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WITAJ 
(NOWA) SZKOŁO!

Po wakacjach uczniowie 
redzkiej Dwójki 

rozpoczęli naukę 
w nowej, większej 
szkole. Rozbudowa 

trwała ponad rok, ale 
było warto! Miejską 

Inaugurację Roku 
Szkolnego połączono 
z otwarciem nowego 

budynku.

Przybyło wielu znakomitych gości, 
w tym: Posłowie na Sejm RP – Henry-
ka Krzywonos-Strycharska i Kazimierz 
Plocke, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Kazimierz Okrój, burmistrz Krzysztof 
Krzemiński, zastępca burmistrza Łu-
kasz Kamiński, Radni Powiatu Wejhe-
rowskiego – Marek Kamiński i Ludwik 
Zegzuła oraz licznie przybyli Radni 
Miasta Redy. W inauguracji uczestni-
czyli również autorka projektu rozbu-
dowy szkoły architekt Joanna Okra-
ska i Marian Formella, prezes firmy  
DACHBUD – wykonawcy inwestycji. 
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WITAJ (NOWA) 
SZKOŁO! cd.

a tak było...

Po rozbudowie szkoła zyskała:
• 7 nowych sal do zajęć dydaktycznych,
• nową bibliotekę,
• nową świetlicę (w miejscu dawnej biblioteki), 
• nowy pokój nauczycielski (w miejscu dawnej sali lekcyjnej),
•  dodatkowe pomieszczenie do zajęć gimnastyczno-korek-

cyjnych, 
• 2 nowe pomieszczenia biurowe,
• dodatkowe pomieszczenie dla pedagoga szkolnego,
•  nowe toalety dla uczniów, nauczycieli i dla osób niepełno-

sprawnych,
• nową szatnię dla uczniów,
•  zaplecze gospodarcze i socjalne dla pracowników obsługi 

szkoły,
• zaplecze socjalne i techniczne dla konserwatora,
• 3 pomieszczenia do pracy indywidualnej,
• pomieszczenie na archiwum szkolne,
• windę dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia całkowita nowo wybudowanego skrzydła szko-
ły wynosi ponad 2.000 m kw.

fotografie www.sp2reda.pl
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POWIATOWA 
INAUGURACJA ROKU 
SZKOLNEGO W PZS REDA

O STRATEGII W REDZIE 

PRZEJAZD ROWEROWY

Rozpoczęcie roku szkolnego w Powiatowym Zespole 
Szkół w Redzie nastąpiło w dniu otwarcia nowego budyn-
ku szkoły z kompleksem 10 pracowni zawodowych na 
miarę XXI wieku. Budynek ten jest nie tylko ukoronowa-
niem wielomiesięcznych wysiłków, ale przede wszystkim 
zwieńczeniem wspólnych marzeń o nowej szkole i jej no-
wej przyszłości. 

8 sierpnia Urząd Miasta w Redzie gościł uczestników war-
sztatów poświęconych wypracowaniu raportu do Strate-
gii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Spotkanie 
było poświęcone takim zagadnieniom, jak planowanie 
przestrzenne, transport, inwestycje i energetyka.

Warsztaty Metropolitalnego Subregionalnego Zespołu Ro-
boczego zostały zorganizowane przez Obszar Metropolitalny 
Gdańsk - Gdynia - Sopot i trwały cały tydzień, od 5 do 9 sierp-
nia, codziennie w innym mieście. Bardzo się cieszymy, że na 
tej trasie znalazła się Reda!

23 lipca spod Urzędu Miasta ruszył wspólny objazd rowe-
rowy wybranych punktów Redy. Popołudnie było dżdży-
ste, jednak pogoda nie odstraszyła chętnych, wszyscy od-
powiednio przygotowali się do jazdy. 

Grupa przejechała nie tylko bocznymi drogami, lecz również 
krajową szóstką. Trasa obejmowała m.in. Szkołę Podstawową 
nr 6, okolice dworca kolejowego, Fabrykę Kultury, Park Miej-
ski, szkoły Podstawowe nr 3 i 4, pętlę autobusową przy ul. Pu-
ckiej, Aquapark i centrum handlowe Auchan. Rekonesans 
miał na celu wypracowanie rekomendacji działań potrzeb-
nych i możliwych do podjęcia w ciągu najbliższych 2 lat, aby 
bezpieczniej i wygodniej poruszać się rowerem po mieście. 
W przejeździe wzięli udział mieszkańcy, redzcy radni, władze 
miasta i przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego.

(źródło: pzsreda.edu.pl)
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Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym 

miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmi-

strza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmi-

strza Miasta 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 elektronicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:  

promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyraże-

niem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowa-

nia materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie 

publikuje się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie
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Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas XI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 31 lipca 
2019 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr XI/94/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość, na okres do 3 lat.

2.  Uchwała nr XI/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od 
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości.

3.  Uchwała nr XI/96/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość, na okres do 3 lat.

4.  Uchwała nr XI/97/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym na-
jemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
na okres do 3 lat.

5.  Uchwała nr XI/98/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Redy.

6.  Uchwała nr XI/99/2019 w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie przez trwałego zarządcę- Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Redzie kolejnej umowy najmu z dotychcza-
sowym najemcą, której przedmiotem będzie ta sama, do-
tychczas wynajmowana nieruchomość, na okres do dnia 
31.07.2022 r.

7.  Uchwała nr XI/100/2019 w sprawie powołania Zespołu do 
spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Re-
jonowego.

8.  Uchwała nr XI/101/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komen-
danta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 
ławników.

9.  Uchwała nr XI/102/2019 o zmianie Uchwały nr III/41/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w spra-
wie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok. 

10.  Uchwała nr XI/103/2019 o zmianie Uchwały nr III/40/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku 
w  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Redy.

11.  Uchwała nr XI/104/2019 w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ul. Rekowskiej w Redzie.

Podczas XII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 19 wrześ-
nia 2019 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr XII/110/2019 w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Redy na lata 2019-2022 
z perspektywą na lata 2023-2026”.

2.  Uchwała nr XII/111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Redy.

3.  Uchwała nr XII/112/2019 w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

4.  Uchwała nr XII/113/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą której przedmiotem są te same nieruchomo-
ści, na okres do 3 lat.

5.  Uchwała nr XII/114/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami których przedmiotem są te same nierucho-
mości, na okres do 3 lat.

6.  Uchwała nr XII/115/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umowy dzierżawy z dotychczasowym 

12.  Uchwała nr XI/105/2019 w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie 
dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do 
niego obszarem.

13.  Uchwała nr XI/106/2019 w sprawie wymagań, jakie powi-
nien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochro-
ny przed bezdomnymi zwierzętami lub w zakresie pro-
wadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także 
w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych 
i ich części, i w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwie-
rzęcych i ich części.

14.  Uchwała nr XI/107/2019 w sprawie wymagań, jakie powi-
nien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych na terenie Gminy Miasto Reda.

15.  Uchwała nr XI/108/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasto Reda. 

16.  Uchwała nr XI/109/2019 w sprawie szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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19 września, na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Obwodo-
wej, odbyło się symboliczne odsłonięcie tablicy nazwy 
miejscowości w języku kaszubskim. 

Udział wzięli przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego Oddział w Redzie, uczniowie SP 2 im. Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego, mieszkańcy, media i władze mia-
sta. Pomysł stosowania pisowni nazwy miasta w języku 
kaszubskim został zgłoszony przez Członków Zrzeszenia 
Kaszubsko–Pomorskiego Oddział w Redzie. Pierwszym 
krokiem było poddanie pomysłu konsultacjom społecznym 
wśród mieszkańców Redy. Proponowana kaszubskojęzycz-
na nazwa miasta Réda została pozytywnie zaopiniowana 
przez Radę Języka Kaszubskiego przy Zarządzie Głównym 
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku. Kolej-
nym etapem było zwrócenie się za pośrednictwem Wo-
jewody Pomorskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z wnioskiem o ustalenie dodatkowej nazwy 
miejscowości w języku kaszubskim. Wniosek został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Wojewodę oraz Komisję Nazw 
Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Wszystkie for-
malności trwały ponad rok, a nowe tablice zostały zainsta-
lowane w czerwcu, z okazji Dni Redy. 

dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość na okres do 3 lat.

7.  Uchwała nr XII/116/2019 w sprawie nadania nazw drogom 
publicznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy.

8.  Uchwała nr XII/117/2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku 
pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskie-
go na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy.

9.  Uchwała nr XII/118/2019 o zmianie Uchwały nr III/26/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w spra-
wie udzielenia w 2019 roku pomocy rzeczowej Samorządo-
wi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe 
na terenie miasta Redy.

10.  Uchwała nr XII/119/2019 w sprawie zasięgnięcia od Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandyda-
tach na ławników

11.  Uchwała nr XII/120/2019 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Pucka 
a Parkiem Miejskim w Redzie

12.  Uchwała nr XII/121/2019 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. 12 Mar-
ca w Redzie 

13.  Uchwała nr XII/122/2019 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Harcer-
skiej, Długiej i alei Lipowej w Redzie 

14.  Uchwała nr XII/123/2019 o zmianie Uchwały nr III/41/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku 
w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok 

15.  Uchwała nr XII/124/2019 o zmianie Uchwały nr III/40/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku 
w  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Redy 

16.  Uchwała nr XII/125/2019 o zmianie Uchwały nr 
XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopa-
da 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda

17.  Uchwała nr XII/126/2019 w sprawie o zmianie Uchwały nr 
V/56/ 2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 marca 2019 
r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gmi-
nę Miasto Reda publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych

18.  Uchwała nr XII/127/2019 w sprawie o zmianie Uchwały nr 
XXIV/218/ 2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerw-
ca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
szczegółowo kryteria i tryb przyznawania nagród ze spe-
cjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mia-
sta Redy

19.  Uchwała nr XII/128/2019 w sprawie skargi wniesionej do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

20.  Uchwała nr XII/129/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Redy

21.  Uchwała nr XII/130/2019 w sprawie trybu i sposobu po-
woływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscy-
plinarnego oraz szczegółowych warunków jej funkcjono-
wania

Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie 
YouTube, przekierowanie z bip.reda.pl 

SYMBOLICZNE 
ODSŁONIĘCIE TABLICY

REDA KASZUBSKA
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PRZEDSZKOLAKI 
W NOWYCH SALACH

„SZÓSTKA” 
PRAWIE GOTOWA

W „PIĄTCE” TRWAJĄ 
PRACE PROJEKTOWE

W ramach projektu unijnego „Przedszkolaki z perspek-
tywą”, od września w miejskich przedszkolach w Redzie 
mamy nowe sale dydaktyczne.

W ubiegłym roku szkolnym Gmina Miasto Reda rozpoczęła 
realizację projektu „Przedszkolaki z perspektywą”. Jego ko-
lejnym etapem inwestycyjnym jest tegoroczne oddanie do 
użytku nowych sal, co pozwoliło przyjąć do miejskich przed-
szkoli 50 dzieci więcej, niż w roku ubiegłym. Powstałe sale 
dydaktyczne zostały gruntownie wyremontowane i wypo-
sażone w meble, zabawki i nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne. Stworzono również zupełnie nowe zaplecze sanitarne, 
w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt „Przedszkolaki z perspektywą - utworzenie 275 no-
wych miejsc przedszkolnych w Redzie” jest dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą ponad 4 mln 
złotych. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wy-
chowania przedszkolnego oraz poprawa jakości usług edu-
kacji przedszkolnej na terenie Redy. Projekt zakończy się 
w sierpniu przyszłego roku, a z przewidzianych zadań in-
westycyjnych przy każdym przedszkolu powstanie jeszcze 
nowy plac zabaw.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 jest już prawie na 
ukończeniu. 

Do istniejącego budynku szkoły dobudowano piętrowy seg-
ment, w którym znajduje się pięć nowych sal lekcyjnych, 
pomieszczenia „zerówki”, pokój nauczycielski, sala konfe-
rencyjna, administracja, gabinety stomatologa i pielęgniarki 
szkolnej, pomieszczenia obsługi oraz korytarz, który pełni 
funkcję łącznika między starą a nową częścią szkoły. Po-
wierzchnia użytkowa nowoprojektowanej części budynku 
to 1427,38 m², natomiast jej kubatura wynosi 6829,78 m³. 

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 5 uczy się 206 ucz-
niów. Prowadzona rozbudowa zapewni miejsce dla oko-
ło 350 dzieci.

Umowa na wielobranżowy projekt rozbudowy szkoły zosta-
ła podpisana w kwietniu tego roku, wykonawcą jest firma 
PAKT Sp. z o.o. Pracownia Autorska Karol Tomczak z Gdyni. 
Projektowany budynek będzie miał kształt dwóch brył, przy-
krytych dwuspadowymi dachami i połączonych łącznikiem 
z istniejącą częścią. Powierzchnia nowej części szkoły wyno-
si 1800 m2. Ponieważ zapisy planu miejscowego pozwalają 
na budynki o maksymalnej wysokości 11 m, nowe skrzydło 
szkoły będzie obiektem dwukondygnacyjnym z częściowym 
podpiwniczeniem. Niedogodne ukształtowanie terenu, ze 
wzniesieniem w kierunku zachodnim, rozwiązano w taki 
sposób, że parter mieści się na dwóch poziomach. Takie 
rozwiązanie jest tańsze, a dzięki wkomponowaniu w rzeźbę 
terenu zachowamy charakter otoczenia. 
Zróżnicowanie wysokości parterów ma uzasadnienie funk-
cjonalne. W części środkowej, wyższej i sąsiadującej z głów-

INWESTYCJE MIEJSKIE 
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LETNIE INWESTYCJE
Największą metamorfozę przeszła Szkoła Podstawowa 
nr 2, gdzie uczniowie powitali rok szkolny w nowo wybu-
dowanym skrzydle. Tym samym zakończono pierwszą 
z trzech przewidzianych do rozbudowy szkół. 

Przy szkole powstał dodatkowo parking dla rowerów, zre-
alizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dawniej ten 
pas ziemi był nieużytkiem, zajętym przez żywopłot. Koniecz-
ne było usunięcie roślin i przygotowanie gruntu pod stojaki 
rowerowe – utwardzenie i położenie trwałej nawierzchni.
Kolejną, bardzo ważną dla szkoły i okolicznych mieszkańców 
inwestycją była budowa dużej zatoki parkingowej od strony 
ulicy Mickiewicza. 

nym wejściem do szkoły, znajdą się między innymi: pokój 
nauczycielski (wyposażony w antresolę), jadalnia i świetlica. 
Przesuwana ścianka działowa między jadalnią i świetlicą 
pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni. Część niższa 
jest częściowo podpiwniczona. Będą tam pomieszczenia 
techniczne oraz szatnia. Parter niższego obiektu pomieści 
sekretariat, gabinety dyrekcji, administrację, zaplecze so-
cjalne, gabinet terapii indywidualnej oraz oddział zerowy 
z osobnym wejściem, będący zupełnie wyodrębniony od 
reszty placówki. Znajdą się tam dwie sale dydaktyczne wraz 
z zapleczem, toaletami i szatnią.
Na pierwszym piętrze przewidziano 6 sal lekcyjnych wypo-
sażonych w niezbędne zaplecze, bibliotekę z antresolą i po-
mieszczenia socjalne. Obie części są połączone łącznikiem, 
gdzie znajduje się wejście do budynku szkoły.

Miejsca jest na tyle dużo, że zmieści się tam nawet duży au-
tobus, zabierający uczniów na wycieczki.

Przy Szkole Podstawowej nr 4 w czasie wakacji wybudowa-
no bezpieczne, wyniesione przejście dla pieszych przez ulicę 
Łąkową, które poprawi bezpieczeństwo uczniów, zwłaszcza 
tych najmłodszych. Dodatkowo w dalszym ciągu ulicy Łą-
kowej, przy Powiatowym Zespole Szkół, który od tego roku 
szkolnego również cieszy się nowym, nowoczesnym pawilo-
nem lekcyjnym, miasto wybudowało wygodny parking oraz 
chodnik, zapewniający dojście do budynku.
Warto wspomnieć również o rozbudowaniu parkingu przy 
ulicy Obwodowej, przy przychodni NZOZ Śródmieście. 
Związana z budową węzła integracyjnego przebudowa ulicy 
Młyńskiej stwarza konieczność utworzenia większej ilości 
miejsc parkingowych dla mieszkańców tego rejonu, którzy 
dawno sygnalizowali taką potrzebę.

Fot. S. Sobczak

INWESTYCJE MIEJSKIE 

Wizualizacja SP 5 po rozbudowie

OSTATNIE POŻEGNANIE
W sierpniu odeszła od nas koleżanka 
Ewa Świerkosz, długoletni pracownik 
samorządowy w Referacie Spraw 
Obywatelskich. 
Ewa była osobą niezwykle skromną, 
jednak bardzo kompetentną, 
życzliwą dla ludzi i oddaną swojej 
pracy. W Urzędzie Miasta w Redzie 
pracowała z przerwami od 1979 roku. 
Zawsze pozostanie w naszej pamięci...
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10 PAŹDZIERNIKA:
g. 15:00 - 16:00 - Pieleszewo, Betlejem, 

ul. Konopnickiej
g. 16:00 - 17:00 - Centrum

 
17 PAŹDZIERNIKA:

g. 15:00 - 16:00 - osiedle przy Młynie, 
Garncarska, Morska oraz Moście Błota

g. 16:00 - 17:00 - Rekowo, Ciechocino

POZNAJ SWOJEGO 
DZIELNICOWEGO!

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ 
METODĄ NA „BLIKA”

MIESZKAŃCY REDY 
NAGRODZENI 

Wejherowscy policjanci ostrzegają przed nową metodą oszu-
stów na tzw. „Blika”. Oszuści wykradają dane do kont na 
profilach społecznościowych, po czym logują się do nich. Ko-
lejnym krokiem przestępców jest znalezienie na liście znajo-
mych osoby do której wysyłają wiadomość z prośbą o poży-
czenie pieniędzy na zakupy.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie ostrzega-
ją przed nową metodą oszustwa internetowego. Metoda wyłu-
dzenia pieniędzy metodą „BLIK” polega na uzyskaniu kodu BLIK 
ofiary. Oszust włamuje się na konto portalu społecznościowego 
wybranej przez siebie osoby, a następnie wysyła poprzez ko-
munikator do jej znajomych wiadomość z prośbą o pożyczenie 
pieniędzy. Najczęściej w treści wiadomości przestępcy proszą 
o  pożyczkę, tłumacząc się nagłą potrzebą, np. że właśnie stoi 
przed kasą, a okazało się, że zapomniał wziąć ze sobą portfela. 
W dalszej kolejności oszust prosi osobę o podanie kodu BLIK, co 
umożliwia mu wypłacenie gotówki z bankomatu.
Mundurowi apelują o zachowanie ostrożności. Uważajmy, komu 
udostępniamy nasze kody upoważniające do wypłaty pieniędzy 
z naszego konta.

27 września w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie odbyła 
się uroczysta gala wieńcząca XV Dni Kultury Powiatu Wejhe-
rowskiego, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia 
osobom zasłużonym dla kultury i sztuki w powiecie. 

Wśród siedmiu osób wyróżnionych przez Radę Powiatu Wejhe-
rowskiego medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” 
znalazło się dwoje mieszkańców Redy. To Beata Zawal – Brzeziń-
ska, absolwentka PWSSP (obecna ASP) w Gdańsku, malarka, na-
uczyciel SP 3 w Redzie, prezes Stowarzyszenia Kunszt w Redzie, 
pomysłodawczyni „Redzkich Impresji” oraz Tadeusz Buraczewski, 
absolwent Politechniki Gdańskiej, specjalista turbin wodnych, ak-
tywny twórca polskiej sceny kabaretowej, współpracujący m.in. 
z Radiem Gdańsk, Radiem Eska Nord, lokalną prasą, twórca lite-
ratury satyrycznej. Gali towarzyszyła wystawa malarstwa Beaty 
Zawal-Brzezińskiej oraz wystawa haftu Krystyny Wolf.

tekst: Michał Kaczmarek, fot.: Zygmunt Pałasz
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Urząd Miasta w Redzie przypomina o obowiąz-
ku deratyzacji nieruchomości, które stanowią 
tzw. obszary obowiązkowej deratyzacji. 

DERATYZACJA

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości 
i  porządku na terenie Gminy Miasto Reda” obo-
wiązkową deratyzację należy przeprowadzić w na-
stępujących terminach:
-  dwukrotnie w roku: w okresie wiosennym (od 

15 kwietnia do 15 maja) i w okresie jesiennym (od 
15 września do 15 października)

-  oraz niezwłocznie, w przypadku pojawienia się 
gryzoni na terenie w/w obszarach (poza termina-
mi wskazanymi powyżej).

Obszarami podlegającymi obowiązkowej dera-
tyzacji są nieruchomości zajęte pod: budynki 
mieszkalne, zamieszkania zbiorowego, użytecz-
ności publicznej, gospodarstwa rolne, hodowlane 
i ogrodnicze, budynki przeznaczone na potrzeby 
produkcji, lub magazynowaniu żywności, oraz 
nieruchomości, na których znajdują się urządze-
nia i sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczególności 
miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, ko-
rytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, studzienki 
przyłączy kanalizacyjnych. Dodatkowo, w przy-
padku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej 
zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta określa 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza 
Weterynarii i podaje do publicznej wiadomości ob-
szar obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej prze-
prowadzenia.
Właściciele nieruchomości deratyzację przepro-
wadzają na własny koszt i we własnym zakresie 
(samodzielnie lub przy pomocy specjalistycznej 
firmy deratyzacyjnej). Potwierdzeniem wywiązania 
się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej 
kontroli, jest m.in. paragon za zakup trutki lub ra-
chunek za przeprowadzenie deratyzacji przez spe-
cjalistyczną firmę.

Więcej informacji na reda.pl oraz bezpośrednio 
w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowi-
ska, tel. 58 678 80 12 

W październiku Urząd Miasta w Redzie uruchomi dodatko-
wą usługę w bezpłatnej aplikacji „Blisko”, dedykowanej dla 
każdego posiadacza smartfona. Za jej pomocą mieszkańcy, 
którzy zainstalują ją w telefonach, w kilka sekund znajdą in-
formacje dotyczące odpadów komunalnych.

Dzięki tej usłudze mieszkaniec w bardzo prosty i przejrzysty spo-
sób wyszuka swój harmonogram za pomocą adresu, na który 
otrzyma tylko i wyłącznie harmonogram przypisany do danej 
posesji. Informacje będą dotyczyły również terminów odbioru 
odpadów wielkogabarytowych tzw. wystawek czy płatności za 
śmieci. Z poziomu aplikacji na telefonie mieszkańcy będą mieli 
również dostęp do informacji o Punktach Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie można oddać m.in. odpa-
dy niebezpieczne, jak przeterminowane lekarstwa, elektroodpa-
dy, baterie i akumulatory. Aplikacja „Blisko” to jeden z elementów 
systemu wczesnego ostrzegania SISMS, za pomocą którego moż-
na otrzymywać informacje, dotyczące m.in. spraw, które najbar-
dziej interesują mieszkańców. 

Masz problem ?
Jeśli uważasz, że picie alkoholu sta-
nowi w Twoim życiu problem, Ano-
nimowi Alkoholicy mogą Ci pomóc. 
Przyjdź na spotkanie odbywające 
się w każdą sobotę o godzinie 18.00, 
w salce przy kościele parafialnym 
Wniebowzięcia NMP przy ul. Gdań-
skiej 3 w Redzie.

Jak korzystać z systemu SISMS?
•  Jeśli masz smartfona, pobierz bezpłatną aplikację Blisko.
•  Wejdź na stronę: www.sisms.pl/zostan-uzytkownikiem
•  Wpisz w wyszukiwarce swoją miejscowość.
•  Każdy nadawca proponuje własny zestaw serwisów – wybierz 

te serwisy, które Cię interesują (powiadomienia będą przycho-
dzić tyko z wybranych serwisów).

•  W każdej chwili możesz zmieniać swoje ustawienia: nadawców 
i ich serwisy, kanały komunikacji.

Aplikacja jest darmowa, a korzystanie z niej całkowicie bezpłatne. 
Komunikator wymaga jedynie połączenia z Internetem. Aplikację 
można pobrać na wszystkie systemy mobilne, wpisując w wyszu-
kiwarkę hasło „Blisko”.

HARMONOGRAM ODBIORU 
ODPADÓW W TELEFONIE
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CO SŁYCHAĆ 
U HARCERZY?

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA  
Z 99% BONIFIKATY

 OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA 
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA 
CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów (art. 9a), wprowadziła możliwość udzielenia bonifikaty od opłaty 
jednorazowej w wysokości 99% :
–  osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, oraz tych, które uzyskały orzeczenie przed ukończeniem 16 
roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami 
opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób. 

–  członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.);

–  inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752);

–  kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752);

–  świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) lub ich opiekunom prawnym;

będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych 
tych osób.

POZOSTAŁE BONIFIKATY
Osoby niespełniające ustawowych przesłanek do udzielenia 99% bonifikaty 
mogą skorzystać z bonifikaty ustalonej przez Radę Miejską w Redzie, która 
wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z  tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego 
własność Gminy Miasto Reda, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, 
osobom fizycznym lub spółdzielniom mieszkaniowym, będącym:
–  właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 

mieszkalnych, 
–  właścicielami stanowisk postojowych lub garaży,
Jeżeli opłata jednorazowa zostanie wniesiona do końca 2019 r. bonifikata 
wyniesie 70%. W każdym następnym roku, poczynając od roku 2020, wyżej 
wskazana wysokość bonifikaty zostaje obniżona o 5 %,, co oznacza, że w 2020 
roku bonifikata wyniesie 65%, a w następnych latach będzie odpowiednio 
o kolejne 5% niższa.
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:
1)  brak zobowiązań finansowych wobec Gminy Miasto Reda, związanych 

z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot 
przekształcenia,

2)  brak sporów, w  tym sądowych, pomiędzy użytkownikami wieczystymi 
i Gminą Miasto Reda.

Uprawnione osoby zainteresowane zapłatą opłaty za przekształcenie 
jednorazowo, z uwzględnieniem obowiązujących bonifikat, winny:
1)  zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty za 

przekształcenie, w kwocie pozostającej do spłaty (w przypadku ubiegania 
się o bonifikatę wynikająca z uchwały Rady Miejskiej w Redzie),

2)  osoby spełniające przesłanki do udzielenia 99% bonifikaty winny dołączyć 
stosowne dokumenty potwierdzające w/w uprawnienie. 

O wysokości opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty wnioskodawcy 
zostaną poinformowani w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia. Opłatę 
jednorazową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w 
informacji.

UWAGA! 
Osoby, które dokonały już zapłaty opłaty jednorazowej z bonifikatą 70%, 
a spełniają jeden z wyżej wymienionych warunków i przysługuje im bonifikata 
w wysokości 99% winny złożyć wniosek o udzielenie 99% bonifikaty wraz ze 
stosownymi dokumentami. W przypadku spełnienia ustawowych przesłanek 
tut. organ poinformuje o  udzieleniu 99% bonifikaty oraz dokona z urzędu 
zwrotu nadpłaty, na konto z którego została ona wpłacona. 

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.
Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu: reda.pl 

Harcerskie szlaki dzieci i młodzieży z Redy rozbiegły się tego 
lata po całej Polsce, a nawet trafiły za ocean. 

Wodny Szczep Harcerski „Reaktywacja” zawitał do Wińca na Ma-
zurach, do Harcerskiej Bazy Obozowej Chorągwi Gdańskiej ZHP, 
gdzie żeglowali i spędzili czas na wędrówkach. Dwóch instrukto-
rów z „Reaktywacji” wzięło udział w Światowym Zlocie Skautów 
JAMBOREE 2019, który w tym roku odbywał się w Stanach Zjedno-
czonych, w Wirginii Zachodniej. Druhowie zajmowali się obsługą 
medialną wydarzenia z ramienia Głównej Kwatery ZHP.
Zuchy i harcerze z Harcerskiego Szczepu Leśnego Wampum Reda 
spędzili lato na obozie w Harcerskiej Bazie Obozowej „Krzeczków” 
nad Jeziorem Niesłysz w woj. lubuskim. Zwiedzili między innymi 
Zieloną Górę, Świebodzin, Łagów, Międzyrzecki Rejon Umoc-
nień. Ale największą atrakcją było piesze przejście przez most 
nad Odrą do niemieckiego Frankfurtu. Uczestnicy obozu w wol-
nym czasie korzystali z kąpieliska i sprzętu wodnego. Spędzali 
również czas przy ognisku smażąc naleśniki, wędrując po lasach 
z kompasem czy ucząc się pionierki obozowej. Zawiązało się wie-
le nowych przyjaźni, a nawet odbyły się śluby obozowe. Wyjazd 
na obóz do Krzeczkowa został dofinansowany z Budżetu Miasta 
Redy. W sumie w Harcerskiej Akcji Letniej wzięło udział ponad 120 
dzieci i młodzieży z Redy. Od września rusza nowy rok harcerski, 
na zuchy i harcerzy czekają nowe wyzwania i nowe przygody. Za-
praszamy do naszych gromad i drużyn chętne dzieci, informacje 
o naszej działalności można znaleźć na facebooku oraz na stronie 
zhprumia.pl

fot. Tomasz Karczewski i Aleksandra Piotrowska
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NAUCZYCIELKA Z REDY 
WSPÓŁORGANIZATORKĄ 
KONFERENCJI 

REDA KULTURALNA

22 sierpnia w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie od-
była się konferencja zrzeszająca ponad 200 polonistów z całej 
Polski – „Chcę Ci opowiedzieć o…”. Organizatorkami spotkania 
były Monika Rokicka z Warszawy, Dorota Kujawa-Weinke z El-
bląga oraz Irmina Żarska, nauczyciel języka polskiego w Pry-
watnej Szkole Podstawowej im. T. Halika w Redzie, organizator-
ka m.in. Redzkiego Maratonu Edukacyjnego. 

Ogólnopolskie spotkanie polonistów okazało się niesamowitą prze-
strzenią wymiany doświadczeń, inspiracji oraz dyskusji związanych 
z edukacją. Organizatorki już planują kolejne spotkania w różnych 
miastach całego kraju, by pasja i entuzjazm warszawskiej konferen-
cji zatoczyły jak najszersze kręgi. Najbliższa konferencja odbędzie 
się w Poznaniu. Nagrania części wystąpień dostępne są na facebo-
okowym profilu: Irmina Żarska – Rysunkowy język polski. 
Warto wspomnieć, że w Prywatnej Szkoły Podstawowej im. T. Hali-
ka w Redzie zaczyna działać Redzki Klub Kreatywnego Nauczyciela, 
założony przez Irminę Żarską. Ma stanowić przestrzeń do rozmów 
o edukacji, spotkań z ciekawymi ludźmi i wzajemnego uczenia się 
od siebie. Na pierwsze spotkanie zaproszono Annę Konarzewską 
– niestrudzoną, stale dokształcającą się edukatorkę, polonistkę, au-
torkę książki „Być (nie)zwykłym wychowawcą”.

Gdańsk to miasto o wysokich walorach krajobrazowych, hi-
storycznych i artystycznych, które warto pokazywać. Jego 
rozwój powoduje, że niektóre elementy przestrzeni miej-
skiej ulegają przeobrażeniom. 

Pokazywanie architektury i zabytków największego miasta woj. 
pomorskiego w formie artystycznej (obrazy i fotografie) jest naj-
lepszym sposobem na utrwalenia historycznych miejsc oraz zróż-
nicowanej zabudowy. Dlatego tegoroczny plener Stowarzyszenia 
Kunszt odbywał się w Gdańsku. W trzydniowym plenerze brało 
udział 20 artystów z Redy, Rumi Pucka i Wejherowa. Plener odby-
wał się w warunkach nietypowych, gdyż artyści na każdy kolejny 
dzień pleneru udawali się koleją podmiejską. Ze względu na tłok na 
Starówce zdecydowano, że artyści wykonają fotografie obiektów. 
Grupa zwiedziła z przewodnikiem najważniejsze zabytki gdańskiej 
Starówki, w tym Dwór Artusa – jeden z najpiękniejszych budynków 
Gdańska. Tego dnia, wspólnie z przebywającymi w Redzie gośćmi 
z Towarzystwa Przyjaźni Reda Waldbronn z Niemiec, artyści odwie-
dzili również Sopot. Podczas pleneru wykonano liczne fotografie, 
które stanowić będą inspirację do malarskich i fotograficznych 
dzieł. W tym terminie odbywały się najciekawsze wydarzenia kul-
turalne miasta. m.in. Festiwal teatrów ulicznych FETA, który zgro-
madził tłumy na wszystkich placach miasta. Drugim bardzo inspiru-
jącym wydarzeniem była MOZARTIANA – festiwal muzyki Mozarta 
odbywający się w Parku Oliwskim. Artyści odwiedzili wystawę sztu-
ki nowoczesnej w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie, gdzie szcze-
gólne wrażenie zrobiły gigantyczne akwarele artysty z  emiratów 
arabskich Abdulqadera Al Raisa. Obejrzano także malarstwo Resy 
Mashoodiego i rzeźby Hildegard Skowasch. Ciekawe były także pro-
jekty teatralne Józefa Szajny. W Oliwskim Ratuszu Kultury obejrza-
no natomiast wystawę rzeźby z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku oraz malarstwo eksperymentalne Anny Lupa-Suchy. 
Podczas nocnego koncertu, odbywającego się na dziedzińcu Pałacu 
Opatów, artyści wysłuchali też fragmentów opery „Cosi Fan Tutte” 
i „Ślubów Panieńskich” przygotowanego przez Polska Filharmonię 
Bałtycką. Plener odbywał się dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Re-
dzie i Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Powstałe prace zo-
staną pokazane na wystawie poplenerowej w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Redzie, w grudniu tego roku.

Beata Zawal - Brzezińska

8 września odbył się festyn rodzinny połączony z dniem otwartym 
siedziby Stowarzyszenia Dzieło Pomocy Rodzinie przy ul. Gdańskiej. 
W programie festynu były gry i zabawy dla dzieci i rodziców, prze-
jażdżki na kucyku, warsztaty edukacyjne i artystyczne. Tego dnia 
odbył się też coroczny festyn w parku w Ciechocinie, który otworzył 
występ folklorystycznego kaszubskiego zespołu „Redzanie”. Były 
pokazy młodych judoków z UKS „Simba” Reda, teatrzyk edukacyjny 
ze sztuką „nr 112”, występy solistów, maraton zumby oraz koncert 
rumskiego zespołu „Półtora gościa”. 

JESIENNE FESTYNY

GDAŃSKI PLENER 
STOWARZYSZENIA KUNSZT
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REDA KULTURALNA

Na parkingu Aquaparku w Redzie stanęła najnowocześniejsza sce-
na plenerowa w Polsce, aby w niedzielny wieczór, 28 lipca, na liczą-
cej ponad 15 metrów estradzie zaprezentować wielkie wydarzenie 
muzyczne – szósty z kolei koncert „Lato. Muzyka. Zabawa - Wa-
kacyjna Trasa Dwójki”, podczas którego zgromadzona pod sceną 
i przed telewizorami publiczność mogła usłyszeć największe prze-
boje popularnych wykonawców. Koncert był realizowany i transmi-
towany przez TVP2.
Próby trwały przez całą upalną niedzielę, podczas próby general-
nej spadł rzęsisty deszcz i siąpiło aż do rozpoczęcia koncertu, lecz 
kilkutysięczna publiczność świetnie się bawiła. Imprezę poprowa-
dzili Ida Nowakowska i Rafał Brzozowski. Wystąpili: Maryla Rodo-
wicz, Drupi, Pektus, Stefano Terrazzino, Anna Wyszkoni, Bayer Full, 
Weekend, Sound’n’Grace, Piotr Cugowski, Grzegorz Hyży, Mesajah, 
Imperium i Anika Dąbrowska.

Tekst i zdjęcia: Michał Kaczmarek

Takiej imprezy w Redzie dawno nie było! W przedostatnią sobotę 
wakacji mieszkańcy bawili się przy muzyce disco polo. Ten blisko 
6-godzinny koncert był nie lada gratką dla fanów, na scenie wystą-
piły znane i lubiane gwiazdy: Mejk, Fliger, Cristo Dance, Exaited i An-
dre. Największe hity publiczność śpiewała wraz z artystami, m.in. 
„Tańczę z nim do rana”, „Pendolino” po kaszubsku czy „Różowe 
okulary”.

Tekst i zdjęcia: Anna Kososka

Biblioteczka Plenerowa w Rodzinnym Parku Miejskim w Redzie 
zyskała nowe książki od przyjaciół z Islandii.
Państwo Agnieszka i Marek Imgront, za pośrednictwem ich przy-
jaciółki mieszkanki naszego miasta Angeliki Losik przekazali na 
ręce dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Bożeny Natzke oraz 
radnej Teresy Tkaczyk książki z dedykacją i pozdrowieniami dla 
wszystkich mieszkańców Redy. DZIĘKUJEMY!

WAKACYJNA TRASA DWÓJKI WIECZÓR DISCO W REDZIE

NOWE KSIĄŻKI 
W BIBLIOTECZCE PLENEROWEJ
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REDA KULTURALNA

6 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Der-
dowskiego, w kameralnych warunkach, po raz ósmy odbyło się 
Narodowe Czytanie. W redzkiej edycji gośćmi byli Sylwester Do-
mański, wokalista zespołu „Fabryka” oraz Krzysztof Cezary Busz-
man, gdyński poeta, autor piosenek i podróżnik. Trzy wybrane 
nowele: Marii Konopnickiej - Dym; Bolesława Prusa - Katarynka 
i Henryka Sienkiewicza - Sachem czytali słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Redzie. Między czytaniami Sylwester Domański 
wystąpił z koncertem „Nie pytaj o Polskę”. Wspólnie odśpiewano 
„Złoty pierścionek” Reny Rolskiej. Na zakończenie spotkania swoje 
wiersze zaprezentował Krzysztof Cezary Buszman. Każdy z uczest-
ników Narodowego Czytania otrzymał okolicznościowy stempel.

Tekst i zdjęcia: Michał Kaczmarek

Reporterzy Radia Gdańsk, w ramach wakacyjnej trasy „Drogi Po-
morza”, przez całe lato odwiedzają ciekawe miejsca naszego re-
gionu. 9 sierpnia radiowa ekipa zainstalowała się w redzkim am-
fiteatrze. W dwugodzinnym programie na żywo gośćmi redaktor 
Magdy Szpiner byli: burmistrz Krzysztof Krzemiński, który przed-
stawił Redę jako atrakcyjne miejsce dla mieszkańców i odwiedza-
jących; Adam Mierzejewski, dyrektor Aquaparku, stale rozwijają-
cego się obiektu, który od otwarcia w 2016 roku odwiedziło już 
ponad 2 miliony osób oraz Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki 
Kultury, który opowiedział o wydarzeniach kulturalnych nie tylko 
podczas letniego sezonu. Mamy nadzieję, że program zachęcił słu-
chaczy Radia Gdańsk do odwiedzenia Redy z pięknym Rodzinnym 
Parkiem Miejskim, unikatowym Aquaparkiem z rekinami i Fabryką 
Kultury, organizującą przez cały rok atrakcyjne zajęcia i koncerty.

Tekst i zdjęcia: Michał Kaczmarek

W niedzielę, 1 września odbył się wernisaż wybitnej malarki, Za-
służonej dla Miasta Redy oraz Powiatu Wejherowskiego, Brygidy 
Śniateckiej. Wydarzenie miało miejsce w Sali Wystawowej „Sto-
doła” przy Latarni Morskiej w Rozewiu.

Jak co roku, na zakończenie wakacji, Fabryka Kultury zorgani-
zowała w Rodzinnym Parku Miejskim BULWA FEST. Motywem 
przewodnim imprezy był ziemniak, serwowany w różnych posta-
ciach. W programie przewidziano wiele atrakcji dla dzieci, ale nie 
zabrakło też rozrywki dla dorosłych. Były wspólne tańce, teatr 
uliczny, konkursy z nagrodami, możliwość konsultacji z dietety-
kiem, bulwiasta gra planszowa i wiele innych. Zespół CAFE Y SON 
rozgrzał publiczność w południowoamerykańskich rytmach, 
a wieczorem w amfiteatrze odbył się ostatni tegoroczny letni se-
ans filmowy.

NARODOWE CZYTANIE „DROGI POMORZA”

WERNISAŻ 
„MORSKIE IMPRESJE”

BULWA FEST
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Ruszyly  “Redzkie Inicjatywy”/
W czerwcu rozpoczęliśmy nabór pomysłów na inicjatywy kulturalne. Termin zgłoszeń minął 10 lipca. W Fabryce Kultury czekaliśmy na 
autorów pomysłów, służyliśmy wsparciem merytorycznym i podczas konsultacji pomagaliśmy wypełnić formularz zgłoszeniowy. 
Teraz przyszedł czas by wszystkie wygrane pomysły zrealizować! 

KULTURA NA PIECHOTĘ 
toto spotkania z przyrodą, zwiedzaniem 
zabytków i poznawaniem środowiska 
naturalnego. Wycieczki z przewodnik-
iem i ekspertem naszego regionu, 
połączone będą z prelekcjami na 
dany temat trwające w trakcie space-

ru

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019.

RAZEM W TAŃCU I NA ŚWIATA KRAŃCU – inicjatywa kilku prężnie działających osób, które poprzez cykl 
różnych warsztatów chcą zaszczepić w uczestnikach miłość do tańca. 

Spotykamy się w trzech grupach:
• Taniec z chustami - przeznaczony dla mam z dziećmi w wieku od 0-16 miesięcy. Uczestniczki będą 
mogły nauczyć się odpowiednio wziązać dzieci w chustach, a także tańczyć salsę.
• Taniec międzypokoleniowy – dla każdego w wieku od 7 do 100 lat!. Uczestnicy warsztatów tanecznych 
wezmą udział w zajęciach tańca hula i latino oraz choreoterapii i relaksacji
•• Integracyjne spotkania taneczne - są dostępne dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Dzieci niepełno-
sprawne, o szczególnej wrażliwości- dzięki zajęciom będą mogły otworzyć się na taniec i integrację z 
rówieśnikami.

POSZUKIWANIE SKARBÓW Z FABRYKĄ  
plenerowe spotkania w oparciu o ideę 
tzw. Geocachingu, popularnej 
terenowej zabawy, której celem jest, 
znajdywanie skrzynek. Zlokalizowanie 
ich jest możliwe dzięki posiadaniu 
współrzędnych geograficznych. 

BIAŁY ŚPIEW – CZARNA KAWA -warsztaty śpiewu tradycyjnego - dla wszystkich którzy poprzez śpiew 
chcą odkrywać swoje korzenie, poznać lepiej swoje emocje, nauczyć się jak najlepiej wydobywać z 
siebie dźwięki i dzielić się energią w grupie, a to wszystko przy pomocy pieśni tradycyjnych z różnych 
krajów słowiańskich.

Zajęcia w każdy wtorek o 19:30, obowiązują wcześniejsze zapisy

RODZINNE EKODEKO, czyli cykl różnych kreatywnych warsztatów dla grup 
międzypokoleniowych
• Warsztaty dziergania na drutach – cykl 6 spotkań, w których uczestnicy 
nauczą się podstaw dziewiarstwa, a efektem ich pracy będzie własnoręczne 
uszycie poszwy na poduszkę
• Kreatywne spotkania – warsztaty, podczas których nauczymy się tworzyć z 
papierowej wikliny, stworzymy ozdobne pudełka, czy eko zabawki.

ŚWIADOMA KOBIETA – spotkania w kobiecym gronie, podczas których 
odbędą się różnorodne zajęcia: 
• Warsztaty zielarskie z wykorzystaniem ziół użytkowych w medycynie i kuchni 
połączone z zajęciami z eko-kosmetyków, w których uczestniczki nauczą się 
tworzyć naturalne detergenty i kosmetyki. 
• Spotkania ruchowe, w oparciu o formy ruchu, takie jak joga, gimnastyka czy 
balet, pozwą na pogłębienie świadomości dotyczącej własnego ciała.

Więcej na temat terminów warsztatów i zapisów na: www.fabrykakultury.pl

14   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



BIBLIOTEKA ZAPRASZA

NOC BIBLIOTEK
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CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 4
Europa dawniej, dzisiaj i jutro
Koniec wakacji letnich i początek roku szkolnego był dla ucz-
niów czasem realizacji projektu Eurocamp „Europa dawniej, 
dzisiaj i jutro”. Projekt został dofinansowany przez organi-
zację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Urząd 
Miasta w Redzie. Uczniowie SP 3 wraz z gośćmi z Gifhorn 
oraz Sankt Petersburga pracowali w międzynarodowych 
grupach. Wymyślali tytuły gazet i czasopism, tworzyli stopki 
redakcyjne, określali odbiorców gazet, koszty i częstotliwość 
wydania. Uczniowie pisali artykuły na wylosowany temat, 
wśród których znalazły się: hobby, mieszkania, moda, rola 
i  zadania kobiet i mężczyzn, szkolnictwo, komunikacja, pie-
niądze i waluta, sławni ludzie, wynalazki, religia. Każdy temat 
był opisywany w trzech aspektach – jak było w przeszłości, 
jak jest obecnie i jak będzie w przyszłości. W ostatnim dniu 
projektu efekty pracy grup międzynarodowych obejrzeli 
goście z Urzędu Miasta Redy oraz uczniowie SP 3. Ucznio-
wie z  Niemiec, Rosji i Polski wspólnie spędzali wolny czas 
– śpiewali piosenki, przygotowywali posiłki, uczestniczyli 
w wycieczkach do Helu, Jastarni, Swołowa i Gdańska. Miłą 
atrakcją był także wieczór w kręgielni. Realizacja projektu 
przyczyniła się do wzmocnienia motywacji do nauki języków 
obcych, poznania innych kultur, przełamywania stereoty-
pów, promowania naszego miasta i regionu. 

Tekst i zdjęcie: Mariola Szreder, Grażyna Napieraj

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2 września w SP 3 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego. Uczniów, rodziców i nauczycieli zebranych na 
placu apelowym powitał dyrektor szkoły – Jan Skrobul, któ-
ry złożył wszystkim życzenia pomyślności i wielu sukcesów 
w  rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Przedsta-
wiono również zmiany kadrowe w szkole oraz remonty, jakie 
zostały przeprowadzone w czasie wakacji.

Tekst i zdjęcie: Teresa Dopke

Pierwszy dzwonek w SP 4
Punktualnie o godz. 8:00 2 września 104 pierwszoklasistów 
usłyszało pierwszy dzwonek wzywający na rozpoczęcie 
roku szkolnego 2019/2020. Rok szkolny 2019/2020 jest dla 
SP 4 przełomowy, gdyż po raz pierwszy od lat na uroczy-
stym rozpoczęciu zabrakło gimnazjalistów. W auli pojawiło 
się 787 uczniów szkoły podstawowej uczących się w 37 od-
działach (0-VIII). 2 września był również dniem, gdy ucznio-
wie i rodzice poznali nową wicedyrektor, panią Agnieszkę 
Potrykus, która zastąpiła pełniącą tę funkcję przez wiele 
lat p. Iwonę Dzionk. Nowością w tym roku szkolnym jest 
realizacja innowacji pedagogicznych stworzonych przez na-
uczycieli uczących w placówce. Klasa Vb stała się oddziałem 
o profilu teatralnym, a nowo powstała VIe klasą matema-
tyczno-językową z matematyką wykładaną w języku an-
gielskim. Dodatkowo dyrekcja, dostrzegając duży potencjał 
w klasie Vd, zdecydowała się stworzyć oddział „usportowio-
ny” z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego. 

Natalia Richert

Sukcesy sportowe
Uczniowie klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej 
uzyskali IX miejsce (spośród 434 placówek) w klasyfikacji 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Pomorskiego 
w roku szkolnym 2018/2019 według zdobytych punktów 
we współzawodnictwie sportowym szkół. Duży wpływ na 
wynik klasyfikacji miało wywalczone w poprzednim roku 
I miejsce w Biegach Przełajowych Dziewcząt oraz II miejsce 
w Drużynowych i Indywidualnych Biegach Przełajowych 
(ranga wojewódzka). 19 września trener Ilona Myszk wraz 
z reprezentacją uczennic wzięły udział w gali Podsumowa-
nia Współzawodnictwa Szkół, która odbyła się w II LO w Sta-
rogardzie Gdańskim, gdzie, z rąk wicemarszałka Ryszarda 
Świlskiego, odebrały nagrodę (puchar oraz voucher na 400 
zł na sprzęt sportowy).
Dziękujemy uczniom, którzy przyczynili się w poprzednim 
roku do tak wysokiego miejsca naszej szkoły.

Natalia Richert
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLACH

CO SŁYCHAĆ W SP 5
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
W trakcie inauguracji dyrektor Anna Milewska przywitała 
przybyłych uczestników, przypomniała o tragicznych wy-
darzeniach sprzed 80-ciu lat związanych z wybuchem II 
wojny światowej, poinformowała o postępujących pracach 
projektowych rozbudowy szkoły oraz o zrealizowanych 
pracach remontowych w szkole. W sposób szczególny wy-
raziła słowa uznania dla pracowników obsługi, którzy w 
okresie wakacji szkolnych odnowili sale lekcyjne nr 2, 5, 
6, świetlicę i pracownię komputerową. W „piątce” naukę 
rozpoczęło 203 uczniów w trzynastu oddziałach klas 0 – 8. 
W szkole pracuje trzydziestu jeden nauczycieli, ośmiu pra-
cowników administracji i obsługi.

Przedszkole nr 1
Pierwsze tygodnie w przedszkolu to czas adaptacji dzieci, 
rodziców jak i wychowawców grup. Najmłodsi niekiedy 
zaczynają nawiązywać pierwsze kontakty z rówieśnikami 
i dorosłymi. Odbywa się proces socjalizacji, poznanie no-
wego miejsca, dostosowywanie się do innego niż do tej 
pory rytmu dnia oraz tworzenie i własnoręczne przypie-
czętowanie obowiązujących w przedszkolu zasad. W tym 
roku przedszkolnym do naszej placówki dołączyły dwie 
grupy trzylatków: Motylki oraz Żabki.

Przedszkole nr 2
W Przedszkolu nr 2 z nowym rokiem szkolnym nastąpiły 
małe zmiany. W związku z realizacją projektu „ Przedszkola-
ki z perspektywą”, przyjęliśmy dwie grupy trzylatków, two-
rząc tym samym nową, szóstą grupę. W ramach projektu, 
w przedszkolu odbywają się też zajęcia z psychologiem, 
logopedą oraz pedagogiem, a wszystkie dzieci mają zaję-
cia z języka angielskiego. Do pracy ruszyła Rada Rodziców, 
która zapewnia przedszkolakom zajęcia z rytmiki, teatrzyki, 
warsztaty, koncerty i inne atrakcje. Wszystkim pedagogom 
oraz dzieciom życzymy udanego roku szkolnego.

Fot. A. Szarmach

Delegacja „piątki” uczestniczyła w wejherowskim odpu-
scie szkolnym
15 września delegacja szkoły uczestniczyła w wejherow-
skim odpuście szkolnym. Tradycyjnie we wrześniu szkoły 
powiatu wejherowskiego uczestniczą w Odpuście Pod-
wyższenia Krzyża św. – tzw. odpuście szkolnym. Delega-
cje szkolne w uroczystej procesji przeszły przez miasto 
z  kościoła klasztornego na wejherowskie wzgórze kalwa-
ryjskie. Następnie uczniowie wraz z opiekunami uczestni-
czyli w nabożeństwie odpustowym, gdzie wysłuchali inte-
resujących słów skierowanych do młodzieży i pedagogów 
oraz modlili się o pomyślny rok szkolny. Delegacja „piątki”, 
składająca się z pocztu sztandarowego, dyrektora szkoły, 
przedstawicieli uczniów i nauczycieli, wyróżniała się pięk-
nymi strojami kaszubskimi, podkreślającymi związek z tra-
dycją naszego regionu.

Więcej informacji szkolnych i zdjęć dostępnych jest na 
stronie www.sp5reda.pl

Tekst i zdjęcia: dyr. Anna Milewska
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REDA SPORTOWA

WAKACJE NA SPORTOWO
Wakacje na sportowo za nami. Na mieszkańców oraz 
gości czekało wiele wydarzeń sportowych. Były to mię-
dzy innymi XXIII Amatorskie Tenisowe Mistrzostwa Pol-
ski w Rodzinnych Deblach i Mikstach Family Cup 2019, 
Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, VI Redzki Bieg na 
dystansie 10 km o Puchar Marszałka Województwa Po-
morskiego Mieczysława Struka, II Redzkie Biegi Dziecię-
ce oraz wiele innych turniejów piłkarskich, siatkarskich 
zabaw tenisowych, zajęć lekkoatletycznych i zajęć fit-
ness. Szczegółowe relacje i wyniki na mosir.reda.pl 

Jeszcze w czerwcu zostały 
rozegrane Mistrzostwa Pol-
ski AZS w boksie olimpijskim, 
gdzie Konrad Kaczmarkiewicz 
zdobył srebrny medal w ka-
tegorii półciężkiej (do 81 kg). 
Mieszkaniec Redy, na co dzień 
reprezentujący klub BKS Skor-
pion Szczecin, podczas tego 
turnieju łącznie stoczył trzy 
walki, lecz wyjątkowo w  bar-
wach swojej uczelni - Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Pierw-
szą wygrał ze studentem AWF 
Katowice- Maciejem Liskiem, 
następnie w półfinale wygrał 
w drugiej rundzie przez TKO 
z  Jakubem Nasiłowskim (WSKFiT Pruszków). Ostatecznie 
w finale nie znalazł uznania w oczach sędziów i został uzna-
ny za przegranego w pojedynku ze starszym i bardziej do-
świadczonym Mateuszem Wodzińskim (AWF Katowice).
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W XIX Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych do rywa-
lizacji stanęło ponad 1000 sportowców z 27 państw. 28-30 
lipca na stadionie redzkiego MOSiR mogliśmy podziwiać 
zawodników w dwóch dyscyplinach: około 700 uczestni-
ków rywalizowało w 22 konkurencjach lekkoatletycznych, 
a przez trzy dni ponad 120 osób w wieku od 10 do ponad 80 
lat walczyło o medale w tenisie ziemnym. Światowe Letnie 
Igrzyska Polonijne to najważniejsza i największa cykliczna 
impreza sportowa skierowana do Polonii i Polaków miesz-
kających poza granicami kraju, organizowana we współpra-
cy z samorządami.

Szczególnie bogaty w wydarzenia sportowe był 24 sierpnia. 
W tym dniu odbyły się finały XXIII Amatorskich Tenisowych 
Mistrzostw Polski w Rodzinnych Deblach i Mikstach FAMILY 
CUP 2019 oraz VI REDZKI BIEG ORAZ II REDZKIE BIEGI DZIE-
CIĘCE O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMOR-
SKIEGO MIECZYSŁAWA STRUKA. Po raz kolejny biegacze 
z różnych stron Polski przybili do Redy, aby zmierzyć się z 
10 km trasą. Upał doskwierał, lecz uczestnikom pomogli 
strażacy, stawiając na trasie dwie kurtyny z wodą. Biegowi 
głównemu towarzyszyła impreza dla dzieci - II Redzkie Biegi 
Dziecięce, które zgromadziły rekordowa liczbę 150 młodych 
biegaczy. Dla wszystkich na mecie czekały medale, wręcza-
ne przez radnych Katarzynę Osiecką – Brzeską i Mateusza 
Richerta oraz Zastępcę Burmistrza Miasta Redy Łukasza 
Kamińskiego.

Przez cały sierpień na stadionie lekkoatletycznym odby-
wały się biegi, skoki i treningi pokazowe. W zajęciach udział 
brali zarówno najmłodsi mieszkańcy jak i osoby dorosłe. 
W piątki odbywała się Liga Lekkoatletyczna, czyli rywaliza-
cja w trzech konkurencjach: skok w dal z miejsca, bieg na 60 
m oraz bieg na 600 m (dla dziewcząt) i 800 m (dla chłopców). 
W każdą środę lipca i sierpnia w godzinach wieczornych 
w  MOSiR odbywały się zajęcia fitness. I tutaj uśmiechu 
i  zmęczenia nie brakowało. Różnorodność zajęć przy ryt-
mach gorącej muzyki, a także miła atmosfera sprawiała, że 
na zajęcia przychodziła bardzo liczna grupa uczestniczek. 
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Rysunek 1: Porównanie emisji substancji 
niebezpiecznych powstałych w wyniku 
spalania odpadów w domach i 
profesjonalnych instalacjach 

 

Informacji kilka o spalaniu 
odpadów 

 
Nowoczesna gospodarka odpadami prowadzona 
zgodnie z obowiązującą hierarchią, oparta na 
łączeniu segregacji, recyklingu oraz produkcji 
energii, może przyczynić się do redukcji ilości 
odpadów kierowanych na składowiska nawet o 
90%. Termiczne przekształcanie odpadów w 
profesjonalnych instalacjach jest alternatywą dla 
ich składowania, przy oczywistych korzyściach dla 
środowiska naturalnego. Należy spalać tylko to, 
czego nie da się poddać recyklingowi – lecz nie 
więcej niż 30% łącznej masy odpadów 
komunalnych – ograniczenie zgodne z zapisem 
Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. 
Energetyczne wykorzystanie odpadów 
obwarowane jest rygorystycznymi przepisami Unii 
Europejskiej dzięki czemu uzyskuje się energię 
czystą, bezpieczną dla nas i środowiska 
naturalnego. Zaawansowane technologie 
stosowane w procesie wytwarzania energii z 
odpadów umożliwiają uzyskanie licznych korzyści o 
charakterze ekonomicznym, społecznym i 
ekologicznym. 
Trzeba pamiętać, że niedozwolone jest spalanie 
odpadów w domowych piecach ze względu na ich 
nieprzystosowania do tego typu opału. Wąskie i 
niskie kominy oraz niska temperatura spalania jaką 
jesteśmy w stanie uzyskać w domowych 
instalacjach przyczyniają się zarówno do pożarów 
jak i wytwarzania niezwykle niebezpiecznego 
trującego dymu.  
O tym, że palenie śmieci w domowych kotłowniach 
jest zabronione wie chyba każdy, a przynajmniej 
wiedzieć powinien. A jednak okres grzewczy, który 
jednoznacznie wiąże się z podniesieniem kosztów 
ogrzewania mieszkań czy domów, prowokuje do 
szukania oszczędności poprzez opalanie tym, co 
wpadnie nam w ręce - niestety. Najbardziej 
niebezpiecznym z zachowań jest spalanie 

odpadów w nieodpowiedniej, zbyt niskiej 
temperaturze. 
Spalanie różnego rodzaju materiałów w 
paleniskach domowych odbywa się w 
temperaturach 200-500 stopni Celsjusza. Proces 
ten, aby był bezpieczny, wymaga znacznie 
wyższych temperatur oraz zabezpieczeń 
uniemożliwiających emisję powstałych w procesie 
spalania szkodliwych substancji do atmosfery. 
Zabezpieczenia takie stosowane są w zakładach 
termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych (TPOK) - instalacjach, w których 
poziom emisji substancji szkodliwych w wyniku 
spalania jest wręcz śladowy i nieporównywalnie 
mniejszy w stosunku do innych dziedzin ludzkiej 
działalności. Przyczynia się do tego szereg 
opracowanych przez naukowców i technologów 
zabezpieczeń w postaci filtrów, w tym 
zatrzymujących powstałe w procesie spalania pyły 
oraz niezwykle istotna, kilkukrotnie przewyższająca 
otrzymywaną w domowych instalacjach 
temperatura spalania. Nasuwa się więc pytanie - 
odpady można spalać czy jednak nie? Odpowiedź 
jest prosta: tak, ale tylko w specjalnie 
przystosowanych do tego instalacjach. 
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