
ZA NAMI PIERWSZY, PILOTAŻOWY 

ROWEROWY MAJ
Reda przystąpiła do ogólnopolskiej akcji  
ROWEROWY MAJ. Ta społeczna kampania została 
zainicjowana kilka lat temu w Gdańsku i ma już zasięg 
ogólnopolski. W ramach pilotażu Reda zaprosiła do 
udziału w akcji publiczne przedszkola oraz klasy 
1-3 szkół podstawowych. 

Kampania trwała od 4 do 24 maja. W tym czasie każdy 
przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który dotarł na 
lekcje rowerem lub hulajnogą, otrzymał naklejki do 
indywidualnego rowerowego dzienniczka oraz na wspólny 
plakat klasowy. Udział wzięło 616 dzieci z 8 placówek, 
w tym dwóch przedszkoli i sześciu szkół. Przedszkolaki, 
uczniowie i pracownicy oświaty wykonali 13 102 przejazdy. 
Wśród najlepszych zostanie rozlosowana nagroda główna, 
czyli rower oraz nagrody grupowe, wycieczki do ptaszarni 
oraz Gadolandii w redzkim Aquaparku. Przewidziano też 
drobne upominki.
Losowanie nagród odbędzie się w czerwcu.
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i przedszkola w Redzie



Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE
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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

RADY WRESZCIE NA ŻYWO!

Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 
27 maja 2021 roku podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXXII/346/2021 w sprawie określenia wzo-
ru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

2.  Uchwała nr XXXII/347/2021 o zmianie uchwały Nr 
XXXI/343/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwiet-
nia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w dro-
dze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nierucho-
mości stanowiących własność Skarbu Państwa 

3.  Uchwała nr XXXII/348/2021 w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie, w drodze komunalizacji, przez Gminę Mia-
sto Reda, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa

4.  Uchwała nr XXXII/349/2021 w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie, w drodze darowizny, przez Gminę Miasto 
Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa

5.  Uchwała nr XXXII/350/2021 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Redy

6.  Uchwała nr XXXII/351/2021 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami ko-
lejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te 
same nieruchomości, na okres do 3 lat

7.  Uchwała nr XXXII/352/2021 w sprawie ustalenia wy-
sokości opłat za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Reda 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych

8.  Uchwała nr XXXII/353/2021 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy miasta Reda

9.  Uchwała nr XXXII/354/2021 o zmianie Uchwały nr 
XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 
2020 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2021 rok

10.  Uchwała nr XXXII/355/2021 o zmianie Uchwały nr 
XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grud-
nia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Redy

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

Po ponad rocznej przerwie, Redzka Rada Seniorów 
oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie spotkały się 
na żywo. Posiedzenia obu organów odbyły się w sali 
obrad Urzędu Miasta w Redzie. Oprócz spraw bieżą-
cych, najważniejszym punktem były podsumowania 
kończących się kadencji oraz rozmowy o przyszłości 
po pandemii. 

Młodzieżowa Rada Miejska przedyskutowała zgłoszenia 
osób i instytucji do corocznie przyznawanej statuetki Mło-
dzika. Rada Seniorów omówiła wsparcie projektów zmian 
w legislacji krajowej, dotyczących umieszczenia organu 
doradczego, jakim są rady seniorów, w zapisach Ustawy 
o samorządzie gminnym.

Redzka Rada Seniorów oraz Młodzieżowa Rada Miejska 
w Redzie to dwa organy konsultacyjno - doradcze redzkie-
go samorządu. 
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MOST OTWARTY!
REDA ŻEGNA 
ANTONIEGO 

JAKSA

Prowadzona od początku marca przebudowa mostu na 
rzece Reda została z początkiem czerwca zakończona, 
a przejazd otwarty.

– Przede wszystkim dziękujemy Zarządowi Dróg Wojewódz-
kich w Gdańsku za sprawne i terminowe prowadzenie inwe-
stycji tak, aby prace zostały zakończone przed sezonem tury-
stycznym – mówi burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński – To 
była skomplikowana robota drogowa na bardzo uczęszczanej 
trasie drogi wojewódzkiej nr 216, prowadzącej na Półwysep 
Helski. 

W wieku 85 lat odszedł Antoni Jaks. Nauczyciel, 
pedagog i wychowawca młodzieży. Burmistrz 
Miasta Redy w latach 1994 – 2002.

Urodzony w Smolnie Antoni Jaks zaraz po maturze 
rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Redzie, 
mieszczącej się w budynku, gdzie teraz znajduje się 
Urząd Miasta. Szybko dał się poznać jako zaangażo-
wany nauczyciel i oddany pedagog. W redzkiej szkole 
uczył przez piętnaście lat. 
W dniu, w którym Reda otrzymała prawa miejskie, 
1  stycznia 1967 roku, Antoni Jaks był społecznym 
radnym Osiedlowej Rady Narodowej. Nie przypusz-
czał wówczas, że po latach przyjdzie mu ponownie 
zaangażować się w pracę na rzecz miasta, obejmując 
na dwie kadencje funkcję burmistrza Redy.
Po likwidacji redzkiej podstawówki przyszły bur-
mistrz przeniósł się do Wejherowa, gdzie w tamtej-
szym liceum ogólnokształcącym objął posadę na-
uczyciela wychowania technicznego. Po przejściu 
na emeryturę, przez kolejne trzy lata uczył religii 
w Zespole Szkół nr 1 w Redzie. Tak w rodzinie Jaksów 
narodziła się tradycja pracy pedagogicznej, nauczy-
cielkami zostały i córka, i wnuczka pana Antoniego.
Do pracy samorządowej namówili Antoniego Jaksa 
głównie byli uczniowie, z którymi później przyszło 
mu pracować. W wyniku znaczącego poparcia, po 
wyborach w roku 1994 Antoni Jaks został Burmi-
strzem Miasta Redy II Kadencji. Po czterech latach, 
ponowny wybór Antoniego Jaksa na Burmistrza III 
Kadencji nikogo nie zaskoczył.
To nie były łatwe lata. W mieście było mnóstwo do 
zrobienia, zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i spo-
łecznej. Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej, bu-
dowano ulice i chodniki, powstał też tunel pod ulicą 
Gdańską i poczta przy głównej ulicy. Rekowo Dolne 
stało się częścią Redy. Zmieniono herb miasta. Roz-
budowano stare i wybudowano nowe szkoły, po-
wstały przedszkola i placówki użyteczności publicz-
nej. Przechodząc w 2002 roku na emeryturę, Antoni 
Jaks pozostawił miasto w rękach swojego zastępcy, 
Stanisława Wickiego i przez kolejnych prawie dwa-
dzieścia lat obserwował redzkie sprawy, ciesząc się 
z każdej nowej inwestycji i zrealizowanego projektu.
Antoni Jaks został pochowany w Redzie, na cmen-
tarzu przy ulicy Gdańskiej. Żegnali go dawni współ-
pracownicy, władze Redy, koledzy samorządowcy, 
a przede wszystkim mieszkańcy miasta, które kochał 
i dla którego pracował.

Przebudowa mostu została dofinansowana ze środków 
rządowych, które na ten cel pozyskał Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego.
Komunikacja miejska wraca na stare trasy, linia nr 8 Cie-
chocina w kierunku Wejherowa ponownie będzie jeździć 
przez Ciechocino. Obowiązują przystanki przy ul. Puckiej, 
czyli Stary Młyn 01, Pucka – Nowa 01, Ciechocino 04 i Pu-
cka – Nowa 02. Na odcinku C.H. „Port Rumia” - Gdańska 
– Kościół 01 wszystkie odjazdy zostają przyspieszone o ok. 
7-8 minut.

fot. UM Reda

fot. UM Reda
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PROGRAM 
„CZYSTE POWIETRZE”

INFORMACJA MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W REDZIE

SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI 
BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) - 

WAŻNY TERMIN!

Urząd Miasta w Redzie uruchamia punkt konsultacyj-
no-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Nie 
wiesz, czy możesz skorzystać z Programu? Nie radzisz 
sobie z wypełnieniem dokumentów? PRZYJDŹ DO NAS!

Celem Programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza przez dofinasowanie wymia-
ny nieefektywnych źródeł ciepła. Program skierowany jest 
do osób fizycznych będących właścicielami bądź współ-
właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
lub wydzielonych lokali mieszkalnych.
W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze: 
•  Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku 

o dofinansowanie;
•  Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste 

Powietrze;
•  Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
•  Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku 

o dofinansowanie,
•  Skorzystasz z bezpiecznego pod względem poufności 

i ochrony danych osobowych stanowiska komputerowe-
go z dostępem do Internetu, gdzie będziesz mógł złożyć 
Wniosek online i wydrukować kopię;

•  Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
•  Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinan-

sowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płat-
ność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Konsultacje z pracownikiem punktu będą możliwe: 
•  w czwartki, w godzinach 9:00 – 17:00 
•  w piątki, w godzinach 7:30 – 15:00 (za wyjątkiem dni usta-

wowo wolnych od pracy, zastąpionych odpowiednio dniem 
poprzedzającym lub następującym po dniu wolnym)

Konsultacje będą prowadzone osobiście, po uprzednim 
umówieniu telefonicznym, w Urzędzie Miasta w Redzie, 
ul. Gdańska 33, pokój nr 10 (parter) lub tel. 58 738 60 90.
Kontakt mailowy: czyste.powietrze@reda.pl
(w wiadomości prosimy podać imię i nazwisko oraz adres 
inwestycji)
Więcej informacji na temat Programu Czyste Powietrze 
znajduje się na stronach: 
https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon 
https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/
https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/89

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Redzie informuje, że w dniach od 14 czerwca do 25 
czerwca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja uczestników
do Klubu „Senior+ w Redzie”.

Klub Senior+ w Redzie przeznaczony jest dla seniorów 
mieszkających w Redzie, w wieku 60+ oraz nieaktywnych 
zawodowo.
W ramach działalności Klubu zapewniamy:
•  bezpłatne zajęcia od poniedziałku do piątku w dwóch 

grupach;
•  ciepły posiłek;
•  zajęcia integracyjne, warsztatowe, szkolenia, profilakty-

kę, terapię zajęciową oraz wiele innych.

Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach:
•  I etap, należy złożyć deklarację i oświadczenie RODO do-

stępne na stronie internetowej http://mopsreda.pl/klub-
-seniora/ lub w siedzibie Klubu;

•  II etap, rozmowa telefoniczna z kierownikiem Klubu se-
nior+ w Redzie.

Pozostałe wymagane regulaminem oświadczenia należy 
złożyć po zakwalifikowaniu się do Klubu Senior+.
W przypadku większej liczby osób chętnych stworzona zo-
stanie lista rezerwowa.
Klub Senior+ w Redzie znajduje się przy ul. Łąkowej 59 (te-
ren MOSiR) i jest czynny w godzinach od 7:30 do 15:30. 
Wszelkie zapytania związane z rekrutacją proszę kierować 
pod nr telefonu 533 39 77 80.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Jolanta Dampc

Przypominamy, iż trwają szczepienia przeciwko wiru-
sowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt, urodzo-
nych w latach 2007/2008 i zameldowanych w Redzie. 
W związku z tym, że szczepionkę podaje się w dwóch 
dawkach (drugą dawkę 6 miesięcy po pierwszej), 
a  szczepienia dla powyższych roczników zostaną za-
kończone w tym roku, to ostateczny termin przyjęcia 
pierwszej dawki upływa 30 czerwca br.

Szczepienia odbywają się w punkcie szczepień NZOZ Śród-
mieście w Redzie przy ul. Osadniczej 5. Na wizytę należy 
umówić się telefonicznie – tel. 58 742 37 80.
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PADŁE ZWIERZĘTA

OŚWIATOWA NORDA 
WRACA PO PRZERWIE

W przypadku zauważenia padłych zwierząt na redz-
kich drogach:

•  jeśli zwierzę znajduje się na drodze gminnej lub powia-
towej, należy zgłosić tan fakt telefonicznie w godzinach 
pracy Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 12, a w po-
zostałym czasie na Policję, tel. 47 742 98 54

•  jeśli zwierzę znajduje się w pasie drogowym drogi wo-
jewódzkiej nr 216 (ul. Pucka) należy zgłosić tan fakt te-
lefonicznie do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku, tel. 
58 673 25 44

•  jeśli zwierzę znajduje się na pasie drogowym drogi kra-
jowej nr 6 (ul. Wejherowska i ul. Gdańska) należy zgłosić 
tan fakt telefonicznie (w godzinach pracy) do Obwodu 
Drogowego w Wejherowie tel. 58 672 64 38 i całodobowo 
do Punktu Informacji Drogowej tel. 58 342 68 30.

25 maja Urząd Miasta w Redzie gościł członków Zespo-
łu Oświatowego NORDA. W pierwszym od ponad roku 
spotkaniu „na żywo” uczestniczyli przedstawiciele 13 
jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu 
wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, kartuskiego, 
malborskiego oraz z Gdyni.

Rozmawiano o finansowaniu niepublicznych przedszkoli, 
funkcjonowaniu placówek oświaty w czasie i po zakoń-
czeniu pandemii oraz organizacji awansów zawodowych 
nauczycieli i konkursów na dyrektorów. Zebrało się kilka 
tematów, które wymagają wypracowania wspólnego sta-
nowiska i wzorca postępowania.
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PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RAKOWI SZYJKI MACICY
 W GMINIE MIASTO REDA

PROGRAMEM DARMOWYCH 
SZCZEPIEŃ OBJĘTE SĄ 

DZIEWCZĘTA URODZONE
W 2007 i 2008 ROKU

I MIESZKAJĄCE NA OBSZARZE
MIASTA REDY

PROGRAM FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

MIASTA REDY

SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV SĄ ZALECANE
PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA I WPISANE

DO PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE
UL. OSADNICZA 5, 84-240 REDA

TEL. 58 742 37 80

Realizatorzy szczepień:

Spotkania Zespołu Oświatowego odbywają się w ramach 
Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezyden-
tów i Starostów NORDA, które powstało w 2011 roku, by 
ułatwić współpracę pomiędzy gminami Kaszub Północ-
nych. Uczestniczą w nich osoby, które w swoich jednost-
kach odpowiadają za sprawy związane z oświatą. Odbywa-
jące się cyklicznie spotkania służą wymianie doświadczeń 
oraz podniesieniu wiedzy z zakresu polityki oświatowej 
samorządu terytorialnego.
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PATRIOTYCZNA 
MAJÓWKA

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ponow-
nie zaprosił do składania ofert w przetargu na Mevo. 
Wykonawcy mogli składać oferty do 25 maja. To już ko-
lejne opóźnienia w przetargu na Mevo spowodowane 
odwołaniami Nextbike Polska SA w restrukturyzacji. 

Do składania ofert zaproszone zostały 3 firmy: konsorcjum 
BikeU i Freebike, firma Marfina (Movienta) z podwykonaw-
cą Geovelo i spółka Nextbike Polska S.A., które brały udział 
w dialogu konkurencyjnym. Ta ostatnia firma decyzją ko-
misji przetargowej została początkowo wykluczona z roz-
mów. Spółka Nextbike Polska nie zgodziła się z tą decyzją 
i odwołała do KIO, która zdecydowała o unieważnieniu wy-
kluczenia. Decyzją KIO Nextbike Polska S.A. została jednak 
przywrócona do rozmów w dialogu konkurencyjnym.
Pod koniec stycznia zakończył się dialog konkurencyjny 
i 26 stycznia OMGGS przesłał do zainteresowanych firm za-
proszenie do złożenia ostatecznych ofert. Jednak Nextbike 
Polska ponownie odwołał się do KIO, domagając się zmia-
ny niektórych zapisów przetargowych. Decyzją KIO zapro-
szenia do składania ofert zostały unieważnione. 

Mevo - wizja nowego systemu

Nowe Mevo ma być systemem mieszanym złożonym 
z 4099 rowerów (w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji ro-
werowych, abonament miesięczny ma wynieść 29,99 zł, 
w każdej z 16 gmin będą punkty ładowania baterii, będzie 
możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią. 

Zgodnie z wyrokiem KIO z kryteriów wyboru wycofaliśmy 
ocenę funkcjonalno-estetyczną rowerów (która miała się 
odbyć przy udziale mieszkańców) oraz na etapie oceny 
ofert nie będziemy żądać przedstawienia dokumentacji 
potwierdzającej zdolność do wykonania usługi. Tego przed 
KIO żądał Nextbike Polska SA w restrukturyzacji. Nie ozna-
cza to jednak, że rezygnujemy z tych ważnych dla miesz-
kańców aspektów: szereg aspektów funkcjonalnych dot. 
rowerów zostało wprowadzonych do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (np. zapisy dot. estetyki rowerów, wygody 
jazdy, stabilności i ergonomii, doprecyzowano zapisy dot. 
siły wspomagania w rowerach elektrycznych). Dokumen-
ty potwierdzające zdolność do wykonania usługi (kwe-
stie finansowe, harmonogram, sposób zarządzania) będą 
wymagane od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą 
ofertę. Dodatkowo został wydłużony termin rozpoczęcia 
rozruchów testowych od dnia podpisania umowy - z 8 do 
14 miesięcy (w związku z pandemią występują opóźnienia 
w terminach dostaw). 

Umowa z nowym operatorem ma być podpisana na 6 lat. 
System swoim zasięgiem obejmie 16 gmin – dotychcza-
sowe 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz 
Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, 
Kartuzy, Puck i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbu-
dy i Kosakowo.

Z okazji majowego święta na rondzie 100-lecia Nie-
podległości ustawiono 16-metrowy maszt, na którym 
zawisła polska flaga. W ten sposób podkreślono fakt, 
że nazwa ta jest wynikiem głosowania mieszkańców 
Redy, którzy w zeszłym roku nadali nazwy pięciu redz-
kim rondom. 

Wieczorem i w nocy z 2 na 3 maja na budynkach Urzędu 
Miasta oraz Fabryki Kultury, zaświeciła się biało-czerwona 
iluminacja. W ten sposób uczczono przypadający 2 maja 
Dzień Flagi oraz 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji Trze-
ciego Maja. 

Podświetlone budynki mogli podziwiać mieszkańcy oraz 
wszyscy przejeżdżający w tym czasie przez Redę. Pomysło-
dawcą i wykonawcą iluminacji była Fabryka Kultury.
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PLUSY I MINUSY TRANSPORTU 
W POW. WEJHEROWSKIM. 
MIESZKAŃCY TWORZĄ PLAN 
ROZWOJU MOBILNOŚCI

NIE CUKRZYMY! KOLEJNE 
BEZPŁATNE BADANIA 
DLA MIESZKAŃCÓW 
METROPOLII

– Pamiętajcie o małych miejscowościach, wykluczonych 
komunikacyjnie, często pomijanych w strategiach mobil-
nościowych – apelowali mieszkańcy powiatu wejherow-
skiego, którzy w czwartek 20 maja spotkali się na war-
sztatach z cyklu #MobilnaMetropolia, organizowanych 
przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
aby porozmawiać o transporcie w ich regionie. 

W warsztatach, które odbyły się online, wzięło udział bli-
sko 50 osób. Dyskusja przewidziana na dwie godziny, prze-
dłużyła się o kilkadziesiąt minut. Tematów do omówienia 
było - jak się okazało - więcej, niż przewidywała formuła 
spotkania. Uwagi, pomysły i propozycje mieszkańców zo-
staną ujęte w Planie Zrównoważonej Mobilności (SUMP), 
który opracowuje biuro OMGGS wraz z ekspertami.

– To drugie tego typu warsztaty i kolejne z dużą frekwencją 
i  zaangażowaniem uczestników. To dowód na to, że miesz-
kańcy chcą decydować o swojej miejscowości, mają wiele po-
mysłów i rozwiązań lokalnych problemów komunikacyjnych, 
które władzom być może nie przyszłyby do głowy – mówi Ka-
rolina Orcholska, koordynatorka ds. mobilności w OMGGS. 
– Cieszy nas to ogromnie, bo właśnie taka jest idea warszta-
tów i założenie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) - do-
kument powstaje dla mieszkańców i wspólnie z nimi. Razem 
zmieniamy okolicę i metropolię!

O tym, jakie pomysły na rozwój transportu w swoim regio-
nie mieli mieszkańcy powiatu wejherowskiego przeczytasz 
na stronie www.metropoliagdansk.pl lub skanując kod QR:

W powiatach wejherowskim, puckim oraz w Gdyni wy-
startował program profilaktyki cukrzycy typu 2. Z bez-
płatnych badań mogą korzystać mieszkańcy aktywni 
zawodowo, głównie w wieku od 35 do 64 r.ż., którzy są 
w grupie podwyższonego ryzyka. Program od kilku mie-
sięcy jest już realizowany w Sopocie, Gdańsku, Stegnie, 
gminie i mieście Tczew oraz powiecie gdańskim. 

Cukrzyca typu 2 jest jedną z tzw. chorób cywilizacyjnych, 
której przyczynami są m.in. otyłość, siedzący tryb życia 
i  zła dieta. Szacuje się, że w Polsce cukrzycą dotkniętych 
jest 9,5 proc. populacji, czyli ponad 3,5 miliona osób, z któ-
rych co czwarta nie ma świadomości choroby. 

Na czym polega metropolitalny program profilaktyki 
cukrzycy typu 2?
Program zakłada wczesną identyfikację osób ze stanem 
przedcukrzycowym, także chorych na cukrzycę w fazie jej 
bezobjawowego przebiegu. Aby wziąć udział w programie 
należy wypełnić ankietę FINDRISK, która określa ryzyko 
zachorowania na cukrzycę typu 2 w ciągu 10 lat. 
Z bezpłatnego badania przesiewowego będą mogły sko-
rzystać osoby, które po wypełnieniu ankiety uzyskają 12 
lub więcej punktów. Wynik badania wskazujący na stan 
przedcukrzycowy kwalifikuje do udziału w rocznym pro-
gramie edukacyjnym, który ma na celu wprowadzenie 
zmian w stylu życia i niedopuszczenie lub opóźnienie roz-
winięcia się pełnoobjawowej cukrzycy typu 2. Uczestnicy 
programu mogą liczyć na konsultacje m.in. diabetologa 
i dietetyka. Wezmą udział w zajęciach zwiększających po-
ziom aktywności fizycznej tak, aby zmniejszyć nadmiar 
masy ciała u osób z nadwagą i otyłością.

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodo-
wej mieszkańców poprzez:
• zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2,
• podniesienie świadomości zdrowotnej,
• redukcję czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.
9 milionów złotych na walkę z cukrzycą w metropolii
Program Profilaktyki Cukrzycy współfinansowany jest ze 
środków europejskich RPO WP na lata 2014-2020 w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na te-
renie naszej metropolii realizowanych jest 5 projektów 
(szósty w przygotowaniu): Miasto Gdańsk i gmina Stegna, 
Miasto Tczew i gmina Tczew, Miasto Sopot, Powiat gdański, 
Gdynia i powiaty pucki i wejherowski.

Wartość wszystkich projektów to prawie 9 mln zł, z czego 
85 proc. pochodzi z funduszy europejskich. W ramach 6 
projektów przeprowadzonych zostanie w sumie 180 tys. 
ankiet. Na ich podstawie 20 tys. osób skorzysta z bezpłat-
nych badań profilaktycznych - w Gdyni będzie to 300 osób, 
a w powiatach wejherowskim i puckim po 100 osób. 

Plan Zrównoważonej Mobilności wskaże kierunki rozwoju 
transportu w regionie, będzie też podstawą do ubiegania 
się o unijne dotacje.
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fot. Daria Dunajska

Po rocznej przerwie wymuszonej pandemią, 22 maja 
odbyła się społeczna akcja sprzątania miasta. Rzeka 
Reda jest sprzątana m.in. dzięki zaangażowaniu wypo-
życzalni sprzętu „Kajakowe Meandry” i redzkiego koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Z nurtu rzeki śmieci zbierali kajakarze, brzegi sprzątali 
piesi. Akcja objęła teren od ulicy Orzeszkowej (na granicy 
z  Wejherowem), poprzez ulice Rzeczną i Drogowców, do 
plaży w Rodzinnym Parku Miejskim. 
Jeśli ktoś miał ochotę społecznie posprzątać najbliższą 
okolicę, też mógł skorzystać ze wsparcia Urzędu. Wszyst-
kim uczestnikom akcji wiosennego sprzątania zapewnio-
no worki i rękawice ochronne. W sumie tego dnia zebrano 
prawie dwie tony różnego rodzaju odpadów, które zostały 
przekazane do Ekodoliny.
Sprzątaniu miasta towarzyszyła gra miejska „Redzkie ulice”, 
zorganizowana przez Fabrykę Kultury w Redzie. Uczestnicy, 
podzieleni na osiem drużyn, przemierzali zakątki miasta 
w poszukiwaniu pszczół i domków dla owadów. Pod czuj-
nym okiem redzkich harcerzy ze Szczepu Reaktywacja gru-
py wykonywały kolejne zadania, jak zmontowanie domku 
dla owadów czy sadzenie kwiatów. Trasa liczyła około 2 ki-
lometrów przez Ciechocino i Betlejem, rozpoczynając się 
i kończąc w Miejskim Parku.
Organizacja - Urząd Miasta w Redzie i Fabryka Kultury. Ak-
cję wspierali harcerze, Kajakowe Meandry oraz Polski Zwią-
zek Wędkarski Koło PZW nr 126 Reda.

30 maja w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie Fabry-
ka Kultury zorganizowała wyczekiwany przez najmłod-
szych Dzień Dziecka. Wydarzeniu towarzyszyły wy-
stępy teatralne oraz animacje dla dzieci, a wszystko 
w klimacie opowieści i bajek związanych z elfami. 

Wokół sceny amfiteatru rozlokowano stanowiska do prze-
jażdżek na kucykach, chętni mogli też pojeździć po parko-
wych alejkach w elektrycznych autach. Na obrzeżach parku 
stanęły stoiska z gadżetami i różnorakim jedzeniem.

SPRZĄTANIE RZEKI  
I GRA MIEJSKA

DZIECI ŚWIĘTOWAŁY 
W PARKU

Ubiegłoroczny Dzień Dziecka, jak większość miejskich im-
prez, został przeniesiony do przestrzeni wirtualnej. Jednak 
nic nie zastąpi zabawy na żywo.

Fot. Michał Kaczmarek

fo
t. 

M
ic

ha
ł K

ac
zm

ar
ek

8   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



fo
t. 

na
de

sł
an

e
fo

t. 
na

de
sł

an
e

fo
t. 

na
de

sł
an

e
fo

t. 
na

de
sł

an
e

SREBRNA REDA

13 maja odbyło się pierwsze spotkanie z reżyserem Macie-
jem Wiznerem, aktorem Teatru Miejskiego w Gdyni. Dzieci i 
nie tylko przeniosą się w zaczarowany świat baśni. Premie-
ra już w lipcu 2021. 

Fot. Michał Kaczmarek

GRUPA ARTYSTYCZNA 
UTW NIE ODPUSZCZA. 
ZACZYNA SIĘ NOWY 
PROJEKT „SENIORZY 
DZIECIOM”.

13 maja Grupa Artystyczna UTW odwiedziła Fabrykę Kul-
tury, gdzie podziwiano wystawę „TENEBRYZM” wejherow-
skiego artysty Karola Formeli.

Zbieramy aby pomagać...
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SPORTOWA REDA

INAUGURACJA SEZONU 
LEKKOATLETYCZNEGO

OSIĄGNIĘCIA  
SIMBA REDA

19 maja na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Redzie, przy pięknej słonecznej pogodzie, 
odbyły się Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego U12 i U14 
w lekkiej atletyce oraz festiwal sztafet. 

Na starcie stanęła liczna rzesza zawodników z całego 
województwa pomorskiego, a nawet spoza, ponieważ 
gościnnie w zawodach udział wzięli sportowcy z Nakła 
(kujawsko-pomorskie). Zanim rozpoczęli rywalizację spor-
towcy, uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonali: Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Redy Łukasz Kamiński, Wiceprezes 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Marek Fostiak, członek 
POZLA Ryszard Mazerski oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie Andrzej Byczkowski. Obecny był także 
trener reprezentacji Polski, Zbigniew Rolbiecki, który bacz-
nie przyglądał się zawodniczkom i zawodnikom naszego 
województwa w perspektywie reprezentowania kraju na 
arenach sportowych Polski i zagranicy. Dla najlepszych or-
ganizatorzy przygotowali pamiątkowe medale i nagrody. 
Bardzo dobre wyniki osiągnęli reprezentanci UKS „Jedyn-
ka” Reda, szczegółowa klasyfikacja na stronie www.reda.pl
Młodzież do startu przygotowali trenerzy: Ilona Myszk, Anna 
Bałdyga, Tomasz Formela i Krzysztof Jędrzejewski. Dziękuje-
my Sebastianowi Browarczykowi, kierownikowi UKS „Jedyn-
ka” Reda za wysoki poziom organizaci zawodów. 

Tekst Andrzej Byczkowski, fot. Łukasz Domagała

8 maja odbył się turniej Copernicus Judo Cup. Sześcioro 
reprezentantów Redy udało się do Torunia by walczyć 
o medale.

Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych - 
młodzicy i juniorzy młodsi. Nasi nieustraszeni judocy po-
kazali swoje umiejętności i przywieźli z miasta Kopernika 
aż 7 medali.

15 maja braliśmy udział w XIII Otwartych Mistrzostwach 
Kutna w Judo. Redę reprezentowało 8 zawodników. Za-
wody rozgrywanona 3 matach pomiędzy kilkunastoma 
klubami. Rywalizację podjęliśmy w trzech kategoriach wie-
kowych: w rocznikach 2008-2009, 2010-2011 i 2012-2013.

23 maja UKS Sekcja Sport gościła nas na SEKCJA SPORT 
JUDO CUP 2K21 w hali Ergo Arena Gdańsk. Turniej, w któ-
rym brało 21 reprezentantów UKS SIMBA REDA był podzie-
lony na dwie części. W porannym bloku do rywalizacji sta-
nęli początkujący judocy, w tzw. turnieju pierwszego kroku 
rywalizację podjęło 8 naszych zawodników. Dla większości 
z nich był to pierwszy turniej w życiu, tym bardziej cieszą 
wyniki i poziom rywalizacji, który zaprezentowali - oby tak 
dalej! Blok popołudniowy był przeznaczony dla naszych 
stałych reprezentantów kategorii dzieci. Oni również pora-
dzili sobie bardzo dobrze.

Szczegółową klasyfikację wszystkich turniejów znajdzie-
cie na Facebooku: Uczniowski Klub Sportowy SIMBA Judo 
w Redzie.

Tekst Anna Rutkowska, fot. Rafał Rutkowski
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CO SŁYCHAĆ 
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FESTIWAL BIEGOWY 
ULTRA WAY

PRZEDSZKOLAKI 
W BIBLIOTECE
Z okazji tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek goś-
ciliśmy w naszej bibliotece redzkie przedszkolaki. Maluchy 
miały okazję zobaczyć jak funkcjonuje biblioteka oraz po-
znać zasady wypożyczania książek. Okazało się, że biblio-
teka to miejsce, w którym można się dobrze bawić, a duża 
ilość kolorowych książek oczarowała naszych małych gości.
Dzieci zapoznały się z akcją „Mała książka – wielki człowiek”, 
której celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłod-
szych. Każdy maluch otrzymał odznakę „Superczytelnika” 
oraz pakiet książek, a w nim „Pierwsze czytanki” oraz bro-
szurę dla rodziców, mówiącą o tym jak ważna jest książka 
w życiu każdego dziecka.

W dniach 28-29 maja odbył się I Festiwal Biegowy UL-
TRA WAY. Honorowym patronatem imprezę objął m.in. 
Burmistrz Miasta Redy.

Zawodnicy startowali z Rumi, a ci którzy mieli do pokonania 
100 km zaczęli swoją przygodę przed północą przy Jeziorze 
Dobrym. Biegacze pokonywali pagórkowate tereny leśne, 
w które obfitują Kaszuby Północne. Trasy prowadziły także 
brzegiem morza, przez morenowe wzniesienia i  obszary 
o ukształtowaniu polodowcowym. Biegacze mijali wioski, 
jeziora, rzeki i obszary bagienne. Trasy biegu przebiegały 
przez Puszczę Darżlubską, Trójmiejski Park Krajobrazowy, 
rezerwaty przyrody „Darżlubskie Buki” i  „Źródliska Czar-
nej Wody”, a także Wysoczyzną Żarnowiecką położoną 
pomiędzy Wybrzeżem Słowińskim i Pradoliną Redy-Łeby. 
W miasteczku biegowym oraz na trasie biegaczy dopingo-
wali okoliczni mieszkańcy i sympatycy tej formy aktywno-
ści sportowej. 
W ramach festiwalu odbyły się biegi na 5 dystansach. Były 
to BIEG DLA 10 (na 10 km), SŁONECZNE POPOŁUDNIE (na 
22 km), RZEŚKI RANEK (na 50 km), W BLASKU KSIĘŻYCA (na 
100 km), a także najbardziej trudny bieg na dystansie 100 
mil (160 km), czyli PORANEK NA PLAŻY. 
W zawodach we wszystkich biegach wystartowało 350 
zawodników. Oprócz mieszkańców województwa Pomor-
skiego na Kaszuby zawitały także osoby z Warmii i Mazur, 
Mazowsza, Śląska, Podkarpacia, Wielkopolski i wielu in-
nych obszarów Polski. Pięknymi statuetkami uhonorowa-
no najlepszych zawodników open wśród kobiet i mężczyzn 
na każdym dystansie, również w poszczególnych katego-
riach wiekowych, a także przyznano tytułu najszybszym 
biegaczom z Powiatu Wejherowskiego. Wręczono również 
nagrodę Fair Play za wybitnie sportową postawę. 
Festiwal zorganizowało Stowarzyszenie Ultra-Way. Impre-
zę wsparli: Urząd Miasta Rumia, MOSiR Rumia, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Miasto Reda, Gmina Wejhero-
wo, Gmina Puck, a także inne lokalne samorządy. Wyda-
rzenie honorowym patronatem objął Polski Komitet Olim-
pijski oraz Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych.

Jak co roku, 22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Ziemi. Wychowawcy zorganizowali mnóstwo atrak-
cji związanych z promowaniem postaw proekologicznych. 
Dzieci zastanawiały się jak chronić nasz wspólny dom - Zie-
mię- aby stał się czysty, zdrowy i piękny. Wnioski? Najskutecz-
niejszą pomocą dla naszej Planety jest segregacja odpadów, 
oszczędzanie wody i energii, dbanie o roślinność i zwierzę-
ta, korzystanie z ekologicznego transportu, kupowanie pro-
duktów spożywczych i przemysłowych z głową, aby nic nie 
wyrzucać do śmietnika. Przedszkolaki cechuje naturalna po-
trzeba poznawania środowiska oraz chęć działania z rówieś-
nikami i dorosłymi, warto więc kształtować u nich postawę 
proekologiczną. Pamiętajmy, że każdy z nas - i mały i duży 
- może w dużym stopniu przyczynić się do poprawy funkcjo-
nowania i ochrony środowiska Matki Ziemi.

Tekst i fot. Amanda Ulenberg
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Konkurs Fotograficzny „W poszukiwaniu wiosny”
W czwartek, 13 maja odbyło się uroczyste podsumowanie 
oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu Fotograficz-
nego – „W poszukiwaniu wiosny”.
Organizatorem konkursu było Przedszkole nr 2 w Redzie, 
a przebieg koordynowali nauczyciele – Monika Dobrosiel-
ska i Katarzyna Korkosz. Do przedszkola wpłynęło 30 prac 
dzieci 5 i 6-letnich z Przedszkoli i Oddziałów Przedszkol-
nych z terenu Miasta Redy. Celem konkursu było uwraż-
liwienie dzieci na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz 
dostrzeganie jej niezwykłych detali.
Słowa uznania do zebranych miłośników fotografowania 
skierowała Dyrektor Przedszkola nr 2- Pani Regina Klein, 
oraz obecny na wręczeniu nagród Zastępca Burmistrza- 
Pan Łukasz Kamiński, którzy zwrócili uwagę na pomysło-
wość i kreatywność autorów prac. 
Specjalne podziękowania składamy współorganizatorom 
konkursu: Urząd Miasta Reda, Dyrektor Przedszkola nr 2 
w Redzie oraz Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2 w Re-
dzie. Na tym nie zaprzestajemy, w planach są już kolejne 
odsłony konkursu z aparatem w dłoni. 

Tekst: Monika Dobrosielska

„Wiosenny Eko - Kapelusz”
14 maja odbyło się wręczenie nagród w Miejskim Konkur-
sie „Wiosenny Eko - Kapelusz”. W uroczystości wzięli udział 
zastępca burmistrza Łukasz Kamiński oraz Dominika Ko-
waliszyn, dyrektor ZSP nr 1. Dzieci otrzymały atrakcyjne 
sportowe nagrody, aby mogły aktywnie spędzać czas na 
świeżym powietrzu. Sponsorem nagród jest PEWIK GDY-
NIA Sp. z o. o.

Konkurs Recytatorski „Mycie zębów to podstawa”
Dzień później, 14 maja, odbył się wewnątrz przedszkolny 
konkurs recytatorski „Mycie zębów to podstawa” w ra-
mach realizacji programu wychowania przedszkolnego 
„Przedszkole Promujące Zdrowie”. Organizatorem konkur-
su były panie Justyna Lewandowska i Marta Strzyżewska.
Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało 16 dzie-
ci, w tym aż 6 czterolatków, 3 pięciolatków oraz 7 sześcio-
latków. Celem konkursu było zachęcanie dzieci do dbania 
o zdrowie, propagowanie właściwych nawyków higienicz-
nych, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowa-
nie dzieci poezją oraz uczenie się rywalizacji w przyjaznej 
atmosferze.

Tekst: Natalia Grabowska

Konkurs polegał na stworzeniu pracy przestrzennej – ka-
pelusza, z dowolnie wybranych materiałów, które podlega-
ją recyklingowi. Głównym celem konkursu było edukowa-
nie, promowanie i kształtowanie postawy proekologicznej 
u najmłodszych dzieci. Konkurs był adresowany do przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: dzieci 4 - 5 letnich oraz dzieci 6 - let-
nich. Był to również konkurs rodzinny, który zachęcał do 
kreatywnego, spędzenia czasu wspólnie z rodziną.
Spośród otrzymanych kapeluszy, komisja konkursowa wy-
brała laureatów w dwóch kategoriach wiekowych, w któ-
rych przyznała również wyróżnienia oraz drobne upomin-
ki i nagrody oraz dyplomy dla dzieci za udział w konkursie.
Dzieci 6-letnie: I miejsce: Kornel Dorabiała, II miejsce: 
Jakub Korth, III miejsce: Hubert Hoppa (wszyscy z Przed-
szkola nr 4). Wyróżnienia otrzymali: Lena Bobkowska, 
Amelia Jankowska, Maciek Nasiadko, Ryszard Skólski, Kasia 
Reimann, Adrianna Dąbkowska (wszyscy z Przedszkola nr 
4). Za udział: Oliwia Czech (Przedszkole nr 4). Dzieci 4-5 
letnie: I miejsce: Mateusz Skowroński, II miejsce: Mikołaj 
Hildebrandt, III miejsce: Dominik Dombrowski (wszyscy 
z Przedszkola nr 4). Wyróżnienia otrzymali: Liliana Marks, 
Olga Dylak, Zuza Nasiadko, Apolonia Bobkowska (dzieci 
Przedszkole nr 4), Aleksander Duda (Przedszkole nr 2).
Za udział: Amelia Pawlik, Kamil Sadowski (dzieci z Przed-
szkola nr 4). Fotorelację wykonał pan Robert Jop. 

Tekst: Ewa Bobrowska i Monika Halczak-Lewandowska
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Wielki powrót do szkoły.
Po wielu miesiącach do szkoły wracają uczniowie klas star-
szych, IV – VIII. Na początek stopniowo, „hybrydowo”, ale 
z nadzieją, że uda się już do końca roku zrealizować zaję-
cia stacjonarnie. Na ich powitanie klasa II b przygotowała 
przepiękne plakaty powitalne, które zostały wyekspono-
wane w wejściu do szkoły. 

Wielki Maraton Czytelniczy
Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesie uczniów 
SP 2 w Wielkim Maratonie Czytelniczym. Tymoteusz Albe-
cki z klasy V a zdobył tytuł laureata w konkursie „Czyta-
nie rozwija, czytanie wzbogaca”, a Mikołaj Lomonos z VII g 
w  kategorii „W lustrze książki”. Serdecznie gratulujemy!

Teksty W. Muża

Aby istnieć, trzeba uczestniczyć – Tydzień Ekologiczny
Realizując hasło: „Myśl globalnie – działaj lokalnie”, ucznio-
wie SP2 w Redzie uczestniczyli w Tygodniu Ekologicznym 
zorganizowanym przez szkolnych koordynatorów projektu 
ekologicznego Lider Lokalnej Ekologii. Konkurs odbywał się 
w dniach od 19 do 23 kwietnia. W związku z trwającą pande-
mią, uczniowie klas starszych zadania realizowali w domach 
i przesyłali za pomocą aplikacji. Najmłodsi zaś mieli okazję 
rozwiązać kolejne eko-zagadki w szkole.
Wśród pytań konkursowych pojawiły się kwestie dotyczące 
globalnego ocieplenia, segregacji śmieci czy „bycia ekologicz-
nym”. Uczniowie młodszych klas napisali piękne życzenia dla 
ziemi. Czego chcą dla niej najmłodsi? Zdrowia, długich lat w 
czystej atmosferze i piękna przyrody. Warto podkreślić za-
angażowanie uczestników i przytoczyć jedną z odpowiedzi, 
która daje do myślenia nam – mieszkańcom Redy.
„Nie śmiecę, segreguję odpady i wrzucam je do specjalnych 
pojemników. Moja rodzina też tak robi, ale ciągle wokół są 
śmieci. Dlaczego? Ludzie nie myślą ekologicznie i nadal wyrzu-
cają śmieci wszędzie. To smutne, bo jak nie będziemy dbali, 
to stracimy swoją Ziemię”. Owocem konkursu jest wystawa, 
którą można oglądać przy wejściu do szkoły.

Tekst J. Słuszewska-Grychta

Certyfikat „Kreatywna szkoła – twórczy uczeń!”
Od października 2020 do kwietnia 2021 uczniowie ze świet-
licy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Kreatywna 
szkoła – twórczy uczeń”. Celem konkursu było rozwijanie 
kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 
uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji 
podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Szkoły przystępujące do konkursu zobowiązane były do 
zrealizowania zadań, których wykonanie jury oceniało 
punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania 
tytułu i certyfikatu „Kreatywna szkoła – twórczy uczeń” 
było uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 z 11 zadań. 
W skład jury wchodzili przedstawiciele organizatora kon-
kursu. Mimo trudnych okoliczności (pandemia Covid-19, 
nauczanie zdalne, niska frekwencja dzieci) wszystkie wy-
konane przez nas zadania były na 100%, co uważamy za 
bardzo duży sukces! 
Zadania, których się podjęliśmy:
1.  Wspólne przygotowanie prac plastycznych na dowol-

nie wybrane tematy wykorzystując surowce wtórne, 
uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko 
naturalne – kształtowanie kompetencji inicjatywności 
i przedsiębiorczości.

2.  Przeprowadzenie spotkań uczniów z pedagogiem na 
temat: „Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni – 
przeciwdziałanie zagrożeniom, promowanie świadome-
go i bezpiecznego korzystania z Internetu” oraz prze-
prowadzenie bloku zajęć wykorzystując w nim również 
materiały z Fonolandii.

3.  Mapa myśli ucznia – tworzenie mapy myśli, przedsta-
wienia problemu, opracowania pojęcia. Wykorzystuje 
się w niej schematy, rysunki, symbole, krótkie słowa 
i hasła. Celem stosowania map myśli, pojęciowych jest 
usystematyzowanie lub wizualizacja zdobytej wiedzy – 
kształtowanie kompetencji umiejętność uczenia się.

4.  Zorganizowanie szkolnego konkursu „Bądź bezpieczny 
w Internecie”.

5.  Szkolne Mistrzostwa w Grach Edukacyjnych.
6.  Udział w szkoleniu „Nauczyciel jako trener kreatywno-

ści i twórczości”.
Koordynatorem projektu była Agnieszka Brzezińska, ale 
realizacja zadań wykonywana była przez wszystkich wy-
chowawców świetlicy.

Tekst i fot. Agnieszka Brzezińska
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Poetry and Drama rozstrzygnięty
Już po raz czternasty w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 1 w Redzie odbył się finał XIV Wojewódzkiego Konkurs 
English Poetry and Drama. Motywem przewodnim był te-
mat „Every cloud has a silver lining” (wszystko dobre, co się 
dobrze kończy). W tym roku wszystko wyglądało inaczej. 
W auli nie było tłumu uczestników i zaproszonych gości, nie 
było wspólnego śpiewania i występów na scenie, nie było 
uścisków i przytulania. Wszystko odbyło się w reżimie sani-
tarnym, ale wcale nie było ponuro i smutno. Wręcz przeciw-
nie! Zarówno uczestnicy, jak i ich opiekunowie byli bardzo 
zadowoleni, a najbardziej z tego, że konkurs odbył się sta-
cjonarnie, a nie online. Uczestnicy mieli takie same szanse: 
występ na tej samej scenie, takie samo nagłośnienie, komi-
sja konkursowa oceniała ich z tej samej perspektywy. 
Występy finalistów, wyłonionych wcześniej w półfinale z 73 
zarejestrowanych występów nadesłanych z 22 szkół z wo-
jewództwa pomorskiego, podzielone były na dwie grupy. 
W pierwszej wystąpiło dziesięciu uczestników w kategorii 
„Piosenka”, a następnie kolejnych dziesięciu w kategorii 
„Wiersz”. Ostatecznie do ścisłego finału zakwalifikowali 
się uczniowie z 19 szkół: z Gdyni, Gdańska, Sopotu, Luzina, 
Rumi, Redy, Nowej Wsi Lęborskiej, Mirachowa, Ustki i Wej-
herowa. Uczniowie oceniani byli przez jury, w którym w tym 
roku zasiedli: dyrektor Fabryki Kultury w Redzie Tomasz 
Wiśniewski – przewodniczący jury, kierownik Fabryki Kultu-
ry Dorota Dobrzyńska i Karol Szejko – językoznawca, wykła-
dowca akademicki, z zamiłowania fotograf. Pod uwagę bra-
no wykonanie, poprawność językową oraz ujęcie morału. 
W obu kategoriach przyznano trzy miejsca na podium, dwa 
wyróżnienia oraz dwie nagrody organizatorów. W kategorii 
„Piosenka” I miejsce zajęła Maria Błaszkiewicz, w kategorii 
„Wiersz” zwyciężyła Olena Płocka. Pełna klasyfikacja znaj-
duje się na stronach organizatorów. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody oraz statuetki ufundowane przez Urząd Miasta 
w Redzie. Fundatorami nagród byli ponadto: wydawnictwa 
językowe Oxford University Press, Macmillan Polska i Pear-
son; biuro turystyczne ATAS oraz Auchan Rumia. Nagrody 
wręczyli dyrektor ZS-P nr 1 w Redzie Dominika Kowaliszyn 
oraz Zastępca Burmistrza Miasta Redy Łukasz Kamiński. 

Tekst i fot. Marlena Jasińska 

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły
W związku z przystąpieniem do akcji „Rowerowy Maj” 
w  piątek 30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło 
się spotkanie z dzielnicowym Panem Mateuszem Bojke. 
Podczas spotkania na sali gimnastycznej z zachowaniem 
reżimu sanitarnego uczniowie klasy pierwszej oraz świet-
liczaki dowiedzieli się jak bezpiecznie poruszać się na 
drodze. Funkcjonariusz policji spotykając się z uczniami 
przypomniał w  jaki sposób korzystać z chodnika i drogi, 
aby bezpiecznie dotrzeć zarówno do szkoły, jak i do domu. 
Ważnym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu było 
omówienie z jakich dróg powinien korzystać rowerzysta 
i jak musi się zachowywać aby nie dochodziło do groźnych 
sytuacji na drodze. Zwrócono uwagę na zasady bezpiecz-
nej jazdy rowerem po jezdni, chodniku, drodze dla pie-
szych oraz rowerzystów. Zajęcia te były bardzo interesują-
ce i pomogły uczniom zrozumieć jak ważne jest bezpieczne 
zachowanie się na drodze. 

Tekst Anna Chojnacka 

Wyniki konkursu Czytelniczego
21 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy dla ucz-
niów klas 1-3. Organizatorem były Panie: Bogusława Pa-
szowska i Dorota Dziadkiewicz. Do konkursu przystąpili 
uczniowie z klasy pierwszej, którzy wykazali się nie tylko 
zamiłowaniem do książek, ale i odwagą, bo postawione im 
zadanie było trudnym wyzwaniem. Uczestniczki konkursu 
wypełniały test sprawdzający znajomość lektury Łukasza 
Wierzbickiego pt. „Afryka Kazika”, uzyskując bardzo wyso-
ką punktację. Dziewczynki swoją postawą dają wspaniały 
przykład innym i podkreślają jak wspaniałą przygodą jest 
czytanie. Laureatkom serdecznie gratulujemy!

Tekst Bogusława Paszowska 
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Atrakcyjny Tydzień Bibliotek 
XVIII Tydzień Bibliotek odbywający się 8-15 maja 2021r. pod 
hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” obfitował w wiele 
różnorodnych atrakcji czytelniczych. W miłej i wesołej at-
mosferze przeprowadzono w bibliotece i świetlicy zagadki, 
gry, rebusy, konkursy i czytelnicze zabawy. 
W oddziale przedszkolnym spotkaliśmy się na zajęciach 
„Czytanie z pętelką”. Przedszkolaki z zainteresowaniem wy-
słuchały opowiadania „Kicia Kocia w bibliotece”, a następ-
nie wykonały ilustrację do wybranych przez siebie książek 
z serii „Mądra Mysz”. 
Uczniowie klas drugich wzięli udział w Wielkim Czytaniu 
czyli Konkursie „Mistrz Pięknego Czytania”. Każdy z uczest-
ników zmagał się z wylosowanym przez siebie tekstem 
– były to fragmenty lektur oraz innych, chętnie czytanych 
książek. Każdy miał czas, aby przed występem zapoznać się 
z treścią wylosowanego fragmentu. Komisja – biorąc pod 
uwagę nie tylko poprawne odtworzenie tekstu, ale również 
płynność oraz tempo czytania, akcentowanie, modulację 
głosu – po wnikliwej analizie podjęła decyzję o przyznaniu: 
Tytuł Mistrza Pięknego Czytania otrzymali:
Lena Lipkowska 2a, Keira Czech 2a, Maja Imańska 2b i We-
ronika Kitowska 2b. Tytuł Vicemistrza Pięknego Czytania 
otrzymali: Zuzanna Borkowska 2a, Bartomiej Czapp 2a, Ni-
kola Prusińska 2b i Filip Pasieka 2b.

W klasie 3a i 3b uczniowie zaprezentowali swoje umiejęt-
ności plastyczne przygotowując ilustracje na temat „Moja 
ulubiona książka z biblioteki”. Wystawa prac w bibliotece 
i holu szkoły. W bibliotece można zapoznać się z wystawą 
książek oraz prezentacją na temat: Dlaczego warto czytać.
Na uwagę zasługuje również plakat XVIII Tygodnia Biblio-
tek, na którym znajduje się historyczna postać - portret 
ojca drukarstwa Jana Gutenberga.
Zapraszam do obejrzenia prezentacji - Dlaczego warto czy-
tać. Przeczytaj ten tekst. W najgorszym razie stracisz 3 mi-
nuty, a w najlepszym zyskasz hobby na całe życie.

Tekst i fot. Ewa Bielik

Prezentacja 
„Dlaczego warto czytać”
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Kalina Malak, Szkoła Podstawowa nr 2  
(III miejsce w kat. szkoły podstawowe kl. IV-VI)  

Podsumowanie edukacji ekologicznej 2020/2021 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły i przedszkola z Redy po raz kolejny uczestniczyły w działaniach 
edukacyjnych dot. ochrony środowiska regionu, w którym mieszkamy. Komunalny Związek Gmin  
w minionym roku zaprosił do udziału w konkursach i projektach edukacyjnych oraz przekazał naszym 
mieszkańcom liczne wydawnictwa dot. ochrony powietrza, wód i ziemi oraz gospodarki odpadami.  

Mimo wielu trudności związanych z pandemią (nauczanie zdalne, czasowe zamknięcie placówek), 
bardzo wielu uczniom udało się skorzystać z naszej oferty edukacyjnej – osiągając bardzo dobre 
rezultaty! Wspólnie z placówkami oświatowymi zebraliśmy z terenu ośmiu gmin członkowskich 
Związku prawie 20 ton elektroodpadów, niemal 7 ton baterii oraz 6,2 tony plastikowych nakrętek. 
Ponadto otrzymaliśmy 163 prace plastyczne oraz 54 fotografie w ramach konkursu fotograficznego 
pt. „Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście”. Potwierdza to, że mimo trudnej sytuacji 
związanej z epidemią COVID-19 realizujemy nasze zadania w sposób ciągły i z dobrym efektem!  

W tym roku nie zabrakło też laureatów z Redy. W 
konkursie fotograficznym nagrodzeni zostali Kalina 
Malak (III miejsce w kat. szkoły podstawowe kl. IV-VI) ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szymon Ulan (wyróżnienie 
w kat. szkoły podstawowe kl. IV-VI) z tej samej placówki; 
Zuzanna Stanny (III miejsce w kat. szkoły podstawowe kl. 
VII-VIII) ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Kacper Komorowski 
(wyróżnienie  w kat. szkoły podstawowe kl. VII-VIII) ze 
Szkoły Podstawowej nr 5. W konkursie „Mała nakrętka – 
duży problem” pierwsze  miejsce w kategorii szkoły 
podstawowe zajęła Prywatna  Szkoła  Podstawowa  im. 
Tony  Halika,  natomiast Powiatowy  Zespół  Szkół  w 
Redzie  uplasował się na  trzecim  miejscu  w kategorii 
szkoły ponadpodstawowe, zespoły szkół, szkoły specjalne. 
Brawo! 

Szczegółowe wyniki konkursów oraz listy laureatów 
dostępne są na naszej stronie internetowej  
w AKTUALNOŚCIACH oraz w zakładce EDUKACJA (wyniki 
konkursów). Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 

br.  

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz dziękujemy szkołom i przedszkolom za aktywność 
i współpracę w minionym roku szkolnym. Dziękujemy także naszym partnerom:   Starostwu 
Powiatowemu  
w Wejherowie, Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz spółkom komunalnym: Eko Dolina, 
OPEC, PEWIK GDYNIA za wspieranie naszych działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska. 
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