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DNI REDY 2018

UROCZYSTA SESJA 
RADY MIEJSKIEJ
Obchody Dni Redy 2018 rozpoczęła w piątek XLIV uro-
czysta Sesja Rady Miejskiej, zorganizowana w auli 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie.

Przed rozpoczęciem obrad wiceprzewodniczący Dariusz 
Czylkowski wygłosił słowo wstępne, w którym przywołał 
najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku. Sesję otworzył 
Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, 
który poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamię-
ci zmarłych Zasłużonych dla Miasta Redy Pawła Hincke  
i Edmunda Lewańczyka.
Po przywitaniu zaproszonych gości, Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Kazimierz Okrój wręczyli Nagrody Burmistrza Miasta Redy 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony kultury, przyznane w tym 
roku:
1.  Brygidzie Śniateckiej, mieszkance Redy, malarce za ca-

łokształt pracy twórczej,
2.  Stowarzyszeniu Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycz-

nego „KUNSZT”.
Wyróżnienie specjalne otrzymała Aleksandra Wasiuta, 
uczennica klasy VII c Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie, 
laureatka nagrody głównej wojewódzkiego etapu Ogólno-
polskiego Konkursu „Orzeł Biały - nasza duma”. Przy tej 
okazji głos zabrał Grzegorz Kuleta, dyrektor Biura Senator-
skiego Sławomira Rybickiego.
Nagrodę Młodzieżowej Rady Miejskiej „MŁODZIK” otrzy-
mał Łukasz Kamiński, radny RM w Redzie, opiekun Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej od początku jej istnienia. Nagro-
dę wręczył przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta Redy i Przewodniczący Rady Miejskiej 
wręczyli podziękowania samorządom partnerskim (Sta-
rostwo Powiatowe w Wejherowie, Rejon Wileński, Wald-
bronn, Łowicz, Wejherowo i Rumia) oraz komendantom 
policji szczebla powiatowego i miejskiego. 
Referat okolicznościowy z okazji obchodów 100-lecia od-
zyskania niepodległości pt. „Akcenty Niepodległościowe 
w twórczości malarzy kaszubskich” wygłosił dr Romuald 
Bławat, historyk sztuki, wybitny specjalista i znawca twór-
czości Mariana Mokwy.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 15.45, przewod-
niczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Okrój zamknął ob-
rady XLIV sesji Rady Miejskiej w Redzie. Po sesji nastąpiła 
część artystyczna – występ grupy The Golden Gate String 
Quartet.
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DNI REDY 2018

SPORTOWA SOBOTA
W sobotę, 16 czerwca, na miejskim stadionie święto-
waliśmy na sportowo. Już o godz. 10 rozpoczęły się 
Redzkie Igrzyska Sportowe Szkół, na kortach rozgry-
wano Turnieje Tenisa Ziemnego. 

Na Orliku rozegrano Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Noż-
nej. Po nich, podczas Gali Sportu, wręczono Nagrody Bur-
mistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za 
osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 r. Otrzymali je: 
Lena Jachimek, Viktoria Dombrowska, Kondrad Kaczmar-
kiewicz, Paweł Miziarski, Maciej Kubiak, Marcin Laskowski, 
Krzysztof Jędrzejewski i Mirosław Łuniewski. Pełen wykaz 
nagrodzonych i wyróżnionych znajduje się na www.reda.pl 
Po Gali Sportu rozpoczął się Puchar Narodów STRON-
GMAN, następnie zebrani obejrzeli pokaz CrossTrening, 
który poprowadził Grzegorz Łuszczki wraz ze swoją grupą 
zawodników Arm a Gregor.

Dzień zakończył długo wyczekiwany Charytatywny Mecz 
Samorządowców i Przyjaciół Sportu, z którego dochód 
przeznaczony był na operację rączki małej Nadii. Podczas 
meczu zebrano dokładnie 2 507,56 zł.
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Niedzielę rozpoczęła msza św. w intencji wszystkich 
mieszkańców, odprawiona w najstarszym redzkim koś-
ciele na ul. Gdańskiej. Po mszy uformował się pochód, 
który ruszył ulicą Łąkową, w kierunku miejskiego sta-
dionu. Tam Burmistrz i Przewodniczący RM częstowali 
wszystkich gorącą grochówką.

Przez cały dzień na stadionie można było odwiedzić mia-
steczko rycerskie, gdzie w atmosferze średniowiecznego 
obozu odbywały się turnieje, pokazy i żywe lekcje historii. 

DNI REDY 2018

FINAŁOWA 
NIEDZIELA

W międzyczasie, na małej scenie dzieci z redzkich szkół pod-
stawowych prezentowały przygotowane programy, gdzie 
nie zabrakło układów tanecznych, popisów wokalnych, 
deklamacji, programu kabaretowego Teatru KONICZYNKA 
i występów dziecięcych grup i solistów kaszubskich z SP 2, 
SP 4 i zespołu MODROKI z SP 5. Po festynie wszyscy przenie-
śli się na parking przy Aquaparku na festiwal kolorów i wie-
czorne koncerty finałowe, gdzie wystąpili: zespół MAJESTIC, 
CLEO i gwiazda wieczoru – KASIA KOWALSKA.
DNI REDY 2018 zakończył efektowny pokaz laserowy.
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MAMY PIENIĄDZE NA „OSA”

UMOWA NA MEVO 
PODPISANA!

Gmina Miasto Reda została zakwalifikowana do dofi-
nansowania w ramach Programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wie-
lopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
EDYCJA 2018! 

W dniu 6 czerwca 2018 roku Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki ogłosiło rozstrzygnięcie Programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopoko-
leniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. 
Wniosek złożony przez Gminę Miasto Reda został pozytyw-
nie zaopiniowany i zakwalifikował się do dofinansowania 
w wysokości 75.000,00zł. 
W ramach złożonego wniosku w Redzie planuje się budowę 
dwóch otwartych stref aktywności:
•  Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 6 

(wariant podstawowy), w ramach której powstanie siłow-
nia zewnętrzna ze strefą rekreacji. Zamontowane zostaną 
urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (orbitrek, 
biegacz wolnostojący, wyciskanie siedząc + wyciąg gór-
ny, jeździec, wahadło + twister, wioślarz), 2 stoły do gry 
w szachy i warcaby wraz z siedziskami oraz 4 ławki par-
kowe i 2 kosze na odpady. Pod urządzeniami teren zyska 
bezpieczną nawierzchnię w postaci mat przerostowych, 
umożliwiających wzrost i koszenie trawnika. W strefie re-
kreacyjnej teren zostanie utwardzony kostką betonową 
na podbudowie.

•  Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 
(wariant rozszerzony), czyli siłownia zewnętrzna ze strefą 
rekreacji oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym. 
Pojawią się urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu 
(orbitrek, twister-wahadło, wyciąg górny-wyciskanie sie-
dząc, drabinka-pylon-podciąg nóg, biegacz, prasa nożna, 
wioślarz), 2 stoły do gry w szachy i warcaby wraz z siedzi-
skami oraz 4 ławki i 1 kosz na odpady. Na placu zabaw 
zostaną zainstalowane karuzela-twister, zestaw spraw-
nościowy ze ślizgawką dla dzieci starszych, huśtawka 
dwuosobowa –wagowa, huśtawka potrójna z belką pozio-
mą oraz 6 ławek i 2 kosze na śmieci. 

Teren placu zabaw zostanie otoczony palisadą, oddzielają-
cą nawierzchnię placu zabaw od trawnika. Dodatkowo cały 
teren będzie ogrodzony niskim płotkiem, wysokości ok. 
60 cm. 
Jeżeli nie pojawią się nieprzewidziane trudności, prace po-
winny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Do 18 listopada spółka NB Tricity uruchomi pierwsze 30% 
Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO. Wszystkie ro-
wery będą wspomagane elektrycznie

1244 rowerów zobaczymy w ciągu 5 miesięcy na terenie Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Do marca 
natomiast na ulicach pojawi się 100% floty, czyli ponad 4000 
rowerów! System Roweru Metropolitalnego jest flagowym 
i najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym w ramach 
RPO w Województwie Pomorskim. Będzie to największy i naj-
nowocześniejszy tego typu system rowerów publicznych 
w Europie. W jego skład wejdzie 4080 rowerów z napędem 
wspomaganym elektrycznie funkcjonujących na terenie 14 
gmin (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdańsk, Rumia, 
Reda, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kartuzy, Stężyca, So-
monino, Sierakowice). Wybrany wykonawca, spółka NB Tri-
city, zbuduje od podstaw system rowerów publicznych wraz 
z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. 
Mevo będzie oparte o rowery 4 generacji wyposażone w mo-
duły GPS i GSM. Wykonawca za realizację przedmiotu zamó-
wienia otrzyma kwotę 40.272.906,00 zł. 
Wypożyczenie roweru odbywać się będzie intuicyjne: za po-
mocą aplikacji mobilnej w smartfonie poprzez moduł NFC, 
skanowanie kodu QR lub przy pomocy karty zbliżeniowej. 
W systemie abonamentowym opłata miesięczna nie będzie 
mogła przekroczyć kwoty 10 zł. W cenie użytkownik otrzyma 
każdego dnia aż 90 minut na przejazdy. Po przekroczeniu limi-
tu czasowego rowerzysta będzie ponosił opłatę w wysokości 
5 gr za minutę. Koszt abonamentu rocznego to nie więcej niż 
100 zł, przy zastosowaniu tych samych zasad czasowych, jak 
w opłacie miesięcznej. Jeśli użytkownik nie będzie chciał sko-
rzystać z opcji abonamentowej koszt jeden minuty wynosił 
będzie nie więcej niż 10 gr. Preferencyjne stawki wypożyczeń 
rowerów mają na celu zachęcenie do zmiany zachowań ko-
munikacyjnych mieszkańców naszej metropolii. Rower będzie 
można wypożyczyć i zostawić na jednej z 660 stacji postoju. 
Za dodatkową opłatą rower będzie można zostawić poza sta-
cją. Wypożyczenie roweru nie zajmie użytkownikowi więcej 
niż 15 s. Projekt współfinansowany jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środ-
ków unijnych wynosi 17.218.259 zł.
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Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na pod-
stawie uchwały nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Redzie 
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowa-
dzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mia-
sto Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. 
poz. 1589):
1.  Przedmiot konsultacji: stosowanie dodatkowej nazwy 

miasta w języku kaszubskim „Réda”.
2.  Czas konsultacji:  od 28 maja 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.   
3.  Zasięg terytorialny i podmiotowy: konsultacje były skie-

rowane do wszystkich mieszkańców z terenu Miasta 
Redy.

4.  Forma konsultacji: ANKIETY - udzielenie odpowiedzi na 
pytanie: Czy jesteś za stosowaniem dodatkowej nazwy mia-
sta w języku kaszubskim „Réda”?

Łącznie wpłynęło 271 ankiet, w tym: 
- 253 na TAK,
- 14 na NIE,
-  4 nieważne (1- po terminie, 1 – brak adresu, 1 – brak pod-

pisu oraz 1 – brak znaku X w kratce).

12 LIPCA, 9 SIERPNIA, 20 WRZEŚNIA
w godz. 16:00-17:00 osiedle przy Młynie, 

ul. Garncarska, ul. Morska oraz Moście Błota
w godz. 15:00-16:00 dzielnica Rekowo i Ciechocino

19 LIPCA, 16 SIERPNIA, 13 WRZEŚNIA
w godz. 15:00 -16:00 Osiedle Konopnickiej, 

Reda - Pieleszewo i Betlejem
w godz. 16:00-17:00 dzielnica Centrum

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

POZNAJ SWOJEGO 
DZIELNICOWEGO!

INFORMACJA O WYNIKU 
KONSULTACJI  
W SPRAWIE STOSOWANIA 
DODATKOWEJ NAZWY 
MIASTA „RÉDA”

„PATRZ I SŁUCHAJ!” 
„PATRZ I SŁUCHAJ!” – to kolejna akcja informacyjno-edu-
kacyjna skierowana głównie do pieszych, jako niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego. Planowany ter-
min realizacji działań profilaktycznych w ramach akcji 
przewidziany jest do końca września 2018 roku.

Celem akcji jest zwracanie uwagi pieszym – jako niechronio-
nym uczestnikom ruchu drogowego, na zagrożenia związa-
ne między innymi z:
•  bezpośrednim wejściem na jezdnię przed jadący pojazd, 

w tym również na przejściu dla pieszych, 
•  wejściem na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody 

ograniczającej widoczność drogi, 
•  przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, 
•  wejściem na jezdnię przy czerwonym świetle, 
•  chodzeniem nieprawidłową stroną drogi, 
•  korzystaniem z telefonów, tabletów czy innych urządzeń 

w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych.
Pomimo sukcesywnie malejącej liczby wypadków z udziałem 
pieszych, liczba śmiertelnych ofiar wśród tej grupy uczest-
ników ruchu stanowi prawie 1/3 ogółu zabitych na polskich 
drogach. W ramach akcji policjanci ruchu drogowego będą 
prowadzić wzmożenie działania profilaktyczne skierowane 
nie tylko do pieszych, ale również do kierowców.
Telefony, tablety czy też urządzenia GPS pomagają, ale także 
rozpraszają uwagę i przez to mogą być przyczyną niebez-
piecznych sytuacji na drodze. Koncentrację mogą rozpra-
szać czynniki wizualne, które odciągają wzrok od drogi np. 
reklamy, wystawy, rozmowy z innym uczestnikiem ruchu 
drogowego, obsługa telefonu, tabletu czy nawigacji. Pieszy 
czy kierowca zajęty rozmową, spogląda na drugą osobę albo 
na wyświetlacz telefonu i nie skupia się w pełni na drodze. 
Mimo że zdecydowaną większość informacji dostarcza nam 
wzrok, nie należy bagatelizować roli sygnałów dźwiękowych. 
Słuchając głośno muzyki poprzez słuchawki lub w samocho-
dzie, pieszy czy też kierowca może narazić siebie oraz innych 
uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Uży-
wanie wielu tzw. „rozpraszaczy” nie jest zakazane prawem, 
dlatego też policjanci w ramach akcji informacyjno-eduka-
cyjnej „PATRZ I SŁUCHAJ!” będą informować, edukować, 
apelować i prosić uczestników ruchu drogowego o rozwagę, 
jak również zachowanie ostrożności. Warto przypomnieć, że 
pieszy to nie tylko osoba znajdująca się poza pojazdem na 
drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewi-
dzianych odrębnymi przepisami, ale również osoba prowa-
dząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, 
wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, poruszająca się 
w wózku inwalidzkim, a także osoba w wieku do 10 lat kieru-
jąca rowerem pod opieką osoby dorosłej.
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
KONKURS NA PLAKAT „CASSUBIA VISUALES 4” 
OTWARTY!
Można już nadsyłać plakaty z przerobionym wzorem kaszub-
skim! Konkurs jest międzynarodowy dla profesjonalistów 
i  amatorów od lat 16. Nagrody? To między innymi laptop. 
Prace przesyłamy do Fabryki Kultury do dnia 31.08.2018 r.
Regulamin i więcej informacji na: 
www.mdk.reda.pl/cassubia

LATO W PARKU!

Przygotowaliśmy dla Was plan imprez, żebyście mogli go so-
bie wyciąć i powiesić na lodówce!
Gdy będziecie wybierać się do parku nad rzeką - wystarczy 
rzut okiem i już wszystko wiecie!
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SPOTKANIE Z MŁODYMI 
ARCHITEKTAMI

RADNY NAGRODZONY

Studenci Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalne-
go Wydziału Architektury PG, pod kierunkiem dr hab. 
inż. arch. Aleksandry Sas-Bojarskiej oraz dr inż. arch. 
Karoliny Krośnickiej, w ramach rocznej pracy zaliczenio-
wej opracowywali koncepcję zagospodarowania terenu, 
łączącego projektowany nowy przystanek SKM przy 
ul. Drogowców z ul. Łąkową. 

Zaprezentowane rozwiązania są bardzo ciekawe i innowa-
cyjne. W środę, 13 czerwca autorzy prac spotkali się z radny-
mi Rady Miejskiej w Redzie, bliżej przedstawiając swoje po-
mysły. Przygotowane koncepcje zostaną wyeksponowane 
na terenie Urzędu. 

Dnia 9 czerwca na stadionie PGE Narodowy w Warszawie 
odbył się III Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki 
Jazdy. 

W trakcie jego trwania Minister Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk odznaczył honorową odznaką „Zasłużony dla 
transportu Rzeczpospolitej Polskiej” między innymi Karola 
Kreft , radnego Rady Miejskiej Redy. Odznaczenie przyznane 
było za całokształt pracy szkoleniowej, społecznej w orga-
nizacjach branżowych oraz promowanie BRD. Odznaczenie 
w imieniu ministra wręczał p. Bogdan Olesiak, dyrektor De-
partamentu Transportu Drogowego Ministerstwa.

Fot. J. Michasiewicz

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 Miasta 
Redy, Urząd Miasta w Redzie zastrzega sobie prawo 
wyboru i redakcji nadesłanych materiałów, w tym 
ich skracania i zmiany tytułów. Materiały do kolejne-
go numeru są przyjmowane w wersji elektronicznej 
(zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i osobnych plikach)  
na adres: promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. 
Zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem 
autora. Ostatecznym terminem przyjmowania mate-
riałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie 
nie publikuje się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W REDZIE

dot. terminu składania wniosków 

„Dobry start”
Wnioski przyjmowane są:
•  od 1 lipca 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną
•  od 1 sierpnia 2018 r. drogą elektroniczną oraz 

w  formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Redzie

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Okres zasiłkowy 2018/2019 rozpoczyna się:
•  świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny - 

od 1 października 2018 r. i trwa do 30 września 2019 r.
•  zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy - od 

1 listopada 2018 r. i trwa do 31 października 2019 r.

Wnioski przyjmowane są:
•  od 1 lipca 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną
•  od 1 sierpnia 2018 r. drogą elektroniczną oraz 

w  formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25 pok. nr 1, 
od poniedziałku do czwartku w godz. od godz. 7:30 
do godz. 15:30, piątek w godz. od godz. 7:30 do godz. 
15:15

•  od 1 do 30 września 2018 r. wnioski są przyjmowane: 
w każdy czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 

Małgorzata Klebba
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GRATULACJE!!!
Siatkarki UKS Reda Ciechocino zdobyły brązowy medal 
Mistrzostw Polski Młodziczek!!! Po bardzo zaciętym me-
czu o III miejsce, nasze dziewczęta wygrały 2:1 ze Szkołą 
Mistrzostwa Sportowego z Bydgoszczy.

Stworzyli machiny i wygrali!
9 czerwca uczniowie klas III SP im. T. Halika w Redzie pod 
przewodnictwem p. Marty Maszoty zajęli I miejsce w kate-
gorii klas I-III oraz otrzymali wyróżnienie w VI edycji ogólno-
polskiego „Eksperymentu Łańcuchowego” organizowanego 
przez Uniwersytet Jagielloński. Zadanie konkursowe, z któ-
rym się zmierzyli, polegało na skonstruowaniu urządzenia 
mającego na celu przetransportowanie metalowej kulki przy 
użyciu jak największej ilości zjawisk fizycznych. Skonstruo-
wali pięć urządzeń: „Domek na Drzewie”, „Dżunglę”, „W Krai-
nie Czarów”, „Ufo” i „Kolorowy Świat – Farwny Swiat Kaszëb”, 
które ilustrowały m.in. grawitację, tarcie, toczenie się kulki 
po równi pochyłej, wprawianie kulki w ruch za pomocą wa-
hadła, windy oraz mechanizmu silnikowego.
Wybitne działania na rzecz ekologii
SP im. T. Halika w Redzie zajęła I miejsce w kategorii szkół 
podstawowych w XV edycji konkursu „Mała nakrętka – duży 
problem”, II miejsce w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce 
o środowisko”, otrzymała tytuł „Ekspert E.E. 2017/2018” oraz 
nominację do tytułu „Róża Ekologii 2017”. Wszystkie działa-
nia zakończone sukcesem koordynowała p. Dorota Korcza-
kowska.
Konkurs recytatorski w języku angielskim
Już po raz drugi w SP im. T. Halika w Redzie odbył się między-
szkolny konkurs recytatorski w języku angielskim, przygoto-
wany przez panie Patrycję Grucę Lubaczewską oraz Justynę 
Chorążewicz. W wydarzeniu wzięło 27 uczniów ze szkół pod-
stawowych z Redy, Rumi, Gościcina i Dębogórza. W katego-
rii klas I-III  zwyciężyła Magdalena Kowalczyk (SP 6, Rumia), 
w  kategorii klas IV-V – Dominika Miśków (SP im. T. Halika, 
Reda), natomiast w kategorii klas VI-VII - Kaja Przybysz (SP 
2, Reda). Miejsca na podium zajęli ponadto: F. Komorowski 
(SP 5, Reda), A. Smentoch (SP im. T. Halika, Reda), M. Poja-
wa (SP  Dębogórze), Z. Stanny (SP 2, Reda), N. Łagunionek 
(SP im. T. Halika, Reda) i J. Olszewik (SP Gościcino). Laureaci 
otrzymali  nagrody ufundowane przez organizatora konkur-
su, czyli Prywatną Szkołę Podstawową w Redzie. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie szkoły do wzięcia udziału w przyszło-
rocznej edycji konkursu! 

Teksty Marta Maszota, Irmina Żarska

Z wizytą w kraju nadbałtyckim
Przedostatni tydzień maja był niezwykle bogaty w nowe 
doświadczenia dla grupy uczniów i nauczycieli z SP3, którzy 
uczestniczyli w wizycie w Talsi na Łotwie u jednego z part-
nerów projektu Erasmus+. Była to już ostania wymiana ucz-
niów w ramach projektu „Read, Write, Speak and Enjoy!”.
W szkole zostaliśmy powitani występem grupy taneczno – 
wokalnej, w którym wybrzmiewały ludowe melodie Łotyszy. 
Uczniowie mieli okazję obserwować lekcje, a także pracować 
w międzynarodowych grupach. Nauczyciele poznali nowe 
metody nauczania – techniki dramowe oraz innowacyjne 
metody nauczania liczenia pamięciowego. Podczas wizyty 
odwiedziliśmy Rygę oraz Jurmałę. Największe wrażenie na 
uczestnikach wyjazdu wywarła jednak wizyta w Bibliotece 
Narodowej Łotwy. Nie zabrakło także aktywności na świe-
żym powietrzu. Wszystkich urzekła niezwykła gościnność 
rodzin łotewskich, u których nocowali nasi uczniowie.

Tekst Justyna Zabrodzka, fot. Grażyna Napieraj

Sukcesy najmłodszych uczestników klasy 0D z SP3  
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Międzyszkol-
nym Konkursie Fotograficznym

11 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Pla-
styczny w Szkole Podstawowej nr 45 w Gdańsku pt. „Bałtyk 
w legendach zaklęty”. Serdecznie gratulujemy uczennicy kl. 
0D z SP3 Sarze Czapiewskiej, która wykonała piękną prace 
plastyczną do legendy o Juracie, Królowej Bałtyku. Jedno-
cześnie gratulacje składamy 5 laureatom z klasy 0D Między-
szkolnego Konkursu Fotograficznego pt. „Zwierzęta w obiek-
tywie”: Julii Bochentyn i Szymonowi Panek za zajęcie dwóch 
I miejsc (exequo), Karolince Perszon za zajęcie II miejsca, 
Rozalce Ferra za zajęcie III miejsca oraz Pawełkowi Nastały 
za wyróżnienie. Prace powstały pod opieką wychowawcy 
Krystyny Kuligowskiej. Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Tekst i fot. Krystyna Kuligowska

CO SŁYCHAĆ W PSP 
IM. T. HALIKA

CO SŁYCHAĆ W SP 3
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CO SŁYCHAĆ W SP 4

CO SŁYCHAĆ W SP 5

Wręczenie nagród uczestnikom „Maratonu Czytelni-
czego”
13 czerwca w sali konferencyjnej Europejskiego Centrum So-
lidarności odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom 
biorącym udział w „Maratonie Czytelniczym” – konkursie or-
ganizowanym przez Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku 
pod patronatem Gdańskiego Kuratorium Oświaty. Maratoń-
czycy w trakcie roku szkolnego przeczytali osiem książek i na 
początku każdego miesiąca pisali test z ich znajomości. Naj-
lepsi uzyskali tytuły: laureata – Zofia Walder (III C) i Igor Rusie-
cki (III C) oraz finalisty – Alina Ewertowska, Szymon Pobłocki. 
Wyróżnieni zostali: Marta Kowaliszyn (II C), Szymon Pobłocki 
(III C) i Piotr Malek (IV B). Nagrody książkowe oraz dyplomy 
uczestnictwa wręczała pani dr Monika Kończyk – Pomorski 
Kurator Oświaty. Nagrodzonym w uroczystości towarzyszyła 
pani Natalia Richert – szkolny koordynator konkursu. Gratu-
lujemy najlepszym i zachęcamy uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum do udziału w maratonie w przyszłym roku szkol-
nym.

Pływanie w Rewie w ramach zajęć edukacji żeglarskiej
W kwietniu w SP 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie rozpoczę-
ły się zajęcia edukacji żeglarskiej, które prowadzone są przez 
Stowarzyszenie Yacht Club Rewa w ramach już drugiej edycji 
projektu „REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO 
NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU”. Projekt jest realizowa-
ny dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez 
Gminę Miasto Reda w wysokości 8.850zł 
w ramach konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych. Podsumowując pierw-
sze w tym roku zajęcia na wodzie, po-
chwalić należy wszystkich uczestników 
zajęć edukacji żeglarskiej ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5 za ich wyjątkową spraw-
ność, wiedzę i odwagę. Umiejętności te 
z pewnością owocować będą podczas ko-
lejnych środowych zajęć w Yacht Clubie Rewa. 
Więcej informacji z przebiegu projektu na szkolnej stronie 
www.sp5reda.pl.

„Nocna obserwacja gwiazd”
7 czerwca 2018 roku odbył się bal gimnazjalny dla uczniów 
klas III Gimnazjum nr 1. Po wspaniałej zabawie, kilkoro naj-
wytrwalszych uczniów, fanów astronomii, pod opieką pań P. 
Popławskiej i K. Bieńkowskiej, spędziło czas na boisku szkol-
nym, obserwując niebo. Było to możliwe dzięki teleskopowi 
pozyskanemu w ramach projektu unijnego „Poprawa jako-
ści edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość”. Zabawa w as-
tronomów połączona z nauką, pozwoliła przyjrzeć się kilku 
planetom i gwiazdom, ale największe wrażenie zrobił na ob-
serwatorach Jowisz i jego Księżyce, które były bardzo dobrze 
widoczne (warunki pogodowe były idealne). Mamy nadzieję, 
że uda nam się zorganizować jeszcze nie jedno spotkanie, któ-
re zbliża nas do gwiazd, a być może również do zdobycia pol-
skiej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i astronomii!

Tekst Paulina Popławska

Podsumowanie Europejskiego Quizu Finansowego
Uczniowie  Marta Kowaliszyn i Mikołaj Jabłoński (oboje 2 c gim.) 
wraz z nauczycielem WOS-u Łukaszem Kamińskim, w dniach 
12-13 czerwca brali udział w ogólnopolskim podsumowaniu 
Europejskiego Quizu Finansowego. Nasza drużyna reprezento-
wała województwo pomorskie, jako zwycięzcy w regionie oraz 
za zajęcie V miejsca w kraju w zmaganiach konkursowych z za-
kresu wiedzy ekonomicznej i matematyki. Główni organizatorzy 
przedsięwzięcia, czyli Związek Banków Polskich i Warszawski In-
stytut Bankowości, zaprosili zwycięskie zespoły z każdego z wo-
jewództw na konferencję w sprawie działań banków dla popula-
ryzacji wiedzy o nich i systemie finansowym. Prezesi ZBP i WIB 
wręczyli upominki młodzieży oraz podziękowania ich nauczycie-
lom. Wśród nic znaleźli się Marta i Mikołaj oraz ich nauczyciele 
– matematyki p. Hanna Marzejon oraz WOS-u p. Łukasz Kamiń-
ski. Konferencja odbywała się w warszawskim hotelu Hilton, tuż 
obok sali spotkań naszej piłkarskiej reprezentacji. Uczniom uda-
ło się zamienić kilka słów z trenerem Adamem Nawałką. 

Tekst Łukasz Kamiński
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CO SŁYCHAĆ W SP 6 DZIEŃ DZIECKA 
Z WĘDKARZAMI

NOWY ZARZĄD 
ZWIĄZKU EMERYTÓW

Niezwykła wizyta
23 maja naszą szkołę odwiedził Hilmar Ar Arason, dyrektor 
szkoły w Olafsviku na Islandii. Podziękował nam za zebranie 
książek w języku polskim, które wzbogaciły księgozbiór w jego 
szkole. Jest to szkoła, w której uczy się 40 polskich dzieci. W ich 
bibliotece było tylko 5 książek w ojczystym języku. W akcji ze-
brania i wysłania książek brało udział kilka osób i nasza szkoła. 
Udało nam się uzbierać dwa kartony książek. Łącznie do szko-
ły w Olafsviku popłynęło statkiem około 500 pozycji. Dyrek-
tor Hilmar Ar Arason spotkał się z naszym dyrektorem, Miro-
sławem Rożyńskim, polonistkami, Angeliką Losik i Agnieszką 
Kostencką, anglistką, Bogumiłą Drewek oraz przedstawicielką 
Samorządu Szkolnego, Karoliną Tyszka. Przekazał nam po-
dziękowania i książki o półwyspie Snaefellsnes, na którym 
znajduje się jego szkoła. My również przekazaliśmy mu książ-
ki i pamiątki związane z Redą. Potem zwiedzał naszą szkołę 
i  podziwiał krajobraz wokół niej. Był zbudowany tradycjami 
w naszej placówce i zainteresowany tym, jak wygląda system 
edukacji w Polsce. Akcję zebrania książek zainicjowały panie 
Angelika Losik i Agnieszka Kostencka. Samorząd Szkolny zajął 
się zbiórką. Pani Bogumiła Drewek była tłumaczką w czasie 
naszego spotkania.

Wizyta w Wilnie
1 czerwca pani Angelika Losik spotkała się w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie ze starostą gminy Mariampol, panem An-
drzejem Żabiełowiczem. Wizyta związana była z obchoda-
mi 100-lecia odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległo-
ści. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze 
i połączone było z promocją Redy. Na ręce pana starosty 
zostały przekazane materiały promocyjne Redy oraz książ-
ki w języku polskim, dla szkoły w gminie Mariampol. Ze 
strony pana Starosty zostałam zapewniona, że odwiedzi 
nasze miasto i to już niebawem.

Tekst Angelika Losik, fot. Jacek Grzywacz

3 czerwca Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 
126 REDA jak co roku zorganizował zawody wędkarskie dla 
dzieci. 

W ten piękny, słoneczny dzień nad brzegiem jeziora Bieszko-
wice zameldowało się 64 dzieci. Po zaciętej rywalizacji i bardzo 
dobrej współpracy rybek wyłoniono zwycięzców. Wszystkie 
dzieci wygrały. Zawody zakończyły się piknikiem przy grillu, 
w rodzinnej atmosferze, oraz nagrodzeniem wszystkich dzieci 
medalami, słodyczami, kołowrotkami i innym sprzętem węd-
karskim. W tym roku w zawodach z okazji „Dnia Dziecka” ogó-
łem udział wzięło 160 osób ( dzieci wraz z opiekunami i organi-
zatorzy). Na zakończenie Zarząd Koła PZW nr 126 REDA składa 
bardzo serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym. 

Tekst i fot. Prezes Koła - Łukasz Bertrand 

26 kwietnia, w hotelu River Style, z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Inwalidy odbyło się spotkanie Członków Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Redzie, połą-
czone z wyborami do władz Związku. 

Pani Przewodnicząca Elżbieta Lesner gorąco powitała wszyst-
kich zebranych oraz wygłosiła okolicznościowy referat na 
temat poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 
Następnie przeprowadzono wybory władz Związku kolejnej 
kadencji. Zebraniu przewodniczył Eugeniusz Czapp, w głoso-
waniu jawnym wybrano 13 osobowy Zarząd. Przewodniczącą 
Zarządu w następnej kadencji została ponownie Elżbieta Les-
ner, która od wielu lat jest bezgranicznie zaangażowana w pra-
cę społeczną na rzecz osób zrzeszonych w PZERiI w Redzie.
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