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sZKOŁy W redZie 
MaJĄ NOWy sPrZĘt

fot. archiwum projektu

Ponad 350 tys. złotych wydano na wyposażenie redzkich szkół w nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny, w ramach realizowanego w latach 2017 - 2018 projektu 
edukacyjnego „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość”.

Głównym celem projektu jest objęcie uczniów indywidualnym 
wsparciem edukacyjnym, realizowanym przy wykorzystaniu 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Jakie wsparcie 
rzeczywiście jest potrzebne, pokazała przeprowadzona 
wcześniej diagnoza potrzeb i sytuacji uczniów, uwzględniająca 
zarówno młodzież zdolną, jak i tych, którzy potrzebują zajęć 
wyrównawczych. Dzięki dofinansowaniu m.in. utworzono 
i wyposażono pracownie międzyszkolne, gdzie można 
prowadzić zajęcia interdyscyplinarne i rozwijające. Także 
nauczyciele, w ramach pieniędzy unijnych, mogą podnosić 
swoje kompetencje zawodowe.

Do projektu przystąpiły wszystkie redzkie szkoły publiczne. 
wszystkie placówki otrzymały platformy edukacyjne, tablice 
interaktywne i drukarki 3D. Poza tym, Zespół Szkół nr 1 
pozyskał wyposażenie laboratorium biologicznego za ok. 
20 tys. zł, wyposażenie laboratorium matematycznego za ok. 
6 600 zł i 4 laptopy. Zespół Szkół nr 2 - 50 tabletów i 4 laptopy. 
Szkoła Podstawowa nr 2 dostała 27 tabletów, 2 laptopy oraz 
wyposażenie laboratorium przyrodniczego za ok. 12 tys. zł. 
Do Szkoły Podstawowej nr 5 zakupiono 25 tabletów i 2 laptopy. 
Szkoła Podstawowa nr 6 wzbogaciła się o 2 laptopy oraz klocki 
LeGO do robotyki, o wartości ok. 4 tys. zł. Po 5 latach od 
zakończenia projektu sprzęt stanie się własnością szkół.
Do szkół przekazano też szereg multimedialnych programów 
edukacyjnych, m.in. do nauki matematyki, przyrody 
i j. angielskiego; pakiety programów logopedycznych, dla 
dyslektyków oraz testy do badania predyspozycji zawodowych. 
Łączna wartość projektu to 1.850.229,06 zł.  
Projekt jest współfinansowany w 85% z europejskiego Funduszu  
Społecznego RPO wP 2014 - 20120 i stanowi istotne wsparcie 
finansowe realizacji zadań oświatowych, jako uzupełnienie 
subwencji oświatowej i wkładu własnego Gminy. 
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XXViii sesJa rady MieJsKieJ W redZie 
Podczas obrad XXViii sesji rady Miejskiej w redzie zosta-
ły podjęte następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXViii/293/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej włas-
ność Gminy Miasta Redy

2.  Uchwała nr XXViii/294/2017 w sprawie nadania nazwy dro-
dze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy

3.  Uchwała nr XXViii/295/2017 w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej. 

4.  Uchwała nr XXViii/296/2017 w sprawie udzielenia w la-
tach 2017 oraz 2018 pomocy finansowej w wysokości do 
38.400,00 zł Samorządowi Powiatu wejherowskiego w 
ramach projektu pn. ,,System Aktywizacji aktywności 
społeczno-zawodowej w Powiecie wejherowskim cz. i 
,,Działanie 6.1. Aktywna integracja w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego 
2014 – 2020. 

5.  Uchwała nr XXViii/297/2017 w sprawie dostosowania sie-
ci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, 
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r. 

6.  Uchwała nr XXViii/298/2017 w sprawie zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Miasto Reda.

7.  Uchwała nr XXViii/299/2017 w sprawie Regulaminu 
umieszczania materiałów informacyjnych na słupach i tab-
licach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Mia-
sto Reda.

8.  Uchwała nr XXViii/300/2017 w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda na rok 2017.

9.  Uchwała nr XXViii/301/2017 w sprawie przekazania skargi 
do komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie. 

10.  Uchwała nr XXViii/302/2017 o zmianie Uchwały nr 
XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 
2016 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2017 rok. 

11.  Uchwała nr XXViii/303/2017 o zmianie Uchwały nr 
XXV/265/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 
2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Redy.

12.  Uchwała nr XXViii/304/2017 w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji w 2017oraz 2018 roku Progra-
mu „czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) na terenie 
Gminy Miasto Reda oraz przyjęcia zasad udzielania dota-

Szanowni Czytelnicy!
informujemy, że Miejski Biuletyn informacyjny jest bezpłatnym miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Re-
dzie i Burmistrza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmistrza Miasta Redy, Urząd Miasta w Re-
dzie zastrzega sobie prawo wyboru i redakcji nadesłanych materiałów, w tym ich skracania i zmiany tytułów. Ma-
teriały do kolejnego numeru są przyjmowane w wersji elektronicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:  
sekretariat1@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. Ostatecznym termi-
nem przyjmowania materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. w Biuletynie nie publikuje się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

cji celowej. 
13.  Uchwała nr XXViii/305/2017 o zmianie Uchwały Nr 

XXV/264/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie udzie-
lenia w latach 2016, 2017 oraz 2018 pomocy finansowej 
w wysokości 34.200,00 zł. Samorządowi Powiatu wejhe-
rowskiego w ramach projektu pn. „System Aktywizacji 
aktywności społeczno-zawodowej w Powiecie wejhe-
rowskim cz. ii” Działanie 6.2. Usługi społeczne w ramach 
Regionalnego programu Operacyjnego województwa 
Pomorskiego 2014-2020

14.  Uchwała nr XXViii/306/2017 o zmianie Uchwały Nr 
XLVi/495/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 
2014 roku z późniejszymi zmianami w sprawie poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasen-
tów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie informacji Pub-
licznej Gminy Miasto Reda http://bip.reda.pl/, w zakładce Pra-
wo Lokalne / uchwały Rady Miejskiej. 

(UM)

fot. Adam Majkowski
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iNfOrMacJa 
MieJsKiegO OśrOdKa 
POMOcy sPOŁecZNeJ 
W redZie

XXi MistrZOstWa POlsKi 
W siatKóWce PracOWNiKóW 
saMOrZĄdOWych Za NaMi!

iNfOrMacJa 
dOtycZĄca 
śWiadcZeNia 
WychOWaWcZegO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, zgodnie 
z  umową z Bankiem Żywności w Tczewie, w Ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
realizowanego w Podprogramie 2016 podjął się dystrybucji 
artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebują-
cych.
Dystrybucja artykułów spożywczych, takich, jak: cukier, mle-
ko, ser, gulasz wieprzowy, fasola biała w zalewie, makaron, 
ryż, przecier pomidorowy, powidła, olej, szynka drobiowa, 
herbatniki i filety z makreli, została przeprowadzona w dniach 
29 marca i 11 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie. 
Pomoc otrzymało 600 osób spełniających wymogi ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., 
poz. 930 ze zm.).
Żywność potrzebującym rozdawali pracownicy socjalni i asy-
stenci rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
dzielnicowi Komisariatu Policji w Redzie, Marek Waga i Michał 
Miler.
Dyrektor redzkiego MOPS pragnie serdecznie podziękować 
Panu Mirosławowi Rożyńskiemu, Dyrektorowi Szkoły Pod-
stawowej nr 6, za udostępnienie pomieszczeń szkoły w celu 
dystrybucji artykułów spożywczych oraz Pani Komendant 
Komisariatu Policji w Redzie, Iwonie Bartnickiej, za pomoc 
i zaangażowanie funkcjonariuszy w rozładunek i wydawanie 
żywności podczas akcji.

W dniach 20 - 23 kwietnia reda stała się stolicą samo-
rządowej siatkówki. do zawodów przystąpiło ponad 
300 zawodników z całego kraju. - łącznie 30 drużyn 
w kategorii open i 45 plus. Organizatorami imprezy byli 
Miejski Ośrodek  sportu i rekreacji oraz Urząd Miasta 
w redzie. sędzią głównym zawodów był Mariusz Koza-
kiewicz.

Najlepszym zespołem w kategorii open w finale A został 
Urząd Miasta Milicz, pokonując Urząd Miasta Bielsk Podlaski 
2:0 (21:17, 21:13) i zdobywając Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego. Zwycięska drużyna grała w składzie: Alek-
sandra Sieradzka, Marcelina Krukowska, Patrycja Kor-
dowska, Artur Nakonieczny, Mateusz Lesiak, Piotr Janiak, 
Rafał Jarecki. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 
Małgorzata Klebba informuje, że w okresie od 1 kwietnia 
2016 r. do 31 marca 2017 r. złożono 2478 wniosków i wypła-
cono świadczenie wychowawcze dla 2088 rodzin, na kwotę 
17.239.383,70 zł.
Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. 
i trwa do 30 września 2017r. 
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy 
okres zasiłkowy 2017/2018 będzie można składać od 1 sierp-
nia 2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Redzie przy ul. Derdowskiego 25 lub drogą elektronicz-
ną.
Kolejny okres zasiłkowy w programie „Rodzina 500+” trwać 
będzie od 1 października do 30 września następnego roku.

fot. Michał Kaczmarek

W finale B wygrało Starostwo Powiatowe Człuchów I. Nato-
miast w kategorii 45 plus zwyciężyło Starostwo Powiatowe 
Człuchów II, nagrodzone Pucharem Starosty Wejherowskiego. 
W kategorii 50 plus wygrał Urząd Miasta Zabrze II, uhonoro-
wany Pucharem Burmistrza Redy. 
Podczas uroczystej gali, która odbyła się w hotelu River Sty-
le, przyznano również nagrody specjalne. Najlepszą siatkarką 
została Aleksandra Tomaszewska-Januszka z Urzędu Miasta 
Gliwice II, najlepszym siatkarzem open – Piotr Janiak z Urzędu 
Miasta Milicz, najlepszym siatkarzem 45 plus – Piotr Speling 
z Starostwa Powiatowego Człuchów i najlepszym siatkarzem 
50 plus – Zbigniew Różański z Urzędu Miasta Zabrze II. Najam-
bitniejszą zawodniczką została Małgorzata Łabińska z Urzędu 
Miasta Płock, najstarszym zawodnikiem 67-letni Janusz Siejko 
z Urzędu Miasta Gliwice III, a najmłodszą zawodniczką 21-let-
nia Justyna Kowalczyk z Urzędu Miasta Ostrołęka.  Wybrano 
również miss i mistera mistrzostw: Katarzynę Trybę z Mazo-
wieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Warsza-
wa oraz Jarosława Marszałka z Urzędu Miasta Częstochowa. 
Nagrodę fair play otrzymał Urząd Marszałkowski woj. mało-
polskiego (Kraków). Za promocję mistrzostw i swojego mia-
sta wyróżniono Urząd Miasta Płock. Najsympatyczniejszym 
zespołem została Mazowiecka Jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych Warszawa a najlepiej dopingującą drużyną 
Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego (Toruń).
Nagrody, medale i dyplomy wręczali burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński oraz goście honorowi.
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XXi MieJsKi KONKUrs 
WielKaNOcNy Za NaMi

rUsZyŁ PrOJeKt 
„UMieM PŁyWać”

W dNiach 5-15 MaJa reda 
PO raZ PierWsZy gŁOsUJe 
Na BUdżet OByWatelsKi

dOfiNaNsOWaNie dla 
redZKich OrgaNiZacJi 
POZarZĄdOWych

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 09 kwietnia w Nie-
dzielę Palmową, w Kościele Św. Wojciecha w Ciechocinie. Miej-
ski Konkurs Wielkanocny odbywa się od 1997 roku a organi-
zują go: Zespół Szkół Nr 2 w Redzie Ciechocinie, parafia św. 
Wojciecha oraz Miejski Dom Kultury w Redzie. Szczegółowe 
wyniki znajdują się na stronach internetowych organizatorów, 
laureatom gratulujemy i zapraszamy do kolejnych edycji.

do 31 marca mieszkańcy redy mogli składać wnioski 
do Budżetu Obywatelskiego. 
Wpłynęło łącznie 19 wniosków, głównie dotyczących ładu 
przestrzennego oraz rekreacji. Okazuje się, że mieszkań-
com potrzebne są zagospodarowane miejsca i udogodnienia 
w przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki otoczenia. Do 
30 kwietnia Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego szczegóło-
wo analizuje złożone wnioski. Po zatwierdzeniu i opublikowa-
niu listy projektów do głosowania, od 5 do 15 maja miesz-
kańcy redy wezmą udział w głosowaniu. Do końca maja 
dowiemy się, które projekty dostały najwięcej głosów i będą 
realizowane.

redzkie organizacje pozarządowe spotkały się 6 kwiet-
nia w Urzędzie Miasta, celem podsumowania wyników 
Otwartych Konkursów Ofert na wsparcie realizacji za-
dań publicznych gminy Miasto reda w 2017 r. oraz z za-
kresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych.

Na terenie aquaparku reda rozpoczęły się zajęcia na-
uki pływania dla uczniów klas drugich szkół podsta-
wowych, prowadzone przez Uczniowski Klub sportowy 
„Jedynka reda” w ramach projektu „Umiem pływać”.

Klub otrzymał w sumie 116 800 zł dofinansowania, z czego 
30 tys. pochodzi z Ministerstwa Sportu, a 86 800 zł z Urzędu 
Miasta w Redzie. W zajęciach bierze udział ok. 350 uczniów, 
którzy na terenie redzkiego Aquaparku spotykają się na zaję-
ciach pozalekcyjnych.

Na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia władze Redy 
przeznaczyły w sumie 7,6 tys. zł. Z zakresu nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania - 21 tys. zł. Inicjatywy kulturalne wspar-
to kwotą 40 tys. zł. Doceniono również podmioty, których 
działalność przyczynia się do upowszechniania kultury fizycz-
nej, przeznaczając na ten cel ponad 118 000 zł. Reda nie za-
pomina też o swoich seniorach, przekazując dofinansowanie 
w wysokości 9 tys. zł. Wypoczynek dzieci i młodzieży wsparto 
kwotą 4 tys. zł. Ponadto rozdysponowano środki z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w łącz-
nej kwocie 127 tys. zł.
Miasto doskonale zdaje sobie sprawę, ile trudu, wysiłku i cza-
su wymaga działalność organizacji pozarządowych. Dlatego 
zadania realizowane przez lokalne stowarzyszenia są syste-
matycznie dofinansowywane. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie internetowej www.reda.pl

fot. UM

fot. Teresa Dopke

fot. UM
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KraJOWa MaPa ZagrOżeń 
BeZPiecZeństWa
Komisariat Policji w redzie zachęca do korzystania 
z  aplikacji: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Jest to istotny element procesu zarządzania bezpie-
czeństwem publicznym. 

Każdy z mieszkańców w dowolnym czasie, używając kompu-
tera domowego podłączonego do internetu, może zaznaczyć 
zagrożenie na ww. mapie, które następnie przez policjantów 
będzie weryfikowane. Weryfikacja polega na wielokrotnym 
sprawdzaniu danego miejsca pod kątem ujawnienia zgłoszo-
nego zagrożenia. Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa 
można znaleźć na stronie internetowej: 
https://www.pomorska.policja.gov.pl/mapa_zagrozen.php

KierOWcO!

d-40 d-41

W związku z licznymi przypadkami naruszania przez kie-
rujących pojazdami przepisów dot. postoju i zatrzymania 
się, Komisariat Policji w Redzie informuje o bezwzględ-
nym obowiązku respektowania przepisów Ustawy Prawo 
o Ruchu Drogowym. 

W szczególności przypominamy, że w strefie zamieszkania 
oznaczonej znakiem D-40 obowiązuje zakaz postoju pojaz-
du w miejscach innych niż wyznaczone.

Wobec kierujących naruszających przepisy dot. postoju i za-
trzymania się pojazdu, będą wyciągane konsekwencje praw-
ne na podstawie art. 97 oraz art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń. 
Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
miasta Redy, zwracamy się z prośbą o przestrzeganie powyż-
szych przepisów prawa. 

(KP w Redzie)

Zapraszamy mieszkańców redy na cykliczne 
spotkania z dzielnicowymi.

11 maja, w godz. 15.00-16.00 zapraszamy miesz-
kańców dzielnic Rekowo i ciechocino, a w godz. 
16:00-17:00 mieszkańców osiedla przy Młynie, ulic 
Garncarskiej i Morskiej oraz dzielnicy Moście Błota. 

18 maja, w godz. 15.00-16.00 zapraszamy miesz-
kańców Osiedla Buczka, Redy - Pieleszewa i Betle-
jem, a w godz. 16:00-17:00 mieszkańców dzielnicy 
centrum.
Spotkania odbywają się w Sali nr 110 Urzędu Miasta 
w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. 

MirOsŁaW ŁUNieWsKi 
dWUKrOtNyM MistrZeM 
śWiata
W dniach 19-25 marca w daegu (Korea Południowa) od-
były się halowe Mistrzostwa świata Weteranów w lek-
kiej atletyce. Na starcie stanęło 4325 zawodników z 75 
krajów, w tym 43 reprezentantów Polski. 

Rewelacyjną formę potwierdził swoimi startami w mistrzo-
stwach redzianin Mirosław Łuniewski, który zdobył dwa złote 
medale i tytuły mistrza świata w chodzie sportowym na dy-
stansach 3000 m w hali i 10 km na szosie. Ponadto na obu dy-
stansach poprawił rekordy Polski wynikami 15:43.66 i 53:38.

fot. archiwum prywatne

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO!
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MaJ Z faBryKĄ KUltUry! www.mdk.reda.pl
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MaJ Z faBryKĄ KUltUry! www.mdk.reda.pl

WYJĄTKOWA INSTALACJA Z REDY BĘDZIE WALCZYĆ 
O TYTUŁ DRZEWA ROKU 2017. 
 
Kolorowe Drzewo, które na co dzień podziwiać możemy przy ulicy 
Puckiej zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiego konkursu 
na Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja. 

Niezwykłe karmiki powstawały podczas zeszłorocznych 
warsztatów w Fabryce Kultury 

Oddaj swój głos na: www.drzeworoku.pl 
Więcej informacji na : www.mdk.reda.pl 
 

 
 
 

DZIEŃ DZIECKA TUŻ-TUŻ… 
 
Nie inaczej niż w latach ubiegłych i w tym roku hucznie będziemy 
obchodzić święto każdego dziecka w Parku Rodzinnym w Redzie! 
 
Przygotujcie się na masę zabaw, konkursów z nagrodami                            
i warsztatów! 
Widzimy się już 28 maja! Zabawa potrwa od 12:00 do 18:00 
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W maju odbędzie się XiV edycja programu tydzień Bi-
bliotek, którego głównym celem jest podkreślenie roli 
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji, 
oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zain-
teresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Przez cały maj Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Redzie 
zaprasza na cykl kulturalnych 
wydarzeń. Już 6 maja o godz. 
12:00 serdecznie zapraszamy 
na spotkanie z Ewa Błaszczyk 
i rozmowę o książce pt. „Lubię 
żyć”. 
Książka „Lubię żyć” jest nie-
tuzinkową rozmową prze-
prowadzoną przez Agniesz-
kę Siegert-Litorowicz z Ewą 
Błaszczyk. Czytając ją, niejed-
nokrotnie mamy poczucie, że 
siedzimy wraz z obiema pa-
niami przy filiżance herbaty, przysłuchując się prowadzonej 
przez nie rozmowie.

W dniach 8 i 9 maja, o godz. 10:30 i 12:00 najmłodsi i nie-
co starsi wyruszą w podróż do „Krainy Fantazji”. W programie 
wiersze i bajki w inscenizacji pracowników biblioteki i słucha-
czy Uniwersytetu III Wieku.

11 maja o godz. 9:00 i godz. 11:15 odbędą się warsztaty 
gier komputerowych dla gimnazjalistów, które poprowadzi 
Szymon Teluk.

11 maja o godz. 19:00 o swojej podróży Polskim Fiatem 
126p przez Afrykę opowie Arkady Paweł Fiedler, wnuk pisarza 
i podróżnika Arkadego Fiedlera. Podróżnik i jego samochód 
pokonali 16 200 km i odwiedzili 11 krajów. Walczyli z upałem 
w Sudanie, błotem w Ugandzie, kurzem i afrykańską „tarką” 
w Tanzanii, ale przede wszystkim poznali po drodze niezwykłą 
przyrodę i fascynujących ludzi.

23 maja o godz. 10:00 teatr „Maska” przedstawi promują-
cy czytelnictwo spektakl dla dzieci „Nie do wiary! w bibliotece 
kryją się czary”. Każdy z nas zaczyna swoją przygodę z książką 
już w najmłodszych latach. Biblioteka to dom dla wielu cie-
kawych opowieści, lecz by to docenić, musimy ją odwiedzać, 
odkrywać jej tajemnice i wypożyczać książki!

26 maja o godz. 18:00 odbędzie się Noc Detektywów 
z Krzysztofem Petkiem, na które zapraszamy młodzież gim-
nazjalną. Goście będą rozwiązywać zagadki i wprawiać się 
w  dziennikarstwie śledczym, a wszystkiemu towarzyszyć 
będą opowieści wesołe i tajemnicze.

„BiBliOteKa. OcZyWiście!”

Miejska Biblioteka Publiczna w redzie
ul. derdowskiego 3, 84-240 reda

tel. 58 678 33 48 
mbpreda@poczta.onet.pl 
www.biblioteka.reda.pl

fot. Michał Kaczmarek
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WiZyta W hOlaNdii

XlVi KONKUrs recytatOrsKi 
POeZJi i PrOZy KasZUBsKieJ 
„rOdNO MOWa”

WielKi sUKces 
siatKareK Z ciechOciNa

W dniach 02 – 07 kwietnia, już po raz siedemnasty, w ra-
mach wymiany ze szkołą Van der capellen w Zwolle 
uczniowie gimnazjum nr 1 odwiedzili holandię. 

Prosto po przyjeździe uczniowie udali się do swoich holen-
derskich rodzin, gdzie mogli lepiej się poznać i sprawdzić, bez 
pomocy nauczycieli, poziom swojego angielskiego. We wtorek 
wszyscy wyruszyli na wycieczkę rowerową, a następnie zwie-
dzali centrum Zwolle. Wieczór zakończył się projekcją filmów. 
W środę wszyscy pojechali do Amsterdamu. Tam grupa od-
wiedziła skansen Zaanse Schans, w którym można podziwiać 
typową XVIII i XIX-wieczną zabudowę wspólnot holender-
skich. Uczniowie zobaczyli malownicze wiatraki oraz zwiedzili 
wytwórnię sera i czekolady. W stolicy, spacerując wzdłuż ka-
nału Singel podziwiano architekturę Amsterdamu, aż do Placu 

W dniach 21 -23 kwietnia w Poznańskiej arenie rozegrano 
ćwierćfinały Mistrzostw Polski w kategorii Młodziczek.

Do turnieju przystąpiło 6 drużyn z miejsc 1-3 w turniejach 
wojewódzkich. Zawodniczki UKS Reda Ciechocino awansują 
z drugiego miejsca do Półfinału MP, które odbędą się 12-14 
maja. Dziękujemy wiernym kibicom, którzy towarzyszyli dru-
żynie w odległym Poznaniu i codziennie wspierali dziewczyny 
fantastycznym dopingiem. 
Skład zespołu: Julia Witulska, Julia Kowalska, Zuzanna Gru-
chała, Martyna Janczewska, Julia Sudnik, Klaudia Bazychow-
ska, Wiktoria Grochowina, Martyna Pokora, Karolina Szymań-
ska, Kamila Osińska, Maja Orwat, Dominika Zielony.
Trenerzy: Jarosław Goździewicz, Marcin Laskowski
Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. KS Energetyk Poznań, 2. UKS 
Reda Ciechocino, 3. UKS Śmigiel, 4. MTS Kwidzyn, 5. UKS Trój-
ka Sulechów, 6. UKS Barnim Goleniów.

teskt i zdjęcie UKS Reda Ciechocino

W eliminacjach miejskich XlVi Konkursu recytator-
skiego Poezji i Prozy Kaszubskiej „rodno Mowa” jury 
w składzie: elżbieta grubba – przewodnicząca, anna 
Wierzbicka i regina labuda przyznało następujące 
miejsca i wyróżnienia:
•  Przedszkola – I miejsce – Magdalena Gawin – Niepublicz-

ne Przedszkole „Wesołe Smyki”; II miejsce – Dawid For-
mella – Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Kleksa”; 
III miejsce – Ksawery Klawikowski – Niepubliczne Przed-
szkole „Przy Parku”; Wyróżnienia: Maia Szczepańska – Nie-
publiczne Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” i Zuzanna 
Aleksak - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” 

•  Klasy I-III szkoły podstawowej – I miejsce – Aleksander 
Kruszewski – SP Nr 4; II miejsce – Zofia Tartas – SP Nr 2; III 
miejsce – Hanna Szymańska – SP Nr 6; Wyróżnienia: Mate-
usz Schuttenberg – SP Nr 2 i Zofia Pawlik – SP Nr 6

•  Klasy IV-VI szkoły podstawowej – II miejsce – Lena Maty-
siak – SP Nr 2

•  Gimnazjum – I miejsce – Izabela Doppke – Gimnazjum Nr 
1; II miejsce – Agata Różankiewicz – Gimnazjum Nr 1

Dam, gdzie znajduje się Pałac Królewski. Jednak najważniej-
szym punktem programu była wizyta w „Stedelijk” – muzeum 
sztuki nowoczesnej. Ostatni dzień wizyty uczniowie poświęcili 
na zajęcia sportowe i inne zabawy, jak jedzenie na czas, wy-
ścigi w workach czy gra w soccera. Wszystko, co dobre, szyb-
ko się kończy i w czwartek wizyta dobiegła końca. Uczniowie 
wrócili do domu pełni niezapomnianych wrażeń, z bagażem 
nowych doświadczeń. 

 tekst Marlena Jasińska, fot. ZS1

fot. MBP
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KUNsZt ZaPrasZa 
Na WarsZtaty

WielKaNOcNe 
WarsZtaty 
deKOracyJNe

KONKUrs WiedZy 
O sZKOcJi i sPOtKaNie 
Z rOBerteM less

aKcJa „PaleMKa dla…” 
W Zs2

stowarzyszenie twórców sztuki i rękodzieła artystycz-
nego Kunszt zaprasza na Warsztaty fotografii stylizo-
wanej, adresowane do fotografów amatorów z redy, 
rumi, Wejherowa i powiatu wejherowskiego, chcących 
rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności. 

Wynikiem projektu będą nietuzinkowe zdjęcia, wykonane sa-
modzielnie przez uczestników będących pod opieką profesjo-
nalnego, dyplomowanego fotografa, mającego doświadczenie 
w fotografii stylizowanej. Sponsorem warsztatów są Urząd 
Miasta w Redzie oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 
Projekt jest realizowany przy współudziale Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko -Pomorskiej w Wejherowie oraz 
Fotografii Artystycznej Foto Srebro – Joanny Mroczek. Zajęcia 
dla uczestników są bezpłatne.
Program obejmuje:
1)  zajęcia teoretyczne w studio fotograficznym Joanny Mro-

czek w Redzie:
 •  fotografia portretowa w świetle zastanym oraz sztucz-

nym;
 •  przygotowanie się do sesji stylizowanej;
 •  profesjonalne metody edycji zdjęć w programie graficz-

nym;
2)  zajęcia praktyczne:
 •  wykonanie próbnych ujęć w studio fotograficznym;
 •  wykonywanie zdjęć doświadczonym modelkom w stylizo-

wanych pomieszczeniach; Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie oraz w przyle-
głym do niego parku;

 •  wykonanie zaawansowanej obróbki własnych zdjęć;
 •  przygotowanie własnych prac do wystawy;
Zapisy do 5 maja pod adresem: 
joanna.mroczek.1984@gmail.com
Serdecznie zapraszamy

23 marca w redzkiej szóstce odbyły się wielkanocne 
warsztaty dekoracyjne, które poprowadziła pani Wie-
sława stępniarek. spotkanie to zostało przygotowane 
dla uczniów klas starszych, w ramach realizowanego od 
wielu lat projektu „spotkania z ludźmi z pasją”.

Pani Wiesława od wielu lat z zapałem realizuje swoje zamiło-
wanie do wszelkiego rodzaju działań artystycznych. Na spot-
kaniu w szkole zachęcała dzieci, które przybyły na warsztaty, 
aby trwały przy swoich marzeniach i starały się wprowadzać 
je w życie. Wynikiem tego ciekawego i pracowicie spędzonego 
popołudnia były jaja ozdobione techniką decoupage, które na 
pewno staną się niezwykłą dekoracją na nadchodzące Święta 
Wielkanocne.

Pod koniec marca, w szkole Podstawowej nr 6 w redzie 
tradycyjnie już odbył się szkolny finał Konkursu wiedzy 
o krajach anglojęzycznych - w tym roku tematem wio-
dącym była szkocja. 

Rywalizowały ze sobą cztery drużyny wyłonione w trakcie eli-
minacji klasowych. Zmaganiom najlepszych kibicowali pozo-
stali uczniowie. Wszyscy już teraz wiedzą, że narodowy szko-
cki strój to kilt i jak się go prawidłowo nosi. Tę właśnie sztukę 
upinania tradycyjnego szkockiego stroju pokazali uczniom za-
proszeni goście - państwo Krystyna i Robert Lees, którzy opo-
wiedzieli też wiele ciekawostek dotyczących ojczystego kraju 
pana Roberta oraz podkreślili płynące jeszcze z dalekiej prze-
szłości wciąż niezwykle silne i dobre relacje Polski i Szkocji.

9 kwietnia, w Niedzielę Palmową po raz piętnasty Ze-
spół szkół nr 2 przeprowadził charytatywną akcję „Pa-
lemka dla…”.

Każda klasa czynnie wzięła udział w przygotowaniu palemek, 
które później były sprzedawane przez gimnazjalistów pod 
kościołami św. Wojciecha, św. Antoniego oraz Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Redzie. W tym roku, dzięki pra-
cy uczniów, rodziców i nauczycieli oraz hojności kupujących 
uzbierano 4969,10zł! Pieniądze zostaną przekazane potrze-
bującym dzieciom związanym ze szkołą.

tekst Sandra Irzyk
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sUKces sPOrtOWy 
ZaWOdNiKa sP5 reda

sUKcesy UcZeNNic Z giMNaZJUM 
Nr 2 W „PasZcZOdźWiĘKach”

WOlONtariUsZe Z giMNaZJUM Nr 
2 W aKcJi fUNdacJi „dZieWcZyNKa 
Z ZaPaŁKaMi”

sZKOŁa POdstaWOWa Nr 3 
„ZaśWieciŁa Na NieBiesKO”

Let’s Do It – south BaLtIc 
PrOgraM – PrOJeKt 
W giMNaZJUM Nr 2
W dniach 27–30 marca,, w duńskim Nykøbing falster, 
dwoje nauczycieli z gimnazjum nr 2: Urszula Obłuda 
i Patryk Wielmowiec wzięło udział w kolejnym szkole-
niu w ramach projektu Let’s Do It – south Baltic Program 
– training 1B.

Cykl projektów Let’s Do It, partnerstwa pomiędzy szkoła-
mi z  Danii, Litwy, Niemiec, Szwecji i Polski, odwołuje się do 
ekologicznych inicjatyw regionu południowego Bałtyku, ma-
jących na celu zatrzymanie zmian klimatycznych, jak również 
badanie efektów edukacyjnych udziału w międzynarodowych 
wymianach młodzieży w wieku 13-15 lat, opartych na wyko-
rzystaniu działań artystycznych.
W trakcie szkolenia nauczyciele z pięciu uczestniczących kra-
jów poznawali główne założenia projektu, dyskutowali nad 
szczegółami nadchodzących wymian z udziałem młodzieży, 
wymieniali się wieloma cennymi doświadczeniami, jak rów-
nież odwiedzali lokalne szkoły – Sophieskolen i Stubbekøbing.
Najbliższe wymiany w ramach Let’s Do It odbędą się już nieba-
wem: w dniach 6 - 11 maja piętnaścioro uczniów z Gimnazjum 
nr 2, wraz z dwoma opiekunami wyjeżdża do Danii, natomiast 
pod koniec września 2017 odbędzie się wyjazd do litewskiej 
Kłajpedy. Zachęcamy również do odwiedzenia strony projek-
tu www.exchangesforall.eu, gdzie w zakładce „Reda” można 
na bieżąco śledzić blog dotyczący prac i wydarzeń związanych 
z Let’s Do It.

tekst Patryk Wielmowiec

W dniach 17 – 19 marca uczniowie z gimnazjum nr 2 po 
raz pierwszy wzięli udział w akcji charytatywnej funda-
cji dziewczynka z Zapałkami. 

Uczniowie pakowali zakupy oraz sprzedawali kartki w Cen-
trum Handlowym Port Rumia. Wszystkie zebrane pieniądze 
zostały przekazane fundacji, która od wielu lat pomaga dzie-
ciom z rodzin ubogich oraz zagrożonych patologią. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy.

tekst Sandra Irzyk

29 marca w gimnazjum nr 5 w gdyni odbył się Między-
szkolny Konkurs Pięknej dykcji „Paszczodźwięki”.

Gimnazjum nr 2 reprezentowały tam uczennice klasy 3c gim-
nazjum: Wiktoria Bistram i Klaudia Murszewska. Ich zadaniem 
było jak najstaranniejsze przeczytanie wprawek dykcyjnych, 
wierszy i łamańców językowych. Wiktoria zajęła drugie miej-
sce, a Klaudia została wyróżniona. Serdecznie gratulujemy!

tekst Angelika Losik

co roku, 2 kwietnia, obchodzony jest światowy dzień 
świadomości autyzmu, co sP nr 3 uczciła już w piątek 
31 marca. tego dnia dzieci oraz nauczyciele „zaświecili 
na niebiesko” ubierając się w tym kolorze.

Uczniowie z klas 0-6 mogli dowiedzieć się więcej na temat 
autyzmu za sprawą przygotowanych dla nich zajęć. Brali też 
udział w konkursie na gazetkę (klasy 0-3), oraz plakat (klasy 
4-6). Dodatkowo klasy: 1a, 1b, 2a i 4b uczestniczyły w przygo-
towanych przez Alicję Nawrocką, Martę Semmerling oraz He-
lenę Bertrand warsztatach, podczas których dowiedziały się, 
że dla osób z autyzmem ważna jest przewidywalność i powta-
rzalność sytuacji. Poprzez doświadczenia sensoryczne dzieci 
mogły poczuć, jak poszczególne zmysły zniekształcają odbiór 
rzeczywistości. Same także wykazały się ogromną wiedzą 
o niepełnosprawności i autyzmie. W podziękowaniu za udział 
w akcji wszyscy uczniowie otrzymali niebieskie słodkości i ba-
lony, a zwycięzcy konkursów drobne upominki. Natomiast 
późnym popołudniem klasa integracyjna wraz ze swoimi ro-
dzicami wzięła udział w zajęciach Ruchu Rozwijającego Wero-
niki Sherborne, poprowadzonych przez p. Alicję Nawrocką.

tekst Marta Semmerling

Po bardzo dobrych listopadowych występach w drużynowym 
badmintonie (III miejsce w powiecie) przyszła pora na praw-
dziwy sukces sportowy, jakim niewątpliwie jest zwycięstwo 
ucznia SP nr 5 w Redzie, Wojtka Iwasiuty (klasa IV, wychowaw-
czyni Anna Żornaczuk) w Mistrzostwach Powiatu Wejherow-
skiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbyły 
się 5  kwietnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Re-
dzie. Na blisko 60 zawodników z rocznika 2006, którzy repre-
zentowali szkoły z  całego powiatu, 
to właśnie Wojtek okazał się najlepszy 
na dystansie 750m. Bardzo do-
brze obrana tak- tyka biegu, wyjście 
na prowadzenie w połowie dystansu 
oraz ciężka walka o  pierwszą lokatę 
do ostatnich me- trów z zawodnikiem 
z Bojana zaowo- cowały zwycię-
stwem. Trener Arek nie krył ogrom-
nego zadowolenia z postawy swojego 
podopiecznego.
Organizatorem zawodów był Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo - Wychowawczych w  Wejherowie oraz MOSiR 
Reda. Pamiątkowe medale wręczył dyrektor PZPOW i radny 
miasta Reda pan Andrzej Byczkowski oraz referent ds. sportu 
i imprez sportowych PZPOW – Bartłomiej Woźniak.
We wtorek, 25 kwietnia w Człuchowie Wojtek reprezentuje 
powiat, miasto oraz szkołę w Finale Wojewódzkim! Już dawno 
nie mieliśmy swojego reprezentanta na takim prestiżowym 
szczeblu zawodów. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

tekst i zdjęcie Arkadiusz Janor
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Woda – z butelki czy z kranu?
asła reklamowe, kampanie społeczne, 
porady lekarzy i dietetyków - zewsząd 
nawołują do spożycia co najmniej 2 litrów 
wody dziennie, a w okresie letnim czy 

podczas wzmożonego wysiłku - nawet więcej. A 
my  przyzwyczailiśmy się do sięgania po 
wszelkiego rodzaju napoje, często słodzone, a jeśli 
już po wodę, to tą w butelce, ze sklepu.  

Czy kranowa znaczy niedobra? 

Od wielu lat regulacje prawne ściśle określają jakie 
kryteria musi spełniać woda pitna dostarczana przez 
przedsiębiorstwa świadczące usługi wodociągowe. 
Obowiązek prowadzenia stałego monitoringu 
jakości oraz publikowania otrzymanych raportów 
daje gwarancję, że woda trafiająca do mieszkańców 
jest produktem bezpiecznym. Nie inaczej jest z 
naszym lokalnym dostawcą wody, 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Gdyni (PEWIK). Na stronie 
przedsiębiorstwa dostępne są informacje odnośnie 
wyników kontroli wody na terenie całego Związku. 
Badania prowadzone są pod kątem spełniania 
wymogów określonych w obowiązujących 
przepisach, w także  zawartości substancji 
niebezpiecznych, takich jak bakterie i metale 
ciężkie, ale też pod kątem smaku i zapachu.  

Czy warto pić wodę z kranu? 

Dostępne wody butelkowane oznaczane są jako 
mineralne lub źródlane. Mineralne, to takie, w 
których ilość rozpuszczonych substancji 
mineralnych, wartościowych dla 
organizmu ludzkiego, zawiera się w 
przedziale od 50 do 1500 mg/l, a im 
wyższa jest ich zawartość, tym 
bardziej zmineralizowana jest woda, 
natomiast wody źródlane zawierają 
poniżej 50 mg/l związków 
mineralnych.  

Związki te to szereg mikroelementów, które nie są 
produkowane przez nasze ciało, więc musimy jest 
dostarczać z przyjmowanym pokarmem i napojami, 
lub w postaci suplementów diety. Ich niedobory 
mogą powodować poważne problemy zdrowotne. A 
zatem poza samym nawadnianiem organizmu, 
woda jest źródłem wielu wartościowych substancji. 
Wg raportów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., 
parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi przewyższają jakościowo wody 
źródlane, a zatem dostarczają organizmowi 
niezbędnych związków mineralnych skuteczniej niż 
wiele wód dostępnych w sklepach.  

Jednakże za jakość wody, która wypływa z kranów, 
odpowiada stan wodociągowej instalacji 
wewnętrznej naszych domów i mieszkań. 
Przestarzałe, zanieczyszczone lub niewłaściwie 
eksploatowane instalacje przyczyniają się do 

zanieczyszczania wody. Dlatego 
zanim zdecydujemy się na 
odstawienie wody butelkowanej na 
rzecz tej z kranu, należy upewnić 
się, że faktycznie nadaje się ona do 
spożycia, choć w większości 
przypadków  tak właśnie jest.

 

H 

Składniki mineralne [mg/l] 

 woda 
wodociągowa 

woda 
źródlana 

woda 
mineralna 

wapń 73,78 47,49 119,23 
magnez 8,00 7,00 22,18 

sód 8,52 4,76 10,50 
potas 2,42 1,13 2,29 

fluorki 0,25 0,11 0,26 
chlorki 14,51 4,73 9,20 

siarczany 48,22 21,41 1,00 
wodoro-
węglany 211,77 163,38 486,20 
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