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• 50 lat Miasta redy 1967-2017 •

REDA
1967-2017

Z okazji 50-lecia Redy życzymy Państwu wielu szczęśliwych lat,
niech nasze Miasto rozwija się i pięknieje ku radości i pomyślności Mieszkańców.Przewodniczący Rady MiejskiejKazimierz Okrój

Reda, czerwiec 2017

Burmistrz Miasta RedyKrzysztof Krzemiński

www.reda.pl

tegoroczne, z okazji jubileuszu 50-lecia Miasta, szczególne obchody dNi redy rozpoczęły się 
uroczystościami w Urzędzie Miasta. tam burmistrz lublińca edward Maniura, przedstawiciel 
Łowicza Michał Zalewski oraz burmistrz redy Krzysztof Krzemiński odsłonili przed Urzędem 
ławeczkę przyjaźni miast partnerskich redy, Łowicza i lublińca.  Zaraz potem licznie zgromadzeni 
goście udali się na ostatnie piętro Urzędu, gdzie w przygotowanym miejscu została umieszczona 
kapsuła czasu, której otwarcie nastąpi nie wcześniej niż podczas jubileuszu 100-lecia redy. 
W  kapsule, oprócz listu do potomnych, pod którym podpisały się władze Miasta, radni 
i zaproszeni goście, znalazły się m.in. egzemplarze lokalnych gazet, aktualna lista pracowników 
Urzędu i folder „reda 1967-2017”.

50-tKa Za NaMi!

fot. UM

Folder okolicznościowy z okazji 50-lecia Miasta Reda



Po południu, w Miejskim Parku, przedstawiciele władz Miasta 
i najważniejszych miejskich instytucji zasadzili pięć jubileuszo-
wych dębów: 50 - lecia Miasta Redy, 85 - lecia Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Redzie, 65- lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Redzie, 25-lecia Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział 
w Redzie oraz 25 - lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłow-
niczo-Komunalnego „KOKSIK” w Redzie. Dzień drugi miejskiego 
święta zakończył koncert na dużej scenie, gdzie wystąpili: Nata-
lia Szroeder, Szymon Chodyniecki i Antek Smykiewicz.

W okolicznościowej, uroczystej sesji Rady Miejskiej w Redzie 
wzięli udział liczni goście, w tym posłanka na Sejm RP Małgorzata 
Zwiercan i senator Kazimierz Kleina, samorządowcy oraz miesz-
kańcy Redy. Bezpośrednio przed rozpoczęciem uroczystości 
Marszałek Województwa Pomorskiego podpisał z beneficjen-
tami umowy o dofinansowanie projektów, realizowanych przez 
Gminę Miasto Reda, Gminę Wejherowo, Miasto Rumię i Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie. Sesja rozpoczęła się prezentacją 
fragmentów Polskiej Kroniki Filmowej z roku 1967, gdzie został 
uwieczniony moment zawieszenia pierwszej miejskiej tabliczki 
na Prezydium Rady Narodowej w Redzie.  Następnie burmistrz 
Krzysztof Krzemiński przedstawił pokrótce historię Redy ostat-
niego półwiecza, zilustrowaną w okolicznościowym, wydanym 
przez Urząd folderze „REDA 1967 - 2017”. Podczas sesji miała 
także miejsce premiera książki autorstwa Mirosława Lademan-
na „Reda moje miasto”. Na koniec obecni obejrzeli najnowszy 
miejski film promocyjny, dostępny już na stronie reda.pl (i nie 
tylko…).

50-tKa Za NaMi!

Po części wspomnieniowej przyszła pora na nagrody i wyróż-
nienia. Po raz pierwszy w tym roku Burmistrz wręczył nagrodę 
specjalną ORZEŁ REDY, którą otrzymało sześć osób: marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, prezes Zarządu 
Grupy Inwestycyjnej S.A. SEMEKO Mariusz Stanisławczyk, pre-
zes miejskiej spółki ciepłowniczej „KOKSIK” Jarosław Kubera, 
redzki oddział Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie Bożena Natzke oraz 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie Wiesław Kornacki. 
Uroczystą sesję uświetnił występ grupy DETKO BAND. Pierwszy 
dzień obchodów miejskiego święta zakończyło Kino pod Gwiaz-
dami w Rodzinnym Parku Miejskim.
Dzień drugi rozpoczęła msza św. w intencji mieszkańców Miasta 
Redy oraz 25-lecia redzkiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Po-
morskiego. Po mszy wszyscy udali się na stadion miejski, gdzie 
na małej scenie przywitano gości przybyłych na uroczystości, 
m.in. posłankę na Sejm RP Henrykę Krzywonos – Strycharską, 
prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskie-
go prof. Edmunda Wittbrodta, starostę wejherowskiego Gabrie-
lę Lisius, władze Redy, radnych oraz delegacje zaprzyjaźnionych 
oddziałów Zrzeszenia. Uroczystościom towarzyszyły występy 
zespołów kaszubskich. Równolegle, na bocznym boisku obiektu 
MOSiR odbywał się turniej piłkarski z okazji 25-lecia klubu Celtic 
Reda. Z tej okazji prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej w Gdańsku Radosław Michalski złożył w imieniu Zarządu 
życzenia dalszej owocnej działalności, przekazując klubowi oko-
licznościowa paterę. Na stadionie do wieczora trwał rodzinny 
festyn z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
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Niedziela przebiegała głównie pod znakiem wydarzeń sporto-
wych. Wręczono wyróżnienia Burmistrza za zasługi sportowe 
i kulturalne. W Turnieju Deblowym w tenisie ziemnym par miks-
ta zawodnicy rywalizowali w 2 grupach, systemem „każdy z każ-
dym”. Zwyciężyli

Ewa i Ryszard Marczuk z Rumi. Mimo padającego deszczu, na 
kompleksie Orlik 2012 najbardziej wytrwali śmiałkowie wzięli 
udział w biegu z okazji 50-lecia Miasta Redy. Wszyscy uczestnicy 
przebiegli w sumie dokładnie 50 okrążeń. MOSiR ufundował dla 
zawodników pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz sło-
dycze, które wręczył dyrektor Jerzy Conradi.
Imprezę zakończył koncert rockowych gwiazd: Milczenia Owiec 
i Jary Oddział Zamknięty, a na koniec, przed pokazem fajerwer-
ków zagrała legendarna, polska grupa DŻEM. Pogoda wpraw-
dzie nie rozpieszczała, lecz wspomnienia pozostaną na długo.

UM w Redzie / fot. Michał Kaczmarek

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
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ZNaMy laUreatÓW 
KONKUrsU literaCKieGO

iNfOrMaCja MiejsKieGO 
OśrOdKa POMOCy 
sPOŁeCZNej W redZie

rUsZyŁ PrOGraM „KrĘCi 
MNie BeZPieCZeŃstWO 
Nad WOdĄ”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, w Ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebują-
cym, realizowanego w Podprogramie 2016 i zgodnie z umową 
z  Bankiem Żywności w Tczewie przeprowadził w dniach 29 
marca i 11 kwietnia br. dystrybucję artykułów spożywczych 
wśród 600 osób najbardziej potrzebujących, spełniających 
wymogi ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.). Dystrybucja artykułów spo-
żywczych ( mleka, serów, szynki wieprzowej i drobiowej, fasoli 
białej w zalewie, makaronu, ryżu, koncentratu pomidorowego, 
powideł śliwkowych, oleju, herbatników, groszku z marchew-
ką, pasztetów i filetów z makreli) odbyła się w Szkole Podsta-
wowej nr 6 w Redzie, a realizowali ją pracownicy socjalni Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie Panu Miro-
sławowi Rożyńskiemu składam serdeczne podziękowania za 
udostępnienie pomieszczeń szkoły.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

rozstrzygnięto konkurs literacki na wiersz i opowiada-
nie o redzie, ogłoszony z okazji jubileuszu miasta. 

Jury, pod przewodnictwem Elżbiety Grubba, przyznało nastę-
pujące nagrody:
W kategorii „Opowiadanie od lat 13-18” nagrodzono pracę 
„Ostatnia Słowianka”, autorstwa Anny Krasuskiej. W  ka-
tegorii „Opowiadanie powyżej 18 lat” wyróżniono pracę 
„Mała ciemność” – autorki spoza Redy, Dominiki Lorbie-
ckiej. 
W kategorii „Poezja do lat 12” pierwsze miejsce ex aequo 
za wiersze „Spacer po Redzie, „Rzeka Reda”, „Moje mia-
sto” otrzymała Agata Drewa oraz za wiersze „Reda zimą”, 
„Wakacje w Redzie”, „Sportowa Reda” – Igor Gazecki. Dru-
gie miejsce za wiersze „Zaproszenie do Redy”, „Słoneczko 
w Redzie”, „Spacerkiem po Redzie” przyznano Filipowi We-
wiórowskiemu. Trzecie miejsce za wiersze „Kaszubska pereł-
ka”, „Nasza Reda”, „Wesoła Reda” zajęła Julianna Billot.
W kategorii „Poezja od lat 13-18” wyróżniono wiersze „Roz-
wój Redy”, „Moja Reda” i „50 lat minęło” autorstwa Natalii 
Kreft. W kategorii „Poezja powyżej 18 lat” pierwsze miejsce 
za wiersze „Poranek w Pieleszewie”, „Historia w Pielesze-
wie”, „Wiosna w Pieleszewie” zajął Tomasz Albecki, drugie 
miejsce ex aequo przypadło Marii Prena za wiersze „Reda 
nocą”, „Moja przystań”, „Moje miasto” oraz Franciszkowi 
Ośmiałowskiemu za wiersze „Reda Ciechocino”, „Miasto 
pełne uroku” i „Reda”. Dodatkowo przyznano wyróżnienie 
dla autora spoza Redy – Józefa Ziajko, za wiersze „Reda, 
okiem 90-latka”, „Wędkarstwo też na rzece Reda”, „Na-
łogowiec”.

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa osób przeby-
wających w wodzie i nad wodą, Biuro Prewencji Komen-
dy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno-
edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”.

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społecznej na 
zagrożenia, jakie nieść może rekreacja wodna i promowanie 
odpowiedzialnych postaw osób przebywających w wodzie 
i nad wodą, a w efekcie dalsze ograniczenie takich wypadków. 
Akcja realizowana będzie od czerwca do września br. na te-
renie całego kraju, a szczególnie intensyfikowana na terenie 
obszarów wodnych, a także ośrodków rekreacji i wypoczynku. 
Jak co roku policjanci będą przypominać dzieciom, młodzieży 
i dorosłym wypoczywającym nad wodą (również wędkarzom) 
o zasadach bezpieczeństwa.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronach Ko-
mendy Głównej Policji. 
www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst/32301,Kreci-
mnie-bezpieczenstwo-nad-woda-Strona-glowna.html

Zapraszamy mieszkańców redy na cykliczne 
spotkania z dzielnicowymi.

W dniu 06 lipca 2017 roku, w godz. 15:00-16:00 
zapraszamy mieszkańców Osiedla Buczka, dzielnic 

Reda - Pieleszewo i Betlejem, a w godz. 16:00-17:00 
- mieszkańców dzielnicy Centrum.

W dniu 27 lipca 2017 roku 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.

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

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO!
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„BĄdź śWiadOMy – ZareaGUj”

PUNKt iNfOrMaCyjNO - 
KONsUltaCyjNy

redZKa PiĄtKa PŁyWa Na 
PiĄtKĘ – ŻeGlarstWO NasZĄ 
PasjĄ i KUźNiĄ CHaraKterU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje o re-
alizacji w okresie od maja do października 2017 r. projektu 
socjalnego pt. „Bądź świadomy – zareaguj”. Projekt skierowa-
ny jest do instytucji i mieszkańców Gminy Miasto Reda, a jego 
celem jest podniesienie świadomości społecznej i wiedzy 
mieszkańców na temat zagrożeń płynących z przemocy w ro-
dzinie oraz poszerzenie wiedzy pracujących w tym zakresie 
służb. Koordynatorem projektu jest Emilia Kubiaczyk, specja-
lista pracy socjalnej w ramach specjalizacji II stopnia pracy 
socjalnej z osobami i rodzinami z problemem przemocy. W ra-
mach projektu założono uruchomienie punktu informacyjno 
– konsultacyjnego, gdzie mieszkańcy miasta Redy będą mogli 
zdobyć wiedzę w zakresie zadań i kompetencji instytucji po-
mocowych, procedury Niebieskiej Karty, regulacji prawnych 
dotyczących problemu przemocy domowej oraz budowania 
prawidłowych relacji z dziećmi i innymi członkami rodziny.
Od dnia 06 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. zaprasza-
my osoby doświadczające przemocy w rodzinie, bądź bę-
dące świadkami przemocy domowej do korzystania 
z bezpłatnych porad w każdy czwartek w godz. 15.30 – 
16.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Redzie przy ul. Derdowskiego 25.
Zapewniamy warunki gwarantujące dyskrecję i komfort 
psychiczny.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że 
w ramach podnoszenia kompetencji służb społecznych i in-
stytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w ro-
dzinie, w dniu 22 czerwca 2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta 
w Redzie odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
jego Partnerów. Szkolenie zorganizowano w ramach realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2017, Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2016-2020, a także w związku z realizacją 
projektu socjalnego pt. „Bądź świadomy - zareaguj”. Warszta-
ty prowadziła Pani Izabela Banasiak – certyfikowana super-
wizorka, realizatorka programów korekcyjno-edukacyjnych 
dla sprawców przemocy w rodzinie według modelu z Duluth, 
mediatorka. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele lokal-
nych służb społecznych działających na rzecz przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie w zakresie ustawy o przeciwdziała-
niu przemocy w rodzinie i procedury „Niebieskie Karty”, m.in. 
pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, psycholodzy, funkcjo-
nariusze Policji w Redzie - łącznie 21 osób. Szkolenie posze-
rzyło wiedzę i umiejętności zawodowe, niezbędne do pracy 
w partnerstwie interdyscyplinarnym, jak również na każdym 
stanowisku pracy w trakcie wykonywania obowiązków służbo-
wych w codziennym życiu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

dobiega końca projekt „redZKa PiĄtKa PŁyWa Na 
PiĄtKĘ - ŻeGlarstWO NasZĄ PasjĄ i KUźNiĄ CHaraK-
terU”, przeznaczony dla uczniów szkoły Podstawowej 
nr 5 w redzie. 

W zajęciach oprócz dzieci uczestniczą także nauczyciele, 
pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Projekt jest finan-
sowany przez Miasto Reda, a realizowany przez Yacht Club 
Rewa oraz nauczycieli - wolontariuszy. Kwota dofinansowania 
udzielona w drodze konkursu na realizację zadań publicznych 
wynosi 7.000 zł. 
W kwietniu odbyły się pierwsze zajęcia teorii żeglarstwa, pro-
wadzone w SP5 przez trenerów Yacht Clubu Rewa. W czerw-
cu przeprowadzono zajęcia praktyczne na żaglówkach klasy 
Puck. Dzieci pływały na wodach Zatoki Puckiej pod czujnym 
okiem trenera Janusza Frąckowiaka oraz sztabu współpra-
cowników klubu. Kolejnym elementem projektu było prze-
prowadzenie Pierwszych Szkolnych. W sobotę 17 czerwca 
dziesięć załóg z uczniami, nauczycielami i rodzicami uczniów 
rywalizowało w pierwszych szkolnych Regatach Klasy Puck. 
Oficjalnego otwarcia regat dokonali trener Yacht Clubu Rewa 
Janusz Frąckowiak, dyrektor SP5 Anna Milewska i zaproszeni 
goście - burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński oraz peł-
nomocnik burmistrza ds. oświaty i spraw społecznych Teresa 
Kania. Goście pływali na żaglówce z numerem 11 w charakte-
rze obserwatorów. Pogoda była dynamiczna, wiatr zmienny, 
a załogi musiały wykazać się niemałymi umiejętnościami. 
Więcej informacji oraz zdjęć z realizacji projektu „REDZKA 
PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ - ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ 
I KUŹNIĄ CHARAKTERU” dostępnych jest na stronie interne-
towej szkoły www.sp5reda.pl

fot. SP5

fot. SP5
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CZy reda POtrZeBUje 
dOdatKOWeGO 
PrZystaNKU sKM?
W czerwcu Urząd Miasta w Redzie przeprowadził pierwszy 
etap pogłębionych konsultacji społecznych, dotyczących 
określenia funkcji i zasad zagospodarowania terenu w re-
jonie ulic Gniewowskiej, Drogowców, Mariana Buczka i Ce-
chowej w Redzie.

Celem poznania opinii i pomysłów mieszkańców, zaproszono 
mieszkańców do wypełniania ankiet, a następnie zorganizo-
wano bezpośrednie spotkania w punktach konsultacyjnych, 
rozmieszczonych w sąsiedztwie obszaru objętego projektem 
planu miejscowego (spotkania odbyły się w dniach 10, 11 i 18 
czerwca br.). Dwukrotnie zorganizowano też spacery badawcze 
(w dniach 19 i 20 czerwca br.), w tym dla najmłodszych miesz-
kańców miasta tj. uczniów szóstych klas Szkoły Podstawowej nr 
6 przy ul. Gniewowskiej 33 w Redzie. Ten etap konsultacji spo-
łecznych zakończono debatą, na którą przybyło kilkadziesiąt 
osób zainteresowanych uczestniczeniem w procesie powstawa-
nia planu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedz-
twie ich domów i mieszkań. Na spotkaniu obecni byli burmistrz 
Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza Halina 
Grzeszczuk, radni oraz przedstawiciele PKP Zakładu Linii Kole-
jowych w Gdyni, a także lokalni przedsiębiorcy. 

Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż najwięcej responden-
tów to osoby na co dzień korzystające z Szybkiej Kolei Miejskiej 
i dojeżdżające do pracy lub uczelni. Ponad 80% ankietowanych 
uznało, że budowa nowego przystanku SKM oraz parkingów 
jest potrzebna, jak również umiejscowienie tam kas biletowych, 
toalet i drobnych usług.  Ważne jest też umożliwienie zagospo-
darowania niezabudowanych terenów pomiędzy torami kolejo-
wymi pod park/skwer lub usługi handlu. Za wszystkie Państwa 
opinie serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnego etapu 
konsultacji społecznych, które odbędą się we wrześniu br.

UM w Redzie / fot. archiwum Urzędu

Złote Gody Redy
Miasto Reda Złote Gody obchodzi

Dla mieszkańców wspaniały to czas
My, jak Ona wciąż piękni i młodzi

Na Kaszubach bawimy się wraz.

 Nasza Redo, Twoi Ojcowie
Zatroskani o dalszy Twój los

 Nowe plany wciąż mają w głowie
Aż od tego posiwiał im włos.

Wszystkie serca się dzisiaj złączyły
Niezależnie od statusu i lat
Jubileusz Redy to sprawił

Że jest zgoda i każdy jest rad

 A wiadomo, zgoda buduje
To jest prawda znana od lat

Więc niech nikt, niczego nie knuje
Nawet gdyby zwariować miał świat.

Słowa: Barbara Wyka
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ZsP reda W PilOtaŻOWyM 
PrOGraMie MON

atraKCyjNe ZaKOŃCZeNie 
PierWsZeGO rOKU NaUKi 
jĘZyKa KasZUBsKieGO W sP 2

1 września 2017 roku rusza wielkie przedsięwzięcie 
szkoleniowe organizowane przez Biuro do spraw Pro-
obronnych MON, które ma na celu certyfikację szkół 
prowadzących klasy wojskowe.

Liceum mundurowe w ZSP Reda, jako jedna z 2 placówek tego 
typu w województwie pomorskim, zostało zakwalifikowa-
ne do programu: pt.: „Pilotażowy program wspierania przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia certyfiko-
wanych pionów wojskowych klas mundurowych”.
Rozpoczynający się w tym roku projekt ma charakter pilotażo-
wy i zostanie przeprowadzony w formie eksperymentu peda-
gogicznego w terminie 1.09.2017-31.08.2019.
Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie zyskają: 
•  dodatkowe zajęcia na terenie wojskowej jednostki patrona-

ckiej raz w tygodniu,
•  obozy proobronne współorganizowane przez MON,
•  dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu szko-

leniowego,
•  uzyskanie państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia 

z zakresu pierwszej pomocy medycznej,
•  wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację 

programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach 
wojskowych klas mundurowych wraz informacją o ocenie 
końcowej i zakresie zrealizowanego materiału.

Absolwenci szkoły biorący udział w projekcie mogą liczyć na:
•  Odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygoto-

wawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przy-
sięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

•  Absolutne pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obro-
ny Terytorialnej oraz innych rodzajów służb wojskowych;

•  Przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warun-
kach (dodatkowe punkty podczas rekrutacji);

•  Ponadto, MON deklaruje w przyszłości wsparcie finansowe 
w kwestii zakupu mundurów i wyposażenia oraz współfi-
nansowanie kursów prawa jazdy kat. B.

Na zakończenie pierwszego roku nauki języka i kultury 
kaszubskiej, uczestnicy zajęć w szkole Podstawowej nr 
2 wzięli udział w dwóch wycieczkach edukacyjnych. 

12 czerwca młodzi adepci kaszubszczyzny odwiedzili Szym-
bark i Chmielno, gdzie m.in. uczestniczyli w warsztatach 
z garncarstwa w Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów i zwie-

dzili Skansen Kaszubski ze słynnym „Domem do góry nogami”, 
najdłuższą deską na świecie czy Domem Sybiraka.
19 czerwca odbyła się wycieczka na Kaszuby Północne. 
W  programie znalazła się m.in. wizyta w Pucku, odwiedziny 
w helskim fokarium, spacer po Cyplu Helskim, a na zakończe-
nie – spotkanie z mieszkańcami mórz i oceanów w „Ocean 
Park” we Władysławowie.
Zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego wyjazdy stanowi-
ły wspaniałe uzupełnienie lekcji szkolnych. Były nie tylko uroz-
maiceniem zajęć z języka kaszubskiego, ale przede wszystkim 
pokazały dzieciom, jak bogata jest kultura, historia i przyroda 
Kaszub oraz uświadomiły, w jak pięknym i atrakcyjnym regio-
nie kraju mieszkamy.

Tekst i zdjęcia: A. Jankowska 

UCZNiOWie Z Zs2 NaGrOdZeNi 
W WielKiCH MaratONaCH 
CZytelNiCZyCH
W tegorocznych Maratonach Czytelniczych z całego wo-
jewództwa wzięło udział 90 szkół gimnazjalnych i 1058 
uczniów oraz 155 szkół podstawowych i 1982 uczniów.

Z Gimnazjum nr 2 w konkursie udział wzięło 16 uczniów, a ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 - 12 czytelników. Opiekunami kon-
kursów były panie bibliotekarki: Teresa Dopke i Mirosława 
Wróblewska. Uczniowie z ZS2 znaleźli się w gronie laureatów 
i finalistów. Laureatami zostali: Hanna Mijas 4a, Aleksandra 
Wasiuta 6c, Izabela Kuraś 6a, Mateusz Labuhn 6a, Maciej 
Skibiński 6c. Natomiast tytuł „finalisty” otrzymali: Dominika 
Konik 5b, Natalia Jungiewicz 6b, Zuzanna Napierała 6a, Jan 
Nowosadzki 6a. Wyróżnieni zaś zostali: Aleksandra Szreder 
6a i Daria Myśliwiec 6c. Wśród gimnazjalistów tytuł „laureata” 
zdobyli: Rafał Wasiuta 2c, Artur Kwiatkowski 3c i Aleksandra 
Kwiatkowska 2b, zaś „finalistą” został Radosław Hirsz 2c. Uro-
czysta gala, na której wręczono nagrody, odbyła się 19 czerw-
ca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Tekst: Teresa Dopke

fot. ZSP w Redzie

8   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY 50 lat Miasta redy



fiNalistKa KUratOryjNeGO 
KONKUrsU Z MateMatyKi

GraNd PriX dla teatrU 
KONiCZyNKa Z redZKiej 
sZÓstKi!!

„KONiCZyNKa” – ZaKOCHaNa 
W teatrZe 

WarsZtaty lePieNia W GliNie 
W sP 6

dnia 10 maja br. odbył się rejonowy Przegląd teatral-
ny dla powiatu wejherowskiego i puckiego XXXiii Wo-
jewódzkiego turnieju teatralnego NieBiesKie tarCZe. 

Koło Teatralne KONICZYNKA ze Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Redzie zdobyło w nim I miejsce. Nagrody otrzymali również 
aktorzy - Kinga Ciesielska za główną rolę Gęsi zdobyła Nagro-
dę Aktorską, a Anthony Okonkwo za rolę Koguta otrzymał Wy-

W maju grupa dzieci ucząca się języka kaszubskiego 
uczestniczyła w warsztatach gliniarskich. 

Motywem przewodnim był haft kaszubski (kaszëbsczi wë-
sziwk), będący głównym elementem zdobiącym gliniane wy-
twory. Dzieci własnoręcznie zrobiły z gliny kubeczki (mogą 
użyć je np. jako przybornik), które dekorowały kaszubskim 
motywem. Następnie, po długotrwałym suszeniu, mali ka-
szubiści pokrywali swoje prace specjalnym szkliwem, w celu 
podwyższenia wytrzymałości, odporności i ochrony przed 
wilgocią. Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy. 

M. Bieńkowska

Z wielką dumą i radością 
przyjęliśmy wiadomość, 
że uczennica klasy szóstej 
Szkoły Podstawowej nr 6 
im. Jana Pawła II w  Redzie 
Anna Pawlik dołączyła do 
grona finalistek Wojewódz-
kiego Konkursu Matema-
tycznego. Anna przygoto-
wywała się do konkursu 
pod opieką nauczycielki 
matematyki Iwony Grucza. 
Serdecznie gratulujemy 
sukcesu!

aKa

W dniach 12 i 13 czerwca 2017 na scenie teatralnej Gdańskie-
go Archipelagu Kultury w DWORKU ARTURA w Gdańsku odbył 
się Finał XXXIII Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego „NIEBIE-
SKIE TARCZE”. Grupa teatralna KONICZYNKA działająca przy 
Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie otrzymała najwyższą na-
grodę - GRAND PRIX – za przedstawienie zatytułowane „Nie-
codzienna opowieść o życiu – i jego sensie” w reżyserii Anety 
Kujawczyk i Grażyny Tamas.

różnienie Aktorskie. 19 maja przedstawienie zaprezentowano 
na IX Otwartym Amatorskim Turnieju Teatralno-Kabaretowym 
„Wieżowisko” w Gniewinie. Tu również jury doceniło występ, 
przyznając „Koniczynce” I miejsce. Talent aktorów i ich świet-
ne przygotowanie potwierdzają zdobyte już wyróżnienia za 
kreacje aktorskie dla Kingi Ciesielskiej i Anthonego Okonkwo. 
skąd bierze się sukces „KONiCZyNKi”? 
Z miłości do teatru, radości w kreowaniu postaci, talentu, za-
bawy na próbach i na scenie, niepowtarzalnej atmosferze, 
z ogromnego trudu i wysiłku młodych aktorów i ich opieku-
nów (Grażyna Tamas i Aneta Kujawczyk). Z pasji, z niekończą-
cej się chęci tworzenia i nieznającej granic wyobraźni aktorów 
i opiekunów. Sukces „Koniczynki” to również wynik wsparcia 
niezwykłych Rodziców. 
Tegoroczne przedstawienie nosi tytuł „Niecodzienna opo-
wieść o życiu – i jego sensie”. Spektakl oparty został na scena-
riuszu Marty Guśniowskiej pt. ”A niech to gęś kopnie”. W hu-
morystyczny sposób opowiada o niezwykłej oraz z pozoru 
niemożliwej przyjaźni lisa i gęsi. To spektakl o poszukiwaniu 
sensu życia, o wielkiej sile przyjaźni oraz szczęściu, które 
może nas spotkać nawet wtedy, kiedy najmniej się go spo-
dziewamy. Pokazuje, co w życiu jest ważne. Spektakl kończy 
się, jak to w bajce być musi, zwycięstwem dobra. Wykreowany 
na scenie świat, to kunsztowne połączenie plastyki, słowa i 
gry aktorskiej.
 „Koniczynka” - to teatr żywego planu w dosłownym i przenoś-
nym znaczeniu. 

Opiekunowie koła teatralnego 
Grażyna Tamas i Aneta Kujawczyk 

fot. SP6

fot. SP6

fot. SP6
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OBCHOdy dNia PatrONa 
sZKOŁy jaNa PaWŁa ii 
W redZKiej sZÓstCe

edUKaCja W rytMie 
flaMeNCO i sMaKÓW 
aNdalUZji

sZÓstOKlasiśCi Z 
redZKiej sZÓstKi WiZytĄ 
W sejMie.

18 maja br., szkoła Podstawowa nr 6 w redzie święto-
wała dzień Patrona szkoły. Nie bez powodu wybrano tę 
datę, jest to bowiem także rocznica urodzin jana Pawła 
ii, a właśnie to imię nosi placówka. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili poseł na Sejm RP 
Kazimierz Plocke i burmistrz Miasta Reda Krzysztof Krzemiń-
ski wraz z doradcą ds. społecznych i oświaty Teresą Kanią. 
Wśród gości znaleźli się również przyjaciele szkoły Jerzy Bud-
nik, Bogdan Sokołek, Jerzy Madej, Gabriela Wróbel, Danuta 
Nawrocka, Prezes Stowarzyszenia „Redzka Szóstka” Monika 
Skarżyńska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Karolina Bu-
rzyńska. Dyrektor Mirosław Rożyński serdecznie wszystkich 
powitał. Następnie ogłoszono wyniki X Miejskiego Konkursu 
Wiedzy o Janie Pawle II, który odbył się 13 maja br. pod hasłem 
„Pontyfikat Papieża. Fatima w życiu Jana Pawła II”. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali z rąk burmistrza Krzysztofa Krzemińskie-
go nagrody. Wielkim aplauzem uczniowie uczcili wiadomość, 
że już po raz kolejny przechodnia statuetka Papieża Polaka 
zostanie w SP6. I miejsce zdobyła bowiem drużyna ze Szko-
ły Jubilatki.Po wręczeniu nagród nastąpił czas na odrobinę 
rozrywki. Aktorzy Szkolnego Koła Teatralnego „Koniczynka” 
zaprezentowali spektakl wyreżyserowany przez panie Ane-
tę Kujawczyk i Grażynę Tamas pt. „Niecodzienna opowieść 
o  życiu – i jego sensie”. Spektakl to nie byle jaki, gdyż mło-
dzi wykonawcy zaledwie tydzień wcześniej wrócili z eliminacji 
rejonowych XXXIII Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze”, 
gdzie zdobyli I miejsce, a nagrody otrzymali również cudow-
ni aktorzy - Kinga Ciesielska za główną rolę Gęsi zdobyła Na-
grodę Aktorską, a Anthony Okonkwo za rolę Koguta otrzymał 
Wyróżnienie Aktorskie. Później, w gabinetach klasowych ucz-
niowie grali w gry wiedzowe o Papieżu Polaku, które wcześniej 
samodzielnie przygotowali. Wszyscy przybyli skosztowali na 
koniec tradycyjnych, papieskich kremówek.

aKa

W dniach od 14 do 21 maja grupa uczniów szkoły Podsta-
wowej nr 3 w redzie pod opieką Mirosławy Niewiadom-
skiej i justyny Zabrodzkiej uczestniczyła w Krótkoter-
minowej wymianie grup uczniów w ramach programu 
erasmus+, natomiast Grażyna Napieraj oraz dyrektor 
jan skrobul wzięli udział w Międzynarodowym spotka-
niu projektowym. Partnerem goszczącym była szkoła 
CeiP Castillo de doña Blanca w el Puerto de santa Ma-
ria mieszcząca się w południowo - zachodniej Hiszpanii, 
w regionie andaluzja.  W projekcie uczestniczyli także 
uczniowie i nauczyciele ze szkół w Bartin w turcji oraz 
talsi na Łotwie.

24 maja uczniowie klas Vi a i b ze szkoły Podstawowej 
nr 6 zwiedzili sejm rzeczpospolitej Polskiej. W odwie-
dziny do budynku przy ulicy Wiejskiej zaprosiła ucz-

niów posłanka Viii kadencji, pani Henryka Krzywonos 
– strycharska.

Uczniowie i wychowawcy z SP6 mieli okazję poznać funkcjo-
nowanie i kulisy Sejmu oraz jego historię. Spacer po budynku 
sejmowym w czasie debaty pozwolił gościom na własne oczy 
zobaczyć, jak wygląda Sejm od podszewki. 
Na zakończenie wizyty uczniowie zostali również zaproszeni 
na obiad w Domu Poselskim, gdzie mogli z bliska zobaczyć 
osoby pracujące w Sejmie oraz porozmawiać z panią Henryką. 
Posłanka chętnie odpowiadała na pytania dzieci a na koniec 
zapewniła, że odwiedzi dzieci w ich szkole.
Druga część wycieczki była poświęcona zwiedzaniu stolicy. 
Pani przewodnik oprowadziła młodzież po najbardziej charak-
terystycznych miejscach Warszawy. Dzieci zobaczyły m in. Za-
mek Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik małego 
Powstańca, Bazylikę Świętego Krzyża oraz Kościół Św. Anny. 
Na Rynku Starego Miasta uczniowie mieli chwilę dla siebie 
i mogli pooglądać i nabyć pamiątki dla siebie najbliższych. 

fot. SP6

fot. SP6
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POdsUMOWaNe Xii 
BiBliOteCZNe „sPOtKaNia 
Z KsiĄŻKĄ” W sP3
W tym roku szkolnym już po raz dwunasty biblioteka 
szkoły Podstawowej nr 3 kontynuowała akcję pod ha-
słem „spotkania z książką”. 

Dzieci z klas pierwszych podczas tych spotkań z bibliotekarką, 
Teresą Dopke,  poznawały ciekawe bajki, baśnie i legendy, któ-
rych uważnie słuchały, by potem móc odpowiadać na pytania 
z nimi związane. Nagrodą były punkty, które dzieci zbierały 
przez cały rok szkolny. Spotkania te były również okazją dla 
dzieci, aby wypowiedzieć się na różne tematy związane z czy-
taną historią. Każde zajęcia kończyły się wykonaniem pracy 
plastycznej prezentującej motyw z czytanej książki. W ponie-
działek, 5 czerwca nastąpiło podsumowanie akcji, a 16 ucz-
niów z największą liczbą punktów otrzymało dyplomy, tytuł 
„najlepszego słuchacza” oraz nagrody książkowe. 

Tekst: Teresa Dopke

Głównym celem wizyty było doskonalenie podstawowych 
umiejętności uczniów, takich jak: czytanie, pisanie oraz roz-
wijanie umiejętności komunikatywnego posługiwania się ję-
zykiem angielskim. Uczniowie zapoznali się też z innowacyj-
ną metodą nauczania matematyki ABN stworzoną przez J. 
M. Montero. Podstawowym założeniem tej metody jest, aby 
czynności wykonywane podczas lekcji pobudzały zdobywanie 
nowych wiadomości przez wyzwolenie logicznego myślenia 
oraz formułowania algorytmów matematycznych dostosowa-
nych do poziomu umiejętności ucznia.
Czas spędzony w El Puerto de Santa Maria był przepełniony 
zajęciami aktywizującymi. Uczniowie uczestniczyli w war-
sztatach poetyckich poświęconych hiszpańskiemu twórcy - 
Rafaelo Alberti - uznawanemu za jednego z najważniejszych 
pisarzy „srebrnego wieku” literatury hiszpańskiej. Mieli rów-
nież okazję spróbować swoich sił w parku przygody oraz na 
ścieżce przyrodniczej w Puerto Sherry. Odwiedzili też Muze-
um Archeologiczne w Kadyksie, prezentujące historię najstar-
szego ośrodka handlowego zachodniej Europy założonego 
przez Fenicjan. - Najbardziej podobało mi się zwiedzanie zamku 
Castillo San Marcos oraz kąpiele w Oceanie Atlantyckim i zajęcia 
na plaży – wyznaje jedna z uczestniczek wymiany Aleksan-
dra Wołosowicz. Nie można poznać do końca Hiszpanii bez 
nauki tańca flamenco. Ostatniego dnia w szkole odbyły się 
warsztaty muzyczne i taneczne, w czasie których gospodarze 
zaprezentowali instrumenty Andaluzji oraz pokazali kroki fla-
menco. Zwieńczeniem wizyty było malowanie dłońmi - każdy 
z uczestników mógł  złożyć swój odcisk dłoni na ścianie bu-
dynku szkoły. Uczniowie tworzyli też plakaty oraz zakładki do 
książek z imionami rówieśników z Hiszpanii.
Uczniowie zakwaterowani byli u hiszpańskich rodzin, które 
otworzyły dla naszych uczniów nie tylko drzwi swoich do-
mów, ale także serca. Tygodniowy pobyt w Andaluzji był dla 
wszystkich uczestników niesamowitym przeżyciem, zetknię-
ciem z serdecznym przyjęciem ze strony gospodarzy, kuchnią 
pełną owoców morza i malowniczymi plażami. Dla nauczycie-
li stał się okazją do wymiany doświadczeń – innowacyjnych 
technik nauczania, wzbogacenia warsztatu metodycznego.

Tekst: Justyna Zabrodzka
Zdjęcia: Grażyna Napieraj

JUBILEUSZ 
 (na melodię „Ukraina”)

W czas, gdy czuć już lata tchnienie
z Redy przyszło zaproszenie,

aby przybyć w znane kąty,
na JUBILEUSZ 50-SIĄTY.

ref.: Niech nam gospodarzy,
zdrowiem, szczęściem dobry los obdarzy,

a za lata życzliwości
niech w ich sercach radość gości.

Niech nam gospodarzy,
zdrowiem, szczęściem dobry los obdarzy,

a za lata życzliwości
radość w sercach gości wciąż.

Na przemiłe to wezwanie,
Tłumnie przybyli Redzanie.
Przyszli tutaj, na swe włości

By powitać swoich drogich gości.

ref.: Niech nam gospodarzy…

 Z nizin, z gór, znad wielkiej wody,
jedzie stary, jedzie młody,

jedzie tęgi i chudeusz,
by świętować Złoty Jubileusz.

ref.: Niech nam gospodarzy…

Nasi mili gospodarze -
jak obyczaj dawny każe
Jubileusz świętujemy;

Wam gorąco winszujemy.
 

ref.: Niech nam gospodarzy…
Słowa: Barbara Wyka
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