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Pełnych radości i spokoju Świąt Wielkiej Nocy,
wiele pomyślności i sukcesów,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja
życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Okrój
wraz z radnymi

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński
wraz z pracownikami urzędu
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REDA BENEFICJENTEM
PROGRAMU
„BEZPIECZNA DROGA
DO SZKOŁY”
Gmina Miasto Reda, wraz ze Szkołą Podstawową nr 5
otrzymała dotację z programu „BEZPIECZNA DROGA
DO SZKOŁY” Fundacji „ORLEN -DAR SERCA”.
Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, będących zarządcami dróg i ma na celu poprawę
bezpieczeństwa uczniów na przejściach dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych.
Przedmiotem wniosku było wyniesienie dwóch przejść
dla pieszych w postaci progów płytowych w miejscach
łączących jednostronne chodniki wzdłuż ulic Rekowskiej,
Długiej i Podleśnej – jeden w rejonie ulicy Podleśnej, drugi
w rejonie ulicy Długiej - oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona przy ul. Rekowskiej, co znacząco poprawi bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły.
Ulica ta łączy drogę wojewódzką nr 216 z Redy do Władysławowa z Aleją Lipową, jest bardzo uczęszczana i częściowo przebiega przez las. Samochody często rozwijają tam
duże prędkości, nie zważając na bliskość szkoły. Mieszkańcy Redy, a zwłaszcza rodzice dzieci uczęszczających do
„piątki”, wielokrotnie zwracali uwagę na ten problem.
Reda wnioskowała o dotację w wysokości 32 700 złotych.
Łączny koszt inwestycji wyniesie około 36 400 zł. Inwestycja będzie zrealizowana w ciągu roku od podpisania
umowy.

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

WYMYŚL NAZWĘ
DLA ROWERU I ZGARNIJ
NAGRODĘ
Veturilo w Warszawie, Wavelo w Krakowie. A jaką nazwę
będzie miał System Roweru Metropolitalnego? Zdecydują
o tym mieszkańcy. Od 26 marca na stronie www.rowermetropolitalny.pl można zgłaszać propozycje nazw.
Budowa systemu roweru miejskiego jest ogromnym sukcesem współpracy metropolitalnej. Realizacja projektu ma
przyczynić się do zwiększenia mobilności podróżnych, stworzenia atrakcyjnej alternatywy poruszania się oraz uzupełnić
istniejący system komunikacji miejskiej.
Aktywne włączanie mieszkańców w prace nad projektem ma
pozytywnie wpłynąć na stopniową zmianę zachowań komunikacyjnych. Pierwszym krokiem będzie możliwość zaproponowania własnej nazwy Roweru Metropolitalnego. Konkurs
na nazwę SRM podzielony jest na dwa etapy. I etap polegający na zgłaszaniu propozycji nazw poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie rowermetropolitalny.pl trwać będzie do
8 kwietnia.
– Nazwa powinna nawiązywać do Obszaru Metropolitalnego, rowerów, mobilności miejskiej i składać się z maksymalnie 2 wyrazów – mówi Krzysztof Perycz – Szczepański, kierownik projektu
„Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” – Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie tej nazwy – dodaje. Między 8 a 15 kwietnia kapituła złożona z przedstawicieli
lokalnych mediów oraz Biura Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, który jest organizatorem
konkursu, wyłoni od 3 do 5 nazw, które zakwalifikują się do
ścisłego finału. II etap konkursu ruszy 16 kwietnia i potrwa
tydzień – wtedy internauci będą mogli oddać głos na jedną,
wybraną przez siebie propozycję.
– Chcemy wybrać nazwę, która stanie się swego rodzaju marką.
Kojarzona będzie z najnowocześniejszym w Europie systemem
rowerów publicznych. – mówi Michał Glaser, dyrektor biura
OMG-G-S i dodaje: – Autor zwycięskiej nazwy otrzyma także
atrakcyjną nagrodę: 6-letni karnet na korzystanie z Roweru Metropolitalnego.
Oprócz zwycięzcy konkursu, nagrody przewidziano też dla
autorów pozostałych nazw zakwalifikowanych do finału
w postaci rocznych karnetów na przejazdy metropolitalnym
rowerem. Głosujących również nie ominą drobne podarunki.
Spośród nich kapituła wybierze te, które najbardziej kreatywnie uzasadniły wybór nazwy i nagrodzi je voucherami do kina,
miesięcznymi karnetami na Rower Metropolitalny czy gadżetami od Partnerów. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków
unijnych wynosi 17.218.259 zł.
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5 KWIETNIA

REDZCY POLICJANCI
ZAPRASZAJA SENIORÓW
NA SPOTKANIA

12 KWIETNIA

12 i 26 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Derdowskiego odbyły się pierwsze z cyklu spotkań
seniorów z dzielnicowymi Komisariatu Policji w Redzie.

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO!
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
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.

Policjanci przedstawili przybyłym zagrożenia płynące
z działalności grup przestępczych, pokazali technikę działania oszustów oraz poinformowali, jak postępować w przypadku zagrożenia, prezentując m.in. aplikacje w telefonach
komórkowych.
Biblioteka zaprasza na kolejne spotkania seniorów z policją:
9 kwietnia o godz. 14:00 oraz 16 kwietnia o godz. 14:00.

W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS w Gdyni są prowadzone BEZPŁATNE BADANIA - dla każdego dziecka od
1,5 do 5 lat, u którego rodzice zauważyli niepokojące
zachowania. Konsultacje obejmują zebranie informacji o dziecku, obserwację indywidualną, opcjonalnie
obserwację w kontakcie z rówieśnikami, przekazanie
rekomendacji.
Rodzicu! Jeżeli obserwujesz te objawy u Twojego
dziecka, czym prędzej przyjdź do nas:
• nie odwraca się i nie patrzy, kiedy je wołasz po imieniu lub do niego mówisz
• masz wrażenie, że nie słyszy lub nie rozumie tego,
co do niego mówisz
• nie mówi lub mówi znacznie mniej niż jego rówieśnicy
• nie potrafi naśladować prostych gestów, czynności
• nie wskazuje palcem przedmiotów, które chce dostać, ani innych obiektów swojego zainteresowania
• nie podąża wzrokiem, kiedy pokazujesz mu coś ciekawego
• nie przynosi przedmiotów, zachęcając Cię do wspólnych, naprzemiennych zabaw
• nie przygląda się zabawie innych dzieci i nie chce do
nich dołączyć
• często macha rączkami, biega po tej samej trasie,
kręci przedmiotem lub ma inne niepokojące Cię zachowania
ZDOBYWAMY I OSWAJAMY WIEDZĘ O AUTYZMIE!
Po więcej informacji zapraszamy na stronę
www.sotis.pl i pod numery telefonu 667 098 077
oraz 669 272 737

BEZPŁATNA
MAMMOGRAFIA
W REDZIE
Zapraszamy ubezpieczone mieszkanki Redy w wieku od
50 do 69 lat, do mammobusu, który 25 kwietnia stanie
przy Szkole Podstawowej nr 4.
Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od
50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi
i jednocześnie:
•	w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii
w ramach Programu
•	lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie
wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu
genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i
BRCA 2)
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr
tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
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fot. M. Kaczmarek

BIEGACZE UCZCILI PAMIĘĆ
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

kursowa w składzie: zastępca burmistrza Teresa Kania,
dyrektor biblioteki Bożena Natzke i radny Rady Miejskiej
Łukasz Kamiński przystąpiła do ich weryfikacji. Zwycięzcami I etapu Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” w Redzie zostało małżeństwo Urszula Krzebietke
– Stecyk i Andrzej Stecyk, wygrywając Puchar Burmistrza
Miasta Redy. Poza nimi, do drugiego etapu zakwalifikowali się: Mariola Ratajczak, Łucja Wandtke, Zygmunt Richert,
Danuta Dołębska, Lucyna Szczęsna, Waleria Pendowska,
Łucja Sadowska, Ewa Horak, Elżbieta Grubba i Jadwiga Weber. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i drobne upominki rzeczowe. Naszym reprezentantom
życzymy sukcesów w kolejnych etapach Olimpiady.

Patronat honorowy nad redzką edycją biegu sprawowali
Burmistrz Miasta Redy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Uczestnicy przebiegli dystans 1963 m., a na mecie
na każdego biegacza czekały okolicznościowe medale, gorąca grochówka i rozlosowane wśród wszystkich upominki. Bieg ukończyły 164 osoby. Szczegółowe wyniki można
sprawdzić na www.reda.pl

fot. M. Kaczmarek

Po raz szósty w Polsce i po raz pierwszy w Redzie, 4
marca odbył się Bieg Tropem Wilczym, ku uczczeniu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

UROCZYSTE ROZDANIE
„KART SENIORA”

fot. M. Kaczmarek

6 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Derdowskiego odbyło się uroczyste wręczenie Kart
Seniora.

OLIMPIADA WIEDZY
OBYWATELSKIEJ
„SENIOR OBYWATEL”

Karta jest bezpłatna i umożliwia osobom, które ukończyły 60 lat korzystanie z ulg oferowanych przez uczestniczących w programie partnerów. Przed wręczeniem kart,
pan Franciszek Ośmiałowski odczytał w imieniu seniorów
wiersz własnego autorstwa.
Karty wręczali Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński i zastępca burmistrza Teresa Kania. Uroczystość uświetnił występ kabaretu „Zgredy z Redy”.

W konkursie wzięło udział dziewiętnaście osób, a do II etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 14 kwietnia w Gdańsku, zakwalifikowało się osób 12.
Zawodnicy otrzymali arkusze z 20 pytaniami testowymi,
na których musieli zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. Po
niecałej godzinie wszyscy rozwiązali test, a komisja kon-

fot. M. Kaczmarek

W środowe popołudnie, 21 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Derdowskiego odbył się
I etap Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”.
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fot. M. Kaczmarek

Do partnerstwa w programie zachęcamy wszystkie lokalne firmy, które przygotują specjalną lub dostosują istniejąca już ofertę do potrzeb seniora. 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 Tam także znajduje
się pełna lista partnerów programu. Organizatorem programu „Ogólnopolska Karta Seniora” jest Stowarzyszenie
MANKO, wydawca magazynu „Głos Seniora” z Krakowa,
a wydaje ją Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie.
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III PRZEGLĄD TEATRZYKÓW
ZUCHOWYCH
W piątek 9 marca o godzinie 17.00 sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Redzie zamieniła się w teatr, który zgromadził blisko 200 osób. Odbył się tam III
Przegląd Teatrzyków Zuchowych w Redzie pt. „Byli sobie podróżnicy”.
Jako gość specjalny wystąpił artysta peruwiański Ricardo,
który zaprezentował repertuar piosenek z Ameryki Południowej, zagrał na ludowych instrumentach i rozgrzał
wszystkich młodych wykonawców przed występem.
Na scenie wystąpiło pięć grup aktorskich: 22 Gromada
Zuchowa „Dzielni Odkrywcy” z Rumi, 20 Gromada Zuchowa z Redy, 28 Gromada Zuchowa „Stumilowy Las” z Redy,
pion zuchowy z 13 Harcerskiej Drużyny Zielonych Beretów
z Rumi oraz 11 Gromada Zuchowa „Odkrywcy Kosmosu”
z Wejherowa. Zuchy przeniosły publiczność w dalekie kraje. Była opowieść o przygodach Koziołka Matołka w Chinach, lekcja geografii o różnych krajach i kontynentach,
podziwialiśmy dzikie tańce ludu Czarnego Lądu i dalekich
Indii oraz piękne kostiumy i choreografię.

XXII MIEJSKI
KONKURS WIELKANOCNY
ROZSTRZYGNIĘTY!

Znamy już laureatów tegorocznego Miejskiego
Konkursu Wielkanocnego!
Po burzliwych, wielogodzinnych naradach jury
w składzie Tomasz Wiśniewski – przewodniczący,
dyrektor MDK, Karolina Bochan – radna Rady Miejskiej,
Dorota Dobrzyńska – MDK, Brygida Śniatecka
i Honorata Wocial - Stowarzyszenie „Kunszt” oceniło
prace w kategoriach: Palma Wielkanocna, Puzzle
z Jajkiem, Jajko Wielkanocne, Wazon, Doniczka w
Motywem Świątecznym oraz Wiosenna Mandala,
nadesłane na konkurs z redzkich szkół i przedszkoli.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Niedzielę
Palmową, 25 marca 2018 r. o godz. 12:30 po mszy
w Kościele Św. Wojciecha w Ciechocinie.
Pełna lista laureatów znajduje się na stronie
www.mdk.reda.pl

Jury, po ciężkich naradach postanowiło nagrodzić wszystkich artystów i przyznać każdej grupie pierwsze miejsce.
Na przegląd zawitali również podróżnicy z Urzędu Miasta
w Redzie: pan Burmistrz Krzysztof Krzemiński i pani Burmistrz Teresa Kania. Organizatorem przeglądu był Harcerski Szczep Leśnego Wampum Reda z hufca ZHP Rumia,
a komendantem przeglądu pwd. Konrad Piotrowski. Nad
oprawą muzyczną i techniczną czuwał pan Andrzej Dąbrowski „Solo Band”.
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DEBATA EKOLOGICZNA

ZGREDY Z REDY
W GDAŃSKIM TEATRZE
SZEKSPIROWSKIM!
Nasi seniorzy z kabaretu Zgredy z Redy, który działa w ramach Fabryki Kultury, 13 marca 2018 r., po raz pierwszy
w swej karierze mieli okazję zagrać na w pełni profesjonalnej scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego!

22 marca w Fabryce Kultury odbyła się po raz drugi debata, organizowana w ramach projektu „Let’s do it –
South Baltic Initiatives to stop climate changes”.

Dzięki swojej aktywności i video na YouTube z ostatniej premiery w Fabryce, Kabaret mógł wziąć udział w trzeciej edycji projektu „Teatralny Pasjans - nowe rozdanie”, którego
organizatorem jest Gdański Teatr Szekspirowski. Rezultat
miesięcy prób do adaptacji „Wieczoru Trzech Króli” Williama Szekspira, pod profesjonalnym okiem reżysera (aktora
Teatru Wybrzeże) Piotra Biedronia, można było zobaczyć
podczas wielkiego finału. Nasi seniorzy zagrali brawurowo
tę szekspirowską komedię, wplatając w nią znany ze swych
wcześniejszych realizacji humor, co w efekcie wydało najbardziej dojrzały aktorsko spektakl w historii Zgredów.
Wystąpili: Ovvanes Terteryan - Orsino, Maria Julke - Oliwia
Barbara Wyka - Viola/Cesario, Wojciech Wyka - Sir Andrzej
Chudogęba, Jan Kohnke - Sir Tobiasz Czkawka, Genowefa
Kohnke - Malvolio, Anna Mostek - Maria, Piotr Mostek – Gitarzysta.

Tym razem tematem spotkania była jakość powietrza. Zebrani mogli wysłuchać opinii ekspertów na temat inwestycji ekologicznych realizowanych na terenie Małego Miasta
Kaszubskiego i okolic. Głos zabrali także przedstawiciele
Urzędu Miasta z Redy, Rumi i Wejherowa oraz przedstawiciel z Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Goszczące w Redzie, w ramach projektu „Let’s do
it” Dalie Mylidive oraz Renate Anuziene opowiedziały, jak
wygląda ochrona środowiska w różnych regionach Litwy.
Spotkanie zakończyło się ekologicznymi warsztatami,
w których wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze szkół
z Redy i Wejherowa.

fot. Dawid Linkowski / Gdański Teatr Szekspirowski

fot. MDK
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W siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Redzie
organizowane są zajęcia
psychoedukacyjne z elementami
art. terapii, przeznaczone dla
dzieci w wieku 7 do 15 lat z rodzin
objętych pomocą społeczną.
Zajęcia odbywają się w czwartki w godz.
17:00–18:30 wg ustalonego harmonogramu.
Celem zajęć jest rozwój dziecka w kilku
obszarach:
• Społeczno-poznawczym (rozwój,
kształtowanie i nabywanie umiejętności
współpracy w grupie oraz koncentracji
uwagi)
• Emocjonalnym (rozwój, kształtowanie
oraz nabywanie umiejętności nazywania,
rozumienia i wyrażania przeżywanych
emocji, radzenia sobie ze stresem.
• Intelektualnym poprzez zajęcia edukacyjne,
artystyczne i kreatywna zabawę.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać
niezbędną pomoc w pok. 4
lub telefonicznie pod nr telefonu
58 678 58 65
Informacji udziela Koordynator ds.
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii
Beata Nawracała
Działania te mają na celu realizację
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
we współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie
podjął się dystrybucji artykułów spożywczych
wśród osób najbardziej potrzebujących
w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2017.
Dystrybucja artykułów spożywczych, tj. mleko, ser, miód,
olej, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa, pasztet, koncentrat pomidorowy, czy herbatniki została przeprowadzona
w dniu 26 marca, wśród 600 osób spełniających wymogi
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1769 ze zm.). Dzięki uprzejmości dyrektora SP
nr 6 Mirosława Rożyńskiego wykorzystano pomieszczenia
szkoły. Żywność rozdawali pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny MOPS. Ponadto w ramach w/w współpracy
w dniu 5 kwietnia w godz. 9:00-11:00 w Ośrodku odbędą się
warsztaty kulinarne, dietetyczne oraz szkolenie z zakresu
niemarnowania żywności.
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Stykasz się na co dzień
z problemem alkoholowym
członka rodziny?
Nie radzisz sobie z emocjami?
Czy twoje dzieci cierpią
z tego powodu?
Czy nie radzisz sobie
z codziennością?
W poniedziałki w godz. 16.00 – 17.30,
w siedzibie MOPS w Redzie organizowane
są spotkania grupy AL-ANON dla osób
dotkniętych w rodzinie chorobą alkoholową.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać
niezbędną pomoc w pok. 4 lub telefonicznie
pod nr telefonu 58 678 58 65
Dyżur pełni Koordynator ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii Beata Nawracała
Jednocześnie informujemy, że osoby
zainteresowane mogą uzyskać pomoc
w godzinach pracy Ośrodka.

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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FABRYKA KULTURY ZAPRASZA!

MARZEC 2018

CO SŁYCHAĆ W SP 2
16 marca odbył się III Konkurs Wiedzy o Małym Trójmieście Kaszubskim dla klas V. Do zmagań konkursowych stanęło siedem szkół podstawowych z Wejherowa, Rumi i Redy. Zadania konkursowe sprawdzały
wiedzę uczniów z zakresu historii, przyrody i walorów
naturalnych naszej „małej Ojczyzny”.
Wśród zadań dla uczestników znalazły się m.in.: rozpoznawanie ze starych fotografii miast i miejsc związanych
z naszym regionem, obliczanie z planu miasta wartości
rzeczywistej wyznaczonej trasy, pytania o geografię i historię miast MTK. Zadaniem specjalnym było przygotowanie wcześniej wiersza nt. uroków swojego miasta.
Po zaciętej i bardzo wyrównanej walce między drużynami
wspieranymi przez grupy własnych kibiców, najwyższe wyniki uzyskały: I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6 z Rumi, II
m. – Szkoła Podstawowa nr 9 z Wejherowa, III m. – Szkoła
Podstawowa nr 2 z Redy. Nagrodę specjalną za najciekawszy wiersz otrzymała Prywatna Szkoła Podstawowa z Redy.
Nagrody główne w konkursie zostały ufundowane przez
Urząd Miasta Redy, uczestnicy otrzymali również wiele
ciekawych upominków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie oraz Urzędy Miast
Rumi i Redy.
Tekst: Anna Jankowska

Mali podróżnicy
Podczas treningu postaw kluczowych, realizowanych w ramach unijnego projektu „Poprawa jakości edukacji ogólnej
inwestycją w przyszłość”, jedna z grup uczniów klas I-II
zajęła się tematyką geograficzno-podróżniczą. W czasie
kilkunastu godzin dzieci mogły udać się w podróż do najdalszych zakątków naszego globu. Dzięki kilku śnieżnym
dniom, maluchy budowały igloo ze śniegu i ulepiły całą
kolonię pingwinków. Podczas kolejnych „wypraw” mali podróżnicy projektowali afrykańskie naszyjniki, maski i spódniczki, malowali twarze i przyjęli nowe, indiańskie imiona,
razem stworzyli Wielką Rafę Koralową, dotknęli prawdziwego piasku z Sahary, pałeczkami przywiezionymi prosto
z Japonii uczyli się jeść ryż, a nawet nauczyli się kilku słów
w języku chińskim! Samodzielnie upiekli włoską pizzę oraz
dokonali erupcji wulkanu.
Zajęcia prowadziła Joanna Oller-Izdebska.
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Programowanie dla najmłodszych
SP2 przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Uczymy
Dzieci Programować, którego organizatorem jest marka
Edusense oraz Anna Świć- autorka bloga Kodowanie na
dywanie. Celem programu jest wprowadzenie elementów
programowania oraz kodowania na różnych etapach edukacji. W ramach projektu, w każdy czwartek klasa 0B uczy
się algorytmicznego myślenia, kreatywności, zadaniowego
podejścia do stawianych problemów, pracy w zespole oraz
wyciągania logicznych wniosków, a to wszystko w formie
ciekawych zabaw i zadań. Więcej informacji można znaleźć
na stronie programu www.uczymydzieciprogramowac.pl.
Szkolnym koordynatorem projektu jest Beata Rejent.

Ponad 700 nowych książek w bibliotece SP 2!
W roku 2017 Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotację na
zakup książek w wysokości 12.000 zł., powiększoną o 3
tysiące złotych przekazanych przez Urząd Miasta Reda.
W ten sposób uzyskano łącznie 15.000 zł na zakup nowych
książek. Przed ustaleniem listy zakupów, wśród uczniów,
nauczycieli i rodziców została przeprowadzona ankieta,
która miała na celu rozpoznanie potrzeb czytelniczych
użytkowników biblioteki szkolnej. Na podstawie ankiety
wzbogacono wykaz nowych książek o wiele ciekawych tytułów z różnych gatunków literackich. Ostatecznie, za całą
sumę dotacji udało się zakupić niemal 800 nowych woluminów (dokładnie – 773)!
Książki te stanowią niezwykle cenny nabytek dla całej
szkoły. Wśród nich znajdują się przede wszystkim lektury –
aż 617 książek. Oprócz lektur jest też sporo interesujących
pozycji beletrystycznych, wśród których każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Nowe książki są już dostępne
dla czytelników.
A. Maszota
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Uczniowie SP 2 na meczu siatkówki w Ergo Arenie
W piątek, 16 marca, dzieci uczące się języka kaszubskiego
wraz z opiekunami zasiadły na gdańskim stadionie Ergo
Arena, dokąd Stowarzyszenie Trefl Gdańsk, wraz ze Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim, w ramach programu Aktywne Kaszuby zaprosiło sympatyków języka kaszubskiego na mecz siatkówki pomiędzy drużynami Trefl Gdańsk
i Cuprum Lubin.
„Witôjta w jómie lwa!” – tym hasłem Trefl Gdańsk powitał
w piątek blisko 7 tysięcy dzieci. Mali kibice z całych Kaszub stanowili większość na stadionie, a ich gorący doping
sprawił, że gdańska drużyna odniosła sukces, wygrywając
mecz 3-0. Meczowi towarzyszyły liczne atrakcje dodatkowe: konkursy dla najmłodszych, nauka kibicowania, a także występy Weroniki Korthals, orkiestry dętej i Zespołu
Pieśni i Tańca z Przodkowa. To niezwykłe wydarzenie na
długo zapadnie wszystkim w pamięć!
Anna Jankowska

Spotkanie autorskie z Tomaszem Fopke
W styczniu w SP2 odbyło się spotkanie autorskie z Tomaszem Fopke, dyrektorem Wejherowskiego Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, znakomitym regionalistą kaszubskim, autorem
kaszubskiej prozy i wierszy, tekstów piosenek oraz przekładów literackich na język kaszubski. Dla dzieci uczęszczających w szkole na zajęcia z języka kaszubskiego spotkanie
to było wyjątkową okazją do zetknięcia się z żywym, pięknie mówionym językiem. Pan Tomasz z aktorską ekspresją
recytował popularne wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, w przekładzie swojego autorstwa na język kaszubski. Spotkanie przebiegało w niezwykle radosnej, żywej
atmosferze. Dla wszystkich uczniów była to świetna lekcja
języka kaszubskiego, a przede wszystkim spotkanie z ciekawym, pełnym pasji człowiekiem.
Spotkanie przygotowały Anna Maszota, nauczyciel – bibliotekarz, oraz Anna Jankowska, nauczyciel języka kaszubskiego.

CO SŁYCHAĆ W SP 3
VII Powiatowy Konkurs Geograficzny
W piątek, 16 marca w SP3 odbył się VII Powiatowy Konkurs
Geograficzny pod hasłem „Wycieczki po Europie”. W konkursie, oprócz gospodarzy, wzięło udział dziewięć szkół:
Szkoła Podstawowa nr 2 z Luzina, Państwowa Ekologiczna
Szkoła Społeczna z Rumi, Publiczna Szkoła Podstawowa
Sióstr Salezjanek z Rumi, Szkoła Podstawowa nr 1 z Rumi,
Szkoła Podstawowa nr 9 z Rumi, Gimnazjum nr 2 z Rumi
(SP 9 Rumia), Społeczna Szkoła Podstawowa z Wejherowa,
Szkoła Podstawowa nr 6 z Wejherowa oraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Wejherowa. Po zaciętej rywalizacji I miejsce
zajęli: Kacper Iterman i Daniel Trepczyk z SP8 z Wejherowa.
Kolejne miejsca na podium zajęły obie drużyny SP1 z Rumi.
Na II miejscu uplasował się zespół w składzie: Amadeusz
Reszke i Szymon Topa, a III miejsce zdobyli: Mateusz Milewczyk i Michał Milewczyk. Tuż za podium, na IV miejscu
znaleźli się: Maria Minczykow i Mateusz Klóskowski z SP3
z Redy. Uczniowską wiedzę oceniała komisja konkursowa
w składzie: przedstawiciele Urzędu Miasta w Redzie - Grażyna Lemańczyk i Piotr Grzymkowski oraz wicedyrektor
Barbara Kisiel z SP3 w Redzie, a także opiekunowie tegorocznego VII Powiatowego Konkursu Geograficznego - Katarzyna Danisewicz i Oskar Skomski. Nagrody, w postaci
gier planszowych, wręczał zwycięzcom Burmistrz Miasta
Redy - Krzysztof Krzemiński. Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu bardzo serdecznie gratulujemy!
Katarzyna Danisewicz, fot. Teresa Dopke

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
8 marca odbyło się spotkanie z podróżnikiem Damianem
Lemańskim. Uczniowie z klas I-III mogły na chwilę przenieść się na kontynenty Ameryki Południowej i Afryki. Co
ciekawe, pan Damian do Afryki pojechał rowerem! Droga
do Dakaru, prawie 10 tysięcy kilometrów, zajęła mu 171
dni. Damian Wolf Wagabunda (tak brzmi jego pseudonim
podróżniczy) pokazał dzieciom bardzo ciekawe filmy ze
swoich wypraw, na których mogły zobaczyć niezwykłą florę i faunę, a także mieszkańców tamtejszych stron. W słuchaczach podróżnik wzbudził pragnienie odkrywania świata i realizacji swoich marzeń.
Barbara Mikuś

Sukces Zosi w Ogólnopolskim Konkursie „CERAMONY”
Zofia Bogorodź z 3a zajęła III miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie „CERAMIONY” organizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Gratulujemy Zosi
i życzymy dalszych sukcesów.
Angelika Zielke

MARZEC 2018

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”
Na przełomie lutego i marca w Szkole Podstawowej nr 3
odbyło się wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie
Geograficznym „Geo-Planeta”. Spośród 12 gimnazjalistów,
którzy wzięli udział w tym konkursie najlepszy wynik uzyskał Rafał Wasiuta. Wyróżnienia natomiast zdobyły: Aleksandra Czech i Barbara Minczykow. Uczniowie ci oprócz
dyplomów otrzymali nagrody książkowe. Wysokie wyniki
zdobyli również: Radosław Hirsz, Martyna Szreder, Dominika Plewińska, Julia Sudnik, Mateusz Nowak, Natasza Plotzke, Kamil Grönwald, Natalia Wicon oraz Nikola Hełminiak.
Natomiast w kategorii uczniów szkół podstawowych SP3
reprezentowało 36 uczniów.
Z testem wiedzy zmierzyło się 17 uczniów, a 19 osób podjęło się wykonania albumu „Rzeki
i jeziora Polski”. W teście wiedzy najlepsze wyniki z naszej
szkoły uzyskał Jakub Sidorowicz kl. 6a, który zdobył 31
punktów (max. 38 punktów). Wyróżnienia w tej kategorii
zdobyli: Marika Sławińska 5c, Jakub Igielski 6c, Adrianna
Szeląg 5b, Wiktor Zabielski 6a.
W kategorii album „Rzeki i jeziora Polski” I miejsce w Polsce
zdobyła Julia Wróbel kl. 5a. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Amelia Roczyniewska 6c, Marta Kowalewska 5a, Sebastian Niklas 6b, Natalia Renachowska 6a, Patryk Maścibrocki Patryk 5c, Dominika Konik 6b. Szkolnymi opiekunami
konkursu byli nauczyciele geografii i zarazem autorzy tego
tekstu – Katarzyna Danisewicz i Oskar Skomski.

CO SŁYCHAĆ W SP 4
Sukces dziewcząt w dwa ognie
15 lutego reprezentacja dziewcząt z SP 4 stanęła do walki
w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w „Dwa Ognie Usportowione”. W finale wzięło udział 6 najlepszych drużyn
dziewcząt z całego województwa pomorskiego – reprezentacje: Redy, Kwidzyna, Czarnej Wody, Czarnego, Tczewa
oraz Gdańska. Drużyna SP nr 4 z Redy, po wygraniu jednego meczu w swojej grupie z drużyną z Kwidzyna, walczyła
o III miejsce. Ostatecznie redzianki zajęły IV miejsce. Od
III miejsca dzieliły je zaledwie 4 pkt. Do medalu zabrakło
przede wszystkim szczęścia. Aby awansować do finału wojewódzkiego, dziewczęta wygrały zawody powiatowe oraz
półfinał wojewódzki, pokonując powiat lęborski i kartuski.
Skład drużyny: Nikola Rykowska, Pola Gazecka, Dominika
Pytel, Julia Żylla, Anna Gajewska, Amelia Kaczmarek, Aleksandra Gomułka, Laura Szreder, Iga Jagiełło.
Opiekun - Anita Namiotko
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Sukcesy w IV Wojewódzkim Konkursie
„Baśnie i legendy kaszubskie w komiksie”
13 marca w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi odbyło się
uroczyste wręczenie nagród za pracę literacko-plastyczną
w formie komiksu na podstawie wybranej baśni bądź legendy o tematyce kaszubskiej. Uczennice SP4 otrzymały
najwyższe lokaty.
I miejsce – M
 arta Talarek, kl. VI b
Oliwia Adamek, kl. VII d
II miejsce – Julia Szczepkowska, kl. VI c
Prace konkursowe powstały pod kierunkiem pań: Michaliny Tomaszewicz, Małgorzaty Malek i Marzeny MangosNorowskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Marzena Mangos- Norowska

Spotkanie profilaktyczne z Elwirą Lelental
Na prośbę rodziców, dyrekcji i nauczycieli SP nr 4 w Redzie
pedagog szkolny Wanda Chomacka zaprosiła na spotkanie
z uczniami panią Elwirę Lelental, emerytowaną policjantkę
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, byłego kierownika
sekcji ds. walki z przestępczością narkotykową. Pani Lelental jest z wykształcenia pedagogiem i prawnikiem. Odwiedza młodzież i nauczycieli w szkołach w całym kraju,
dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem na temat
przestępczości narkotykowej i sposobów walki z uzależnieniami. Obecnie pracuje w fundacji pomagającej ludziom,
których życie legło w gruzach przez uzależnienie. Po jej
warsztatach uczniowie już wiedzą, jak bardzo narkotyki, dopalacze i wszelkie inne substancje psychoaktywne
mogą zrujnować życie człowieka – niezależnie od wieku!
Pani nadkomisarz mgr Elwira Lelental, prezes Fundacji
Nowe Życie, w bardzo przystępny i ciekawy sposób omówiła skutki prawne, psychiczne i fizyczne zażywania narkotyków. Uczniowie naszej szkoły na długo zapamiętają tę
wizytę i rady, jakich udzieliła im Pani Elwira Lelelntal.
Wanda Chomacka
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O SEGREGACJI SŁÓW KILKA

N

arastająca „góra śmieci” jest jednym z
głównych
problemów
współczesnego
świata. W Polsce jeszcze do niedawna
odpady komunalne w całości przekazywane były na
składowiska. W roku 2013 wprowadzono w Polsce
obowiązek selektywnego zbierania odpadów
komunalnych przez mieszkańców, co pozwoliło
ograniczyć ilość odpadów przekazywanych na
składowiska,
a zebrane
frakcje
materiałowe
przekazywać do recyklingu i ponownego
wykorzystania. Komunalny Związek Gmin „Dolina
Redy i Chylonki” już pod koniec lat 90-tych podjął
działania, które umożliwiły wdrożenie systemu
segregacji odpadów materiałowych w gminach
członkowskich Związku. Dzięki temu ustawa
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z
2013 roku nie zaskoczyła naszych Mieszkańców,
którzy przeszło dekadę wcześniej przyjęli system
selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na
frakcje: szkło, makulatura, plastik i tworzywa
sztuczne wraz z metalami oraz odpady zielone
pochodzące z ogrodów i parków (trawa, liście
i gałęzie). Ponadto coroczne wzrosty poziomów
odzysku zbieranych frakcji odpadów wskazują, że
ekologiczne podejście do tematu „śmieci” jest dla
nas
naturalnym
i oczywistym
sposobem
postępowania.
Niebawem czeka nas kolejna zmiana w
systemie segregowania u źródła. Poza głównymi
frakcjami odpadów (zmieszane, papier i makulatura,
plastik i metale, szkło oraz odpady zielone) pojawią
się pojemniki brązowe przeznaczone na odpadki
kuchenne. Wyrzucać do nich będziemy roślinne

odpadki kuchenne, resztki warzyw i owoców,
obierki, fusy z kawy i herbaty. Celem rozszerzenia
zakresu segregacji jest zwiększenie ilości odpadów
przekazywanych do kompostowania. Efektem
będzie nie tylko uzyskanie pełnowartościowego
produktu - kompostu, ale i ograniczenie ilości
odpadów przekazywanych na składowisku. To
właśnie odpady kuchenne odpowiadają za silne
zawilgocenie odpadów zmieszanych, czego efektem
są procesy rozkładu zachodzące na składowisku i
siłą rzeczy towarzyszące im nieprzyjemny zapach,
tzn. odory, szczególnie uciążliwe dla mieszkańców
okolic składowisk.

W roku 2017 przeciętny Polak wytworzył
ponad 300 kg odpadów komunalnych,
a mieszkaniec Pomorza niemal 330 kg!
(Główny Urząd Statystyczny, 2017 r.)

Poza segregacją odpadów materiałowych
przypominamy też o obowiązkowym postępowaniu
z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak zużyte
sprzęty elektryczne i elektroniczne, baterie i
akumulatory, przepracowane oleje, leki, substancje
chemiczne i inne (pełną listę odnajdą Państwo na
naszej
stronie
internetowej:
www.kzg.pl).
Wyrzucanie ich łącznie z odpadami komunalnymi
jest zabronione i stanowi wielkie zagrożenie dla
środowiska i organizmów żywych. Adresy Punktów
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON),
pojemników na zużyte baterie, oraz na
przeterminowane leki dostępne są na naszej
stronie: www.kzg.pl.
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