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Przewodniczący Rady Miejskiej 
Kazimierz Okrój

oraz Radni

Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński

z Pracownikami Urzędu

Niech Boże Narodzenie 
przyniesie nam pokój, radość i miłość, 

a magia Świąt wypełni ciepłem zimowe dni.

Radosnych Świąt w gronie bliskich,
spełnienia wszystkich marzeń w Nowym Roku,

zdrowia i pogody ducha
oraz wielu sukcesów i satysfakcji 
w życiu zawodowym i osobistym

życzą Państwu
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RADA MIEJSKA W REDZIE VIII KADENCJI JUŻ PRACUJE

21 listopada odbyła się pierwsza w nowej kadencji 
2018 – 2023 sesja Rady Miejskiej w Redzie. Posiedzenie 
rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez 19 rad-
nych. Następnie radni, w głosowaniu tajnym, wybrali 
ze swego grona Przewodniczącego Rady, którym po raz 
kolejny został Kazimierz Okrój.

Prezydium Rady Miejskiej w Redzie zostało uzupełnione, 
w drodze kolejnych, tajnych głosowań, jeszcze o trzy osoby 
w funkcji wiceprzewodniczących. Są to: Małgorzata Lewiń-
ska, Andrzej Byczkowski i Dariusz Czylkowski. Ostatnim 
punktem porządku obrad pierwszej sesji było złożenie ślu-
bowania przez wybranego na kolejną kadencję Burmistrza 
Miasta Redy Krzysztofa Krzemińskiego.
Druga sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 listopada. Obra-
dy rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez radnych, 
wchodzących w skład Rady Miejskiej w miejsce Hanny Ja-
niak i Łukasza Kamińskiego. Hannę Janiak, która pozostaje 
Sekretarzem Miasta, w Radzie zastąpił Zbigniew Frybez-
owski, a Łukasza Kamińskiego, powołanego na stanowisko 
zastępcy burmistrza – Karol Kreft. Kolejnym punktem ob-
rad było powołanie komisji stałych i określenie przedmio-
tu ich działania. Członkowie komisji wybrali spośród swo-
jego grona przewodniczących i wiceprzewodniczących. 
Tym samym organizacja pracy Rady Miejskiej w Redzie VIII 
kadencji została zakończona.
Ponadto, podczas II Sesji podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr II/17/2018 w sprawie wyboru przedstawi-

cieli Gminy Miasto Reda do Stowarzyszenia Gmin „Małe 
Trójmiasto Kaszubskie”.

2.  Uchwała nr II/18/ 2018 w sprawie wyznaczenia przed-
stawicieli do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”.

3.  Uchwała nr II/19/2018 w sprawie wyznaczenia delegata 
Gminy Miasto Reda do Stowarzyszenia Związku Miast 
Bałtyckich.

4.  Uchwała nr II/20/2018 w sprawie wyznaczenia delegata 
Gminy Miasto Reda do Związku Miast Polskich

5.  Uchwała nr II/21/2018 w sprawie ustalenia wynagrodze-
nia Burmistrza Miasta Redy

6.  Uchwała nr II/22/2018 w sprawie ustalenia zasad przy-
znawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Redzie

7.  Uchwała nr II/23/2018 w sprawie Rocznego Programu 
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 2019 rok.

SKŁAD KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

Komisja Rewizyjna: 
Teresa Tkaczyk (przewodnicząca), Violetta Mackiewicz – 
Sasiak (wiceprzewodnicząca), Karolina Bochan, Krystian 
Melzer oraz Zbigniew Frybezowski.

Komisja Prawna i Bezpieczeństwa Publicznego: 
Sebastian Kozioł (przewodniczący), Karol Kreft (wiceprze-
wodniczacy), Małgorzata Lewińska, Leszek Hebel oraz Kry-
stian Melzer.

Komisja Finansów i Budżetu: 
Katarzyna Osiecka – Brzeska (przewodnicząca), Radosław 
Farion (wiceprzewodniczący), Kazimierz Okrój, Andrzej 
Byczkowski, Karolina Bochan, Emilia Sawicka – Lieder oraz 
Teresa Tkaczyk.

Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego: 
Zbigniew Kisiel (przewodniczący), Zbigniew Frybezowski 
(wiceprzewodniczący), Violetta Mackiewicz – Sasiak, Da-
riusz Czylkowski, Łukasz Lesner, Kazimierz Okrój, Mariusz 
Kreft, Katarzyna Osiecka – Brzeska, Mateusz Richert, Ra-
dosław Farion oraz Karol Kreft.

Komisja Oświaty: 
Karolina Bochan (przewodnicząca), Emilia Sawicka – Lie-
der (wiceprzewodnicząca), Monika Śledź, Radosław Farion 
oraz Małgorzata Lewińska.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej: 
Katarzyna Fedde (przewodnicząca), Mariusz Kreft (wice-
przewodniczący), Karol Kreft, Małgorzata Lewińska oraz 
Andrzej Byczkowski.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środo-
wiska: 
Mateusz Richert (przewodniczący), Łukasz Lesner (wice-
przewodniczący), Dariusz Czylkowski, Katarzyna Fedde, 
Zbigniew Kisiel oraz Violetta Mackiewicz – Sasiak.

Komisja Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji: 
Leszek Hebel (przewodniczący), Monika Śledź (wiceprze-
wodnicząca), Teresa Tkaczyk, Andrzej Byczkowski, Mate-
usz Richert, Emilia Sawicka – Lieder oraz Łukasz Lesner.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 
Krystian Melzer (przewodniczący), Sebastian Kozioł (wice-
przewodniczący), Violetta Mackiewicz – Sasiak, Zbigniew 
Frybezowski oraz Leszek Hebel.
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NOWY ZASTĘPCA 
BURMISTRZA

Z PRAC MŁODZIEŻOWEJ 
RADY MIEJSKIEJ

Z dniem 3 grudnia 2018 r. na stanowisko Drugiego Za-
stępcy Burmistrza Miasta Redy został powołany Łu-
kasz Kamiński. Pełniąca wcześniej tę funkcję Teresa 
Kania z początkiem grudnia przeszła na emeryturę. 

Łukasz Kamiński był dotychczas nauczycielem w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Redzie oraz radnym Rady Miejskiej. 
II Zastępcy Burmistrza podlegają sprawy społeczne oraz 
oświata samorządowa, czyli miejskie szkoły i przedszkola. 
Oprócz tego, jego zadaniem będzie koordynacja działań 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Miejskiego Domu Kultury.

8 listopada odbyło się pierwsze robocze posiedzenie 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, na którym wybrano pre-
zydium Rady. 

W wyniku tajnego głosowania największą ilość głosów uzy-
skał Kajetan Kołodziejski, który został Przewodniczącym 
MRM, natomiast Klaudia Murszewska oraz Weronika Moj-
siejenko jego zastępczyniami. 

Nowym opiekunem młodej rady został Radosław Farion – 
radny RM. Prace ukonstytuowanej MRM rozpoczęły się od 
spotkania i wymiany doświadczeń z młodzieżą polonijną 
z Łotwy, która odwiedziła Redę w ramach współpracy ze 
Szkołą Podstawową nr 4 Redzie. Niedługo później, bo 26 li-
stopada przewodniczący Kajetan Kołodziejski, wraz ze swo-
ją zastępczynią Klaudią Murszewską, udali się do Warszawy. 
Celem podróży był tak zwany,,Ideathon”, czyli Kongres Dla 
Młodych w pałacu w Wilanowie, a wszystko to pod patro-
natem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz unijnego 
programu „Erasmus+”. Młodzi radni ciężko pracowali nad 
powierzonymi zadaniami, które polegały na stworzeniu 
oryginalnego oraz pomysłowego programu społecznego, 
w  obrębie jednej z sześciu kategorii: kultura, aktywność 
obywatelska, sport i turystyka, innowacje oraz Internet, ry-
nek pracy, edukacja i szkolnictwo wyższe. Do Redy wrócili 
zmęczeni, ale bardzo usatysfakcjonowani.

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest 
bezpłatnym miesięcznikiem informacyjnym Rady 
Miejskiej w Redzie i Burmistrza Miasta Redy. Zgod-
nie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmistrza Mia-
sta Redy, Urząd Miasta w Redzie zastrzega sobie 
prawo wyboru i redakcji nadesłanych materiałów, 
w tym ich skracania i zmiany tytułów. Materiały do 
kolejnego numeru są przyjmowane w wersji elektro-
nicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:  
promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na ich publikację. Ostatecz-
nym terminem przyjmowania materiałów jest 20 
dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publikuje 
się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie
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29 października Marszałek Województwa Pomorskie-
go Mieczysław Struk i Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński podpisali umowę o dofinansowanie projek-
tu „Przedszkolaki z perspektywą - utworzenie 275 no-
wych miejsc przedszkolnych w Redzie. 

Podpisy zostały złożone w obecności radnych Rady Miej-
skiej w Redzie. Celem projektu jest dofinansowanie 275 
miejsc w redzkich przedszkolach publicznych (225 miejsc 
w tym roku szkolnym i 50 miejsc w roku następnym) oraz 
poprawa jakości usług edukacji przedszkolnej, między inny-
mi poprzez zakupy nowego wyposażenia placówek, budo-
wę placów zabaw oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby 
tworzonych dodatkowych miejsc przedszkolnych. Ważnym 
elementem projektu jest organizacja zajęć dodatkowych 
dla przedszkolaków, w tym również wyrównujących szan-
se dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, doskonalenie zawodowe nauczycieli przed-
szkolnych oraz zapewnienie specjalistycznej opieki dzie-
ciom z niepełnosprawnościami, wraz ze wsparciem szkole-
niowym ich rodziców. W ramach projektu dofinansowane 
będzie bieżące funkcjonowanie publicznych przedszkoli, 
wliczając w to ofertę zajęć dodatkowych. Rodzice będą 
w tym czasie ponosili jedynie koszty wyżywienia dzieci.

W dniu 31 października 2018 r. Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński podpisał umowę z Firmą KRUSZY-
WO Sp. z o.o. z siedzibą w Linii - wyłonioną w drodze po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prze-
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na 
realizację zamówienia „Budowa węzła integracyjnego 
w Redzie wraz z trasami dojazdowymi na terenie Mia-
sta Redy oraz przebudowa i budowa sieci wod. – kan. od 
DN50 do DN200”.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany wspólnie przez 
Gminę Miasto Reda i PEWIK Gdynia w oparciu o zawarte 
porozumienie. 
Projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z tra-
sami dojazdowymi” uzyskał dofinansowanie w ramach 
Działania 09.01 Transport miejski – mechanizm ZIT (Osi 
Priorytetowej 9 Mobilność) Regionalnego Program Opera-
cyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: RPPM.09.01.01-
22-0012/17-00 z dnia 29 maja 2017 r ze zm. Beneficjentem 
jest Gmina Miasto Reda, Wartość projektu ogółem wynosi 
13 033 569,95 zł, Dofinansowanie z Unii Europejskiej wy-
nosi 7 810 374,00 zł (60,50 % wartości wydatków kwalifiko-
wanych). Wydatki niekwalifikowane: 124 760,00 zł, Wkład 
własny: 5 098 435,95 zł.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę węzła integracyjnego 
przy dworcu PKP w Redzie oraz przebudowę dróg dojaz-
dowych, a także zrealizowanie kampanii informacyjno-
-promocyjnej promujących transport zbiorowy i niezmoto-
ryzowany w ramach instrumentu elastyczności. Wykonana 

30 października 2018 r. burmistrz Krzysztof Krzemiński 
podpisał z firmą BUDREM – RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. z sie-
dzibą w Luzinie umowę na „Rozbudowę i przebudowę 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie”. 

Projekt przewiduje realizację zespołu złożonego z 5 po-
mieszczeń do nauki, zespołu pomieszczeń „zerówki”, po-
koju nauczycielskiego, sali konferencyjnej, pomieszczeń 
administracyjnych, gabinetów stomatologa i pielęgniarki 
szkolnej, pomieszczeń obsługowych oraz hallu. Rozbudo-
wywana część będzie połączona parterowym łącznikiem 
z  istniejącym budynkiem szkoły. Powierzchnia użytkowa 
nowoprojektowanej części budynku to 1427,38 m², na-
tomiast jej kubatura 6829,78 m³. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji: 29.10.2019 r. Wartość inwestycji: 
6 250 000,00 zł brutto.

INWESTYCJE MIEJSKIE 

 

 

 
Gmina Miasto Reda 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Przedszkolaki z perspektywą- utworzenie 275 nowych miejsc 
przedszkolnych w Redzie”  
 
Celem projektu jest zwiększenie liczby brutto trwałych miejsc wychowania 
przedszkolnego o 275 miejsc w stosunku do stanu obecnego oraz poprawa jakości 
usług edukacji przedszkolnej na terenie miasta Reda. 

 
Dofinansowanie projektu z UE:  4.253.329,37 PLN  
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CHODNIK NA WIEJSKIEJ GOTOWY
Mieszkańcy kolejnego odcinka ulicy Wiejskiej w Redzie 
mogą cieszyć się nowym chodnikiem, który udało się 
skończyć przed nadejściem zimy. Inwestycja została po-
dzielona na etapy. 

W roku ubiegłym zrealizowano odcinek od ul. Brzozowej do 
Wiśniowej, w tym roku od ulicy Puckiej do ul. Brzozowej, po-
został jeszcze fragment między ulicami Wiśniową i Akacjo-
wą, który czeka na swoją kolej.
W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki, wraz 
z wjazdami na posesje, gdzie dla odróżnienia ułożono kostkę 
w innym kolorze. Oprócz tego, na odnodze łączącej ul. Wiej-
ską z ulicą Pucką wykonano ciąg pieszo – jezdny, o szerokości 
4,5 metra i długości 45 metrów. Łącznie ułożono prawie 945 
m2 chodnika. Inwestycja kosztowała prawie 141 tysięcy zł 
i została sfinansowana w całości z budżetu miasta.

ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ
Prace drogowe trwały od połowy lipca prawie do końca 
października. 

W miejscu starej, zdewastowanej drogi powstało około 300 
metrów nowej jezdni o asfaltowej nawierzchni szerokości 6 
metrów, z dwumetrowym chodnikiem z kostki betonowej 
po południowej stronie ulicy. Wykonano również zjazdy do 
posesji a cała ulica ma nową sieć kanalizacji deszczowej. In-
westycja kosztowała prawie milion złotych i została sfinan-
sowana w całości z budżetu miasta Redy.

INWESTYCJE MIEJSKIE 

zostanie przebudowa skrzyżowań przy dworcu kolejowym 
w Redzie, utworzone zostaną parkingi typu park&ride, 
bike&ride, kiss&ride, zmodernizowana zostanie infrastruk-
tura piesza i rowerowa oraz infrastruktura przystanków 
transportu autobusowego. Nowy układ węzła zachęci 
do korzystania z infrastruktury transportu zbiorowego, 
a przez to zrealizuje cel przedsięwzięcia jakim jest zwięk-
szenie liczby pasażerów transportu zbiorowego. Zadanie 
obejmuje roboty drogowe wraz z docelową organizacją ru-
chu, wykonanie konstrukcji inżynierskich, przebudowę sie-
ci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazociągowej, 
przebudowę sieci teletechnicznych, przebudowę urządzeń 
elektroenergetycznych, budowę oświetlenia ulicznego, 
budowę sygnalizacji świetlnej, montaż małej architektury, 
roboty w branży zieleni, gospodarkę drzewostanem i prze-
strzenny układ zieleni. Celem przedsięwzięcia jest zwięk-
szenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w ośrod-
kach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
oraz podniesienie efektywności transportu publicznego 
wskutek poprawy jego integracji. Usprawnienie połączeń 
drogowych oraz budowy węzła spowoduje wzrost mobil-
ności mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości, 
a tym samym ograniczenie emisji generowanych przez 
transport indywidualny - redukcję negatywnego wpływu 
transportu na gospodarkę. Przedmiotowy projekt przy-
czyni się do uzyskania efektów realizacji Osi Priorytetowej 
9 RPO WP 2014-2020, jakim jest wzrost mobilności miesz-
kańców w skali regionalnej (transport kolejowy) i lokalnej 
(transport w miejskich obszarach funkcjonalnych) dzięki 
sprawnie funkcjonującej infrastrukturze liniowej i węzło-
wej transportu zbiorowego.

 

1 
 

 
Gmina Miasto Reda realizuje projekt dofinansowany  
z Funduszy Europejskich „Budowa węzła integracyjnego 
Reda wraz z trasami dojazdowymi” 

 

Celem projektu jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego 
w ośrodkach Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz 
podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego 
integracji. 
 

Dofinansowanie projektu z UE:  7 810 374,00 zł 
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KOKSIK 
PRZYPOMINA

Coraz niższe temperatury zewnętrzne i nieuchronnie 
zbliżająca się pora zimowa powodują, że częściej myśli-
my o konieczności ogrzewania naszych domów i miesz-
kań. Powodem wzmożonego zainteresowania tym 
problemem jest szczególnie to, że koszty tego procesu 
są jedną z najwyższych pozycji w naszych bilansach do-
mowych. Dlatego warto przypomnieć sobie o podsta-
wowych zasadach racjonalnego użytkowania ciepła. 

Ciepło zużywane na potrzeby centralnego ogrzewania, 
które zużywamy (i za które wnosimy opłaty) jest w swej ol-
brzymiej większości niczym innym, jak ciepłem traconym 
do otoczenia poprzez ściany, stropy, podłogi, okna i drzwi 
oraz wentylację naszych mieszkań i budynków. Tak więc 
jego zużycie w głównej mierze uzależnione jest od jakości 
termicznej tych przegród. Bez poniesienia stosunkowo wy-
sokich nakładów inwestycyjnych na termomodernizację 
budynków trudno jest uzyskać wymierne korzyści ekono-
miczne w postaci oszczędności na opłatach za ogrzewanie. 
Z racji tej, że sezon budowlany, z uwagi na zbliżające się 
warunki zimowe powoli dobiega końca zastanówmy się, co 
możemy jeszcze zrobić, aby łagodniej dla naszych portfeli 
przeżyć nadchodzący okres grzewczy. Strumień ciepła tra-
conego do otoczenia uzależniony jest proporcjonalnie do 
różnicy temperatur pomiędzy średnią temperaturą w po-
mieszczeniu i temperaturą zewnętrzną. Na temperaturę 
zewnętrzną nie mamy żadnego wpływu, natomiast tem-
peraturę wewnętrzną w użytkowanych pomieszczeniach 
w budynkach ogrzewanych przez MPCK „Koksik” ustalamy 
sami i możemy nią sterować i regulować w dwojaki spo-
sób – w skali całego budynku poprzez regulator węzła 
cieplnego, a w przypadku poszczególnych pomieszczeń 
– za pomocą grzejnikowych zaworów z głowicami termo-
statycznymi. Uzyskanie optymalnych wartości temperatur 
wewnętrznych w określonych okresach czasu może być 
źródłem znacznych oszczędności. Jednym słowem oszczę-
dzajmy i  w dzień i w nocy. Przykładem sposobu ograni-
czania konsumpcji ciepła może być pokrewne medium 
– energia elektryczna zużywana na potrzeby oświetlenia 
– zazwyczaj wyłączamy lampy, kiedy w danej chwili oświet-
lenie nie jest nam potrzebne. Podobnie powinniśmy po-
stępować z ciepłem – ograniczać temperaturę w pomiesz-
czeniach w  czasie naszej nieobecności oraz w okresach 
nocnych, a  na okres dłuższego – kilkudniowego wyjazdu 
należy odciąć dostawę ciepła poprzez ustawienie zaworów 
na gwiazdkę, czyli w tryb przeciwzamrożeniowy. W zależ-
ności od klasy energetycznej budynku i jakości – sumien-
ności regulacji zmniejszenie temperatury wewnętrznej o 1 
stopień Celsjusza może przynieść oszczędności nawet do 
10 % kosztów ogrzewania. Niższe, ale niezwykle istotne są 
też oszczędności, które można poczynić w trakcie domo-
wych prac porządkowych, a mianowicie w trakcie wietrze-
nia mieszkań. Najlepszymi klientami firm ciepłowniczych 
są ci, którzy w trakcie przewietrzania pomieszczeń nie 
zamykają zaworów termostatycznych. Po otwarciu okna, 
zimne powietrze zewnętrzne omywa głowicę zaworu, co 
maksymalnie wzmaga przepływ czynnika grzewczego 

przez grzejnik, a równocześnie wyemitowane przezeń cie-
pło bezpośrednio przez otwarte okno ucieka na zewnątrz. 
Kilka punktów procentowych oszczędności można również 
uzyskać poprzez niewielkie nakłady inwestycyjne na ekra-
ny zagrzejnikowe. Te powszechnie dostępne niedrogie ele-
menty wykonane ze styropianu pokrytego folią aluminio-
wą podnoszą sprawność wymiany ciepła na grzejnikach, 
a tym samym od momentu ich zamontowania pracują na 
naszą korzyść. Wymierne efekty przynoszą również zabie-
gi bezkosztowe w postaci odkrycia grzejników i umożliwie-
nia swobodnego przepływu powietrza przez nie. Niezakłó-
cona cyrkulacja ciepłego powietrza poprawia odczuwalną 
jakość komfortu cieplnego. 
Nabycie przyzwyczajeń i nawyków dotyczących oszczę-
dzania energii staje się dla nas koniecznością. Drożejące 
koszty opału – szczególnie węgla oraz również gazu, gwał-
townie rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 zmuszają 
zarówno dostawców jak i odbiorców ciepła do podejmo-
wania określonych działań zmierzających do ograniczania 
ich skutków. W przypadku naszego przedsiębiorstwa jest 
to powiększanie liczby odbiorców poprzez podłączanie ich 
do sieci ciepłowniczej. W roku 2018 długość naszych sie-
ci ciepłowniczych wzrosła o ok. 1 331 m i podłączono 25 
nowych odbiorców. Większość nowych odcinków ciepło-
ciągów przewidziana jest do włączenia nowych, będących 
obecnie w budowie obiektów lub planowanych do dalszej 
rozbudowy oraz do objęcia ciepłem produkowanym w na-
szej ciepłowni dalszych części miasta. Zwiększanie pro-
dukcji ciepła powoduje dociążanie naszej ciepłowni, a tym 
samym uzyskiwanie wyższych parametrów pracy systemu 
ciepłowniczego i jednoczesnego obniżania kosztów jego 
funkcjonowania. Daje to również szczególnie wymierne 
efekty ekologiczne, szczególnie poprzez podłączanie bu-
dynków dotychczas ogrzewanych indywidualnymi węglo-
wymi źródłami ciepła. Ciepłownia nasza z dużym zapasem 
spełnia obowiązujące normy emisji i ogrzewanie podłączo-
nych do niej budynków eliminuje źródła smogu i szczegól-
nie uciążliwej niskiej emisji. 
Wobec zmieniającej się światowej polityki klimatycznej 
rozważane są również przyszłościowe kierunki rozwoju 
naszego przedsiębiorstwa. Prowadzone są analizy możli-
wości połączenia się z systemem ciepłowniczym zasilanym 
przez elektrociepłownię w Gdyni i korzystanie z ciepła 
produkowanego w skojarzeniu z energią elektryczną. Roz-
patrywana jest również możliwość zastosowania miejsco-
wego gazowego źródła ciepła i jednoczesnej produkcji prą-
du. Wybór przyszłej drogi rozwoju uzależniony będzie od 
uwarunkowań kosztowych wpływających na ceny ciepła. 
Czekamy również na ukazanie się nowych przepisów regu-
lujących te kwestie i umożliwiających korzystne uzyskiwa-
nie środków finansowych z funduszy ekologicznych regu-
lujących zasady pracy nowych systemów energetycznych. 
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HUBERTUS W REKOWIE

XIV REDZKIE IMPRESJE 
- WSPANIAŁY NASTRÓJ, 
DUŻA FREKWENCJA

W Rekowie Górnym odbył się odpust św. Huberta, któ-
ry zapoczątkował sezon łowiecki. 

Doroczna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kapli-
cy w intencji myśliwych, leśników i mieszkańców Rekowa. 
To jeden z najważniejszych dni dla Polskiego Związku Ło-
wieckiego. Dzień św. Huberta stał się świętem myśliwych 
i leśników, a tradycyjne, uroczyste polowanie poprzedza 
msza w intencji myśliwych. Na obchody swojego święta 
przybyli myśliwi z Koła Łowieckiego Jeleń. Wśród przed-
stawicieli władz samorządowych znaleźli się m.in. poseł 
na sejm Kazimierz Plocke, burmistrz Redy Krzysztof Krze-
miński i przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz 
Okrój. Po zakończeniu mszy wszyscy spotkali się na oko-
licznościowym festynie. Na scenie wystąpili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Rekowie. Tradycyjnie można było 
skorzystać z kuchni polowej, oferującej myśliwskie przy-
smaki oraz z domowych wypieków, kawy i herbaty. W przy-
gotowanie poczęstunku włączyły się kobiety z Koła Gospo-
dyń Wiejskich.

Tekst i zdjęcie: Daria Dunajska

26 października odbył się wernisaż XIV REDZKICH IM-
PRESJI. Już po raz czternasty artyści zgromadzeni 
w Stowarzyszeniu Kunszt i zaproszeni goście pokazali 
prace powstałe w trakcie minionego roku. 

Wystawa odbywała się pod hasłem przewodnim „Wolność 
jest w nas” i wpisała się w obchody 100 - lecia odzyska-
nia prze Polskę niepodległości. Impreza została umiesz-
czona w kalendarzu obchodów „Niepodległa” w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Zaproszeni 
goście mogli umieścić swój podpis na tryptyku w barwach 
narodowych, który upamiętnił tę doniosłą rocznicę. Każ-
dy wchodzący otrzymał kokardę w barwach narodowych 
i  mógł wylosować prace artystów oraz gadżety promo-
cyjne Urzędu Miasta w Redzie. Wernisażowi towarzyszył 

jazzowy występ saksofonisty Marcina Janek.
Wśród zaproszonych gości pojawili się: dyrektor biura po-
selskiego Sławomira Rybickiego Grzegorz Kuleta, Członek 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel, radny powia-
tu Ludwik Zegzóła, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Lewińska, 
radni Karolina Bochan, Teresa Tkaczyk, Łukasz Kamiński. 
Dyrektorzy: MDK Tomasz Wiśniewski, MBP Bożena Nat-
zke, SP2 Iwona Nowicka, ZSP Dorota Nowicka- Klimowicz, 
zcy dyr. SP3 Justyna Zabrodzka i Barbara Kisiel oraz pre-
zesi Stowarzyszeń Artystycznych: Klubu plastyka - Teresa 
Uzdrowska, Kaszubskiego Stowarzyszenia Artystów– Alina 
Żywicka, Przedstawicieli Stowarzyszenia Pro Bono z Luzi-
na – Zofia Botulińska, TKS Mirosława Niewiadomska i inni.
Prowadzący wernisaż prezes Stowarzyszenia Kunszt Beata 
Zawal Brzezińska i wiceprezes ds. fotografii Adam Majkow-
ski uzasadnili temat wystawy. Odzyskana przez Polskę 100 
lat temu niepodległość, a zatem i wolność pozwala arty-
stom tworzyć i poprzez sztukę wyrażać siebie. Dlatego we 
własnych pracach pokazujemy nasz pogląd na świat, naszą 
wolność! Również do wolności nawiązali w swoich podzię-
kowaniach za udaną wystawę burmistrz Redy i dyrektor 
biura poselskiego.
Na wystawie można było obejrzeć: malarstwo, rysunek, rę-
kodzieło, haft, fotografię, biżuterię, i po raz pierwszy eks-
perymentalny pouring. Pokazano prace z pleneru w Dęb-
kach, malarstwo i rysunek grupy warsztatowej Bogdany 
Gołojuch, biżuterię wykonaną przez panie z Uniwersytetu 
III Wieku. Na auli prezentowali się członkowie Stowarzysze-
nia Kunszt i zaproszeni goście– łącznie 39 wystawiających. 
Na wernisażu wręczono nagrody w konkursie plastycznym 
dla uczniów dotyczącym interpretacji wolności pt.: „Wol-
ność jest w nas”. I miejsce- otrzymała Izabela Kuraś z kl.8a,
II miejsce –Athina Galiatsatos z kl.7c, III miejsce Amelia Ro-
czyniewska z kl. 7c, nagrodę senatora Rybickiego - Aleksan-
dra Wasiuta z 8c, a nagrodę Stowarzyszenia Kunszt otrzy-
mała Angelina Wróbel z kl.8b – wszyscy z SP nr 3 w Redzie.
Mecenasem wystawy był Urząd Miasta w Redzie, Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie, Różane Centrum Róży 
Melcer”, oraz senator Sławomir Rybicki. 
Jak zawsze impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Redy i okolicznych miast, gdyż jest 
największą wystawą sztuki w powiecie i zawsze towarzy-
szy jej wspaniały nastrój.

Beata Zawal - Brzezińska
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ZADUSZKI JAZZOWE 
I POETYCKIE

WYSZUKIWARKA 
GROBONET JUŻ DZIAŁA

ZNAMY LAUREATÓW 
„CASSUBIA VISUALES” 

W sobotni wieczór, 3 listopada, kościół WNMP i Św. Ka-
tarzyny w Redzie wypełnił się słuchaczami organizo-
wanych przez Fabrykę Kultury II Zaduszek Jazzowych. 

Internetowa wyszukiwarka grobów i osób 
pochowanych to niezwykle praktyczne 
narzędzie, umożliwiające wyszukanie 
miejsca pochowania osoby zmarłej 
z poziomu przeglądarki Internetowej. 

Pozwala ona dokładnie i jednoznacznie 
określić położenie grobu na cmentarzu, co 
wraz z mapą dojścia znacznie ułatwia jego od-
nalezienie. O tym, jak taka wyszukiwarka jest po-
trzebna wie każdy, kto chociaż raz próbował odnaleźć grób 
na nieznanym dotychczas cmentarzu. GROBONET.COM 
to połączona baza danych ponad 600 cmentarzy w całym 
kraju. W Redzie prace nad wdrożeniem programu trwały 
prawie dwa lata, gdyż podstawą przygotowania systemu 
jest dokładna inwentaryzacja nekropolii. System jest cią-
gle w fazie testowej, więc błędy w wyszukiwaniu mogą się 
jeszcze zdarzyć. Wynika to z dużej ilości osób pochowanych 
w Redzie - na starym cmentarzu przy ul. Gdańskiej jest ok. 
3,5 tys. grobów, na cmentarzu przy ul. Gniewowskiej już 
prawie 6 tysięcy. Zauważone błędy powinny być zgłasza-
ne do administracji cmentarza, a zostaną bezzwłocznie 
skorygowane. Odnośnik do wyszukiwarki znajduje się na 
miejskiej stronie reda.pl Wyszukiwarka osób pochowanych 
i grobów jest możliwa również w wersji mobilnej w systemie 
Android.

W IV Międzynarodowym Konkursie Kaszubskich Sztuk Wi-
zualnych „CASSUBIA VISUALES” jury w składzie: Benita Ro-
pela – Grzenkowicz, Karol Formela i Paulina Piotrowska na-
grodziło prace następujących autorów:
Pierwsze miejsce - Agata Stachowiak z Poznania; 

Drugie miejsce - Sylwia Lonka z Krakowa;

Trzecie miejsce - Karolina Pokrzywicka z Gdyni; 

Wyróżnienia - Anna Stróżyk (Wrocław), Violetta Pryba-Ha-
daś Pfishova (Wrocław), Aleksiej Cecocho (Nadolice Wielkie). 

Tekst i fot.: MDK Reda

Po wspólnej modlitwie, prowadzonej przez o. Marka Kie-
drowicza, franciszkanina z Klasztoru Świętej Trójcy w Gdań-
sku, odczytano nazwiska zmarłych artystów i rozpoczęła 
się część koncertowa. Przed redzką publicznością wystąpi-
ło grono najlepszych trójmiejskich jazzmanów i  bluesma-
nów. Był to jeden z najciekawszych tegorocznych koncer-
tów. Zagrali: Joanna Knitter - wokal; Krystyna Durys - wokal; 
Przemek Dyakowski – saksofon; Leszek Dranicki - wokal, 
gitara; Jacek Siciarek - wokal, gitara; Darek Herbasz - sak-
sofon; Marcin Bożek - bas; Artur Jurek - piano; Piotr Góra 
- perkusja; Maksymilian Kreft - perkusja; Janusz Mackiewicz 
- kontrabas.
7 listopada Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Der-
dowskiego w Redzie po raz drugi zorganizowała Zaduszki 
Poetyckie, poświęcone tym, którzy odeszli w ostatnim 
roku. Wspomnienia przedstawiła dyrektor biblioteki Boże-
na Natzke, a wiersze znanych poetów i własne przedstawili 
słuchacze UTW - Maria Prena, Waldemar Falkiewicz oraz 
Katarzyna Zielińska. Spotkanie zakończyły piosenki Kory 
Jackowskiej. Było to niezwykle wzruszające spotkanie.

Tekst i fot.: Michał Kaczmarek
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REDA ŚWIĘTOWAŁA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
Obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę również w Redzie miały charakter szczególny.

Już w przeddzień harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospo-
litej rozpalili okolicznościowe ognisko przy przystani kajako-
wej w Miejskim Parku Rodzinnym. Wydarzenie zorganizowała 
21 Redzka Drużyna Harcerek „Wiosna” z Wejherowsko – Rum-
skiego Hufca Harcerek „Źdźbło”, która istnieje od maja i cały 
czas się rozwija. Następnego dnia, po mszy i złożeniu kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą poległych mieszkańców Redy, uli-

cami miasta przeszła piękna parada, która udała się na plac 
przy kościele Św. Antoniego, gdzie w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Niepodległa do Hymnu” wspólnie odśpiewaliśmy Ma-
zurek Dąbrowskiego, a po mszy w miały miejsce występy 
miejscowych artystów. Tego dnia również w Fabryce Kultury 
zagościła niezwykła wystawa „Polska ku Niepodległej”, gdzie 
można było obejrzeć broń, sprzęt militarny, umundurowanie 
oraz auta z przełomu wieków. Nie zabrakło tradycyjnych Ro-
gali Marcińskich, ufundowanych przez burmistrza Redy oraz 
wojskowej grochówki. 
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MIEJSKO - POWIATOWE 
OBCHODY DNIA 
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

MALI CZYTELNICY 
W MEDIATECE

16 listopada w Urzędzie Miasta spotkali się dyrektorzy 
i  pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i Pomocy 
Rodzinie, placówek wychowawczych oraz władze po-
wiatu i miasta. 

Tradycyjnie w Dniu Pracownika Socjalnego odbywają się 
spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie 
których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy 
społecznej otrzymują podziękowania, nagrody i wyróżnie-
nia. Nie inaczej i w Redzie, gdzie zostały wręczone Nagrody 
Starosty Wejherowskiego i Burmistrza Miasta Redy dla wy-
różniających się pracowników instytucji pomocy społecznej. 
Specjalne nagrody „Drzewko Wdzięczności” dla podmiotów 
i instytucji wspierających działania pomocy społecznej na 
terenie naszego powiatu otrzymali w tym roku Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój i Burmistrz 
Miasta Redy Krzysztof Krzemiński. Oprawę artystyczną 
uroczystości zapewniła Zosia Tartas - utalentowana, mło-
dziutka mieszkanka Redy.

W sobotę, 17 listopada, redzka Mediateka otworzyła 
podwoje dla najmłodszych mieszkańców, zaproszonych 
na premierę powitalnej książeczki dla dzieci „Witaj na 
świecie! Witaj w Redzie!”

Pomysłodawczyniami i autorkami książeczki są młode 
mieszkanki Redy, Patrycja Wojtkowiak - Skóra (teksty) i Ka-
tarzyna Drewek - Wojtasik (grafika). Autorki szczegółowo 
przedstawiły zawartość książeczki, a oprócz nich głos za-
brali zaproszeni goście: Małgorzata Rożyńska, pedagog i wi-
ceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz 
Agnieszka Błażewicz z Fundacji Metropolia Dzieci. Najmłod-
si w tym czasie bawili się przygotowanymi kolorowankami 
i innymi gadżetami, wśród których znalazły się mini-puzzle, 
przekazane na tę okazję przez firmę TREFL. Każdy mały 
gość otrzymał własny egzemplarz książeczki „Witaj na świe-
cie! Witaj w Redzie!”. Od tej pory książeczka będzie przeka-
zywana nowo narodzonym mieszkańcom Redy, np. przy 
okazji meldunku dziecka przez rodziców w Urzędzie Miasta.
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XVII REDZKI PRZEGLĄD 
TEATRÓW AMATORSKICH WSTĄP DO POLICJI

INFORMACJA DLA PRZYSZŁYCH 
KANDYDATÓW:

W sobotę, 24 listopada, już po raz siedemnasty aula SP 4 
należała do amatorów teatru. W spektaklach i w mono-
dramie, na dużej scenie zaprezentowały się zespoły tea-
tralne młodzieży i dorosłych z Rumi, Wejherowa, Gdyni, 
Nowego Dworu Wejherowskiego, Słupska i Redy. 

Aktorzy bardzo dobrze ocenili przygotowanie sali przez 
pracowników redzkiej Fabryki Kultury, pod względem ob-
sługi, profesjonalnego sprzętu i oświetlenia sceny.

Występy oceniało jury w składzie: Marta Smuk, 
Wojciech Jaworski i Mariusz Babicki. 

1 miejsce zajął Teatr Koniczynka 
(Reda) za spektakl „Niecodzienna 

opowieść o życiu i jego sensie” na 
podst. „A niech to gęś kopnie” 
Marty Guśniowskiej. Drugie miej-
sce otrzymała Teatralna Szóstka 
(Rumia) za spektakl „Bajka o nie-

bieskim ptaku”, trzecie miejsce - 
W Kaczych Butach (Gdynia) za „Ma-

rzenia”. Nagrodę specjalną otrzymała 
Kinga Ciesielska za rolę Gęsi w spektaklu 

Teatru Koniczynka. W  kategorii monodramu pierwsze 
miejsce zajął Jakub Skrzypski z Redy („Ojczyzna”), drugiego 
nie przyznano, a trzecie przypadło Aleksandrze Marche-
wicz (Reda) za „Jaskółki”, na podst. tekstów Tadeusza Ró-
żewicza.

Michał Kaczmarek

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
•  ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
•  stabilne, stałe zatrudnienie;
•  wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego 

w szkołach policyjnych;
•  wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodo-

wym ok. 2800 zł netto;
•  nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
•  prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;
•  możliwość doskonalenia zawodowego;
•  możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym 

wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
•  prestiż zatrudnienia;
•  służbę w organizacji zaufania społecznego;
•  szeroki katalog specjalizacji;
•  wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie 

tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
•  przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsa-

mości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji 
może [...] pełnić obywatel polski, który:
•  posiada co najmniej średnie wykształcenie,
•  posiada polskie obywatelstwo,
•  posiada nieposzlakowaną opinię,
•  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•  korzysta z pełni praw publicznych,
•  posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby 

w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dy-
scyplinie służbowej, której gotów jest się podporząd-
kować,

•  daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wy-
mogów określonych w przepisach o ochronie informa-
cji niejawnych,

•  osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna 
posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, 
czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór 
najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie 
przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają okre-
ślone preferencje.
Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Po-
licji może uzyskać szczegółowe informacje na stronie 
www.pomorska.policja.gov.pl (w zakładce „SŁUŻBA”), 
dokumenty do pobrania znajdziesz na http://praca.
policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html oraz od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerami 
telefonów: 58 32 15 500, 58 32 15 161, 58 32 15 556, 
58 32 15 159, 58 32 15 273, lub pod numerami komór-
kowymi: 723 695 574, 607 235 276, a także osobiście od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, a we wtor-
ki w godz. 8:00-17:30 w Zespole do spraw Doboru Wy-
działu Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku, ul. Okopowa 15 w pokoju nr 008 i nr 11.
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UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI
NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA 

WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE 
W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

W dniu 05 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716).
Zgodnie z przepisami W/W USTAWY z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów, zatem przekształcenie następuje z mocy samego prawa.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowa należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1)  mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2)  mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3)  o których mowa wyżej, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innym obiektami budowlanymi lub urządzeniami 

budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie
Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie, które jednocześnie stanowi podstawę ujawnienia prawa 
własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.
Burmistrz Miasta wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do dnia 
31 grudnia 2019 r.
Zaświadczenie może być wydane również na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wydanie 
zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w kwocie 50 zł.

Opłaty za przekształcenie
Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Gminy Miasto Reda opłatę.
Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 
przekształcenia tj. w dniu 01 stycznia 2019 r.
Z tym dniem ustaje obowiązek wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.
Pozostałe opłaty wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem 
upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający 
danego roku kalendarzowego.
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar 
jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada 
iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat 
pozostałych do upływu okresu.
Informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także 
możliwości wniesienia opłaty jednorazowo zawiera się w zaświadczeniu.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może 
złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu 
wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.
Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(j.t. w  Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm). Waloryzacji opłaty właściwy organ dokonuje z urzędu albo na wniosek właściciela 
nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. O wysokości zwaloryzowanej opłaty 
właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości, doręczając informację na piśmie. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od 
dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.

Podmioty zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia
Za przekształcenie opłaty nie wnoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy 
wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego lub użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie 
innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed 
dniem 5 grudnia 1990 r.

Bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia
Rada Miejska może podjąć uchwałę o udzieleniu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 203 i 202 - telefon: 678 80 34 lub 678 80 14.
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Szukamy pasjonatów śpiewu, którzy chcieliby rozwijać swe 
zdolności w fantastycznej grupie zdolnych muzyków-amatorów.

Mile widziane doświadczenie wokalne i znajomość nut!
Pytania dotyczące chóru prosimy kierować pod adres: 

reda@zyjmywharmonii.pl
Chór prowadzony będzie pod okiem doświadczonego dyrygenta 

Piotra Klemenskiego
Przesłuchania do chóru odbywają się w każdy czwartek, 

o godzinie 19:00 w SP4, ul. Łąkowa 36/38 w Redzie

Poszukujemy muzyków do 
NOWEGO MIEJSKIEGO CHÓRU!

CHÓR MIEJSKI 

MÉSTER BËLNÉGO 
CZËTANIÔ - 2018
13 listopada 2018 roku w Redzie odbyły się eliminacje 
na szczeblu miejskim konkursu „Méster Bëlnégo Czëta-
niô – 2018” zorganizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko 
– Pomorskie Oddział Reda.

Wybrana komisja w składzie Danuta Kowalik, Danuta Bień-
kowska, Regina Labudda miały ciężki orzech do zgryzienia 
aby wytypować najlepszych. W kategorii uczniów szkół 
podstawowych kl I-III; pierwsze miejsce zajął Hubert Wicki 
(SP 6), tuż za nim na drugim miejscu Joanna Macyszyn SP 2. 
W kategorii uczniów szkół podstawowych kl IV-VI; pierwsze 
miejsce zajęła Lena Matysiak (SP 2), drugie miejsce ex ae-
quo; Zofia Pawlik (SP 6) i Zofia Tartas (SP 2).

W kategorii dorośli pierwsze miejsce zajęła Pani Weronika 
Korthals, drugie miejsce zajął Pan Marian Musiatowicz

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu 
za przybycie i uczestnictwo, a nauczycielom i rodzicom za 
przygotowanie uczniów do konkursu.

Fot.: ZKP o/Reda
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MIKOŁAJKI MIEJSKIE IMPREZY SPORTOWE 
ORGANIZOWANE 

PRZEZ MOSIR REDA
GRUDZIEŃ 2018, STYCZEŃ 2019

III ZIMOWE GPX REDY NA 5KM – ETAP III
Miejsce: PUSZCZA DARŻLUBSKA, REDA UL. REKOWSKA

Termin: 21.12 godz. 19:00
MISTRZOSTWA REDY W USPORTOWIONE 

DWA OGNIE – IGRZYSKA DZIECI
Miejsce: HALA SP 4 UL. ŁĄKOWA 36/38

Termin: 11.01 godz. 10:00
MISTRZOSTWA REDY W MINI PIŁKA RĘCZNA 

– IGRZYSKA DZIECI
Miejsce: HALA SP 3 UL. BRZOZOWA 33

Termin: 21.01 godz. 10:00
MISTRZOSTWA REDY W MINI PIŁKA SIATKOWA 

– IGRZYSKA DZIECI
Miejsce: HALA SP 3 UL. BRZOZOWA 33

Termin: 30.01 godz. 10.00
REDZKA LIGA BAŚKI KASZUBSKIEJ

Miejsce: MOSIR REDA – UL. ŁĄKOWA 59, 
SALA WIDOWISKOWA

Termin: 18.12, 8.01, 15.01, 22.01, 29.01 godz. 18.00
REDZKA LIGA SIATKÓWKI

Miejsce: HALA SP 4 UL. ŁĄKOWA 36/38
Termin: 14.12, 4.01, 11.01, 18.04, 25.01 godz. 19.30

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
Grudzień w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji rozpo-
czął się z piłką przy nodze. 

W sobotę 1 grudnia, od godziny 10.00, w hali Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Redzie odbywał się Mikołajkowy Turniej Piłki 
Nożnej dla najmłodszych, zorganizowany przez MOSiR Reda. 
W sportowej rywalizacji udział wzięły dzieci z Redy, Rumi, 
Wejherowa oraz Połchowa. Do rozgrywek zgłosiło się nie-
mal 60 Świętych Mikołajów (zarówno chłopców jak i dziew-
czynek). Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły, które roz-
grywały mecze w systemie każdy z każdym. Świetną zabawę 
z piłką oraz uśmiech dzieci udało się połączyć z masą bra-
mek i znakomitych zagrań dzielnych zawodników. Po spor-
towych zmaganiach każdy otrzymał słodki poczęstunek oraz 
pamiątkowy złoty medal za uczestnictwo w rozgrywkach. 
Dla nas wszyscy są zwycięzcami turnieju, dziękujemy!

6 grudnia, jak co roku świętowano miejskie Mikołaj-
ki. Tym razem impreza po raz pierwszy nie odbyła się 
w parku, lecz na właśnie oddanym do użytku, nowym 
placu przy Szkole Podstawowej nr 4. 

Tego wieczoru plac rozświetliły świąteczne iluminacje, 
w tym lampki na choince, zasadzonej z myślą o kolejnych 
latach i kolejnych Świętach.
Frekwencja dopisała, dzieci przybyły licznie w towarzystwie 
rodzin. Na początek wystąpił zespół MODROKI, a na swoją 
kolej czekali już animatorzy, Olaf, Pani Choinka i Pani Miko-
łajowa. W okolicach sceny spacerowały Minionki, chętnie 
pozując do zdjęć. Oczywiście, kulminacyjnym punktem 
wieczoru była wizyta Świętego Mikołaja, który dla każdego 
dziecka miał drobny upominek.
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ZIMOWE GRAND 
PRIX REDY 

MIKOŁAJE BIEGALI W REDZIE

ZŁOTE GODY 2018

Trwa III Zimowe Grand Prix Redy o puchar Burmistrza 
Miasta Reda Krzysztofa Krzemińskiego. 

Pierwszy etap rozegrał się w pięknej, jesiennej scenerii 21 
października. Etap drugi, przy nieco chłodniejszej pogodzie 
odbył się 18 listopada. Do rywalizacji zgłosiło się 120 uczest-
ników, oprócz reprezentacji biegaczy Runeda, liczną grupę 
stanowili uczniowie SP4 oraz oczywiście członkowie takich 
drużyn jak Kreft Team oraz Kontener Formy i Kaszubskie 
Dziki. Trasa była bardzo wymagająca. Przez 5 km zawodnicy 
walczyli nie tylko ze swoimi słabościami, ale również ciężką 
nawierzchnią i pogodą.
W klasyfikacji kobiet po raz kolejny najlepsza okazała się 
Anna Bałdyga, z czasem 24:38. Drugie miejsce zajęła Mag-
dalena Roraf (24:55), a na ostatnim stopniu podium stanęła 
Marzena Janik (25:18). Wśród mężczyzn zwyciężył Michał 
Piekarski (19:37), tuż przed zwycięzcą pierwszego etapu, 
czyli Rafałem Pionk (19:41) oraz Łukaszem Kreftem (19:57).
Trzeci etap odbędzie się tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia, w piątek 21 grudnia i będzie wyjątkowy ze względu 
na zupełnie nową trasę. 
Wyniki, zdjęcia i więcej informacji o GP Redy na stronie  
icc-time.pl

W niedzielne przedpołudnie, 9 grudnia, redzkimi ulica-
mi pobiegło mnóstwo Świętych Mikołajów. Relacja z bie-
gu i szczegółowa klasyfikacja znajduje się na stronie reda.pl

11 grudnia siedemnaście par małżeńskich świętowa-
ło Złote Gody. W Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeń-
skiego.

Burmistrz Krzysztof Krzemiński złożył przybyłym najser-
deczniejsze życzenia dalszych szczęśliwych lat, podkre-
ślając, że wielką sztuką jest zgodnie iść razem przez życie 
i wspólnie radzić sobie w lepszych i gorszych chwilach.
Oprócz burmistrza, w spotkaniu uczestniczyły Sekretarz 
Miasta Hanna Janiak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go – Teresa Dzienisz – Dombrowska. Uroczystość uświetnił 
występ pani Klaudii Szmidt z Wejherowa.
Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego!
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FABRYKA KULTURY 
MA JUŻ 4 LATA!
Urodziny Fabryki jak zwykle były huczne. Jako pierwszy 
na scenie pojawił się Krzysztof Kreft, wykonując pio-
senkę z najnowszej płyty „Letters I’ll never send”.

Tak rozgrzana publiczność została przywitana przez dyrek-
tora MDK Reda, Tomasza Wiśniewskiego, który zapowie-
dział gwiazdę wieczoru – Baranovskiego z zespołem. Im-
preza była stojąca, więc brak krzeseł pozwolił swobodnie 
kołysać się w rytm muzyki.
Jak co roku, rozdane zostały statuetki Przyjaciół Kultury, 
które otrzymali: Teresa Kania, Joanna Gessler, Aleksandra 
Szwarc i Katarzyna Flisykowska.
Urodzinowy tort pokroił osobiście burmistrz Krzysztof 
Krzemiński, życząc w imieniu redzkiego samorządu wspa-
niałych pomysłów na kolejne lata działalności. 
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SUKCESY MŁODYCH JUDOKÓW 
UKS SIMBA REDA

27 października w Akademickim Centrum Sportu przy 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyły się XXVI Mi-
strzostwa Pomorza w Judo Dzieci im. Wiesława Sawickiego 
i kmdr Stanisława Filipiaka, organizowane przez WKS Flota 
Gdynia Sekcja Judo. Redę reprezentowało 10 zawodników, 
którzy do Redy przywieźli 9 medali. W kategorii młodzików 
(2003-2004) 1 miejsce zajął Oskar Jakubowski, kat. wag. 81 
kg, 2 miejsce Milena Udalska, kat. wag. 57 kg. W kategorii 
wiekowej 2005-2006 1 miejsce zajął Eryk Ciechelski, kat. 
wag. 48 kg, 2 miejsce - Jeremi Mojsiejenko, kat. wag. 37 kg, 3 
miejsce - Mateusz Tesmar, kat. wag. 65 kg. W kategorii wie-
kowej 2007-2008 1 miejsce w kat. wag. 41 kg zajęła Natalia 
Rutkowska, a 1 miejsce w kat. wag. 48 kg Weronika Stogow-
ska. Miejsca drugie w swoich kategoriach zajęli Pola Gaze-
cka (46 kg) i Cezary Magiera, kat. wag. 34 kg. Eryk Ciechel-
ski otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju 
w swojej kategorii wiekowej.
Weekend 3 - 4 listopada zawodnicy UKS SIMBA REDA spę-
dzili w Poznaniu na X Memoriale Jigoro Kano. Na turnieju 
nasi judocy rywalizowali nie tylko z zawodnikami z Polski, 
ale również ze Szwecji, Czech, Ukrainy i Niemiec. 11 repre-
zentantów Redy poradziło sobie na turnieju bardzo dobrze, 
przywożąc do Redy 8 medali. W roczniku 2007-2008 (U12) 
medale zdobyli: Natalia Rutkowska - 2 miejsce, kat. wag 43 
kg, Weronika Stogowska - 2 miejsce, kat. wag. +46 kg, Wero-
nika Arciszewska - 3 miejsce, kat. wag. 43 kg, Kacper Sadecki 
- 3 miejsce, kat. wag. +56 kg. W roczniku 2005-2006 (U14) 
medalistami zostali Jeremi Mojsiejenko - 3 miejsce, kat. wag. 
39 kg, Eryk Ciechelski - 3 miejsce, kat. wag. 46 kg, Mateusz 
Tesmar - 3 miejsce, kat. wag. 70 kg. W roczniku 2003-2004-
2005 (U16) medal zdobył Oskar Jakubowski - 2 miejsce, kat. 
wag. 81 kg.
10 listopada Simbowa drużyna walczyła w Grudziądzu, 
gdzie stanęła na podium, zdobywając 3 miejsce w klasyfi-
kacji klubowej. 
17 listopada w Gdańsku odbył się XXVIII Turniej Judo im. 
Antoniego Reitera, kolejny z cyklu International Judo Le-
ague. Na gdańskim tatami stanęło do walki ponad 600 
zawodników z ponad 50 klubów z Polski, jak również z za-
granicy. Simbę reprezentowało 12 zawodników, zajmując 
w klasyfikacji klubowej 5 miejsce, jednak warto zaznaczyć, 
że z taką samą liczbą punktów, co kluby z 3 i 4 miejsca, 
a o ostatecznym wyniku zadecydowała ilość złotych medali. 
Miejsca medalowe wyglądały zastępująco: U11 (2008-2009) 
2 miejsce Weronika Arciszewska, kat. wag. 41 kg, 2 miejsce 
Cezary Magiera, kat. wag. 33 kg, 3 miejsce Natalia Rutkow-
ska, kat. wag. 41 kg. 

U13 (2006-2007) 1 miejsce Mateusz Tesmar, kat. wag. +60 
kg, 2 miejsce Weronika Stogowska, kat. wag. 48 kg, 2 miej-
sce Eryk Ciechelski, kat. wag. 50 kg. U15 (2004-2005) 1 miej-
sce Oskar Jakubowski, kat. wag. 81 kg.
25 listopada Simba walczyła w Gdańsku, na Turnieju Dzieci 
w Judo „To my Gdańskie Lwy”. Oprócz stałych reprezentan-
tów, do rywalizacji stanęli zawodnicy z grupy początkującej, 
żeby sprawdzić swoje umiejętności na gdańskich tatami. 
W  sumie klub reprezentowało 18 zawodników i zawodni-
czek. Miejsca medalowe zajęli: chłopcy U9 (2010) 1 miejsce 
Leon Kusz, kat. wag. 33 kg, 2 miejsce Filip Jungiewicz, kat. 
wag. 33 kg, 3 miejsce Nikodem Cechosz, kat. wag. 27 kg. 
Chłopcy U11 (2008-2009) 1 miejsce Nikodem Białk, kat. wag. 
+50 kg. Dziewczęta U10 (2009-2010-2011) 1 miejsce Nadia 
Dziadko, kat. wag. +40 kg. Dziewczęta U13 (2006-2007-2008) 
3 miejsce Weronika Arciszewska, kat. wag. 44 kg. Chłopcy 
U13 (2006-2007) 1 miejsce Mateusz Tesmar, kat. wag. 73 kg, 
3 miejsce Eryk Ciechelski, kat. wag. 50 kg, 3 miejsce Kacper 
Sadecki, kat. wag. 60 kg. 
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CO SŁYCHAĆ W SP 2

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU 
NR 2 W REDZIE
11 listopada 2018 roku świętowaliśmy 100 rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 

Narodowe Święto Niepodległości ustanowiono na pamiąt-
kę wydarzeń, do których doszło w listopadzie 1918 r, gdy 
po 123 latach niewoli, Polska odzyskała wolność i suwe-
renność. Z tej okazji Pszczółki - najstarsza grupa z Przed-
szkola nr 2 w Redzie przygotowała występ dla wszystkich 
przedszkolaków oraz personelu, który miał na celu upa-
miętnić te ważne wydarzenia dla naszego kraju oraz za-
szczepić w dzieciach miłość i szacunek do Polski. Po wystę-
pie wszystkie przedszkolaki wraz z personelem o godzinie 
11:11 odśpiewały Hymn Polski w ramach akcji „ Rekord dla 
Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodo-
wej Annę Zalewską.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w tym roku 
przebiegał pod hasłem: „Książka to przyszłość”. W każdym 
tygodniu października szkolna biblioteka proponowała 
inne wydarzenia.
W klasach I-III odbyło się wspólne czytanie książki Renaty 
Piątkowskiej „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe 
przygody Gangu Słodziaków”. Po lekturze, uczniowie klas I 
rysowali własne historie popularnych Słodziaków, ucznio-
wie klas II tworzyli komiksy, a trzecioklasiści napisali i  zi-
lustrowali krótkie historie Gangu Słodziaków. W połowie 
miesiąca zorganizowaliśmy Urodziny Kubusia Puchatka, 
czyli happening literacko-teatralny przy aktywnym udziale 
uczniów i nauczycieli, przebranych za swoje ulubione po-
stacie z książek i bajek. W ten sposób zachęcaliśmy dzie-
ci i  rodziców do codziennego obcowania z książką oraz 
poznawania postaci literackich i baśniowych. W ramach 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbył się też konkurs na wy-
konanie zakładki do książki: Moja autorska zakładka do 
książki. W związku ze 100-leciem odzyskania Niepodległo-

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
W obchody stulecia odzyskania Niepodległości zaangażo-
wana była cała szkoła. Zrealizowaliśmy szereg projektów 
i konkursów, których celem było przywołanie wiedzy o mi-
nionym stuleciu oraz odwołanie się do naszych wspólnych 
historycznych i patriotycznych wartości i korzeni.
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ści, zakładki tematycznie nawiązywały do barw i symboli 
narodowych. Uczniowie klas I – V wykonali ponad 50 pięk-
nych zakładek. Autorzy najciekawszych zostali nagrodzeni 
książkami, a wystawa wszystkich zakładek dołączyła do 
szkolnych dekoracji jubileuszowych.

W ramach projektu „Oblicza Stulecia Niepodległości” klasy 
IV – VIII przygotowały plakaty ilustrujące ważne wydarze-
nia historyczne i zjawiska społeczno-polityczne minionego 
okresu. Starsi uczniowie pisali „Życzenia dla Niepodległej”, 
a młodsze klasy tworzyły „narodowe” zakładki do książek. 
Przed 11 listopada szkołę przystrojono w okolicznościowe 
dekoracje w klasach i holach. Piątek, 9 listopada, był na-
szym Dniem dla Niepodległej. Podczas uroczystych apeli 
uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie zaśpiewali po-
pularne pieśni legionowe. Punktualnie o godzinie 11.11, 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu!”, 
odśpiewaliśmy 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Po po-
łudniu odbyła się uroczysta Wieczornica, na którą licznie 
przybyli do szkoły uczniowie, nauczyciele i rodzice. Poczy-
nając od poloneza w wykonaniu maluchów i utworu „Co to 
jest Niepodległość?” w wykonaniu Zosi Tartas, ponad go-
dzinny koncert był muzyczno-poetycko-filmową podróżą 
przez 100 lat Niepodległej Polski. Koncert, który dostarczył 
wszystkim obecnym wielu głębokich wrażeń i  wzruszeń, 
zakończył się w radosnym nastroju, wspólnie przez arty-
stów i widzów wykonaną pieśnią „Ja to mam szczęście”. 
Wieczornicę przygotował zespół w składzie: Teresa Piot-
rkowska, Barbara Pospieszna - Pyziak, Izabela Pohl, Dag-
mara Pospieszna - Piątkowska, Elżbieta Strzelka oraz Moni-
ka Mróz (polonez), Barbara Tańska (chór), Anna Jankowska 
(dekoracje) i Paulina Masztalerek (obsługa techniczna).

Sukcesy naszych uczniów 
W miejskich eliminacjach konkursu Mistrz Pięknego Czyta-
nia w Języku Kaszubskim wzięło udział sześcioro uczniów 
SP 2, uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego. Aż 
troje z nich zajęło w konkursie miejsca premiowane awan-
sem do eliminacji powiatowych: Joasia Macyszyn (kl. III b) 
- II miejsce w kategorii klas I-III oraz Lena Matysiak (VI a) - I 
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miejsce i Zosia Tartas (IV b) - II miejsce w kategorii klas IV-
-VIII. W przeprowadzonych 29 listopada w Szkole Podsta-
wowej w Linii eliminacjach powiatowych, najlepszy wynik 
zanotowała Zosia Tartas, która otrzymała wyróżnienie. 
Opiekunami naszych młodych „kaszubistów” są Anna Jan-
kowska i Andrzej Krauze. 
W listopadzie nasi śpiewający uczniowie zaprezentowali się 
w konkursach pieśni patriotycznej. W Miejskim Konkursie 
zorganizowanym przez SP 6 w Redzie zdobyliśmy I miejsce 
w kategorii zespołów oraz I miejsce w kategorii solistów. So-
listą był Mikołaj Krüger (VII d), który wykonał utwór „Mury” 
Jacka Kaczmarskiego. W Międzyszkolnym Konkursie Pieśni 
Patriotycznej w SP 9 w Wejherowie, grupa uczniów wystą-
piła w zmaganiach solistów i duetów w  kategoriach klas 
IV-VI i VII-VIII (plus klasy gimnazjalne). W grupie duetów II 
miejsca wyśpiewały: Martyna Piesiak i Kaja Przybysz (VIII 
a) pieśniami: „Pamięć w nas” i „O, mój rozmarynie” oraz 
Martyna Karda i Małgosia Grunwald (VI a), które wykonały 
utwory: „Piechota” i „Idą leśni”. W grupie solistów I miej-
sca zdobyli: Zofia Tartas (IVb) i Mikołaj Krüger. Mikołaj wy-
konał „Mury” i „I Brygadę”, a Zosia zaprezentowała pieśń 
„Przybyli ułani” i utwór „Czy wojna jest dla dziewczyn?” (sł. 
Łukasz Tartas, muz. Weronika Korthals - Tartas). Opieku-
nem artystycznym uczniów była p. Barbara Tańska. Jakub 
Salamucha (IV e) za wiersz K. I. Gałczyńskiego pt.: Pieśń 
o żołnierzach z Westerplatte, zdobył III miejsce w XVI Mię-
dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbył się w 
Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku. Przed-
miotem konkursu były wybrane przez uczestników wier-
sze i fragmenty prozy o tematyce patriotycznej. Szymon 
Kazyaka (VI a), jest aktywnym członkiem Klubu Turystyki 
Rowerowej „SAMA RAMA” z Rumi. Szymon bierze udział w 
rajdach organizowanych przez klub, a w październiku, jako 
jedyny tak młody uczestnik, pokonał trasę rajdu na Hel – 
ponad 130 km w obie strony. W uznaniu takiej wytrwałości 
i kondycji chłopca, prezes klubu, p. Roman Łuczak, prze-
kazał Szymonowi na forum całej szkoły specjalny dyplom 
i statuetkę. Pan prezes w ciepłych słowach pogratulował 
Szymonowi wielkiego zaangażowania, a jednocześnie za-
chęcił wszystkich uczniów do aktywnego spędzania wolne-
go czasu oraz do szukania i rozwijania swoich pasji.

Oprac. G. Krzebietke, K. Rendaszka-Miotke, 
A. Maszota, A. Jankowska

Uczymy dzieci programować
 Od ubiegłego roku SP 2 bierze udział w ogólnopolskim 
programie Uczymy Dzieci Programować. Głównym zało-
żeniem programu jest kształtowanie w uczniach takich 
kompetencji, jak logiczne i algorytmiczne myślenie, krea-
tywność, praca zespołowa, umiejętność szukania rozwią-
zań i naprawiania błędów. W tym roku szkolnym program 
realizuje klasa I d, która co tydzień wykonuje udostęp-
nione przez organizatorów zadanie. W ramach realizacji 
programu świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki, 
nauczyliśmy się tańca robota i zakodowaliśmy mnóstwo 
przeróżnych tras. Klasa wzięła udział w Europejskim Tygo-
dniu Kodowania, gdzie zgłosiliśmy i zrealizowaliśmy pięć 
wydarzeń. Tematyka wydarzeń była związana z bliższym 
poznaniem i promowaniem swojego miejsca zamieszkania 
i regionu. 

W ramach projektu uczniowie klas I d i I b mieli możliwość 
przetestowania ozobota, wypożyczonego nam przez fir-
mę Edusense. Uczniowie uczyli się tworzyć kody i trasy 
dla ozobota, poznali, jakie możliwości ma robot, jakie ko-
mendy rozumie, jak trzeba przygotować drogę, aby ozobot 
właściwie zareagował. Klasa I d wzięła też udział w wyzwa-
niu „100-lecie niepodległości z programem Uczymy Dzieci 
Programować”, w ramach którego ozobot wyznaczał trasę 
pokazującą, jak zmieniały się granice Polski przez ostatnie 
sto lat. Dzieci zaprojektowały również samodzielnie trasę 
ozobota, wokół której narysowały życzenia dla Polski. Za-
jęcia spotkały się z ogromnym entuzjazmem wśród dzieci. 
Cały program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem 
dzieci, które z wielkim zaciekawieniem i zaangażowaniem 
wykonują wszystkie zadania. Szkolnym koordynatorem 
programu jest p. Beata Rejent.

Tekst i fot.: B. Rejent
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CO SŁYCHAĆ W SP 3
Profilaktyka cyberprzemocy w ramach 
Tygodnia Profilaktyki
07 listopada w SP 3 odbyły się warsztaty dotyczące profi-
laktyki cyberprzemocy poprowadzone przez specjalistów 
z Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego Razem. Psy-
chologowie rozmawiali z uczniami o tym, czym jest cyber-
przemoc i jakie są jej przejawy, jakie mogą być konsekwen-
cje przemocy w Internecie dla sprawcy i ofiary, jak bronić 
się przed przemocą w Internecie, jakie są mechanizmy 
uzależnienia od Internetu, gdzie szukać pomocy w przy-
padku zagrożenia uzależnieniem od Internetu, a także, 
na ile nasi uczniowie są już uzależnieni od gier i Internetu. 
W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie klas piątych, 
szóstych, siódmych, ósmych oraz trzecich gimnazjum. Te-
rapeuci z gdyńskiego ośrodka zaskoczyli młodzież, uświa-
damiając niektórym, jak bardzo są uzależnieni od wirtual-
nego świata. W dalszym etapie projektu o wynikach badań 
zostaną poinformowani rodzice. 

Tekst: Wojciech Muża, Zdjęcie: Teresa Dopke

Święto Niepodległości w klasach młodszych
Tegoroczne, jubileuszowe obchody Święta Niepodległości 
uczniowie klas młodszych obchodzili pod hasłem „Moja 
maleńka, malutka, mała Ojczyzna”. 9 listopada, wszyscy w 
odświętnych strojach, udekorowanych kotylionami, spot-
kali się w sali gimnastycznej. Uczniowie wysłuchali patrio-
tycznych wierszy oraz pieśni w wykonaniu klas 0 i klasy IIb. 
Zobaczyli też pięknego mazura, którego zatańczyli ucznio-
wie klasy IId. A dokładnie o godz. 11.11 z całą Polską od-
śpiewano cztery zwrotki Hymnu Państwowego. 

Nagrodzeni w Konkursie Plastycznym 
„Wolność Jest w Nas”
 I miejsce w konkursie - otrzymała Izabela Kuraś z kl.8a, II 
miejsce –Athina Galiatsatos z kl.7c, III miejsce Amelia Ro-
czyniewska z kl. 7c, nagrodę senatora RP Sławomira Rybi-
ckiego - Aleksandra Wasiuta z 8c, a nagrodę Stowarzysze-
nia Kunszt otrzymała Angelina Wróbel z kl.8b – wszyscy 
z SP nr 3 w Redzie. Nagrody uczniom wręczał burmistrz 
Redy Krzysztof Krzemiński oraz Grzegorz Kuleta dyrektor 
biura senatora RP Sławomira Rybickiego.
Opiekunem plastycznym wszystkich była Beata Zawal 
– Brzezińska. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym ucz-
niom i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Beata Zawal – Brzezińska, fot. Michał Kaczmarek

Spotkanie z Danielem Plińskim
6 listopada w SP 3 gościł Daniel Pliński - znany siatkarz, wie-
lokrotny reprezentant Polski. W wieku 27 lat został powo-
łany do reprezentacji Polski, w której rozegrał 142 mecze. 
Ma na swoim koncie wiele tytułów mistrzowskich, zdoby-
tych w różnych klubach i z reprezentacją Polski. Jest wice-
mistrzem świata ( Japonia 2006), mistrzem Europy z Turcji 
(2009) i olimpijczykiem z Pekinu (2008), gdzie awansował 
do ćwierćfinału. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali 
opowieści gościa o swojej karierze, możliwościach, jakie 
dał mu sport, a także o tym, że sport kształtuje charak-
ter człowieka, uczy ciężkiej pracy i wytrwałości w dążeniu 
do celu. Z ciekawością obejrzeli medale zdobyte przez 
Mistrza, indywidualnie zadawali pytania. Na zakończenie 
spotkania uczniowie ustawili się w kolejce po autografy 
i  wspólne zdjęcia. W imieniu całej społeczności szkolnej 
dziękujemy panu Danielowi Plińskiemu za przyjęcie zapro-
szenia do naszej szkoły.

Tekst: Barbara Kisiel

Do tej szczególnej uroczystości dzieci przygotowywały się 
wcześniej, rozmawiając z wychowawcami o Polsce, część 
dzieci wzięła też udział w organizowanych konkursach. Kla-
sy „0” zajęły się tematem maleńkiej Ojczyzny, czyli rodziny, 
i taki był temat konkursu plastycznego. Klasy I poruszyły 
temat malutkiej Ojczyzny, czyli szukały najpiękniejszych 
i najciekawszych miejsc w naszej miejscowości – swoje 
pomysły zaprezentowali w pracach plastycznych. Klasy II 
uczestniczyły w quizie na temat Kaszub czyli naszej małej 
Ojczyzny. Klasy III jako najstarsi w tej kategorii wiekowej 
pisały test wiedzy o Polsce. Za przygotowanie tych obcho-
dów były odpowiedzialne panie: D. Fedde, A.Formella, M. 
Szymoniak oraz pan P. Wittbrodt.

Tekst: Maria Szymoniak, Zdjęcie: Teresa Dopke
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XXX-lecie Szkoły Podstawowej nr 4
9 listopada br. Szkoła Podstawowa nr 4 uroczyście obcho-
dziła podwójne święto – Stulecie Odzyskania Niepodległo-
ści oraz swoje 30. urodziny.
Po uroczystej mszy św. z okazji 30-lecia szkoły w koście-
le Wniebowzięcia NMP, w trakcie której ksiądz proboszcz 
Marian Świątek poświęcił nowy sztandar, zaprezentowa-
no montaż słowno-muzyczny pt. „Dla Niepodległej”. Dzie-
ci i młodzież za pomocą poezji, pieśni i tańca przybliżyły 
historię Polski od 1795 r. Spektakl rozpoczęły dziewczyn-
ki w strojach kaszubskich, prezentujące taniec z flagą, po 
nich wystąpili recytatorzy, a na sam koniec gimnazjaliści 
zatańczyli poloneza. Tę część uroczystości zakończył uro-
czysty pochód do budynku szkoły, w którym o godz. 11:11 
uczniowie, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście za-
śpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. 
W szkolnej auli zgromadziły się tego dnia osoby związa-
ne ze szkołą na przestrzeni 30 lat: m.in. byli dyrektorzy, 
emerytowani oraz aktualni pracownicy, absolwenci. Obec-
na dyrektor placówki p. Dominika Kowaliszyn odebrała 
gratulacje oraz życzenia od przedstawicieli władz miasta 
oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Burmistrz miasta Redy 
p. Krzysztof Krzemiński przybliżył historię budowy szko-
ły związaną z planami powstania elektrowni w Żarnowcu, 
a byli dyrektorzy – p. Janusz Molak oraz p. Marek Kamiński 
uraczyli zgromadzonych gości zabawnymi anegdotami bę-
dącymi fragmentem ich wspomnień na temat szkoły. 
Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny, podczas którego – z przymrużeniem 
oka - pokazali własną wizję procesu budowy placówki oraz 
tworzenia się jej historii. Goście obejrzeli scenki porusza-
jące m.in. kwestie zdobywania materiałów budowlanych 
w latach 80., filmy przygotowane przez poszczególne klasy 
oraz występy utalentowanych byłych i aktualnych uczniów 
SP 4. Swoją szansę do zaprezentowania się przez publicz-
nością mieli również najmłodsi. Pokazali stworzoną na tę 
okazję choreografię nawiązującą do tematyki niepodle-
głościowej. Przedstawiono również sukcesy szkoły, która 
w ciągu 30 lat wykształciła wielu wybitnych absolwentów, 
laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, od wie-
lu lat uczestniczy w różnego rodzaju programach – wymia-

nach międzynarodowych, wolontariacie, czy projektach 
unijnych, ale przede wszystkim przygotowuje do życia sta-
tystycznego „Kowalskiego”. Część artystyczna spotkała się 
z dużym aplauzem zgromadzonej w auli publiczności.
Krótka historia szkoły. W lipcu 1985 r. podpisano akt erek-
cyjny i wbudowano kamień węgielny pod przyszłą SP 4 
w Redzie, która swoją pracę rozpoczęła trzy lata później – 
1.09.1988 r. W 1994 r. powołano Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Redzie, który składał się z ośmioklasowej Szkoły 
Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego. Od 1998 r. 
szkoła nosi imię dowódcy Morskiego Pułku Strzelców Puł-
kownika Kazimierza Pruszkowskiego. W 1999 r. w wyniku 
reformy edukacji rozwiązano ZS nr 1 w Redzie. Placówki 
wchodzące w jego skład zaczęły funkcjonować jako samo-
dzielne szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. płk. K. Prusz-
kowskiego i Gimnazjum nr 1 (od 2008 r. imienia Lecha Wa-
łęsy). W wyniku ubiegłorocznej reformy Zespól Szkół nr 1 
został przekształcony w Szkołę Podstawową nr 4 im. płk. 
Kazimierza Pruszkowskiego i jest obecnie największą pla-
cówką w Redzie, w której kształci się ponad 900 uczniów.

Tekst: Natalia Richert, Fot.: Maciej Wilczyński
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CO SŁYCHAĆ W SP 5
Wycieczka do Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marsze-
wie, gdzie dzieci poruszając się przygotowanymi szlakami 
tematycznymi uczyły się rozpoznawać głosy leśnych ssa-
ków i ptaków, namacalne cechy drzew iglastych, wygląd 
leśnych owadów i zdobywać umiejętność orientowania się 
w leśnym labiryncie. 

Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
gdzie oprócz szkolnej akademii okolicznościowej zorga-
nizowany został wyjazd uczniów klas starszych do pobli-
skiej Piaśnicy, w celu upamiętnienia osób pomordowanych 
w lesie piaśnickim w czasie II wojny Światowej. Tam przy 
grobach pomordowanych rodaków uczniowie poznawali 
historię naszej ojczyzny i oddali hołd poległym za wolną 
Polskę poprzez udział we wzruszającej akademii.

Żywa lekcja historii w wykonaniu rycerzy z Bractwa Ry-
cerskiego Kerin o skomplikowanej historii utraty przez Pol-
skę niepodległości. W trakcie lekcji Rycerze w przystępny 
i atrakcyjny sposób opowiedzieli o sytuacji naszej Ojczyzny 
w XVIII w., przyczynach ataku państw zaborczych, Konsty-
tucji 3 maja, walce Polaków w powstaniach narodowych 
oraz okolicznościach odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Rycerze zaangażowali uczniów w swoją opowieść 
zapraszając ich do odgrywania scenek nawiązujących do 
wydarzeń historycznych. 

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, w trakcie 
którego podczas szkolnego apelu i na przygotowanych 
prezentacjach uczniowie poznawali ustanowione prawa 
dzieci. 

W dniu 27 listopada uroczyste rozdanie nagród w Między-
szkolnym Konkursie Literackim „Listy do Niepodległej 
Polski”, ogłoszonym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Redzie celem zaangażowania młodzieży w obcho-
dy rocznicy odzyskania niepodległości oraz rozbudzenia 
wyobraźni młodych ludzi i pobudzenia ich do twórczego 
działania.
W konkursie wzięli udział uczniowie z ośmiu szkół powiatu 
wejherowskiego i puckiego. Wpłynęło 35 listów, w których 
młodzi ludzie z pasją i zaangażowaniem wyrazili swoje od-
czucia i refleksje związane z wolnością i suwerennością Oj-
czyzny. Pisano o zasłużonych dla naszego kraju rodakach, 
którzy o ową wolność walczyli, wspominano o przełomo-
wych historycznych wydarzeniach oraz malowano słowem 
obraz dzisiejszej Polski.
W uroczystości rozdania nagród uczestniczył Burmistrz 
Miasta Redy Pan Krzysztof Krzemiński, który wraz orga-
nizatorami konkursu dokonał wręczenia nagród uczest-
nikom, podzielonym na dwie kategorie wiekowe. Zwy-
cięzcami w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej zostali 
kolejno: Marek Mazur z SP4 Reda, Maciej Keller SP1 Luzino 
i Witold Milewski SP9 Wejherowo, Amelia Delecka SP Mrze-
zino i Martyna Wojewska SP5 Reda, Agata Rażniewska SP1 
Luzino i Urszula Giermek SP Rekowo Górne, zaś w kategorii 
klas VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum odpowied-
nio: Gracjan Sonnberg SP Mrzezino i Marta Talarek SP4 
Reda, Katarzyna Kwiatkowska SP Rekowo Górne, Paulina 

W dniu 27 listopada odbyła się XIV edycja Międzyszkolnego 
Konkursu Języka i Kultury Kaszubskiej. Trzyosobowe dru-
żyny walczyły w 4 – etapowej zabawie, wzorowanej na popu-
larnych teleturniejach. Reprezentanci szkół: DEJA CSB z Redy, 
Szkoły Podstawowej nr 2 z Redy, Szkoły Podstawowej z Góry 
oraz drużyna gospodarzy – Szkoły Podstawowej nr 5 w Re-
dzie odpowiadali na pytania z zakresu słownictwa, gramatyki 
języka oraz kultury regionalnej, historii, literatury i geografii 
Kaszub. Pytania wyświetlano na ekranie, więc i publiczność 
miała możliwość się z nimi zapoznać. Wśród publiczności za-
siadali między innymi Burmistrz Miasta Redy Pan Krzysztof 
Krzemiński, Prezes Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomor-
skiego Pan Andrzej Krauze, członkowie Zarządu Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego oraz Zespołu Folklorystycznego 
„Redzanie”, nauczyciele i opiekunowie drużyn, biorących 
udział w konkursie. Patronat medialny nad konkursem obję-
ła lokalna telewizja TTM, która na swojej antenie zamieściła 
informację i migawki z konkursu. Jury pod przewodnictwem 
gościa specjalnego, znanej kaszubskiej piosenkarki, Pani We-
roniki Korthals – Tartas, oceniało odpowiedzi i zliczało zdoby-
te punkty, a w przerwie między rundami Pani Weronika za-
śpiewała dla wszystkich piosenkę „Kaszëbë”.
Po zliczeniu głosów okazało się, że pierwsze miejsce zdoby-
ła grupa ze Szkoły Podstawowej w Górze, na drugiej lokacie 
uplasowała się Szkoła nr 5 w Redzie, trzecie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, a czwarta była DEJA CSB 
z Redy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, już dzisiaj zapra-
szając na kolejny konkurs w przyszłym roku.

Czapp SP5 Reda, Julianna Sołdańska PS Reda i Wiktor Ciro-
cki SP Rekowo Górne oraz Aleksandra Dampc SP Rekowo 
Górne. 
Zadowolenie wzbudza fakt, że ta szkolna inicjatywa spot-
kała się z tak dużym odzewem wśród młodzieży. Wszyst-
kim laureatom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulu-
jemy oraz życzymy dalszych sukcesów literackich.
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CO SŁYCHAĆ W SP 6
Innowacja pedagogiczna – Papierowy Teatr Kamishibai 
Autorki innowacji Ewa Bielik - logopeda oraz Izabella Radziuk-
-Śliwińska - nauczyciel chemii postanowiły zapoznać ucz-
niów klasy „zero” z zupełnie inną, nieznaną im dotąd formą 
teatru. Jest nią wywodzący się z Japonii tzw. teatr w walizce. 
Każdemu spotkaniu towarzyszyć będą gry integrujące zespół 
klasowy i rozmowy dotyczące omawianego w teatrzyku za-
gadnienia. Odbyły się już pierwsze zajęcia podczas których 
została zaprezentowana bajka „Groszek”. Po przedstawieniu 
dzieci dyskutowały na temat opowiadania, a potem, dzieląc 
się na 4 zespoły, puściły wodze fantazji i wykonały w formie 
rysunku dalszą fabułę. 

Fot. Ewa Bielik

O Janie Pawle II w SP nr 6 w Redzie
Wieczór 29 listopada był wyjątkowy i magiczny za sprawą 
Koncertu Jesiennego, poświęconego patronowi redzkiej 
Szóstki – Janowi Pawłowi II. W koncercie brali udział uczniowie 
klas: 4a, 6a, 7a, 8a i 8b, którzy pod kierunkiem pań: Angeliki 
Losik, Marceli Lenartowicz, Bogumiły Drewek i Justyny Wol-
skiej, a także pana Dawida Ladach, przygotowali i przedsta-
wili repertuar piosenek i poezji o papieżu Polaku. Uczniowie 
wystąpili przed liczną publicznością, która całkowicie wypeł-
niła szkolny hol. Koncert składał się z czterech części poświę-
conych Janowi Pawłowi II: z wiersza zapowiadającego jego 
wybór na Stolicę Piotrową, utworów wyrażających radość 
z powodu jego panowania na papieskim tronie, przybliżenia 
jego twórczości, a także z żalu z powodu jego śmierci związa-
nego z pewnością, że praca, którą wykonał, będzie owoco-
wała do końca świata. Wymienione partie przeplatane były 
piosenkami. Uczniowie zaśpiewali „Barkę”, „Góry do góry”, 
„Tłumy serc” i „Bohatera”. Publiczność nagrodziła młodych 
wykonawców oklaskami. Po koncercie nadszedł czas na licy-
tację misiów, które zostały z pomocą rodziców uszyte przez 
uczniów w ramach akcji charytatywnej „Uszyj misia – Razem 
możemy więcej !!!” zainicjowanej przez panie: Anetę Kujaw-
czyk, Grażynę Tamas, Sylwię Frymark i Bogumiłę Drewek. 
Blisko 50 misiów znalazło swoich właścicieli w kilka minut! 
Podczas koncertu udało się uzbierać 1500 zł, które zostało 
przekazane Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku. 
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy z całego serca!

Spotkanie autorskie z Anitą Głowińską 
19 listopada, za sprawą p. Ewy Bielik odbyło się spotkanie au-
torskie z Anitą Głowińską -autorką i ilustratorką serii książe-
czek dla dzieci „Kici Kocia”. Autorka, na podstawie wybranych 
historii o Kici Koci, w nietypowy sposób zaangażowała dzie-

100 lat polskiej Marynarki Wojennej
28 listopada przypada 100 rocznica utworzenia polskiej Ma-
rynarki Wojennej. Z tej okazji pani Angelika Losik przygotowa-
ła wystawę, gdzie m.in. znalazła się sylwetka najsłynniejsze-
go i najstarszego zachowanego niszczyciela, okrętu muzeum 
„Błyskawica”, oraz dwóch największych fregat rakietowych 
ORP Gen. K. Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko Największe za-
interesowanie - nie tylko u dziewcząt - wzbudziły jednak ma-
rynarskie mundury, które każdy chciał przymierzyć i choć na 
chwilę przenieść się oczami wyobraźni na okręt. 

Tekst i fot.: Angelika Losik

ci do wspólnej zabawy, opowiadając przy tym ciekawostki 
związane z przygodami głównej bohaterki.
Anita Głowińska zdradziła tajemnicę dzieciom, że trwają pra-
ce nad powstaniem serialu o przygodach kotki, co wzbudziło 
wiele emocji. Każde dziecko otrzymało grę labirynt i koloro-
wankę z wizerunkiem Kici Koci.

Tekst i fot.: Ewa Bielik
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