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TO MY!
Reda A.D. 2019

Liczba mieszkańców:
1 stycznia 2018 – 23 983
1 stycznia 2019 – 24 550 

W roku 2018:
zawarto 147 małżeństw, urodziło się 354 dzieci, zmarło 147 osób
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas III sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 19 
grudnia 2018 roku podjęto następujące uchwały

1)  Uchwała nr III/24/2018 o zmianie Uchwały nr 
XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 li-
stopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda  
Uchwała nr III/25/2018 o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Osadniczej 

2)  Uchwała nr III/26/2018 w sprawie udzielenia w 2019 roku 
pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherow-
skiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta 
Redy 

3)  Uchwała nr III/27/2018 w sprawie udzielenia Gminie Wej-
herowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej do 
kwoty 60 000 zł

4)  Uchwała nr III/28/2018 w sprawie zaciągnięcia w 2019 
roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie pla-
nowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów 

5)  Uchwała nr III/29/2018 w sprawie wysokości stawek pro-
centowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości stanowiących włas-
ność Gminy Miasto Reda

6)  Uchwała nr III/30/2018 o zmianie uchwały Nr V/53/2015 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 lutego 2015r. w spra-
wie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości stanowiących własność Gmi-
ny Miasto Reda 

7)  Uchwała nr III/31/2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą 
Miasta Gdyni dotyczącego zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na zasadach określonych w przepisach o 
ochronie zwierząt w zakresie odławiania psów i zapew-
nienia im opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
„Ciapkowo” w Gdyni, a także sterylizacji lub kastracji, 
poszukiwania właścicieli oraz usypiania ślepych miotów 
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w 
Gdyni, a także sterylizacji lub kastracji, poszukiwania 
właścicieli oraz usypiania ślepych miotów. 

8)  Uchwała nr III/32/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w 
Redzie 

9)  Uchwała nr III/33/2018 w sprawie w sprawie przyję-
cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019 w Redzie 

10)  Uchwała nr III/34/2018 w sprawie ustanowienia wielo-
letniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie Posiłku w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023 

11)  Uchwała nr III/35/2018 w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w posta-
ci produktów żywnościowych dla osób objętych wie-
loletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023 

12)  Uchwała nr III/36/2018 w sprawie podwyższenia kryte-
rium dochodowego uprawniającego do przyznania po-
mocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w 
formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

13)  Uchwała nr III/37/2018 o zmianie regulaminu korzy-
stania z cmentarzy będących w administracji Urzędu 
Miasta Redy na terenie Miasta 

14)  Uchwała nr III/38/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVI-
II/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 
2017 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2018 rok 

15)  Uchwała nr III/39/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVI-
II/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 
2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Redy 

16)  Uchwała nr III/40/2018 w sprawie przyjęcia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta Redy 

17)  Uchwała nr III/41/2018 w sprawie Budżetu Mia-
sta Redy na 2019 rok

Szczegółowy zapis całej sesji, jest dostępny online, pod 
adresem www.youtube.com/watch?v=jwORnWAHYvM 
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JAKI BUDŻET 
NA ROK 2019?

KOLEJNE PROJEKTY 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dochody 114 mln

Wydatki 138 mln

Deficyt 24 mln

• oświata – 52 mln

• inwestycje – 36 mln

• pomoc społeczna – 28 mln

• gospodarka komunalna – 35 mln

• kultura i sport – 5 mln

• pozostałe – 8 mln

Zgodnie z planem, do końca roku zakończono realizację 
projektów, które mieszkańcy wybrali w ramach Budże-
tu Obywatelskiego 2018. Miasto zyskało kolejne place 
zabaw, wyremontowano 200 metrów chodnika, przy 
Szkole Podstawowej nr 6 powstał bezpieczny przysta-
nek autobusowy oraz utworzono tzw. Psi Park.

W sumie, na realizację projektów BO 2018 miasto wydało 
około 330 tysięcy złotych.
Rok 2018 był o tyle szczególny, że mieszkańcy Redy głoso-
wali dwa razy. Pierwszy raz na projekty właśnie zakończo-
ne, a drugi raz – we wrześniu – głosowano na projekty do 
realizacji w roku 2019. Są to: 
•  Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej na odcinku 

ok. 200 mb, 

•  Stworzenie parkingu rowerowego oraz szafek podręczni-
kowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie, 

•  Boisko w parku w Ciechocinie I etap - realizacja odwod-
nienia, 

•  Budowa ciągu pieszo- jezdnego ze stanowiskami do par-
kowania rowerów 

•  Podwórko Betlejem - rozbudowa i poprawa bezpieczeń-
stwa strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
w dzielnicy Betlejem. 

BO 2020 – głosowanie na projekty do realizacji w 2020 
roku – planowane kalendarium
•  Nabór wniosków od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 

2019 r. 
•  Od 9 września 2019 r. do 23 września 2019 r. - głosowanie 

na wybrane projekty do realizacji w 2020 roku

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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INWESTYCJE MIEJSKIE 

O rekordowych wydatkach na inwe-
stycje i obecnie realizowanych przed-
sięwzięciach z Krzysztofem Krzemińskim, 
burmistrzem Redy, rozmawia Anna Walk.

2019 rok w Redzie upłynie pod znakiem inwestycji w infra-
strukturę oświatową? Jakie zadania będą realizowane na 
terenie redzkich szkół?
– Prowadzimy prace zmierzające do rozbudowy naszych 
trzech szkół podstawowych. Są to kilkumilionowe inwesty-
cje niezbędne w kontekście rosnącej liczby mieszkańców. Ma 
to bezpośredni związek z bardzo szybkim rozwojem budow-
nictwa mieszkaniowego. Reda jest coraz bardziej atrakcyj-
nym miejscem do zamieszkania. Obecnie roboty budowlane 
prowadzone są na terenie dwóch szkół, tj. Szkoły Podstawo-
wej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 6. W przypadku pierwszej 
z wymienionych placówek rozbudowa planowa była już dużo 
wcześniej, bo w tej części miasta, czyli w okolicach Osiedla 
przy Młynie i Aquasfery, mieszkańców przybywa najszyb-
ciej. Na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 przeznaczyli-
śmy ponad 6,2 mln zł. Realizowana inwestycja wiąże się nie 
tylko z dużym wysiłkiem finansowym, ale tez z dużym wy-
zwaniem organizacyjnym. Bowiem na czas prowadzonych 
robót część uczniów realizuje naukę w Szkole Podstawowej 
nr 4. Z pewnymi uciążliwościami trzeba będzie borykać się 
jeszcze przez kilka miesięcy, gdyż inwestycję planujemy za-
kończyć w wakacje. W ramach prowadzonych robót powsta-
nie nowy obiekt dwukondygnacyjny, w którym znajdowało 
się będzie m.in. kilkanaście sal lekcyjnych, kilka pracowni 
przedmiotowych i biblioteka z prawdziwego zdarzenia, nowe 
szatnie, ciągi komunikacyjne i układ wentylacyjny. Prace bu-
dowlane prowadzone są jednocześnie w Szkole Podstawo-
wej nr 6 przy ul. Gniewowskiej, która jeszcze niedawno była 
placówką sześcioklasową. W tym przypadku rozbudowa nie 
wiąże się z większymi utrudnieniami, ponieważ prowadzone 
roboty nie mają wpływu na funkcjonowanie samej szkoły. 
Zaistniała jedynie konieczność demontażu placu zabaw, któ-
ry w przyszłości zostanie odtworzony, a nawet powiększony 
w innym miejscu. Zakres prac jest podobny, jak w przypad-
ku pierwszej z inwestycji. Tutaj również powstanie nowy 
dwukondygnacyjny budynek, w którym będą znajdowały 
się nowe sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, bi-
blioteka i pracownie przedmiotowe. W tej chwili przygoto-
wujemy się także do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5 
w Redzie Rekowie To obecnie najskromniejsza z redzkich 
placówek oświatowych, która powstała w wyniku czynu 
społecznego. Niewielki budynek, który wybudowany został 
na początku lat dziewięćdziesiątych, należy dostosować do 
obecnie obowiązujących warunków między innymi poprzez 
budowę nowych sal lekcyjnych, szatni, pomieszczeń admini-
stracyjno-technicznych i biblioteki. Obecnie gotowa jest już 
koncepcja rozbudowy placówki, a teraz prowadzone będą 
prace związanie z wykonaniem projektu technicznego. Ro-
boty budowlane zmierzające do rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej nr 5 planujemy rozpocząć pod koniec bieżącego roku.

REDA 2019 Ważne miejsce w planie inwestycyjnym miasta zajmuje rów-
nież budowa węzła integracyjnego. Na jakim etapie jest rea-
lizacja powyższego zadania?
– Inwestycja jest prowadzona dwutorowo. Pierwsza cześć, 
która polega na wymianie starego (ponad 50 letniego) żel-
betowego kolektora ściekowego WRR, realizowana jest eta-
pami. Pierwszy etap w miejscu przyszłego parkingu samo-
chodowego na ponad 200 aut jest już zakończony. Obecnie 
przystępujemy do wymiany tegoż kolektora bezpośrednio 
przed budynkiem dworca PKP. Równolegle rozpoczęli-
śmy już roboty drogowe, które polegają między innymi na 
budowie wspomnianego już parkingu samochodowego, 
przebudowie całego układu drogowego przed dworcem 
i przy ul Gdańskiej, Młyńskiej oraz dużego, częściowo za-
daszonego parkingu dla rowerów. Dodatkowo w ramach 
powyższego zadania powstaną ścieżki rowerowe, udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych, nowe oświetlenie, in-
frastruktura przystanków komunikacji autobusowej oraz 
postój taksówek. Całe przedsięwzięcie uzupełni stacja 
bazowa systemu roweru metropolitarnego, która realizo-
wana jest również w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia 
Sopot. Nowa inwestycja powinna zachęcić naszych miesz-
kańców do korzystania transportu publicznego, a przez to 
zrealizowany ma zostać główny cel przedsięwzięcia, jakim 
jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowe-
go. Warto zaznaczyć, że do budowy węzła integracyjnego 
przygotowywaliśmy się długo, bo przez ostatnie cztery 
lata. Wykonaliśmy i uzgodniliśmy z PKP i GDDKiA koncep-
cję, potem projekt techniczny, uzyskaliśmy pozwolenie na 
budowę. Niestety musieliśmy unieważnić dwa przetargi na 
realizację robót z powodu braku wystarczających na ten 
cel środków. Obecnie jednak prowadzone roboty przebie-
gają już bez większych problemów. Termin zakończenia ca-
łości inwestycji ustalony został na koniec tego roku. 

Z punktu widzenia mieszkańców jednymi z najbardziej wy-
czekiwanych są inwestycje w infrastrukturę drogową. Czy 
w tym roku prowadzone będą działania w powyższym za-
kresie?
– Oczywiście ze w 2019 podobnie jak w latach poprzednich 
zaplanowaliśmy cały szereg inwestycji drogowych. Naj-
większa z nich to wspomniana już wcześniej budowa węzła 
integracyjnego. W ramach powyższego zadania przebudo-
wany zostanie układ drogowy, dzięki któremu funkcjono-
wał będzie zarówno wjazd, jak i wyjazd z ulicy Młyńskiej na 
drogę krajową nr 6. Zamierzamy kontynuować moderniza-
cję ulicy Obwodowej. W bieżącym roku roboty mają pole-
gać przebudowie jezdni na odcinku od ulicy Kazimierskiej 
do ronda, u zbiegu ulic Olimpijskiej, Rolniczej i Obwodowej 
z budową owego ronda. Zamierzamy również prowadzić 
prace drogowe na ulicy Polnej. Ważne są tez zadania dro-
gowe, które prowadzimy przy współpracy z inwestorami 
obiektów handlowo-usługowych budowanymi w Redzie. 
W ten sposób przebudowane zostało skrzyżowanie u zbie-
gu ulic Puckiej, Gdańskiej, Wejherowskiej i Cechowej. W ra-
mach powyższego przedsięwzięcia na drodze krajowej nr 
6, a dokładniej na wysokości ulicy Łąkowej, wybudowany 
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

DZIEJE SIĘ NA DWORCUzostanie lewoskręt, który ma stanowić jeden z elementów 
przybudowany skrzyżowania ulicy Gdańskiej z Łąkową. 
Przy współpracy z prywatnym inwestorem przebudowane 
ma zostać również skrzyżowanie ulicy Puckiej z 12 Marca.
W 2019 roku będziemy także kontynuować zadania zwią-
zanie z utwardzaniem dróg gruntowych płytami IOMB 
oraz budową chodników z kostki betonowej. Na realizację 
powyższych zadań w tegorocznym budżecie zarezerwowa-
liśmy środki w wysokości 1 mln 250 tys. zł. Nie rezygnuje-
my też z prowadzenia robót drogowych z udziałem finan-
sowym mieszkańców, czyli tzw. inicjatyw lokalnych. Na ten 
cel przeznaczyliśmy w sumie 250 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne w 2019 roku Reda zamierza prze-
znaczyć ponad 36 mln zł. Które z wymienionych działań rea-
lizowane będą przy wsparciu z zewnątrz?
– Najbardziej kosztowna inwestycja, czyli budowa węzła 
integracyjnego, jest prowadzona przy dofinansowaniu 
w  wysokości 7 mln 800 tys. zł z środków UE w ramach 
ZIT Metropolitalnego Mamy nadzieję, że przy dofinanso-
waniu z środków realizowana będzie również budowa ul. 
Polnej. Odpowiedni wniosek złożyliśmy już do Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zabiegamy też 
o środki z samorządu powiatowego na realizację zadań 
drogowych realizowanych na drogach powiatowych zarzą-
dzanych przez miasto. W ciągu minionych trzech lat przy 
wsparciu powiatu wybudowaliśmy ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż ulicy Obwodowej. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na realizację projektu związanego z rozbudową 
Miejskiego Domu Kultury. Niestety, ale nie udało nam się 
rozstrzygnąć przetargu na przeprowadzenie niezbędnych 
prac, w związku z czym zabiegamy o to, aby te środki móc 
wykorzystać w bieżącym roku. Zabiegamy również o dofi-
nansowanie zakupu i montażu windy na terenie budynku 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Otrzymaliśmy do-
tację z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 
ponad 4 mln zł na projekt pn. „Przedszkolak z przyszłoś-
cią” z przeznaczeniem na powstanie i prowadzenie nowych 
275 miejsc w redzkich przedszkolach publicznych.

Sporym utrudnieniem przy realizacji zadań inwestycyjnych 
w minionych latach okazywały się warunki atmosferyczne. 
Obecnie większość samorządów największy problem upa-
truje w rozstrzyganiu przetargów. Czy sytuacja na rynku 
może mieć wpływ na realizacje inwestycji na terenie Redy?
– Nie powinno to u nas mieć w tym roku aż tak dużego 
wpływu. W chwili obecnej jesteśmy po rozstrzygnięciach 
znacznej części przetargów. Prace obecnie prowadzone są 
zgodnie z harmonogramami robót, więc na razie nie zakła-
damy większych opóźnień przy realizacji najważniejszych 
inwestycji. Do tej pory sprzyjały nam również warunki at-
mosferyczne i mamy nadzieję, że nadal tak będzie. Sporo 
przesłanek wskazuje na to, że ambitny plan inwestycyjny 
uda się nam zrealizować.

Ruszył kolejny etap prac związanych z budową węzła inte-
gracyjnego. Obecnie trwają roboty ziemne, polegające na 
budowie kanalizacji deszczowej, z jednoczesnym przygo-
towaniem miejsca pod montaż skrzynek rozsączających 
pod terenem przyszłego parkingu. Oprócz tego, PEWIK 
wymienia stary kolektor ściekowy (WRR) oraz częściowo 
wymienia, a częściowo kładzie nowe nitki sieci wodocią-
gowej. W związku z prowadzonymi robotami teren przed 
dworcem został zamknięty dla dotychczasowych użytkow-
ników. Prosimy kierowców i pieszych o szczególną uwagę 
i stosowanie się do oznaczeń drogowych, które wynikają 
z tymczasowej organizacji ruchu.
Inwestycja pn. „Budowa Węzła Integracyjnego Reda wraz 
z  trasami dojazdowymi” została dofinansowana z Unii 
Europejskiej w ramach Działania 09.01 Transport miejski 
– mechanizm ZIT (Osi Priorytetowej 9 Mobilność) Regional-
nego Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Według umów, do końca roku węzeł powi-
nien zostać oddany do użytku.

 

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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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Re-
dzie został zorganizowany przez redzkie szkoły i „Fa-
brykę Kultury”. Od rana na ulicach miasta spotkać było 
można wolontariuszy kwestujących z puszkami WOŚP. 

Celem 27. Finału WOŚP jest zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są 
to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, 
czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy 
oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. 
W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali, obejmu-
jących swoim zasięgiem teren całego kraju. W placówkach 
tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniają-
ce najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom 
i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diag-
nozy i leczenia najtrudniejszych przypadków. Każdego goś-
cia przybyłego w godzinach popołudniowych do Miejskiego 
Domu Kultury witało hasło - Pomaganie jest SŁODKIE - i wata 
cukrowa. W Fabryce przez pięć godzin odbywały się przed-
stawienia, koncerty i licytacje prowadzone przez Tomasza 
Wiśniewskiego, na których można było nabyć wszystko: od 
ręcznie przez uczniów wykonanych przedmiotów, gadżetów 
WOŚP, jazd konnych czy też spędzenia czasu w Aquaparku 
Reda, po tort, tradycyjnie ufundowany przez Karolinę Bo-
chan. 

27 FINAŁ 
WOŚP

Najwyższą cenę na licytacji - 700 zł, uzyskał voucher na kurs 
prawa jazdy kat. B, ufundowany przez OSK JANKAR. Kawia-
renka serwowała ciasta, pieczone oczywiście przez mło-
dzież, był kiermasz książek, a na stoisku Stena Line można 
było zaplanować wycieczkę i szczególnie wziąć udział w akcji 
„Ferie na statku”. W części muzycznej wystąpili: grupa tea-
tralna Koniczynka, Martyna Piesiak, Mikołaj Kruger - soliści 
z SP 2, Krzysztof Kreft, Magdalena Mikulska, Redzka Orkie-
stra Dęta, Ada Czuryńska, zespół Autogram i zespół Alibi. Po 
podsumowaniu tegorocznej edycji Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Redzie, okazało się, że zeszłoroczna 
suma została przekroczona. Wstępne obliczenia Redzkiego 
Sztabu wynoszą ok. 60 028 (nie przeliczano funtów, dolarów 
i euro), z czego z licytacji – ponad 11 tys. zł, a  zbiórek do pu-
szek - ponad 40 tys. zł. Rekordzistki uzbierały: Kinga 3 028 zł, 
Marysia i Magda po 2 000 zł.

Redzką edycję 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy przygotował sztab w składzie: Hanna Kwaśny, Tomasz 
Wiśniewski, Łukasz Kamiński, Mateusz Kamiński, Zuzanna 
Chuchała, Joanna Żaczek, Alicja Radzio, Magdalena Szornak, 
Marlena Jasińska oraz panie odpowiedzialne za kawiarenkę 
i pracownicy MDK.

Niestety, po zakończeniu radosnego Finału w Redzie i wy-
puszczeniu ŚWIATEŁKA do NIEBA, dotarła do nas smutna 
wiadomość z Gdańska.

Tekst i zdjęcia: Michał Kaczmarek
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SZLACHETNA 
PACZKA W REDZIE

REDA NAJLEPSZA 
W POWIECIE

LEKKOATLETYKA 
DLA KAŻDEGO 

„Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, 
Gdańsk chce być Miastem Solidarności(...), Gdańsk 

jest najcudowniejszym Miastem na świecie...”

Tymi słowami pożegnał się z nami

Śp.

PAWEŁ ADAMOWICZ
Prezydent Miasta Gdańska

Wybitny Samorządowiec
Inicjator i patron współpracy międzygminnej

Nasz długoletni Kolega i Przyjaciel

Rodzinie, najbliższym, współpracownikom
i mieszkańcom Gdańska

składamy szczere wyrazy głębokiego 
współczucia i wsparcia,

łącząc się w żalu i modlitwie

 Kazimierz Okrój 
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
z pracownikami Urzędu

Szlachetna Paczka to akcja społeczna, dzięki której w całym 
kraju w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia oso-
by o szlachetnych sercach robią paczki dla najbardziej po-
trzebujących. W tym roku finał tej akcji odbył się w naszym 
mieście. Pomoc uzyskało kilkanaście potrzebujących ro-
dzin z Redy. Dziękujemy wolontariuszom akcji oraz radnym 
Wspólnej Redy, którzy zaangażowali się w akcję. 

3 stycznia 2019 r. podczas Gali Pomorskiego Sportu wrę-
czono nagrody w 66. Plebiscycie Sportowym Dziennika 
Bałtyckiego. W dwóch kategoriach Reda okazała się naj-
lepsza w powiecie wejherowskim:
–  I miejsce w powiecie wejherowskim w kategorii Junior 

Roku Chłopcy w plebiscycie Najpopularniejszy Sporto-
wiec Pomorza 2018, zajął nasz lekkoatleta OLIWIER BA-
RAN ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie (UKS „Jedyn-
ka” Reda),

–  I miejsce w powiecie wejherowskim w plebiscycie Naj-
popularniejsza Drużyna Pomorza 2018, zajęła UKS „Je-
dynka” Reda. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

18 stycznia, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 
w Redzie, odbyły się V Mistrzostwa Powiatu Wejherow-
skiego Szkół Podstawowych w Halowej Lekkoatletyce 
klas III-IV w ramach programu „Lekkoatletyka dla każ-
dego”.
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Zawody dla tej kategorii wiekowej odbyły się w naszym 
powiecie po raz piąty. W rywalizacji udział wzięło ponad 
300 zawodników i zawodniczek z 20 szkół z całego powiatu 
wejherowskiego. Uroczystego otwarcia dokonali: wicebur-
mistrz Redy – Łukasz Kamiński, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Redzie – Dominika Kowaliszyn oraz referent ds. 
sportu i imprez sportowych w PZPOW w Wejherowie – Bar-
tłomiej Woźniak. Organizatorami zawodów byli Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejhero-
wie i Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie.
Szczegółowa klasyfikacja na www.reda.plfo
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XXIV MIEJSKI KONKURS 
BOŻONARODZENIOWY – 
REKORDOWA ILOŚĆ PIĘKNYCH DZIEŁ ŚWIĄTECZNYCH

HOŁDYS ODWIEDZIŁ REDĘ

Organizatorami Konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 
3, Miejski Dom Kultury w Redzie i Parafia Św. Wojciecha 
w Ciechocinie. Napłynęła rekordowa ilość prac – łącz-
nie 455. Wśród najpopularniejszych kategorii znalazł 
się wizerunek Św. Mikołaja (128 prac) i szkatułka na bi-
żuterię z motywem świątecznym (162 prace). Ponadto 
zgłoszono do konkursu 73 bałwanki, 62 biało - czerwo-
ne bombki na choinkę i 30 szopek rodzinnych.

Jury w składzie: przewodniczący Tomasz Wiśniewski, Do-
rota Dobrzyńska (MDK), Bogdana Gołojuch, Brygida Śnia-
tecka (Stowarzyszenie Kunszt), Karolina Bochan, (Rada 
Miejska) oceniło prace nadesłane na Konkurs Bożonaro-
dzeniowy i przyznało 59 nagród i wyróżnień. Jury w ocenie 
prac brało pod uwagę oryginalność, stosowane materiały 
i  samodzielność wykonania ozdób (w przypadku szkatu-
łek). Najciekawszą szopkę z tradycyjnymi figurkami wy-
konał Krystian Byczkowski z kl.2d z SP3 oraz rodzina Gli-
nieckich z SP4 z fotografiami szopek z różnych zakątków 
i zdjęciami rodzinnymi. Trzecie miejsce zajęła szopka Pio-
tra Perszona z kl.1b z SP5. Wśród bałwanków przeważały 
formy z tworzyw, papieru lub tkaniny wypełnione granu-
latem. Nagrodzone zostały bałwanki: Nadii Lewna z SP2 
(I  miejsce), Darii Szeląg z przedszkola „Chatka Puchatka” 
(II miejsce) i Amelii Skurtys z SP3 (III miejsce). Najtrudniej-
sze zadanie miało jednak jury przy wizerunkach Św. Miko-
łaja, gdyż wszystkie były bardzo ciekawe i bardzo starannie 
wykonane. Pierwsze miejsce w tej kategorii zdobyła Laura 
Bielak z kl.1a z SP3, II miejsce - Marta Szcześniak z kl.1a 
z SP3, III miejsce - Julia Krampa z kl.1b z SP3. Pierwszą na-
grodę w kategorii szkatułka na biżuterię jury wybrało jed-
nogłośnie. Jest to praca Julii Magrian z kl.5a z SP3 wykona-
na z piernika i czekolady. Drugą nagrodę otrzymał Konrad 
Wasiuta z kl.4a z SP3 za szkatułkę ze Św. Rodziną pokrytą 
nasionami. Trzecią zaś Nikola Grzenia z kl.5b SP3. Ostatnia 
kategoria - bombka choinkowa w biało-czerwonych bar-
wach, wpisała się w obchody 100- lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Choinka szkolna została ustrojona 
dwukolorowymi bombkami. Niektóre prace drobiazgowo 
odwzorowywały orła z godła Polski, inne fantazyjnie łączy-
ły elementy dwóch kolorów i różnych tworzyw. Bombka 
Dominiki Konik z kl.VIIb z SP3 (I miejsce) została wykonana 
z niezwykłą precyzją, z bardzo drobnych kuleczek krepy. II 

miejsce zajęła bombka Michała Wolskiego z kl.7b z SP3, a III 
miejsce praca Mai Wieczorek z kl.7a z SP3. Do ciekawszych 
pomysłów należała bombka – samochód Mateusza Nasta-
łego z kl.7a z SP3.
Gratulujemy nagrodzonym i mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku Konkurs Bożonarodzeniowy będzie cieszył się 
nadal niesłabnącym zainteresowaniem, tym bardziej, że 
będzie to 25, jubileuszowa edycja. 

Tekst: Beata Zawal – Brzezińska, Zdjęcia: Teresa Dopke

11 stycznia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hie-
ronima Derdowskiego odbyła się pierwsza tegoroczna 
BIESIADA LITERACKA, której gościem był Zbigniew Hoł-
dys – wokalista, muzyk, kompozytor, instrumentali-
sta, poeta, dziennikarz, grafik i scenarzysta filmowy. 

Działalność artystyczną rozpoczął 
w wieku 16 lat w hippisowskiej 
grupie „Kwiaty Warszawy”. Współ-
pracował z wieloma znanymi mu-
zykami, w wieku 19 lat m.in. został 
członkiem zespołu „Maryla Rodo-
wicz i Jej Gitarzyści”, Andrzej i Eli-
za, 2 plus 1, także z Anną Jantar. W 
1976 wyjechał do USA, gdzie wystę-
pował w polonijnych restauracjach. 
Podczas kolejnego wyjazdu do USA 
w 1978 r., wraz z zespołem Perfect Super Show and Disco 
Band, z przerwami koncertowali w klubach polonijnych do 
1979 r. Autor interesująco opowiadał o tych wyjazdach, 
o kulturze amerykańskiej, Polakach spotkanych w tym da-
lekim kraju i tak szybko minęło półtorej godziny spotkania. 
Prowadzący Krystian Nehrebecki tym razem nie był zbyt 
aktywny. Na koniec były tradycyjne autografy na płytach 
i wspólne zdjęcia.

tekst i zdjęcia: Michał Kaczmarek
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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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7 LUTY
w godz. 15:00-16:00 dzielnica Rekowo i Ciechocino

w godz. 16:00-17:00 osiedle przy Młynie, 
ul. Garncarska, ul. Morska oraz Moście Błota

14 LUTY
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!

LITERATURA KASZUBSKA 
I NIE TYLKO…
W pierwszy styczniowy piątek (4.01), o godzinie 17:00, 
na zaproszenie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Od-
dział w Redzie, w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Redzie po raz pierwszy gości-
liśmy prof. Adelę Kuik-Kalinowską oraz prof. Daniela 
Kalinowskiego, związanych naukowo z Akademią Po-
morską w Słupsku. Wieczór rozpoczął się od powitania 
wszystkich gości przez Andrzeja Krauze – prezesa ZKP o/
Reda oraz przybliżenia postaci prelegentów.

Następnie przedmówcy, w bardzo ciekawy sposób z prze-
rywnikami okraszonymi cytatami z wiersza ks dr Leona Hey-
ki „Swiat Kaszëbsczi”, przybliżyli skąd i kiedy pojawiło się ich 
zainteresowanie literaturą kaszubską oraz swoje życiowe 
perturbacje poświęcone pracy z młodzieżą studencką na 
Słupskiej uczelni, zapaleńcami stanowiącymi o tożsamości 
swojej „Małej Ojczyzny”. W dalszej części spotkania wśród 
zebranych rozpoczęła się żywa dyskusja nad obecnym sta-
nem kaszubszczyzny, padło wiele pytań ze strony uczest-
ników. Po jakimś czasie rozmówcy opisali swoje dokonania 
literackie, kończąc na propagowaniu prawdy o mordach 
dokonanych na społeczności kaszubskiej przez nazistów 
na początku II Wojny Światowej w lasach Piaśnickich oraz 
na całym Pomorzu. Bogata wiedza literaturoznawczo-hi-
storyczna prelegentów, różnorodne kulturotwórcze etapy 
przenikania na wartości literackie kaszubszczyzny poprzez 
ciekawy sposób przedstawiania różnych kultur w tym bud-
dyjskiej i żydowskiej, skłoniły licznie zgro-
madzoną publiczność do zadawania 
pytań i  tym samym poszerzania 
własnej wiedzy, nie tylko regio-
nalnej. Spotkanie przedłużyło 
się do godzin wieczornych. 
Wśród licznie przybyłych 
gości znalazł się m.in. wi-
ceburmistrz Redy Łukasz 
Kamiński. Na pamiątkę 
piątkowego spotkania każ-
dy mógł nabyć promowane 
pozycje książkowe oraz otrzy-
mać pamiątkową dedykację 
autorów.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Krauze

20 grudnia, za sprawą Związku 
Harcerstwa Polskiego dotarło do 

nas Światełko Betlejemskie, które 
z rąk harcerzy odebrał burmistrz 

Krzysztof Krzemiński.

KOLĘDOWANIE 
TRZECH KRÓLI

Rodzina śp. Piotra Gołąbek składa 
serdeczne podziękowania za liczne 

przybycie na pogrzeb, który odbył się 
dnia 9 stycznia 2019 roku.

W Święto Objawienia Pańskiego, inaczej zwane Świętem 
Trzech Króli, w kościele pw. Św. Antoniego w Redzie od-
był się koncert „Reda kolęduje”. 

Wydarzenie to, przygotowane przez parafię św. Antoniego 
i  Fabrykę Kultury, w reżyserii Weroniki Korthals, otworzył 
występ chóru „Diakonia Uwielbienia”, następnie soliści i chór 
wykonali najsłynniejsze kolędy w nowych aranżacjach Miro-
sława Hałendy. Koncert zobaczyło kilkaset osób zgromadzo-
nych tego popołudnia w świątyni, a całość poprowadził dy-
rektor Fabryki Tomasz Wiśniewski. Warto podkreślić piękną 
oprawę świetlną, przygotowaną przez Adama Wysockiego.

Tekst i zdjęcia: Michał Kaczmarek
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CO SŁYCHAĆ W 
PRZEDSZKOLU NR 2

CO SŁYCHAĆ W SP 2

Grudzień w Przedszkolu Nr 2 w Redzie upłynął na przy-
gotowaniach i uroczystościach do zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Nasze przedszkole wzięło udział 
w  charytatywnej akcji ,,Szlachetna Paczka’’, której celem 
jest pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej. Chęć niesienia pomocy przez dzieci i ich 
rodziców oraz jej ogrom sprawiły, że byliśmy dumni z na-
szych przedszkolaków. Szczególne podziękowania należą 
się pani Pstrągowskiej, która pomimo wielu swoich obo-
wiązków znalazła czas, by wszystkie zebrane dary dostar-
czyć do potrzebującej rodziny. 

Aktualne prace na budowie
Budowa nowego budynku SP2 postępuje w szybkim, pla-
nowym tempie. We wrześniu i październiku ekipa wyle-
wała fundamenty, a już w grudniu bryła budynku zosta-
ła zamknięta częścią dachową. Obecnie przystąpiono do 
prac instalatorskich, zamontowano okna, kładzione jest 
ocieplenie dachu. Już planujemy szczegółowe wyposaże-
nie klas. Jeszcze chwila, a wejdziemy do nowego, w pełni 
przygotowanego do prowadzenia zajęć, budynku. Oczywi-
ście, ta „chwila” to jeszcze ładnych kilka miesięcy, ale już 
się na ten moment wszyscy cieszymy. Zgodnie z planem, 
nowa część szkoły ma być w pełni gotowa na rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego, 2019/2020.

I. Nowicka

Świetna passa chóru szkolnego
Chór szkolny SP 2 pod kierunkiem p. Barbary Tańskiej 
zdobywa kolejne laury. Po zajęciu bardzo wysokich miejsc 
w listopadowych konkursach związanych z pieśnią patrio-
tyczną, przyszedł czas na kolędy i pastorałki. W przepro-
wadzonych 11 stycznia w MDK w Rumi eliminacjach IV Kon-
kursu Chóralnego Małego Trójmiasta Kaszubskiego, nasz 
chór został zakwalifikowany do finału konkursu jako jeden 
z czterech chórów dziecięcych (szkolnych). Finał odbędzie 
się 22 stycznia w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. 
W niedzielę 20 stycznia chór został zaproszony do udziału 
w Koncercie Kolęd organizowanym dorocznie w Kościele p. 
w. NMP Królowej Polski w Wejherowie. Nasze dzieci były 
tam jednym z czterech występujących zespołów. Piękna 
atmosfera koncertu, obecność licznych widzów gorąco 
oklaskujących każdy utwór były dla wszystkich występu-
jących wielkim przeżyciem. Życzymy naszym chórzystom 
dalszych sukcesów i jak największej ilości takich artystycz-
nych doświadczeń.

K. Rendaszka-Miotke

W grudniu nasze przedszkolaki brały także udział w War-
sztatach Dekorowania Pierników. Mali cukiernicy poznali 
historię piernikarstwa, a ozdabianie pierników sprawiło 
im wiele radości. Inną tradycją, kultywowaną w naszym 
przedszkolu i przybliżającą nas do Świąt Bożego Naro-
dzenia jest coroczne dekorowanie choinki, własnoręcznie 
przygotowanymi przez siebie ozdobami, za które z całego 
serca dziękujemy. Tę przyjemną, aczkolwiek ciężką pracę 
oraz zaangażowanie docenił Św. Mikołaj, który w otoczeniu 
elfów zjawił się z wielkim workiem prezentów. Specjalnym 
grudniowym wydarzeniem były przygotowane przez naj-
starszą grupę przedszkolaków Jasełka. We wspólnym ko-
lędowaniu wziął również udział gość specjalny Burmistrz 
Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców.
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CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 4
Uczennice nagrodzone w Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym
28 listopada 2018r. odbyło się rozstrzygnięcie Wojewódz-
kiego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego pt.: „Uza-
leżnieniom mówimy nie”. Został on zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 7 w Rumi już po raz kolejny. Kon-
kurs skierowany był do uczniów klas starszych szkół pod-
stawowych województwa pomorskiego. Jego celem było 
przybliżenie uczniom tematyki zagrożeń wynikających 
z uzależnień oraz pogłębienie wiedzy o nas samych i na-
szych słabościach. Dwie uczennice ze SP 3 w Redzie zostały 
nagrodzone. Pierwszą nagrodę w kategorii plakat otrzyma-
ła Aleksandra Wasiuta z klasy 8c. Wyróżnienie w tej samej 
kategorii otrzymała Nina Plotzke z klasy 7c. Opiekunem 
plastycznym uczennic była pani Beata Zawal – Brzezińska. 
Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy wykonania 
jeszcze wielu pięknych prac.

Tekst: Beata Zawal – Brzezińska, Fot. Anna Wasiuta

Zimowe Grand Prix Redy
22 grudnia 2018 r. odbył się trzeci, a zarazem ostatni 
z trzech etapów Zimowego Grand Prix Redy. Pomimo nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych ekipa uczen-
nic i uczniów redzkiej „czwórki” nie zawiodła i tym razem. 
W  kategorii dziewczynek: I miejsce Kornelia Stępińska, II 
miejsce Paulina Molenda, III miejsce Julia Szewczyk; w ka-
tegorii chłopców: I miejsce Wiktor Komorowski, II miejsce 
Mateusz Gomułka, III miejsce Wojtek Komorowski. W zawo-
dach pięknie zaprezentowały się także pozostałe zawod-
niczki i zawodnicy: Marta Woźniak, Ola Gomułka, Natalia 
Holka i Maksymilian Namiotko. Najlepsi w swoich katego-
riach odebrali z rąk radnych naszego miasta pamiątkowe 
statuetki, a wszyscy zostali nagrodzeni słodkimi upomin-
kami i medalami. Nauczycielki wychowania fizycznego (A. 
Namiotko i A. Gomułka), razem z panią pedagog M. Niesio-
będzką otrzymały pamiątkowy puchar jako podziękowanie 
za pomoc i wkład w organizację III Zimowego GP Redy.

Tekst i zdjęcia: A. Gomułka

Co słychać na lekcjach języka kaszubskiego?
Po wielu dniach powtarzania tekstu i próbach śpiewu, we 
wtorek 11 grudnia w NORTH-STUDIO w Swarzewie zareje-
strowano nasze wykonanie kaszubskich kolęd. Towarzyszy-
ły temu olbrzymie emocje i spora trema. Nagranie utworu 
w profesjonalnym studiu nagrań okazało się niełatwą sztu-
ką. Pierwsza kaszubska płyta nagrana przez uczniów naszej 
szkoły ujrzała światło dzienne tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia. Nosi tytuł Kaszëbsczékòlãdë i zawiera 4 utwo-
ry: Czemùnié nad naszimmòrzem, W stajeneczce narodzony, 
Jezë, òstawszopã oraz Spiéwtaptôszczi. W jej nagraniu po-
mógł nam pan Radosław Kamiński – którym fachowym okiem 
czuwał nad muzyczną stroną przedsięwzięcia oraz pani Zofia 
Kamińska - wieloletniej dyrygentka Towarzystwa Śpiewacze-
go im. Jana Trepczyka, która zgodziła się nam akompaniować. 

Tekst i zdjęcia: Monika Kubisiak

Rejonowy Etap Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla 
Gimnazjów i Oddziałów Gimnazjalnych w SP3
7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie odbył się 
Rejonowy Etap Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla 
Gimnazjów i Oddziałów Gimnazjalnych. Udział w nim 
wzięło 12 uczniów z powiatów: wejherowskiego i puckie-
go. Po oficjalnym powitaniu, którego tradycyjnie doko-
nał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie, pan Jan 
Skrobul, uczniowie mięli 60 minut na rozwiązanie testu 
obejmującego wiedzę z wszystkich epok historycznych. Po 
sprawdzeniu prac komisja konkursowa w składzie: Barbara 
Stenzel- przewodnicząca, Teresa Brunath - członkini i Ani-
ta Billot- członkini, wytypowała pięciu uczniów do Etapu 
Wojewódzkiego Konkursu. Serdecznie gratulujemy.

Tekst i zdjęcie: Barbara Stenzel

STYCZEŃ 2019 REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY   •   13



CO SŁYCHAĆ W SP 6

CO SŁYCHAĆ W SP 5

Kółko teatralne SP nr 6 wygrywa XVII edycję Powiato-
wego Przeglądu Małych Forum Teatralnych w Redzie!
Spektakl „Niecodzienna opowieść o życiu i jego sensie”, wy-
konana przez teatr Koniczynka składający się z uczniów i na-
uczycieli szkoły im. Jana Pawła II, zachwycił jury i publiczność 
podczas XVII Powiatowego Przeglądu Małych Forum Teatral-
nych w Redzie i zajął I miejsce w KAT. MŁODZIEŻ/DOROŚLI. 
W tym roku, po raz pierwszy w historii Przeglądu, przyznana 
została również NAGRODA SPECJALNA za wspaniałą kreację 
aktorską. To wyróżnienie powędrowało do aktorki Koniczynki, 
Kingi Ciesielskiej, odtwórczyni głównej roli. Odniesiony sukces 
to wynik wielkiego talentu, zaangażowania i ogromnej pracy 
każdego ucznia biorącego udział w zwycięskim spektaklu. Nie 
zapominajmy również o wsparciu, życzliwości i pomocy, którą 
zespół otrzymał od Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego 
„Redzka Szóstka”, Pana Dyrektora SP 6 w Redzie, Pana Janka 
Czerwionki i Kazimierza Żebiełowicza. Za ich zaangażowanie 
jest im wdzięczny cały zespół Koniczynki!

Dawid Ladach

Program „Trzymaj formę”
W ramach realizowanego w bieżącym roku szkolnym pro-
gramu „Trzymaj formę” uczniowie przygotowali plakaty na 
temat zdrowego żywienia. Koordynatorem realizowanego 
programu jest nauczyciel wychowania fizycznego pan Łu-
kasz Jurga. Poziom wykonanych plakatów był bardzo wy-
soki. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się następujący 
uczniowie: I miejsce: Magdalena Kloka VII, II miejsce: Nata-
lia Augustyniak, Sandra Kolp V b, III miejsce: Paulina Ciesiel-
ska VIII, Julianna Billot VI, Wyróżnienie: Kacper Klamann IV 
a, Dominika Czapp VI, Paulina Czapp VIII.

Zdolne dziewczyny z „Szóstki”
17 grudnia bieżącego roku w gmachu Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku odbyła się uroczysta 
gala wręczenia stypendiów ufundowanych ze środków Mar-
szałka Województwa Pomorskiego oraz środków unijnych. 
Pośród 402 stypendystów naszego województwa znalazły 
się dwie uczennice naszej szkoły: Dominika Pienczk i Nata-
lia Puszczewicz. Jest to niebywałe wyróżnienie dla naszych 
wspaniałych dziewczyn. Gratulujemy stypendystkom i ich 
Rodzicom!

Od 1 stycznia 2019 roku zmienia się sposób 
nieodpłatnego oddawania odpadów ko-
munalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, mieszczącego się 
w Eko-Dolinie w Łężycach przy Alei Parku 
Krajobrazowego 99. 

Każdy mieszkaniec Redy przed zamiarem oddania odpadów 
do Łężyc zobowiązany jest posiadać oświadczenie z Urzędu 
Miasta o figurowaniu w systemie opłat za odpady komu-
nalne. W celu uzyskania bezpłatnego oświadczenia należy 
zgłosić się do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
(pokój nr 120). Mieszkańcy budynków wielorodzinnych po-
winni udostępnić do wglądu rozliczenie czynszu z wylicze-
niem opłaty za śmieci.

 

Szanowni Państwo

, w niektórych losowo wybranych 
mieszkaniach będą

prowadzone przez pracownika Urzędu 
Statystycznego w Gdańsku

Pracownik realizujący badania ankietowe posiada 
legitymację ze zdjęciem oraz stosowne upoważnienie, 

które można zweryfikować telefonicznie  

w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.

Prosimy o życzliwe przyjęcie pracownika Urzędu 
Statystycznego i aktywny udział w badaniu ankietowym.

Więcej szczegółów o badaniach ankietowych można 
znaleźć na stronie internetowej:  
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UWAGA MIESZKAŃCY! 

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 
W dniu 1 lutego będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych z Państwa mieszkań. Sprzęty 
należy dostarczyć osobiście i przekazać naszym kierowcom. 

Oddać można następujące sprzęty: 
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg)* 
 Baterie i akumulatory, 
 Termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,  
 Środki ochrony roślin i owadobójcze, 
 Farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmujemy), 
 Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.

PIĄTEK, 1.02.2019 r. – POSTOJE PRZY SZKOŁACH: 
9:00 Prywatna Szkoła Podstawowa, ul. Norwida 59 
9:40 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 

10:20 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Łąkowa 36/38 
11:00 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzozowa 30 

11:40 – 12:20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Rekowska 36 
12:40 – 13:20 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gniewowska 33 

 
Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych 
i elektronicznych w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w 
Redzie, na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego 
„KOKSIK”, ul. Obwodowa 52. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty, 9:00-14:00. 

 
Zużyte baterie zbierane są również w systemie pojemnikowym w placówkach 
oświatowych, sklepach oraz w Urzędzie Miasta Redy, natomiast przeterminowane 
leki w aptekach na terenie miasta. 

* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bezpośrednio z domów 
i mieszkań po ich zgłoszeniu telefonicznym - 58 624 66 11, bądź za pośrednictwem formularza 
internetowego: www.kzg.pl/formularz-odbiory. 

Reda - Miejski Biuletyn Informacyjny. Wydawany przez Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Tel. 58 678 80 23, fax 58 678 31 24, redaguje Stella Sobczak, tel. (58) 678 80 37, e-mail: promocja@reda.pl
Skład i druk: Drukarnia Caro, ul. Chełmońskiego 15, 84-230 Rumia, tel.: 605 04 00 34, facebook.com/drukarnia-caro
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