
KTO GŁOSUJE, 
TEN SIĘ LICZY 

 

 

 

REDA GŁOSUJE 
W WYBORACH 

PREZYDENCKICH 
 

 

Nr 6 (191) CZERWIEC 2020 nakład 1.000 egz. bezpłatny ISSN 1507-5087 www.reda.pl



METROPOLIA 
GŁOSUJE!
MIASTA, GMINY I DZIELNICE OMGGS 
ŚCIGAJĄ SIĘ O NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ 

W sumie 90 tysięcy złotych za najwyższą frekwencję 
w wyborach prezydenckich dla miast i gmin Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jak wygrać? 
Wystarczy pójść na wybory. Zwycięzcami w każdej 
z  trzech kategorii będą samorządy, w których miesz-
kańcy najliczniej zagłosują w wyborach prezyden-
ckich. Jak zapowiadają władze miast i gmin - pieniądze 
trafią do dzielnic, osiedli i sołectw, które najlepiej zmo-
bilizują się do głosowania. 

OMGGS ogłasza akcję profrekwencyjną, która ma zachę-
cić mieszkańców metropolii do udziału w zbliżających się 
wyborach prezydenckich. Wyścig odbędzie się w 3 kate-
goriach: gminy do 10 tys. mieszkańców, gminy od 10 do 30 
tys. mieszkańców oraz gminy powyżej 30 tys. mieszkańców. 
Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają 30 tys. zł i sami zdecy-
dują na co wydać pieniądze.
– Ogłaszamy zdrową rywalizację o jak najlepszą frekwencję 
w metropolitalnych miastach, miasteczkach i wsiach. Suma 
nagród do wygrania to 90 tysięcy złotych. Jest się o co bić, ale 
zależy nam przede wszystkim na tym, by mieszkańcy ponad-
politycznie, bez żadnych podziałów wzięli udział w  wyborach 
prezydenckich. Zachęcamy do rywalizacji dzielnice, osiedla czy 
sołectwa – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. 
W wolnej Polsce już sześć razy wybieraliśmy prezydenta. 
Pierwsze wolne wybory prezydenckie odbyły się w  roku 
1990, potem w latach 1995, 2000, 2005, 2010 i 2015. 
W ostatnich wyborach prezydenckich, 24 maja 2015 roku, 
frekwencja w metropolii wyniosła 57,3%. W ostatnich wy-
borach parlamentarnych głosowało 63,6% mieszkańców 
metropolii (70% przekroczyło Trójmiasto, Kosakowo i Ru-
mia). Organizując akcję profrekwencyjną chcemy ten wynik 
pobić, a w nagrodę najbardziej zaangażowani w proces wy-
borczy mieszkańcy miast i gmin otrzymają w sumie 90 tys. 
zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na cele wybrane przez 
mieszkańców. 
– Udział w wyborach to nasz wielki przywilej, ale i obywatelska 
powinność – mówi Krzysztof Krzemiński, Burmistrz Mia-
sta Redy. – Podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentar-
nych frekwencja w Redzie wyniosła 68,04 %. Jestem pewien, że 
nasi mieszkańcy po raz kolejny pokażą swoją aktywność i zaan-
gażowanie w proces demokratyczny, podejmując jednocześnie 
wyzwanie w frekwencyjnym wyścigu. 
Wyścig o najwyższą frekwencję odbędzie się w 3 katego-
riach. Do rywalizacji zapraszamy 48 samorządów: 
Gminy powyżej 30 tys. mieszkańców: Gdańsk, Gdynia, 
Miasto Tczew, Miasto Wejherowo, Rumia, Żukowo, Malbork, 
Sopot, Lębork, Kartuzy, Miasto Pruszcz Gdański, Gmina 
Pruszcz Gdański, 

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 przyjmowania 
materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publi-
kuje się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

Gminy od 10 do 30 tys. mieszkańców: Gmina Puck, Gmi-
na Wejherowo, Reda, Sierakowice, Szemud, Kolbudy, Nowy 
Dwór Gdański, Luzino, Pelplin, Kosakowo, Gniew, Władysła-
wowo, Gmina Tczew, Łęczyce, Miasto Puck, Trąbki Wielkie, 
Somonino, Stężyca 
Gminy poniżej 10 tys. mieszkańców: Stegna, Pszczółki, 
Przodkowo, Chmielno, Nowy Staw, Gniewino, Cedry Wielkie, 
Linia, Przywidz, Sulęczyno, Subkowy, Lichnowy, Suchy Dąb, 
Jastarnia, Sztutowo, Hel, Ostaszewo, Krynica Morska

Rezultat rywalizacji poznamy po oficjalnych wynikach 
Państwowej Komisji Wyborczej. Pod uwagę będzie brana 
frekwencja z głosowania 28 czerwca 2020 r. W przypadku 
drugiej tury wyborów o wynikach akcji profrekwencyjnej 
będzie decydować średnia frekwencja z obu tur. 
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Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 25 czerw-
ca 2020 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr XXI/215/2020 w sprawie wyrażenia zgo-

dy na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej 
umowy dzierżawy,  której  przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, na okres do 3 lat

2.  Uchwała nr XXI/216/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej 
umowy dzierżawy,  której  przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, na okres do 3 lat

3.  Uchwała nr XXI/217/2020 w sprawie określenia śred-
niej ceny jednostek paliwa w Gminie Miasto Reda na rok 
szkolny 2020/2021

4.  Uchwała nr XXI/218/2020 o zmianie Uchwały Nr 
LVI/482/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 
2018 roku w sprawie gromadzenia przez oświatowe jed-
nostki budżetowe na wydzielonym rachunku dochodów 
oraz wydatków nimi finansowanych 

5.  Uchwała nr XXI/219/2020 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 XXI/220/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Redy 

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

18 czerwca, pierwszy raz od czasu ogłoszenia pandemii, 
„na żywo” spotkała się Młodzieżowa Rada Miejska. Przed-
miotem obrad było doroczne przyznanie nagrody „Mło-
dzik”. Kandydatury zostały wnikliwie omówione, a kto zdo-
był „Młodzika 2020”, dowiemy się wkrótce...

Zakończono pierwszy etap modernizacji  
ulicy Obwodowej 
Przebudowa ulicy Obwodowej trwała od początku marca, 
wiążąc się ze sporymi utrudnieniami dla kierowców. Na czas 
realizacji robót, od mostu na kanale Łyskim w kierunku ul. 
Łąkowej został wprowadzony ruch jednokierunkowy, więc 
kierowcy musieli jeździć naprzemiennie po lewym bądź pra-
wym pasie, a dla jadących w przeciwnym kierunku wyzna-
czono objazd. 

INWESTYCJE MIEJSKIE 

W ramach zrealizowanej inwestycji ulica zyskała nową, 
asfaltową nawierzchnię i kompaktowe rondo na skrzyżo-
waniu ulic Olimpijskiej, Obwodowej i Rolniczej. Powstały też 
nowe zatoki autobusowe. W ostatnim etapie prac, na całej 
szerokości jezdni układano ścieralną warstwę masy asfalto-
wej, więc ulica przez półtora dnia była całkowicie wyłączona 
z ruchu.
Modernizacja ulicy Obwodowej była możliwa dzięki dofi-
nansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, w wysoko-
ści 50% kosztów inwestycji. Prace na kolejnych odcinkach 
rozpoczną się jeszcze w tym roku.

fot. S. Sobczak

fot. S. Sobczak
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Na 12 Marca zakwitły kwietne łąki
W wielu polskich miastach zamiast trawników powstają 
kwietne łąki. Kwietna łąka to nic innego, jak zbiór kwitnących 
roślin jednorocznych, traw i bylin, który oprócz upiększenia 
przestrzeni miejskiej niesie duże korzyści ekologiczne. 
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Kwitnące rośliny dużo lepiej niż tradycyjna trawa zatrzymu-
ją wodę w glebie, nie wymagają podlewania i są schronie-
niem dla pszczół, bez których nasz ekosystem nie mógłby 
istnieć. Łąka nie wymaga nawożenia, ochładza powietrze 
i pomaga walczyć ze smogiem. I co ważne – w porównaniu 
z tradycyjnym trawnikiem rzadziej jest siedliskiem kleszczy.
Jednym z punktów polityki ekologicznej Redy jest zakłada-
nie kwietnych łąk na terenach gminnych. Pierwsze redzkie 
kwietne łąki powstały na terenie gminnym przy ulicy 12 
Marca, obok pętli autobusowej i przy Podwórku Betlejem. 
To pomysł m.in. mieszkańców tego rejonu, z panią Katarzy-
ną Witt na czele i dzieci z pobliskiego przedszkola. Miasto 
zachęca mieszkańców do tworzenia łąk także na terenach 
prywatnych, gdzie kwietna łąka mogłaby zastąpić trawnik. 
Szczególnie w kontekście walki z suszą i pracy, jaką trzeba 
włożyć w utrzymanie trawników, warto to rozważyć.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt 
z  Referatem Bezpieczeństwa i  Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 738 60 17.

Upiększajmy wspólnie nasze Miasto, systema-
tycznie je zazieleniając.

Z zielonymi pozdrowieniami
Burmistrz Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Szanowni Mieszkańcy Redy,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, 
wprowadziliśmy w tym roku program „Zieleń 
przy mojej posesji”. Program umożliwia zain-
teresowanym osobom zazielenienie terenów 
sąsiednich, a także reguluje problematyczną 
dla Gminy kwestię samowolnych nasadzeń, 
często kolidujących z infrastrukturą podziemną 
i drogową. Program „ Zieleń przy mojej posesji” 
szczegółowo określa zasady nasadzeń prywat-
nych na gruncie gminnym, zwłaszcza w pasie 
drogowym.
Mieszkańcy Redy, zainteresowani utworzeniem 
i utrzymaniem terenów zieleni przydrożnej na 
sąsiadującym z ich posesjami gruncie gminnym, 
mogą w tej sprawie złożyć wniosek do Urzędu. 
Podstawę nasadzeń stanowi pisemna zgoda 
Gminy Miasto Reda na bezpłatne korzystanie 
z gruntu gminnego, znajdującego się w bez-
pośrednim sąsiedztwie nieruchomości Wnio-
skodawcy, celem umożliwienia Wnioskodawcy 
– poprzez prywatne nasadzenia – utworzenie 
i utrzymanie terenów zieleni przydrożnej na 
gruncie gminnym (w pasie drogowym). W tym 
miejscu zaznaczyć należy, że Gmina nie zezwala 
na nasadzenia drzew.
„Zasady nasadzeń prywatnych na gruncie gmin-
nym (w pasie drogowym)”, w tym formularz 
wniosku, dostępne są w Urzędzie Miasta w Re-
dzie, w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Śro-
dowiska oraz w Referacie Inwestycji i Inżynierii 
Miejskiej, a także na stronach internetowych:

INWESTYCJE MIEJSKIE 

4   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE 
NAZWY ROND NA TERENIE MIASTA REDY*

Zamiarem redzkiego samorządu jest nadanie nazw rondom w miejskiej sieci dróg. Nazwy te powinny nawiązywać 
do historii lub obecnych czasów związanych z Redą, regionem lub krajem.

Burmistrz Miasta Redy, na podstawie uchwały nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z dnia 8 maja 2017 r. poz. 1589), ogłasza konsultacje społeczne w sprawie nazwy rond na terenie Miasta Redy, które 
odbędą się w dwóch turach:
PIERWSZA TURA – pisemne zebranie propozycji nazw od mieszkańców
DRUGA TURA – wybór nazw rond spośród wszystkich zgłoszonych propozycji w formie ankiety 

Za organizację i przebieg konsultacji odpowiedzialna będzie Komisja, powołana przez Burmistrza Miasta Redy odrębnym 
zarządzeniem. 

1. Przedmiot konsultacji: 
Nadanie nazw rondom na terenie Gminy Miasto Reda, usytuowanym:
1) w rejonie przy zbiegu ulic: Gniewowskiej i Jana III Sobieskiego;
2) w rejonie przy zbiegu ulic: Gniewowskiej i Drogowców;
3) w rejonie przy zbiegu ulic: Młyńskiej, Morskiej i Obwodowej;
4) w rejonie przy zbiegu ulic: Olimpijskiej, Rolniczej i Obwodowej; 
5) w rejonie przy zbiegu ulic: Fenikowskiego i Młyńskiej. 
Załączniki graficzne przedstawiające lokalizację rond dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

2. Termin konsultacji:
PIERWSZA TURA – od 29 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. 
DRUGA TURA – od 27 lipca do 14 sierpnia 2020 r. 

3. Zasięg terytorialny i podmiotowy: 
Konsultacje w obu turach skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Miasto Reda.

4. Forma konsultacji: 
PIERWSZA TURA – składanie pisemnych propozycji nazw rond na opracowanym wzorze formularza,
DRUGA TURA – ankieta wyboru. 

5. Sposób informowania o konsultacjach:
Informacje o konsultacjach znajdują się:
• w biuletynie informacyjnym oraz na stronie internetowej Urzędu,
• w Miejskim Biuletynie Informacyjnym REDA nr 6 (191) czerwiec 2020, 
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie. 

6. Sposób udziału w konsultacjach:
a)  Wypełniony formularz konsultacyjny w PIERWSZEJ TURZE konsultacji należy według wyboru:
 •  przesłać e-mailem: sekretariat@reda.pl; lub rwenta@reda.pl, 
 •  wrzucić do skrzynki przy wejściu do Urzędu Miasta w Redzie, ul Gdańska 33, lub
 •  przesłać w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP na skrzynkę: /3890kwrvvn/skrytka. 
b) Wypełnioną ankietę wyboru w DRUGIEJ TURZE konsultacji należy według wyboru:
•  przesłać e-mailem: sekretariat@reda.pl; lub rwenta@reda.pl, 
•  wrzucić do skrzynki przy wejściu do Urzędu Miasta w Redzie, ul Gdańska 33, lub
•  przesłać w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP na skrzynkę: /3890kwrvvn/skrytka. 

7. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem niniejszych konsultacji społecznych 
jest Burmistrz Miasta Redy. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie: 
https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/59

8. Osobami upoważnionymi do kontaktu są Hanna Janiak –Sekretarz Miasta Redy tel. 58 678-80-41 oraz Romualda Wen-
ta – Starszy Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami 58 678-80-31.

* Formularz wewnątrz gazety
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ZGUBISZ PSA, SPOTKASZ DZIKI… 
CZY WIESZ, CO ROBIĆ?

Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich
W sprawach:
 • bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich z terenu miasta Redy,
 • zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierząt na terenie Miasta,
 • padłych zwierząt na terenach gminnych,
należy kontaktować się z Urzędem Miasta w Redzie, w godzinach pracy Urzędu, tel. 58-678-80-12, a poza godzinami 
pracy Urzędu - z Komisariatem Policji w Redzie, tel. 58-678-30-97.

W przypadkach zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierząt na terenie Redy, Gmina zabezpiecza opiekę weterynaryjną:
 • w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni - w przypadku psów,
 • w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Jesionowej 5 w Redzie -  w przypadku pozostałych zwierząt,
WAŻNE!  Jednostki te realizują w/w działania na koszt Gminy Miasto Reda wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia przez pracow-
nika Urzędu Miasta w Redzie lub funkcjonariusza Komisariatu Policji w Redzie.
W przypadku poszukiwań zaginionych psów można kontaktować się ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” 
w Gdyni, tel. 58-622-25-52, gdzie, na mocy porozumienia zawartego między Gminą Miasto Reda a Gminą Miasta Gdyni,  tra-
fiają bezdomne psy z terenu miasta Redy.

Zgłoszenia dotyczące dzikich zwierząt
W sprawach:
 • zagrożenia bezpieczeństwa na terenie Redy należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Redzie, tel. 58-678-30-97,
 •  zwierzyny łownej, w tym dzików, z terenu miasta Redy (zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów pro-

dukcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę), należy kontaktować się z Wydziałem Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, tel. 58-572-95-65 (łowczy wskazany przez Starostwo Powiatowe: 501-642-626),

 •  innych zwierząt niż domowe i gospodarskie (poza sprawami w/w zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiek-
tów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, w tym związanych z odławianiem i odstrzałem reduk-
cyjnym zwierzyny łownej, w tym dzików) z terenu miasta Redy należy  kontaktować się z Urzędem Miasta w Redzie,  
tel. 58-678-80-12 oraz z Komisariatem Policji w Redzie, tel. 58-678-30-97 (poza godzinami pracy Urzędu). 

Co do zasady łowiectwo, w myśl definicji w art. 1 ustawy Prawo łowieckie, 
wraz z jego szczegółowymi celami wskazanymi w art. 3 w/w ustawy jest 
standardowo realizowane na terenie obwodów łowieckich, na co wska-
zuje art. 23 ust. 1 w/w ustawy. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje 
szczególne, m.in. zagrożenie związane z bytowaniem zwierzyny łownej na 
terenach zurbanizowanych. Problem przemieszczania się zwierzyny łownej, 
stanowiące zadanie z zakresu łowiectwa, zostało uregulowane m.in. w art. 
45 ust 3 w/w ustawy.
W myśl art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie w  przypadku szczególnego 
zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i uży-
teczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim 
Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale reduk-
cyjnym zwierzyny.
Wskazać należy, że art. 6 ustawy Prawo łowieckie określa, że  naczelnym 
organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właści-
wy do spraw środowiska, zaś art. 7 stwierdza, że jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd wojewódz-
twa jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W przypadku odłowu, 
odłowu z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego poczyniono ustawo-
wą delegację zadania na poziom samorządu powiatowego. Przedmiotowa 
ustawa w art. 45 ust. 3 wskazuje starostę jako organ sprawujący admini-
strację w zakresie odnoszącym się do  szczególnego zagrożenia w prawid-
łowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej 
przez zwierzynę - starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, 
może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Zwa-
żyć należy, że w/w ustawa w żadnej z regulacji nie wskazuje gminy, jako 
organu administracji w zakresie łowiectwa.
Przywołany przepis art. 45 ust 3 ustawy Prawo łowieckie wskazuje, że:
-  starosta jest wyłącznym organem odpowiedzialnym za podejmowanie de-

cyzji dotyczących zwierzyny łownej stwarzającej zagrożenie na terenach 
zurbanizowanych,

-  ustawodawca nie wskazał konieczności wnioskowania do starosty o wy-
danie stosownej decyzji, wobec czego należy uznać, że starosta, posia-
dając wiedzę na temat zaistniałego problemu, winien samodzielnie, 
z  urzędu, podjąć wszelkie niezbędne działania w celu usunięcia dzików 
z terenów zurbanizowanych powiatu.

fot. shutterstock.com
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RUSZA PROGRAM 
„MOJA WODA” 

ZOSTAŃ 
RACHMISTRZEM 
SPISOWYMRozpoczyna się nabór wniosków w rządowym progra-

mie „Moja Woda”, który pozwoli sfinansować aż 20 ty-
sięcy instalacji przydomowej retencji. 

To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków su-
szy w Polsce. Wnioski właścicieli domów jednorodzinnych 
na przydomowe mikroinstalacje wodne będą przyjmowa-
ne od początku lipca 2020 roku w wojewódzkich fundu-
szach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dla Redy 
– w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku.
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł 
otrzymać dotację do 5 tys. zł, lecz nie więcej niż 80% kosz-
tów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Wspar-
cie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instala-
cji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsię-
wzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadza-
ne do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji desz-
czowej, rowów odwadniających odprowadzających poza 
teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place 
itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na 
przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z ry-
nien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, 
oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik reten-
cyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację 
rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego 
wykorzystania zatrzymanej wody.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które 
będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właś-
cicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroin-
stalacje wodne.
Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-
2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplano-
wano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do 
końca 2024 r.

Od 1 września do 30 listopada odbędzie się kolejny spis 
rolny. Od 15 czerwca do 8 lipca trwa nabór na rachmi-
strzów spisowych. Chętni mogą zgłosić się do Urzędu 
Miasta w Redzie.

Rachmistrzem terenowym może zostać osoba, która:
• jest pełnoletnia;
• mieszka na terenie Redy;
• posiada co najmniej średnie wykształcenie;
• posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie;
•  nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe.

Szczegółowych informacji udziela 
Referat Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta w Redzie
telefon: 58 678 80 13

Aby zostać rachmistrzem terenowym, trzeba  ukończyć 
szkolenie i zdać egzamin. Szkolenie i egzamin będą realizo-
wane za pomocą aplikacji e-learningowej.

Szczegółowe wymagania i informacje na temat spisu rolne-
go można uzyskać na stronie www.spisrolny.gov.pl lub te-
lefonicznie: Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta w Redzie,  tel. 58 678 80 13.fot. nfosigw.gov.pl

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020  
trwa nabór na rachmistrza spisowego, 
jesteś zainteresowany?
Zgłoś się do swojego urzędu gminy.

Szczegółowe wymagania znajdziesz 
na stronie spisrolny.gov.pl

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020  
trwa nabóór na rachmistrza spisowego, 
jesteś zainteresowany?
Zgłoś się do swojego urzędu gminy.

Szczegółowee wymagania znajdziesz 
na stronie sppisrolny.gov.pl

Tacy ludzie jak Ty 
zdarzają się raz na 
dziesięć lat!
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SREBRNA REDA

Po prawie trzech miesiącach redzcy seniorzy wrócili do 
Klubu Senior+. W maseczkach i z zachowaniem proce-
dur bezpieczeństwa, zajęcia zostały wznowione w po-
niedziałek, 8 czerwca.

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, w dwóch turach,  od 
godz. 8:00 do 11:00 oraz od 12:00 do 15:00, oczywiście z za-
chowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa uczestników. 
Pomiędzy grupami poranną i popołudniową jest godzinna 
przerwa na dezynfekcję pomieszczeń. 
– Dzisiaj mamy bardzo dużo zajęć – mówi pani Barbara, uczest-
niczka grupy porannej – Robimy kwiatuszki metodą quillingu, 
potem wykorzystamy je do różnych dekoracji. Robimy również 
tablicę ogłoszeń, gdzie będziemy mogli wymieniać się ważnymi in-
formacjami. Ale przede wszystkim fantastycznie spędzamy czas. 
Po trzech godzinach zajęć wychodzimy młodsi i pełni pozytywnej 
energii. Instruktorzy wspaniale się nami opiekują, zajęcia są bar-
dzo inspirujące i rozwijające. 
Redzki klub Senior+ powstał dzięki dotacji z rządowego Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2015-2020 na utworze-
nie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora. Projekt „Senior+” 
jest adresowany do nieaktywnych zawodowo mieszkańców 
Redy, powyżej 60 roku życia. Lokalizacja Klubu na terenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pomaga w organizacji zajęć 
ruchowych i prozdrowotnych, zaś bezpośrednie sąsiedztwo 
Fabryki Kultury ułatwia dostęp do oferty kulturalnej. Wszyst-
kie zajęcia w Klubie Senior+ prowadzone są bezpłatnie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Redzie zakończył ko-
lejny, szesnasty już rok swojej działalności, a studenci 
udali się na zasłużone wakacje. Uroczyste zakończenie 
roku akademickiego 2019/2020 odbyło się 24 czerwca 
w Rodzinnym Parku Miejskim. 

Certyfikaty ukończenia roku akademickiego wręczyli wy-
kładająca w UTW język niemiecki Mariola Szreder, zastępca 
burmistrza Łukasz Kamiński (również wykładowca języka 
angielskiego w UTW) oraz Bożena Natzke, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki w Redzie. Na uroczystość przybyła także Poseł na 
Sejm RP VIII i IX kadencji Henryka Krzywonos–Strycharska.

KLUB SENIOR+ 
WZNOWIŁ 
DZIAŁALNOŚĆ

UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU 
JUŻ NA WAKACJACH
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fot. M. Kaczmarek

To był rok pełen wyzwań. Seniorzy brali udział w warszta-
tach i wykładach o tematyce zdrowotnej, turystycznej, histo-
rycznej, prawoznawczej, muzycznej oraz literaturoznawczej. 
W programie znalazły się zajęcia z rękodzieła artystycznego, 
gimnastyki rekreacyjnej, warsztaty fotograficzne oraz zaję-
cia Aquasenior, organizowane w redzkim Aquaparku. Rok 
akademicki studenci rozpoczęli wykładem dotyczącym religii 
monoteistycznych, stanowiącym wprowadzenie do wyjazdu 
szkoleniowego do cerkwi, synagogi i meczetu w Gdańsku. 
Kolejne zajęcia to promujące książkę „Losy szlachty Północ-
nych Kaszub” spotkanie autorskie z Andrzejem Januszem oraz 
tradycyjne już Zaduszki Poetyckie. Studenci doskonalili znajo-
mość języka angielskiego i niemieckiego, poznawali tajniki ob-
sługi komputera i portali społecznościowych oraz zagrożenia 
z nimi związane. Nie zabrakło wyjazdu do Teatru Muzycznego 
w Gdyni i koncertów organizowanych na miejscu. 
Był to również wyjątkowy rok, ze względu na epidemię koro-
nawirusa. 5 marca wykłady i zajęcia zostały zawieszone. Od 
maja UTW wznowił działalność, studenci spotykali się w Ro-
dzinnym Parku Miejskim, na próbach inscenizacji przygotowa-
nych na zakończenie roku akademickiego i Narodowego Czy-
tania. Trwają próby do Teatralnego Pasjansa 2020, studenci 
pod okiem reżysera Macieja Wiznera przygotowują spektakl 
„Żaby” Arystofanesa, który zaprezentują szerokiej publiczno-
ści na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego podczas 
Wielkiego Finału w listopadzie 2020 roku.
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Zasady Gaszyn Challenge są bardzo proste, trzeba zro-
bić 10 pompek lub przysiadów, a następnie wpłacić mi-
nimum 5 zł na chore dzieci. Po wykonaniu zadania moż-
na nominować kolejne 3 osoby, firmy lub instytucje. 

Ta fantastyczna inicjatywa, łącząca akcję charytatywną z pro-
pagowaniem sportu, w błyskawicznym tempie objęła już pra-
wie całą Polskę. Reda pompuje na rzecz 18-miesięcznej Tosi 
z Gdyni, która potrzebuje niemałych środków na terapię ge-
nową w walce z rdzeniowym zanikiem mięśni.
W Redzie zaczęło się od Ochotniczej Straży Pożarnej. Straża-
cy nominowali między innymi pracowników Urzędu Miasta 
i komisariat policji. Redzcy urzędnicy, z burmistrzem na cze-
le, podjęli wyzwanie, a po wykonaniu zadania nominowali 
Urząd Miasta Rumia, Urząd Miasta Wejherowo, Aquapark 
Reda oraz radnych Rady Miejskiej w Redzie. Radni pompowali 
w Rodzinnym Parku Miejskim, nominując następnie Lubliniec 
i Łowicz - nasze miasta partnerskie oraz Gminę Puck. 
Gaszyn Challenge wymyślił strażak z OSP Gaszyn, a celem 
przedsięwzięcia było zebranie pieniędzy dla niespełna dwulet-
niego Wojtusia, zmagającego się z ciężką chorobą. W błyska-
wicznym tempie udało się zgromadzić potrzebną kwotę, a te-
raz pieniądze są zbierane na rzecz kolejnych chorych dzieci.
Wszystkim, którzy chcą pomóc, przypominamy przy okazji 
o akcji „Kawałek Nieba dla Łukasza”, gdzie zbieramy środki 
na rzecz Łukasza Kosa, chłopca z Redy zmagającego się z gle-
jakiem. Każda wpłata daje mu szansę na powrót do zdrowia, 
do rodzeństwa, kolegów i do szkoły. Szukajcie informacji na 
Facebooku.

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

REDA DOŁĄCZYŁA DO 
GASZYN CHALLENGE

Z okazji Dnia Dziecka grono pedagogiczne zapewniło dzie-
ciom moc atrakcji, nie zabrakło również zimnych, owo-
cowych lodów przygotowanych przez panie kucharki. Na 
buziach naszych przedszkolaków przez cały czas gościł 
uśmiech od ucha do ucha. 

W czerwcu nasze przedszkole otrzymało od Pana Leśnika 
młode drzewka, za co bardzo dziękujemy. Zalety sadzenia 
młodych drzewek zostały omówione na zajęciach proeko-
logicznych. Dzieci otrzymały jednorazowe rękawiczki i ko-
lorowe łopatki, a ich zadaniem było zasadzenie na placu 
przedszkolnym młodego dębu. Z pomocą wychowawcy 
– udało się! Teraz każdego dnia możemy obserwować, jak 
rośnie zasadzone drzewo.

Tekst i fot. Amanda Ulenberg

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2

Rok szkolny 2019/2020 
dobiega końca, a wraz 
z nim akcja „Nakręceni 
w Pomaganie”. Nasze 
Przedszkole zebrało 
łącznie aż 820 kg pla-
stikowych nakrętek, 
z czego ponad połowę 
zgromadziła grupa III 
„Słoneczka”. Wszyst-
kie nakrętki zostały 
przekazane na dalszą 
rehabilitację absol-

wentki naszego przedszkola Liwii Kozy. Dziękujemy za bez-
interesowne zaangażowanie rodziców i dzieci. 
Dwie najstarsze grupy, „Motylki” i „Pszczółki”, kończą edu-
kację przedszkolną. Mimo kształcenia na odległość, uzy-
skały gotowość szkolną na wysokim poziomie.

Tekst i fot. Natalia Grabowskafo
t. 
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CO SŁYCHAĆ W SP 4CO SŁYCHAĆ W SP 2

CO SŁYCHAĆ W SP 3

Wirtualne Pola Nadziei 2020 w SP2
Już od pięciu lat nasza szkoła współpracuje z Puckim Ho-
spicjum p.w. św. Ojca Pio, biorąc udział w corocznych ak-
cjach Pola Nadziei i Znicz. W tym roku, wobec braku możli-
wości bezpośredniego udziału w kwestowaniu, Hospicjum 
zaproponowało akcję Wirtualne Pola Nadziei 2020, gdzie 
uczestnicy, poprzez prace artystyczne, mogli okazać pa-
cjentom hospicjów solidarność i wsparcie. Powstały piękne 
prace plastyczne, a także filmy z występami artystyczny-
mi. Specjalne podziękowania otrzymały: Martyna Hilde-
brandt – nagroda główna za taniec „Nadzieja” i Zuzanna 
Stosik – wyróżnienie za pracę plastyczną. Z okazji 5 – lecia 
współpracy z hospicjum, p. Anna Molenda przygotowała 
film ukazujący lata „żonkilowych” akcji, do obejrzenia na 
stronie szkoły. Szkolnymi koordynatorkami wolontariatu 
są panie Anna Molenda i Magdalena Szornak.

Podsumowanie roku szkolnego
Nietypowy rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Większość 
konkursów i wydarzeń zaplanowanych na II semestr została 
odwołana lub przełożona, dlatego warto przypomnieć i pod-
sumować najważniejsze sukcesy uczniów i nauczycieli SP4, 
spośród których większość dotyczy właśnie I semestru.
1.  Mirosław Biegowski (VIIIb) uzyskał tytuł laureata Kuratoryj-

nego Konkursu z Historii.
2.  Nadia Gazecka (VIIIc) została finalistką Kuratoryjnego Kon-

kursu z Języka Angielskiego. Ponadto Nadia zwyciężyła w X 
Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego Super Bowl 
wśród klas ósmych oraz została laureatką II Konkursu Wie-
dzy z Języka Angielskiego Same Language, Different Culture 
organizowanym przez LO nr 1 im Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie.

3.  Paulina Marczyńska (VIIIc) zdobyła tytuł finalistki Kuratoryj-
nego Konkursu z Języka Polskiego.

4.  Marta Talarek (VIIIb) została finalistką międzynarodowego 
konkursu Wielki Maraton Czytelniczy „Na literackim szla-
ku”. Jagoda Skóra (Ve) zdobyła w tym samym konkursie wy-
różnienie.

5.  Lena Gawron (VIII c): IV miejsce w X Powiatowym Konkursie 
Języka Angielskiego Super Bowl wśród klas ósmych; tytuł 
laureata II Konkursu Wiedzy z Języka Angielskiego Same 
Language, Different Culture organizowanym przez LO nr 1 
im Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz etap rejo-
nowy Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego.

6.  Martyna Schultz (VIII c): III miejsce w X Powiatowym Kon-
kursie Języka Angielskiego Super Bowl wśród klas ósmych 
oraz etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z Języka An-
gielskiego.

7.  Julia Barszcz (VIII c): III miejsce w X Powiatowym Konkursie 
Języka Angielskiego Super Bowl wśród klas ósmych.

8.  Oskar Barylski (VIII a): V miejsce w X Powiatowym Konkursie 
Języka Angielskiego Super Bowl wśród klas ósmych.

9.  Olena Płocka (VII b): II miejsce w X Powiatowym Konkursie 
Języka Angielskiego Super Bowl wśród klas siódmych.

10.  Oskar Mielniczek (VII a): III miejsce w X Powiatowym Kon-
kursie Języka Angielskiego Super Bowl wśród klas ósmych.

11.  Filip Sadłowski(VII a): V miejsce w X Powiatowym Konkursie 
Języka Angielskiego Super Bowl wśród klas ósmych.

12.  Gracjan Ziemiańczyk (VI d): IV miejsce w X Powiatowym 
Konkursie Języka Angielskiego Super Bowl wśród klas szó-
stych.

13.  Szymon Bochan (VI e): V miejsce w X Powiatowym Konkur-
sie Języka Angielskiego Super Bowl wśród klas szóstych.

Sukcesy sportowe:
1.  Sztafeta chłopców w składzie: J. Dylak, K. Ferra, M. Sabisz, 

O. Burchardt, Sz. Gdanietz, G. Ziemiańczyk, M. Machnicki, 
F. Krzemień, W. Matyjaszczyk, Sz. Zbróg oraz F. Robaszkie-
wicz zdobyła V miejsce w Finale Ogólnopolskich Igrzysk 
Dzieci w  Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców 
10x1000m. Drużyna zapewniła sobie awans do Mistrzostw 
Polski, wygrywając XLVIII Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

2.  Sztafeta dziewcząt starszych wygrała Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
dziewcząt 10x800m.

3.  Młodsze reprezentantki naszej szkoły w tym samym wyda-

Oskary rozdane!
Zakończył się III etap Powiatowego Konkursu „Ohne Fleiß 
kein Preis” pod patronatem Burmistrza Miasta Redy. Lau-
reaci etapu II przysłali filmiki, ilustrujące wybrane  przysło-
wia i powiedzenia niemieckie. Komisja konkursowa w skła-
dzie: Mariola Szreder, Agnieszka Brzezińska, Mirosława 
Wróblewska, Daniel Ringkowski, Sebastian Köhn i Raya 
Vasilieva oceniła wszystkie nadesłane prace. Laureaci: 
Miejsca I – Małgorzata Schmidt SP Sióstr Zmartwychwsta-

nek, Wejherowo, Katarzyna Wilczewska SP 3 
Wejherowo. Miejsca II – Inga Solis SP Sióstr 

Zmartwychwstanek, Kacper Wronka SP 
3 Reda. Miejsca III – Witold Kwidziński 

SP Sióstr Zmartwychwstanek, Małgo-
rzata Naczk SP 3 Wejherowo, Micha-
lina Zychowicz SP Sióstr Zmartwych-
wstanek. 
Dziękujemy za udział w pierwszej 

edycji Powiatowego  Konkursu „Ohne 
Fleiß kein Preis”. 

Tekst: M. Szreder, fot.: M. Wróblewska 
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CO SŁYCHAĆ W SP 5

CO SŁYCHAĆ W SP 6

DZIEŃ DZIECKA W SIECI

Sukces naszej uczennicy
Z wielką radością informu-
jemy, że Wiktoria Nawrocka, 
uczennica klasy VIII, została 
laureatką X edycji Powiato-
wego Konkursu Języka Angiel-
skiego SUPER BOWL. Zwycięż-
czyni serdecznie gratulujemy 
i wraz z nią cieszymy się z od-
niesionego sukcesu.

Społeczność SP 6 w Redzie

Dzień Patrona szkoły
Równo sto lat temu przyszedł 
na świat Papież Jan Paweł II, 
od 2004 roku patron naszej 
szkoły. W dniu urodzin 
Papieża obchodzimy Dzień 

Patrona Szkoły. Jemy kremówki, ogłaszamy wyniki Miejsk-
iego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, zapraszamy dos-
tojnych Gości i uczestniczymy w uroczystym apelu. W tym 
roku spotkaliśmy się na wirtualnie - w poniedziałek 18 maja 
o godzinie 12:00. Ufamy, że nasz Patron spoglądał na nas 
z niebieskiego okna.

REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ 
SP 5 także w tym roku kontynuowała zajęcia edukacji że-
glarskiej. W czerwcu, na wodach Zatoki Puckiej, zrealizo-
wano już czwartą edycję zajęć, zapoczątkowanych w 2017 
roku. Projekt „Redzka Piątka pływa na piątkę – żeglarstwo 
naszą pasją i kuźnią charakteru”, złożony w tym roku przez 
Yacht Club Rewa w ramach realizacji zadań publicznych 
Gminy Miasto Reda, uzyskał dofinansowanie w kwocie 
8.850 złotych. Dzięki tym środkom i zaangażowaniu szkol-
nych nauczycieli, którzy w formie wolontariatu sprawowali 
nadzór – blisko trzydziestu uczniów całkowicie bezpłatnie 
uczestniczyło w prawdziwych zajęciach żeglarskich. Za-
jęcia teoretyczne odbyły się 3 i 4 czerwca w szkolnej sali 
gimnastycznej, a zajęcia praktyczne w Yacht Clubie Rewa 
na Zatoce Puckiej, w dniach 8, 15, 19 i 22 czerwca. Podsu-
mowaniem zajęć żeglarskich były już czwarte regaty szkol-
ne, rozegrane 24 czerwca. Zwycięskim załogom wręczono 
pamiątkowe puchary, a wszystkim uczestnikom drobne 
upominki. W tegorocznej edycji projektu uczestniczyli 
zarówno uczniowie i nauczyciele posiadający już pewne 
umiejętności żeglarskie zdobyte w latach ubiegłych, jak 
również niedoświadczeni uczestnicy, pierwszy raz wsiada-
jący na prawdziwe żaglówki.
Więcej informacji szkolnych i zdjęć dostępnych jest na stro-
nie www.sp5reda.pl

Tekst i fot. dyr. Anna Milewska
W tym roku Fabryka Kultury przeniosła święto wszyst-
kich dzieci do sieci! 

Coroczne obchody Dnia Dziecka nie mogły odbyć się w po-
staci kolorowego festynu w Parku, dlatego Fabryka Kultury 
w Redzie podjęła się organizacji święta najmłodszych onli-
ne. Filmy instruktażowe, wyzwania z nagrodami, animacje 
oraz spektakl dla dzieci, udostępnione w dedykowanym 
wydarzeniu na Facebooku, stanowiły inspiracje dla spę-
dzenia tego dnia w rodzinnym gronie. Z udostępnionych 
materiałów, widzowie mogli dowiedzieć się jak stworzyć 
giga bańki mydlane, gumowego slime’a, zapoznali się 
z pojęciem geocacheingu, mieli okazję zobaczyć wspania-
ły spektakl online, czy też mogli wykonać zadania, w któ-
rych do wygrania były kolorowe upominki. Nie udałoby się 
stworzyć tego przedsięwzięcia gdyby nie pomoc Młodzie-
żowej Rady i zaprzyjaźnionych instruktorów, to dzięki nim 
razem mogliśmy przeżyć ten wyjątkowy Dzień Dziecka.
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rzeniu, ale na dystansie 10x600 m zdobyły II miejsce. 
4.  Dziewczęta oraz chłopcy zdobywali również I i II miejsca 

podczas: XXI Półfinału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w Tenisie Stołowym, Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
10x1000m, Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w Tenisie Stołowym, Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Ko-
szykówce 3x3, Halowych Mistrzostwach Powiatu Młodzie-
ży Szkolnej w Halowej Lekkoatletyce, Powiatowych Igrzy-
skach Dzieci w Dwóch Ogniach Usportowionych.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim 
uczniom.

Natalia Richert
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