
Redzki przystanek 
generała Hallera
W setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 
na dworcu kolejowym w Redzie uroczyście 
odsłonięto tablicę upamiętniającą wizytę 
generała Józefa Hallera. 100 lat temu dowódca 
Błękitnej Armii w drodze do Pucka zatrzymał 
się w Redzie. Witało go wówczas kilkaset 
osób, głównie Kaszubów, mieszkańców Redy 
– wtedy jeszcze osady - i innych, okolicznych 
miejscowości. 

fot. Antoni Filipkowski/AJF Media

fot. R. Kamiński
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REDZKI PRZYSTANEK GENERAŁA HALLERA

Jak 100 lat temu, tak i teraz, specjalny pociąg wiozący gości do 
Pucka zatrzymał się w Redzie. Okolicznościową tablicę odsłonili 
wspólnie Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój oraz członkowie 
redzkiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego An-
drzej Krauze i Andrzej Kass – pomysłodawcy tablicy. 

O oprawę artystyczną zadbali Redzka Orkiestra Dęta i zespół 
Redzanie, a uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie Mateusz 
Schuttenberg zadeklamował po kaszubsku okolicznościowy 
wiersz. Pogoda nie odstraszyła mieszkańców, którzy pomimo 
deszczu licznie przybyli na redzki dworzec.

fot. Antoni Filipkowski/AJF Media

fot. Antoni Filipkowski/AJF Media

fot. M. Kaczmarek fot. M. Kaczmarek
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Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 4 lutego 
2020 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr XVII/179/2020 o zmianie Uchwały Nr 

XXXI/355/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 
2013 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych w Mieście 
Reda, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i orga-
nizatorom publicznego transportu zbiorowego, których 
właścicielem jest Gmina Miasto Reda

2.  Uchwała nr XVII/180/2020 w sprawie wystąpienia Gminy 
Miasto Reda ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Pol-
skiej Euroregionu Bałtyk

3.  Uchwała nr XVII/181/2020 o zmianie uchwały nr 
XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania 
środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdro-
wotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych 
przez Gminę Miasto Reda

4.  Uchwała nr XVII/182/2020 o zmianie Uchwały nr 
XVI/174/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycznia 
2020 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finan-
sowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publicz-
ne drogi powiatowe na terenie miasta Redy

5.  Uchwała nr XVII/183/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok 

6.  Uchwała nr XVII/184/2020 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

Podczas XVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 27 lute-
go 2020 roku roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr XVIII/185/2020 w sprawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Redy w rejonie ulicy Osadniczej

2.  Uchwała nr XVIII/186/2020 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze 
jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami kolejowymi a 
granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru 
w rejonie ul. Objazdowej w Redzie

3.  Uchwała nr XVIII/187/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gmi-
ny Miasta Redy 

4.  Uchwała nr XVIII/188/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok 

5.  Uchwała nr XVIII/189/2020 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

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

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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INWESTYCJE MIEJSKIE 
Trwają prace na Polnej 
W ubiegłym roku Reda pozyskała ponad dwa i pół milio-
na dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Te 
pieniądze przeznaczono w całości na budowę ulic Polnej 
i Karłowicza. W poprzednich latach inwestycja była finan-
sowana ze środków własnych, co oznaczało konieczność 
podziału jej na etapy. Budowa trwa już trzeci rok.

Rusza przebudowa Obwodowej
5 marca rozpoczyna się przebudowa ulicy Obwodowej od 
mostu na kanale Łyskim do ul. Łąkowej. Prace potrwają do 
wakacji.
Dzięki dofinansowaniu z Powiatu Wejherowskiego, na od-
cinku od Kazimierskiej do Łąkowej powstanie ponad 600 
m nowej jezdni o szerokości 7 metrów. Celem zachowania 
płynności ruchu, na czas realizacji robót wprowadzony 
będzie ruch jednokierunkowy, od mostu na kanale Łyskim 
w kierunku ul. Łąkowej. Ruch jednokierunkowy będzie pro-
wadzony naprzemiennie po lewym bądź prawym pasie ru-
chu ul. Obwodowej. Dla jadących w przeciwnym kierunku 
wyznaczono objazd ul. Łąkową do ul. Kazimierskiej, odcin-
kiem drogi krajowej nr 6 od ul. Łąkowej do ul. Puckiej oraz 
odcinkiem drogi wojewódzkiej, od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 6 do ul. Kazimierskiej.
Mieszkańcom posesji, do których dojazd jest możliwy tyl-
ko poprzez teren budowy, wykonawca zapewni przejazd, 
chyba że w danym momencie prowadzone roboty wymu-
szą jego zamknięcie na czas niezbędny wynikający z tech-
nologii. Pieszym zostanie zapewnione przejście przez plac 
budowy za pomocą stosownego wygrodzenia bądź wyzna-
czonymi przejściami dla pieszych. Prosimy mieszkańców 
i użytkowników drogi o stosowanie się do zmienionej or-
ganizacji ruchu.
Jednocześnie od czwartku, 5 marca, na czas robót ulega 
zmianie organizacja ruchu autobusów. 
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W pierwszym etapie, w roku 2018, wybudowano ponad 
600 metrowy odcinek, od przejazdu kolejowego w kierun-
ku ul. Karłowicza. Ulica zyskała nową nawierzchnię, a po 
stronie południowej jednostronny chodnik wraz z oświet-
leniem. Ponadto wykonano infrastrukturę wodno-kanali-
zacyjną, co sfinansowała spółka PEWIK. W roku 2019 zrea-
lizowano kolejne 300 metrów w kierunku ulicy Karłowicza. 
W tym etapie, za około 1 mln złotych wykonano prawie 
280 metrów asfaltowej jezdni, jednostronny chodnik z sza-
rej kostki betonowej oraz wjazdy na posesje po obu stro-
nach ulicy. Powstały też nowe sieci kanalizacji deszczowej 
i wodociągowa. Droga została oświetlona zgodnie z zale-
ceniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, z wykorzysta-
niem energooszczędnych opraw LED. Drugi etap budowy 
ulicy Polnej zakończono w grudniu. 
Wykonawcę trzeciego, najdłuższego odcinka Polnej i Kar-
łowicza wyłoniono pod koniec ubiegłego roku. Jest to fir-
ma Kruszywo z Linii. W ramach tego etapu powstanie też 
chodnik i ścieżka rowerowa na całej długości ulicy. Dzięki 
łagodnej zimie prace cały czas trwają i powinny zakończyć 
się latem.
Prace drogowe oznaczają utrudnienia dla kierowców. Wła-
dze miasta apelują o ostrożność i stosowanie się do ozna-
czeń zmienionej organizacji ruchu.

Uwaga Pasażerowie!

Zamknięcie fragmentu
ul. Obwodowej w Redzie

od czwartku, 05.03.2020 r.

Info

Z powodu przebudowy fragmentu ul. Obwodowej w Redzie od 05.03.2020 r. 
wprowadzony zostaje ruch jednokierunkowy. W związku z tym linie       i       
od początku kursowania będą na trasie zmienionej w kierunku Rekowa 
Lipowej i Pieleszewa Karłowicza:

9 18

9 18

9 RUMIA DWORZEC PKP - ... - Gdańska - Pucka - Kazimierska - Wrzosowa - 
- Nowa - Pucka - ... - REDA REKOWO LIPOWA

REDA DWORZEC PKP - ... - Gdańska - Pucka - Kazimierska - Wrzosowa - 
- Nowa - Pucka - ... - REDA PIELESZEWO KARŁOWICZA18

W kierunkach Rumia Dworzec PKP oraz Reda Dworzec PKP trasa pozostaje bez 
zmian. Oprócz tego skorygowany zostaje czas przejazdu między przystankami.

Na trasie objazdowej obowiązuje zatrzymanie na przystankach: Gdańska - Kościół 01, 
Stary Młyn 01, Wiśniowa 91 (tymczasowy na ul. Kazimierskiej), Wrzosowa 92 
(tymczasowy na ul. Wrzosowej), Brzozowa 91 (tymczasowy na ul. Nowej).

Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków:
• Mostowa 01 n/ż przy ul. Obwodowej,
• Rolnicza 01 przy ul. Obwodowej,
• Cicha 01 n/ż przy ul. Łąkowej (tylko dla linii 9 i 18),
• Łąkowa - Osiedle 01 przy ul. Łąkowej (tylko dla linii 9 i 18),
• Łąkowa - Ośr. Zdrowia 01 przy ul. Łąkowej (tylko dla linii 9 i 18),
• Wiśniowa 01 przy ul. Kazimierskiej,
• Brzozowa 01 przy ul. Kazimierskiej.
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Zamknięcie fragmentu ul. Obwodowej w Redzie
od czwartku, 05.03.2020 r.

www.mzkwejherowo.pl

Z powodu przebudowy ul. Obwodowej w Redzie od 05.03.2020 r. 
wprowadzony zostaje ruch jednokierunkowy. W związku z tym 
linie 9 i 18 w kierunku Rekowa Lipowej i Pieleszewa Karłowicza 
będą kursowały na trasie zmienionej:

RUMIA DWORZEC PKP - ... - Gdańska - Pucka - 
- Kazimierska - Wrzosowa - Nowa - Pucka - ... - 
- REDA REKOWO LIPOWA
REDA DWORZEC PKP - ... - Gdańska - Pucka - 
- Kazimierska - Wrzosowa - Nowa - Pucka - ... - 
- REDA PIELESZEWO KARŁOWICZA

W przeciwnym kierunku obowiązuje trasa stała. Pozostałe linie 
kursują bez zmian. Na ulicach Nowej, Wrzosowej i Kazimierskiej 
zostaną ustawione przystanki tymczasowe. Za utrudnienia 
serdecznie przepraszamy!

Zmiany tras

9

18

58 572 29 33 (dyspozytor)
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Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu
drogowego

Projektował:
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Mapa
orientacyjna

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Obwodowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1463G
ul. Obwodowej w Redzie na odcinku
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REDA KULTURALNA

SPOTKANIE Z JERZYM 
DZIEWULSKIM

MIEJSKI CHÓR KAMERALNY Z REDY 
LAUREATEM KONKURSU 
CHÓRALNEGO MAŁEGO 
TRÓJMIASTA KASZUBSKIEGO

KODOWANIE 
W BIBLIOTECE

fot. archiwum MBP Reda

31 stycznia gościem Biesiady Literackiej w redzkiej biblio-
tece był Jerzy Dziewulski, były policjant i antyterrorysta, 
poseł na Sejm RP I, II, III, IV kadencji. Był m.in. twórcą Sej-
mowej Komisji ds. Służb Specjalnych i doradcą prezydenta 
RP ds. bezpieczeństwa. Wspólnie z Krzysztofem Pyzią jest 
współautorem książek: „Jerzy Dziewulski o polskiej policji”, 
„Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce” i „Jerzy Dziewul-
ski o kulisach III RP”. Podczas redzkiej Biesiady, tradycyjnie 
prowadzonej przez Krystiana Nehrebeckiego, w ciągu pra-
wie dwóch godzin rozmawiano właśnie o ostatniej książce 
Jerzego Dziewulskiego, a także o najciekawszych opera-
cjach z czasów jego pracy.

30 stycznia Miejski Chór Kameralny z Redy zdobył I nagro-
dę na V Jubileuszowym Konkursie Chórów Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego, którego finał odbył się w wejherowskiej 
Filharmonii Kaszubskiej. Po grudniowych eliminacjach 
w Rumi, w koncercie finałowym przeglądu wzięło udział 10 
chórów (5 dorosłych i 5 dziecięcych) z powiatu wejherow-
skiego, występując z repertuarem bożonarodzeniowym. 
Oprócz rywalizacji, zadaniem konkursu była integracja, 
wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie śpiewających 
„po sąsiedzku“ chórów regionu MTK, no i przede wszyst-
kim wspólne muzykowanie. Wygrana jest pierwszym tak 
znaczącym wyróżnieniem dla redzkiego chóru, który od 
października 2018 roku śpiewa pod egidą Fabryki Kultury. 
Miejski Chór Kameralny powstał z inicjatywy byłych chó-
rzystów chóru „Consonans“, działającego wcześniej przy 
parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Redzie, pod dy-
rygenturą Ewy Szmidt. 

fot. Michał Kaczmarek

20 lutego uczniowie kl. IB z Prywatnej Szkoły im. T. Halika 
w Redzie podczas zajęć z kodowania dowiedzieli się, czym 
jest programowanie i co można, dzięki temu, uzyskać, 
skonstruować lub polepszyć. Nauka przez zabawę jest naj-
lepszym sposobem na „zarażenie” młodych ludzi czymś, 
co brzmi enigmatycznie, ale i profesjonalnie. Uczestnicząc 
w zajęciach, dzieci zgłębiły wiedzę podstawowego progra-
mowania, a przy tym świetnie się bawiły.

Obecnie chórem kieruje gdyński dyrygent i instrumenta-
lista Piotr Klemenski, absolwent gdańskiej Akademii Mu-
zycznej. W zespole śpiewa 20 osób: 7 sopranów, 7 altów, 
3 tenory i 3 basy, a liczba chórzystów systematycznie się 
powiększa. Chór często występuje na miejskich uroczy-
stościach.
Redzki chór zaprasza serdecznie nowe osoby. Na próbach 
panuje przyjazna atmosfera. Repertuar stanowią m.in. 
pieśni patriotyczne, religijne, czterogłosowe opracowania 
muzyki rozrywkowej, a także pieśni ludowe, również po 
kaszubsku. Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Próby chóru odbywają się w czwartki o godz. 19:00, w sali 
muzycznej w SP 4, ul. Łąkowa. 
Więcej na fabrykakultury.pl
Facebook: Miejski Chór Kameralny z Redy 
reda@zyjmywharmonii

Tekst: Wiesława Pobłocka, Angielika Biegowska
fot. Krzysztof Maliszewski
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SREBRNA REDAREDA KULTURALNA

TŁUSTY CZWARTEK 
W LIDO

KĄPIEL W DŹWIĘKACH

20 lutego w Hotelu „Lido” w Juracie, już po raz trzynasty 
odbyła się doroczna zabawa karnawałowa redzkiego od-
działu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
oraz Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział w Re-
dzie. Z tej okazji bawiło się ponad 160 osób.
Spotkanie otworzyła Przewodnicząca PZERiI Elżbieta Les-
ner, która przywitała wszystkich seniorów z dwóch zaprzy-
jaźnionych redzkich organizacji. 

8 MARCA 2020 | 16:00-17:00 | WSTĘP WOLNY 
AULA, SP4 W REDZIE

8 Marca Fabryka Kultury zaprasza na koncert gongów, mis, 
dzwonków oraz innych instrumentów archaicznych! Spot-
kanie relaksuje, łagodzi stres, usuwa blokady energetycz-
ne, poprawia krążenie, wzmacnia system immunologiczny, 
a w efekcie poprawia samopoczucie.
Co przynosimy?
Seans odbędzie się w pozycji leżącej, dlatego przynosimy 
ze sobą karimaty / koce/ śpiwory, dodatkowo można przy-
nieść poduszkę.
Prowadzenie Lucyna Bierut-Mazurek 

Następnie głos zabrał Franciszek Ośmiałowski, który we-
soło wszystkich przywitał, dzieląc się swoimi twórczymi 
spostrzeżeniami. Do tańca przygrywał DJ Wojtek. Jako że 
to Tłusty Czwartek, na stołach królowały pączki, ale nie 
tylko… 
Doroczny, karnawałowy bal seniorów w Lido odbywa się 
z inicjatywy i przy wsparciu Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Redzie Kazimierza Okroja.

Fot. nadesłane
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SREBRNA REDA

„WIOSNA, ACH TO TY...”
WIOSNA OCZAMI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Gdzie ta wiosna
Wiosno wiosno czyś daleko
Może jesteś już za rzeką
Może już przy drzewach w sadzie
Chociaż sad jeszcze w nieładzie
Może na polanie w lesie
Tam przylaszczkę nam przyniesiesz
I zawilca będziemy szukać
A kukułka będzie kukać
Daj nam znać wiosenko miła
Gdy będziesz do nas kroczyła
Niech Cię wiatr tu do nas gna
Na swych skrzydłach Tobie gra
Przynieś nam słonka promieni
Kwiatów by móc świat odmienić
I wkoło rozsiej woń
Konwaliami pięknie dzwoń
Wiosno wiosno czy daleko jesteś
Chodzisz już polami może przyjdziesz wreszcie
Bo my tu czekamy i bzy z jaśminami
Pokłonić się chcemy wiośnie co idzie z kwiatami...

Maria Prena

Wiosna
Gdy wdzięczna pora nastającej wiosny
Słodkim wzruszeniem pieśni ukojenie
Słychać w obfitych kwiatach brzęk radosny
Opuściwszy zimowe schronienie
Gdzie lekki wietrzyk wśród łąk kwiecistych
Z ziołami igra i trawką się pieści
Wkradłszy się do drzew rozłożystych
Chwiejąc gałązką i liściem szeleści
Gdybyście tylko w wiosenny dzień bujały
I nasycały oczy pięknych kwiatów wdziękiem
Prędko by wasze rozkosze ustały
A próżna radość wydawała by się brzękiem
Już czas mroźny minął – czas słoty
Nie stało wód u góry i śniegi stopniały
Promień słońca w pełni gorący i złoty
Został tylko strumyk bardzo mały
Lecz z wiosenną porą życie się budzi
Miłość i nadzieja na nowo się rodzi
Zagości w sercach wśród wielu dziś ludzi
Wiosną jak w ziemi ziarno od nowa się odrodzi

Waldemar Falkiewicz

W leśnej ciszy
Chcesz odpocząć sobie w ciszy
Słabo na zdrowiu się czujesz
Gdy zgiełk miasta ciągle słyszysz
Więc spokoju oczekujesz
Idź w głębię dużego lasu
Tam nikt Ciebie nie usłyszy
Możesz z Bogiem porozmawiać
W spokoju i leśnej ciszy…
Tylko szmer gałęzi drzew
Kołysanych siłą wiatru
Może słyszeć Twe zwierzenia
I wtórować im do taktu
Las Twe serce uspokoi
I Całego uszczęśliwi
Zapach lasu Cię ukoi
I myślenie Twe ożywi
Wrócisz z lasu odrodzony
Ze spokojem w swojej duszy
W myślach swoich urzeczony
Spokój lasu Cię wyciszy
Las Cię wzmocni - da Ci siłę
W lesie znajdziesz ukojenie
Zapach sosny, świerku , brzozy
Są balsamem na zmartwienie...

„Franko” (Franciszek Ośmiałowski)

fot. shutterstock
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SREBRNA REDA

KAPELUSZE MAJĄ DUSZE

Grupa studentów działającego przy Bibliotece Publicznej 
w Redzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięła udział w se-
sji zdjęciowej z okazji pokazu artystycznego „Kapelusze 
mają dusze”. Zdjęcia zostały wykonane na zajęciach foto-
graficznych, prowadzonych na UTW przez Adama Majkow-
skiego. Autorami zdjęć są: Adam Majkowski, Maria Rataj, 
Barbara Polikanowska, Lidia Borkowska, Grażyna Richert 
i Alicja Langer. 
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5 MARCA
g. 15:00 - 16:00 - Osiedle przy Młynie, 

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

 
12 MARCA

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

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

POZNAJ SWOJEGO 
DZIELNICOWEGO! Masz problem ?

Jeśli uważasz, że picie alko-
holu stanowi w Twoim życiu 
problem, Anonimowi Alkoho-
licy mogą Ci pomóc. Przyjdź 
na spotkanie odbywające się 
w  każdą sobotę o godzinie 
18:00, w salce przy kościele pa-
rafialnym Wniebowzięcia NMP 
przy ul. Gdańskiej 3 w Redzie.

To ważne, gdzie płacimy podatki.

Rozlicz PIT 2020 w Redzie

Na miejskiej stronie internetowej uruchomiono 
program do rozliczeń PIT.

Podatek dochodowy powinien być rozliczony w urzędzie 
skarbowym właściwym dla faktycznego miejsca zamiesz-
kania podatnika. Wielu mieszkańców Redy ma stały mel-
dunek gdzie indziej, jednak na etapie wypełniania deklara-
cji podatkowej mogą spowodować, że ich podatki trafią do 
budżetu naszego miasta. Osoba mieszkająca w Redzie, ale 
niezameldowana tu na pobyt stały, może rozliczyć się we 
właściwym dla Redy Urzędzie Skarbowym w Wejhero-
wie. O faktycznym miejscu zamieszkania informu-
jemy urząd skarbowy, wpisując właściwy adres 
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Do gmi-
ny trafia ok. 40 proc. całkowitej kwoty podatku 
dochodowego płaconego przez jej mieszkań-
ców - osoby fizyczne (PIT) i niecałe 7 procent tego 
podatku płaconego przez firmy, mające tu siedzibę (CIT). Pie-
niądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół 
i  przedszkoli oraz inwestycje gminne, np. na oświatę, drogi, chod-
niki, oświetlenie uliczne, sport, rekreację i kulturę.
Reda przystąpiła do projektu „WSPIERAJ LOKALNIE”, prowadzonego 
przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych, który łączy promo-
cję kampanii przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z rozliczaniem 
PIT-ów na terenie danej jednostki samorządu. Zachęcamy do wskazania 
w rozliczeniu adresu zamieszkania w Redzie i właściwego urzędu skar-
bowego. W programie znajdziemy także listę lokalnych organizacji po-
żytku publicznego, którym można przekazać 1% podatku.
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki, w  ra-
mach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wspar-
cia Organizacji Pozarządowych.
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REDA SPORTOWA

GALA SPORTU SUKCES SIATKARZY
SAMORZĄDOWYCH

25 lutego, w auli SP 4, odbyła się Redzka Gala Sportu, na 
której najlepszym sportowcom, trenerom i działaczom wrę-
czono nagrody Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 
2019. Galę otworzył dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Jerzy Conradi, który powitał przybyłych i  przypo-
mniał warunki przyznawania nagród. Następnie głos zabrał 
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, gratulując lau-
reatom i podkreślając rolę sportu w kształtowaniu charak-
teru. Nagrodzeni zawodnicy: Mirosław Łuniewski, Jagoda 
Łągiewczyk, Konrad Kaczmarkiewicz, Paweł Miziarski, Michał 
Czapiński, Maciej Kubiak, Lena Jachimek, Viktoria Dombrow-
ska, Martyna Ossowska, Lena Kobylska, Agata Krzemieniew-
ska, Jakub Dylak, Szymon Gdanietz i Julia Żylla.
Podziękowania dla trenerów i działaczy sportowych 
otrzymali: Aleksandra Lesner, Ilona Myszk, Zbigniew El-
wart, Tomasz Formella i Krzysztof Jędrzejewski.
Wyróżnieni zostali: Martyna Hildebrandt, Amelia Gajew-
ska, Oliwia Miotke, Wiktoria Celińska – Spodar, Drużyna 
chłopców UKS „Jedynka” Reda (rocznik 2007/2008) – sztafe-
towe biegi przełajowe.
– Bardzo się cieszę, że mogę wam dzisiaj wręczyć te nagrody. 
Wasze osiągnięcia sportowe są imponujące. Odnieśliście suk-
cesy nie tylko na zawodach lokalnych, krajowych, ale także na 
arenach międzynarodowych. Jesteście dowodem na to, że w na-
szym mieście nie brakuje ludzi utalentowanych, pracowitych 
i bardzo zdolnych – mówił Andrzej Byczkowski, dyrektor Po-
wiatowego Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych 
w Wejherowie.
Redzką Galę Sportu uświetniły pokaz karateków Gdyńskie-
go Klubu Kyokushin-Kan Karate-Do oraz występ Krzysztofa 
Krefta. Upominki i nagrody rzeczowe dla laureatów ufundo-
wali Urząd Miasta Redy oraz Aquapark Reda. Zwieńczeniem 
Gali był tort dla laureatów i uczestników uroczystości.

15 lutego w Starogardzie Gdańskim odbył się I Ogólnopolski 
Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych z oka-
zji 100-lecia Powrotu Starogardu Gdańskiego do Macierzy. 
Redzki zespół, pod dowództwem wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej Andrzeja Byczkowskiego, po wygraniu grupy 
i półfinałów, dopiero w finale musiał uznać wyższość zespo-
łu gospodarzy ze Starogardu Gdańskiego. Mecz finałowy był 
niezwykle zacięty, z wynikami w obu setach po tie-breaku 
26:28 i 28:30. Oprócz drugiego miejsca w klasyfikacji ogólnej, 
najlepszym zawodnikiem turnieju został redzki zawodnik Łu-
kasz Ceyrowski. Skład reprezentacji Redy: Andrzej Bycz-
kowski, Łukasz Ceyrowski, Piotr Sonnenberg, Roman Turek, 
Tomasz Wittbrodt,   Simona Budzisz, Aleksandra Iwasiuta.

Fot. archiwum prywatne

fot. Michał Kaczmarek

fot. Michał Kaczmarek
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HARCERSKIE FERIE
Podczas ferii zimowych zuchy i harcerze z Harcerskiego 
Szczepu Leśnego Wampum Reda, wraz z innymi harcerzami 
z Hufca ZHP Rumia, budowały swój własny gród o nazwie 
Harcogród w pięknie położonej wsi Biskupin. Tam, pod-
czas zwiedzania Muzeum Archeologicznego uczestniczono 
w zajęciach z lepienia naczyń glinianych. Podczas zimowi-
ska dzieci i młodzież zwiedziły też Gniezno, w tym Muzeum 
Początków Państwa Polskiego i katedrę. Byli też w Wenecji 
(polskiej), gdzie obejrzeli ruiny zamku Diabła Weneckiego 
oraz bardzo ciekawe Muzeum Kolei Wąskotorowej. Oprócz 
tego zimowisko obfitowało w szereg zajęć, jak wykonanie 
pizzerinek, które potem można było zjeść na kolację, wyrób 
figurek z masy porcelanowej, zajęcia plastyczne, czy budo-
wanie słomkowego grodu. Były też wspólne spotkania przy 
świeczowisku, gry terenowe oraz wycieczki piesze po oko-
licy. Grupa harcerzy starszych zbudowała własna makietę 
Harcogrodu, którą podarowała przemiłym paniom z Przy-
stani Biskupińskiej. Policjanci z Komendy Policji w Żninie 
przeprowadzili bardzo ciekawe zajęcia z bezpieczeństwa, 
a towarzyszył im przesympatyczny Rekinek, którego wszy-
scy chcieli przytulać. W ostatnim dniu zimowiska uczestnicy 
pojechali do Bydgoszczy, na zajęcia w Muzeum Mydła i Hi-
storii Brudu. Każdy przywiózł sobie własnoręcznie wyko-
nane mydełko, a zuchy odnalazły na starówce Osiemnasty 
Południk. Nie zabrakło też uroczystych chwil, gdy Przyrze-
czenie Harcerskie oraz Obietnicę Zucha składali młodzi lu-
dzie, wstępujący w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego. 
Komendantem zimowiska był dh hm. Mariusz Piotrowski, 
udział w nim wzięło ponad 90 osób.
Harcerze i zuchy ze Szczepu Reaktywacja uczestniczyli 
w jednodniowych zajęciach i wycieczkach organizowanych 
przez kadrę szczepu. Odwiedzili między innymi Park Tram-
polin oraz Papugarnię. Ferie się zakończyły, ale zuchy i har-
cerze już czekają na nowe wydarzenia. W lutym starsi byli 
na rajdzie fabularnym Lekcja Historii Cichociemnych, a 21 
marca, w pierwszy dzień wiosny, zuchy wezmą udział w szó-
stej już edycji Przeglądu Teatrzyków Zuchowych w Redzie.

Tekst: hm. Aleksandra Piotrowska, fot. archiwum Hufca

REDZKI FOREST 
CHALLENGE

Forest Challenge to internetowa akcja proekologiczna, 
polegająca na posprzątaniu wybranego miejsca w lesie, 
a następnie rzuceniu wyzwania innym, którzy także ruszą 
zbierać śmieci. Takie wyzwanie, rzucone przez Urząd Mia-
sta w Wejherowie, podjęli pracownicy Urzędu Miasta w Re-
dzie. W środę po południu grupa urzędników z burmistrzem 
Krzysztofem Krzemińskim  na czele wyruszyła na tereny leś-
ne w Pieleszewie, od pętli autobusowej przy ulicy 12 Marca, 
w kierunku krajowej szóstki. Zebrane śmieci posegregowa-
no, zapakowano w worki i przygotowano do wywozu na 
składowisko. W sumie zebrano około 40 worków odpadów.
Do kolejnego Forest Challenge nominowani zostali Urząd 
Miasta w Rumi i Urząd Gminy Linia.

• wizyta na nieruchomości 
• dobór instalacji 

• sporządzanie wniosków 
• kompleksowe wykonanie 

 

kontakt: 
www.fundacjaglobaleco.pl 

 (+48) 58 380 75 75 
fotowoltaika@globaleco.pl 

 

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne: 
 

DOTACJE i ULGI 2020 na 
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

 

Czwartek, 12 marca 2020r., godz. 18.00 
   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie 

 

 

 

  

 

fot. LB / UM Reda
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6 lutego w Przedszkolu nr 1 w Redzie odbył się od dawna wy-
czekiwany bal karnawałowy. Dzieci przebrane były za boha-
terów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było 
spotkać wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smo-
ka, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana... Nie sposób 
zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Do prowadzenia 
balu zaproszono wodzireja, który zachęcał dzieci do zabaw 
przy skocznej muzyce. Tańce trwały aż do obiadu. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele radości, zarówno naszym przed-
szkolakom, jak i wychowawcom. Kolejny bal już za rok.

Redzki Maraton Edukacyjny pod honorowym patronatem 
Pomorskiego Kuratora Oświaty to jedno z największych 
przedsięwzięć szkoleniowych dla nauczycieli. W skład zespo-
łu organizacyjnego II edycji konferencji weszły: Irmina Żarska, 
Renata Bautembach, Patrycja Lubaczewska-Molenda, Pauli-
na Masztalerek i Justyna Chorążewicz. Udział wzięło ponad 
100 nauczycieli i 19 prelegentów – praktyków z całej Polski. 
Słowo wstępne wygłosił zastępca Burmistrza Redy Łukasz 
Kamiński podkreślając, jak ważne są takie wydarzenia. Pierw-
szą prelekcję, za pośrednictwem Skype’a, przedstawiła dr 
Monika Kończyk, konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Australii. 
Po niej głos zabrali: Anna Konarzewska (XIV LO w Gdańsku, 
grupa Superbelfrzy RP, bycnauczycielem.blogspot.com, au-
torka książki „Być (nie)zwykłym wychowawcą”), Tomasz Ro-
jek (aktywnynauczyciel.pl), Iwona Maria Stankiewicz - wicedy-
rektor SP86 w Gdańsku, specjalistka w zakresie dramy, Adam 
Perzyński - dyrektor SP 27 w Gdańsku, Małgorzata Solowska 
- dyrektor IX LO w Gdańsku, Katarzyna Czerniejewska- na-
uczycielka SP w Bojanie wraz z uczennicami Agnieszką Beśką 
oraz Olą Mańką, Izabella Bartol (polskizklasa.pl, Superbelfrzy 
RP. SP5 w Pile) i Katarzyna Włodkowska (Superbelfrzy RP, ZS 
im. S. Staszica w Pile). Dzień pierwszy zamknęła prelekcja 
Anety Matyjaszek (ZS w Motarzynie, Pracownia Projektów 
Edukacyjnych), która wprowadziła uczestników w świat social 
mediów z nauczycielskiej perspektywy. 
Drugiego dnia konferencji wystąpili: nominowany do tytułu 
Nauczyciela Roku 2019 Bartosz Chyś (Superbelfrzy RP, Cen-
trum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni Bartosz Chyś, Digitalni 
i kreatywni – nauczyciele z pasją), Marta Kłosowska (SOSW 
w Żukowie), Dorota Kujawa-Weinke (SP21 w Elblągu), Adam 
Nowak, Małgorzata Dobke-Buszman (SP35 w Gdańsku), 
Żaneta Stawicka (SP im. J. Korczaka w Żarnowcu), Dorota 
Jankowiak-Dąbrowska, Małgorzata Polakowska oraz Bea-
ta Chojnowska-Gąsiorek (SP6 w Gdyni). Ostatnią prelekcję 
wygłosił Leszek Dowgiałło, prowadzący stronę Profilaktyka 
według Leszka, który omówił kwestię oporu w zachowaniach 
uczniów. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń dla dzieci z Przedszkola nr 
2 była uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Każda grupa 
przygotowała piękny występ, a Rada Rodziców ufundowała 
okolicznościowy tort. Rola babci i dziadka jest bardzo ważna 
w życiu każdego dziecka, to oni przekazują ogromną wiedzę, 
opowiadają o dawnych czasach i często pomagają w wycho-
waniu wnuków.
W naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Przed-
szkolaki robiły maski karnawałowe, pomagały w wykonaniu 
dekoracji oraz poznawały różne kroki taneczne. Dzieci były 
przebrane za bohaterów bajek, a w salach przedszkolnych 
można było spotkać wróżki, księżniczki, rycerzy, policjantów, 
strażaków, Batmana i wiele innych postaci. Do prowadzenia 
balu zaprosiliśmy Grupę Animacyjną „Gosia Samosia”.

Tekst i fot. Aleksandra Szarmach

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

CO SŁYCHAĆ W PSP 
IM. T. HALIKA 

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2

Podobnie jak pierwsza, II edycja Redzkiego Maratonu Eduka-
cyjnego zebrała mnóstwo pozytywnych opinii. A już w maju 
nauczyciele zapraszają na konferencję z cyklu „Chcę Wam 
pokazać i opowiedzieć jak...” dla nauczycieli języka polskiego. 
W II semestrze 2019/2020 pracuje też Redzki Klub Kreatyw-
nego Nauczyciela.

Zespół organizacyjny
fot. nadesłane

fot. nadesłane
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CO SŁYCHAĆ W SP 2
Projekt edukacyjny: Metropolia jest nasza!
Pod tym hasłem klasa VII c odbywa cykl wycieczek, które 
wprowadzają młodzież w różnorodne obszary życia Me-
tropolii Gdańskiej. Podczas wycieczek grupa korzysta wy-
łącznie z komunikacji publicznej. We wrześniu uczniowie 
byli na Helu. W październiku klasa poznała muzykę, archi-
tekturę i historię starej Oliwy oraz nowoczesne centrum 
biznesu Olivia Star. Kolejny miesiąc to warsztaty naukowe 
w Gdyńskim Experymencie. Po feriach klasa wróciła po-
nownie do Gdańska, by poznawać najnowszą historię Pol-
ski i Europy w Europejskim Centrum Solidarności. Semestr 
grupa zakończyła wycieczką do Muzeum Emigracji w Gdy-
ni. Uczniowie realizują szeroki interdyscyplinarny projekt, 
łączący w sobie elementy historii, sztuki, architektury, geo-
grafii z wychowaniem międzykulturowym oraz komunika-
cyjnym. Organizatorem przedsięwzięcia jest wychowawca 
klasy, p. Katarzyna Piwecka-Witt.

Samorząd SP2 się szkoli.
W ubiegłym roku szkolnym członkowie Samorządu Ucz-
niowskiego SP2 pod opieką p. Katarzyny Piweckiej-Witt 
odwiedzili IX LO w Gdańsku, gdzie uczestniczyli w szkole-
niu z planowania działań samorządowych. W tym roku Sa-
morząd – grupa młodsza i przedstawiciele klas V-VI szkolili 
się w zakresie umiejętności społecznych na warsztatach 
w Muzeum Emigracji w Gdyni.
Uczniowie rozmawiali o poważnych problemach szkolnego 
środowiska, jak wykluczenie z grupy czy hejt w Internecie. 
Próbowali znaleźć sposoby na zapobieganie i przeciwsta-
wianie się tym zjawiskom. 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Piwecka-Witt

CO SŁYCHAĆ W SP 3

Uczniowie na megaolimpiadzie Klas II - III.
29 i 30 stycznia uczniowie z klas II i III wzięli udział w XV 
Megaolimpiadzie Wiedzy w Gdańskiej Szkole Podstawowej 
„LINGWISTA” im. Zjednoczonej Europy. Do konkursów za-
kwalifikowali się najlepsi uczniowie, wyłonieni ze szkolnych 
eliminacji. Z klas II SP3 reprezentowali: w konkursie mate-
matyczno - przyrodniczym: Nina Kulińska (IIA) i Tomasz 
Świeczkowski (IIB), w konkursie języka angielskiego: Igor 
Ossowski (IIC), w konkursie ortograficznym: Tomasz Ter-
lecki (IIC) i Julia Piechowska (IID).
Z klas III byli to następujący uczniowie: w konkursie ma-
tematyczno - przyrodniczym: Jan Magrian (IIID) i Amelia 
Zajączkowska (IIIB), w konkursie języka angielskiego: Filip 
Szling (IIIA) i Jakub Kurowski (IIIC), w konkursie ortogra-
ficznym: Marcin Klimaszewski (IIIA) i Izabella Szalk (IIIC).
Wyjazd był również okazją do zwiedzania Gdańska. Ucz-
niowie przespacerowali się ul. Długą i zrobili pamiątkowe 
zdjęcia przy posągu Neptuna i gdańskich lwach. Wyniki 
konkursów poznamy w marcu. Wszystkim uczniom już te-
raz serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Tekst: Barbara Mikuś, fot. Krystyna Jagłowska

Testu Wiedzy o Zdrowiu „Meditest 2019”
27 stycznia wręczono dyplomy i nagrody za Ogólnopolski 
Test Wiedzy o Zdrowiu „Meditest 2019”. Konkurs odbył się 
15 listopada 2019 roku i zgromadził 7037 uczestników z 
całej Polski w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 5 – 6 
oraz 7 – 8. SP3 reprezentowało 34 uczniów. Wśród nich 10 
osób, czyli prawie 30% wszystkich uczestników otrzyma-
ło wyróżnienia. Najlepsze wyniki w kategorii Szkoły Pod-
stawowej uzyskali: z klas 5 i 6 – 5 miejsce Stanisław Woj-
ciechowski (6a), wyróżnienia: 7 miejsce Zofia Bogorodź 
(5a), 13 miejsce – Weronika Socha (6b), 15 miejsce – Paweł 
Wróblewski (6b). Z klas 7 i 8 – 8 miejsce Temina Sultany-
an (8a), Jakub Sidorowicz (8a), 11 miejsce Jakub Igielski 
(8c), 12 miejsce Amelia Roczyniewska (8c) i Kacper Wron-
ka (8c), 14 miejsce Oliwier Muc (8c).

Tekst: Katarzyna Danisewicz, fot. Teresa Dopke
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CO SŁYCHAĆ W SP 4 CO SŁYCHAĆ W SP 5
Święta w języku angielskim
Ostatniego dnia stycznia roku odbył się II Miejski Festiwal 
Kolęd Obcojęzycznych i Pieśni Bożonarodzeniowych dla 
klas 1-3. Uczniowie z różnych redzkich szkół całymi mie-
siącami przygotowywali się, aby zaprezentować na scenie 
swoje talenty wokalne i językowe. Podczas festiwalu uczest-
nicy rywalizowali w dwóch kategoriach - soliści i zespoły. 
W jury zasiadły panie uczące języka angielskiego w SP 4 oraz 
uczennica klasy ósmej Blanka Krakowska. W kategorii soli-
stów wygrała Zofia Dzienisz (SP4), spośród zespołów najlep-
sze Kinga Szarzyńska, Ewelina Kosmalska i Amelia Mastela 
(SP2). Organizatorkami konkursu były p. Agnieszka Naczk, 
p. Bogna Talar oraz p. Iwona Hillar-Marcinkiewicz.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Naczk
Akademia z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem 
oraz podsumowanie pierwszego semestru nauki
14 lutego na uroczystej akademii uczniowie przybliżyli hi-
storyczny zarys tamtych czasów. Przygotowano również 
krótką inscenizację taneczno-muzyczną „Piraci z Karai-
bów”, wykonaną przez zespół Bombastic Dance. Następ-
nie Pani Dyrektor podsumowała pierwszy semestr oraz 
wyróżniła najlepszych uczniów klas młodszych: Jana Rath-
nau, Agnieszkę Kobiellę, Jakuba Kowalczyka, Magdalenę 
Lipińską, Piotra Perszona, Radosława Grabowskiego oraz 
z klas starszych: Martę Ryszewską, Stanisława Barczyka, 
Weronikę Wrońską, Wiktorię Prangę, Annę Kobiellę, Mar-
tynę Wojewską, Barbarę Wewiórowską, Dominika Czapp, 
Marię Rosenkranz, Filipa Wewiórowskiego i Małgorzatę 
Klokę. Nie zabrakło również gratulacji dla rodziców. Na 
zakończenie zespół Five’s NewModRock zaprezentował 
się w nowej choreografii tanecznej „Bailando & Omi”.  

Tekst: Katarzyna Orzechowska, fot. archiwum szkoły

Dzień Kapcia
31 stycznia Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień 
Kapcia. Tego dnia każdy uczeń zamieniał obuwie szkol-
ne na kapcie lub skarpety. W zabawę włączyli się rów-
nież nauczyciele. W konkursie na największą liczbę 
kapci w klasie zwyciężyły klasy 1A i 2B (w klasach młod-
szych). wygrywając drobne upominki dla całej klasy. Na-
tomiast w klasach starszych zwycięstwo odniosły kla-
sy 4 i 8, z nagrodą w postaci jednego bezstresowego 
dnia –bez sprawdzianów, kartkówek i pytania na oceny! 

Tekst i fot. Dorota Dziadkiewicz i Joanna Bizewska

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

„Sukces jest sumą małych wysiłków powtarzanych dzień po 
dniu” – Collier
7 lutego odbył się Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 
dla uczniów szkół podstawowych województwa pomor-
skiego. Uczennica Paulina Marczyńska z klasy VIIIc przeszła 
pomyślnie etap szkolny, rejonowy i wojewódzki, uzyskując 
tytuł finalistki. Uczennicę przygotowywała p.  Marzena 
Mangos- Norowska. Serdecznie gratulujemy i  życzymy 
sukcesów w dalszym etapie edukacji.

Tekst: Marzena Mangos-Norowska

Przedszkolaki i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie serdecznie 

dziękują Rodzicom zaangażowanym w prace przy 
odświeżeniu przedszkolnych łazienek.
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ŻEGNAMY 
KSIĘDZA 

FRANCISZKA

W 73 roku życia i 47 roku kapłaństwa, po latach 
walki z ciężką chorobą zmarł jeden z najdłużej pra-
cujących redzkich księży - ksiądz kanonik Franci-
szek Lisiński. Na pogrzebie żegnały go tłumy, nie 
zabrakło przedstawicieli gdańskiej kurii i redzkie-
go samorządu. 

Ksiądz Franciszek przybył do Parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie w 1978 
roku. Tu spędził kolejne 42 lata życia kapłańskiego.
Poza pracą duszpasterską w parafii, ksiądz Franciszek 
pełnił funkcję kapelana Oddziału Miejskiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Rumia-Reda. Gorli-
wa służba i zaangażowanie księdza Franciszka zosta-
ło docenione przez hierarchów i w roku 1989 biskup 
chełmiński Marian Przykucki uhonorował go tytułem 
Radcy Duchownego ad honores, a w roku 1993 - ty-
tuł Kanonika Honorowego Kapituły Archikatedralnej 
Gdańskiej przyznał księdzu Franciszkowi arcybiskup 
Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski. 
Śp. Ksiądz Kanonik Franciszek Lisiński zmarł 6 lutego 
2020 roku. W pamięci wiernych pozostał powiernikiem 
spraw duchowych, cierpliwym i gorliwym spowiedni-
kiem. Nie liczył godzin poświęconych wiernym, czy to 
w kancelarii, czy w konfesjonale, na mszy i z sakramen-
tem. Nigdy nikomu nie odmówił rozmowy i rady. Na-
wet w ostatnich latach, pomimo kłopotów ze zdrowiem 
i z poruszaniem się, nikogo nie zostawił bez pomocy. 
Jego ciepło i pogoda ducha sprawiały, że na każdej twa-
rzy gościł uśmiech.

Spoczywaj w pokoju.

CO SŁYCHAĆ W SP 6
STOP HEJTOWI W SIECI 
Co oznacza pomarańczowa sznurówka? O tej kampanii 
społecznej musi wiedzieć każdy nastolatek. Hejterzy są 
w Internecie najgłośniejsi, ale wcale nie jest ich najwię-
cej.  Uczniowie SP 6 dołączyli do akcji „Stop hejtowi w sieci 
i  udowodnili, że hejt nie jest  im obojętny. Poprzez udział 
w akcji okazaliśmy solidarność z ofiarami. Udowodniliśmy, 
że #jestnaswiecej. Na dowód naszej jedności założyliśmy 
pomarańczowe elementy strojów: sznurówki, wstążki, ko-
szulki,  jest to symbol akcji #jestnaswiecej. Inicjatorkami 
kampanii w redzkiej Szóstce Były panie Ewa Bielik oraz Klau-
dyna Kopiniak. Dołącz do nas i Ty! Nie wolno być obojętnym.

AZ

Ogólnopolski Konkurs Synapsik MEN
Ogłoszono wyniki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sy-
napsik, organizowanego pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W kategorii dla klas 3 
poczytne I miejsce zajął uczeń klasy 3A Nikodem Rymon-
-Lipiński. W konkursie wzięło udział ponad 4600 uczniów. 
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu edukacji 
polonistycznej, matematycznej, społecznej i środowisko-
wej. Aby celująco rozwiązać zadania konkursowe, ważna 
była wiedza, spostrzegawczość, logiczne myślenie i spryt.  
Gratulujemy Nikodemowi!

E.S.
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