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PODPISANO UMOWĘ NA 
REALIZACJĘ „PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA 
RAKOWI SZYJKI MACICY 
W GMINIE MIASTO REDA” 
W LATACH 2018 – 2019

RUSZYŁA 
KAMPANIA 
„SAM URZĄDZAJ 
SWOJE MIASTO” 

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest 
bezpłatnym miesięcznikiem informacyjnym Rady 
Miejskiej w Redzie i Burmistrza Miasta Redy. Zgod-
nie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmistrza Mia-
sta 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 elektro-
nicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:  
promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na ich publikację. Ostatecz-
nym terminem przyjmowania materiałów jest 20 
dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publikuje 
się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

24 maja wystartowała pierwsza w Polsce kampania 
edukacyjno-informacyjna skierowana do mieszkań-
ców miast, realizowana wspólnie przez samorządy lo-
kalne zrzeszone w Związku Miast Polskich. 

Inicjatorzy akcji zachęcają mieszkańców do uczestniczenia 
w zarządzaniu swoimi miastami i kształtowania najbliższe-
go otoczenia. W inicjatywę włączyło się ponad 70 miast ze 
Związku Miast Polskich, w tym Reda. Pełną listę miast moż-
na znaleźć na stronie www.miasta.pl. 
Jedną z głównych przyczyn niskiej partycypacji społecznej 
jest brak przekonania o możliwości wpływania na rzeczy-
wistość. Kampania pokazuje samorząd lokalny jako do-
brze funkcjonujący organizm, działający dla dobra swoich 
mieszkańców, będący najbliżej obywateli i dbający o pod-
stawowe potrzeby mieszkańców.
Co wynika z badań? Badania pokazują, że zaledwie jedna 
trzecia Polaków jest zainteresowana życiem publicznym, 
natomiast 20-25% w ogóle się nim nie interesuje. Według 
analizy CBOS, bezpośredni kontakt z urzędnikiem w jakiejś 
sprawie dotyczącej społeczności lokalnej (poza załatwie-
niem własnych spraw w urzędzie) w ciągu roku ma zale-
dwie 8% Polaków. 
Nieprzypadkowo projekt zainicjowano w maju, który jest 
tradycyjnie miesiącem samorządu terytorialnego. Na 27 
maja przypada bowiem rocznica upamiętniająca pierwsze 
wybory samorządowe z 1990 roku. 

Działania edukacyjne
W ramach kampanii przygotowano spot filmowy, plakaty, 
infografiki, a także stronę internetową, która jest dostępna 
pod adresem www.miasta.pl
Komunikacja obejmie: 
•  Internet,
•  lokalne kanały informacyjne miast biorących udział 

w projekcie,
•  media społecznościowe. 

W dniu 15 maja 2018 r. Teresa Kania – Zastępca Burmi-
strza Miasta Redy podpisała z Prezesem Niepubliczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej Śródmieście Sp.  z  o.o. 
umowę na realizację w latach 2018 -2019 gminnego 
programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciw-
działania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Reda” 

W 2018 r. do szczepień, które są dobrowolne, mogą przy-
stąpić dziewczęta urodzone w 2005 r., a w 2019 r. szczepie-
niami objęte zostaną dziewczęta urodzone w 2006 r. Pełny 
cykl szczepienia obejmuje 3-krotne podanie szczepionki.
Szczepienia odbywać się będą od czerwca, w punkcie 
szczepień NZOZ Śródmieście w Redzie, przy ul. Fenikow-
skiego 16c/60. Zostaną poprzedzone spotkaniami infor-
macyjno – edukacyjnymi z lekarzem specjalistą z zakresu 
ginekologii. Spotkania odbędą się na początku czerwca 
w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 4 
w Redzie. Program realizowany jest z budżetu Gminy Mia-
sto Reda. Od 2009 r. zaszczepiono w sumie 760 dziewcząt 
zameldowanych na terenie Redy. 
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REMIZA OSP 
W NOWEJ SZACIE

W dniu 14 maja Urząd Miasta w Redzie gościł posiedze-
nie Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
-Sopot, który dokonał przeglądu realizacji pakietu in-
westycyjnego w zakresie termomodernizacji. Okazją 
do podsumowania dotychczasowych działań było za-
kończenie inwestycji modernizacji siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Redzie i uroczyste otwarcie obiektu.

Budynek remizy w Redzie jest jednym z 263 budynków re-
alizowanych w ramach 40 projektów kompleksowej moder-
nizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na 
terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Termomodernizacja budynku OSP w Redzie została w 85 % 
sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych 
na realizacje inwestycji metropolitalnych w ramach mecha-
nizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wartość 
dofinansowania wyniosła ponad 600.000 zł.
W wyniku inwestycji poprawie uległ stan techniczny budyn-
ku, a w szczególności parametry przepuszczalności ścian 
zewnętrznych oraz stolarki okiennej, co pozwoli na uzy-
skanie optymalnej temperatury i wilgotności powietrza w 
pomieszczeniach. Istotnym czynnikiem inwestycji jest po-
prawa walorów estetycznych przestrzeni publicznej w Re-
dzie. Inwestycja realizuje postanowienia zawarte w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej OMG-G-S.
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie przy ul. Pu-
ckiej 1 wybudowany został w latach 1930-1932. Położony 
jest w starej części Redy, w otoczeniu budynków pochodzą-
cych z okresu przedwojennego oraz z XIX wieku. Jednostka, 
która ze względu na swoje położenie (główny ciąg komuni-
kacyjny z Trójmiasta na Hel i w kierunku Wejherowa) powin-
na być wizytówką miasta, była w okresie powojennym kil-
kakrotnie przebudowywana, co wpłynęło niekorzystnie na 
wygląd jej elewacji. Rozbudowa budynku OSP nawiązuje do 
historycznego wyglądu budynków sąsiadujących.
Na potrzeby termomodernizacji przeprowadzono audyt 
energetyczny obejmujący istniejącą część budynku OSP. 
Wskazano w nim konieczność przeprowadzenia termomo-
dernizacji dachów budynku głównego, wieży i przybudówki, 
z uwzględnieniem ich stanu technicznego oraz możliwości 
częściowego przywrócenia pierwotnego charakteru da-
chów. 

Na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-So-
pot udało się wspólnie opracować dokumenty strategiczne 
w postaci Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych oraz Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, które pozwa-
lają ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne dla poszcze-
gólnych projektów.
Wspólne działania samorządów na rzecz poprawy jakości 
powietrza
W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie 
OMG-G-S są realizowane następujące przedsięwzięcia:
a)  kompleksowa rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, 

wspierająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej 
w warunkach wysokosprawnej, efektywnej kogeneracji 
oraz energii odpadowej dla Obszaru Metropolitalnego 
(PI 4.VI);

b)  kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego;

c)  wdrożenie systemu biletu elektronicznego, jako narzę-
dzia integracji taryfowo-biletowej transportu publiczne-
go na Obszaru Metropolitalnego, umożliwiającego wpro-
wadzenie wspólnego biletu;

d)  rozwój komunikacji publicznej i intermodalnej Obszaru 
Metropolitalnego, poprzez budowę węzłów integracyj-
nych wraz z trasami dojazdowymi oraz zakup pojazdów 
niskoemisyjnych;

e)  zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do 
obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz przebudowa 
Stacji Gdynia Cisowa Postojowa w kierunku modernizacji 
i rozbudowy układu torowego, sieci trakcyjnej, zasilania 
i sterowania ruchem kolejowym oraz unowocześnienia 
zaplecza utrzymania taboru i budowy wyjazdu w kierun-
ku północnym (Rumi);

f)  budowa ciągów pieszych i rowerowych, a także konty-
nuacja rozpoczętych już zadań, realizowana w celu po-
lepszenia funkcjonalności, usprawnienia i uzupełnienie 
istniejącej sieci dróg pieszych i rowerowych na Obszarze 
Metropolitalnym;

g)  promocja działań w zakresie ekologiczno-zdrowotnym 
oraz zwiększanie potencjału świadomości ekologiczno-
-zdrowotnej mieszkańców obszaru Związku ZIT;

Efektem wspólnych działań jest troska o czyste powietrze 
i polityka antysmogowa. Według Strategii UE Europa 2020 
ilość dwutlenku węgla zostanie ograniczona o 20%. 
W Polsce ten cel realizują przede wszystkim metropolie.
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ZAKOŃCZONO 
MODERNIZACJĘ 
OŚWIETLENIA REDZKICH ULIC

BEZPIECZEŃSTWO 
NAD WODĄ

7 CZERWCA
w godz. 15:00-16:00 osiedle przy Młynie, 

ul. Garncarska, ul. Morska oraz Moście Błota
w godz. 16:00-17:00 dzielnica Rekowo i Ciechocino

14 CZERWCA
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. 

11 CZERWCA
godz. 17:00 osiedle przy Młynie, ul. Garncarska, 

i Morska oraz Moście Błota
godz. 17:30 dzielnica Rekowo i Ciechocino

18 CZERWCA
 godz. 17:00 Osiedle Konopnickiej, 

Reda - Pieleszewo i Betlejem
godz. 17:30 dzielnica Centrum

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO!

Spotkania z dzielnicowymi 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Zakończono prace związane z zadaniem inwestycyj-
nym pn.: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na 
energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogól-
nodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie 
Miasto Reda”. Wykonawcą inwestycji była firma PUH 
EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota z Gdyni.

Modernizacja polegała na wymianie 1057 opraw na ener-
gooszczędne oświetlenie ledowe przy kilkudziesięciu uli-
cach Redy, w tym na głównych arteriach miasta m.in.: ul. 
Obwodowej, Łąkowej, Gdańskiej, Wejherowskiej, Puckiej 
czy Wiejskiej. W ramach inwestycji została również wymie-
niona część wysięgników przy ulicy Długiej.
Prawie 1,8 miliona złotych wyniosło dofinansowanie ze 
środków unijnych, jakie zdobyła Reda na modernizację 
oświetlenia w mieście w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04 Reduk-
cja Emisji. Modernizacja łącznie kosztowała 2 037 102,17 
złotych. Wkład własny miasta wyniósł 305 tysięcy złotych.
Wykorzystanie rozwiązań LED w Redzie pozwoliło nie tylko 
na poprawienie jakości oświetlenia przestrzeni publicznej, 
ale także osiągnięcie oszczędności w opłatach za energię 
elektryczną i eksploatację oświetlenia. Dzięki temu miasto 
również w ciągu roku ograniczy emisję CO2 do atmosfe-
ry. To kolejny etap realizacji przyjętego wcześniej przez 
Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Miasto Reda. Nowe, energooszczędne lampy pozwolą na 
oszczędności nawet 130 tysięcy złotych rocznie.

Ciepłe dni sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą. 
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci 
zależy w dużej mierze od nas samych. 

Podczas wypoczynku nad wodą pamiętajmy, że najczęstszą 
przyczyną utonięć jest nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej 
kąpieli:
1.  Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie 

jest ratownik WOPR. Bardzo lekkomyślne jest pływanie 
w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym 
znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków 
żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. 
W przypadku wejścia do niestrzeżonych zbiorników, za-
wsze należy sprawdzić głębokość i strukturę dna.

2.  Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przeby-
wasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

3.  Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni 
(optymalna temperatura 22-25 stopni). 

4.  Nie pływaj w czasie burzy, mgły (widoczność poniżej 50 
m) i gdy wieje porywisty wiatr. 

5.  Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody 
ochlap nią klatkę piersiową, szyję, krocze i nogi - unikniesz 
wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie 
lubi. 

6.  Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub 
wiesz, że występują zawirowania wody albo zimne prądy. 
Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych. 
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Na podstawie uchwały nr XXVIII/298/2017 
Rady Miejskiej w Redzie 

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto 
Reda (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 

8 maja 2017 r. poz. 1589) 
Burmistrz Miasta Redy ogłasza 

konsultacje społeczne 
w sprawie stosowania dodatkowej nazwy 

miasta w języku kaszubskim „Réda”

Szczegóły w dołączonej do Biuletynu ankiecie.

INWESTYCJE NA TERENACH 
REKREACYJNYCH

1

2

2

2

3

3

4

5
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Informujemy mieszkańców o najbliższych planach prac 
na niektórych placach zabaw i obiektach rekreacyjnych.

Usterki na placu zabaw w Rodzinnym Parku Miejskim, jak 
zepsuta huśtawka i przetarte liny wynikały z naturalnego 
zużycia materiałów i zostały naprawione. Liny zostały wy-
mienione na nowe oraz zamontowano nową huśtawkę.
Wg informacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, rozstrzyg-
nięcie konkursu w ramach rządowego programu budowy 
Otwartych Stref Aktywności (OSA) nastąpi w pierwszych 
dniach czerwca br. Opóźnienie wynika z bardzo dużej ilo-
ści złożonych wniosków, co sprawiło, że czas ich oceny uległ 
wydłużeniu. Termin podany uprzednio w Regulaminie Kon-
kursu był terminem orientacyjnym. W przypadku uzyskania 
dofinansowania, w ramach przyznanych środków zostanie 
wykonany plac zabaw z siłownią zewnętrzną i strefą rekrea-
cji (na rysunku oznaczone nr 3).
Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 rozpocznie 
się po podpisaniu umowy z wyłonionym w postępowaniu 
wykonawcą, które jest przewidziane na 29 maja 2018 r. Pra-
ce obejmują przebudowę boiska, zamontowanie oświetle-
nia, wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni ze sztucznej 
trawy (na rysunku oznaczone nr 1). Po zakończeniu prac 
na płycie boiska, co powinno nastąpić w październiku br., 
z kostki bezfazowej zostaną wykonane ścieżki okalające, 
przewidziane m.in. do jazdy na rolkach (nr 2 na rysunku).
Dalszymi etapami zagospodarowania tego terenu będą: bu-
dowa drugiego placu zabaw (na rysunku oznaczona nr 4), do 
realizacji w roku 2019 oraz budowa kolejnego boiska w la-
tach późniejszych (na rysunku oznaczona nr 5).
Plac zabaw przy ul. Osadniczej zostanie w najbliższych 
dniach doposażony w 3 ławki i 2 kosze na śmieci. W trakcie 
realizacji jest zakup i instalacja zjeżdżalni i karuzeli, które 
powinny być gotowe do użytku w lipcu br.

7.  Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to 
skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione 
są w takich miejscach skoki „na główkę”.

8.  Nie baw się w podtapianie innych osób korzystających 
z wody, spychanie do wody z pomostów i materacy. Zaba-
wy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich umie-
jętności pływackich, wykluczające ryzyko i eskalację nie-
bezpiecznych zachowań (brutalności, agresji, rywalizacji 
i wygłupów).

9.  Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania 
na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło. 

10.  Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. 
11.  Kąpiąc się, zwracaj uwagę na osoby obok. Może się oka-

zać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli 
będziesz w stanie mu pomóc, uczyń to, ale w granicach 
swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach, 
zawiadom inne osoby. 

12.  Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona prze-
miana materii osłabia Twój organizm. Nie pływaj rów-
nież bezpośrednio po posiłku - zimna woda może dopro-
wadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść 
za sobą bardzo poważne konsekwencje.

13.  Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli 
chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń ase-
kurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie 
jeszcze jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć czepek, 
abyś był widoczny dla innych w wodzie. Możesz do tego 
celu użyć bojki na szelkach.

14.  Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Lepiej 
udać się na spacer, a po godzinie można organizować so-
bie zajęcia bardziej intensywne. Nie przebywaj w wodzie 
zbyt długo, ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej 
przerwie.

15.  Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukoń-
czeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci powinny coś 
zjeść obowiązkowo. 

16.  Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmro-
ku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne. 

17.  Jeśli nie chcesz się przeziębić, po skończonej kąpieli prze-
bierz się w suche ubranie. Nie przebywaj w mokrych rze-
czach na wietrze - możesz doprowadzić do znacznego 
oziębienia organizmu.
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JUBILEUSZ NASZEJ 
ARTYSTKI

SIATKARKI Z REDY NAJLEPSZE 
W WOJEWÓDZTWIE 
POMORSKIM

27 kwietnia, w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie odbył się wer-
nisaż wystawy z okazji 25. lecia działalności artystycznej 
zasłużonej dla miasta Redy mieszkanki Brygidy Śniate-
ckiej pn. „KASZUBSKA SYMFONIA BARW”. 

W dniu 14.05.2018 roku w hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Redzie odbył się Finał Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt 
W ścisłym finale wystąpiło 5 najlepszych drużyn z tere-
nu całego województwa pomorskiego. 

Zwycięzcą turnieju została drużyna gospodyń, czyli SP nr 3 
w Redzie, która w meczu finałowym pokonała Szkołę Pod-
stawową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z Kwidzyna. 
Jest to ogromny sukces ekipy z Redy, za co należą się dziew-
czynom wielkie brawa. Poziom rywalizacji był bardzo wy-
soki, a mecze bardzo emocjonujące. Należy w tym miejscu 
dodać, że dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie 
jako Mistrz Województwa Pomorskiego, wezmą udział w Mi-
strzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego, które 
odbędą się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Trzymamy kciuki! 
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie, Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Redzie oraz Wojewódzki Szkolny Związek Spor-
towy w Gdańsku. Szczegółowe wyniki na www.reda.pl

Uczestnicy wernisażu podziwiali prace malarki, oraz wy-
słuchali koncertu uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Wejherowie. Wśród gości obecny był burmistrz 
Redy Krzysztof Krzemiński, który złożył malarce życzenia 
i życzył dalszych sukcesów artystycznych, a także sekretarz 
miasta Hanna Janiak. Do gratulacji przyłączyli się starosta 
wejherowski Gabriela Lisius, licznie zgromadzone środowi-
ska twórców i artystów, lecz przede wszystkim mieszkańcy 
Redy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Z PRAC MŁODZIEŻOWEJ 
RADY MIEJSKIEJ

NOWY 1-GODZINNY 
ELEKTRONICZNY BILET 

METROPOLITALNY
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdań-
skiej wprowadza od 1 czerwca nowy, 1-godzinny bi-
let metropolitalny. Upoważniał on będzie do podróży 
wszystkimi autobusami, trolejbusami i tramwajami, 
w  ramach komunikacji miejskiej organizowanej przez 
ZTMGdańsk, ZKM Gdynia oraz MZK Wejherowo. 
Rodzaje biletów 1-godzinnych:
•  na linie zwykłe, w cenie 3,80 zł (1,90 zł ulgowy),
•  na linie pospieszne, nocne i zwykłe, w cenie 

4,80 zł (2,40 zł ulgowy).
Bilety będzie można kupić za pomocą urządzeń mobil-
nych, korzystając z aplikacji SkyCash, MPay, GoPay lub 
Jakdojade.pl

W marcu i kwietniu członkowie Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Redzie odwiedzili redzkie szkoły podstawowe. 
Tam spotkali się z przedstawicielami samorządów ucz-
niowskich. 

Opowiedzieli o swoich działaniach w tej kadencji oraz zachę-
cali do udziału w głosowaniu na wybrane przez siebie pro-
jekty Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. 
17 kwietnia Przewodniczący MRM Daniel Grunwald i wice-
przewodnicząca Klaudia Murszewska wzięli udział w Ogól-
nopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad „Młodzi 2.0” 
w Sejmie RP. Tam wzięli udział w warsztatach na temat wy-
korzystania potencjału młodych ludzi we współpracy z do-
rosłym samorządem terytorialnym. Mieli też okazję zapre-
zentować swoją działalność oraz wysłuchać doświadczeń, 
którym dzielili się młodzi samorządowcy z całej Polski.
Pod koniec kwietnia MRM spotkała się, by omówić zakres 
zaangażowania w rganizację Dni Redy. Ustalono również, że 
radni zajmą się promocją nowej edycji Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2019. Młodzi radni dokonali też wyboru osoby, 
która ich zdaniem zasługuje na nagrodę stworzoną przez 
nich w I kadencji – Młodzika. Tym razem młodzież wskazała 
na twórcę i opiekuna MRM od początku jej działania – radne-
go Łukasza Kamińskiego.

Samorząd Uczniowski Prywatnej Szkoły Podstawowej 
im. T. Halika w Redzie pod przewodnictwem p. Patrycji 
Grucy-Lubaczewskiej zorganizował cykl spotkań ucz-
niów z podróżnikami.

W kwietniu szkoła gościła panią Barbarę Dmochowską, która 
opowiedziała nam o podróży siedemnastoletnim samocho-
dem po Australii, o spełnianiu marzeń i o przeciwieństwach, 
które, choć często stają na drodze, nie powinny niweczyć 
dojścia do upragnionego celu. W ramach podziękowań za 
poświęcony czas podarowaliśmy pani Barbarze album za-
wierający ilustracje, na których uczniowie naszej szkoły 
przedstawili swoje wyobrażenia na temat Australii.
W maju w naszej szkole odbyła się prelekcja przygotowana 
przez państwa Ewelinę i Pawła Chwastów, którzy udowod-
nili, że przeżycie wspaniałej przygody nie wymaga dużych 
nakładów finansowych. Opowiedzieli o swojej podróży ro-
werem, która rozpoczęła się już za progiem domu, chwilę po 
porzuceniu zobowiązań zawodowych, prowadziła poprzez 
Iran i Tajlandię, a zakończyła się w Nowej Zelandii.
W nadchodzących miesiącach planujemy kolejne spotkania 
z  ludźmi, którzy spełniają swoje marzenia o podróżowaniu 
po świecie i inspirują młodzież do podejmowania działań 
niezależnie od przeciwności, jakie stawia przed nimi los.

Irmina Żarska

CO SŁYCHAĆ W PSP 
IM. T. HALIKA

Odlotowy Tydzień
Po raz kolejny w PSP im. T. Halika został zorganizowany Odlo-
towy Tydzień, w czasie którego uczniowie i nauczyciele wyka-
zali się kreatywnością dotyczącą wyglądu, rozrywek w czasie 
przerw oraz sposobów prowadzenia lekcji. Poniedziałek był 
Dniem Szalonego Makijażu. Wtorek - Dniem na Opak – oprócz 
ubrań założonych niezgodnie z przeznaczeniem w salach lek-
cyjnych można było dostrzec również uczniów i nauczycieli, 
którzy zamienili się rolami. W środę szaleństwo objęło wło-
sy – był to bowiem Dzień Zwariowanej Fryzury. Czwartkowy 
Dzień Czekolady był gratką nie tylko dla łasuchów, ale i dla 
osób zainteresowanych historią i sposobem przygotowywa-
nia ulubionych słodyczy. Odlotowy Tydzień zakończyliśmy 
Dniem Rocka, który dominował nie tylko w naszych styliza-
cjach, ale (być może przede wszystkim) na szkolnych koryta-
rzach w czasie przerw. Szczegółowa fotorelacja z całego tygo-
dnia na stronie szkoły i portalach społecznościowych.
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Szkolny Turniej o tytuł „Mistrza Dobrych Manier”
W ramach tradycyjnych Dni Kultury w SP2 w Redzie, 18 maja 
odbył się Szkolny Turniej o tytuł Mistrza Dobrych Manier. 
Celem turnieju była popularyzacja kultury osobistej i obycia 
towarzyskiego wśród uczniów oraz uświadomienie im istnie-
nia zasad grzecznościowych. Poprzez połączenie nauki z za-
bawą, turniej stał się dla uczniów świetną okazją do pogłę-
bienia znajomości zasad zachowania się i savoir-vivre oraz 
przećwiczenia umiejętności zachowania się w różnych sytu-
acjach życiowych. W turnieju wzięły udział wszystkie klasy 
IV-VII. Klasy rywalizowały w kilku konkurencjach, w tym: quiz 
wiedzy o zasadach dobrego wychowania, kalambury- przy-
słowia, scenki rodzajowe - przykłady zachowania się ludzi 
w różnych sytuacjach. Przez cały turniej klasy były również 
oceniane za zachowanie. Turniej został przygotowany przez 
p. Ewę Kardyś (pedagog szkolny) i p. Ewę Rój (szkolny psy-
cholog) z udziałem p. Kamili Budrewicz (logopeda) i p. Beaty 
Rejent (n-l wspomagający). W organizację i prowadzenie tur-
nieju zaangażowani byli uczniowie klas V i VII, co dodatkowo 
podnosi jego walor wychowawczy. Każdą z sześciu godzin 
rywalizacji kolejnych grup klas otwierała „Bardzo kulturalna 
piosenka” w pięknym wykonaniu Mikołaja Krügera z kl. VI D.
Każda tura zmagań kończyła się wspólnym wykonaniem 

utworu przez uczest-
ników turnieju. Mi-
strzem Dobrych Ma-
nier na poziomie klas 
IV została klasa IV g, 
na poziomie klas V - kl. 
V a, a na poziomie klas 
VI-VII - kl. VI D.

Spotkanie projektowe Erasmus+ Ecological Footprint 2020
W dniach 22-29 kwietnia gimnazjaliści z SP 3 wraz z opie-
kunami projektu: Sandrą Jażdżewską oraz Mariolą Szreder, 
wzięli udział w drugim spotkaniu projektowym Erasmus+ 
„Ecological Footprint 2020”w Redzie. Poprzednie spotkanie 
odbyło się w grudniu 2017 roku w Gifhorn, Niemcy. Projekt 
realizowany jest przy współpracy ze szkołami: Europaschu-
le Humboldt Gymnasium z Gifhorn, Niemcy oraz Goethe 
Gymnasium z  Burgas, Bułgaria. Podczas spotkania skupi-
liśmy się na naszym środowisku, a mianowicie, jak nasze 
codziennie życie na nie wpływa. Uczniowie prezentowali 
swoje spostrzeżenia oraz pomiary, które wcześniej wykona-
li za pomocą prezentacji. Podczas spotkania projektowego 
uczniowie m.in. zwiedzili ekologiczną elektrownię wodną 
w Żarnowcu; udali się na Hel, by wziąć udział w Błękitnej 
Szkole. Uczestnicy projektu wykonali również gry ekologicz-
ne w języku angielskim m.in. Memory oraz Tajniacy. Trzecie 
spotkanie projektowe odbędzie się we wrześniu w Burgas, 
a ostatnie w Gifhorn.

Tekst: Sandra Jażdżewska, Zdjęcie: Daniel Ringowski

Sukces uczniów SP3 w XIII Megaolimpiadzie Wiedzy z Języ-
ka Angielskiego
Filip Stubiński z klasy 3a oraz Michał Dusiński w z klasy 3b 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 zostali laureatami XIII Woje-
wódzkiej Megaolimpiady z języka angielskiego. Zdobyli oni 
II miejsce w konkursie, uzyskując odpowiednio 97% i 96% 
punktów. Uroczyste wręczenie nagród oraz pamiątkowych 
statuetek odbyło się 28 kwietnia w Gdańsku. Laureatom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych językowych 

sukcesów!
Tekst: Katarzyna Kałuża, Zdjęcie: Katarzyna Filbrandt

Żyjemy wierszem, literaturą, piosenką… i matematyką
„Złota Zosia” wygrała miejskie eliminacje do 47. Konkursu 
Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” w ka-
tegorii klas I – III SP oraz eliminacje powiatowe 
w Wejherowie. W dniach 26-27 maja Zosia 
Tartas będzie reprezentowała powiat wej-
herowski podczas Finału Wojewódzkiego 
Konkursu, który odbędzie się w Chmielnie. 
Trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę! 
W zakończonym w marcu IV Wojewódzkim 
Konkursie „Baśnie i legendy kaszubskie w 
komiksie”, organizowanym przez Szkołę Pod-
stawową nr 10 w Rumi, Lena Matysiak (kl. V a) zajęła 
I miejsce. Opiekunem pracy jest p. E. Strzelka. 
Natomiast w XI. edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy 
o Janie Pawle II organizowanym przez SP6 w Redzie, zespół 
w składzie Maciej Banaś i Dominik Odowski zajął III miejsce. 
Do konkursu uczniowie przygotowali się pod opieką ks. T. Je-
reczka.
W XII Wojewódzkim Konkursie „Matematyczne Ścieżki po 
Polsce”, organizowanym w Gdańsku pod patronatem Mar-
szałka Województwa Pomorskiego, drużyna w składzie: Na-
talia Zygmunt, Maciej Banaś, Igor Kraszewski (kl. VII b) zajęła 
III miejsce w bardzo silnej konkurencji w kategorii klas VII SP 
oraz II i III gimnazjum. Maciej Banaś zajął I miejsce indywi-
dualnie.

CO SŁYCHAĆ W SP 2 CO SŁYCHAĆ W SP 3
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CO SŁYCHAĆ W SP 4

CO SŁYCHAĆ W SP 5

Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
30 kwietnia uczniowie klasy IId Gimnazjum i IVc Szkoły Pod-
stawowej wspierani przez Martynę Kryżę z 3a oraz Paulinę 
Marczyńską i Nikolę Ryż z 6c zaprosili grono pedagogiczne 
oraz koleżanki i kolegów na uroczystą akademię z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która składała się 
z dwóch części. Pierwsza poświęcona była naszej wielkiej oj-
czyźnie – Polsce i chlubnym kartom jej historii, a druga – małej 
ojczyźnie – Kaszubom. Uczniowie klasy IId przywołali atmo-
sferę entuzjazmu jaka zapanowała po uchwalenia pierwszej 
w Europie konstytucji, a czwartoklasiści opowiedzieli o nie-
zwykłym miejscu na ziemi – Kaszubach. Mogliśmy m. in. 
zaśpiewać kaszubskie nuty, zobaczyć tradycyjny kaszubski 
taniec - Szewiec, obejrzeć scenki pochodzące z regionalnych 
legend: o powstaniu Kaszub oraz o korzeniach kaszubskiego 
haftu, posłuchać języka kaszubskiego w wierszu „Chto” A. La-
budy. W czasie uroczystości towarzyszył nam szkolny chór, 
który uatrakcyjnił ją pięknie wykonując pieśni okolicznościo-
we. Akademię przygotowały panie: Agnieszka Jurasz, Monika 
Kubisiak, Henryka Rotta, występ chóru - pani Barbara Tań-
ska, a akompaniował mu ksiądz Paweł Labuda. 

Redzka Piątka pływa na piątkę – spotkanie z kapita-
nem Romanem Paszke
W Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona rozpoczęły 
się zajęcia edukacji żeglarskiej, prowadzone przez Stowarzy-
szenie Yacht Club Rewa, w ramach drugiej edycji projektu 
„REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ 
PASJĄ I KUŹNIĄ CHARAKTERU”. Projekt jest dofinansowany 
przez Gminę Miasto Reda w ramach konkursu 
ofert dla organizacji pozarządowych, kwo-
tą 8.850zł. Obecnie realizowane są zaję-
cia teoretyczne z podstaw żeglarstwa 
i zasad bezpieczeństwa na wodzie. 
Elementem zajęć są spotkania z ludź-
mi zasłużonymi dla żeglarstwa. W tym 
roku do „Piątki” przybył znany polski 
żeglarz regatowy Roman Paszke, jach-
towy kapitan żeglugi wielkiej, budowniczy 
jachtów i twórca pierwszych w Polsce jachtów 
z włókien węglowych i kevlaru Gemini, MK Cafe, MK 
Cafe Premium. Kapitan Paszke jest inicjatorem udziału pol-
skiej załogi w regatach dookoła świata The Race i dowódcą 
jachtu WARTA-POLPHARMA. Uczniowie zasypali gościa pyta-
niami, dopytując o kolejne szczegóły z życia i samotnych rej-
sów oceanicznych. Spotkanie przebiegło we wspaniałej atmo-
sferze, a zakończyły je wspólne pozowanie do zdjęć i liczne 
prośby o autograf. Więcej informacji z zajęć edukacji żeglar-
skiej i bieżącej działalności Piątki dostępnych jest na stronie  
www.sp5reda.pl.

W gospodarstwie agroturystycznym „U Chłopa”
18 kwietnia uczniowie języka kaszubskiego wyruszyli w ko-
lejną podróż. Jej celem było gospodarstwo agroturystyczne 
„U Chłopa”, położone w malowniczym Chmielnie, nad samym 
brzegiem jeziora Kłodno. Podczas pobytu w gospodarstwie 
dowiedzieliśmy się w jaki sposób powstaje na Kaszubach 
chleb, a potem własnoręcznie wyrobiliśmy w korycie ciasto, 
wypełniliśmy nim formy i upiekliśmy pyszne bochenki żytnie-
go chleba, które potem zawieźliśmy do domów do degustacji. 
Poznaliśmy także historię diabelskich skrzypiec i wykonaliśmy 
ich miniaturki, zdobiąc je według własnego pomysłu. Również 
skrzypki przyjechały z nami do Redy, by zająć szczególne miej-
sce na naszych półkach z pamiątkami. Po zabawie na placu za-
baw, spacerze nad jezioro, powitaniu się z licznymi zwierzęta-
mi hodowanymi w gospodarstwie, rozpaliliśmy ognisko, żeby 
upiec w nim kiełbaski i odzyskać straconą tego dnia energię. 

Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych
9 kwietnia, w historycznej sali BHP stoczni gdańskiej odbyło się 
uroczyste wręczenie zaświadczeń laureatom wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych, ogłoszonych przez gdańskie kura-
torium na rok szkolny 2017/2018. Natalia Kaczmarek (VIID, opie-
kun – E. Majchrzak) została laureatką konkursu matematyczne-
go, Szymon Pobłocki (IIIC opiekun – N. Richert) języka polskiego, 
a Igor Rusiecki (IIIC, opiekun – Henryka Rotta) – historycznego. 
Natalia, Szymon i Igor, podczas eliminacji szkolnych, rejonowych 
i wojewódzkich, pokonali tysiące uczniów pomorskich szkół. 
Poza nimi, tytuł finalisty uzyskało kilkunastu uczniów SP 4: j. pol-
ski: Kinga Cyperska (IIC, opiekun – K. Hincke), Alina Ewertowska 
(IIIC, opiekun – N. Richert), j. niemiecki: Alina Ewertowska (IIIC, 
opiekun – G. Ciesielska), biologia: Jan Jabłonowski-Kęska, Woj-
ciech Mak, Igor Rusiecki i Szymon Ziółkowski (IIIC, opiekun – G. 
Okrój), geografia: Wojciech Mak (IIIC), Jakub Nurkiewicz (IIC), Szy-
mon Pobłocki (IIIC), Igor Rusiecki (IIIC), Szymon Ziółkowski (IIIC) 
– wszyscy pod opieką K. Bieńkowskiej. Gratulujemy i zachęcamy 
do udziału w przyszłorocznych konkursach. W uroczystości lau-
reatom towarzyszyła dyrektor SP4, Dominika Kowaliszyn.
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CO SŁYCHAĆ W SP 6 ODESZLI OD NAS...
Drużyna SP 6 na gdańskich zawodach „100km z Nordic 
Walking na 100-lecie Niepodległości RP”.
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska oraz Prezes Polskiej 
Federacji Nordic Walking już w kwietniu zaprosili nauczycieli 
oraz uczniów na sportowe obchody uczczenia 100-lecia od-
zyskania Niepodległości Polski. Zawody odbyły się 9 maja br. 
na AWFie, gdzie przygotowano trasę dla pasjonatów Nordic 

Walking oraz Slow Joggingu. 
Chętnych do uczestnictwa 
nie zabrakło. Obsada była 
międzynarodowa bo masze-
rowały również grupy z Fran-
cji czy Rumunii. Także druży-
na Szkoły Podstawowej nr 
6 w Redzie zdecydowała się 
na udział w tym wyjątkowym 
przedsięwzięciu. Redzką 
Szóstkę reprezentowali: dy-
rektor, M Rożyński, polonist-
ka A. Kostencka i  przyjaciel 
szkoły, W. Zientkiewicz. Wy-
korzystali oni dwugodzinny 

czas marszu do maksimum. Efekt? Medale za udział indywi-
dualny dla poszczególnych uczestników oraz piękny, drużyno-
wy medal dla reprezentacji szkoły. Była to wyjątkowa i bardzo 
udana impreza sportowa. 

aKa, Fot. A. Kostencka i W. Zientkiewcz

4 maja w Żukowie, w wieku 74 lat, zmarł Edmund Lewań-
czyk, wybitny kaszubski gawędziarz i wodzirej, autor pio-
senek i kierownik artystyczny zespołu Redzanie. Był jedną 
z ikon kaszubskiego folkloru.

Społecznik Edmund Lewań-
czyk był przewodniczącym 
Rady Muzeum Kaszubskie-
go w Kartuzach. Był czło-
wiekiem orkiestrą – grał na 
akordeonie, śpiewał, opo-
wiadał gadki kaszubskie, 
a przy tym wszystkim potra-
fił świetnie improwizować. 
Pierwszy publiczny koncert 
wykonał wraz z  Wiktorem 
Smukałą w 1955 roku dla 
uczniów Liceum Pedago-
gicznego w Żukowie. W cza-

sie służby wojskowej zorganizował zespół „Czarne Bere-
ty”. Przez prawie 30 lat był członkiem chóru Harmonia. 
W latach 1979–1985 był kierownikiem artystycznym Ka-
szubskiego Zespołu Folklorystycznego im. Aleksandra To-
maczkowskiego „Bazuny”. Od 1989 roku prowadził Jarmark 
Wdzydzki. Był założycielem Towarzystwa Przyjaciół Muze-
um Kaszubskiego Parku Etnograficznego w Wdzydzach Ki-
szewskich. Od 2002 roku był kierownikiem artystycznym 
zespołu „Redzanie”. Wydał z nimi dwie płyty: „Słowiąc kroj 
e ledzi” oraz płytę autorską „Tatczezna”. Pieśni powstały 
z umiłowania kaszubskiej ziemi, tradycji rodzinnego muzy-
kowania oraz z chęci przekazania i kontynuowania trady-
cji ludowej pieśni i muzyki. Edmund Lewańczyk był także 
autorem kolęd kaszubskich. Jedna z bardziej znanych pieś-
ni to „Na niebie gwiozda jasnieje”. W stroju kaszubskim 
z akordeonem prowadził różnego rodzaju imprezy, promu-
jąc folklor kaszubski. Wszystko to robił dla krzewienia kul-
tury kaszubskiej. W 2015 roku obchodził jubileusz 60-lecia 
pracy artystycznej. 

Z wielkim smutkiem i ża-
lem żegnamy Pawła Hincke 
Członka Zarządu Miasta 
Redy w latach 1990-1998, 
Radnego Rady Miejskiej 
w  Redzie, Prezesa Zrzesze-
nia Kaszubsko Pomorskiego 
w latach 1995-2001. Współ-
założyciela oraz członka 
zespołu REDZANIE, nie-
strudzonego propagatora 
kaszubszczyzny. Odznaczo-
nego Brązowym, Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz medalem „Zasłużony 
dla Miasta Redy”. Przyjacie-
la niosącego uśmiech, spo-
kój i dobrą radę.

18 maja – Dzień Patrona Szkoły Jana Pawła II
Uroczystości rozpoczęto przybliżeniem sylwetki Papieża 
Polaka. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie pod 
opieką wychowawców młodzi grali w gry planszowe przy-
gotowane przez starszych kolegów i oglądali filmy o Janie 
Pawle II. Później wychowawcy wręczyli certyfikaty Labiryn-
tu- autorskiego projektu SP6 w którym dzieci wykazują się 
wiedzą o Papieżu Polaku i wiedzą o społeczeństwie. Każdy 
skosztował także tradycyjnej papieskiej kremówki.
Zwieńczeniem dnia było podsumowanie XI Konkursu Wie-
dzy o Janie Pawle II oraz występ szkolnego Teatru Koni-
czynka w autorskim spektaklu Anety Kujawczyk i Grażyny 
Tamas (koordynatorek Teatru) zatytułowanym „Dawno, 
dawno temu…” Miło nam również poinformować, że lau-
reatami Konkursu Papieskiego zostali uczniowie Redzkiej 
Szóstki. Drugie miejsce zajęła drużyna z SP4, a trzecie 
z  SP2. Nagrody wręczył Krzysztof Krzemiński, Burmistrz 
Miasta Redy.

aKa, Fot. Marcela Lenartowicz
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ODPADY KUCHENNE – CO WARTO WIEDZIEĆ, część 1.  

Na  mocy  rozporządzenia  Ministra  Środowiska, 
system  gospodarki  odpadami  komunalnymi, 
funkcjonujący  od  2013  roku,  zostanie  rozszerzony. 
Obecnie odpady komunalne segregujemy w naszych 
domach na następujące frakcje – odpady zmieszane, 
odpady  surowcowe  (w  tym  papier,  metale 
i tworzywa sztuczne oraz szkło) oraz odpady zielone 
(skoszona trawa  i  liście). Ten podział pozostanie bez 
zmian. Modyfikacja zasad obejmować będzie jedynie 
wydzielanie  z  odpadów  zmieszanych  odpadów 
kuchennych,  czyli  biodegradowalnych  resztek 
żywności. Praktycznym  aspektem  tej  zmiany będzie 
zmniejszenie  objętości  odpadów  zmieszanych  o  te 
odpadki,  które  zawierają w  sobie najwięcej wilgoci, 
najszybciej  się psują  i odpowiadają  za powstawanie 
nieprzyjemnego zapachu.  

Tak  jak odpady  surowcowe, które  trafiają m.  in. do 
regionalnej  instalacji  przetwarzania  odpadów 
komunalnych,  czyli  EKO  DOLINY  Sp.  z  o.o. 
w Łężycach,  gdzie  są  sortowane,  a  następnie 
przekazywane do recyklingu, tak  i odpady kuchenne 

zostaną  „odzyskane”  –  w  postaci  kompostu  lub 
polepszaczy  gleby  oraz  biogazu,  który  jest 
przetwarzany  na  energię  elektryczną.  Rozszerzony 
system  obowiązywać  nas  będzie  od  1 stycznia 
2020 roku. 

Obowiązek  obowiązkiem,  ale  segregowanie 
bioodpadów  niesie  za  sobą  też  szereg  zalet 
środowiskowych, ekonomicznych i społecznych: 

 ograniczenie  masy  odpadów  komunalnych 
trafiających  na  składowisko  –  dzięki  temu 
wydłuża się pojemność, a tym samym żywotność 
składowiska; 

 usprawnienie  procesu  segregacji  odpadów  w 
RIPOK  –  odzysk  odpadów  surowcowych 
ze strumienia  odpadów  komunalnych 
(oczyszczonych  z  odpadów  bio)  jest  bardziej 
efektywny,  w związku  z  tym  więcej  ich  może 
zostać  poddana  recyklingowi  i  ponownemu 
użyciu; 

 ograniczenie  ilości  wody  trafiającej  na 
składowisko – mokre odpady spożywcze sprzyjają 
procesom  gnilnym  w  kwaterach  składowiska, 
natomiast  woda  przenikająca  przez  warstwy 
śmieci  wymywa  zawarte  w  nich  substancje  i 
wypływa  w  postaci  „odoronośnych”  odcieków 
bogatych  nie  tylko  w  materię  organiczną,  ale 
i całą  gamę  szkodliwych  związków,  które 
wymagają dodatkowych procesów oczyszczania;  

 ponowne  wykorzystanie  przetworzonej  frakcji 
„bio” – produkcja biogazu, kompostu,   

 ograniczenie marnowania żywności, 

 budowanie  świadomości  ekologicznej  oraz 
nawyków prośrodowiskowych.  

Więcej  informacji  na  temat  odpadów 
biodegradowalnych  odnajdą  Państwo  w  kolejnych 
wydaniach  naszych  artykułów.  Zapraszamy  do 
lektury! 
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