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MEDIATEKA JUŻ DZIAŁA!
27 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateki w Aquacentrum w Redzie. W uroczystości wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP Henryka Krzywonos - Strycharska,
starosta wejherowski Gabriela Lisius, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, radni powiatowi i miejscy,
przedstawiciele instytucji kulturalnych i mieszkańcy Redy. Podczas, gdy dorośli zwiedzali obiekty Aquacentrum – papugarnię, akwarium z rekinami itd., dzieci bawiły się z teatrem KATARYNKA.

fot. M. Kaczmarek

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-18:00,
w soboty i niedziele od 11:00 do 16:00
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

fot. M. Kaczmarek

Podczas obrad XL sesji Rady Miejskiej w Redzie, która
odbyła się w dniu 28 lutego 2018 roku zostały podjęte
następujące uchwały:
1. U
 chwała nr XL/416/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Redy w rejonie nowego przystanku
kolejowego.
2. Uchwała nr XL/417/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej.
3. Uchwała nr XL/418/2018 w sprawie przeprowadzenia na
terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
4. Uchwała nr XL/419/2018 o zmianie Uchwały Nr
XXXI/355/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przystanków komunikacyjnych w
Mieście Reda, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem jest Gmina Miasto Reda.
5. Uchwała nr XL/420/2018 w sprawie założenia Przedszkola nr 1 w Redzie, ul. Gniewowska 4.
6. Uchwała nr XL/421/2018 w sprawie założenia Przedszkola nr 2 w Redzie, ul. Łąkowa 27.
7. U
 chwała nr XL/422/2018 w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji placówkom wychowania
przedszkolnego i szkołom, dla których Gmina Miasto
Reda jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
8. Uchwała nr XL/423/2018 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miasto Reda.
9. U
 chwała nr XL/424/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w prowadzonych przez Gminę Miasto Reda publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych.

10. U
 chwała nr XL/425/2018 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do realizacji w 2018 oraz 2019 roku Programu „Czyste Powietrze Pomorza ” (edycja 2018) na
terenie Gminy Miasto Reda oraz przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej.
11. Uchwała nr XL/426/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2018 rok.
12. Uchwała nr XL/427/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Redy.
13. U
 chwała nr XL/428/2018 w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Reda.

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest
bezpłatnym miesięcznikiem informacyjnym Rady
Miejskiej w Redzie i Burmistrza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmistrza 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 wyrażeniem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowania materiałów jest 20
dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publikuje
się ogłoszeń komercyjnych.
Urząd Miasta w Redzie
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BADAMY JAKOŚĆ
POWIETRZA W REDZIE

GŁOSUJ NA BUDŻET
OBYWATELSKI!

W Redzie został zainstalowany czujnik jakości powietrza. Trafił on do naszego miasta w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Wiem, czym oddycham”, organizowanego przez Fundację Aviva.

Trwa druga edycja redzkiego budżetu obywatelskiego.
Wnioski można składać do 6 marca. W tym roku wprowadzono możliwość składania wniosków i głosowania
drogą elektroniczną.

fot. nadesłane

W grudniu ubiegłego roku, z inicjatywy naszego mieszkańca, Waleriana Majewskiego (założyciela internetowego forum e-reda.pl), w konkursie zgłoszona została lokalizacja
w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Łąkowej w Redzie. Na
wskazaną lokalizację swój głos oddało 378 użytkowników
Internetu, co pozwoliło na uzyskanie ostatecznie 65. miejsca (na 100 premiowanych). Dodatkowe 50 lokalizacji zostało wybranych przez Fundację Aviva.
Czujnik, który został zainstalowany w Redzie, mierzy temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie
pyłów zawieszonych (PM2,5 oraz PM10). Dane pomiarowe
są przekazywane w czasie rzeczywistym i prezentowane
na stronie map.airly.eu, zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index).
Poziom CAQI ilustrowany jest kolorem, który odpowiada
aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza, zgodnie ze skalą:
od koloru czerwonego (zły stan powietrza) do koloru zielonego (dobry stan powietrza). Dane z czujnika dostępne
będą także w bezpłatnej aplikacji Airly na smartfony, na
stronie Urzędu Miasta www.reda.pl oraz na stronie forum
e-reda.pl.

fot. nadesłane

Prawo do głosowania będą mogły uzyskać również osoby,
które nie są zameldowane na terenie Redy. Wystarczy, że
za pomocą skrzynki e-PUAP lub osobiście, w Biurze Obsługi Interesanta, dostarczą stosowne oświadczenie o zamieszkaniu na terenie miasta. Zgłaszać można nie tylko
propozycje działań inwestycyjnych bądź remontowych,
ale także przedsięwzięć prospołecznych oraz działań kulturalnych. Zgłoszone wnioski będzie weryfikowała Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego. Te, które spełniały będą
wymagania formalne, poddane zostaną pod głosowanie
elektroniczne.
WAŻNE! Maksymalna kwota, która jest przeznaczona na
realizację jednego projektu, wynosi 50 tys. zł. Na liście
osób, popierających dany pomysł, musi znaleźć się co najmniej piętnaście nazwisk. Projekty można składać w formie papierowej bądź elektronicznej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.bo.reda.pl, gdzie dostępne są również wszystkie niezbędne dokumenty.

Harmonogram prac:
• o
 d 6 lutego do 6 marca - zgłaszanie projektów
• od 7 do 15 marca – weryfikacja wniosków
• 16 marca – publikacja listy projektów
zatwierdzonych do głosowania
• od 19 do 27 marca – głosowanie mieszkańców
• 10 kwietnia  – ogłoszenie wyników
Rok 2018 – dwa głosowania
Reda, będąca członkiem Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, zobowiązała się zsynchronizować harmonogram BO z innymi miastami, członkami
Stowarzyszenia. Dlatego w tym roku będziemy również
zbierać pomysły i głosować na projekty, które będą realizowane w roku 2019.
W roku ubiegłym, w pierwszej edycji redzkiego budżetu
obywatelskiego, zrealizowano pięć projektów: parking
rowerowy przy Szkole Podstawowej numer 3; skwer między ulicami Obwodową i Osadniczą; otwarta siłownia na
terenie Szkoły Podstawowej nr 5; plac zabaw i rozbudowa
boiska do koszykówki w dzielnicy Betlejem, a także strefa
zieleni i rekreacji – miejsce wypoczynku dla rodzin i młodzieży (Osiedle przy Młynie).
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REKRUTACJA NA ROK
SZKOLNY 2018/2019
Burmistrz Miasta Redy informuje, iż rekrutacja na
rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli
oraz do oddziałów przedszkolnych i do klas
pierwszych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, odbędzie
się w terminie 8 -23 marca 2018 r. Informacje
odnośnie rekrutacji dostępne są na stronach
internetowych szkół, w sekretariatach szkół oraz na
stronie Urzędu Miasta w Redzie.

UTWORZENIE
PUBLICZNYCH
PRZEDSZKOLI
Burmistrz Miasta Redy informuje, że z dniem 1 września
2018 utworzone zostaną dwa publiczne przedszkola:
• Przedszkole nr 1 w Redzie, ul. Gniewowska 4
• Przedszkole nr 2 w Redzie, ul. Łąkowa 27
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019
do Przedszkola nr 1 prowadzi Szkoła Podstawowa nr 2
w Redzie (ul. Zawadzkiego 12), a do Przedszkola nr 2 –
Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie (ul. Łąkowa 36/38).
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
przyjmowane są przede wszystkim dzieci 3 letnie
(urodzone w 2015 roku). Dzieci 4 letnie (urodzone
w 2014 roku) i 5 letnie (urodzone w 2013 roku) mogą
zostać przyjęte do przedszkoli, jeżeli będą wolne
miejsca w istniejących już oddziałach.
Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji do
przedszkoli dostępne są na stronach internetowych
ww. szkół oraz na stronie Urzędu Miasta w Redzie
www.reda.pl.

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO!
08 MARCA

w godz. 15.00-16.00 osiedle przy Młynie,
ul. Garncarska i ul. Morska oraz Moście Błota
w godz. 16.00-17.00 dzielnica Rekowo i Ciechocino

15 MARCA

w godz. 15.00 -16.00 Osiedle Konopnickiej,
Reda - Pieleszewo i Betlejem
w godz. 16.00-17.00 dzielnica Centrum
Spotkania odbywają się w Sali nr 110 Urzędu Miasta
w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

W ostatnim czasie poszerzona została funkcjonalność
działającej od ubiegłego roku Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, poprzez którą za pomocą Internetu
można łatwo i anonimowo zgłaszać policjantom problemy.
Pojawiła się bowiem możliwość dodawania zdjęć oraz krótkich opisów zgłoszeń. Zmiany także można zauważyć korzystając z mapy poprzez telefon komórkowy. Najważniejszą zmianą, która od niedawna pojawiła się na mapie, to
możliwość dodawania do zgłoszenia krótkiego opisowego
komentarza, o ograniczonej liczbie znaków. Opcja ta pomoże funkcjonariuszom w weryfikacji zgłoszenia. Opis zagrożenia przyda się także w sytuacjach, gdy np. mieszkańcy zgłaszają nieprawidłową organizację ruchu drogowego.
Obecnie, bez wskazania konkretnego problemu, policjantom czasem trudno dociec, czy skarga dotyczy zbyt krótkiego czasu zielonego światła na przejściu dla pieszych,
oznakowania na drodze czy innych spraw. Podobnie jest
ze zgłaszaniem niewłaściwej infrastruktury. Tutaj także
cenne będą krótkie opisy. Tego typu problemy mogą też
ilustrować zdjęcia, które po modyfikacjach będzie można
dołączać do internetowego zgłoszenia przy wykorzystaniu
Mapy.
Komisariat Policji w Redzie

KARTA SENIORA W REDZIE
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Programem
Senioralnym dla Gminy Miasto Reda na lata 2018 –
2020, miasto przystąpiło do programu „Ogólnopolska
Karta Seniora”.
Karta Seniora jest wydawana w celu aktywizacji osób po
60 roku życia, co oznacza, że od tej chwili starsi mieszkańcy Redy mogą – po wyrobieniu karty – korzystać z wielu
ulg oferowanych przez instytucje, które są partnerami
Programu. Karta Seniora działa w całej Polsce i uprawnia do zniżek w instytucjach,
będących partnerami Programu. Dokładna lista miejsc, gdzie Karta jest
honorowana znajduje się na stronie internetowej organizatora Programu „Karta Seniora”, którym jest
Stowarzyszenie MANKO z Krakowa.
www.glosseniora.pl
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Do partnerstwa w programie zachęcamy wszystkie lokalne
firmy, które przygotują specjalną lub dostosują istniejąca
już ofertę do potrzeb osób starszych. Oferta może dotyczyć zniżek na usługi lub produkty, bezpłatnych wejść lub
innych promocji. Wszystkie informacje dla potencjalnych
partnerów znajdują się na stronie internetowej Organizatora Programu www.glosseniora.pl
Kontakt dla firm, które chcą zostać partnerami programu: kontakt@manko.pl oraz telefon 12 429 37 28.
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W latach 2018-2020 Reda
kontynuuje Program
„Rodzina Na Plus”

Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna, a żeby ją uzyskać, należy wypełnić odpowiedni formularz. Wszystkich
zainteresowanych wyrobieniem Karty zapraszamy w poniedziałki i wtorki od 11.00 do 16.00, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie. Karta Seniora jest wydawana na czas nieokreślony, lecz nie można udostępniać jej innym osobom.

Założeniem Programu jest umożliwienie rodzinom
wielodzietnym korzystania na preferencyjnych warunkach z oferty miejskich obiektów sportowych i kulturalnych oraz ze zniżek na bilety okresowe celem dojazdu do szkoły i pracy. Do udziału w Programie jako
Partnerzy zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy,
stowarzyszenia i kluby sportowe, którzy na własnych
zasadach będą udzielali ulg, zniżek i promocji członkom rodzin wielodzietnych objętych Programem.
Wszystkie informacje znajdują się na www.reda.pl

OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA WIEDZY
OBYWATELSKIEJ
„SENIOR OBYWATEL”

Aktualna lista partnerów programu
„Rodzina na Plus” 2018
Miejski Dom Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59A, 84-240
Reda oferuje 50% zniżki na zajęcia dodatkowe odbywające się w MDK i 50% zniżki na imprezy odbywające
się w MDK.
Kontakt: tel. 58 736 28 28, mdk@reda.pl, mdk.reda.pl
Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”, ul. Jana Brzechwy 1B/1, 84-240 Reda oferuje:
a) o
 płata za opiekę nad jednym dzieckiem w przedszkolu – 468 zł,
b) opłata za opiekę nad dwojgiem dzieci w przedszkolu – 850 zł,
c) o
 płata za opiekę nad trojgiem dzieci w przedszkolu
– 1050 zł.
Kontakt: tel. 502 265 953, calineczkareda@op.pl
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa”,
ul. Gniewowska 4, 84-240 Reda oferuje 10% zniżki
na miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu.
Kontakt: tel. 58 678 33 95, akademia-kleksa.pl
przedszkole@akademia-kleksa.pl

Zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w miejskich eliminacjach Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej o
Puchar Burmistrza Miasta Redy.
Osoby w wieku 60+ chętne do udziału mogą zgłaszać się
w terminie od 01 do 16 marca 2018r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Olimpiada na etapie lokalnym odbędzie się 21 marca
2018r. o godz. 16:00.
W ramach przygotowań do olimpiady zainteresowani
będą mogli bezpłatnie korzystać z organizowanych spotkań szkoleniowych: 14 marca o godz. 16:00 oraz 21 marca
o godz. 15:00.
Seniorzy, którzy uzyskają najlepsze wyniki przystąpią do
eliminacji wojewódzkich - końcowym etapem olimpiady
będzie udział laureatów w eliminacjach ogólnopolskich.

P.H.U. PaJu Monika Mięsikowska, ul. Pucka 43, 84-240
Reda oferuje:
a) 1
 0% zniżki na wymianę, wyważenie opon/kół,
b) 10% zniżki na usługi mechaniczne,
c) 5
 % zniżki na wymianę klocków hamulcowych
i tarcz.
Kontakt: tel. 533 775 050 phu_paju@interia.pl,
paju-autoserwis.pl
Gabinet Weterynaryjny, ul. Jesionowa 5, 84-240 Reda
oferuje 20% zniżki na usługi weterynaryjne z wyłączeniem szczepienia.
Kontakt: tel. 58 677 80 31, hillozof@wp.pl
Sklep Rybny ul. Derdowskiego 1, 84-240 Reda oferuje 10% zniżki na cały asortyment.
Kontakt: tel. 502 120 431, monika210482@wp.pl
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DOROCZNY BAL
EMERYTÓW

fot. nadesłane

8 lutego, w hotelu Lido w Juracie odbyła się doroczna
zabawa karnawałowa członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Oddział w Redzie.
Impreza przeszła już do tradycji i po raz jedenasty, na zaproszenie pana Kazimierza Okroja, wspólnie bawiło się
i biesiadowało 160 osób.
W tym roku Pan Kazimierz odwiedzić nas nie mógł – poprosił więc Krzysztofa Krzemińskiego, aby pełnił honory
gospodarza. Zebranych powitała przewodnicząca PZERiI Elżbieta Lesner, a honorowego gospodarza powitano
gromkim brawami. Pani przewodnicząca życzyła wszystkim przedniej zabawy, a sekretarz Komisji Kulturalnej
Franciszek Ośmiałowski wprowadził wszystkich w wesoły
nastrój wierszem własnego autorstwa. Przemówił również
Krzysztof Krzemiński. Rozpoczęły się tańce, do których wesoło przygrywał nam pan Wojtek.
Zasiedliśmy przy pięknie nakrytych stołach. Trudno było
się oprzeć pokusie apetycznie wyglądających potraw.
Z uwagi na „tłusty czwartek” na stołach królowały wytworne pączki, lecz było też mnóstwo innych pyszności. Wszyscy wesoło się bawili. Panu Kazimierzowi jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania.
Elżbieta Lesner

XXII MIEJSKI
KONKURS
WIELKANOCNY

Wielkanocne prace konkursowe można przesyłać
do 19 marca 2018 r., do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie (ul. Brzozowa).
Stałą kategorią w konkursie jest Palma wielkanocna,
oprócz tego w tym roku będziemy zdobić doniczki, tworzyć mandale, czy puzzle z jajkiem - więcej informacji
w regulaminie!
W konkursie biorą też udział klasy siódme
w kategorii razem z II i III gimnazjum.
ZAPRASZAMY!

UKS REDA CIECHOCINO
Z MEDALEM MISTRZOSTW
WOJEWÓDZTWA
Na początku lutego, w hali sportowej Gedanii Gdańsk
odbył się trzydniowy wojewódzki finał Mistrzostw Polski Kadetek, w którym zagrała drużyna UKS Reda Ciechocino.
Pozostałe drużyny to gospodynie KS Gedania Gdańsk I,
Akademia Piłki Siatkowej Rumia I i GKS Wieżyca 2011 Stężyca. Pierwszego dnia zespół z Redy zagrał z organizatorem turnieju Gedanią Gdańsk, a po trwającym ponad dwie
godziny meczu redzianki uległy gdańszczankom 3:1(25:21,
25:17, 18:25, 25:22) .

fot. nadesłane
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Drugi dzień przyniósł zwycięstwo naszych siatkarek z zespołem ze Stężycy 3:1(25:22, 25:16, 25:27, 25:23), które tym
samym włączyły się do gry o medal w finale wojewódzkim.
Wszystko miało rozstrzygnąć się trzeciego dnia. Do spotkania z APS-em Rumia Redzianki przystępowały bardzo
zmotywowane wcześniejszym zwycięstwem. Jednak od
samego początku spotkania widać było, że zespół z Rumii jest lepszy, i po pewnym zwycięstwie 3:0 (25:19, 25:7,
25:18) został Mistrzem Województwa Kadetek. UKS Reda
Ciechocino, jako najmłodszy zespół wśród finalistów kończy turniej z brązowym medalem, zapewniając sobie udział
w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Jest to kolejny duży sukces młodego klubu z Redy, który powstał zaledwie w 2011
roku, osiągając miejsca medalowe w województwie wyłącznie siłami swoich wychowanków. Warto przypomnieć,
że w 2017 r. w Dębicy te same zawodniczki zajęły piąte
miejsce w kategorii młodziczek finału Mistrzostw Polski
Kadetek. Klasyfikacja końcowa turnieju: I m. - APS Rumia
II m. - Gedania Gdańsk
III m. - UKS Reda Ciechocino
IV m. - GKS Wieżyca 2011 Stężyca
Skład zespołu UKS Reda Ciechocino: Julia Witulska (kapitan), Julia Kowalska, Martyn Janczewska, Julia Sudnik, Zuzanna Gruchała, Wiktoria Grochowina, Martyna Pokora,
Oliwia Doering, Klaudia Bazychowska, Karolina Szymańska, Dominika Zielony i Kamila Osińka. Trenerzy: Jarosław
Goździewicz i Marcin Laskowski.
Gratulacje dla redzkich zawodniczek i trenerów, powodzenia w eliminacjach Mistrzostw Polski. Podziękowania dla
wiernych kibiców, którzy jak zwykle nie zawiedli swoich zawodniczek. W siedzibie Polskiego Związku Piłki Siatkowej
odbyło się losowanie grup ¼ finału mistrzostw Polski kadetek. Turnieje rozegrane zostaną od 1 do 4 marca. Półfinały
zaplanowano na 16-18 marca, a finały na 2-6 maja. Zawodniczki UKS Reda Ciechocino zagrają w Dąbrowie Górniczej;
Grupa 4
A1 MKS Dąbrowa Górnicza SA
A2 UKS Lider Konstantynów Łódzki
A3 UKS Jedynka Tarnów
B1 KS BAS Białystok
B2 ECO AZS UNI Opole
B3 UKS Reda Ciechocino
Marcin Laskowski/M.K.

fotografie z archiwum UKS Reda Ciechocino
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FERIE 2018 NA SPORTOWO
Z MOSIR REDA

fot. nadesłane

Każdego roku, podczas ferii zimowych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie stara się zapewnić
sportowe atrakcje dla mieszkańców Redy i nie tylko.
Nie inaczej było i w tym roku. Najpopularniejszą atrakcją podczas tegorocznych ferii było oczywiście lodowisko!!!
Pierwszy tydzień ferii minął pod hasłem: „Sportowy dzień
w Twojej Szkole”. Każdego dnia odwiedzaliśmy inną placówkę, gdzie prowadziliśmy zajęcia sportowe mające zachęcić dzieci do podejmowania aktywności fizycznej. Zajęcia miały charakter ogólnorozwojowy.
Podczas dwutygodniowego odpoczynku dzieci mogły również uczestniczyć w różnego rodzaju turniejach. Młodzi
sportowcy rywalizowali między innymi w tenisie ziemnym,
piłce siatkowej, piłce nożnej oraz biegach na długim dystansie (3 km). Zajęcia tenisowe odbywały się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 i były prowadzone przez Pana
Andrzeja Degórskiego, dobrze znanego wszystkim miłośnikom tenisa. Młodzi tenisiści rywalizowali w dniach 29 oraz
30 stycznia, od godziny 10.00. Biegi na dystansie 3 km odbywały się w parku miejskim w dniach 27 stycznia oraz 11
lutego, od godziny 12.00. Szczegółowe wyniki wszystkich
konkurencji znajdują się na stronie mosir.reda.pl

fot. nadesłane

8 • REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

FABRYKA KULTURY ZAPRASZA!

LUTY 2018

AFRYKA W KADRZE
TOMASZA IWANIUKA
„Afryka” to wystawa fotografii podróżniczych Tomasza
Iwaniuka (blog Afirmacja Życia), która została otwarta
w piątek 9 lutego 2018. Na ekspozycję składają się wyselekcjonowane z bogatego archiwum zdjęcia malowniczych
krajobrazów i zwierząt Namibii. Kurator wystawy - Paulina
Piotrowska otworzyła wernisaż, podczas którego Tomasz
Iwaniuk opowiedział o podróżniczych przygodach, wyczekiwaniu do późnych godzin nocnych by sfotografować
Drogę Mleczną, ciekawostki o zamieszkujących Namibię
plemionach. Wśród gości wernisażu pojawiły się także
władze miasta, między innymi burmistrz Redy - Krzysztof
Krzemiński.
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DZIEŃ BABCI
I DZIADKA W SP3
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem i miłością. Kochają i wspierają swoje wnuki, a one to czują.
Chcąc podziękować im za dobro i wyrazić swoją miłość,
w dniach 15-19 stycznia 2018 r. dzieci z klas 0-III ze Szkoły
Podstawowej nr 3 zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na
uroczystości z okazji ich święta. Zaproszeni goście mieli
okazję podziwiać swoje wnuki w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych. W pięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze wspaniale odegrały
swoje role. Dzieci, pod czujnym okiem wychowawczyń,
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły i składały
życzenia. Wszyscy z dumą patrzyli na wnuczęta i gromkimi
brawami dziękowali im za występ. Dzieci wręczyły gościom
własnoręcznie wykonane laurki i prezenty oraz zaprosiły
babcie i dziadków na słodki poczęstunek. Szczęśliwe twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie
spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.
Krystyna Kuligowska

UCZNIOWIE KLAS II i III SP NR 3
NA MEGAOLIMPIADZIE WIEDZY
24 stycznia dzieci z klas 2 ze szkoły Podstawowej nr 3
wraz z panią Hanną Zwierzycką wybrały się do Gdańska na konkurs w ramach Megaolimpiady Wiedzy.
Uczniowie wzięli udział w trzech kategoriach: matematyczno-przyrodniczej: Maja Rompca z 2a i Maksymilian Cieszyński z 2b, ortograficznej: Emilia Malottki z 2a i Benjamin
Svendsen z 2b oraz z języka angielskiego: Zofia Jażewicz
i Witold Hałasa z 2a. Natomiast 25 stycznia udali się tam
uczniowie z klas 3 wraz z panią Katarzyną Kończak. Spośród trzecioklasistów w zmaganiach konkursowych z ortografii, matematyki i przyrody oraz z języka angielskiego
wzięli udział: Filip Stubiński z 3a, Michał Dusiński z 3b, Oliwia Konkel z 3c, Bartosz Szeląg i Jakub Zadrożny z 3d.
Katarzyna Kończak, Hanna Zwierzycka

MIEJSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ W SP3
Zawody odbyły się 16 lutego. Drużyny dziewcząt i chłopców
zwyciężyły i zakwalifikowały się do powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Skład dziewcząt: Formella Adriana, Gruchała Zuzanna, Gusman Diana, Janczewska Martyna, Kamińska
Sandra, Kankowska Paulina, Kloka Julia, Konkol Patrycja, Lica
Kinga, Muzalewska Katarzyna, Podbielska Karolina Stolc Marta, Witulska Julia. Skład chłopców: Balicki Mateusz, Cyra Kacper, Dybicz Jakub, Dymek Kacper, Formella Grzegorz, Grubba
Nikodem, Hinc Paweł, Hirsz Radoslaw, Sawicki Damian, Sugiera Jakub, Szreder Paweł, Wasiuta Rafał, Wicki Mateusz, Wróblewski Damian.
Lidia Skrobul
fot. Adam Wysocki
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PIERWSZE SPOTKANIE
W PROGRAMIE
„AKTYWNA TABLICA”
W środę, 21 lutego 2018 r. w pracowni komputerowej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie odbyło się inauguracyjne spotkanie przedstawicieli redzkich szkół podstawowych tworzących międzyszkolną sieć współpracy
nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
Celem spotkania było szkolenie w zakresie posługiwania
się mobilną platformą edukacyjną mCourser oraz narzędziem do tworzenia interaktywnych zasobów mInstructor.
Szkolenie poprowadziły instruktorki z firmy Learnetic.
W spotkaniu, poza e-koordynatorami redzkich szkół podstawowych uczestniczących w rządowym programie
„Aktywna tablica”, brali udział również inni nauczyciele
pragnący rozwijać warsztat swojej pracy i wzbogacać go
o narzędzia organizacji i wsparcia nauczania w sieci Internet. Fotorelacja na stronie internetowej szkoły.
Paweł Szymański

MŁODZI CHEMICY W SZÓSTCE
Koło Chemiczne w Redzkiej Szóstce działa od niedawna, dokładnie od października zeszłego roku. Pomysłodawczynią dodatkowych zajęć była Ewa Bielik,
logopeda, a ideę poparła Izabella Radziuk-Śliwińska,
nauczycielka chemii.

W comiesięcznych spotkaniach chętnie uczestniczą uczniowie klas VII, gościnnie również klas młodszych. W czasie
kółka przyglądamy się ciekawym wizualnie doświadczeniom chemicznym, które niejednokrotnie wykraczają poza
zakres podstawy programowej. Otrzymywaliśmy już srebro w próbie Tollensa, spalaliśmy papier błyskowy, tworzyliśmy własny kosmetyk ... Eksperymentów było naprawdę
sporo. Styczniowe zajęcia poświęcone były na przykład
„chemii ognia”, nie zabrakło wtedy chemicznego wulkanu, ale nie takiego z octu i sody, ale z dichromianu amonu.
Główną atrakcją grudniowego kółka był suchy lód, czyli stały dwutlenek węgla o temperaturze -78 stopni Celsjusza!
Kołowicze mogli spróbować napoju z suchym lodem oraz
przyjrzeć się z bliska efektowi, jaki towarzyszy wrzuceniu
zestalonego dwutlenku węgla do ciepłej wody. Skutek był
dosyć... wybuchowy! Wzięliśmy również udział w konkursie Nowej Ery na ciekawy projekt edukacyjny. Chemia jest
niezwykle różnorodna. Jej nauka nie musi ograniczać się
jedynie do doświadczeń. Być może w przyszłości uda się
zrealizować zajęcia z chemii komputerowej. Bardzo dziękujemy uczniom za liczny udział w spotkaniach, bez Was nie
miałoby to sensu!
Izabella Radziuk-Śliwińska, fot. SP 6

LUTY 2018

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • 11

KOŁO TEATRALNE
„KONICZYNKA” W DPS
I DOMU HOSPICYJNYM
CARITAS W SOPOCIE

BURMISTRZ
MIASTA REDY
OGŁASZA CZWARTY
PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej
w Redzie przy ul. Puckiej, łącznego obszaru
0,2840 ha, stanowiącej kompleks czterech
działek, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerami działek:

Dnia 10.01.2018 koło teatralne „Koniczynka” wystąpiło
w Domu Pomocy Społecznej oraz w Domu Hospicyjnym
Caritas Św. Józefa Sopocie.
Nasi aktorzy zaprezentowali pensjonariuszom Jasełka pt.
„Światło w twoich rękach”. Spotkanie dostarczyło nam
wielu wzruszeń i niezapomnianych przeżyć. Jak co roku zostaliśmy miło przyjęci przez mieszkańców i Dyrekcję ośrodków. Były oklaski, słodki poczęstunek i podziękowania.
Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Agnieszce Cysewskiej i Ks. Tomaszowi Kosewskiemu za możliwość dzielenia
się swoimi talentami i niezwykłą lekcję, jaką jest niesienie
innym radości i uśmiechu.
Dziękujemy
Stowarzyszeniu
Kulturalno-Sportowemu
„Redzka Szóstka” za wsparcie finansowe naszych przedsięwzięć.
Tekst i fot. Aga Kostencka

ALFIK
HUMANISTYCZNY 2017
W grudniu 2017 roku w całej Polsce odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Humanistycznej, Alfik Humanistyczny 2017 w którym wzięło udział ponad 17 000
uczniów.
Właśnie otrzymaliśmy wyniki konkursu i z wielką radością
pragniemy poinformować, że laureatką pierwszego miejsca w kraju została uczennica klasy VII, Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie- Natalia Puszczewicz. Pierwsze miejsce
w województwie pomorskim zdobyła również uczennica
Redzkiej Szóstki- Weronika Pucuła. Dziewczęta przygotowywały się do zmagań konkursowych pod opieką polonistek: Angeliki Losik i Agi Kostenckiej. Laureatkom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!
Aga Kostencka

– 243/4 o powierzchni 0,0532 ha, wpisanej
w księdze wieczystej GD1W/00031346/0,
– 243/39 o powierzchni 0,1628 ha, wpisanej
w księdze wieczystej GD1W00031346/0,
– 243/53 o powierzchni 0,0479 ha, wpisanej
w księdze wieczystej GD1W/00030972/0,
– 243/52 o powierzchni 0,0201 ha, wpisanej
w księdze wieczystej GD1W/00030972/0.
Opis nieruchomości, przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz pozostałe informacje
można uzyskać telefonicznie pod numerami
telefonów:

58 678 80 34 lub 58 678 80 14,

osobiście w pokoju nr 203 i 202 Urzędu
Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na stronie
internetowej urzędu www.reda.pl. oraz drogą
mailową: nieruchomosci@reda.pl
Czwarty przetarg odbędzie się w dniu
8 maja 2018 r. o godzinie 10.00  w siedzibie
Urzędu Miasta w Redzie.

WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH
ALKOHOLIKÓW W REDZIE
ZAPRASZA NA SPOTKANIA
Masz problem z alkoholem, chcesz przestać
pić... Anonimowi Alkoholicy zapraszają na
spotkania w każdą sobotę o godz. 18:00,
w salce przy kościele NMP
przy ul. Gdańskiej 3 w Redzie.
Więcej informacji o działalności AA w Polsce można znaleźć
na stronie: http://aa24.pl/pl

infolinia 801 033 242
e-mail: aa@aa.org.pl
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UWAGA!

Nieodpłatny odbiór dużych, zużytych sprzętów
RTV i AGD z domów i mieszkań!
 Co odbieramy?
Duży sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) o wadze
powyżej 20 kg.
Odbierany
jest
wyłącznie
sprzęt
kompletny
i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie
dotyczy
odpadów
pochodzących
z działalności
gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający
sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu z zabudowy.
Sprzętu nie można wystawiać poza teren posesji ani pod
wiatę śmietnikową, ponieważ grozi to jego nielegalnym
demontażem.
 Przygotowanie sprzętu do odbioru
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być rozmrożona. Należy także
zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz wymontować sprzęt z zabudowy.
 Terminy odbiorów
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty
włącznie. Termin zostanie potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku dzień przed
planowanym odbiorem.

Wystarczy zadzwonić:

58 624 66 11

lub wypełnić formularz: www.kzg.pl/formularz-odbiory
Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych w Redzie znajduje się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Ciepłowniczo-Komunalnego „KOKSIK” przy ul. Obowodowej 52 i jest czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach 14:00-17:00, w soboty 9:00-14:00.
Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek objazdowych), ich przedmiotu i zasad,
odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej, www.kzg.pl oraz uzyskają pod numerem telefonu
58 624 66 11. Zachęcamy też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie naszej
działalności.
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