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fot. UM

są pieniądze! Uchwałą nr 498/232/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 maja 
2017 roku Gmina Miasto reda otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu „Budowa 
węzła integracyjnego reda wraz z trasami dojazdowymi”, zlokalizowanego na terenie 
wokół dworca PKP w redzie. 

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 7 537 528,00 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 910 374,009 PLN, 
co stanowi 51,88% jego kosztów kwalifikowanych. Nieformalnie teren wokół dworca kolejowego już od dłuższego 
czasu pełni funkcję węzła przesiadkowego. Teraz Gmina chce cały ten obszar przebudować i zaopatrzyć w niezbędną 
infrastrukturę, tak, aby można było szybko i wygodnie przesiąść się z samochodu, autobusu lub roweru do kolejki SKM lub 
pociągu. W ramach przedsięwzięcia powstanie między innymi parking na ponad 200 samochodów (Park&Ride), miejsca na 
krótki postój (Kiss&Ride), a także postój taksówek i przystanki autobusów komunikacji miejskiej. Przebudowane zostanie 
również skrzyżowanie ulic Gdańskiej z Młyńską. Nie zapomniano o rowerzystach, budując ścieżki rowerowe i częściowo 
zadaszone miejsca postojowe dla rowerów, także roweru metropolitalnego. Cały teren dostosowywany zostanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Jak wyglądała dotychczasowa praca nad projektem? Zaczęło się od koncepcji, autorstwa Biura 
Konsultacyjno-Projektowego Inżynierii Drogowej Trafik S.C z Gdańska. Na tej podstawie została opracowana dokumentacja 
projektowa (element niezbędny przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego), której wykonawcą jest Biuro Projektów 
Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska, sprawujące również nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Ze względu na 
wagę i stopień skomplikowania projektu, etap koncepcyjno - projektowy zajął ponad 3 lata. Niezwłocznie po podpisaniu 
umowy z Urzędem Marszałkowskim zostanie uruchomiona procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę robót. Prace 
budowlane powinny ruszyć jeszcze w tym roku. Inwestycja może powodować utrudnienia w ruchu, o czym będziemy na 
bieżąco informować.

BUdUJeMy NOWOCZesNy WĘZeŁ 
PrZesiadKOWy!
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Gmina Miasto Reda rozpoczęła przygotowania do realizacji 
osiedlowej sieci ciepłowniczej na ulicy Podgórnej w Redzie. Wa-
runkiem prawidłowego funkcjonowania sieci jest podłączenie 
minimum 50% zlokalizowanych tam budynków. W dniu 11 maja 
w Urzędzie Miasta w Redzie zostało zorganizowane spotkanie 
z mieszkańcami ulicy Podgórnej, z udziałem burmistrza Krzysz-
tofa Krzemińskiego, zastępcy burmistrza Haliny Grzeszczuk, 
przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Okroja oraz preze-
sa KOKSIK Jarosława Kubery. Mieszkańcom przedstawiono m.in. 
informacje dotyczące zakresu prac związanych z budową sieci 
ciepłowniczej. Poinformowano również o kosztach, związanych 
z podłączeniem budynku. Pan Jarosław Kubera przedstawił po-
nadto warunki techniczne wykonania sieci ciepłowniczej, kwe-
stię montażu dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynkach, 
oraz poinformował o przybliżonych kosztach eksploatacyjnych 
związanych z ogrzewaniem budynku jak i ciepłej wody. Jednak 
montaż węzła c.o. i c.w.u. uzależniony będzie od przedłożenia 
przez mieszkańca dokumentu deklarującego trwałą likwidację 
dotychczasowego źródła ciepła (piec węglowy). 

Rozpoczęła się realizacja II etapu zadania inwestycyjnego „Prze-
budowa ul. Obwodowej: budowa chodnika i ścieżki rowerowej 
w ul. Obwodowej na odcinku od ul Łąkowej do ronda ul. Młyń-
skiej i Morskiej w Redzie” Wykonawcą robót jest „Firma Budow-
lano – Drogowa MTM SA” z Gdyni. Inwestycja jest realizowana 
przy udziale finansowym Starostwa Powiatowego w Wejherowie 
i Gminy Miasto Reda. W zakres prac wchodzi budowa chodnika 
i ścieżki rowerowej na długości ok. 870 m. Nowy chodnik bę-
dzie wykonany z szarej kostki betonowej, zaś ścieżka z czarnej 
mieszanki asfaltowo - betonowej. Pomiędzy ścieżką i chodni-
kiem będzie przebiegać skrajnia z płytek betonowych. Łączna 
szerokość chodnika i ścieżki rowerowej wyniesie 2 metry, co na 
projektowanej długości da nam około 1600 m2 chodnika i oko-
ło 1700 m2 ścieżki rowerowej. Prace powinny się zakończyć na 
przełomie lipca i sierpnia, pod warunkiem, że warunki pogodo-
we będą sprzyjające. Realizacja inwestycji wiąże się z pewnymi 
utrudnieniami dla pieszych i kierowców, jednak na czas robót 
wprowadzono dodatkowe oznakowanie i czasową organizację 
ruchu. 

28 kwietnia w Zielonej Wiosce AQUA-
PARKU REDA odbyła się konferencja 
prasowa pod hasłem „Inauguracja 
sezonu letniego Gdyni i Północnych 
Kaszub 2017”, organizowana przez 
Urząd Miasta w Redzie, Metropoli-
talne Forum Wójtów Burmistrzów 
Prezydentów i Starostów NORDA i 
Aquapark Reda. Podczas konferencji 
zostały zaprezentowane wydarze-
nia nadchodzącego sezonu letniego 
2017 z terenu Gdyni i Północnych 
Kaszub. Przedstawiła je ambasador-
ka Redy, Weronika Korthals, zachę-
cając do spędzania czasu na terenie 
Kaszub i korzystania z bogatej oferty 
kulturalnej regionu.

W ślad za Serwisem Regionalnym Województwa Pomorskiego 
informujemy mieszkańców Redy, którzy złożyli wnioski do pro-
jektu pn. „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne 
na terenie Gminy Miasto Reda i Miasta Puck oraz Gminy 
Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”, realizowanego w ramach 
Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii Osi 
Priorytetowej 10 Energia, realizowanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, że w związku z dużą liczbą wniosków o dofi-
nansowanie terminy dotyczące oceny projektów oraz roz-
strzygnięcia konkursu wskazane w regulaminie konkursu 
uległy wydłużeniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV 
kwartale 2017 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:  
sekretariat1@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. Osta-
tecznym terminem przyjmowania materiałów jest 20 
dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publikuje się 
ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

PrZyGOtOWaNia dO 
realiZaCJi sieCi C.O. 
Na Ul. POdGórNeJ 

rUsZyŁy PraCe 
Na OBWOdOWeJ

WażNa iNfOrMaCJa 
dOtyCZąCa OZe

W redZie OtWartO 
seZON tUrystyCZNy
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fot. M.Kaczmarek

szanowni Państwo,
Miasto Reda pracuje nad miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego (mpzp) dla terenów 
kolejowych i ich otoczenia w rejonie ulic Gdańskiej, 
Gniewowskiej, M. Buczka, Ogrodowej, Drogowców 
i Cechowej. Celem planu jest analiza możliwości bu-
dowy dworca kolejowego oraz określenie sposobu 
zagospodarowania działek sąsiadujących z terenami 
kolejowymi.
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu i przed-
stawieniu swoich opinii oraz pomysłów dotyczących 
ewentualnej lokalizacji nowego dworca kolejowego 
w Redzie. Badania są elementem konsultacji spo-
łecznych projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Uchwała Nr XXIII/232/2016 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 października 2016 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu mia-
sta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego).
Plan miejscowy pokazuje jak dana przestrzeń może 
wyglądać za kilka, kilkanaście lat. Nie wskazuje do-
kładnej daty powstania zabudowy, kosztów ani wy-
konawcy. Wskazuje jednak wachlarz możliwości zago-
spodarowania tego terenu.

Prosimy o wypełnienie ankiety przez wybranie 
lub wpisanie odpowiedzi.

Wypełnioną ankietę prosimy zostawić w Biurze 
Obsługi interesanta Urzędu Miasta w redzie,

lub przesłać na adres Urzędu Miasta w redzie, 
ul. Gdańska 33. 

skan ankiety można również przesłać na adres 
architektura@reda.pl

ankiety zbieramy do dnia 14 czerwca 2017r.

Wyniki badania są poufne i będą przedstawione je-
dynie w formie zbiorczej. Raport z badania dostępny 
będzie na stronie internetowej www.reda.pl od dnia 
1  lipca 2017r. Wyniki zaprezentowane zostaną także 
w trakcie spotkania, które odbędzie się dnia 21 czerw-
ca 2017r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej Nr 6 przy 
ul. Gniewowskiej 33 w Redzie.
Prosimy o wypełnienie ankiety przez wybranie lub 
wpisanie odpowiedzi.

KOleJNa atraKCJa 
W redZKiM aqUaParKU 

sUKCes UKs 1 reda Na 
OGólNOPOlsKiM tUrNieJU 
„Z POdWórKa Na stadiON” 
O PUChar tyMBarKU

W sobotę, 20 maja w AQUAPARKU 
REDA uroczyście udostępniono do 
zwiedzania papugarnię, czyli dużą 
halę, w której swobodnie lata kilka-
dziesiąt papug oraz gadający gwarek. 
Wśród papug są duże i małe, gatunki 
zarówno popularne, jak i rzadko spo-
tykane. Wszystkie ptaki są bardzo cie-
kawskie i  przyjaźnie nastawione do 
ludzi, lubią się przytulać, siadają na ra-
mionach, można je nawet pogłaskać. 
Na wszelkie pytania o życiu i zwycza-
jach papug chętnie odpowiadają zain-
teresowanym pracownicy obiektu. 

2 maja na stadionie PGE Narodowym w Warszawie poznali-
śmy piłkarskich mistrzów do lat 10 i 12. W finale uczestniczyły 
4 drużyny z województwa pomorskiego, z których najwyższe 
miejsce zajęła drużyna U-10 chłopców UKS Orlik Stężyca. Tego-
roczna edycja była dla młodych piłkarzy z Redy bardzo udana. 
Podopieczni trenera Zbigniewa Elwarta, pokonując w finale 1:0 
zespół z Przechlewa zapewnili sobie udział w Wielkim Finale 
w Warszawie, gdzie zajęli VII miejsce. Ich młodsi koledzy z rocz-
nika 2007 (trener Michał Morgiel) zajęli II miejsce w wojewódz-
twie, ulegając zespołowi ze Stężycy. Najmłodsi, czyli podopiecz-
ni trenera Krzysztofa Ziemaka w wojewódzkim finale pokonali 
3:1 zespół Football Academy Gdańsk. Życzyłbym sobie by któryś 
z tych chłopaków został zauważony – mówi Zbigniew Elwart, tre-
ner chłopców w kategorii do lat 12 – Mecze obserwowali trenerzy 
różnych reprezentacji. Pierwszego dnia wygraliśmy mecze i przyjeż-
dżając tu, na ćwierćfinały, czuliśmy się naprawdę mocni. Stworzy-
liśmy niemało okazji, ale nie strzeliliśmy żadnego gola. Przeciwnik 
z Wielkopolski swoje wykorzystał i musieliśmy uznać wyższość rywa-
la. Warto nadmienić, że zawodnicy UKS 1 Reda cyklicznie osią-
gają wysokie wyniki w zmaganiach klubowych i  rozgrywkach 
ligowych. Dobra dyspozycja graczy nie umyka trenerom kadr 
Pomorza, którzy powołują zawodników na konsultacje oraz me-
cze mistrzowskie.

Tekst w oparciu o materiały prasowe PZPN i relację A. Janora, fot. A. Janor 

UWaGa! 
WeWNątrZ NUMerU aNKieta
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KOMisariat POliCJi 
W redZie ZaChĘCa dO 
KOrZystaNia Z aPliKaCJi

„let’s dO it” 
MiĘdZyNarOdOWa 
WyMiaNa MŁOdZieży

aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” 
oraz „Moja Komenda” to narzędzia, które zostały wdro-
żone w 2016 roku. 

Ich zadaniem jest ułatwienie kontaktu obywateli z policjanta-
mi. „Moja Komenda” to bezpłatne narzędzie, które zapewnia 
szybki dostęp do adresów i numerów telefonów jednostek 
policyjnych, a także kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na 
terenie całego kraju. Dzięki tej aplikacji można szybko od-
naleźć najbliższą jednostkę Policji, sprawdzić, jak nazywa się 
dzielnicowy w danym rejonie i połączyć się z nim jednym klik-
nięciem w telefonie. Można też wysłać wiadomość e-mail. Po 
zainstalowaniu aplikacji nie trzeba mieć dostępu do Interne-
tu, aby wyszukać swojego dzielnicowego. Narzędzie to zostało 
opracowane na urządzenia mobilne bazujące na systemach 
operacyjnych Android oraz IOS.
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” to aplikacja, dzięki 
której każdy ma możliwość, bez wychodzenia z domu, zgło-
szenia na internetowej mapie zagrożeń informacji, które w od-
czuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie 
bezpieczeństwa. Policjanci dokładnie sprawdzają każde zgło-
szenie, a w przypadku potwierdzenia informacji naniesionej 
na mapie, można liczyć na szybką reakcję policji. Wystarczy 
wejść na stronę internetową: _https://mapy.geoportal.gov.pl/
iMapLite/KMZBPublic.html_ 
Komisariat Policji w Redzie, w trosce o bezpieczeństwo mie-
nia użytkowników ogródków działkowych, zwraca się z prośbą 
o właściwe zabezpieczenie altan i bram wejściowych ogród-
ków. Prosimy również o wzmożenie tzw. „sąsiedzkiej czujno-
ści”, w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń 
przeciwko mieniu. Nawet chwilowe pozostawienie mienia bez 
nadzoru, np. w trakcie wykonywania czynności porządkowych 
na działkach, ułatwia sprawcy popełnienie przestępstwa.

W dniach 5-11 maja w redzie odbyła się Międzynarodo-
wa Wymiana, w której udział brali uczniowie Gimna-
zjum nr 1 w redzie, szkół z regionu Guldborgsund (da-
nia) oraz z Kłajpedy (litwa). 

Przez tydzień uczestnicy mogli się szkolić pod okiem profesjo-
nalistów podczas warsztatów tanecznych, muzycznych oraz 
akrobatyki cyrkowej prowadzonych przez Pako (Portugalia), 
Richardta (Dania) oraz Milana (Serbia). W czasie, gdy w Re-
dzie gościliśmy obsadę z Litwy i Danii, uczniowie Gimnazjum 
nr 2 pojechali do duńskiego Nykøbing Falster, by wraz z mło-
dzieżą z Danii, Litwy i Niemiec podszkolić się tańcu, muzyce 
i sztukach wizualnych, prowadzonych przez międzynarodowy 
tandem instruktorski: Boris Nordin (Finlandia), Boom (Wielka 
Brytania/Dania) oraz Daniela Stoian (Rumunia/Dania). Na-
stępna taka wymiana już w październiku!
W tydzień po Wymianie, gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 i 2 
w Redzie oraz uczniowie Gimnazjum Społecznego w Wejhero-
wie wzięli udział w Debacie Oksfordzkiej. Swój udział w spotka-
niu zaznaczyli również Krzysztof Sapieha (Gmina Wejherowo), 
Michał Machnikowski (Starostwo Powiatowe w Wejherowie), 
Burmistrz Miasta Redy – Krzysztof Krzemiński, Zastępca Bur-
mistrza Miasta Redy Halina Grzeszczuk, Grażyna Lemańczyk, 
zaś całość poprowadziła Katarzyna Osiecka Brzeska - radna 
Rady Miejskiej w Redzie. 
Pytanie, na jakie starali się odpowiedzieć uczniowie brzmiało: 
czy człowiek ma wypływ na zmiany klimatyczne. Reprezentan-
ci Redy byli na TAK, zaś uczniowie z Wejherowa na NIE.
Do jakich wniosków doszli? Okazało się, że argumenty obu 
grup były na tyle mocne, że nie dało się rozstrzygnąć sporu 
na korzyść żadnej ze stron.
Wydarzenia odbyły się w ramach projektu „Let’s do it – South 
Baltic Initiatives to stop climate changes”, którego partnerem 
jest Gmina Miasto Reda.

Zapraszamy mieszkańców redy na cykliczne 
spotkania z dzielnicowymi.

22 czerwca, w godz. 15.00-16.00 zapraszamy 
mieszkańców dzielnic Rekowo i Ciechocino, a w godz. 

16:00-17:00 mieszkańców osiedla przy Młynie, ulic 
Garncarskiej i Morskiej oraz dzielnicy Moście Błota. 

29 czerwca, w godz. 15.00-16.00 zapraszamy 
mieszkańców Osiedla Buczka, Redy - Pieleszewa 
i Betlejem, a w godz. 16:00-17:00 mieszkańców 

dzielnicy Centrum.

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

fot. archiwum projektu

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO!
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redZiaNiN WydaJe 
PierWsZą PŁytĘ 

redZiaNKi Piątą 
drUżyNą POlsKi

19-letni redzianin Krzysztof Kreft wydaje pierwszą pły-
tę. Pierwsze, własne wydawnictwo będzie miało swoją 
premierę wraz z koncertem 11 czerwca o godzinie 18: 00 
w fabryce Kultury. Zostanie zaprezentowany autorski, 
nowy materiał z płyty „W Niemym Kinie”.

Krzysztof jest autorem wszystkich tekstów na płytę, za mu-
zykę odpowiedzialni są: Tadeusz Korthals, Morgan Matthews 
oraz Jurrvh. Utwory zawarte na płycie to różnorodność gatun-
ków, od popu do rocka, przez muzykę taneczną oraz liryczne 
ballady. Pierwszy oficjalny singel promujący album to „Egzem-
plarz”, który można znaleźć w serwisie YouTube wraz z tele-
dyskiem, a także „Zebra”, czy cover utworu, który przyniósł 
mu dużo szczęścia „9 Crimes”, jako bonus track. Po koncercie 
możliwość zakupu płyty. 
Krzysztof zadebiutował w Redzkim Teatrze w 2010r. w musi-
calu „Czarno to widzę”, później mieszkańcy mogli zobaczyć go 
podczas Prog Rock Festival. Od 2012r. pobiera lekcje wokalu 
u Weroniki Korthals, z którą współpracuje do dziś. Na swo-
im koncie ma wiele nagród, a także gościnne występy u boku 
m.in.: Kasi Wilk, Ramony Rey, czy jako support przed zespo-
łem Łzy. Aktualnie współpracuje z fundacją „Mam Marzenie”. 
Latem zaprezentuje materiał z płyty w różnych zakątkach pol-
ski m.in. w Łodzi, Poznaniu lub Warszawie. 

W dębicy zakończył się rozgrywany w dniach 20 - 21 
maja turniej finałowy Mistrzostw Polski w Piłce siatko-
wej Młodziczek, w którym zagrały dwie drużyny z Po-
morza: GKs Wieżyca 2011 stężyca i tKs reda Ciecho-
cino. 

Zawodniczki TKS Reda Ciechocino zagrały o godz. 9: 00 in-
auguracyjny mecz Mistrzostw z UKS Atena Warszawa, war-
szawianki zaprezentowały lepszą grę od stremowanych re-
dzianek i wygrały 2:0 (25:18,25:18). Po południu, o godz. 16: 
00, nasze dziewczęta spotkały się z MKS Dwójka Zawiercie, 
gdzie mobilizując się po przegranym pierwszym meczu i od 
początku grając odważnie, zdominowały grę, co przyniosło 
efekt w pierwszym secie i tie breaku. Wygraliśmy 2: 1 (25:21, 
19:25,15:9), a najlepszą zawodniczką meczu została Julia Ko-
walska. Drugi dzień mistrzostw miał zadecydować, o które 
miejsce będą grały zawodniczki z Redy. Drugiego dnia odby-
ły się pomorskie derby (TKS Reda Ciechocino - GKS Wieży-
ca 2011 Stężyca), a mecz przyniósł kibicom sporo emocji. Jak 
zwykle, na trybunach zasiadła mocna grupa dopingująca TKS, 
jednak to dziewczyny ze Stężycy uzyskały przewagę i mecz za-
kończył się rezultatem 2:1.
Zawodniczki TKS Reda Ciechocino, zajmując trzecie miejsce 
w grupie zagrały o piąte miejsce z LTS Legionovia Legionowo. 
Do meczu Reda przystąpiła bardzo zmotywowana, drużyna 
bardzo chciała zakończyć turniej zwycięskim meczem. Po he-
roicznej walce drużyna z Pomorza UKS Reda Ciechocino oka-
zała się lepsza, wygrywając mecz 2:1 (29:27,17:25, 15:11).

WielKi sUKCes ZaWOdNiKa 
Z redy
redzianin Konrad Kaczmarkiewicz, uczeń klasy drugiej 
i lO w Wejherowie, zdobył w kwietniu b.r. tytuł Mistrza 
Polski Juniorów w wadze półciężkiej. 

Od ósmego do trzynastego roku życia Konrad trenował ki-
ckboxing w Fight Zone (Wejherowskie Stowarzyszenie Sporto-
we), zdobywając tytuł Mistrza Europy WFMC 2012. W wieku 13 
lat przeniósł się do sekcji boksu klubu Gryf Wejherowo, gdzie 
trafił „ pod skrzydła” medalisty olimpijskiego Huberta Skrzyp-

czaka. Dzięki świetnej współpracy 
młodego zawodnika i utytułowa-
nego trenera, został powołany 
do reprezentacji kraju na Mi-
strzostwa Europy. Ostatnią klasę 
gimnazjum ukończył w  Centrum 
Kształcenia Sportowego w Szcze-
cinie. Obecnie, jako uczeń liceum, 
jest równocześnie zawodnikiem 
Trójmiejskiej Federacji Boksu 
SAKO. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów na ringu.
tekst Bożena Conradi, fot. arch. prywatne 

Po zakończeniu Mistrzostw Polski trener Jarosław Goździewicz 
krótko podsumował sezon - Drużyna młodziczek, zbudowana 
dwa lata temu, w sezonie poprzednim zajęła ósme miejsce. 
Po odejściu do drużyny kadetek naszej czołowej zawodniczki 
Pauliny Kuchnowskiej, młodziczki uzupełniła dwunastoletnia 
Klaudia Bazychowska. W mijającym sezonie pracowaliśmy 
bardzo dużo i w efekcie zdobyliśmy złoty medal, pokonując 
faworytów. Dalsze gry to sukcesy, które doprowadziły do fina-
łu MP i piątego miejsca, będąc najmłodszą drużyną finałów. 
Średnia wieku w naszej drużynie to niecałe 14 lat, tym większy 
to sukces dla redzkiego środowiska. 
Skład TKS Reda Ciechocino: Julia Witulska ( kapitan), Julia 
Kowalska, Wiktoria Grochowina, Zuzanna Gruchała, Klaudia 
Bazychowska, Julia Sudnik, Martyna Janczewska, Dominika 
Zielony, Martyna Pokora, Maja Orwat, Kamila Osińska, Karo-
lina Szymańska. Trenerzy: Jarosław Goździewicz, Marcin La-
skowski.

fot. TKS Reda Ciechocino 



6   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY 50 lat Miasta redy

CZerWieC Z faBryKą KUltUry! www.mdk.reda.pl

WYJĄTKOWA INSTALACJA Z REDY BĘDZIE WALCZYĆ 
O TYTUŁ DRZEWA ROKU 2017. 
 
Kolorowe Drzewo, które na co dzień podziwiać możemy przy ulicy 
Puckiej zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiego konkursu 
na Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja. 

Niezwykłe karmiki powstawały podczas zeszłorocznych 
warsztatów w Fabryce Kultury 

Oddaj swój głos na: www.drzeworoku.pl 
Więcej informacji na : www.mdk.reda.pl 
 

 
 
 

DZIEŃ DZIECKA TUŻ-TUŻ… 
 
Nie inaczej niż w latach ubiegłych i w tym roku hucznie będziemy 
obchodzić święto każdego dziecka w Parku Rodzinnym w Redzie! 
 
Przygotujcie się na masę zabaw, konkursów z nagrodami                            
i warsztatów! 
Widzimy się już 28 maja! Zabawa potrwa od 12:00 do 18:00 
 

redZKie KOlOrOWe drZeWO 
BĘdZie WalCZyć O tytUŁ 
drZeWa rOKU 2017!

NiżsZe CeNy Za WOdĘ i śCieKi 
Od 1 MaJa 2017 rOKU

dNi redy 2017 – CZas ZaCZąć OdliCZaNie

26 lipca 2016 w redzie stanęła pierwsza instalacja ar-
tystyczna zaliczająca się do sztuki ulicznej (street art)! 

Dziś Kolorowe Drzewo z Redy ma szanse na wygraną 
w  konkursie na Drzewo Roku 2017 organizowanym przez 
Klub Gaja! 

Głosowanie na Drzewo Roku rozpoczyna się już w czerwcu!

Oddać głos można na: www.drzeworoku.pl 
szczegóły na: www.facebook.com/drzeworeda/

PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniu 
27 marca 2017 roku zostały zatwierdzone przez Zgroma-
dzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i  Chy-
lonki” w Gdyni, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działa-
nia Spółki, w ramach udzielonego zezwolenia przez 
KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni, obowiązujące od 
dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku. 
Zgodnie z uchwałą nr 7/2017 ZKZG „Dolina Redy i Chylonki” 
w Gdyni z dnia 27 marca 2017 roku, nowa cena łączna za 1 m3 
wody i 1 m3 ścieków dla ludności z terenu działania KZG jest 
niższa od aktualnie obowiązującej o 5 groszy.

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 21.04.2017 r.

W 2017 roku Reda obchodzi 50 lecie nadania praw miejskich.
Z tej okazji, podczas Dni Redy, planujemy nie jeden a dwa dni koncertowe wypełnione gwiazdami!
24 czerwca wystąpią: Szymon Chodyniecki, Antek Smykiewicz oraz Natalia Szroeder
25 czerwca zobaczymy: Milczenie Owiec, Jary Oddział Zamknięty i Zespół Dżem
Oprócz muzyki jak zawsze: miasteczko dmuchańców, strefa gastro, stoiska…

Więcej szczegółów: www.mdk.reda.pl
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PrZeGląd teatrZyKóW 
ZUChOWyCh W redZie

PierWsZy NOCNy BieG ParaMi 
Ze śWietliKaMi JUż Za NaMi

tUrNieJ PaNCerNyCh 

12 maja w Zespole szkół Nr 2 w redzie odbył się Przegląd 
teatrzyków Zuchowych. Organizatorem był harcerski 
szczep leśnego Wampum reda oraz komendant Przeglą-
du dh pwd. Konrad Piotrowski. 

28 Gromada Zuchowa „Stumilowy Las” przygotowała przed-
stawienie o Ekoskrzatach, a 20 Gromada Zuchowa o Czer-
wonym Kapturku. Jury w składzie: dh pwd. Maja Formella, dh 
phm. Alicja Gawinecka i dh phm. Patrycja Jabłońska miało 
ciężki orzech do zgryzienia. W końcu przyznano dwie pierw-
sze nagrody, a zuchy otrzymały dyplomy, plakietki oraz na-
grody rzeczowe. W przerwie zuchy wraz z całą publicznością 
pląsały i tańczyły, rodzice dopingowali, a zgromadzeni goście 
wraz burmistrzem Redy Krzysztofem Krzemińskim oklaskiwa-
li młodych wykonawców. Dla wykonawców i gości przygoto-
wano słodki poczęstunek, oprawę muzyczna i nagłośnienie 
zapewnił p. Andrzej Dąbrowski, a dekoracje przygotowali 
podczas zbiórek harcerze i wędrownicy ze Szczepu Leśne 
Wampum Reda.

W sobotni wieczór 13 maja, przy lesie na ul. 12 Marca 
w redzie, zebrała się spora grupa pasjonatów biegania, 
którzy punktualnie o godzinie 22.00 wystartowali w or-
ganizowanym po raz pierwszy „Nocnym Biegu Parami 
ze świetlikami” na dystansie 15 kilometrów. 

Uczestnicy biegu musieli posiadać sprawne lampki czoło-
we i telefon komórkowy. Trasa przebiegała drogami Puszczy 
Darżlubskiej. W biegu wzięły udział 152 pary, klasyfikowane 
w kategoriach: kobiety, mężczyźni i mieszane, z czego 137 par 
ukończyło bieg, mieszcząc się w trzygodzinnym limicie czaso-
wym. Ostatni przekroczyli linię mety po czasie 2h 32 min.15 
sek. Do Redy przybyli biegacze z Trójmiasta i Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego, a także ze Słupska, Świecia, Międzyrzecza, 
Bydgoszczy Kołobrzegu i Warszawy. Imprezę zorganizowali 
Klub Biegowy Runeda i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Redzie. Szczegółowe wyniki na stronie www.reda.pl.

hufiec ZhP rumia znów spędził aktywnie weekend! 
tym razem ponad setka zuchów, wcielając się w posta-
cie bajki „scooby doo”, wzięła udział w „turnieju Pan-
cernych”, czyli grze miejskiej na terenie rumi. 

Najmłodsi harcerze, kierując się mapą naszego miasta zmaga-
li się z sześcioma punktami, na których robili wiele ciekawych 
rzeczy, od rozwiązywania zagadek, prowadzenia śledztwa, 
po jazdę na specjalnych rolkach „Pedallo” i latający dywan. 
Po zakończeniu gry uczestnicy zostali zaproszeni na poczę-
stunek oraz pokaz Straży Miejskiej. Cały turniej jest częścią 
obchodów 85 - lecia Harcerstwa w Rumi. Głównym organiza-
torem imprezy była druhna pwd. Karolina Zdrojewska, która 

Fot. M. Kaczmarek

fot. Aleksandra Piotrowska

podkreśla, że turniej w tym roku był wyjątkowy, ze względu na 
rekordową ilość uczestników. Całą imprezę wsparła Piekarnia 
Tradycyjna oraz Harcerski Ośrodek Centrum Przyrody. Turniej 
Pancernych jest imprezą coroczną a więc organizatorzy za-
praszają wszystkie zuchy już za rok! Nasze Gromady zuchowe 
działają w Rumi i serdecznie zapraszamy do udziału w zbiór-
kach, wszelkie informacje na naszej stronie: 
www.zhprumia.org
Do zobaczenia na harcerskim szlaku przygody! 

fot. B. Formella

fot. B. Formella
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OBChOdy dNia eUrOPy 
W GiMNaZJUM Nr 2

UCZNiOWie Z sP3 W iV 
WOJeWódZKiM KONKUrsie 
O UNii eUrOPeJsKieJ sUKCes PlastyCZKi 

Z GiMNaZJUM Nr 2

UrOCZystOść śWiĘta 
KONstytUCJi 3 MaJa i PrOJeKt 
Klasy 6B W sP3

GiMNaZJaliśCi Z ZesPOŁU 
sZKóŁ Nr 2 Na WarsZtataCh 
Gier KOMPUterOWyCh 
W MieJsKieJ BiBliOteCe 
PUBliCZNeJ
W czwartek 11 maja uczniowie z klasy 2a gimnazjum Zs2 
wzięli udział w warsztatach gier komputerowych, które 
odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w redzie. 

Prowadził je Szymon Teluk malarz, rysownik i ilustrator, autor 
wielokrotnie nagradzanych prac w konkursach na komiks i ilu-
strację. Pan Szymon od lat rysuje karykatury oraz tworzy wi-
zualizacje i concept-arty na potrzeby gier, eventów oraz rekla-
my. Prowadzi także warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury. 
 Uczniowie na spotkaniu dowiedzieli się, co to jest rysunek 
koncepcyjny, jak z rysunku powstaje film za pomocą rysun-
ku oraz jak wygląda praca rysownika podczas tworzenia gier 
komputerowych. Klasa 2a miała także okazję sprawdzić swoje 

Ze względu na zbliżającą się rocznicę wstąpienia Polski do 
Unii europejskiej oraz dnia Ue, w szkole Podstawowej nr 
3 odbył się konkurs Wiedzy o europie i Unii europejskiej.

Dnia 26 kwietnia 14 trzecioklasistów podjęło się trudnego 
zadania. Musieli rozwiązać test z wiedzy o europejskich pań-
stwach oraz o UE, w języku polskim i angielskim, który przy-
gotowały panie: K. Kałuża i M. Szymoniak. Najlepsi okazali się 
uczniowie klasy IIIb, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca: Paweł 
Wróblewski - miejsce I, Kacper Ferra- II miejsce i na miejscu 
III – Franciszek Siuda. Uczniowie ci reprezentowali szkołę na 
IV Wojewódzkim Konkursie o UE i Krajach Unii Europejskiej z 
elementami jęz. angielskiego pod patronatem Pomorskiego 
Kuratora Oświaty w dniu 09.05.2017r. Tego dnia w konkursie 
startowało 36 uczniów w trzyosobowych zespołach z woje-
wództwa pomorskiego. Trzecioklasiści z SP3 zajęli 5 miejsce, 
czego bardzo im gratulujemy!

tekst Maria Szymoniak

08.04. br. w Zespole szkół w damnie odbyło się wręczenie 
nagród w iV Konkursie Plastycznym pt. „rytm i Melodia”.

Wzięło w nim udział kilkoro uczniów z Gimnazjum nr 2.Zada-
niem uczniów było narysowanie techniką dowolną muzyki. 
Weronika Gillmeister z klasy 3c otrzymała nagrodę Grand 
Prix. 

tekst Angelika Losik

27 kwietnia, w szkole Podstawowej nr 3 obchodzono 
święto Konstytucji 3 maja. Uroczystość prowadziła prze-
wodnicząca samorządu szkolnego Gimnazjum nr 2 w re-
dzie - Paulina starosta. 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor 
szkoły - Jan Skrobul. Dyrektor przypomniał o odpowiedzialności 
za Ojczyznę, która spoczywa na wszystkich Polakach. Po wystę-
pie chóru, prowadzonego przez panią Monikę Kitel, uczniowie 
klasy 6b zaprezentowali przedstawienie „Duma Rzeczypospoli-
tej”, w którym wcielili się w rolę bohaterów dzieła Jana Matejki 
i stworzyli żywy obraz „Konstytucja 3 maja”. Był to finał projektu 
wykonywanego przez klasę 6b, prowadzonego przez panią Ga-
brielę Orzechowską, podczas którego uczniowie klas piątych po-
znawali słynnych Polaków z XIX wieku. Wówczas to rozpoczęła 
się ich przygoda z malarstwem Jana Matejki. W tym roku ucznio-
wie klasy 6b, w której Matejko wygrał plebiscyt na najciekawszą 
XIX - wieczną postać, podjęli projekt pod tytułem „Obraz Jana 
Matejki - Konstytucja 3 maja”. Ważna dla tego projektu okazała 
się również wyprawa klas szóstych do Warszawy, gdzie ucznio-
wie obejrzeli oryginał obrazu Jana Matejki, przeszli - tak jak po-
słowie - z Zamku Królewskiego do Katedry i stanęli w miejscach, 
gdzie niegdyś bywali ich bohaterowie.

tekst Gabriela Orzechowska

Celem uroczystości było upowszechnienie wiedzy o krajach 
należących do Unii Europejskiej, a także zwrócenie uwagi na 
różnorodność kulturową i bogactwo krajów Starego Konty-
nentu. Zadaniem wszystkich klas było przygotowanie spotu, 
reklamującego wylosowane wcześniej państwo pod wzglę-
dem turystycznym, kulturowym, kulinarnym, czy geograficz-
nym. Trudy poszukiwań zaowocowały naprawdę imponującą 
liczbą ciekawostek, zdjęć i informacji. Decyzją jury, konkurs 
wygrała klasa Ia, która zaprezentowała Włochy. Na podium 
znalazły się również: klasa Ib (Dania) oraz klasa IIIa (Portugalia).

tekst M. Terlecka

zdolności malarskie. Po wskazówkach udzielonych przez ry-
sownika, uczniowie tworzyli swoje rysunki, które zostały za-
prezentowane na koniec spotkania. 

tekst Mirosława Wróblewska, zdjęcie Michał Kaczmarek
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KOleJNe sUKCesy 
UCZNióW Z sP3 W JUdO

sUKCesy UCZeNNiCy sP2 – 
ZOsi tartas

X WOJeWódZKi 
KONKUrs „eNGlish 
POetry aNd draMa”

POdsUMOWaNie MieJsKieGO 
KONKUrsU PlastyCZNO-
fOtOGrafiCZNeGO 
„KOChaM redĘ Za…”

28 kwietnia uczniowie szkoły Podstawowej nr 3, repre-
zentujący UKs simba reda, stanęli na podium Vii tur-
nieju Judo o Puchar Burmistrza Gminy żukowo- ZUKO-
Via JUdO CUP. 

W kategorii wiekowej mieszanej rocznik 2007-2008, do 
39,6 kg, Weronika Stogowska z kl. IVc zajęła I m-ce, natomiast 
Paweł Wróblewski z kl. IIIb miejsce III. W zawodach wziął udział 
również Jakub Bartoń z kl. IIIb, który w swojej kategorii wago-
wej do 32, 3 zajął III miejsce. W zawodach wzięło udział 450 
zawodników z 24 klubów z Polski, Rosji, Litwy i Białorusi. Spor-
towcom gratulujemy tak wysokich wyników!

Tekst: Maria Szymoniak 

W piątek 19 maja, w szkole Podstawowej nr 2 odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród w Miejskim Konkur-
sie Plastyczno – fotograficznym: „Kocham redę za...”, 
zorganizowanym z okazji 50-lecia nadania redzie praw 
miejskich. 

W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich redzkich szkół 
podstawowych, którzy wykonali prace w dwóch kategoriach: 
klasy 0-III – kolaże, a klasy IV-VI - fotografie. Do każdej pracy 
autorzy dołączali krótkie uzasadnienie hasła: Kocham Redę 
za... Laureatami konkursu w kategorii klas 0 – III zostali: I m. 
- Anastazja Żala (kl. 0, SP 3), II m. – Patrycja Kujot (kl. III, SP 3), 
III m. – Kacper Klamann (kl. II, SP 5) i Wiktoria Zaremba (kl. III, 
SP 2) . W kategorii klas IV – VI najwyższe miejsca zdobyli: I m. – 
Kinga Rosalewska (kl. VI, SP 5), II m. – Bartosz Gruba (kl. VI, SP 
3), III m. – Wiktoria Makowska (kl. VI, SP 2). 
Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano atrakcyj-
ne nagrody. Zdobywcy najwyższych miejsc z klas młodszych 
otrzymali plastyczne zestawy kreatywne, a starszych - sprzęt 
elektroniczny: ramka do zdjęć LCD, stelaż fotograficzny, power 
bank i pendrivy. Autorzy pozostałych prac zostali nagrodzeni 
książkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze. 
Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Reda i SP 2. 
Ze strony Urzędu Miasta w uroczystości podsumowania kon-
kursu uczestniczyła p. Hanna Janiak, sekretarz miasta, która 
wraz z dyrektorem SP 2, p. Iwoną Nowicką wręczyła dzieciom 
dyplomy i nagrody. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu. Do końca maja prace konkursowe będą wy-
eksponowane na szkolnym holu. Szkolnym organizatorem 
i koordynatorem konkursu była p. Lucyna Kurpiewska.

tekst i zdjęcie L. Kurpiewska

Zosia tartas, uczennica klasy ii b, jest wyróżniającą się 
reprezentantką szkoły Podstawowej nr 2 w konkur-
sach recytatorskich i poezji śpiewanej. 

W ostatnim czasie Zosia zajęła I miejsce w miejskich elimina-
cjach XXXIV Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej, w 
kategorii „poezja śpiewana”. Jako reprezentant Redy, w elimi-

Konkurs „english Poetry and drama”, najpierw organi-
zowany jako konkurs szkolny, potem miejski, a z czasem 
jako konkurs powiatowy w ramach Małego trójmiasta 
Kaszubskiego zyskał w 2008 roku rangę konkursu woje-
wódzkiego pod honorowym patronatem Pomorskiego 
Kuratora Oświaty.

Jest to doskonały przykład skutecznego nauczania języka an-
gielskiego w gimnazjum, poprzez wykorzystanie materiałów 
autentycznych, takich jak wiersze, piosenki oraz zastosowa-
nie techniki dramy i teatru. Celem nadrzędnym konkursu jest 
upowszechnienie znajomości języka angielskiego oraz rozwi-
janie u młodych ludzi zdolności aktorskich. 
I tak, w dniu 18 maja 2017 roku, w auli Gimnazjum nr 1 w Redzie 
odbył się jubileuszowy X Wojewódzki Konkurs „English Poetry 
and Drama”. W tym roku motywem przewodnim był temat 
„Hope springs eternal” (Nadzieja jest wieczna). W konkursie 
wzięło udział 92 uczestników z 13 szkół: z Gdyni, Rumi, Wejhe-
rowa, Łęczyc, Bojana, Bolszewa, Luzina, Szemuda, Gniewina 
i  z Redy. Wszystkie przedstawienia młodzieży prezentowały 
wysoki poziom artystyczny i merytoryczny. Komisja konkur-
sowa przyznała nagrody w trzech kategoriach: wiersz, pio-
senka i scenka. Szczegółowe wyniki na stronie www.reda.pl
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy na kolejną, XI już edycję Wojewódz-
kiego Konkursu „EP&D” w przyszłym roku szkolnym. 

tekst Marlena Jasińska, zdjęcie Agnieszka Jurasz
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stUdeNCi – WOlONtariUsZe 
Z KaNady i siNGaPUrU W 
sZKOle POdstaWOWeJ Nr 2
Od poniedziałku, 8 maja, sP 2 gości troje studentów 
obcokrajowców: harleen arora z Kanady oraz Wei ling 
Chong i dominika yeo z singapuru, którzy przybyli do 
redy w ramach międzynarodowego wolontariatu orga-
nizowanego przez studencką organizację aieseC. 

nacjach powiatowych, które odbyły się 
w PZPOW w Wejherowie, otrzymała na-
grodę specjalną i została zakwalifikowa-
na do finału Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Polskiej w  dniu 
22 maja b.r. w Sopocie. W międzycza-
sie, w szkolnym konkursie piosenki eko-
logicznej Zosia wywalczyła I miejsce, 
a w powiatowych eliminacjach konkursu 
poezji i literatury kaszubskiej „Rodno 
Mowa” uzyskała wyróżnienie w kategorii 
klas I-III. Serdecznie gratulujemy dotych-
czasowych sukcesów naszej utalentowa-
nej reprezentantce i życzymy wielu kolej-
nych, równie udanych startów.

tekst I. Nowicka, zdjęcie W. Korthals

Do 26 maja Wei Ling, Harleen i Dominic uczestniczyli w życiu 
społeczności szkolnej, spotykając się i realizując różne zajęcia 
z uczniami. W pierwszym tygodniu goście przede wszystkim 
poznawali szkołę, ale też opowiadali o sobie, przedstawiali 
prezentacje o swoich krajach, bawili się z dziećmi, rozmawia-
li i odpowiadali na mnóstwo bardzo ważnych pytań. W jakim 
języku? Oczywiście, po angielsku. Pobyt młodych ludzi z tak 
odległych rejonów świata jest dla szkoły ogromną atrakcją. 
Uśmiechnięci, serdeczni, otwarci na każdy rodzaj kontaktu 
z  uczniami i nauczycielami wolontariusze cieszą się wielką 
życzliwością i zainteresowaniem. Dzięki spotkaniu z nimi za-
równo uczniowie, jak nauczyciele mają okazję przełamywać 
bariery językowe i w naturalny sposób używać języka angiel-
skiego do codziennej komunikacji. Jest to olbrzymia wartość 
takich kontaktów.

Tekst I. Nowicka, zdjęcia D. Yeo, I. Nowicka
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