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Po przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów technicznych, w dniu 12 stycznia 2018 r. oficjalnie oddano do 
użytku przebudowaną ulicę Podleśną. W uroczystości wzięli udział burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, 
zastępca burmistrza Halina Grzeszczuk, przedstawiciele wykonawcy, radni Rady Miejskiej w Redzie Jerzy 
Koska, Leszek Hebel i Karol Kreft oraz ksiądz proboszcz z Rekowa Fabian Tokarski, który dokonał także 
poświęcenia nowej ulicy.
Inwestycja polegała na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociągowej i budowie kanalizacji desz-
czowej bez zbiornika retencyjnego. Wybudowano 542 metrów bieżących nawierzchni jezdni, 768 m2 
chodnika, 409 m2 nawierzchni zjazdów oraz 410 metrów bieżących kolektora deszczowego. Wybudowa-
ny wodociąg liczy 533 mb, w tym 61 sztuk przyłączy o łącznej długości 254 m.

Koszt inwestycji wyniósł 842 528,14 zł brutto, z czego 112 738,66 zł przypadło na PEWIK, który poniósł 
koszty przebudowy sieci wodociągowej, a resztę – 729 789,48 zł sfinansowała Gmina Miasto Reda.

OTWARCIE ULICY PODLEŚNEJ

fot.UM



Z PRAC RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie, 
która odbyła się w dniu 20 grudnia 2017 roku zostały 
podjęte następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXXVIII/396/2017 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zamianę nieruchomości.

2.  Uchwała nr XXXVIII/397/2017 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w ob-
rębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota).

3.  Uchwała nr XXXVIII/398/2017 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.

4.  Uchwała nr XXXVIII/399/2017 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.

5.  Uchwała nr XXXVIII/400/2017 w sprawie udzielenia 
w  2018 roku Gminie Wejherowo pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej do kwoty 60.000,00.

6.  Uchwała nr XXXVIII/401/2017 w sprawie udzielenia 
w 2018 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu 
Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na tere-
nie miasta Redy.

7.  Uchwała nr XXXVIII/402/2017 w sprawie przyjęcia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

8.  Uchwała nr XXXVIII/403/2017 w sprawie Budżetu Mia-
sta Redy na 2017 rok.

9.  Uchwała nr XXXVIII/404/2017 w sprawie zaciągnięcia 
w  2018 roku kredytu długoterminowego na sfinanso-
wanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej za-
ciągniętych kredytów.

10.  Uchwała nr XXXVIII/405/2017 w sprawie ustalenia wy-
kazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2017 oraz ich planu finansowego.

Podczas obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Redzie, 
która odbyła się w dniu 25 stycznia 2018 roku zostały 
podjęte następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXXIX/406/2018 w sprawie przyjęcia planu 
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie uży-
tecznych w 2018 roku.

2.  Uchwała nr XXXIX/407/2018 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miasto Reda.

3.  Uchwała nr XXXIX/408/2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieru-
chomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mia-
sto Reda.

4.  Uchwała nr XXXIX/409/2018 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miasto Reda.

5.  Uchwała nr XXXIX/410/2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczaso-
wym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nie-
ruchomość, na okres do 3 lat.

6. Uchwała nr XXXIX/411/2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość, na okres do 3 lat.
7.  Uchwała nr XXXIX/412/2018 w sprawie planów pracy Ko-

misji Stałych Rady Miejskiej w Redzie na 2018 rok.
8.  Uchwała nr XXXIX/413/2018 w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie 
na 2018 rok.

9.  Uchwała nr XXXIX/414/2018 w sprawie nadania na-
zwy projektowanej drodze publicznej oraz drodze we-
wnętrznej, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy.

10.  Uchwała nr XXXIX/415/2018 o zmianie uchwały nr 
LVI/471/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopa-
da 2010 roku w sprawie gromadzenia przez oświatowe 
jednostki budżetowe inne niż przedszkola na wydzie-
lonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finan-
sowanych.
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POWIĘKSZA SIĘ REDZKA 
SIEĆ CIEPŁOWNICZA

OPRAWY LED 
ROZŚWIETLIŁY REDĘ

W dniu 18 stycznia 2018 roku podpisano umowę na re-
alizację zadania: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowni-
czej wraz z przyłączami z rur preizolowanych w ul. Pod-
górnej w Redzie”.

Inwestycja pn.: ”Modernizacja oświetlenia zewnętrz-
nego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych 
i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gmi-
nie Miasto Reda” zostanie zrealizowana do końca lutego. 

Projekt zakłada wymianę 1057 starych opraw świetlnych 
na energooszczędne oświetlenie ledowe przy kilkudzie-
sięciu ulicach Redy, w tym na głównych arteriach miasta, 
m.in.: ul. Obwodowej, Łąkowej, Gdańskiej, Wejherowskiej, 

Prace powinny rozpocząć się 1 marca, a zakończyć do 30 
czerwca 2018 r. W efekcie budynki, znajdujące się przy uli-
cy Podgórnej zostaną przyłączone do miejskiej sieci cie-
płowniczej, którą utrzymuje i eksploatuje Miejskie Przed-
siębiorstwo Ciepłowniczo - Komunalne „KOKSIK” Sp. z o.o.
Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum „Reda 2017”, które 
tworzą Infracorr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(lider) oraz BMB Santech Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością spółka komandytowa.
Inwestycja jest częścią realizacji przyjętego przez Radę 
Miejską w Redzie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Miasto Reda.

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU 
RACHUNKU BANKOWEGO DOCHODÓW 

URZĘDU MIASTA W REDZIE

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. na-
stąpiła zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat do-
chodów Urzędu Miasta w Redzie

Nr 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597
Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy 
dokonywać wpłat dotyczących między innymi:
•  opłaty skarbowej;
•  opłaty za udostępnienie danych z rejestru ewidencji 

ludności;
•  opłaty za zajęcie pasa drogowego;
•  opłaty za dzierżawę, czynsz za najem lokali;
•  opłaty za sprzedaż nieruchomości;
•  opłaty targowej;
•  opłat związanych z wykonywaniem transportu dro-

gowego w zakresie przewozu osób taksówką;
•  opłaty i kary za wycinkę drzew;
•  opłaty za posiadanie psa; 

Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych 
i prawnych, podatek od środków transportowych należy 
wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy 
wskazany w decyzji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opła-
ty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachu-
nek bankowy wskazany w zawiadomieniu.

Puckiej czy Wiejskiej. W ramach inwestycji wymieniona zo-
stanie także cześć wysięgników przy ulicy Długiej.
Około 1,8 miliona złotych wynosi dofinansowanie ze środ-
ków unijnych, jakie na modernizację miejskiego oświetle-
nia zdobyła Reda w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04 Redukcja Emi-
sji. Modernizacja kosztuje w sumie 2 057 551,01 złotych. 
Wkład własny miasta wynosi zaledwie 15%, czyli 308 tysię-
cy złotych.
Poza niewątpliwym efektem estetycznym, z inwestycji pły-
ną także inne wymierne korzyści. Lampy ledowe zużywają 
prawie 50% mniej prądu niż tradycyjne, dzięki temu miasto 
znacząco ograniczy emisję CO2 oraz zaoszczędzi na zużyciu 
energii elektrycznej – nawet do 130 tysięcy złotych rocznie. 
To kolejny etap realizacji przyjętego wcześniej przez Radę 
Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mia-
sto Reda. 
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WAŻNE INFORMACJE 
DLA UŻYTKOWNIKÓW 

WIECZYSTYCH
Przypominamy, że na użytkownikach wieczystych 
ciąży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu 

posiadanego prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Miasto Reda. 
Opłata płatna jest z góry za dany rok najpóźniej 

w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

UWAGA!
Opłatę należy uiścić na nowe konto UM w Redzie:

Bank Millennium 
Nr 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

BONIFIKATY OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZY-
STE I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY

Podstawa prawna: art. 74 i 71 ust. 4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.

1.  Zgodnie z art. 74 bonifikata od opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 
przysługuje dla:

1)  osób fizycznych, których dochód miesięczny na jed-
nego członka gospodarstwa domowego nie przekra-
cza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opła-
ta ma być wnoszona, jeżeli nieruchomość jest prze-
znaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. 
Osoby ubiegające się o udzielenie bonifikaty składa-
ją wnioski wraz z wykazaniem i udokumentowaniem 
swojej sytuacji materialnej i rodzinnej (ilość osób, 
udokumentowane dochody tych osób), w terminie do 
1 marca roku, za który opłata ma być wnoszona

2)  spółdzielni mieszkaniowych tj. osobom, którym 
przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, spełniające 
warunki opisane wyżej, korzystają z bonifikaty w for-
mie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eks-
ploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowia-
dać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z  tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 
udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonal-
nie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby 
uprawnione do bonifikaty. O bonifikatę od opłaty 
rocznej występują spółdzielnie mieszkaniowe. 

2.  Zgodnie z art. 71 ust. 4 na wniosek użytkownika wie-
czystego, złożony nie później niż 14 dni przed upły-
wem terminu płatności, przysługuje prawo ustalenia 
innego niż 31 dzień marca terminu zapłaty opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie prze-
kraczającego danego roku kalendarzowego.

 
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie moż-
na uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 203 
i 202, telefon 58 678 80 34 lub 58 678 80 14.

25 stycznia 2018 roku, w Urzędzie Miasta w Re-
dzie odbyło się spotkanie podsumowujące 
pierwszą edycję redzkiego Budżetu Obywatel-
skiego. 

W 2017 roku, w budżecie miasta Redy po raz pierw-
szy zarezerwowano 250 tysięcy złotych na reali-
zację pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. 
Złożono 19 projektów, spośród których dziesięć 
projektów zakwalifikowano do głosowania. Odda-
no w sumie 1942 głosy, pięć zwycięskich pomysłów 
zrealizowano. 
Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego była do-
skonałym doświadczeniem współpracy mieszkań-
ców z radnymi i pracownikami Urzędu, którzy byli 
bezpośrednio zaangażowani w wykonanie projek-
tów. Liderzy społeczni bardzo intensywnie praco-
wali nad sformułowaniem swoich pomysłów i za-
angażowaniem mieszkańców w głosowanie. 
Biorąc pod uwagę zeszłoroczne doświadczenia 
i zebrane uwagi mieszkańców, w tegorocznej edy-
cji Budżetu Obywatelskiego wprowadzono zmiany. 
Najważniejszą z nich jest możliwość składania pro-
jektów i głosowania drogą elektroniczną. Osoby, 
które będą potrzebować wsparcia, otrzymają je 
w Urzędzie, zarówno podczas zgłaszania pomysłu, 
jak i podczas głosowania. 

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatel-
skiego 2018 rozpocznie się już w lutym.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane 
na bieżąco na miejskiej stronie internetowej 

www.reda.pl
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Redy. 
Aby uzyskać prawo do głosowania, osoby 

niezameldowane w Redzie powinny dostar-
czyć drogą elektroniczną, za pomocą skrzynki 
e-PUAP lub osobiście w Biurze Obsługi Intere-

santa, stosowne oświadczenie o zamieszkaniu.
Wzór oświadczenia do pobrania jest dostępny 

na stronie www.reda.pl

BUDŻET 
OBYWATELSKI 2017 

Zwycięski projekt BO 2017: 
„Budowa placu zabaw i rozbudowa 

boiska do koszykówki w dzielnicy Betlejem”

fot. K. Witt
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NOWE FUNKCJE KRAJOWEJ 
MAPY ZAGROŻEŃ 
BEZPIECZEŃSTWA 

BEZPIECZNE FERIE

08 LUTEGO
w godz. 15.00-16.00 osiedle przy Młynie, 

ul. Garncarska i ul. Morska oraz Moście Błota
w godz. 16.00-17.00 dzielnica Rekowo i Ciechocino

15 LUTEGO
w godz. 15.00 -16.00 Osiedle Konopnickiej, 

Reda - Pieleszewo i Betlejem
w godz. 16.00-17.00 dzielnica Centrum

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

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO!

W ostatnim czasie poszerzono funkcjonalność działa-
jącej od ubiegłego roku Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa, przez którą, za pomocą Internetu, można 
łatwo i anonimowo zgłaszać policjantom problemy. 

Pojawiła się możliwość dodawania zdjęć oraz krótkich opi-
sów zgłoszeń. Zmiany można też zauważyć, korzystając 
z  mapy za pomocą telefonu komórkowego. Najważniej-
szą z ostatnio wprowadzonych zmian jest możliwość do-
dawania do zgłoszenia krótkiego, opisowego komentarza 
o ograniczonej liczbie znaków. Opcja ta pomoże funkcjona-
riuszom w weryfikacji zgłoszenia. Opis zagrożenia przyda 
się także w sytuacjach, gdy np. mieszkańcy zgłaszają nie-
prawidłową organizację ruchu drogowego. Obecnie, bez 
wskazania konkretnego problemu, policjantom czasem 
trudno dociec, czy skarga dotyczy zbyt krótkiego czasu 
zielonego światła na przejściu dla pieszych, oznakowania 
na drodze, czy innych spraw. Podobnie jest ze zgłaszaniem 
niewłaściwej infrastruktury. Tutaj także cenne będą krót-
kie opisy. Tego typu problemy mogą też ilustrować zdjęcia, 
które po modyfikacjach będzie można dołączać do inter-
netowego zgłoszenia przy wykorzystaniu Mapy.

Komisariat Policji w Redzie

Dzieci bardzo lubią zabawy na lodowiskach, czy innych 
ślizgawkach. Szczególnie w okresie ferii zimowych zwra-
cajmy uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad, 
aby ten czas zabawy był przyjemny i bezpieczny.

Przypominajmy dzieciom, że jeziora, sadzawki i stawy nie są 
to miejsca do zimowej zabawy!
•  Jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na nadzo-

rowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy pewni, że 
nasze pociechy mają zapewnioną opiekę osób dorosłych.

•  Jeśli dzieci mają się bawić na lodzie pokrywającym zbiornik 
wodny, to powinni go wcześniej sprawdzić osoby dorosłe 
- lód musi mieć co najmniej 10 cm grubości i nie powinno 

być na nim przerębli. Także temperatura otoczenia musi być 
ujemna.

•  Należy przestrzec dzieci, aby bez opieki dorosłych nie wcho-
dziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora.

•  Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w po-
bliżu nikogo nie ma i jesteśmy sami - dotyczy to także węd-
karzy.

•  Bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach – 
w razie wpadnięcia do wody łatwiej można się wydostać na 
powierzchnię.

•  Jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale 
natychmiast zawróćmy w kierunku brzegu.

•  Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek 
i  kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów 
i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest 
cieńszy. Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez 
pokrywę lodową widać płynącą wodę. Pamiętajmy także, że 
również nieostrożne dziecięce zabawy na śniegu mogą być 
niebezpieczne.

Dlatego trzeba stosować się także i tutaj do pewnych za-
sad bezpieczeństwa:
•  wchodząc na górkę z sankami, nie można wchodzić po trasie 

zjeżdżania, 
•  podczas zjazdu w miarę możliwości trzeba panować nad 

prędkością sanek, tak by zdążyć zahamować w razie potrzeby, 
•  nie zjeżdżać z górki w pobliżu drogi, gdyż można wjechać 

wprost przed nadjeżdżający samochód 
•  dobrze jest stosować kask ochronny, podobnie jak w przy-

padku jazdy na łyżwach czy rolkach, gdyż w razie upadku 
czy uderzenia/zderzenia ochroni on głowę dziecka.

Komisariat Policji w Redzie
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NORDA MA JUŻ 20 LAT!

WOŚP GRAŁA W REDZIE 

12 stycznia Regionalna Izba Przedsiębiorców Norda ob-
chodziła 20-lecie działalności. Podczas uroczystej gali, 
zorganizowanej w Filharmonii Kaszubskiej w Wejhe-
rowie, za wieloletnią współpracę z samorządem oraz 
wkład w rozwój lokalnej gospodarki Izba otrzymała od 

W trakcie 26. Finału redzki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał pod-
czas zbiórki wolontariuszy, licytacji oraz działającej przez cały dzień kawiarenki ponad 
51 500 zł, tym samym pobijając zeszłoroczny rekord!

rady powiatu wejherowskiego medal „Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego”. 

Natomiast prezydent Wejherowa, w uznaniu zasług za wie-
loletnie działania na rzecz mieszkańców Wejherowa wyróż-
nił ją Medalem Róży.
W imieniu władz Małego Trójmiasta Kaszubskiego, gratula-
cje z okazji jubileuszu złożył burmistrz Redy Krzysztof Krze-
miński.
– Pragnę podziękować, w imieniu społeczności naszych miast 
i północnej części naszego regionu, za 20 lat waszej działalno-
ści na rzecz lokalnego biznesu. – mówił Krzysztof Krzemiński. 
– Jesteście ludźmi szczególnymi, którzy wyróżniają się aktyw-
nością, pomysłowością i przedsiębiorczością oraz chęcią słu-
żenia innym. Wasza chęć działania, energia, podejmowanie 
ryzyka i  służba dla innych jest cechą, która łączy. Wiemy, że 
czas funduszy zewnętrznych szybkimi krokami się kończy, więc 
wasza energia, siła i przedsiębiorczość będzie potrzebna lokal-
nym społecznościom do wspólnego działania w szerszym za-
kresie niż do tej pory. Życzę więc wszystkim przedsiębiorcom 
dobrej energii, zdrowia, pogody ducha oraz dystansu do siebie 
i rzeczywistości a także oparcia, ciepła i miłości najbliższych.

W tym dniu nie zabrakło wspaniałych ludzi, którzy otworzy-
li swoje serca „dla wyrównania szans w leczeniu noworod-
ków”. W Fabryce Kultury finał rozpoczęliśmy od występu 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie. Oprócz nich 
tego dnia nie zabrakło utalentowanych artystów, znanych 
z trójmiejskich występów. Zagrali więc dla nas: Krzysztof 
Kreft, Przemek Bruhn, Gracjan Gołębiewski, Redzka Or-
kiestra Dęta, w  przebojach, których, mimo nietypowego 
aranżu, nie sposób było nie znać, grupa M3tropolis oraz na 
koniec niezwykli Izzy Rockers dzięki którym końcówka fina-
łu w Fabryce Kultury przerodziła się w potańcówkę rodem 
z lat 60-tych.
Dziękujemy darczyńcom, którzy tego dnia wsparli redzki 
finał voucherami i gadżetami do licytacji!

MDK
Do zobaczenia za rok! 
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KOLEJNY UDANY 
KONCERT 
CHARYTATYWNY

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
PIŁKI SIATKOWEJ

Tradycyjnie w Święto Trzech Króli, w kościele Św. Anto-
niego Padewskiego w Redzie odbył się koncert charyta-
tywny, tym razem dla Agatki i Dawida Jarzembińskich. 

Dzieci są mieszkańcami Redy, Agatka ma 7, Dawidek 10 lat 
i oboje wymagają stałej opieki lekarskiej oraz codziennej 
rehabilitacji.
Podczas koncertu prowadzono zbiórkę pieniędzy, odby-
wały się licytacje, a w salce katechetycznej zorganizowano 
kiermasz, z którego dochód w całości został przekazany na 
powyższy cel. Na licytację trafiły fanty ufundowane przez 
instytucje i osoby prywatne. Ogółem podczas imprezy ze-
brano ok. 17 tys. zł.
Po raz kolejny gwiazdą wieczoru była Weronika Korthals, 
która wspólnie z Tomaszem Wiśniewskim poprowadziła 
koncert i licytację. Oprócz Weroniki wystąpili: Chór Bogu 
Chwała, zespół Pullover, zespół Farba akustycznie i Monika 
Urlik. 

W dniach 27-29 grudnia 2017 r., na pięciu boiskach roz-
grywany był II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 
dziewcząt kadetek i młodziczek. 

Mecze odbywały się 
w  salach SP 3 (kadet-
ki) i  SP 4 oraz Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych (młodziczki). Zagra-
ło osiem drużyn młodziczek 
i pięć kadetek, w tym trzy ze-
społy UKS Reda Ciechocino – dwa 
kadetek i młodziczki. Po rozegraniu czterdziestu trzech 
meczów, wyłoniono zwycięzców w poszczególnych katego-
riach wiekowych i przyznano indywidualne wyróżnienia.
Młodziczki: I. SKS Aleksandria I Aleksandrów Kujawski; 
II m. UKS AS Trefl Gdańsk; III m. UKS Morena Miastko; IV 
m. KS Energetyk Poznań; V m. Energa Akademia Pomorska 
Czarni Słupsk I; VI m. SKS Aleksandria II Aleksandrów Ku-
jawski; VII m. Energa Akademia Pomorska Czarni Słupsk II; 
VIII m. UKS Reda Ciechocino.
Wyróżnienia indywidualne: MVP turnieju Wiktoria Mić, 
najlepsza atakująca Julia Gradowska (obie Aleksandria I); 
najlepsza przyjmująca Dominika Rodek (Trefl); najlepsza 
rozgrywająca Sandra Lankamer (Morena Miastko);
Kadetki: I m. UKS Reda Ciechocino I; II m. KS Energetyk 
Poznań; III m. Energa Akademia Pomorska Czarni Słupsk; 
IV m. UKS Reda Ciechocino II; V m. UKS Morena Miastko.
Wyróżnienia indywidualne: MVP turnieju Julia Kowalska; 
najlepsza przyjmująca Zuzanna Gruchała (obie Reda Cie-
chocino I); najlepsza rozgrywająca Wiktoria Zajączkowska 
(Energetyk Poznań); najlepsza atakująca Julia Michońska 
(Energa Akademia Pomorska Czarni Słupsk).
– Turniej w okresie świątecznym daje klubom przede wszyst-
kim możliwość zachowania ciągłości w przygotowaniach do 
sezonu siatkarskiego, sprawdzenia innych zawodniczek czy 
innych ustawień taktycznych. – ocenia główny organizator 
turnieju, trener redzkich zawodniczek Jarosław Goździe-
wicz – Jak wiadomo, nie ma lepszego bodźca treningowego od 
rywalizacji sportowej z inną drużyną.
Organizatorami turnieju byli: UKS Reda Ciechocino, Urząd 
Miasta w Redzie, SP nr 3 i 4, ZSP w Redzie i Polska Sieć 
Obuwnicza „Para”.

Tekst i zdjęcia: Michał Kaczmarek

WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW W REDZIE 

ZAPRASZA NA SPOTKANIA
Masz problem z alkoholem, chcesz przestać 
pić... Anonimowi Alkoholicy zapraszają na 
spotkania w każdą sobotę o godz. 18:00, 

w salce przy kościele NMP 
przy ul. Gdańskiej 3 w Redzie.

Więcej informacji o działalności AA w Polsce można znaleźć 
na stronie: http://aa24.pl/pl
infolinia 801 033 242

e-mail: aa@aa.org.pl

fot. Michał Kaczmarek
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GDUŃSK – HISTORICZNÔ 
STOLËCA KASZËB

KASZUBSKIE JASEŁKA 
W SP 2

SPOTKANIE SZKOLNYCH 
PSYCHOLOGÓW I 
PEDAGOGÓW W SP 2

19 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 uczący 
się języka kaszubskiego odwiedzili Gdańsk – historycz-
ną stolicę Kaszub. To kolejna wycieczka młodych „ka-
szubistów” z SP 2.

W programie wyjazdu znalazły się:
–  zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem,
–  koncert organowy w Katedrze Oliwskiej,
–  wizyta na Fortach Gdańskich – panorama miasta z Góry 

Gradowej, Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy,
–  zwiedzanie płyty boiskowej i zaplecza stadionu piłkar-

skiego Lechii Gdańsk – słynnej „Amber Areny” (Stadion 
ENERGA).

Odwiedziny w stolicy regionu pomorskiego były kolejnym 
ważnym elementem edukacji regionalnej i historycznej 
uczniów uczęszczających na zajęcia języka kaszubskiego. 
Dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie z Gdańskiem, 
z jego architekturą, bogatą historią i współczesnymi osiąg-
nięciami. Wszystkie odwiedzone miejsca przyniosły wiele 
wrażeń i atrakcji. Dla ponad 40-osobowej grupy dzieci była 
to kolejna, ciekawa wycieczka, pokazująca piękno i boga-
ctwo naszego regionu. Zajęcia terenowe to oczywiście ulu-
bione lekcje młodych adeptów języka kaszubskiego, którzy 
z niecierpliwością czekają na następne.

Tuż przed zimową przerwą świąteczną, po klasowych 
wigiliach, uczniowie obejrzeli przedstawienie świą-
teczne – Jasełka, zagrane w całości w po kaszubsku. 

W rolę aktorów wcielili się uczniowie uczący się języka ka-
szubskiego, blisko 40 osób! Sala gimnastyczna, w której 
odbył się występ, oprócz uczniów i nauczycieli pomieściła 
liczne grono rodziców i dziadków, chcących zobaczyć swo-
je pociechy podczas występu. 
Inscenizacja nosiła nazwę „Sercka dlô Jezëska” i opowiada-
ła o tym, jak dzieci chciałyby chronić Jezusa przed Hero-
dem i dać mu swoje gorące kaszubskie serca. Całość wy-
darzenia uświetniał występ szkolnego chóru pod dyrekcją 
p.  Barbary Tańskiej, a sam występ został przygotowany 
przez p. Kamilę Czapiewską i p. Annę Jankowską. Wszyscy 
uczniowie wykazali się nienaganną wymową i opanowa-
niem tekstu. Jasełka były kolejnym małym sukcesem w na-
uce naszego regionalnego języka. 

A. Jankowska

11 stycznia odbyło się spotkanie robocze Sieci Współ-
pracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów 
z Rumi i Redy, pt. Współpraca szkoły z rodzicami. 

Gospodarzami spotkania były Ewa Kardyś i Ewa Rój – pe-
dagog i psycholog w SP 2 w Redzie. Podczas spotkania za-
stanawiano się, jak powinna wyglądać współpraca szkoły z 
rodzicami i jaka ona aktualnie jest? Moderatorem dyskusji 
była p. Renata Konicz, opiekun Grup Wsparcia z ramienia 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi.
Spotkanie, w którym udział wzięło ponad 20 psychologów 
i pedagogów ze szkół Redy i Rumi, stanowiło cenne forum 
wymiany doświadczeń i informacji zarówno o problemach 
pojawiających się w szkolnej codzienności, jak i o dobrych 
praktykach w radzeniu sobie z nimi.

E. Rój

fot. SP 2 
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MEDIFEST 2017

MIEJSKI KONKURS KOLĘD, 
PASTORAŁEK I PIOSENKI 
ŚWIĄTECZNEJ

REALIZACJA PROJEKTU 
ERASMUS+, ECOLOGICAL 
FOOTPRINT 2020

SUKCESY W I WOJEWÓDZKIM 
KONKURSIE PLASTYCZNYM

We wtorek, 16 stycznia, nastąpiło ogłoszenie wyników 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „Medi-
test 2017”. 

W grudniu uczniowie uczęszczający do świetlicy Szkoły 
Podstawowej nr 3 wzięli udział w I Wojewódzkim Kon-
kursie Plastycznym pt.: „Anioły, Aniołki, Aniołeczki 
Bożego Narodzenia”, zorganizowanym przez świetlicę 
szkolną przy SP 4 w Gdańsku. 

Konkurs ten miał na celu podtrzymywanie i pielęgnowa-
nie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 
pobudzenie wyobraźni plastycznej i doskonalenie war-
sztatu młodego plastyka. Przedmiotem konkursu były 
przestrzenne i płaskie postacie aniołów. 15 grudnia komi-
sja konkursowa wyłoniła listę laureatów. Z SP 3 III miejsce 
zajęła Julia Czaja z klasy III a - kategorii praca przestrzenna, 
wyróżnienie zaś otrzymała Natalia Andruszyńska z klasy 
I  b – kategoria praca płaska. Odbiór nagród i pamiątko-
wych dyplomów odbył się 28 grudnia i był również okazją 
do zwiedzania gdańskiej Starówki. 

Izabela Jarzębska-Pawłowska

19 grudnia 2017 roku w redzkiej „czwórce” odbył się Miej-
ski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenki Świątecznej.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV- VII redzkich 
szkół. Jego celem było rozbudzenie i rozwijanie aktywno-
ści muzycznej dzieci oraz promowanie i popularyzacja 
kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce bożonarodzenio-
wej. Najpiękniejszą interpretację utworów zaprezentowali: 
I miejsce - Pola Król SP 4, II miejsce - Mikołaj Krüger SP 2, 
III miejsce - Maja Lechowska Prywatna Szkoła Podstawo-
wa im. Tony Halika. Wyróżnienia otrzymały Martyna Gęga 
i Oliwia Ostrowska (SP 4). Solistom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

W dniach 15 - 20. grudnia grupa młodzieży z klas 2 i 3 
gimnazjalnych SP 3, pod opieką nauczycieli Sandry Jaż-
dżewskiej oraz Marioli Szreder, wyjechała do Niemiec 
w celu realizacji projektu Ecological Footprint 2020 
w ramach programu Erasmus+, który tworzy we współ-
pracy ze szkołami z Burgas, Bułgaria oraz Gifhorn, 
Niemcy. 

Projekt ma na celu uświadomić i poszerzyć wiedzę z za-
kresu ekologii. Praca nad projektem uczy między innymi, 
jaki nasze przyzwyczajenia oraz działania mają wpływ na 
ziemię i jak znaleźć rozwiązania w celu poprawy jakości nas 
otaczającego środowiska. Na spotkaniu w Gifhorn ucznio-
wie tworzyli w grupach logo projektu, które później należa-
ło zaprezentować oraz zapoznawali się z problemami śro-
dowiskowymi Niemców oraz Bułgarów. Uczniowie chętnie 
angażowali się w prace projektowe, rozwijając przy tym 
komunikację w językach obcych oraz umiejętność pracy 

Konkurs odbył się 17 listopada 2017 roku i był przeznaczo-
ny dla uczniów klas 5 - 7. Szkołę Podstawową nr 3 repre-
zentowało 42 uczniów. Cieszy nas fakt, że spośród 9717 
uczniów biorących udział w tym konkursie, wszyscy repre-
zentanci SP 3 zdobyli miejsca w pierwszej 40! Cztery osoby 
otrzymały wyróżnienia, a uzyskana przez nich średnia wy-
niosła 37,8 p. Wynik ten był wyższy niż średnia wojewódz-
twa (33,91 p) i średnia krajowa (35,49 p). 
Najlepsze wyniki:
9 miejsce – Hanna Mijas (5a)
13 miejsce – Natalia Jungiewicz (7b)
14 miejsce – Dominika Doppke (7c)
15 miejsce – Judyta Mączka (7b) 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Katarzyna Danisewicz, fot. Teresa Dopke

w grupach. Podczas wyjazdu zwiedzono fabrykę Volkswa-
gena w Wolfsburgu oraz stolicę Niemiec – Berlin. W spot-
kaniu uczestniczyli uczniowie: Klaudia Lietzau, Dominika 
Plewińska, Brygida Bojka, Maciej Charzyński, Kacper Kacz-
marski oraz Michał Żygo.

Sandra Jażdżewska, fot. Mariola Szreder
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SUKCES „KONICZYNKI” 
Z SP 6

NAUCZYCIEL NA MEDAL

STYPENDIA MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO

W dniach 9-10 stycznia Kinoteatrze GROM w Gdyni 
w odbył się XVIII Gdyński Przegląd Jasełek. Honorowy 
patronat nad przeglądem objęli Ksiądz Arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź – Metropolita Gdański i Prezydent 
Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.

Koło teatralne „KONICZYNKA” z sukcesem zaprezento-
wało Jasełka pt. „Światło w Twoich rękach”. Jury doceniło 
pomysł, scenariusz oraz grę aktorką przyznając I miejsce. 
W przeglądzie nagrodzone zostały również dwie aktorki: 
Judyta Jarzebińska oraz Karolina Tyszka, które otrzymały 
indywidualne wyróżnienia aktorskie. 
12 stycznia teatr wystąpił jeszcze raz podczas przeglądu na 
uroczystej gali wręczenia nagród, jako laureaci konkursu. 
Możliwość zaprezentowania się znakomitym gościom oraz 

W dniu 18 grudnia 2017 roku, w Filharmonii Bałtyckiej 
na Ołowiance, odbyło się uroczyste wręczenie Sty-
pendiów Marszałka Województwa Pomorskiego, przy-
znanych w ramach „Pomorskiego programu pomocy 
stypendialnej” uczniom wykazującym się wysokimi 
wynikami nauczania w zakresie przedmiotów przyrod-
niczych, informatycznych, języków obcych, matematy-
ki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpia-
dach i konkursach przedmiotowych. 

W tym zaszczytnym gronie znalazło się pięciu reprezentan-
tów Redy - czterech uczniów Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wa-
łęsy w Redzie oraz uczennica klasy 7c Szkoły Podstawowej 
nr 3. Nagrodzeni zostali: Maciej Block (wyróżnienie w eta-
pie wojewódzkim Pomorskiej Ligii Zadaniowej z matematy-
ki, finalista etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligii Zadanio-
wej z chemii, wyróżnienie i tytuł laureata ogólnopolskiego 
konkursu Liga Matematyczna), Jan Jabłonowski – Kęska 
(finalista Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego), Wojciech Mak 
(laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, finalista 
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, finalista Ogól-
nopolskiego Konkursu Transplantologicznego „Przeszczep 
sobie zdrowie”), Igor Rusiecki (laureat Wojewódzkiego 
Konkursu Ekologicznego, finalista Wojewódzkiego Konkur-
su Biologicznego). Aleksandra Wasiuta z SP 3 (m.in.: lau-
reatka Wojewódzkiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego, 
finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Od 
szkolniaka do żaka”, zdobywczyni wyróżnienia I stopnia 
w Ogólnopolskim Konkursie na znaczek pocztowy) otrzy-
mała stypendium finansowane ze środków europejskich. 
Uczennica, pod kierunkiem p. Justyny Zabrodzkiej będzie 

realizowała oparty na za-
sadzie tutoringu, (inno-
wacyjna metoda dydak-
t yczno-w ychowawcza) 
Indywidualny Program 
Edukacyjny. W  ramach 
programu Ola rozwijać 
będzie umiejętności ję-
zykowe oraz umiejętność 
efektywnego uczenia się.

W tym roku szkolnym, z okazji Święta Edukacji Naro-
dowej „Dziennik Bałtycki” po raz drugi ogłosił plebis-
cyt na najbardziej charyzmatycznego i kreatywnego 
nauczyciela.

Patronat nad plebiscytem objął marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk. Brali w nim udział nauczy-
ciele zgłoszeni przez rodziców. Ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Redzie w kategorii klas I – III do plebiscytu zostały no-
minowane dwie panie, Zuzanna Chuchała i Alicja Tyszer 
(na zdjęciu). Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i popar-
ciu w głosowaniu rodziców, uczniów i całej społeczności 
szkolnej pani Alicja Tyszer zajęła I miejsce w powiecie wej-
herowskim. Otrzymała tytuł finalisty i medal marszałka 
województwa pomorskiego Nauczyciel na Medal. W woje-
wódzkim finale, który był drugim etapem plebiscytu, zaję-
ła V miejsce.
W dniu 12.12.2017 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku od-
była się uroczysta gala wręczenia nagród. Dziękujemy 
wszystkim, którzy oddali głos w plebiscycie Nauczyciel na 
Medal. Jest to ogromne wyróżnienie i docenienie pracy no-
minowanych nauczycieli i szkoły.

Natalia Richert, fot. nadesłane

wszystkim grupom była niezwykłym i niezapomnianym 
przeżyciem. 
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Stowarzyszenia 
Kulturalno-Sportowego „Redzka Szóstka”, za sfinansowa-
nie przejazdu oraz scenografii. Dziękujemy Rodzicom na-
szych aktorów, pani Alicji Nowickiej, Kazimierzowi Żebieło-
wicz za nieocenioną pomoc oraz pani Anicie Trzcińskiej za 
uszycie przepięknych kostiumów. 
Serdecznie dziękujemy również Panu Dyrektorowi Miro-
sławowi Rożyńskiemu za wsparcie w tym ważnym dla ak-
tora dniu. 

Aneta Kujawczyk

fot. nadesłane
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