do 
szkoły strojach sportowych, a na długich przerwach ćwiczyli 
na sali gimnastycznej razem z panią Magdaleną Guzow.
Klasy gimnazjalne i VII szkoły podstawowej przygotowały 
plakaty ilustrujące współczesne uzależnienia, hasła promu-
jące modę na zdrowy styl życia i prezentacje multimedialne, 
poświęcone szkodliwości używek dla zdrowia człowieka lub 
alternatywie życia bez nałogów. Prace uczniów zostały oce-
nione, wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęła klasa 7c pani 
Grażyny Napieraj), II - kl. 2b pani Małgorzaty Terlecka, III - 
3a pana Tomasza Grodzickiego. Najlepsza klasa w nagrodę 
otrzymała tort. Gratulujemy zwycięzcom.
Tydzień Profilaktyki zorganizowali: Barbara Kisiel, Wojciech 
Muża, Patrycja Hewelt - Skrobul, Kamila Markowska i Domi-
nika Fedde.

tekst: Barbara Kisiel, Dominika Fedde

W sobotę 11 listopada, pomimo zimna, deszczu i silne-
go wiatru uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie 
w wyjątkowy sposób uczcili Narodowe Święto Niepod-
ległości. 

Tego dnia 49 zawodników z naszej szkoły wzięło udział w Bie-
gu Niepodległości w Gdyni. Z ponad 5 tys. biegaczy nasi ucz-
niowie w swoich kategoriach wiekowych zajmowali miejsca 
w  pierwszej dziesiątce. Najwyższe miejsca uzyskali: Oliwier 
Baran (7 miejsce), Marcel Lewandowski (9 miejsce) oraz Mi-
łosz Mycio (8 miejsce).

W Garczynie odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. Dru-
żyna chłopców Szkoły Podstawowej nr 4, podobnie jak 
rok temu, zajęła II miejsce. 

Biegacze po cichu liczyli na zwycięstwo, jednak musieli uznać 
wyższość drużyny z Gdańska, która obroniła tytuł Mistrza 
Województwa. Skład zespołu: Dominik Skoczylas, Miłosz My-
cio, Igor Rusiecki, Kajetan Borawski, Michał Formella, Oliwier 
Baran, Dawid Król, Grzegorz Bach, Kacper Matusiak, Kamil 
Trocki. Rezerwa: Jakub Rosengart, Szymon Kołacz i Filip Ko-
zierowski. Trenerzy: Ilona Myszk, Krzysztof Jędrzejewski i To-
masz Formella.

tekst i zdjęcia: Ilona Myszk

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych i zmęczenia 
wszystkim dopisywały wspaniałe humory. Na wszystkich 
zawodników czekały na mecie medale oraz gorąca herbata, 
która tego chłodnego dnia była bezcenna.
Ten dzień to nie tylko zmagania sportowe, ale ważna lekcja 
historii przodków, którzy walczyli o naszą przyszłość. Dzięki 
dołączonym do pakietu startowego białym 
i czerwonym koszulkom, wszyscy uczestnicy utworzyli przed 
wybiegnięciem na trasę wielką flagę Polski.

tekst i zdjęcia: Anita Namiotko

UCZNIOWIE SP4 NA GDYŃSKIM 
BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

SUKCES MŁODYCH BIEGACZY
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
W BIBLIOTECE SP NR 4

EUROPEJSKI TYDZIEŃ 
ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

SUKCESY UCZENNIC 
Z SP4 I GIMNAZJUM NR 1 
W POWIATOWYM KONKURSIE 
RECYTATORSKIM „STROFY 
O OJCZYŹNIE”

KASZUBSKA WYCIECZKA 
DZIECI Z SP 6 W REDZIE 

25 listopada obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia 
i z tej okazji biblioteka szkolna w SP nr 4 zorganizowała 
specjalne zajęcia dla uczniów klas zerowych. 

Przed wizytą w bibliotece dzieci wykonały piękne prace na 
konkurs plastyczny „Mój miś”. Został on rozstrzygnięty pod-
czas zajęć bibliotecznych. Poza tym uczniowie poznali histo-
rię pluszowego misia oraz wysłuchały bajki, której głównymi 
bohaterami byli żółw Franklin i jego przyjaciel miś. Laurea-
ci konkursu otrzymali dyplomy oraz książeczki, a pozostałe 
dzieci słodkie niespodzianki.

tekst i zdjęcia: Teresa Golińska, Danuta Kowalik

W październiku, Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie, jak 
co roku o tej porze, zorganizowała Europejski Tydzień 
Świadomości Dysleksji. Inicjatorką tego przedsięwzię-
cia od lat jest pedagog szkolna, Małgorzata Rożyńska. 

Impreza ma na celu promowanie wśród uczniów wytrwało-
ści, systematycznej pracy, rozwijanie zdolności i mocnych 
stron uczniów ale przede wszystkim zachęcanie do pokony-
wania trudności dyslektycznych. W ramach ETŚD w szkole 
czytano baśnie H. Ch. Andersena (jednego z wielu sławnych 
ludzi z  dysleksją), odbyły się również konkursy: plastyczny 
„Nasi ulubieni bohaterowie z baśni H. Ch. Andersena” oraz li-
teracki „List do Pana Andersena”. Jeden dzień był Dniem Baś-
niowych Bohaterów Pana Andersena - młodsze dzieci przy-
szły przebrane za baśniowych bohaterów, następnie zebrały 
się w szkolnej galerii, gdzie wysłuchały baśni przeczytanych 
przez „Panią Andersenową”, czyli Barbarę Brzezińską-Feiner. 
Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 
obfitowały również w rozmowy, pogadanki i liczne prezenta-
cje, dzięki czemu dzieci i młodzież zyskały nowe informacje 
o dysleksji, o sławnych osobach zmagających się z taką trud-
nością, ale też zyskały świadomość, że dzięki wytrwałej pra-
cy i odpowiednim technikom treningu można pracować nad 
przezwyciężeniem i usprawnieniem swoich umiejętności by 
zmniejszyć ryzyko dysleksji.

9 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wej-
herowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Strofy o Ojczyźnie”. 

Zadaniem konkursowym była 
interpretacja utworu poetyckie-
go o  charakterze patriotycznym. 
Szkołę reprezentowały: Klaudia 
Prorok (kl. VI B), Maja Szymichow-
ska (kl. VI C),  Klaudia Szymańska 
(kl. VII A) oraz Karolina Górniak z kl. 
III B gimnazjum. Uczennice zapre-
zentowały się wspaniale  i osiąg-
nęły następujące wyniki: Klaudia 
Prorok – II miejsce w kategorii kl. 
IV-VI, Karolina Górniak - III miejsce 
w kategorii kl. VII i gimnazjum. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

tekst i zdjęcia: Michalina Tomaszewicz

Uczniowie uczący się języka kaszubskiego w Szko-
le Podstawowej nr 6 w Redzie, 20 października 2017r. 
uczestniczyli w kolejnej kaszubskiej wycieczce. 

Rozpoczęli od przejazdu przez przepiękną Szwajcarię Ka-
szubską, aby dotrzeć do miejscowości Węsiory, gdzie znaj-
dują się Kamienne Kręgi. Bardzo tajemnicze i energetyczne 
miejsce, magia, energia z kosmosu i w tym wszystkim uczest-
nicy wycieczki, którzy mieli okazję naładować akumulatory 
życiowe, aby wystarczyło energii na cały rok szkolny. Nałado-
wani pozytywną energią wyruszyli do Soszycy, gdzie energię 
wytwarza się od bardzo dawna. Tam  zobaczyli najstarszą 
w Europie elektrownię wodną z pracującymi turbinami Fran-
cisa (do 2009 r.) oraz dwie żarówki, które świecą już ponad 
100 lat.
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UCZESTNICZYMY W DZIELE 
NOWEGO TYSIĄCLECIA

PRACOWITY LISTOPAD 
SIATKAREK UKS REDA 
CIECHOCINO

Październik dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Re-
dzie, której patronem jest papież, Jan Paweł II to mie-
siąc w którym liczni młodzi wolontariusze angażują się 
w zbiórkę publiczną na rzecz Funduszu „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia”. 

W listopadzie siatkarki UKS grały dwukrotnie na swo-
im parkiecie w sali Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie 
Ciechocinie. 

Pierwszy weekend listopada juniorki zagrały derbowy mecz 
ligowy z Akademią Piłki Siatkowej Rumia II, wygrywając 3:2, 
po trwającym dwie godziny i jedną minutę, pełnym  zwrotów 
akcji i długich wymian piłek meczu (25:12, 22:25,24:26, 25:12, 
15:12 ). Kadetki w wyjazdowym meczu Ligi Wojewódzkiej wy-
grały z APS Rumia 3:0. Kolejny mecz, rozegrany dwa tygodnie 
później był już mniej udany. Mimo, że w kategorii kadetek były 
faworytkami, redzianki doznały pierwszej porażki z GKS Wie-
życa 2011 Stężyca, 1:3 (17:25, 19:25, 25:20, 22:25). Następ-
nego dnia młodziczki II podejmowały w drugiej lidze zespół 
PTPS Człuchów i UKS Morena Miastko, pokonując w pierw-
szym meczu zespół z Człuchowa 2:0 (25:22, 25:23), w drugim 
ulegając UKS’owi Morena Miastko 0:2 (16:25, 23:25). Mło-
dziczki I wyjechały do Gdańska, gdzie zmierzyły się z Gedanią 
Gdańsk II i GKS Wieżyca 2011 Stężyca. W obu spotkaniach 
Reda okazała się lepsza, wygrywając  ze Stężycą 2:0 (25:16, 
25:8) i Gedanią II 2:0 (25:16, 25:14). Niedziela skończyła się 
zwycięstwem naszych juniorek  z drużyną GKS Wieżyca 2011 
Stężyca 3:0 (26:24, 26:24, 25:17).

Kolejnym punktem było Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie 
– w tym ważnym miejscu mali kaszubiści dowiedzieli się,  jak 
bardzo ważna jest szkoła w procesie zachowania polskiej 
tożsamości i języka ojczystego. Mogli  również porównać 
jak wyglądała szkoła kiedyś i dziś, wszystko po to,  aby nie 
zapomnieć całkowicie o szkole i uświadomić sobie jakimi są 
szczęściarzami żyjąc w obecnych czasach.
Ostatnią atrakcją był Zamek – Muzeum Zachodnio - Kaszub-
skiego w Bytowie, gdzie uzbrojeni w przewodnika zdobyli go 
w niespełna 1,5 godziny, zwiedzili też wieżę i ruiny kościoła 
św. Katarzyny. Uczniowie poznali historię zamku i mieli okazję 
podziwiać piękne widoki miasta. Wycieczka choć bardzo wy-
czerpująca, była niezwykle pouczająca i ciekawa. 

Magdalena Bieńkowska

Tak właśnie było również i w tym roku. XVII Dzień Papieski ob-
chodzono pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. W kweście 
uczestniczyło szesnastu wolontariuszy z klas IV-VII, a wspo-
magali ich nauczyciele z redzkiej Szóstki. Udało się zebrać 
990,89 PLN. Pieniądze te zostały przekazane na Fundusz 
Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” od 16 lat prowadzi program stypendial-
ny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej 
z małych miejscowości. W tym roku objęto pomocą ponad 
2000 osób z 40 diecezji Polski. 

Skład juniorek w meczach: Martyna Pokora, Klaudia Bazy-
chowska, Kamila Osińska, Oliwia Dymek, Dominika Zielony, 
Julia Kowalska, Zuzanna Gruchała, Wiktoria Grochowina, Ju-
lia Witulska, Julia Sudnik, Maja Orwat, Karolina Szymańska, 
Oliwia Doering, Natalia Semmerling i Martyna Janczewska, 
Trenerzy: Jarosław Goździewicz i Marcin Laskowski. Wiernym 
kibicom dziękujemy za doping! 

M.L/M.K., zdjęcia archiwum UKS Reda Ciechocino
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KOLEJNA PODRÓŻ MIESZKAŃCA REDY
Pan Tomasz Iwaniuk, mieszkaniec 
naszego miasta, znany z pięknych 
zdjęć, które zamieszcza w sieci (i nie 
tylko) wrócił niedawno z podróży do 
Namibii, kraju w Afryce południowo 
– zachodniej. Tam, wraz z grupą zna-
jomych, trzema autami przemierzyli 
prawie cały kraj. 

Celem wyprawy było poznanie kultur 
i  plemion tam żyjących, a także sporzą-
dzenie dokumentacji filmowo – fotogra-
ficznej. Efekty będzie można obejrzeć, 
między innymi, podczas wystawy fotogra-
ficznej, organizowanej w lutym w Fabryce 
Kultury.
Tomek jest chory na stwardnienie rozsia-
ne i każdym kolejnym, podejmowanym 
przez siebie przedsięwzięciem chce poka-
zać sobie i innym, że niepełnosprawność 
i ciężka choroba nie mogą stanowić prze-
szkody w dążeniu do spełniania marzeń. 

fot. Tomasz Iwaniuk
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PRACOWITY LISTOPAD 
JUDOKÓW „SIMBY”

ŚWIĘTO TENISA STOŁOWEGO

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
WORLD ARTISTIC DANCE 
FEDERATION

W ostatnią sobotę października i listopadowe week-
endy w Trójmieście odbyły się trzy duże tradycyjne 
turnieje judo z udziałem kilkuset zawodników z kraju 
i zagranicy. 

Nie zabrakło na nich walczących z powodzeniem reprezen-
tantów UKS „Simba” Reda, stających na podium i zdobywają-
cych punktowane miejsca.
Pierwszy turniej - XXV Mistrzostwa Pomorza Dzieci 
im. Wiesława Sawickiego i kmdr Stanisława Filipiaka - 
roczniki 2003/04, 2005/06 
I m. Jeremi Mojsiejenko (34 kg), Eryk Ciechelski (43 kg), Mate-
usz Tesmar (54 kg); II m. Marek Nowicki (48 kg), Kamil Dzie-
cielski (60 kg); III m. Weronika Stogowska (43 kg). roczniki 
2007/08: I m. Nikola Rykowska (32 kg), Pola Gazecka (40 kg), 
Weronika Stogowska (46 kg), Nikodem Białk (+57 kg); II m. Kac-
per Sadecki (55 kg); III m. Paulina Dziecielska (36 kg), Natalia 
Rutkowska (40 kg), Paweł Wróblewski (44 kg); V m.Weronika 
Arciszewska (36 kg), Franciszek Jop (44 kg). 
Drugi turniej - XVI Międzynarodowy Baltic Judo Cup - 
rocznik U11(kategoria dzieci)
I m. (48 kg) Pola Gazecka, (46 kg) Weronika Stogowska; III 
m.(30 kg) Nikola Rykowska, (36 kg) Natalia Rutkowska, (46 kg) 
Paweł Wróblewski; V m. (+ 55kg) Nikodem Białk ; VII m. (33 
kg) Cezary Magiera; rocznik U13, III m. (44 kg) Weronika Sto-
gowska; V m. (46 kg) Marek Nowicki; VII m. (50 kg) Mateusz 
Tesmar, (55kg) Filip Pałasz.
Trzeci turniej - XXVII Turniej Judo im. Antoniego Reite-
ra - rocznik 2007/08
I m. (31 kg) Nikola Rykowska, II m. (41 kg) Pola Gazecka, III 
m. (37 kg) Natalia Rutkowska, (46 kg) Paweł Wróblewski, V m. 
(+55 kg) Nikodem Białk; rocznik 2005/06, III m. (50 kg) Mate-
usz Tesmar, V m. (55 kg) Filip Pałasz, VII m. Jeremi Mojsiejenko.

Michał Kaczmarek / zdjęcia: archiwum UKS Simba Reda

Za nami III Memoriał im. Jerzego Zienkiewicza, roze-
grany 5 listopada w sali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. Patronat nad imprezą objął PZTS.

Turniej rozpoczął się o godz.10.00. Poziom rywalizacji w katego-
riach bloku porannego był wysoki i ze specjalnie wystawionej 
trybuny obserwowało go sporo ludzi. W części oficjalnej znalazło 
się wspomnienie osoby Jerzego Zienkiewicza oraz dotychcza-
sowych osiągnięć ATS MT. Oprócz zwycięzców w  kategoriach 
wiekowych, nagrodzono też najmłodszego oraz najstarszego 
zawodnika turnieju. Przeprowadzono również quiz na temat sa-
mej imprezy, sponsorów i organizatorów, gdzie zwycięzców na-
grodzono zestawami promocyjnymi Rumi, Redy oraz Starostwa 
Powiatu Wejherowskiego, a także nagrodami przygotowanymi 
przez KAMIX i Decathlon Rumia . Burmistrz Miasta Redy Krzysz-
tof Krzemiński wraz z sekretarz Redy Hanną Janiak wręczyli na 
ręce kapitana II drużyny ATS W. Cierlicy oraz młodej reprezen-
tantki Redy M. Błaszczuk ufundowany zestaw koszulek klubo-
wych. Nagrody wręczali: przedstawiciel powiatu Jolanta Król, 
z Rumi – A. Sinicki, M. Kaczmarek, P. Bartelke, B .Ławrukajtis; z 
Redy: K. Krzemiński i H. Janiak, a także M. Zienkiewicz (KAMIX) i 
M. Walkowiak ( PAMIR) . Córka śp. Jerzego Zienkiewicza ogłosiła 
początek działalności Fundacji Jerzego Zienkiewicza, mającej na 

W dniach 20-23 listopada, uczennice szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Redzie Iga Chałupka i Julianna Szymańska, 
wraz z Zespołem Tańca SPIN MOSiR Rumia, uczestni-
czyły w Mistrzostwach Świata World Artistic Dance Fe-
deration.

Zawody odbyły się w Centrum Babylon w Libercu (Czechy). 
Wzięli w nich udział tancerze z całego świata (Czechy, Francja, 
Słowacja, Rosja, Węgry, Niemcy, Armenia, Włochy, Szwecja, 
Białoruś, Serbia, Chorwacja, Litwa, Estonia, Belgia, Polska, 
Finlandia, Łotwa). Tancerki zaprezentowały się w dwóch sty-
lach tanecznych: contemporary balet oraz jazz dance, w cho-
reografiach przygotowanych przez: Aleksandrę Borowczak, 
Annę Mrozińską, Małgorzatę Bielecką oraz Agnieszkę Bzoma.
Dziewczęta przygotowywały się do mistrzostw pod czujnym 
okiem głównej trenerki i choreografa Zespołu Tańca SPIN – 
Aleksandry Borowczak.
Iga Chałupka z klasy 6a występowała pięć razy i pięć razy 
stanęła na podium. Osiągnięcia: MISTRZOSTWO ŚWIATA 
formacja contemporary ballet juveniles Spinki 2, MISTRZO-
STWO ŚWIATA formacja jazz dance juveniles Spinki 2, WICE-
MISTRZOSTWO ŚWIATA mini formacja contemporary ballet 
juveniles Spinki 2, II WICEMISTRZOSTWO ŚWIATA mini for-
macja jazz dance juveniles Spinki 2, II WICEMISTRZOSTWO 
ŚWIATA duet contemporary ballet juveniles Aurelia Skowroń-
ska i Iga Chałupka.
Natomiast  Julianna Szymańska z klasy 5 występowała dwa razy 
i dwa razy stanęła na podium. Osiągnięcia: MISTRZOSTWO 
ŚWIATA formacja contemporary ballet juveniles Spinki 2, MI-
STRZOSTWO ŚWIATA formacja jazz dance juveniles Spinki 2. 

Anna Chałupka, fot. archiwum prywatne
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KOLEJNY SUKCES SPORTOWY

TERMIN I SPOSÓB 
PŁATNOŚCI ZA ŚMIECI

CIĄG DALSZY KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miasta w Redzie przypomina mieszkań-
com, że opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi wnosi się z  dołu raz w  miesiącu, bez 
wezwania, do 10-go dnia miesiąca następnego po 
miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty 
dotyczy. W przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienio-
nej wysokości wnosi się w terminie 14 dni od dnia, 
w  którym złożono korektę deklaracji. Opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi można 
dokonać  przelewem na indywidualny rachunek 
bankowy lub gotówką w  kasie Banku Millenium, 
wyznaczonego do obsługi bankowej Urzędu Mia-
sta Redy.

Zapraszamy Państwa do kontynuacji udziału w konsul-
tacjach społecznych projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla rejonu nowego dwor-
ca w Redzie. (Uchwała Nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej 
w  Redzie z dnia 19 października 2016 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego 
dworca kolejowego). 

UWAGA! Lokalizacja i funkcjonowanie obecnego dwor-
ca nie zmieni się!

9 grudnia w Słupsku odbył się turniej organizowany 
przez Pomorski Związek Badmintona. Turniej ten miał 
rangę oficjalnych Mistrzostw Województwa Pomor-
skiego. 

Wzięli w nim udział zawodnicy z najważniejszych ośrodków bad-
mintonowych naszego województwa: Gdańska, Miastka, Słup-
ska i Bytowa. Mieszkanka Redy Lena Jachimek, reprezentując 
Badminton School z Gdyni, ) zdobyła złoty medal Mistrzostw 
Województwa Pomorskiego w kategorii Młodzików Młodszych 
singla oraz zajęła drugie miejsce w deblu (grając w parze z Mar-
tyną Cybulską z Miastka). 

celu pomoc szczególnie utalentowanym dzieciom w złej sytuacji 
materialnej. Następnie rozegrano Turniej Rodzinny oraz Turniej 
OPEN. W  finale zobaczyliśmy obrońcę zeszłorocznego tytułu 
zwycięzcy OPEN – J. Otwinowskiego i A. Daniela, który ten mecz 
wygrał. Nagrody wręczali, między innymi, T. Doan – Margot oraz 
przedstawiciele Zarządu ATS MT – J. Przyborowski, Z. Stefanow-
ski, K. Sikorski i R. Lik .Impreza zgromadziła 141 uczestników ry-
walizujących w 7 kategoriach.
DZIĘKUJEMY SPONSOROM: Kamix, OTLogistics, GASPORT, 
JiM Druk, DECATHLON Rumia, Dominik Mięsny, PAMIR, Meble 
Duet, EUROCAPITAL24, Tambud, Margot, NETAREA, Pośred-
nictwo Finansowo – ubezpieczeniowe Adam Wojewoda, ALU-
MILEX GDYNIA.

tekst: ATS MT

Oprócz spotkania otwartego 12 grudnia 2017 roku, kon-
sultacje II etapu przeprowadzone będą w formie mapy 
interaktywnej, dostępnej na stronie www.miasto.reda.pl, 
http://reda.e-mapa.net
Dotychczas funkcjonująca mapa Redy została w ramach kon-
sultacji wzbogacona o interaktywny moduł umożliwiający:
•  prezentację terenów objętych przystąpieniem do spo-

rządzenia miejscowych planów,
•  składanie wniosków na etapie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz uwag na etapie wyłożenia projektu pla-
nu do publicznego wglądu.

Mapa interaktywna dostępna jest na portalu mapowym 
pod adresem: 
http://reda.e-mapa.net oraz poprzez link do portalu, funk-
cjonujący bezpośrednio na stronie internetowej gminy 
www.reda.pl, na banerze usytuowanym po prawej stro-
nie, opisanym jako: „Urząd Miasta Redy System Informacji 
Przestrzennej”.
W ramach prac planistycznych projekt miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego został rozesłany 
do właściwych instytucji celem zaopiniowania oraz celem 
uzgodnienia.
W dniach od 12 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r., w sie-
dzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w po-
koju nr 5, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 
800 do 1500, w czwartki w godz. od 900 do 1700 projekt mpzp 
fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejo-
wego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, bę-
dzie wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna 
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 15, 
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, 
w Sali Konferencyjnej, nr 110.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziały-

wania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 21 ust. 2 pkt 2 i pkt 7, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405) oraz Uchwały Nr 
XXIII/232/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 października 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowe-
go wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 12 grudnia 2017r. do 15 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, 
w pokoju nr 5, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 800 do 1500, w czwartki w godz. od 900 do 1700. Dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 grudnia 
2017 r. o godz. 15 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w Sali Konferencyjnej, nr 110. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Redy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 30 stycznia 2018r. na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda. Jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w formie zgodnej z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Redy.

Z up. BURMISTRZA MIASTA 
mgr inż. Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziały-

wania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 21 ust. 2 pkt 2 i pkt 7, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405) oraz Uchwały Nr 
XXIX/311/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
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w dniach od 12 grudnia 2017r. do 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, 
w pokoju nr 5, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 800 do 1500, w czwartki w godz. od 900 do 1700. Dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 grudnia 
2017r. o godz. 14 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w Sali Konferencyjnej, nr 110. 
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Redy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 30 stycznia 2018r. na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda. Jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w formie zgodnej z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Redy.

Z up. BURMISTRZA MIASTA 
mgr inż. Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Centrum Terapii Autyzmu SOTIS informuje o uruchomie-
niu bezpłatnego, 6-miesięcznego programu terapeutyczno-
-przedszkolnego dla dzieci ze spektrum autyzmu w wieku 
2,5 -3,5 lat. Tworzy się kilkuosobowa grupa dzieci, które będą 
uczestniczyły w badaniach dotyczących wdrożenia modelu 
NPDC w Polsce.
W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS w Gdyni są prowadzone BEZPŁATNE BADANIA - dla każdego dziecka od 1,5 do 5 
lat, u którego rodzice zauważyli niepokojące zachowania. Konsultacje obejmują zebranie informacji o dziecku, ob-
serwację indywidualną, opcjonalnie obserwację w kontakcie z rówieśnikami, przekazanie rekomendacji.

Rodzicu! Jeżeli obserwujesz te objawy u Twojego dziecka, czym prędzej przyjdź do nas: 
•  nie odwraca się i nie patrzy, kiedy je wołasz po imieniu lub do niego mówisz
•  masz wrażenie, że nie słyszy lub nie rozumie tego, co do niego mówisz
•  nie mówi lub mówi znacznie mniej niż jego rówieśnicy 
•  nie potrafi naśladować prostych gestów, czynności
•  nie wskazuje palcem przedmiotów, które chce dostać, ani innych obiektów swojego zainteresowania
•  nie podąża wzrokiem, kiedy pokazujesz mu coś ciekawego
•  nie przynosi przedmiotów, zachęcając Cię do wspólnych, naprzemiennych zabaw
•  nie przygląda się zabawie innych dzieci i nie chce do nich dołączyć
•  często macha rączkami, biega po tej samej trasie, kręci przedmiotem lub ma inne niepokojące Cię zachowania

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.sotis.pl
Więcej informacji pod numerem telefonu 667 098 077, 669 272 737 

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy w listopadzie 

Pana Tadeusza Kisielewskiego 
Pierwszego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie, Przewodniczącego Zarządu 

Okręgu Kaszubsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców 
Ojczyzny im. gen. Władysława Andersa, Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.
Będzie Go nam bardzo brakowało.
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SPALANIE ŚMIECI – ZIMOWY PROBLEM 
d wielu lat sezon zimowy nieodłącznie kojarzony 
jest z nasilonym problemem zanieczyszczenia 
powietrza. Gryzący, brunatny dym, wydobywający 
się z kominów domków jednorodzinnych jest 

niechlubną wizytówką wielu miast i wsi w Polsce. 
Na szczęście na naszym obszarze, z racji ukształtowania 
terenu i silnych wiatrów, nie możemy 
narzekać na zjawisko smogu, 
powszechnego dla południowej 
części kraju. Ale mimo to, jakość 
powietrza, szczególnie lokalnie, 
pozostawia wiele do życzenia. 

Wprawdzie jedną z metod utylizacji 
odpadów jest ich spalanie, ale może 
się ono odbywać tylko 
w specjalistycznych instalacjach, 
osiągających bardzo wysokie 
temperatury, dzięki którym szkodliwe 
związki są unieszkodliwiane, 
a wysokosprawne filtry zatrzymują 
ewentualne zanieczyszczenia. 
Zupełnie inaczej wygląda proces 
spalania w piecach do domowego 
użytku. Zbyt niska temperatura 
spalania sprawia, że i tak już 
szkodliwe związki przekształcane są 
w substancje jeszcze bardziej niebezpieczne, a brak filtrów 
pozwala im przedostać się do atmosfery i dalej do 
naszych płuc. 

Wielokrotnie osoby spalające odpady w domowych 
piecach bronią się względami ekonomicznymi lub używają 
argumentów o niskiej szkodliwości procederu. W 
rzeczywistości tego rodzaju praktyki wynikają głównie z 

niewiedzy. Tam, gdzie „pseudoekonomia” bierze górę nad 
zdrowym rozsądkiem, płacić często przychodzi nam 
później. Efektem wdychania zanieczyszczonego powietrza 
jest całe spektrum chorób, w tym schorzenia układu 
oddechowego, krwionośnego i nerwowego, a także 
nowotwory.  

Statystyki dotyczące chorób 
wywoływanych przez zanie-
czyszczenia powietrza są 
zatrważające. Przyjmuje się, że 
powodują w Polsce (także 
pośrednio) ponad 40 tys. zgonów 
rocznie - to ponad 13 razy więcej 
niż liczba śmiertelnych ofiar 
wypadów drogowych w Polsce tylko 
w roku 2016! (dane: GUS 
i Europejskiej Agencji Środowiska). 

Jeśli nie przekonują nas aspekty 
zdrowotne, niech do rozsądku 
przemówi aspekt finansowy. 
Zasilanie pieca CO paliwem niskiej 
jakości czy też odpadami, niesie za 
sobą ryzyko awarii (pożar, czad) 
oraz znacząco skraca żywotność 
instalacji, w tym przewodów 

kominowych, które ulegają zapychaniu oraz korozji. 
W konsekwencji narażamy się na niebezpieczeństwo 
zatrucia, pożaru oraz dodatkowych kosztów remontu 
instalacji czy jej wymiany. Ponadto, zgodnie z ustawą 
o odpadach (art. 155, art. 191), osoba spalająca śmieci w 
piecu podlega karze grzywny wysokości 500 zł 
(a w szczególnych przypadkach nawet do 5000 zł, karze 
aresztu lub pozbawienia wolności do lat trzech).  

 

Zadbajmy o siebie, zadbajmy o środowisko – nie trujmy i nie pozwalajmy się truć innym! 
 

O 
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