
Zapraszamy Redzian do współtworzenia wyjątkowego albumu, 
świadectwa zmian dziejących się na naszych oczach.

Zaczynamy zbiórkę zdjęć, które pokażą miejsca ważne dla mieszkańców, dla 
miasta, dla gości… Zapraszamy do współpracy wszystkich fotografów 
– amatorów i nie tylko, którzy chcieliby podzielić się swoim dorobkiem. 
Szukamy zdjęć zarówno współczesnych, jak i starszych. Łączyć je będzie 
jeden bohater – Reda. Niech wszyscy zobaczą, jak piękne jest nasze miasto 
i jak się zmienia na przestrzeni lat. Autorzy zdjęć zostaną wymienieni jako 
współautorzy książki.

Na zdjęcia czekamy do końca roku 2021. Można je przynieść do Urzędu 
lub przesłać w formie plików graficznych na adres sekretariat@reda.pl. 
Przyjmujemy zdjęcia tylko od ich autorów lub osób, które mogą zdjęciami 
dysponować, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem. 
Szczegóły i wzór zgody na wykorzystanie zdjęć znajdziecie Państwo na 
www.reda.pl.

Tak powstanie album „REDA W OCZACH MIESZKAŃCÓW” 
– urodzinowy prezent dla miasta i dla nas wszystkich.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 58 678 80 23.

Stwórzmy razem 
           książkę o Redzie! 

W przyszłym roku  
nasze miasto kończy 55 lat
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Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

URZĄD MIASTA W REDZIE
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

Biuro Obsługi Interesanta: 58 678-80-00

Sekretariat Burmistrza Miasta:
Tel/Fax 58 678-80-23/ 58 678-31-24

e-mail sekretariat@reda.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 
– adres skrytki: /3890kwrvvn/skrytka

Urząd jest czynny w godzinach:
poniedziałek – 7:30-15:30

wtorek – 7:30-15.30
środa – 7:30-15:30

czwartek – 9:00-17:00
piątek – 7:30-15:15

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów 
W CZWARTKI W GODZ. 14:00-18:00

(po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu 
się na spotkanie.)

Godziny Pracy Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz Referatu Spraw Obywatelskich

poniedziałek – 8:00-15:00
wtorek – 8:00-15:00

środa – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
czwartek – 9:00-17:00

piątek – 8:00-15:00

Godziny Pracy Referatu Urbanistyki i Architektury
poniedziałek – 8:00-13:00

wtorek – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
środa – 10:00-13:00

czwartek – 13:00-17:00
piątek – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
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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

Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 24 
sierpnia 2021 roku podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXXVI/367/2021 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie z dotychczasowy dzierżawcą kolejnej umów 
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość, na okres do 3 lat. 

2.  Uchwała nr XXXVI/368/2021 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta 
Redy. 

3.  Uchwała nr XXXVI/369/2021 w sprawie zgody na sprze-
daż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości grunto-
wej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy.

4.  Uchwała nr XXXVI/370/2021 w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miasto Reda nie-
ruchomości gruntowych.

5.  Uchwała nr XXXVI/371/2021 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieru-
chomości gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Miasta Redy. 

6.  Uchwała nr XXXVI/372/2021 w sprawie określenia śred-
niej ceny jednostek paliwa w Gminie Miasto Reda na rok 
szkolny 2021/2022.

7.  Uchwała nr XXXVI/373/2021 w sprawie przyjęcia „Regu-
laminu określającego zasady udzielania dotacji celowej 
na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo sta-
łe na terenie Gminy Miasto Reda”.

8.  Uchwała nr XXXVI/374/2021 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku Rodzinne-
go w Redzie. 

9.  Uchwała nr XXXVI/375/2021 o zmianie Uchwały nr 
XXVII/286/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grud-
nia 2020 roku w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy 
rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu na publiczne dro-
gi powiatowe na terenie miasta Redy.

10.  Uchwała nr XXXVI/376/2021 o zmianie Uchwały nr 
XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grud-
nia 2020 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2021 
rok. 

11.  Uchwała nr XXXVI/377/2021 o zmianie Uchwały nr 
XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grud-
nia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Redy. 
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W „Piątce” ruszyła rozbudowa
Podczas wakacji rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu 
zamówienia publicznego na rozbudowę Szkoły Podstawo-
wej nr 5 i podpisano umowę z wykonawcą. Prace rozpoczę-
ły się od wyburzenia części budynku, gdzie po wykonaniu 
niezbędnych prac ziemnych i zbrojeniowych, powstanie 
nowe skrzydło szkoły. Będzie to dwukondygnacyjny bu-
dynek z częściowym podpiwniczeniem, wkomponowany 
w  rzeźbę terenu za sprawą dwupoziomowego parteru. 
Zróżnicowanie wysokości parterów ma uzasadnienie funk-
cjonalne. W części środkowej, wyższej i sąsiadującej z głów-
nym wejściem do szkoły, znajdzie się pokój nauczycielski 
(wyposażony w antresolę), jadalnia i świetlica. Parter niż-
szej części pomieści sekretariat, gabinety dyrekcji, admi-
nistrację, zaplecze socjalne, gabinet terapii indywidualnej 
oraz oddział zerowy z osobnym wejściem, będący zupełnie 
wyodrębniony od reszty placówki. Znajdą się tam dwie sale 
dydaktyczne wraz z zapleczem, toaletami i szatnią. W pod-
piwniczeniu niższej części przewidziano pomieszczenia 
techniczne oraz szatnię.
Na pierwszym piętrze powstanie 6 sal lekcyjnych wyposa-
żonych w niezbędne zaplecze, bibliotekę i pomieszczenia 
socjalne. Obie części będą połączone łącznikiem, gdzie 
znajdzie się wejście do budynku szkoły.
Wykonawcą inwestycji jest BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. K. 
z Luzina. Rozbudowa szkoły pochłonie ponad 10 mln zło-
tych, z czego 2 787 364 zł stanowi dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 123 tys. zł pocho-
dzi ze środków PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni, z przeznaczeniem 
na przebudowę wodociągu w ulicy Rekowskiej.

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
– STAN REALIZACJI PROJEKTÓW

Rozbudowa miejsca do aktywnego wypoczynku przy 
Szkole Podstawowej nr 6 
Z siłowni zewnętrznej przy SP6 korzystają chętnie ucznio-
wie i dorośli, a potrzeba jej rozbudowy i doposażenia zo-
stała zgłoszona przez okolicznych mieszkańców w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2020. Oprócz zakupu i montażu 
nowych urządzeń (w tym prasy nożnej, nart, Tai Chi, paja-
cyka, roweru, drabinki i podciągu nóg) projekt przewiduje 
utwardzenie ciągu pieszego i wjazdu od strony ul. Piaskowej 
oraz odtworzenie zieleni. Z miejsca aktywnego wypoczyn-
ku będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, a uczniowie 
SP6 zyskają miejsce do zajęć fizycznych oraz aktywnego 
wypoczynku. Prace powinny zakończyć się na początku 
grudnia. Koszt inwestycji to prawie 65 tysięcy złotych.

Przejście piesze przez las z dzielnicy Reda Betlejem do 
stacji SKM Reda Pieleszewo
To kolejny projekt zgłoszony przez mieszkańców w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Na bazie ścieżki gruntowej, peł-
niącej funkcję łącznika między Pieleszewem a Betlejem, 
wykorzystywanej przez pieszych i rowerzystów jako naj-
szybsza droga do stacji SKM Reda Pieleszewo, powstaje 
spacerowa ścieżka przyrodnicza, tymczasowo utwardzona 
naturalnym kruszywem. Ponadto zostaną ustawione dwie 
drewniane ławki oraz - aby uniemożliwić przejazd samo-
chodem - na wejściu i wyjściu pojawią się słupki drogowe. 
Dojście do ścieżki z ulicy Karłowicza zostało wyłożone kost-
ką. W kolejnym etapie nadleśnictwo ustawi dwie tablice 
edukacyjno-informacyjne, dotyczące najbliższego otocze-

INWESTYCJE MIEJSKIE 
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nia i występujących gatunków fauny i flory. Prace zostaną 
zakończone we wrześniu, koszt inwestycji to ponad 58 ty-
sięcy złotych. 

Na bazie istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2 powstanie miniboisko wielo-
funkcyjne, gdzie będzie można grać w piłkę ręczną, siat-
kówkę oraz koszykówkę. Przystosowanie terenu do nowej 
roli będzie wymagało wykonania poprawy nawierzchni, 
wymalowania oznaczeń i zamontowania urządzeń, czyli: 
bramek do piłki ręcznej, czterech koszy do koszykówki, pił-
kochwytów i słupków do rozwieszania siatki do siatkówki. 
Zakończenie inwestycji jest przewidywane w grudniu, ca-
łość kosztuje około 88 tysięcy złotych. Z obiektu, oprócz 
uczniów SP2, będą mogli korzystać mieszkańcy, po uprzed-
nim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego powstaje również 
oświetlenie placu zabaw w Redzie Rekowie wraz z frag-
mentem ulicy Korzennej. W sumie powstanie 10 punk-
tów świetlnych, projekt zakłada ponadto zakup i montaż 
nowych urządzeń i stanowiska gimnastycznego na placu 
zabaw. Prace trwają, zakończenie spodziewane jest w grud-
niu. Na ten cel miasto wyda około 78 tysięcy złotych.

Budżet 
Obywatelski

Nowe oblicze skateparku
Redzcy miłośnicy jazdy na deskorolce powrócili w lipcu do 
wyremontowanego skateparku, który - w związku z prowa-
dzoną modernizacją - od 28 czerwca był nieczynny. Po 10 
latach intensywnej eksploatacji elementy obiektu w spo-
sób naturalny się zużyły, stąd konieczność modernizacji, 
której celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeń-
stwa użytkowników i dostosowanie skateparku do nowych 
trendów. Głównym elementem robót była wymiana starej 
nawierzchni z kostki betonowej na gładką, jednolitą po-
wierzchnię. Poprawiono też stan przeszkód, zainstalowano 
nowe elementy i naprawiono ogrodzenie wokół obiektu. 
Realizację inwestycji miasto zleciło firmie specjalizującej się 
w tego typu obiektach. Niestety, długie terminy oczekiwa-
nia sprawiły, że remont zbiegł się w czasie z wakacjami. Na 
szczęście, dzięki sprzyjającej pogodzie, prace zakończyły 
się trzy tygodnie wcześniej niż planowano. Koszt inwestycji 
wyniósł 150 tysięcy złotych i został sfinansowany w całości 
z budżetu Miasta Redy.

Przebudowa ulicy Nowowiejskiego
Ulica Nowowiejskiego, dotychczas po prostu droga grunto-
wa, ma już tymczasową nawierzchnię z płyt IOMB. To inwe-
stycja bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Wykonano 
388 metrów drogi o szerokości 4 metrów.  
Prace były realizowane w lipcu, w ramach umowy na wy-
konanie utwardzeń nawierzchni dróg gruntowych płytami 
IOMB, przez firmę  ABRUKO Sp. z o.o z Władysławowa. Wy-
konanie około 1500 m2 nawierzchni kosztowało ponad 320 
tysięcy złotych, pochodzących w całości z budżetu Gminy 
Miasto Reda. Na utwardzenia nawierzchni dróg grunto-
wych będących w zarządzie Gminy, Reda przeznacza w tym 
roku ponad 700 tysięcy złotych.

INWESTYCJE MIEJSKIE 
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Nowa nawierzchnia placu zabaw przy SP3
W czasie wakacji wykonano modernizację nawierzchni pla-
cu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3. Wokół urządzeń 
wykonano wylewaną nawierzchnię EPDM w kolorze czer-
wonym, całość otacza ścieżka w kolorze zielonym. Zastoso-
wano system TETRAPUR PZ45. Odnowiono także urządze-
nia do zabawy, drewniane elementy zostały odświeżone 
i zakonserwowane. Modernizacja 257 m² nawierzchni kosz-
towała 66 000 zł, w całości pochodzących z budżetu miasta. 

Fot. archiwum SP3

Gminny Komisarz Spisowy – Krzysztof Krzemiński przy-
pomina iż od 1 kwietnia 2021r.  do 30 września 2021r. 
roku przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej oraz ustawą o Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021  
udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązko-
wy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy, meto-
dą uzupełniającą jest spis przez telefon na infolinii spiso-
wej lub wywiad z rachmistrzem. Można również udać się 
do Urzędu Miasta do Gminnego Biura Spisowego i dokonać 
spisu. Więcej informacji na temat NSP 2021 można znaleźć 
na stronie Urzędu Miasta Redy lub na stronie Głównego 
Urzędu Statystycznego.

INWESTYCJE MIEJSKIE SPIS POWSZECHNY

Masz problem ?
Jeśli uważasz, że picie alkoholu 
stanowi w Twoim życiu problem, 
Anonimowi Alkoholicy mogą Ci 
pomóc. Przyjdź na spotkanie od-
bywające się w każdą sobotę 
o  godzinie 18:00, w salce przy 
kościele parafialnym Wniebo-
wzięcia NMP przy ul. Gdańskiej 3 
w Redzie.
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Redzki Pchli Targ został zorganizowany z inicjatywy 
radnych Rady Miejskiej przez Fabrykę Kultury oraz Sto-
warzyszenie Artystów Kunszt. Towarzyszyły mu też 
inne wydarzenia.

7 sierpnia w parkowym amfiteatrze stanęło plenerowe 
stanowisko szczepień przeciw COVID-19, oferujące jedno-
dawkową szczepionkę firmy Johnson&Johnson. Chętnych 
nie brakowało. Od 12 do 18 zaszczepiło się 90 osób. Akcja 
szczepień w plenerze została zorganizowana przez Urząd 
Miasta w Redzie, wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej „Śródmieście” Sp. z o.o. Filia w Redzie. 5 wrześ-
nia Pchli Targ był połączony z imprezą plenerowa dla dzieci 
i dorosłych. Dzieci obejrzały spektakl Teatru Atrybut pt. „Pa-
weł i Gaweł”, a dla starszych widzów, w ostatnim tegorocz-
nym parkowym koncercie wystąpiła Basia Kawa (skrzypce, 
śpiew), w towarzystwie gitarzysty Huberta Baumanna. 
Na II Pchlim Targu było więcej wystawców niż podczas 
pierwszej edycji, więcej było też kupujących. Można było 
znaleźć wszystko, więc miłośnicy tego typu imprez na pew-
no się nie zawiedli. Uwagę przyciągały stoiska artystów 
ze Stowarzyszenia Kunszt – współorganizatora redzkich 
Pchlich Targów. Zwiedzający mogli również wziąć udział 
w warsztatach tworzenia makramy.

REDA MA SWÓJ PCHLI TARG!

Oprócz tego, Urząd Miasta w Redzie ustawił stanowiska 
informacyjne dla mieszkańców. Znalazł się tu punkt kon-
sultacyjno-informacyjny, gdzie można było uzyskać szcze-
gółowe informacje o możliwości dofinansowania wymiany 
nieefektywnych źródeł ciepła z programu „Czyste Powie-
trze” oraz o obowiązku związanym z Centralną Ewidencją 
Emisyjności Budynków. 

W kolejnym punkcie zorganizowano stanowisko spisowe 
Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, gdzie osoby, które 
jeszcze nie dokonały obowiązku spisowego, mogły - korzy-
stając z pomocy rachmistrzów - dokonać tego na miejscu. 

Ponadto radni Rady Miejskiej w Redzie służyli mieszkań-
com informacją i pomocą w punkcie informacyjnym redz-
kiego Budżetu Obywatelskiego. 
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SREBRNA REDA

RADA SENIORÓW

KLUB SENIOR+ 
PONOWNIE OTWARTY!

SENIORZY ZNÓW 
NA SCENIE

12 lipca w sali obrad Urzędu Miasta Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński wręczył akty wyboru do Redzkiej 
Rady Seniorów II kadencji. Podczas inauguracyjnego po-
siedzenia Rada dokonała wyboru prezydium. Gratulujemy 
i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy!
Skład Redzkiej Rady Seniorów II kadencji: Jadwiga Pienczk 
- przewodnicząca, Regina Kobus - wiceprzewodnicząca, 
Anna Mostek - sekretarz, Elżbieta Piłkowska – zastępca 
sekretarza, Eugeniusz Czapp, Danuta Dumitrescu-Malec, 
Jadwiga Dziubich, Waldemar Falkiewicz, Jan Lica, Ja-
nusz Molak, Barbara Renkiel, Grażyna Richert, Janina 
Ruszczak, Stanisław Torchalski.

Pandemia pozbawiła ludzi dostępu do wielu miejsc, gdzie 
mogli się spotykać i realizować pasje. Redzki klub SENIOR+ 
od listopada ubiegłego roku musiał pracować w formie 
zdalnej. Podopiecznym dostarczano pakiety zajęć do wy-
konania w domu oraz jeden ciepły posiłek dziennie. Jednak 
forma zdalna nie zastąpiła kontaktu bezpośredniego, tym 
ważniejszego, że Klub SENIOR+ jest jedną z form przeciw-
działania wykluczeniu, które bardzo często dotyka oso-
by starsze, samotne i na emeryturze. Ale to już za nami. 
9 sierpnia Klub SENIOR+ w Redzie powrócił do normalnej 
działalności i seniorzy znów mogą spotykać się na miejscu.

1 sierpnia, w ramach projektu „Seniorzy dzieciom”, Grupa 
Artystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie przed-
stawiła w Fabryce Kultury premierę spektaklu: „Ali-Baba 
i czterdziestu zbójców” w reżyserii Macieja Wiznera - aktora 
Teatru Miejskiego w Gdyni.

Po ubiegłorocznych sukcesach spektaklu „Żaby” w Teatral-
nym Pasjansie, przyszła pora na tekst bardziej, choć nie 
całkiem współczesny. To adaptacja jednej z najpopularniej-
szych opowieści zbioru „Baśnie tysiąca i jednej nocy” – „Ali 
Baba i czterdziestu zbójców”. Poetycką wersję tej wschod-
niej opowieści pióra Bolesława Leśmiana znajdziemy w to-
mie „Klechdy sezamowe”. To bajka nie tylko dla dzieci, Bole-
sław Leśmian zawarł w niej wiele treści. Tekst jest wyborem 
reżysera, z którym Grupa współpracuje już ponad rok. 
Przygotowanie spektaklu zajęło dwa miesiące wytężonej 
pracy, wliczając kostiumy i scenografię.
Projekt „Seniorzy dzieciom” jest autorską inicjatywą Gru-
py Artystycznej UTW. W spektaklu „Ali Baba i czterdziestu 
zbójców” występuje 14 z liczącej 25 członków Grupy. Se-
niorzy zapowiadają już kolejny projekt, który ujrzy światło 
dzienne pod koniec roku.
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SREBRNA REDA
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SENIORZY W PARKU ZŁOTE GODY

STO LAT PANI ELU!NORDIC 
WALKING

W czwartek, 5 sierpnia, w godzinach popołudniowych 
i wieczornych w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie moż-
na było spotkać liczną grupę seniorów. Powodem było 
spotkanie integracyjne, zorganizowane przez redzki od-
dział Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
Redzką Radę Seniorów II kadencji oraz Fabrykę Kultury. Na 
świeżym powietrzu był grill i pączki, następnie wspaniała 
zabawa w amfiteatrze przy muzyce lat 60, 70, a także disco 
polo. Aż młodsi mogli pozazdrościć!

13 września, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Redzie spot-
kało się 26 par obchodzących 50 rocznicę zawarcia związ-
ku małżeńskiego. Wśród redzkiej społeczności tę piękną 
rocznicę świętuje w tym roku 47 małżeństw, niestety – nie 
wszyscy mogli przybyć tego dnia do Urzędu. Goście otrzy-
mali listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki. 
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, w towarzy-
stwie Sekretarz Miasta Hanny Janiak i kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Teresy Dzienisz-Dombrowskiej, złożył 
Jubilatom najserdeczniejsze życzenia, z nadzieją spotkania 
w tym samym gronie podczas jubileuszu za dziesięć lat.

Nasz mieszkaniec Pan 
Antoni Wandtke 10 lipca 
wziął udział w Otwartych 
Górskich Mistrzostwach 
Polski Nordic Walking 
w Polanicy-Zdroju. 

Marsz na dziesięć kilome-
trów w grupie wiekowej 
„70+” Pan Antoni ukoń-
czył z czasem 1  godzina 
i 31 minut 43 sekundy. 
GRATULUJEMY!

Miło nam donieść, że mieszkanka Redy Pani Elżbieta Szre-
der ukończyła 90 lat! Z urodzinowymi gratulacjami i życze-
niami odwiedziły Jubilatkę Sekretarz Miasta Hanna Janiak 
i kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu 
Cywilnego Teresa Dzienisz-Dombrowska.
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II GRA MIEJSKA HARCERSKIE LATO

WRĘCZENIE AKTÓW 
MIANOWANIA

Koniec wakacji to dobry moment na miejską grę. 
21 sierpnia obecni i byli radni Młodzieżowej Rady Miej-
skiej i Stowarzyszenie R3da 3.0 zorganizowali grę miej-
ską pod hasłem przewodnim „Co Ty wiesz o Redzie”. 

To już drugie takie wydarzenie w historii naszego miasta. 
Zadania nie były łatwe, uczestnicy musieli wykazać się 
znajomością obecnej i dawnej topografii Redy oraz faktów 
z jej historii. W II Grze Miejskiej wzięło udział 7 zespołów. 
Gratulujemy zwycięzcom Dawidowi i Szymonowi, a także 
dziękujemy wszystkim uczestnikom, partnerom przedsię-
wzięcia i organizatorom.

Zrzeszający redzkich harcerzy szczep „Reaktywacja” 
obozował w tym roku w Siemianach nad Jeziorakiem. 
Na obozie pod hasłem „Podróże na czasie” uczestnicy 
wykonywali ciekawe zadania związane z różnymi epo-
kami historycznymi i żeglowali. 

Zuchy z Harcerskiego Szczepu Leśnego Wampum Reda 
spędziły lato w bazie obozowej w Potęgowie nad Jeziorem 
Czarnym. W kolonii zuchowej „Zaczarowany las” można 
było spotkać wiele elfów, trolli i wróżek. Było kino z pop-
cornem, zorganizowano również wycieczkę do Faktorii 
Konia Trojańskiego w Oskowie, gdzie odbyła się musztra 
legionu rzymskiego i przejście przez Labirynt Minotaura. 
Pewnego dnia do dzieci przyjechały alpaki, które można 
było do woli przytulać. Oprócz tego, zuchy pływały pod ża-
glami oraz kąpały się w jeziorze i plażowały.

30 sierpnia w Urzędzie Miasta w Redzie, w obecności 
Zastępcy Burmistrza Miasta Redy Łukasza Kamińskie-
go, odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego pedagogom, którzy 
przystąpili do egzaminu w dniach 8 i 16  lipca 2021 r.

Nauczycielami mianowanymi zostali:
•  z Przedszkola nr 2: Monika Dobrosielska, Agnieszka 

Pranszke, Angelika Zielke
•  z SP 2: Katarzyna Kurc, Justyna Sulewska
•  z SP 3: Anna Koleśnik, Kamila Markowska
•  z SP 5: Łukasz Jurga
•  z ZSP nr 1: Anna Wojtkowiak, Aneta Tokarczyk-Krakowska
Gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawo-
dowego i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

fot. UM w Redzie
Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta w Redzie druży-
ny harcerskie i starszoharcerskie z Harcerskiego Szczepu 
Leśnego Wampum Reda wyjechały na dwa tygodnie do 
Żywca. Program obfitował w górskie wędrówki oraz zwie-
dzanie okolic Beskidu Żywieckiego. Uczestnicy odwiedzili 
między innymi Górę Żar, skąd rozpościerał się przepiękny 
widok na Kotlinę Żywiecką. Nie zabrakło wędrówek z prze-
wodnikiem po okolicznych szlakach i wycieczki do Wisły, 
gdzie wielką atrakcją był wjazd kolejką krzesełkową na 
skocznię w Wiśle-Malince. Harcerze zwiedzili też mini zoo 
i park w Żywcu, Aquapark w Andrychowie oraz Apilandię, 
czyli muzeum pszczelarstwa. Pozostały czas poświęcono 
na harcerskie gry, ogniska, zdobywanie stopni i sprawno-
ści harcerskich. 
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GMINA MIASTO REDA PROWADZI  
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU 

„CZYSTE POWIETRZE” 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Konsultacje z pracownikiem Punktu 
są możliwe w każdą środę, czwartek i piątek,

w godzinach: środa – 7:30-15:30, czwartek – 9:00-17:00, piątek – 7:30-15:00,
osobiście lub telefonicznie

OD DNIA 1 LIPCA 2021 r. 
KAŻDY WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA BUDYNKU JEST ZOBOWIĄZANY 

DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW
w podziale na: FORMULARZ A - budynki mieszkalne 

i FORMULARZ B  - budynki niemieszkalne

Zachęcamy do kontaktu: 
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 10 (parter)
tel. 58 738 60 90 (czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu)
e-mail: czyste.powietrze@reda.pl • www.miasto.reda.pl/czyste-powietrze

Więcej informacji: 
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 11 (parter)
tel. 58 738 60 69 (czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu)
e-mail: ceeb@reda.pl • www.miasto.reda.pl/ceeb

FORMA DEKLARACJI 
•  elektroniczna (dokument składany samodzielnie – strona www.zone.gunb.gov.pl) lub 
•  pisemna (dokument papierowy składany do Burmistrza Miasta Redy – deklarację można złożyć 

osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie lub przesłać na adres Urzędu).

TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
•  dla budynków istniejących – do 12 miesięcy (licząc od 1 lipca 2021 r.)
  Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie 

prosi o szybsze składanie ww. deklaracji – do 30 listopada 2021 r.
•  dla budynków nowych – do 14 dni od daty uruchomienia źródła ogrzewania budynku / spalania 

paliw.
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DOSTĘP 
DO SIECI C.O.

LUB GAZOWEJ

BRAK
DOSTĘPU

DO SIECI C.O.
LUB GAZOWEJ

C.O. LUB GAZOWA / OZE / INSTALACJA NA 
PALIWO GAZOWE / INSTALACJA NA LEKKI OLEJ 

OPAŁOWY / ENERGIA ELEKTRYCZNA

WYMIEŃ NA:

WYMIEŃ NA:

OZE / INSTALACJA NA PALIWO GAZOWE / 
INSTALACJA NA LEKKI OLEJ OPAŁOWY / ENERGIA 

ELEKTYRCZNA, INSTALACJA NA PALIWO STAŁE 
SPEŁNIAJACAWYMOGI EKOPROJEKTU

KOTŁY

kominki, piece, kozy

WYMIEŃ NA:KOMINKI I PIECE
INSTALACJA NA PALIWO STAŁE

SPEŁNIAJACAWYMOGI EKOPROJEKTU

< kl. 3

< kl. 3

01 września 2024

01 września 2024

kl. 3 i 4

kl. 3 i 4

01 września 2026

01 września 2026

kl.5

kl.5

01 lipca 2035

01 lipca 2035

01 września 2024

• paliwo gazowe
• gaz płynny LPG
• lekki olej opałowy
• biomasa stała o wilgotności 

poniżej 20%
• ogrzewanie elektryczne i OZE
• węgiel dobrej jakości*

CZYM NIE
MOŻNA PALIĆ?

CZYM OGRZEWAĆ 
DOM?

* wymagana kopia świadectwa jakości

Od 1 stycznia 2021

• muł węglowy
• 
• węgiel brunatny
• paliwa zawierające  

biomasę o wilgotności  
powyżej 20%.

• paliwo gazowe
• gaz płynny LPG
• lekki olej opałowy
• biomasa stała o wilgotności 

poniżej 20%
• ogrzewanie elektryczne i OZE
• węgiel dobrej jakości*

CZYM NIE
MOŻNA PALIĆ?

CZYM OGRZEWAĆ 
DOM?

* wymagana kopia świadectwa jakości

Od 1 stycznia 2021

• muł węglowy
• 
• węgiel brunatny
• paliwa zawierające  

biomasę o wilgotności  
powyżej 20%.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST 

DOTACJA ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO REDA 
NA WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO STAŁE

CO PODLEGA DOFINANSOWANIU
Wymiana starego kotła na paliwo stałe na: sieć c.o., sieć gazową, odnawialne źródła energii (OZE), 
ogrzewanie olejowe lub ogrzewanie elektryczne.

Dotacja udzielana jest dla zadań zrealizowanych, zakończonych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 
o dotację.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE
Właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty budynku jednorodzinnego 
lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, 
który nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dotacja udzielana jest osobom fi zycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Benefi cjent może uzyskać dotację w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych 
kosztów kwalifi kowanych, jednak nie więcej niż 3.000 zł.

Masz stary kocioł na paliwo stałe i myślisz o jego wymianie? 
To jest najlepszy moment! Możesz uzyskać dofi nansowanie ze środków gminnych!

Pamiętaj, że „kopciuchy” należy wymienić do 1 września 2024 roku.

01 stycznia 2021

KOGO I CZEGO DOTYCZY: 
Właściciel instalacji jest odpowiedzialny za wymianę starego kotła. Użytkownik instalacji jest 
odpowiedzialny za stosowanie paliw dopuszczonych uchwałą. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 
DLA MIAST dotyczy instalacji grzewczych o mocy do 1 MW, których użytkowanie służy do: 
zapewnienia właściwej temperatury w obiekcie budowlanym lub jego części lub podgrzewania 
wody użytkowej lub produkcji pary technologicznej. 

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE WYMAGAŃ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MIAST:

Zachęcamy do kontaktu: 
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 10 i 11 (parter) 
tel. 58-738-60-69 i 58-738-60-90, www.miasto.reda.pl/dotacja-na-wymiane-kotlow 

Źródło: www.pomorskie.eu/polityka-antysmogowa
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SPORTOWA REDA

FAMILY CUP I MIEJSCE NA „MITYNGU 
GWIAZD” W RUMI
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Po raz dwudziesty piąty na kortach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Redzie rozegrany został finał Ama-
torskich Tenisowych Mistrzostw Polski w Rodzinnych 
Deblach i Mikstach FAMILY CUP.
Na czterech redzkich kortach, po eliminacjach regional-
nych, rozegrano finały w czterech konkurencjach -  deblach 
żeńskim i męskim, mikście i deblu z dzieckiem do lat 10. 
Medaliści otrzymali okolicznościowe puchary i upominki. 
Wśród wszystkich uczestników turnieju rozlosowano na-
grody rzeczowe o łącznej wartości 10 000 złotych. Główną 
nagrodą były rowery miejskie, a dodatkową atrakcją było 
losowanie samochodu JEEP ufundowanego przez  Noble 
Finance  S. A. - do użytku przez cały weekend. W deblu żeń-
skim zwyciężyły Dorota Śledź i Agata Jankowska. W deb-
lu męskim zwyciężyli Adam i Marek Kloka. Pierwsze miej-
sce w kategorii MIKST Aleksandra Makiewicz i  Patryk 
Pydyszewski. Debel z dzieckiem do lat 10 - zwycięzcy Lau-
ra i Alan Mejze. W organizacji mistrzostw pomogły: Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie, Gmina Miasto Reda oraz 
Noble Finance S.A.

28 sierpnia odbył się VIII Redzki Bieg na dystansie 10 
km po leśnych szlakach Puszczy Darżlubskiej. Biegowi 
towarzyszyły biegi dziecięce oraz wyścig na 5 km Nor-
dic Walking.
Klasyfikację mężczyzn i kobiet prowadzono w czterech 
kategoriach wiekowych: do 29 lat, 30 - 39 lat, 40 - 49 lat 
oraz 50 lat i więcej. Nagrodzono też najlepszych biegaczy 
z Redy, którymi zostali Maja Jaromirska-Lewińska (45) 
i Tomasz Oberzik (15). Każdy z uczestników otrzymał pa-
miątkowy medal. Organizatorami biegu byli Urząd Miasta 
Reda, MOSiR Reda, The North Event, Starostwo Powiatowe 
oraz UKS 1 Reda.

11 września, na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi odbył się Lekkoatletyczny Mityng 
Gwiazd.  
Przed publicznością rywalizowały zawodniczki i zawodni-
cy, którzy - zdobywając najwyższe laury - reprezentowali 
Polskę podczas letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Mię-
dzy innymi mogliśmy podziwiać Patryka Dobka (brązowy 
medal w biegu na 800 m), Małgorzatę Hołub-Kowalik (złota 
i srebrna medalistka w sztafecie 4 x 400 m), Kornelię Lesie-
wicz (olimpijka specjalizująca się w biegu na 400 m), Mar-
cina Krukowskiego (olimpijczyk specjalizujący się w rzucie 
oszczepem) i Cypriana Mrzygłóda (olimpijczyk specjalizu-
jący się w rzucie oszczepem). Na trybunach znalazły się 
również Gwiazdy Lekkiej Atletyki w osobach Igi Baumgart-
-Witan, (złota i srebrna medalistka w sztafecie 4 x 400 m) 
oraz   Mateusza Borkowskiego,  (olimpijczyk specjalizujący 
się w biegach średnich).
W programie nie zabrakło rywalizacji dzieci, młodzieży, 
juniorów oraz zawodników niepełnosprawnych. Redzcy 
zawodnicy pod kierunkiem trenerów Ilony Myszk, Toma-
sza Formeli i Anny Bałdyga wywalczyli 1 miejsce w sztafe-
cie 4x100m U12 Mix (Lena Herbasz, Olaf Mej, Lea Kolasa, 
Adam Dylak) oraz 2 miejsce w sztafecie 4x100m U14 Mix 
(Emilia Grychta, Fabian Robaszkiewicz, Julia Żylla, Szymon 
Zbróg).

VIII REDZKI BIEG
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Sportowe zmagania komentował Sebastian Chmara – daw-
ny mistrz świata w siedmioboju, a także trener i działacz 
sportowy. Obecny był również Tomasz Majewski – wice-
prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, kulomiot, olim-
pijczyk i wielokrotny medalista największych imprez lek-
koatletycznych. Menadżerem głównym mitingu był trener 
bloku wytrzymałościowego PZLA, znany i zasłużony trener 
powiatu wejherowskiego, Zbigniew Rolbiecki. 

Tekst Andrzej Byczkowski
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SPORTOWA REDA
„Z PODWÓRKA NA 
BIEŻNIĘ” ZNOWU W REDZIE
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Słoneczna Reda przywitała organizatorów i uczestni-
ków ogólnopolskiej akcji „ORLEN z podwórka na bież-
nię 2021”. 

Akcja ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzie-
ży sportu jako sposobu spędzania wolnego czasu, a Reda 
znalazła się w gronie 10 miast gdzie wydarzenie się w tym 
roku odbywa. 
15 września na stadionie lekkoatletycznym Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji licznie stawili się adepci lek-
kiej atletyki – prawie 450 młodych sportowców z klas IV-VI 
redzkich szkół podstawowych. Przywitali ich utytułowa-
ni lekkoatleci: Sebastian Chmara, halowy mistrz Europy 
(1998) i halowy mistrz świata (1999) w siedmioboju oraz 
Paweł Januszewski, mistrz Europy na 400m przez płotki 
(1998), prezes Fundacji Wychowanie przez Sport, główne-
go organizatora wydarzenia. Honory domu pełnili dyrek-
tor redzkiego MOSiR Jerzy Conradi, Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza Łukasz Kamiń-
ski oraz przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji 
i Promocji Rady Miejskiej w Redzie Leszek Hebel.

fot. Fundacja Wychowanie przez Sport

Po przywitaniu uczestników i wspólnej rozgrzewce w pro-
gramie znalazły się biegi sprinterskie, płotkarskie i sztafe-
towe oraz wspólny bieg integracyjny. Rywalizacja sporto-
wa przeplatała się z występami artystycznymi. Najlepsi w 
poszczególnych konkurencjach otrzymali okolicznościowe 
statuetki, a każde dziecko pamiątkową koszulkę oraz me-
dal uczestnika. 

Organizatorami „Z podwórka na bieżnię” są PKN ORLEN, 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
oraz Fundacja Wychowanie przez Sport. 

– To już drugie wydarzenie dla młodzieży organizowane przez 
fundację Wychowanie przez Sport na certyfikowanym stadio-
nie lekkoatletycznym w Redzie – mówi Krzysztof Krzemiński 
– Poprzednim razem spotkaliśmy się niemal dokładnie rok 
temu.
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4 września w całym kraju odbyło się Narodowe Czyta-
nie, doroczna inicjatywa pod patronatem pary Prezy-
denckiej. Lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony ak-
cji była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Powoli tradycją redzkiej edycji Narodowego Czytania sta-
je się oprawa teatralna, przygotowywana przez Grupę 
Artystyczną działającą przy Uniwersytecie III Wieku. Przy 
współpracy z Fabryką Kultury i Miejską Biblioteką Publicz-
ną, seniorzy przygotowali inscenizację obszernych części 
dramatu. Do występu w akcie drugim zaprosili również 
przebywających wśród publiczności Burmistrza Miasta 
Redy Krzysztofa Krzemińskiego, jego zastępcę Łukasza 
Kamińskiego, Sekretarz Miasta Hannę Janiak oraz dyrekto-
rów współorganizujących instytucji - Bożenę Natzke oraz 
Tomasza Wiśniewskiego. Krzysztof Krzemiński wystąpił 
w roli Felicjana Dulskiego.

1 września w Muzeum Latarni Morskich w Rozewiu od-
był się wernisaż wystawy malarstwa Brygidy Śniate-
ckiej pt. „Nadmorskie inspiracje”. 
Brygida Śniatecka jest mieszkanką naszego miasta, w 2010 
roku w uznaniu osiągnięć artystycznych została odznaczo-
na medalem „Zasłużony dla Miasta Redy”.

28 lipca w Fabryce Kultury odbył się wernisaż powar-
sztatowej wystawy ceramiki pod tytułem „Sięgaj do 
Przeszłości”. 

NARODOWE CZYTANIE 
W FABRYCE KULTURY

„SIĘGAJ DO PRZESZŁOŚCI”

WYSTAWA BRYGIDY 
ŚNIATECKIEJ

Wystawiono ponad 100 prac powstałych podczas warszta-
tów ceramiki organizowanych przez Stowarzyszenie Twór-
ców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w Redzie. 
Piętnastoosobowa grupa uczestników warsztatów praco-
wała pod okiem instruktora – Beaty Wysockiej-Turek z Pra-
cowni Artystycznej Studio B Ceramika w Rumi.
Wystawę otworzyła Joanna Mroczek – prezes Stowarzy-
szenia „Kunszt”, a o samych warsztatach i powstałych tam 
dziełach opowiadała Beata Zawal-Brzezińska.
Podziękowania i gratulacje artystom złożyli Jacek Thiel – 
wicestarosta powiatu wejherowskiego oraz Ludwik Zegzu-
ła – członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego. Warsztaty 
zostały sfinansowane przez Urząd Miasta w Redzie oraz 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

14   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



KULTURALNA REDA

fo
t. 

M
ar

ci
n 

St
or

m
a

Rafał Hetmański

Grzegorz Kasdepke 
fot. Maciej Zienkiewicz

Pawel Radziszewski

LITERACKA JESIEŃ 
W BIBLIOTECE

JAKUB HAJDUN TRIO

SENIORIADA 2021

Koncertowy kalendarz października w Fabryce Kultury roz-
pocznie się w dobrym towarzystwie! Jakub Hajdun Trio to 
znana i ceniona w całej Polsce formacja grająca muzykę 
jazzową. Na koncercie zagrają program z nowej płyty na-
granej w maju 2021, która lada dzień ukaże się na rynku. 
Bilety w cenie 15 zł do kupienia internetowo lub osobiście 
w Fabryce Kultury.

24 września o godz. 18:00 w Fabryce Kultury odbędzie 
się spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem – dziennikarzem 
i reportażystą. W jego dorobku szczególnie popularne są 
reportaże z Rosji i innych krajów byłego Związku Radzie-
ckiego. 

Święto seniorów z Redy już 1 października w Fabryce Kul-
tury! Impreza rozpocznie się kolorowym korowodem, któ-
rzy przejdzie ulicami miasta z Biblioteki do Fabryki Kultury. 
Podczas wydarzenia będzie okazja by uczestniczyć w wy-
kładach Gdańskiej Akademii Seniora, Policji, czy Straży Po-
żarnej. Ponadto redzcy seniorzy obejrzą spektakl przygo-
towany przez Uniwersytet III Wieku, posłuchają muzyki na 
żywo, by zakończyć wieczór recitalem Tomasza Stockinge-
ra! Wszystkie atrakcje rozpoczną się o godzinie 16:00 i po-
trwają do godzin wieczornych. Zapraszamy!

29 września gościem redzkiej biblio-
teki będzie współczesny pisarz ksią-
żek dla dzieci – Grzegorz Kasdepke, 
laureat licznych nagród literackich 
i  dziennikarskich, w tym Nagrody 
Literackiej im. Kornela Makuszyń-
skiego, autor m.in. „A ja nie chcę być 
księżniczką”, „Bon czy ton. Savoir-viv-
re dla dzieci”, „Detektyw Pozytywka”, 
„Kacperiada”. 

20 października zapraszamy na Wieczorek Poetycki „Je-
siennie”, na którym swoje wiersze zaprezentują słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie. szczegóły na stro-
nie www.biblioteka.reda.pl

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbędą się dwa 
spotkania autorskie sfinansowane ze środków Instytutu 
Książki:
•  23 września - spotkanie z reporterem Rafałem Hetmań-

skim – autorem książki „Izbica” oraz blogów czytamrecen-
zuje.pl i rafalhetman.pl. 

•  5 października - spotkanie z Pawłem Radziszewskim, któ-
ry będzie promować swój debiut literacki „Pomiędzy”. 

Jacek Hugo Bader
fot. Tymoteusz Lekler
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21 sierpnia Fabryka Kultury zorganizowała pierwsze od 
czasu wybuchu pandemii większe wydarzenie muzycz-
ne. Na plenerowej scenie w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji zagrali MITRA i MROZU.

– Po dwóch latach nareszcie gramy, koncertujemy i bawimy się 
świetnie – mówi Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kul-
tury – Od południa działały miasteczko dmuchańców, stoiska 
z gadżetami i strefa gastronomiczna. Wieczorną część koncer-
tową rozpoczął energiczny gdyński zespół MITRA, ze wspania-
łą sekcją dętą, a po nim przyszła pora na główną gwiazdę wie-
czoru, czyli MROZU. Artysta występował już w naszym mieście 
sześć lat temu, podczas Światowego Zjazdu Kaszubów i bardzo 
się redzkiej publiczności spodobał.

Fot. Michał Kaczmarek

NARESZCIE KONCERT 
PLENEROWY!
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

Wrzesień to czas powrotu do przedszkola dla wielu dzie-
ci, które letnie wakacje spędziły na odpoczynku i zabawie 
z rodzicami. W Przedszkolu nr 1 w Redzie przywitaliśmy 
najmłodszych, którzy utworzyli grupę Motylków. Jak przy-
stało na małych bohaterów, wszyscy bardzo szybko zaad-
optowali się do nowej sytuacji. Już w pierwszych dniach 
utworzyły się przyjacielskie relacje, a co najważniejsze 
wszyscy opiekunowie zdobyli zasłużone jakże potrzebne 
dzieciom zaufanie. 
10 września zaprosiliśmy do przedszkola sportową wizy-
tówkę naszego miasta Konrada Kaczmarkiewicza wielo-
krotnego medalistę w boksie olimpijskim. Dzieci z zachwy-
tem wysłuchały jak fascynująca może być przygoda ze 
sportem, jakie korzyści przynosi ona dla zdrowia oraz jak 
aktywność fizyczna wpływa na ogólną jakość życia. Konrad 
starał się uświadomić przedszkolakom jak ważna dla osią-
ganych wyników jest odpowiednia dieta. 
To dopiero początek tego miesiąca, a nasi podopieczni nie 
mogą narzekać na brak pozytywnych emocji, które wpły-
wają na poziom ich edukacji. Przed nami jeszcze dzień 
kropki zaplanowany na 15 września oraz spektakl teatralny 
pt. „Julek i Pulek w teatrze” w dniu 30 września.

Autor: M. R. Przedszkole nr 1

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, na 
wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, odzna-
czył pana Macieja Albina Pelowskiego Krzyżem Wolno-
ści i Solidarności.

Pan Maciej Pelowski, mieszkaniec Redy w latach 1974-1983, 
był założycielem  i pierwszym przewodniczącym NSZZ Soli-
darność w Spółdzielczych Zakładach Gumowych w Redzie. 
Był również członkiem Rady Wojewódzkiej Spółdzielczo-
ści Pracy przy Regionie Gdańskim NSZZ Solidarność  oraz 
członkiem Krajowej Spółdzielczości Pracy NSZZ Solidar-
ność w Gdańsku przy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
W czasie stanu wojennego Maciej Pelowski został interno-
wany i skazany. Od 1983 roku przebywa na emigracji.
Krzyż Wolności i Solidarności jest znakiem wdzięczności 
państwa polskiego dla osób, które swymi zmaganiami 
z systemem komunistycznym w latach 1956–1989 przyczy-
niły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po pół-
wieczu zniewolenia i zależności od Związku Sowieckiego. 
W  imieniu Prezydenta odznaczenie wręczył Konsul Gene-
ralny Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu Paweł Jaworski. 
Uroczystość miała miejsce w czerwcu.
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REDZIANIN 
Z ODZNACZENIEM 
PAŃSTWOWYM
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W niedzielę, 12 września Dzieci z Przedszkola nr 2 w Re-
dzie wraz ze swoimi rodzinami bawiły się  na sportowym 
festynie w Redzie przy ulicy Sosnowej, którego gospoda-
rzami była Szkółka Piłkarska „Uśmiech Dziecka Sportowa 
Jedyneczka”. Na tym wspaniałym wydarzeniu nie mogło 
zabraknąć Pani mgr Reginy Klein Dyrektor Przedszkola nr 
2 w Redzie oraz przedstawicieli Radnych Miasta Redy. Na 
dzieci czekało mnóstwo atrakcji takich jak: zabawy na dmu-
chańcach, animacje sportowe, gry i zabawy sportowe, na 
których rodzice ćwiczą z dziećmi i konkursy. Męskie grono 
uczestników festynu – tatusie, mogli zmierzyć się w roze-
granym meczu piłki nożnej. Z kolei płeć piękna czyli mamu-
sie miały możliwość gry w dwa ognie. Ponadto, na dzieci 
czekały animacje dzieci z trenerami. 

Dzień Kropki 
15 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Między-
narodowy Dzień Kropki”. Tego dnia i dzieci, i panie miały 
na sobie ubrania w kropki, symbolizujące wyjątkowość 
każdego z nas. Przedszkolaki poznały historię dziewczynki 
o imieniu Vashti, bohaterki „Kropki” Petera Reynoldsa. Od-
krywaliśmy nasze mocne strony i rozmawialiśmy o naszych 
talentach.  W ramach kreatywnego spędzania czasu, roz-
wijania  zainteresowań i ukrytych potencjałów, dzieci pod 
okiem wychowawczyń wykonały ciekawe prace plastyczne, 
z kropką w roli głównej. Drogie przedszkolaki, pamiętajcie! 
Zawsze trzeba wierzyć we własne możliwości, a wtedy z ła-
twością pokonamy każde przeszkody. 

Tekst Ewa Bobrowska, fot. Katarzyna Borawska

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 4

Niezapomnianym dla dzieci podczas spotkania były zaba-
wy integracyjne dla rodziców z dziećmi. Wszystkie atrakcje 
tego dnia na długo zostaną w pamięci zarówno dzieci, jak 
ich rodziców. Niewątpliwie, czas wolny spędzony aktywnie 
w gronie najbliższych osób jest bezcenny, pogłębia więź 
emocjonalną całej rodziny oraz poprawia zdolności moto-
ryczne.  

Tekst Aleksandra Meironke, fot. Katarzyna Korkosz

Reda żegna 
Franciszka Ośmiałowskiego 

– poetę i społecznika. 
Obserwatora dnia codziennego, rzeczy 

ważnych i ulotnych.
Jego wiersze uświetniały wiele 

redzkich spotkań i uroczystości. 
„Franko” – będzie nam Ciebie bardzo 

brakowało…
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
1 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. W ten 
rok nasza szkoła wkracza jako Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 2 w Redzie, na który składają się: Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego i Przedszkole nr 
3. Podczas uroczystych inauguracji wszystkich grup klas, 
dyrektor nowopowstałego Zespołu, Pani Iwona Nowicka 
serdecznie powitała uczniów wraz z obecnymi rodzicami, 
całe grono pedagogiczne oraz pracowników administracji 
i obsługi szkoły. Przypominając o obowiązujących nadal 
szczególnych obostrzeniach wynikających z pandemii CO-
VID-19, pani dyrektor wyraziła głęboką nadzieję na trwały 
powrót w tym roku do nauczania stacjonarnego oraz ży-
czyła wszystkim uczniom  jak najpełniejszego rozwoju wie-
dzy, umiejętności i zdolności, a pedagogom – satysfakcji 
z pracy i wielu osiągnięć. Obecny podczas rozpoczęcia klas 
IV – VI wiceburmistrz miasta Redy, Pan Łukasz Kamiński, 
złożył całej społeczności Zespołu życzenia zdrowego, po-
myślnego, pełnego sukcesów nowego roku szkolnego.
Inauguracjom klas starszych towarzyszyła chwila refleksji 
nad 82. rocznicą wybuchu Drugiej Wojny Światowej.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Muża

Akademia Mocy z Edufun
06 września klasa VIII d wzięła udział w warsztatach edu-
kacyjnych „Akademia Mocy”, które odbywały się na terenie 
Aquaparku w Redzie, a organizatorem było Centrum Edu-
Fun. Edukatorzy, wcielający się w rolę Nikoli Tesli oraz Po-
wermana, przybliżyli uczniom zagadnienia energii i prądu.
Główną atrakcją były zajęcia praktyczne, w trakcie których 
uczniowie mogli, między innymi, zapoznać się z działaniem 
generatorów Van de Graaffa, talerzy i kuli plazmowych, 
mierników, maszyny elektrostatycznej, a także obejrzeli 
makiety elektrowni, linii elektrycznej i miasta.

Tekst i zdjęcia: M. Szornak

CO SŁYCHAĆ W SP 2

W Szkole Podstawowej nr 2 wyremontowano trzy od-
działy przedszkolne. Prace modernizacyjne trwały 
całe wakacje i 1 września wszystko było gotowe na 
przyjęcie przedszkolaków. 

Wydzielono część szkoły, gdzie powstały trzy sale zajęcio-
we z zapleczem. Każda sala ma osobny dostęp do swojej 
łazienki, oprócz tego są dwa pomieszczenia gospodarcze, 
toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami i korytarz. Szkoła jest gotowa na przyjęcie trzech 
grup – z czego dwie grupy zapewniają opiekę przez 10 go-
dzin, a jedna przez 5 godzin. Grupy mogą liczyć maksymal-
nie 25 dzieci.

MODERNIZACJA 
ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W SP2
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CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 4

Helska przygoda
11 września, w sobotę ponad sześćdziesięciu uczniów 
uczących się języka kaszubskiego odkrywało najciekawsze 
miejsca na Helu. Zaczęliśmy od Muzeum Rybołówstwa, 
gdzie oglądaliśmy dawne łodzie, a także patrzyliśmy z góry 
na cały Hel. Wielką odwagą wykazały się tu pierwszaki – 
wszystkie weszły na najwyższe piętro budynku, skąd roz-
taczał się ten niesamowity widok. Następnie, posileni obia-
dem, wyruszyliśmy na podbój Muzeum Obrony Wybrzeża. 
Po pierwszym etapie zwiedzania musieliśmy zrezygnować 
z oglądania bunkrów, bo pogoda się na nas nieco pognie-
wała. Jednak dzięki temu mogliśmy zajrzeć na pokaz do 
Puck Glass i dowiedzieć się jak i z czego powstaje szkło. To 
wszystko okraszone solidną dawką kaszubskich opowieści 
i ciekawostek. I naturalnie w autokarze śpiewaliśmy „Ka-
szubskie nuty”, a pan Paweł rozbawiał nas przez „radio”, 
jak to nazwały dzieci, kaszubskimi kawałami. Wycieczka 
dostarczyła wielu wrażeń i zmęczeni, ale zadowoleni do-
tarliśmy do domu. 

Tekst Anna Świstun, fot. Kamila Kułaga

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
1 września po raz kolejny rozległ się dzwonek donośnie 
oznajmujący rozpoczęcie roku szkolnego. Na szkolnym pa-
tio uczniów powitali dyrektor Justyna Zabrodzka i grono 
pedagogiczne. Pani dyrektor życzyła uczniom zapału i po-
zytywnej energii, a także sukcesów, które uskrzydlają i mo-
tywują do podejmowania wysiłku w zdobywaniu kolejnych 
szczebli edukacji. Wśród zgromadzonych nie zabrakło rów-
nież rodziców, którzy dodawali otuchy swoim pociechom. 
Część to nasi absolwenci, którzy z uśmiechem i łezką w oku 
wspominali lata edukacji w redzkiej „trójce”. 
Życzymy uczniom wiele radości i byśmy mogli realizować 
naukę jak najdłużej w trybie stacjonarnym.

Tekst Hanna Rojek, fot. Ewelina Miszkiewicz

Pasowanie na Ucznia to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w życiu pierwszoklasisty. Akademia odbyła się  w trzech tu-
rach po dwie klasy, dzięki czemu w tym ważnym dniu uczest-
niczyli również rodzice. Największym przeżyciem był dla 
dzieci moment, gdy dyrektor Dominika Kowaliszyn wraz z wi-
cedyrektor Agnieszką Potrykus, przez dotknięcie ogromnym, 
zaczarowanym ołówkiem zamieniały każde dziecko w pełno-
prawnego członka szkolnej rodziny. Na pamiątkę uczniowie 
otrzymali upominki sponsorowane przez Radę Rodziców. 
Uczniowie klas IV przedstawili program artystyczny, a pierw-
szoklasiści wszystkie zadania teoretyczne i praktyczne zdali 
celująco! Życzymy najmłodszym wychowankom sukcesów 
i przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły.

Tekst Julita Wenta, fot. Ewa Miotke

Sukcesy naszych lekkoatletów! 
11 września, na Mistrzostwach Okręgu U12, U14 w lekkiej at-
letyce w Słupsku, uczniowie z UKS Jedynka Reda zajęli wyso-
kie lokaty. W kategorii U12 Adam Dylak był drugi w biegu na 
60 m oraz w skoku w dal, Emilia Młynik zajęła 2 miejsce w rzu-
cie piłeczką palantową, Lena Herbasz była trzecia w biegu na 
60 m, Lea Kolasa zajęła 3 miejsce w biegu na 300 m. Tomasz 
Kowalski stanął na 2 stopniu podium w biegu na 600 m. W ka-
tegorii U14 Julia Żylla zajęła 1 miejsce w biegu na 60 m i 3 miej-
sce w skoku w dal.   Tego samego dnia, na Mityngu Gwiazd 
w  Rumi, nasi zawodnicy,   pod kierunkiem trenerów Ilony 
Myszk, Tomasza Formeli i Anny Bałdyga, zwyciężyli w szta-
fecie 4 x 100 m U12 Mix (Lena Herbasz, Olaf Mej, Lea Kolasa, 
Adam Dylak) oraz zajęli 2 miejsce w sztafecie 4 x 100 m U14 
Mix (Emilia Grychta, Fabian Robaszkiewicz, Julia Żylla, Szy-
mon Zbróg). 12 września w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa 
Makroregionu. Uczeń Szymon Gdanietz zajął 2 miejsce w sko-
ku wzwyż, Natalia Pstrągowska 2 miejsce w rzucie dyskiem 
i Wojtek Iwasiuta był trzeci w biegu na 300 m. GRATULUJEMY! 

Tekst Ilona Myszk, fot. Michał Kaczmarek
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CO SŁYCHAĆ W SP 5 CO SŁYCHAĆ W SP 6
Rozpoczęcie roku szkolnego
Dnia 1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie Roku 
Szkolnego 2021/22 w naszej placówce. W Sali gimnastycz-
nej, w reżimie sanitarnym odbyły się dwie uroczystości 
z  udziałem Burmistrza Miasta Krzysztofa Krzemińskiego 
oraz Zastępcy Burmistrza Łukasza Kamińskiego. Władze 
miasta krótko omówiły rozpoczynającą się rozbudowę 
szkoły oraz wspomniały o niedogodnościach, które będą 
im towarzyszyły przez najbliższe miesiące. Burmistrz 
przedstawił też zgromadzonym uczniom i rodzicom nową 
dyrektor panią Monikę Halczak-Lewandowską, która z tym 
dniem rozpoczyna swoją 5-letnią kadencję na tym stano-
wisku.

Fot. Agnieszka Gomułka

Inauguracja roku szkolnego 20201/2022
Pierwszego września we wszystkich szkołach zabrzmiał 
symbolicznie pierwszy dzwonek. Nie inaczej było naszej 
szóstce. Starsi uczniowie, z uwagi na sytuację pandemicz-
ną, nie uczestniczyli jednak w uroczystej inauguracji roku 
szkolnego, ale spotkali się w swoich salach, by w mniej-
szym kręgu przywitać się z sobą i wychowawcami po cza-
sie wakacyjnej rozłąki. 

W południe w nowej części naszej szkoły zebrali się nato-
miast pierwszoklasiści wraz ze swoimi rodzicami. Dzieci, by 
oficjalnie dołączyć do grona uczniów naszej szóstki, musia-
ły przejść przez leśną ścieżkę, którą przygotowały dla nich 
wychowawczynie. W drodze towarzyszyli im opiekunowie 
– przewodnicy ze starszych klas. Po pokonaniu takiego 
symbolicznego toru przeszkód, pierwszoklasiści podcho-
dzili do dyrektora Mirosława Rożyńskiego, który za po-
mocą wielkiego ołówka, przyjmował ich w poczet szkolnej 
społeczności. Następnie, na znak przynależności do nowej 
klasy, odbijali przy swoim imieniu postać Bratka na akcie 
ślubowania. Cała uroczystość przebiegła w podniosłej, ale 
przyjemnej atmosferze. Wszyscy przestrzegali zasad bez-
pieczeństwa i zachowywali stosowną odległość. 

Tekst i fot. Joanna Borkowska
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Harmonogram zajęć XXXIV semestru 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie 2021/2022
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RRaazzeemm  cchhrroonniimmyy  śśrrooddoowwiisskkoo  ––  eedduukkaaccjjaa  eekkoollooggiicczznnaa  ww  nnoowwyymm  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  
 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola z terenu swojego działania do 
współpracy w zakresie edukacji ekologicznej. Rok 2021 jest czasem szczególnej refleksji ze względu na 30-lecie Związku. 
Bogate doświadczenie z tego okresu mobilizuje jeszcze bardziej do działania na rzecz poprawy jakości środowiska. 
Środowiska, w którym żyjemy i które warunkuje nasze samopoczucie oraz zdrowie. 
W roku szkolnym 2021/2022 chcemy podkreślać problem nadmiernej konsumpcji, a co za tym idzie niestety zbyt dużego 
wytwarzania odpadów. Zgodnie z ideą „less waste” zachęcamy do zmiany zachowań w kierunku zapobiegania ich 
powstawaniu. Drugim ważnym tematem tegorocznej oferty jest ochrona powietrza.  Nie zapominamy także o zmianie 
klimatu, która stanowi szerszy kontekst w całej edukacji ekologicznej. Najważniejsze, aby zmienić naszą mentalność 
i uświadomić sobie, że szkodząc środowisku szkodzimy sobie. 
W ramach proponowanych działań znajdują się m.in.  

a) projekt edukacyjny „„LLiiddeerr  LLookkaallnneejj  EEkkoollooggiiii””  pptt. „„IImm  mmnniieejj,,  ttyymm  lleeppiieejj””,,  
b) wykłady dla nauczycieli w ramach programu „„SSzzkkoołłaa//PPrrzzeeddsszzkkoollee  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa””,,  
c) kkoonnkkuurrssyy  eekkoollooggiicczznnee: 

• „Małe dzieci nie chcą śmieci”, w którym dzieci wspólnie ze smokiem Sebkiem oraz jego 
siostrą Zuzią poznają sposoby na czyste powietrze, 

• „Mała nakrętka, duży problem”, w którym dzieci i uczniowie poznają zasady gospodarki 
o obiegu zamkniętym na przykładzie zbierania plastikowych nakrętek, 

• Konkurs fotograficzny „Razem chronimy środowisko”, w którym młodzież będzie 
przedstawiać działania na rzecz dbania o przyrodę ze szczególnym uwzględnieniem 
innowacyjnych ekologicznych rozwiązań, 

• „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”, w którym zadaniem jest przeprowadzenie akcji 
informacyjnej na terenie placówki oświatowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego; 

• „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych”, w ramach którego szkoła za każdy 1 kg baterii 
otrzymuje punkty, które wymienia na nagrody.  

Dla placówki, która wykaże się największym zaangażowaniem w obszarze edukacji ekologicznej na przestrzeni 
ostatnich 5 lat szkolnych (łącznie z bieżącym rokiem) przewidziano hhoonnoorroowwee  wwyyrróóżżnniieenniiee  „„RRóóżżaa  EEkkoollooggiiii””.. Zarząd 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zamierza tym tytułem nagrodzić jedną szkołę oraz jedno przedszkole w 
czerwcu 2022 roku. 

Szczegółowe informacje w sprawie oferty edukacyjnej Komunalnego Związku Gmin można uzyskać w biurze Związku 
lub na stronie internetowej wwwwww..kkzzgg..ppll/EEdduukkaaccjjaa. W ramach prowadzonych działań Związek zapewnia placówkom 
oświatowym liczne wydawnictwa edukacyjne oraz materiały informacyjno-promocyjne. Nasze działania wspierane są przez 
lokalne samorządy gminne (Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, m. Wejherowo oraz gminy wiejskie: Kosakowo, Szemud, 
Wejherowo), Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz spółki komunalne: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK GDYNIA.  
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