
Samorząd 30-lecia 
Polskiej Transformacji 
– takim tytułem szczyci się Reda, po zdobyciu 
nagrody w Ogólnopolskim Plebiscycie Sylwetki 
i Marki 30-lecia Wolności RP.

24 stycznia, w Warszawie, podczas Wielkiej Gali Sylwetki 
i Marki 30-lecia Wolności RP, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński odebrał z rąk Janusza Piechocińskiego, Prezesa 
Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, statuetkę Diament 
30-lecia Polskiej Transformacji wraz z tytułem Samorządu 
30-lecia Polskiej Transformacji. Tytuł ten jest przyznawany 
gminom i miastom, które inwestują w rozwój swojego 
regionu, podnoszą standard życia mieszkańców, wierzą 
w siłę swojej marki oraz w sposób wybitny wyróżniają się 
na tle innych samorządów.

Tytuł Samorządu 30-lecia Polskiej Transformacji jest przyzna-
wany po analizie takich obszarów, jak ekonomia, inwestycje 
i osiągnięcia ostatnich lat, rzetelność, etyka i relacje z przed-
siębiorcami, zaangażowanie społeczne, kultura i edukacja.

Organizatorem projektu Sylwetki i Marki Polskiego Samorzą-
du są Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców – Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, 
Przemysłu i Usług. 

fot. materiały prasowe
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Z wielką przyjemnością informujemy, że Reda ma już 
swoją piosenkę pod tytułem: „MOJA REDA”!
To zasługa naszych mieszkańców!
Słowa: Łukasz Tartas, Muzyka: Weronika Korthals-Tartas, 
Aranżacja: Mirosław Hałenda, Przygotowanie wokalne: 
Weronika Korthals-Tartas, Wykonanie: uczniowie redzkich 
szkół podstawowych: SP 2, SP 3, SP 4, SP 5 i SP 6.
Nagranie zrealizowano w grudniu 2019 w North Studio w Swa-
rzewie. W teledysku wykorzystano materiały pochodzące 
z  filmu promocyjnego miasta Redy, zrealizowanego przez 
„Arkadiusz Fabrycki Cinematography”. Realizacja teledysku: 
Sławomir Podwojski 

Pomiędzy Rumią, a Wejherowem
Leży miasteczko, piękne i młode
Taka perełka kaszubskiej ziemi

Szczęśliwie mieszkać tutaj możemy
 

Trochę jak z bajki w cichej krainie
Życie spokojnie nam tutaj płynie

I nie potrzeba mówić nikomu,
Że wszędzie dobrze ... najlepiej w domu!

 
Ref. To moje miasto, to moja Reda
Tutaj się nudzić po prostu nie da

Mamy Betlejem oraz Rekowo,
I Pieleszewo i Marianowo

A gdy na spacer przyjdzie ochota
Obierz kierunek na Moście Błota

 
Jest i Osiedle takie Przy Młynie

I pamiętajmy o Ciechocinie.
Tu się historia nasza zaczyna

To nasza wielka redzka rodzina.
 

Ref. To moje miasto, to moja Reda
Tutaj się nudzić po prostu nie da

 
A w miejskim parku same atrakcje

Można tu spędzić całe wakacje
Po rzece Redzie kajakiem pływać
No i przyrodę piękną podziwiać

 
Rowerem jeździć po redzkich łąkach

Lub inną trasą na swoich rolkach
Zimową porą, tu całkiem blisko,

Czeka na Ciebie lodowisko!
 

Piosenka „Moja Reda” 
jest materiałem promocyjnym Miasta Redy. 

Zobaczcie sami! 

TO MY! Reda 2020

„MOJA REDA”!

Liczba mieszkańców:
31 grudnia 2018 – 24 550
31 grudnia 2019 – 24 898

W roku 2019:
zawarto 161 małżeństw 

urodziło się 333 dzieci 
zmarło 144 osób

2   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



fo
t. 

M
. K

ac
zm

ar
ek

fo
t. 

M
. K

ac
zm

ar
ek

Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas XV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 19 grud-
nia 2019 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr XV/155/2019 w sprawie Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.
2.  Uchwała nr XV/156/2019 w sprawie określenia wzoru wnio-

sku o wypłatę dodatku energetycznego. 
3.  Uchwała nr XV/157/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w Re-
dzie.

4.  Uchwała nr XV/158/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na rok 2020 w Redzie.

5.  Uchwała nr XV/159/2019 w sprawie przystąpienia do reali-
zacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” - edycja 2019-2020.

6.  Uchwała nr XV/160/2019 o zmianie Uchwały nr III/26/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w spra-
wie udzielenia w 2019 roku pomocy rzeczowej Samorządo-
wi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe 
na terenie miasta Redy. 

7.  Uchwała nr XV/161/2019 w sprawie udzielenia w 2020 roku 
pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego 
na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy.

8.  Uchwała nr XV/162/2019 w sprawie zaciągnięcia w 2020 
roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie plano-
wanego deficytu. 

9.  Uchwała nr XV/163/2019 w sprawie określenia średniej 
ceny jednostek paliwa w Gminie Miasto Reda na rok szkol-
ny 2019/2020. 

10.  Uchwała nr XV/164/2019 w sprawie o zmianie uchwały Nr 
XXXIV/377/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania 
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za 
osiągnięcia w działalności sportowej.

11.  Uchwała nr XV/165/2019 w sprawie przeprowadzenia na 
terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 

12.  Uchwała nr XV/166/2019 w sprawie udzielenia w 2020 
roku Gminie Wejherowo pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej do kwoty 60 000zł.

13.  Uchwała nr XV/167/2019 w sprawie o zmianie Uchwały nr 
III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 
roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok. 

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 13 stycz-
nia 2020 r. roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr XVI/171/2020 w sprawie utworzenia ośrodka 

wsparcia o zasięgu gminnym Klub „Senior+”.
2.  Uchwała nr XVI/172/2020 w sprawie przyjęcia planu po-

trzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecz-
nych w 2020 roku.

3.  Uchwała nr XVI/173/2020 uchwały o zmianie Uchwały nr 
XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 
roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej 
Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi 
powiatowe na terenie Miasta Redy.

4.  Uchwała nr XVI/174/2020 w sprawie udzielenia w 2020 roku 
pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskie-
go na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy.

5.  Uchwała nr XVI/175/2020 o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w spra-
wie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok. 

6.  Uchwała nr XVI/176/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Redy.

7.  Uchwała nr XVI/177/2020 w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie na 2020 
rok

8.  Uchwała nr XVI/178/2020 o zmianie uchwały Nr IV/46/2015 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015 r. w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

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

14.  Uchwała nr XV/168/2019 w sprawie o zmianie Uchwały nr 
III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 
roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Redy.

15.  Uchwała nr XV/169/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Redy.

16.  Uchwała nr XV/170/2019 w sprawie Budżetu Miasta Redy 
na 2020 rok.

Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie 
YouTube, przekierowanie z www.bip.reda.pl 
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INWESTYCJE MIEJSKIE 
WĘZEŁ GOTOWY!
W czwartek, 9 stycznia, o godz. 14:00 odbyło się uro-
czyste otwarcie węzła integracyjnego w Redzie. W wy-
darzeniu uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska 
oraz Prezes Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
-Sopot Aleksandra Dulkiewicz oraz Starosta Powiatu 
Wejherowskiego Gabriela Lisius.
Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej za-
kończyła się budowa węzła przesiadkowego przy dworcu 
PKP w Redzie. Jest on częścią dużego projektu budowy 
sieci 26 węzłów integracyjnych w całej metropolii, dzięki 
którym z transportu zbiorowego ma skorzystać prawie 
550 tys. pasażerów więcej niż dotychczas. 

Węzeł integracyjny w Redzie jest ważnym udogodnie-
niem przede wszystkim dla mieszkańców Redy, ale sko-
rzystają z niego także mieszkańcy powiatu puckiego i wej-
herowskiego, którzy właśnie w Redzie zostawiają swoje 
samochody i przesiadają się do pociągów. Inwestycja obej-
mowała nie tylko budowę samego węzła przesiadkowego, 
ale także przebudowę dróg, skrzyżowań, zmianę organi-
zacji ruchu, przebudowę przejść dla pieszych, przejazdów 
rowerowych i chodników.
Węzeł integracyjny w Redzie to blisko 200 miejsc par-
kingowych dla samochodów, wliczając system park&ride 
– dla osób odwożących pasażerów na pociąg – i miejsca dla 
osób z niepełnosprawnością. Swoje pojazdy będą mogli na 
nim zostawić również rowerzyści – elementem węzła jest 
parking bike&ride z miejscami dla 137 rowerów. Na węźle 
zainstalowano również system monitoringu, windy, ławki 
oraz nasadzono nowe drzewa i krzewy.

– Do tych statystyk należy dodać jeszcze, że węzeł w Redzie 
jest jedną ze 160 inwestycji metropolitalnych realizowanych ze 
środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych. To projekty o łącznej kwocie dofinansowania 1,1 
mld zł. Na tym polega współpraca metropolitalna, że potra-
fimy dostrzec korzyści z takich inwestycji. Dzisiaj otwieramy 
już kolejny węzeł z zaplanowanej sieci 26 takich obiektów. To 
jest początek tej drogi, bo do węzłów integracyjnych potrzeba 
szeregu innych ważnych decyzji, które będą dotyczyły trans-
portu publicznego. Nie chodzi tylko o budowanie parkingów, 
ale o koordynację różnych środków transportu – pociągów i 
autobusów oraz uwspólnienie taryfy biletowej – mówił Mie-
czysław Struk, Marszałek Województwa.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 18 mln zł, z czego 
prawie 8 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. 
Projekt realizowany był od lipca 2017 roku, a jego celem 
jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego 
w  Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Pro-
jekt „Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami” 
powstał dzięki OMGGS w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych (ZIT) finansowanych z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
2014-2020. Do tej pory ukończono budowę węzłów w Go-
łubiu, Rębiechowie, Gościcinie Wejherowskim, Pszczół-
kach, Cieplewie i Kartuzach. W ramach mechanizmu ZIT, 
OMGGS realizuje prawie 160 różnych projektów o łącznej 
kwocie dofinansowania 1,1 mld zł. 
O zasługach Redy w budowaniu współpracy metropolital-
nej mówiła Aleksandra Dulkiewicz, Prezes Zarządu Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot:
– To właśnie Reda znalazła się wśród pierwszych założycieli 
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Gorącym orędow-
nikiem GOM od samego początku był przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, który skutecznie przekonał 
radę miejską do przystąpienia do stowarzyszenia, argumen-
tując, że metropolia to jeden organizm i w jego ramach musi-
my ściślej współpracować. Burmistrz Krzysztof Krzemiński był 
aktywnym członkiem zespołu negocjacyjnego, który ustalał 
z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem listę projektów metro-
politalnych w tzw. ZIT-ach.

KALENDARIUM
2014 – Powstaje koncepcja węzła integracyjnego w Redzie. 
Wykonawca: Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii 
Drogowej „Trafik” Kazimierz Jamroz.
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INWESTYCJE MIEJSKIE 
20 lipca 2016 – Podpisanie umowy na wykonanie doku-
mentacji projektowej Węzła Integracyjnego Reda wraz 
z  trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy. Wyko-
nawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. 
z Gdańska. 
29 maja 2017 – Podpisanie umowy RPPM.09.01.01-22-
0012/17-00 o dofinansowanie projektu „Budowa węzła in-
tegracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi” w ramach 
Poddziałania 9.1.1. - Transport Miejski - mechanizm ZIT 
31 października 2018 – Podpisanie umowy na realiza-
cję projektu. Wykonawca: KRUSZYWO Sp. z o.o. z siedzibą 
w Linii

ZIMA - WIOSNA 2019
Wymieniany jest stary kolektor ściekowy (WRR). Sieć wo-
dociągowa jest częściowo wymieniana, 
a częściowo kładzie się nowe nitki.
WIOSNA 2019
Trwa budowa kanalizacji deszczowej, z jednoczesnym 
przygotowaniem miejsca na montaż skrzynek rozsączają-
cych pod terenem przyszłego parkingu. 
WIOSNA – JESIEŃ - ZIMA 2019
Przebudowywany jest układ drogowy – skrzyżowanie ulic 
Gdańskiej i Młyńskiej. Powstaje lewoskręt w ul. Młyńską 
i sygnalizacja świetlna. Trwają prace na parkingu i przed 
budynkiem dworca, gdzie powstaje parking kiss&ride 
i bike&ride. Modernizowana jest infrastruktura piesza i ro-
werowa oraz infrastruktura przystanków autobusowych.

Tak było... 

...a tak jest! 

WĘZEŁ W LICZBACH
• Obszar objęty inwestycją – około 2,7 hektara, w tym: 
 – nawierzchnie z kostki brukowej – 8 600 m2

 – jezdnie asfaltowe - 7700 m2

 – chodniki z płytek - 4800 m2

• 4 zatoki i 5 wiat autobusowych
• 202 miejsca parkingowe, w tym:
 –  8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 
 – 10 miejsc kiss&ride,
• 137 miejsc dla rowerów
• 11 miejsc TAXI
• 7 ławek
• 10 sygnalizatorów świetlnych
• 7 doświetlonych przejść dla pieszych
• 3 totemy informacyjne dla pasażerów
• 3 kamery monitoringu
• 2 windy  
•  Posadzono 35 drzew, 2 936 szt. krzewów iglastych i liś-

ciastych oraz 368 szt. pnączy, 717 szt. traw i bylin.

Inwestycja „Budowa Węzła Integracyjnego Reda wraz z tra-
sami dojazdowymi” została dofinansowana z Unii Europej-
skiej w ramach Działania 09.01 Transport miejski – mecha-
nizm ZIT (Osi Priorytetowej 9 Mobilność) Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 
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6 LUTEGO
g. 15:00 - 16:00 - Osiedle przy Młynie, 

Garncarska, Morska oraz Moście Błota
g. 16:00 - 17:00 - Rekowo, Ciechocino

 
13 LUTEGO

g. 15:00 - 16:00 - Osiedle Konopnickiej, 
Pieleszewo, Betlejem

g. 16:00 - 17:00 - dzielnica Centrum

POZNAJ SWOJEGO 
DZIELNICOWEGO!

28. FINAŁ WIELKIEJ 
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY JUŻ ZA NAMI!
12 stycznia 2020 r. od godz. 15:00 do 20:00 prowadzili-
śmy zbiórkę na WOŚP, tym razem w Zielonej Wiosce 
Aquaparku Reda. 

Fenomenalne koncerty wzbudziły dużo emocji! Zagrali i za-
śpiewali: Martyna Piesiak, Roksana Jocz, Krzysztof Kreft, 
Agata Jasińska, Karina Gęsicka, Natalia Modzelewska, 
Redzka Orkiestra Dęta, Heavymetalowe Jaśki. Gratulujemy 
zaangażowania w akcję harcerzom, a także licznym wolon-
tariuszom z redzkich szkół, którzy pomagali w kawiarence. 

W Redzie ogółem zebrano ok. 54 000 zł, w tym podczas 
licytacji zebraliśmy 10 330 zł!!! Za najwyższą kwotę 660 zł 
zakupiono koszulkę Arki Gdynia z autografami piłkarzy, 
następnie voucher na bowling do wykorzystania w Hote-
lu River Style za 290 zł i ex aequo poduszkę – ster WOŚP 
z gadżetami z Urzędu Miasta w Redzie oraz zegarek WOŚP 
za 280 zł. Dziękujemy wszystkim za niesamowite zaanga-
żowanie w zbiórkę! 

fot. M. Kaczmarek

OSZUST ZOSTAŁ 
ZATRZYMANY
Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi 
metodą „na policjanta”. Niedawno przestępcy oszuka-
li 61-latkę na kilkadziesiąt tys. zł. Po rozmowie z oszu-
stem kobieta wyrzuciła przez okno spakowane pienią-
dze. Sprawą zajęli się kryminalni z Rumi i Wejherowa 
oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, któ-
rzy ustalili tożsamość i zatrzymali 23-letniego spraw-
cę. Okazało się, że zatrzymany był poszukiwany. Został 
on tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną przy 
każdej możliwej okazji mówią o zagrożeniach wynikających 
z kontaktu z osobami dopuszczającymi się oszustw metodą 
„na policjanta”. Policjanci sami organizują spotkania z senio-
rami, ale także uczestniczą w organizowanych przez inne 
instytucje. Podczas spotkań prezentują schemat rozmowy 
telefonicznej z oszustem, wskazując szczegóły, na które na-
leży zwrócić uwagę. Oszust przedstawia się jako policjant 
bądź funkcjonariusz innej służby, najczęściej podaje stopień 
imię i nazwisko, czasami wymyślony numer identyfikacyjny. 
Sprawca informuje swoją ofiarę o tym, że jest obserwowana 
przez oszustów i w końcu straszy, że jej pieniądze w banku 
oraz te w domu są zagrożone kradzieżą. Na koniec dodaje, że 
przekazując pieniądze policji, ofiara może je uratować. Naj-
częściej pada polecenie wyrzucenia pieniędzy przez okno lub 
pozostawienie ich w umówionym miejscu. Fikcyjny policjant, 
za którego podaje się oszust, gwarantuje także, że pieniądze 
zostaną zwrócone ich właścicielowi. I to właśnie te szcze-
góły oznaczają, że mamy do czynienia z  przestępcami. 
Policjanci nigdy nie informują o swoich działaniach, nie 
namawiają do współpracy, a co najważniejsze nie proszą 
o przekazanie pieniędzy. Jeżeli w rozmowie telefonicznej 
wystąpią elementy, o których mówimy, należy natych-
miast się rozłączyć i powiadomić policjantów oraz swo-
ich bliskich. Policjanci przestrzegają, aby w trakcie takich 
rozmów osoby nie udostępniały swoich danych dotyczą-
cych kont bankowych, środków na nich zgromadzonych, 
numerów telefonów komórkowych oraz adresu.
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LUTOWA ZGRANA REDA! XXV MIEJSKI KONKURS 
BOŻONARODZENIOWY

KOLEJNA BIESIADA 
LITERACKA

29 LUTEGO 2020 | 15:00–21:00
MOSIR | UL. ŁĄKOWA 59 

WSTĘP WOLNY

To już siedem lat wspólnych rozgrywek 
podczas zGranej Redy!

Tymczasowo zapraszamy do budynku Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na 6 godzin gier dla ekip w każdym wie-
ku! W sali wypełnionej entuzjastami planszówek znaleźć 
można pod 150 tytułów, wśród których znajdują się znane 
i lubiane oraz zupełne nowości!
 ZGRANA REDA TO: 
• ponad 150 gier na każdym spotkaniu,
• co miesiąc nowe tytuły w kolekcji,
• turnieje lokalne, a także eliminacje do mistrzostw Polski,
• miła, rodzinna atmosfera,
• wygodne krzesła, duże stoły i przestronna sala 
• możliwość kupna kawy, napojów i przekąsek na miejscu 
• bezpłatny parking pod MOSIR

17 grudnia jury w składzie: przewodniczący Tomasz 
Wiśniewski, Dorota Dobrzyńska (Fabryka Kultury), 
Bogdana Gołojuch i Barbara Terlecka (Stowarzyszenie 
Kunszt) oraz Karolina Bochan i Małgorzata Lewińska 
(Rada Miejska) oceniło prace nadesłane na konkurs 
bożonarodzeniowy, przyznając łącznie 56 nagród i wy-
różnień w 5 kategoriach.

Na XXV Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy wpłynęły 342 
prace, z czego najwięcej, bo 186, było stroików, wykona-
nych przez uczniów klas IV-VI. Zgodnie z tradycją bożona-
rodzeniową, do stroików wykorzystano głównie materiały 
naturalne, zdobiąc gotowy wyrób świecą. Ze wstążek naj-
ciekawszą pracę przygotowała Lena Roczyniewska z kl. 
5c SP3, zajmując pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajął 
Konrad Wasiuta z kl.5a SP3, a trzecie -Marianna Sultanyan, 
również z SP3. Zgodnie z regulaminem konkursu stroiki zo-
stały sprzedane, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży prze-
kazane na cele charytatywne. 

W piątek, 3 stycznia, w ramach cyklu „Biesiady Literackie”, 
Miejską Biblioteką Publiczną w Redzie odwiedził Tomasz 
Sekielski, znany dziennikarz i autor filmów dokumental-
nych. Biblioteka wypełniła się do ostatniego miejsca. Spot-
kanie prowadził, jak zawsze, Krystian 
Nehrebecki, a głównym tematem 
rozmów były książki Tomasza 
Sekielskiego „Smak Suszy”, 
„Zapach Suszy” i „Sejf”. Nie 
zabrakło też pytań o pra-
cę dziennikarską – autor 
był związany z redakcjami 
m.in. TVN, TVN 24 i TVP 1.

REDA KULTURALNA

fot. M. Kaczmarek

W kategorii przedszkolnej wpłynęły 83 choinki wykonane 
techniką collage. Pierwsze miejsce zajął Maksymilian Styba 
(6 l.) z Przedszkola „Przygoda”, drugie miejsce przypadło 
Jagnie Ciesielskiej (3 l.) z Przedszkola nr 2, a trzecie - Nadii 
Sulęta z Grupy Odkrywców „Przedszkola u Dziadka i Babci”. 
Klasy I – III wykonywały trójwymiarowe figurki świątecz-
ne – łącznie na konkurs wpłynęły 44 prace. Najciekawszą 
figurkę Mikołaja ze skarpetek wykonała Zuzanna Borkow-
ska z kl.1a SP6 i uzyskała pierwsze miejsce. Drugie miejsce 
zajęła Wiktoria Matuszak z kl.2 SP6, trzecie miejsce - Julia 
Kołodziejczyk z kl.2b SP5.
W kategorii klas VII-VIII do konkursu zgłoszono tylko 13 
witraży. Pierwsze miejsce zajęła Julia Frąckowiak z kl.7a 
SP3, drugie miejsce Wiktor Żelechowski z kl. 7a SP6, a trze-
cie Julia Wróbel z kl.7a SP3. 
Do konkursu zgłoszono także 16 szopek rodzinnych. 

Pierwsze miejsce zajęła szopka Igi Konkel (kl.7a SP6), 
wykonana w całości z piernika. Drugie miejsce zajęła 
szopka z makaronu Julii Szyjkowskiej (kl.2c SP3), a trze-
cie - bardzo ciekawa szopka uczniów z klasy kl.2At Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Redzie.

Tekst: Beata Zawal – Brzezińska, fot. Teresa Dopke
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REDA KULTURALNA

KONCERT ZESPOŁU 
„FARBA”

POPLENEROWY 
WERNISAŻ KUNSZTU

KONCERT ZESPOŁU 
„FUCUS”

W ostatnią niedzielę 2019 roku, w kościele pw. Wniebo-
wzięcia N.M.P. i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie 
zagrał zespół FARBA, który – w specjalnie przygotowanej 
aranżacji – zaprezentował najpiękniejsze polskie kolędy 
i pastorałki. Organizatorem wydarzenia była Fabryka Kul-
tury.

fot. Michał Kaczmarek

W święto Trzech Króli, w kościele św. Antoniego Padew-
skiego odbył się koncert kaszubskich i polskich kolęd i pa-
storałek, w wykonaniu zespołu FUCUS, z którym gościnnie 
zaśpiewała Weronika Korthals. W trakcie koncertu można 
było złożyć dar serca dla chorej Nadii, mieszkanki Redy. 
Łącznie udało się zebrać 4 313,94 zł. Kwota zostanie prze-
znaczona na rehabilitację dziewczynki.
Zagrali i zaśpiewali: Rafał Rompca – gitara, śpiew; Patry-
cja Klein – flety, śpiew; Anna Szalk – skrzypce, śpiew; Zuzia 
Szalk – skrzypce, śpiew (najmłodszy członek zespołu); Zbi-
gniew Wójcik- gitara basowa; Marcin Ciesielski -perkusja; 
Mirosław Hałenda – klawisze; Jacek Hoduń- akordeon; We-
ronika Korthals -śpiew. Organizatorami koncertu byli para-
fia św. Antoniego i Fabryka Kultury w Redzie.

fot. Michał Kaczmarek

13 grudnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hiero-
nima Derdowskiego, odbył się wernisaż poplenerowej 
wystawy Stowarzyszenia KUNSZT. 

Tegoroczny plener KUNSZTU odbył się w Gdańsku, a wzię-
li w nim udział artyści z Redy, Rumi, Pucka i Wejherowa: 
Adam Majkowski, Aleksandra Osiczko, Alicja Sykucka, Bar-
bara Terlecka, Beata Zawal - Brzezińska, Bogdana Goło-
juch, Bogusława Bach, Brygida Śniatecka, Danuta Włodar-
czyk- Okupska, Elżbieta Bieńko- Kornacka, Ewa Świderska 
-Mądry, Iwona Kocińska, Janina Koniuszy, Joanna Mroczek, 
Małgorzata Łukasiewicz, Teresa Jałocha, Wanda Parcelew-
ska i Włodzimierz Tkaczyk. Plener odbył się dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta w Redzie i Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie.

fot. Michał Kaczmarek

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym 
miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmi-
strza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmi-
strza Miasta Redy, Urząd Miasta w Redzie zastrzega sobie prawo 
wyboru i redakcji nadesłanych materiałów, w tym ich skracania 
i zmiany tytułów. Materiały do kolejnego numeru są przyjmowane 
w wersji elektronicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:  
promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowa-
nia materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie 
publikuje się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie
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SREBRNA REDA

WIGILIA SENIORA
PROBLEM 

Z NADCIŚNIENIEM 
LUB CHOROBĄ UKŁADU 

KRĄŻENIA?
Zapraszamy mieszkańców Miasta Reda do 

skorzystania z BEZPŁATNEGO programu 
rehabilitacji kardiologicznej w ramach 

projektu „Rehabilitacja kardiologiczna szansą 
na wydłużenie aktywności zawodowej 

mieszkańców województwa pomorskiego” 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na czym polega 
rehabilitacja kardiologiczna?

Jej zadaniem jest przywrócenie pacjentowi spraw-
ności fizycznej i psychicznej. Dopasowanie pro-
gramu rehabilitacji kardiologicznej jest kwestią 
indywidualną – u niektórych osób konieczne jest 
skorzystanie z pomocy kilkunastu specjalistów, 
w tym: kardiologa, dietetyka, fizjoterapeuty i psy-
chologa. 

ZAPEWNIAMY:
• echo serca
• próbę wysiłkową 
• badania laboratoryjne
oraz :
• kompleksową rehabilitację kardiologiczną
•  sesje aktywności fizycznej 
• sesje psychoedukacyjne
• konsultacje z dietetykiem i psychologiem

Zgłoszenie do programu:
Tel. 509 574 877

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej 
Optima Care Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 49
81-198 Kosakowo

SPOTKANIE NOWOROCZNE

W Redzie Rekowie odbyła się Wigilia Seniora, wspólnie or-
ganizowana przez parafię Najświętszej Maryi Panny Nie-
ustającej Pomocy i dwie szkoły, redzką „piątkę” oraz Szkołę 
Podstawową w Rekowie Górnym. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą. Następnie zgromadzeni przenieśli się do 
SP 5. Życzenia świąteczne Seniorom składali: dyrektor SP 
5 Anna Milewska wraz z  przewodniczącą Rady Rodziców 
Agatą Bizewską, dyrektor SP w Rekowie Górnym Lidia 
Ceynowa-Krawczyk, a w imieniu władz samorządowych: 
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński i Wójt Gminy 
Puck Tadeusz Puszkarczuk. Do życzeń dołączyli się ks. dr 
Fabian Tokarski oraz przewodnicząca Koła Caritas Anna 
Hebel. Atrakcją spotkania były jasełka, przygotowane 
przez uczniów klasy 2b i 3 SP 5 pod kierunkiem Joanny Soitz 
i Bogusławy Paszowską oraz ks. Adama Pleskota. Występ 
młodych aktorów przeplatały kolędy zespołu wokalnego 
Marka Czarnowskiego. Na zakończenie zaprezentował się 
zespół taneczny Bombastic Dance, prowadzony przez Ka-
tarzynę Orzechowską. Uczestnicy otrzymali upominki wy-
konane przez uczniów oraz członków Koła Caritas.

Tekst i fot.: B. Paszowska i A. Milewska

7 stycznia w sali widowiskowej MOSiR Reda odbyło się 
spotkanie noworoczne redzkich seniorów. Grupa teatral-
na pod wodzą pani Anny Mostek zaprezentowała pokaz 
„Kapelusze mają dusze”. Zgromadzona publiczność ciepło 
przyjęła inicjatywę swoich rówieśników działających przy 
Uniwersytecie III Wieku. W wydarzeniu udział wzięli Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój, Burmistrz Mia-
sta Redy Krzysztof Krzemiński i redzcy samorządowcy.
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KLUB KREATYWNEGO 
NAUCZYCIELA
Redzki Klub Kreatywnego Nauczyciela został założony 
w Prywatnej Szkole Podstawowej im. T. Halika w Re-
dzie przez Irminę Żarską. Jest to zrzeszenie nauczycieli 
z różnych szkół, którzy nie ustają w poszukiwaniu no-
wych metod i rozwiązań edukacyjnych, chcą poświę-
cać swój czas na spotkania z innymi edukatorami oraz 
są gotowi na nowości i zmiany.

Do tej pory odbyły się trzy spotkania RKKN. Na kolejny 
semestr zaplanowano ich pięć. 25 lutego Dorota Kujawa-
-Weinke (członek grupy Superbelfrzy, nauczycielka Szko-
ły Podstawowej nr 21 w Elblągu, mentor kursu OK zeszyt 
prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, od 
4 lat wykorzystująca ocenianie kształtujące w swojej pra-
cy lekcyjnej) opowie, jak stosować na co dzień ocenianie 
kształtujące. 17 marca swoje tricki na TIKi zdradzi Katarzy-
na Drausal – nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego 
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolsze-
wie. Jej szczególne zainteresowania to zastosowanie no-
woczesnych technologii i metod aktywizujących w naucza-
niu oraz rozwijanie kompetencji miękkich wśród uczniów. 
21 kwietnia o kompetencjach miękkich opowie Małgorzata 
Solowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Gdańsku, trenerka Erasmus+ w Hiszpanii i Rumunii 
z gamifikacji i kreatywnego myślenia, propagatorka pracy 

projektami z wykorzystaniem technologii i dostępnych 
aplikacji, inicjatorka współpracy z instytucją zrzeszającą 
organizacje samorządów uczniowskich w Europie OBES-
SU, fanka implementowania edukacji nieformalnej w szkol-
nictwie i rozwijania miękkich kompetencji u uczniów. 19 
maja odbędzie się rozmowa o przestrzeni szkolnej z Ada-
mem Perzyńskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 27 
w Gdańsku, wyjątkowej pod względem organizacji sal lek-
cyjnych.
Ostatnie spotkanie Redzkiego Klubu Kreatywnego Nauczy-
ciela w tym roku szkolnym odbędzie się 23 czerwca. Będzie 
miało ono charakter podsumowujący. Nauczyciele, którzy 
chcieliby dołączyć do Klubu w II semestrze jego działalno-
ści, mogą skontaktować się w tej sprawie z jego założyciel-
ką, Irminą Żarską (e-mail: irmina.tabaka@gmail.com). Człon-
kowie Klubu nie ponoszą żadnych kosztów związanych 
z jego działalnością.
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MIASTO 
DOFINANSOWAŁO 
ŻŁOBKI

SZKOLENIA 
DLA NAUCZYCIELI 
PRZEDSZKOLNYCH

2 stycznia w Urzędzie Miasta w Redzie podpisano umo-
wy na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach i klu-
bach dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy 
Miasto Reda. Umowy podpisały trzy żłobki, trzy klu-
by dziecięce oraz dwie osoby zatrudniające czterech 
dziennych opiekunów. Miesięczna wysokość dotacji na 
jedno dziecko w 2020 r. wynosi 100 zł. 

Miasto może dofinansować pobyt w placówce pod warun-
kiem, że dziecko mieszka w Redzie. Warunkiem otrzymania 
dotacji jest zmniejszenie każdorazowo miesięcznej opłaty 
wnoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w ww. placów-
kach, o kwotę uzyskanej dotacji od Gminy. Szczegółowy 
wykaz dotowanych placówek oraz dziennych opiekunów 
znajduje się na miejskiej stronie internetowej reda.pl.

Dzieci z najstarszych grup Przedszkola nr 1 w Redzie wzięły 
udział w XV Pomorskim Konkursie Pieśni Bożonarodzenio-
wej, odbywającym się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Szemudzie. Przy akompaniamencie gitary dzieci zaśpiewa-
ły kolędę „Żëczbë na Gòdë”. Chociaż nie udało się zdobyć 
miejsca na podium, jesteśmy dumni z udziału w konkursie, 
gdyż dzieci zdobyły nowe doświadczenia, a przede wszyst-
kim dobrze się bawiły.

W grudniu zakończyło się szkolenie z zakresu techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych, podstaw pracy 
z komputerem, podstaw pracy w sieci, przetwarza-
nia tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych, w którym 
uczestniczyło 15 nauczycielek redzkich przedszkoli 
publicznych. 

Szkolenie, zrealizowane w ramach projektu „Przedszkola-
ki z perspektywą – utworzenie 275 nowych miejsc przed-
szkolnych w Redzie”, miało na celu podniesienie kwalifika-
cji nauczycieli z zakresu korzystania z narzędzi TIK w pracy 
z dziećmi. Łącznie uczestniczki zrealizowały 84 godziny 
kursu, na zakończenie którego wszystkie zdały egzamin 
i uzyskały certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje.

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

9 i 10 stycznia w przedszkolu odbyła się pogadanka z po-
licjantami z Komisariatu Policji w Redzie. Goście opowia-
dali dzieciom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i na 
co dzień. Dzieci, odpowiadając na pytania policjantów, wy-
kazały się znajomością podstawowych przepisów ruchu 
drogowego. Wielkie zainteresowanie wzbudził policyjny 
mundur, prezentowany przez funkcjonariuszy. W podzię-
kowaniu za spotkanie dzieci wręczyły policjantom laurkę.

Tekst i fot. archiwum Przedszkola nr 1
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CO SŁYCHAĆ W SP 2
Oszczędzanie i przedsiębiorczość dla najmłodszych
W styczniu wszystkie klasy drugie rozpoczynają realizację 
ogólnopolskiego projektu „Od grosika do złotówki”, który 
będzie prowadzony przez cały rok.
18 listopada odbyło się szkolenie, w którym udział wzię-
ło liczne grono zainteresowanych projektem nauczycielek 
edukacji wczesnoszkolnej z SP2 i SP 3 w Redzie oraz kilku 
innych szkół z pobliskich miejscowości. Szkolenie prowa-
dziła p. Kornelia Maternicka, która zapoznała obecne na-
uczycielki ze szczegółami projektu i rozdała materiały szko-
leniowe. Projekt dotyczy finansów i przedsiębiorczości dla 
maluchów. Propozycje zawarte w programie stanowią uni-
kalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacają-
cą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu 
bezpieczeństwa, a także są przydatne we współczesnym 
świecie jako elementy edukacji najmłodszych w zakresie 
przedsiębiorczości i preorientacji zawodowej. Szkolnym 
koordynatorem projektu jest p. Grażyna Krzebietke.

Sukcesy uczniów SP 2
Pod koniec listopada w SP 8 w Gdyni odbył się Między-
szkolny Integracyjny Konkurs Recytatorski pod hasłem 
„Śmiech to zdrowie – humor w poezji polskiej”. Konkurs ten 
miał charakter integracyjny – adresowany był zarówno do 
uczniów pełnosprawnych, jak i do tych z rozmaitymi dys-
funkcjami. Uczestnicy recytowali wiersze m.in. L. J. Kerna, 
A. Mickiewicza, K. I. Gałczyńskiego.
Poziom konkursu był tak wyrównany, że jury przyznało po 
dwie równorzędne nagrody za I, II i III miejsce. Uczniowie 
SP 2 w kategorii klas 4-6, zajęli miejsca na podium: I miej-
sce - Adrian Wołczek (kl. VI g) za wiersz pt. „Ballada o kogu-
cie, II miejsce - Adam Sądej (VI g) za wiersz „Komar, niewiel-
kie licho”. Uczniów do konkursu przygotowała p.  Kamila 
Kolleck.

Teksty i fot. archiwum SP 2

CO SŁYCHAĆ W SP 3

Dzień Anioła 
Jak w roku ubiegłym, klasy 1-3 brały udział w projekcie „Idą 
święta”. Jednym z najważniejszych celów projektu było 
uświadomienie dzieciom, jak ważna jest tradycja wysyła-
nia kartek świątecznych. Zadaniem uczniów było napisa-
nie życzeń, zaadresowanie do wybranej osoby i oczywiście 
wysłanie kartki. W tym celu niektóre klasy wybrały się na 
pocztę, a inne wysyłały kartki indywidualnie, w ramach za-
dania domowego. W ramach projektu ogłoszony został też 
konkurs dla klas na zbiorowe wykonanie kartki świątecznej 
w dużym formacie. 18 grudnia w szkole obchodzono Dzień 
Anioła. Zrobiło się anielsko, zarówno dzieci jak i nauczy-
ciele ubrani byli na biało, a wiele osób miało skrzydła i au-
reole. Uwieńczeniem tego dnia było wspólne kolędowanie 
na sali gimnastycznej, pięknie świątecznie udekorowanej 
przez panie Hannę Zwierzycką i Alicję Formellę. Uczniowie 
poznali przy okazji wiele ciekawostek na temat najpopu-
larniejszych polskich kolęd. Zaprezentowano też własno-
ręcznie wykonane kartki świąteczne. Projekt ,,Idą święta” 
roztoczył magię świąt całej szkole.

Tekst: Monika Jabłońska, fot. Marta Semmerling

Jasełka dla najmłodszych
19 grudnia uczniowie klas 0 - 3 spotkali się w sali gimnastycz-
nej na jasełkach, przygotowanych przez grupę teatralną, 
działającą przy PZPOW w Wejherowie pod kierunkiem pani 
Maria Szymoniak. Na scenie można było podziwiać akto-
rów, wcielających się w role piratów, bizneswoman, babci, 
kota, uczennic, pastuszków i Marii. A wszystko przy bardzo 
nietypowych piosenkach religijnych, w wykonaniu samych 
występujących. Oprawą muzyczną zajęli się ks. Paweł Lew 
Kiedrowski oraz pani Maria Szymoniak. Przy kostiumach 
i scenografii pomagała aktorom pani Alina Dampc oraz ks. 
Paweł. Natomiast piękną dekorację wykonały panie Han-
na Zwierzycka oraz Alicja Formella. Jasełka pokazały dzie-
ciom, w jak różny sposób można czekać na nadejście Pana 
Jezusa. Na zakończenie pani dyrektor Justyna Zabrodzka 
i ks. Paweł złożyli wszystkim świąteczne życzenia.

Tekst: Maria Szymoniak, fot. Teresa Dopke

STYCZEŃ 2020 REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY   •   13



CO SŁYCHAĆ W SP 4 CO SŁYCHAĆ W SP 5
Mediacje rówieśnicze
W naszej szkole mediacja sprawdza się jako metoda roz-
wiązywania konfliktów bez przemocy, w atmosferze sza-
cunku i wzajemnej odpowiedzialności. W SP 4 wprowadzo-
no tę metodę przy pomocy Katarzyny Stryjek, mediatora 
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Prezesa Oddziału 
Polskiego Centrum Mediacji w Sopocie. Uczniowie klas VII 
w demokratycznych wyborach wyłonili kolejnych klaso-
wych mediatorów, charakteryzujących się koleżeństwem, 
chęcią niesienia pomocy potrzebującym, łatwością nawią-
zania relacji z innymi osobami, obiektywizmem oraz zaufa-
niem. 11 i 12 grudnia w SP 6, pod kierunkiem Katarzyny 
Stryjek odbyły się warsztaty ,,Radzenie sobie z konfliktem’’ 
i „Mediacje rówieśnicze”. Uczestniczyli w nich grupy ucz-
niów z SP 2, SP 4, SP 5 i SP 6. W ramach zajęć mediatorzy 
szkolni rozwinęli umiejętności w sferze komunikacyjnej 
oraz rozwiązywania konfliktów, zrozumieli charakter me-
diacji rówieśniczych, oraz poznali główne zasady mediacji. 
Nie zabrakło zajęć praktycznych. Dyplomy Mediatorów 
Rówieśniczych otrzymały kolejne cztery osoby: Martyna 
Błaszczyk, Simona Dobrowolska, Oliwia Górna i Jeremi 
Mojsiejenko. Gratulacje!!!

Tekst i fot. Natalia Richert

Konkurs Plastyczny „Mój Ulubiony Bohater Literacki”
Ogłoszono zostały wyniki konkursu plastycznego zorgani-
zowanego przez bibliotekę szkolną pt. „Mój ulubiony boha-
ter literacki”. Konkurs polegał na przedstawieniu ulubione-
go bohatera książek zakupionych do biblioteki w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nagrody 
wręczyły wicedyrektor szkoły Jolanta Trzosek oraz Joanna 
Bizewska. W grupie klas 1-3 pierwsze miejsce zdobyła Na-
dia Owczarzak z kl.2B, drugie miejsce Julia Kołodziejczyk 
z kl. 1B  i trzecie miejsce Magdalena Lipińska z kl. 2B. Jury 
postanowiło również przyznać wyróżnienie Agnieszce Ko-
biella z kl.1B. W grupie klas 4-8 pierwsze miejsce zajęła Bar-
bara Wewiórowska z kl.6B, drugie miejsce Sara Szuda z kl.8 
i trzecie miejsce Anna Kobiella z kl.6A.

Tekst i fot. Joanna Bizewska

Świątecznie, muzycznie i po angielsku
Do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Świątecznej 
Piosenki Anglojęzycznej zgłosiło się 25 uczniów. Oprawę 
konkursu przygotowali najmłodsi uczniowie Piątki, wraz 
z paniami Anną Dumańską i Lilianą Pawłowską oraz szkol-
ny zespół tańca nowoczesnego Bombastic Dance Kata-
rzyny Orzechowskiej. W repertuarze znalazły się m.in. Let 
it snow, All I want for Christmas is you, Merry Christmas 
Everyone. Uczestników, w kategoriach solo lub duet, oce-
niało  jury w składzie: Dorota Barbarewicz, Liliana Pawłow-
ska i  Katarzyna Orzechowska. Laureaci: grupa młodsza 
w kategorii solo: Judyta Czaus SP im. T. Halika Reda, Kinga 
Boszk SP1 Rumia, Aleksandra Galuszka SP1 Rumia. Grupi 
młodsza w kat. duet: Lena Kwiecień i Liliana Kupracz SP1 
Rumia, Kacper Komorowski i Alex Kozłowski SP5 Reda. 
Grupa starsza w kat. solo: Dominika Czapp SP5 Reda, Olga 
Żornaczuk SP1 Rumia, Aleksandra Hinz SP Luzino. Grupa 
starsza w kat. duet: Małgorzata Kloka i Agata Drewa SP5 
Reda, Wiktoria Wiklosz i Szymon Smuniewski SP1 Rumia, 
Maja Kreft i Lara Wandtke SP5 Reda. 

Tekst i fot. Monika Stanek

Święta na Kaszubach
Przed Świętami uczniowie z klas młodszych udali się do 
Wejherowa, aby poznać świąteczne tradycje kaszubskie. 
Podczas lekcji w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej pan Roman Drzeżdżon opowiedział o dan-
ce, szopce i Gwiżdżach oraz wyjaśnił, kim są paneszczi 
i  jak można przekształcić kaszubskie nuty, żeby stały się 
całkiem świąteczną piosenką. Na warsztatach metodą qui-
llingu wykonaliśmy kartki świąteczne, z którymi udaliśmy 
się do Kawiarni Familijnej, gdzie panie pokazały nam jak 
połączyć zabawę z nauką języka kaszubskiego. 

Tekst i fot. Monika Kubisiak
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CO SŁYCHAĆ W SP 6

Dyskusyjny Klub Filmowy dla Rodziców 
Dyskusyjny Klub Filmowy istnieje w naszej szkole już trzeci 
rok. Spotkania odbywają się w gronie rodziców i specjalistów 
pracujących w naszej placówce. Po obejrzeniu filmu, przy fi-
liżance aromatycznej kawy lub herbaty, jest 
czas na podzielenie się wrażeniami, a także 
dyskusję na temat poruszonych w  filmie 
problemów związanych z wychowaniem 
i dorastaniem naszych dzieci, a także wąt-
pliwościami nas, rodziców. Klub cieszy się 
rosnącą popularnością, skupiając coraz 
większe grono widzów. Podczas jednego 
z ostatnich spotkań klubu zaprezentowany 
został film pt. „Validation”. Ta piętnastomi-
nutowa etiuda zainspirowała do gorącej 
dyskusji. Film można znaleźć na YouTube 
i obejrzeć, by samemu dokonać oceny pre-
zentowanego w nim tematu.

A. Zientkiewicz

Podziękowanie od Pomorskiego Hospicjum dla dzieci
Mila niespodzianka czekała na społeczność redzkiej szóstki 
po powrocie z zimowej przerwy świątecznej. Samorząd Ucz-
niowski otrzymał podziękowanie od Pomorskiego Hospicjum 
dla dzieci w Gdańsku za pomoc i wsparcie podopiecznych 
tej placówki. Przypominamy, że fundusze zostały zebrane 
podczas aukcji misiów uszytych przez dzieci i dorosłych, któ-
ry odbył się w naszej szkole w trakcie Koncertu Jesiennego. 
Wszystkim uczestnikom tej bardzo ważnej akcji jeszcze raz 
gorąco dziękujemy.
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UWAGA MIESZKAŃCY! 

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 
W dniu 28 lutego 2020 r. będzie możliwość oddania powstających wyłącznie gospodarstwach 
domowych mieszkańców Redy następujących odpadów niebezpiecznych: 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg)* 
• baterie i akumulatory,  
• termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,  
• środki ochrony roślin i owadobójcze, 
• farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań 

nie przyjmujemy), 
• przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.  
Odpady należy przekazać osobiście naszym kierowcom

PIĄTEK, 28.02.2020 r. – POSTOJE PRZY SZKOŁACH: 
9:00 Prywatna Szkoła Podstawowa, ul. Norwida 59 

9:40 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 
10:20 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Łąkowa 36/38 
11:00 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzozowa 30 

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

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

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

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