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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
DO RADY MIEJSKIEJ W REDZIE VIII KADENCJI ZOSTALI WYBRANI:

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
Uchwały podjęte na XLVII sesji w dniu 26.09.2018 r.
1.  Uchwała nr XLVII/490/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego 
Koksik Spółka z o.o. w Redzie w drodze wniesienia wkła-
du niepieniężnego (aportu) i objęcia w zamian nowych 
udziałów.

2.  Uchwała nr XLVII/491/2018 w sprawie zmiany Uchwały 
nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 
grudnia 2017 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 
2018 rok.

3.  Uchwała nr XLVII/492/2018 w sprawie zmiany Uchwały 
nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 
grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Redy.

4.  Uchwała nr XLVII/493/2018 w sprawie przystąpienia 
Gminy Miasto Reda do opracowania „Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Cyberprzemocy na lata 2018-2022.

Uchwały podjęte na XLVIII sesji w dniu 15.10.2018 r.
1.  Uchwała nr XLVIII/494/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na dzierżawę na okres 10 lat i odstąpienie od obowiąz-
ku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miasta Reda. 

2.  Uchwała nr XLVIII/495/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczaso-
wymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same 
nieruchomości, na okres do 3 lat.

3.  Uchwała nr XLVIII/496/2018 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Redy. 

4.  Uchwała nr XLVIII/ 497/2018 w sprawie zmiany Uchwa-
ły nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 
20.12.2017 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 
2018 rok. 

5.  Uchwała nr XLVIII/498/2018 w sprawie zmiany Uchwa-
ły nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 
20.12.2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Redy. 

6.  Uchwała nr XLVIII/499/2018 w sprawie odwołania Skarb-
nika Gminy Miasto Reda. 

Uchwały podjęte na XLIX sesji w dniu 17.10.2018 r.
1.  Uchwała nr XLIX/ 500/2018 w sprawie nadania nazwy 

drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie miasta 
Redy.

2.  Uchwała nr XLIX/501/2018 w sprawie powołania Skarb-
nika Gminy Miasto Reda.

3.  Uchwała nr XLIX/502/2018 w sprawie skargi wniesionej 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 
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ROZPOCZYNA SIĘ 
SYSTEMOWA WALKA 
Z CYBERPRZEMOCĄ

REDA DOFINANSOWUJE 
WEJHEROWSKI SZPITAL

Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński i wicepre-
zes Stowarzyszenia In Gremio Marek Radyko podpisali 
umowę na opracowanie, wprowadzenie projektu i rea-
lizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciw-
działania Cyberprzemocy na lata 2018 - 2022. 

Rada Miejska w Redzie uchwaliła przystąpienie do opraco-
wania Programu na ostatniej sesji. Tym samym Reda, jako 
drugi po Gdyni samorząd w Polsce, rozpoczyna proces 
wprowadzania systemowych rozwiązań mających chronić 
dzieci przed cyberprzemocą. 11 października w Urzędzie 
Miasta w Redzie odbyło się spotkanie inaugurujące prace 
nad „Gminnym Programem Przeciwdziałania Cyberprze-
mocy na lata 2018–2022”. Zaproszono przedstawicieli 
wszystkich redzkich szkół i przedszkoli, jednostki organi-
zacyjne miasta, lokalne organizacje pozarządowe i policję. 
Założenia przygotowanego programu przedstawili współ-
twórcy programu gdyńskiego: ekspert ds. cyberprzemocy 
Jakub Ubych i psycholog Paweł Brzeziński z Ośrodka Psy-
chologiczno-Pedagogicznego RAZEM. 
Podstawą Programu jest synergia działań skierowanych 
do dzieci, rodziców i nauczycieli. Opracowane rozwiązania 
systemowe ustalają jednolite zasady i procedury oraz za-
pewniają zintegrowany system szkoleń. Najważniejsza jest 
spójność działań na linii szkoła – dom.
W ramach Programu w szkołach zostaną przeprowadzone 
badania, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, uczniów i ro-
dziców oraz audyty bezpieczeństwa cyfrowego. Urucho-
miona zostanie strona internetowa www.cyberprzemoc-
reda.pl oraz internetowa infolinia.

W miniony wtorek, 16 października 2018 roku bur-
mistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński podpisał 
umowę, w myśl której Gmina Miasto Reda przekaże 
pieniądze na zakup aparatu do USG dla Oddziału Chi-
rurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistyczne-
go w Wejherowie im. F. Ceynowy.

Na sesji w dniu 4 września Rada Miejska w Redzie podjęła 
uchwałę o udzieleniu spółce „Szpitale Pomorskie” dotacji 
celowej w wysokości 20 000 zł  na zakup aparatu USG dla 
szpitala w Wejherowie. Środki pochodzą w całości z budże-
tu Gminy Miasto Reda na 2018 rok.
Umowa została podpisana w Redzie. Spółkę „Szpitale Po-
morskie”, do której należy wejherowski szpital reprezento-
wali Prezes Zarządu Jolanta Sobierańska – Grenda i Wice-
prezes Zarządu Andrzej Zieleniewski.
Nie jest to pierwsza pomoc przekazana przez redzki sa-
morząd dla wejherowskiego szpitala. W latach 2014 – 2018 
Gmina Miasto Reda przekazała szpitalowi Specjalistyczne-
mu dotacje w łącznej kwocie 136 tysięcy zł. 

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
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WALCZYMY O ŚWIEŻE 
POWIETRZE

BOISKO JUŻ OTWARTE

3 października w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego podpisano umowę o dofinansowanie 
projektu „Odnawialne źródła energii oraz instalacje 
solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck 
oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”.

Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, 
realizowany jest w partnerstwie z Gminą Luzino (Lider Pro-
jektu), Linia, Łęczyce, Gniewino oraz Miasto Puck, a dofi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 
Decyzją z dnia 19 lipca 2018 r. Zarządu Województwa 
Pomorskiego dofinansowanie otrzymały 24 projek-
ty, które uzyskały najwyższą punktację w trakcie oceny 
strategicznej I stopnia. W sumie, w ramach ogłoszonego 
przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPPM.10.03.01-
-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1 Odnawialne Źród-
ła Energii złożono 262 wnioski. Po ocenie formalnej wybra-
no 174, a ocenę strategiczną przeszły jedynie 24 projekty. 
Partnerski wniosek Gminy Miasto Reda, Miasta Puck oraz 
Gmin Luzino, Linia, Łęczyce oraz Gniewino znalazł się na 
bardzo wysokiej drugiej pozycji. 
Całkowita wartość projektu w okresie realizacji od 
1.10.2018 do 31.01.2020 wyniesie 12,658 mln zł, z czego UE 
pokryje ponad 8 mln zł. 

7 października o godz. 13:00 odbyło się otwarcie boiska 
piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 2. 

 

Gmina Miasto Reda 
na podstawie podpisanej umowy partnerskiej wspólnie 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie 
Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Puck oraz Gminy 
Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”  

Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
z procesów spalania paliw kopalnych przez domowe kotłownie  oraz zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł  energii w ogólnym bilansie energetycznym gmin 
partnerskich. 

Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Luzino. 
Dofinansowanie projektu z UE:  8.350.345,93 PLN  

 

W ramach przedsięwzięcia na terenie Gminy Miasto Reda 
zaplanowano utworzenie 8 instalacji solarnych, 34 instala-
cji fotowoltaicznych oraz 3 pomp ciepła dla celów central-
nego ogrzewania lub ogrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Szacuje się, że instalacje OZE pozwolą na redukcję emisji 
1511,01 ton równoważnika CO2 rocznie. W projekcie zosta-
nie również zwiększona zdolność wytwarzania energii od-
nawialnej o 2,23 MW. To kolejny etap realizacji przyjętego 
wcześniej przez Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Miasto Reda.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi przez Przewodniczą-
cego RM w Redzie Kazimierza Okroja, radnych, burmistrza 
Krzysztofa Krzemińskiego, dyrektor szkoły Iwonę Nowicką 
i przedstawiciela Rady Rodziców, wystąpiła grupa gim-
nastyczna dziewcząt pod kierunkiem p. Róży Ostolskiej. 
Następnie rozegrano Towarzyski Turniej Piłkarski Dzieci, 
w którym w dwóch meczach zmierzyły się Szkoła Podsta-
wowa nr 4 z ekipą gospodarzy, czyli szkoły Podstawowej 
nr 2. Spotkania prowadził sędzia Rafał Brieger. Wygrała 
reprezentacja SP 2 pod kierunkiem trenera Wiesława Zięt-
kowskiego. 

Budowa boiska obejmowała odwodnienie terenu, co wyko-
nano w roku ubiegłym oraz tegoroczne prace: wykonanie 
nawierzchni z syntetycznej trawy, ogrodzenie i  oświetle-
nie. Inwestycja zakończyła się zgodnie z planem i możemy 
cieszyć się nowym obiektem rekreacyjno - sportowym.
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PODSUMOWANIE 
SEZONU  
GRZEWCZEGO W REDZIE

JEDZIEMY 
ROWEREM WZDŁUŻ 
OBWODOWEJ

20 maja br. zakończono kolejny sezon grzewczy w Re-
dzie. Od 15 września 2017 r. dostarczyliśmy naszym 
odbiorcom 161 556 GJ ciepła, w tym na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania 119 872 GJ. Czynnikiem charakte-
ryzującym – umożliwiającym porównywanie okresów 
grzewczych jest średnia temperatura zewnętrzna i ilość 
stopniodni – wielkość porównująca długość trwania 
i średnią temperaturę zewnętrzną okresu grzewczego. 

W mijającym sezonie średnia temperatura zewnętrz-
na osiągnęła wartość 6,7°C, a liczba stopniodni wyniosła 
3 474. W poprzednim sezonie grzewczym 2016/2017 wiel-
kości te wynosiły 6,3°C i 3 600 stopniodni. Oznacza to, że 
w ostatnim sezonie grzewczym na potrzeby centralnego 
ogrzewania teoretycznie zużyliśmy o ok. 3% mniej ciepła 
niż w sezonie 2016/2017. Dane te nie uwzględniają dwóch 
kluczowych dla ogrzewania parametrów, a mianowicie 
stopnia nasłonecznienia terenu oraz prędkości i kierunku 
wiatru. Na poniższym wykresie przedstawiono procento-
wą wielkość sprzedaży ciepła w ciągu roku 2017. 
Do naszych 419 odbiorców dostarczaliśmy ciepło siecią cie-
płociągów o łącznej długości 22,864 km. W roku 2017 przy-
łączyliśmy 10 nowych obiektów i rozbudowaliśmy sieć cie-
płowniczą o 150 mb. Ponad 92% eksploatowanych naszych 
ciepłociągów wykonanych jest w technologii preizolacji, 
z czego ponad 56% jako rury podwójne charakteryzujące 
niższymi stratami ciepła na przesyle o nawet 30%. Roz-
budowaliśmy również systemu monitoringu i sterowania 
węzłami ciepłowniczymi – podłączyliśmy do niego 49 szt. 
węzłów, dzięki czemu mamy możliwość zdalnej obserwacji 
i regulacji parametrów pracy urządzeń oraz szybszej reak-
cji na stany awaryjne. Wymieniliśmy również dwie ponad 
trzydziestoletnie pompy w ciepłowni na nowoczesne ener-
gooszczędne urządzenia.
W roku 2018 planujemy dalszą rozbudowę sieci ciepłowni-
czych i podłączanie nowych odbiorców, w tym we współ-
pracy z UM Redy, kilkunastu odbiorców indywidualnych, co 
powinno pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza w  na-
szym mieście. Odnowiona zostanie następna ściana bu-
dynku ciepłowni oraz zostaną zmodernizowane pracujące 
również już ponad 30 lat szafy sterownicze kotłów. 
Pragniemy również poinformować o ciekawostce, a miano-
wicie we współpracy z Fundacją Remiza i Zakładem Remon-
towym Fimar na naszym kominie zainstalowane zostało 
gniazdo dla sokołów. Operacja ta została zrealizowana pod 
koniec kwietnia br., a już w pierwszych dniach maja zaob-
serwowano przy gnieździe sokoła pustułkę. Mamy nadzie-
ję, że gniazdo zostanie zaakceptowane i zasiedlone jeszcze 
w tym roku i, że wyklują się pisklęta. Na dowód tego poniżej 
zamieszczamy zdjęcie wykonane przez jednego z inicjato-
rów przedsięwzięcia, które potwierdza to wydarzenie. Do-
celowo, we współpracy z TK Chopin planujemy zamonto-
wać kamerę umożliwiającą ciągłą obserwację skrzydlatych 
mieszkańców gniazda i liczymy, że lokal docelowo zostanie 
zamieszkany przez znacznie większego i rzadziej widywa-
nego sokoła wędrownego.

Zakończyła się realizacja III etapu zadania inwesty-
cyjnego „Przebudowa ul. Obwodowej”. Oznacza to, że 
wzdłuż całej ulicy jest już gotowy nowy chodnik i ścież-
ka rowerowa. Ostatni etap prac przebiegał na odcinku 
od ronda ul. Młyńskiej i Morskiej w Redzie do ul. Gdań-
skiej.

Tym samym zakończył się ostatni etap bardzo oczekiwanej 
przez mieszkańców, a rozpoczętej dwa lata temu inwesty-
cji, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu po-
ruszania się w ciągu ulicy Obwodowej. Z ulicy Obwodowej 
korzysta bardzo wielu pieszych, rowerzystów i biegaczy.

Inwestycję miasto rozpoczęło w roku 2016, na odcinku od 
Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej. Łączna długość przebudo-
wanego odcinka wyniosła około 730 metrów. W roku 2017 
prace były kontynuowane na odcinku od ul Łąkowej do 
ronda ul. Młyńskiej i Morskiej, na długości ok. 870 m. Trze-
ci, ostatni etap inwestycji przypadł na rok bieżący i obej-
mował 420 metrów chodnika i 217 metrów ścieżki rowe-
rowej, która kończy się przy ul. Bosmańskiej. Dodatkowo, 
na ścieżce rowerowej w okolicach ronda skrzyżowania ulic 
Obwodowej i Młyńskiej, na odcinku 175 metrów istnieją-
ca nawierzchnia z kostki została wymieniona na mieszan-
kę asfaltowo – betonową. Nowy chodnik jest wykonany 
z szarej kostki betonowej, zaś ścieżka z czarnej mieszan-
ki asfaltowo - betonowej. Pomiędzy ścieżką i chodnikiem 
przebiega skrajnia z płytek betonowych. Łączna szerokość 
chodnika i ścieżki rowerowej wynosi 4 metry.
Połowę kosztów inwestycji sfinansowało Starostwo Powia-
towe w Wejherowie. Pozostała kwota pochodziła z budżetu 
Gminy Miasto Reda.
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8 LISTOPADA
w godz. 15:00-16:00 Osiedle Konopnickiej, 

Reda - Pieleszewo i Betlejem
w godz. 16:00-17:00 dzielnica Centrum

15 LISTOPADA
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

Spotkania odbywają się w sali nr 110 Urzędu Miasta 
w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. 

POZNAJ SWOJEGO 
DZIELNICOWEGO!

POLICJA APELUJE WARTO CZYTAĆ 
DZIECKU, JUŻ OD 
URODZENIA! 

Policjanci Komisariatu Policji w Redzie apelują o właściwe 
zabezpieczenie swoich rowerów przed kradzieżą. Pomimo, 
że sezon na poruszanie się nimi powoli się kończy, dalej 
znajdują się na celowniku złodziei. Najczęściej giną rowery 
pozostawione bez żadnego zabezpieczenia w piwnicach, 
na balkonach i klatkach schodowych. Nagminnie zdarzają 
się też przypadki kradzieży jednośladów zabezpieczonych. 
Rowery pozostawione na chwilę bez nadzoru również stają 
się łatwą zdobyczą dla złodzieja. Warto więc stosować spe-
cjalistyczne blokady oraz przechowywać sprzęt w miejscu 
niedostępnym dla osób postronnych. Najlepiej sfotografo-
wać rower i ustalić jego numer fabryczny, aby w przypadku 
kradzieży przekazać zdjęcia oraz numery indywidualne. 
W przypadku kradzieży niezwłocznie należy powiadomić 
o tym najbliższą jednostkę policji.

Reda ma powitalny prezent dla swoich najmłodszych 
mieszkańców. Książeczkę „Witaj na świecie! Witaj w Re-
dzie!” otrzyma od tej pory każdy nowonarodzony obywa-
tel Redy.  

Książeczka zawiera rymowane teksty dotyczące bliższe-
go i dalszego otoczenia dziecka oraz ilustracje, opracowane 
stosownie do wieku małego odbiorcy. Całość nawiązuje do 
Redy, jako miejsca życia rodziny, opisuje konkretne miejsca 
i pory roku, ukazując kolejne etapy rozwoju małego dziecka. 
W każdym egzemplarzu książeczki jest 
miejsce na opisanie jej właś-
ciciela, co sprawia, że jest ona 
bardzo osobistą pamiątką. 
Pomysłodawczyniami i autor-
kami książeczki są  mieszkan-
ki Redy: Patrycja Wojtkowiak 
– Skóra i Kasia Drewek – Woj-
tasik. Przypomnieć należy, 
że Reda jako jedno z niewie-
lu miast w  Polsce ma dodatni 
bilans przyrostu naturalnego 
i  miejmy nadzieję, że to się nie 
zmieni. 
Uroczysta premiera książeczki odbędzie się 17 listopada 
o godz. 12:00 w Mediatece. Zapraszamy maluchy do lat 3, 
każdy mały gość otrzyma swój egzemplarz!

Witaj na świecie!

Witaj w Redzie!
Patrycja Wojtkowiak-Skóra

Kasia Drewek-Wojtasik

książeczka maluszka
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SENIORALIA 
W LUBLIŃCU

SENIORZY 
W „FABRYCE KULTURY”

Na zaproszenie władz Lublińca, miasta partnerskiego 
Redy, piętnastoosobowa delegacja słuchaczy redzkie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członków stowarzy-
szenia „Kunszt” wzięła udział w organizowanych przez 
miasto Lubliniec obchodach Dnia Seniora. 

W imprezie wzięła udział także reprezentacja Łowicza – 
drugiego miasta partnerskiego Redy. Spotkanie było zna-
komitą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie prowa-
dzonej w tych miastach polityki senioralnej. 
Lublinieckie Senioralia rozpoczęły się plenerowym spot-
kaniem grup z Redy, Łowicza i Lublińca, które zostały 
przywitane przez władze miasta i miejscowy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Drugiego dnia w Miejskim Domu Kultury 
przedstawiono prezentacje delegacji miast partnerskich 
na temat działań adresowanych do seniorów oraz prowa-
dzonych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Prezentacjom 
towarzyszyły występy artystyczne seniorów i uczniów lub-
linieckich szkół podstawowych. Równolegle, w kuluarach 
trwały konsultacje i porady w wydzielonych strefach zdro-
wia, aktywności i relaksu oraz edukacji. 

12 października Miejski Dom Kultury i Miejska Biblio-
teka Publiczna zorganizowały pierwszą redzką SENIO-
RADĘ. Spotkanie w Fabryce Kultury rozpoczęło się 
prezentacją oferty redzkich instytucji skierowanej do 
ludzi starszych, jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Bi-
blioteka, Dom Kultury i MOSiR. 

Swoje wykłady przedstawiły geriatra dr Dagmara Wie-
wórkowska oraz dietetyk Małgorzata Konkel i wizażystka 
Aleksandra Wereńczuk – Hinc. Nie brakowało przerywni-
ków muzycznych oraz występów teatralnych. W przerwach 
można było posilić się przygotowanym przez redzkie koło 
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego tradycyjnym chlebem 
ze smalcem, kiszonym ogórkiem i ciastami. Podsumowując 
imprezę, Bożena Natzke i Tomasz Wiśniewski zwrócili się 
z prośbą o propozycje na przyszłość, jedna została zreali-
zowana natychmiast, a mianowicie możliwość potańczenia 
przy muzyce zespołu Hals. 
Samorządy coraz bardziej otwierają się na potrzeby kultu-
ralne i społeczne osób starszych. Po uchwaleniu i rozpo-
częciu w tym roku realizacji „Programu Senioralnego dla 
Gminy Miasto Reda na lata 2018 – 2022” miasto może pro-
wadzić działania bardziej usystematyzowane i cykliczne. 
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Kulminacyjnym punktem imprezy była III LUBLINIECKA 
GALA SENIORA, którą otworzył wernisaż malarstwa re-
dzianki Brygidy Śniateckiej obchodzącej 25-lecie działalno-
ści artystycznej. Po części oficjalnej i wręczeniu wyróżnień 
„Senior Roku 2018 Miasta Lublińca” i „Miejsca Przyjaznego 
Seniorom” wystąpił zespół Blue Party.
Nie zabrakło czasu na zwiedzanie okolicy, goście odwiedzi-
li kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, Skansen Maszyn 
Parowych i rynek Tarnowskich Gór, 
a także muzeum patronki 
Lublińca Edyty Stein. Od-
jeżdżających seniorów 
żegnali burmistrz Lub-
lińca Edward Maniura 
i Prezes Zarządu Uni-
wersytetu Trzeciego 
Wieku w Lublińcu 
Roman Szafraniec, 
który przez cały czas 
znakomicie opiekował 
się delegacjami z Redy 
i Łowicza.
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fot. M. Kaczmarek
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
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UHONOROWANO 
SPORTOWCÓW I DZIAŁACZY

SUKCESY MŁODYCH 
JUDOKÓW

MISTRZYNIE Z SP 4

29 września, w gdańskiej hali Ergo Arena odbyła się uroczy-
stość pt. „Sto medali na sto lat Niepodległej”. 

Z tej okazji Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz 
uhonorował medalem „Za Zasługi dla Gdańskiego Sportu” 
dwoje mieszkańców Redy: Jarosławę Jóźwiakowską - Zdun-
kiewicz, siatkarkę i lekkoatletkę, skoczkinię wzwyż, srebrną 
medalistkę Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku, oraz 
Michała Kaczmarka, działacza sportowego od 1973 roku, 

trenera judo, długoletniego 
prezesa Okręgowego Związku 
Judo w Gdańsku, organizato-
ra mistrzostw Europy i Polski, 
społecznika, dokumentalistę 
oraz fotografa. 3 października, 
na spotkaniu zorganizowanym 
przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego i Pomorską Fe-
derację Sportu w Wejherowie 
podsumowano 20 lat działal-
ności samorządu lokalnego 
na rzecz rozwoju sportu oraz 
uhonorowano sportowców 

i działaczy lokalnej społeczności, wśród których znaleźli się 
mieszkający w Redzie Jerzy Conradi, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz Andrzej Byczkow-
ski, dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – 
Wychowawczych w Wejherowie.
11 października, na stadionie 
lekkoatletycznym w Redzie od-
była się uroczystość odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej lekko-
atlety Mirosława Łuniewskiego 
- mieszkańca Redy, aktualnego 
Mistrza Świata i Europy Ma-
sters, czwartego chodziarza na 
świecie pod względem ilości lat 
startów non-stop, najlepszego 
polskiego lekkoatlety w sezonie 
startowym 2017 w kategorii Masters, który podczas 50-let-
niej kariery sportowej wywalczył 38 medali. Gratulujemy!

W dniu 6 października ośmioro zawodników z UKS SIMBA 
REDA wzięło udział w VIII Kokoro Grand Prix Turnieju Judo 
dla dzieci, młodzików i juniorów młodszych. 

Był to jeden z turniejów Inter Ligii, odbywających się w 8 
miastach Polski. W turnieju brali udział zawodnicy z Polski 
jak i  z zagranicy. W sobotniej rywalizacji nasi reprezentan-
ci przywieźli do Redy 8 medali. Szczegółowa klasyfikacja na 
reda.pl.

Zawodniczki z Redy rewelacyjnie zaprezentowały się w Mi-
strzostwach Województwa Pomorskiego Szkół Podstawo-
wych w Sztafetowych Biegach Przełajowych.  Zawody od-
były się 18 października w Garczynie.

Ogromny sukces odnieśliśmy w rywalizacji dziewcząt w ra-
mach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W tej kate-
gorii po ciężkiej walce reprezentantki Szkoły Podstawowej nr 
4 w Redzie na ostatniej zmianie wygrały swój bieg i zostały 
Mistrzyniami Województwa Pomorskiego. Złota sztafeta 
biegła w składzie : Daria Teska, Natalia Molenda, Pola Król, 
Maja Szymichowska, Julia Górniak, Emilia Formella, Amelia 
Hermann, Wiktoria Ostrowicka, Karolina Dończyk, Agata 
Różankiewicz. Trenerami i opiekunami tej drużyny byli: Ilona 
Myszk, Tomasz Formela oraz Krzysztof Jędrzejewski. Redz-
ka szkoła będzie reprezentować województwo pomorskie 
w Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego.
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W sobotę 20 października Lena Jachimek, nasza redzka 
zawodniczka w badmintonie, uczennica SP 6 w Redzie, 
zdobyła w wielkim stylu trzy złote medale w Mistrzo-
stwach Województwa Pomorskiego w Starogardzie 
Gdańskim. Lena rozgromiła konkurencję w swojej ka-
tegorii wiekowej, w singlu, deblu i mikście.

Gratulacje dla Leny, jej rodziców i trenerów! Życzymy suk-
cesów i wytrwałości w dalszych przygotowaniach do Mi-
strzostw Polski.

W sobotę 6 października odbyło się uroczyste otwarcie 
Przedszkola nr 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie (daw-
niej „Akademia Pana Kleksa”). 

W uroczystości uczestniczyli m.in. dzieci uczęszczające 
do przedszkola wraz z rodzicami, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Kazimierz Okrój, radni, przedstawiciele lokalne-
go samorządu z Burmistrzem Miasta Redy Krzysztofem 
Krzemińskim na czele. Całość uświetniły występy małych 
przedszkolaków.

Już po raz trzeci TKS Reda Ciechocino razem z radny-
mi i Urzędem Miasta zorganizował festyn w ciechociń-
skim parku. 

Na mieszkańców czekało wiele  atrakcji, jak loteria fanto-
wa, ciekawe licytacje, słodka kawiarenka, strzelnica, dmu-
chane zjeżdżalnie, przejeżdża konna, malowanie twarzy 
oraz występ zespołu Izzy Rockers. Fanty do loterii oraz licy-
tacji pomogli zebrać radni dzielnicy, a ciasto do kawiarenki 
upiekli rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 Redzie.  
Specjalne podziękowanie należy się również nauczycielom 
z „trojki”, którzy przygotowali uczniów do występów oraz 
obsługiwali kawiarenkę, loterię fantową czy inne stoiska.  
Podczas festynu uczniowie Gimnazjum nr 2 rozpowszech-
niali wiedzę ekologiczną zdobytą podczas realizacji projek-
tu Erasmus + Europe go green! Jest to europejski projekt 
realizowany wspólnie ze szkołami z Niemiec i Bułgarii. 

POTRÓJNA MEDALISTKA! MIEJSKIE 
PRZEDSZKOLE NR 1 
OFICJALNIE OTWARTE

PRZYWITANIE JESIENI 
W CIECHOCINIE

Podczas wakacji przeprowadzono termomodernizację bu-
dynku, a na dachu przedszkola zamontowano instalację 
fotowoltaiczną o mocy 4,32 kWp, w skład której wchodzi 
16 sztuk paneli fotowoltaicznych. Inwestycja została zrea-
lizowana w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków stanowiących własność Gminy 
Miasto Reda z podziałem na części”, w ramach Programu 
Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.
Przypominamy, że Gmina Miasto Reda realizuje projekt 
„Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych 
miejsc przedszkolnych w Redzie”. W ramach projektu do-
finansowane będzie bieżące funkcjonowanie publicznych 
przedszkoli, wliczając w to ofertę zajęć dodatkowych. Ro-
dzice będą w tym czasie ponosili jedynie koszty wyżywie-
nia dzieci.
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Gmina Miasto Reda 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Przedszkolaki z perspektywą- utworzenie 275 nowych miejsc 
przedszkolnych w Redzie”  
 
Celem projektu jest zwiększenie liczby brutto trwałych miejsc wychowania 
przedszkolnego o 275 miejsc w stosunku do stanu obecnego oraz poprawa jakości 
usług edukacji przedszkolnej na terenie miasta Reda. 

 
Dofinansowanie projektu z UE:  4.253.329,37 PLN  
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DZIAŁO SIĘ W BIBLIOTECE!

18 października w auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Re-
dzie wręczono Stypendia Burmistrza Miasta Redy, któ-
re Miejska Komisja Stypendialna przyznała uczniom 
oraz studentom zamieszkałym w Redzie za osiągnię-
cia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 
i akademickim 2017/2018. 

Jednorazowe stypendia wynoszą od 200 zł do 800 zł. Sty-
pendia naukowe otrzymało 32 uczniów i 2 studentów. 
Stypendia sportowe otrzymało 72 uczniów i 3 studentów. 
Ponadto przyznano 19 stypendiów artystycznych dla ucz-
niów. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

23 października piękny jubileusz stu lat życia obcho-
dziła najstarsza mieszkanka Redy, Pani Anna Kühnast. 

Z tej okazji Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński 
w imieniu mieszkańców Redy oraz własnym złożył Dostoj-
nej Jubilatce serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższe-
go szacunku.

6 października, w ramach „Afery Kryminalnej 2018” Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Redzie odwiedziła Katarzyna Puzyń-
ska, autorka m.in. cyklu o policjantach z Lipowa. 

STYPENDIA BURMISTRZA 
WRĘCZONE

100 LAT MIESZKANKI REDY
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Dzień wcześniej Biblioteka po raz kolejny zaprosiła wielbi-
cieli literatury na niezapomniane spotkanie. Gościem Bie-
siady Literackiej był Krzysztof Zanussi.
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CO SŁYCHAĆ W SP 2

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU 
NR 2 W REDZIE
Przedszkolaki w programie „Przedszkole promujące 
zdrowie”.

Z dniem 3 września 2018 r. Przedszkole nr 2 w Redzie roz-
poczęło działania w celu uzyskania certyfikatu – „Przed-
szkole Promujące Zdrowie”. W ostatnich latach bardzo 
duży nacisk kładzie się na promocję zdrowia, jego po-
mnażanie i wzmacnianie, w związku z dużym zanieczysz-
czeniem powietrza i zmianami klimatycznymi. Promocja 
zdrowia stała się ideą ogólnoświatową, która obejmuje 
działania ochraniające, wzmacniające, pomnażające zdro-
wie. Przedszkole promujące zdrowie to takie, w którym 
dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, 
psychiczne i społeczne dzieci, rodziców, nauczycieli i pozo-
stałych pracowników przedszkola. W związku z tym Przed-
szkole nr 2 postanowiło przyłączyć się do Pomorskiej Sieci 
Przedszkoli Promujących Zdrowie, poprzez rozszerzanie 
treści programowych oraz opracowanie koncepcji i pro-
gramu z zakresu promocji zdrowia. Przedszkole jest obec-
nie w okresie kandydowania, który trwa od roku do trzech 
lat. Mamy nadzieję, że obowiązki jakie są związane z tym 
faktem oraz wszystkie działania, jakie podejmuje przed-
szkole w celu poszerzenia edukacji zdrowotnej pozwolą na 
uzyskanie Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie, 
który nadawany jest przez Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Akcja „Piórniki do Afryki”
Samorząd Uczniowski SP 2 wraz ze Szkolnym Kołem Wo-
lontariatu zachęca do udziału w różnych akcjach i działa-
niach, których celem jest pomoc osobom potrzebującym, 
a czasem po prostu podarowanie im odrobiny radości 
i uwagi. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie SP 2 m. in. 
pisali listy i zbierali artykuły medyczne oraz drobne za-
bawki i słodycze dla dzieci z nepalskiej wioski Haku, która 
w kwietniu 2015 r. ucierpiała w trzęsieniu ziemi.
W tym roku Samorząd uczniowski klas młodszych zorga-
nizował w szkole akcję zbiórki przyborów szkolnych dla 
afrykańskich dzieci. W ramach akcji „Piórniki do Afryki” 

Sukcesy piłkarzy SP 2
19 października reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli 
w powiatowym etapie ogólnopolskiego turnieju “Z po-
dwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii chłop-
ców do lat 10. Zawody odbyły się w Redzie, a udział wzięło 
11 reprezentacji szkół  z Powiatu Wejherowskiego. Repre-
zentacja SP 2 po rozegraniu serii emocjonujących spotkań 
wywalczyła II miejsce, ulegając zespołowi SP4.
Dwa tygodnie wcześniej, 4 października, drużyna z SP 2 
reprezentowała miasto Redę w Powiatowych Igrzyskach 
Dzieci w Halowej Piłce Nożnej rozegranych w Gniewinie 
przy udziale 10 drużyn. W niezwykle zaciętym i wyrówna-
nym spotkaniu finałowym, zawodnicy naszej szkoły prze-
grali z zespołem SP z Kostkowa 0:1, zajmując tym samym II 
miejsce w powiecie. 

W. Ziętkowski

zbierane są piórniki wyposażone w podstawowe przybo-
ry, takie jak: długopis, ołówek, kredki, temperówka, linijka 
i gumka. Można było również przynosić pojedyncze rzeczy 
wyposażenia piórnika. Akcja w szkole trwała od 22 wrześ-
nia do 5 października. W tym roku został pobity rekord 
ubiegłorocznej zbiórki – dzięki zaangażowaniu i szczodro-
ści uczniów i ich rodziców udało się zebrać aż 182 piórniki! 
Wszystkie one sprawią radość naszym afrykańskim kole-
żankom i kolegom.
Zapewniając o tym, że „dobroć dawana innym zawsze do 
nas powraca”, dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą 
szkolną akcję charytatywną.

Koordynator: J. Oller-Izdebska
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„100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości”
Szkoła Podstawowa nr 3 bierze udział w akcji „100 pozdro-
wień na 100-lecie Niepodległości”. Wydarzenie zostało za-
inicjowane przez nauczycieli geografii z całej Polski. Celem 
akcji jest upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, promocja szkoły i regionu oraz pogłębianie 
wiedzy uczniów o swojej „Małej Ojczyźnie”. Uczestnicy kół-
ka przyrodniczego włączyli się w akcję wypisując pocztówki 
z pozdrowieniami do ponad 100 szkół, w tym jednej znajdu-
jącej się na terenie Litwy. Uczniowie w ten sposób rozsławia-
ją swoje szkoły i miasta w całym kraju, ponieważ kartki z po-
zdrowieniami zawierają informacje o nadawcy, a widokówka  
przedstawia jego miejscowość.

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Danisewicz

Camp Kalmar – wrześniowa wymiana językowa na Litwie
W dniach 22 - 28 września 2018 roku piętnaścioro uczniów 
klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 3, pod opieką 
Barbary Stenzel i Patryka Wielmowca, po raz kolejny wzięło 
udział w wymianie językowej Exchanges for All, która tym ra-
zem odbyła się w ramach projektu Camp Kalmar nieopodal 
litewskiej Kłajpedy.
W trakcie sześciu dni pobytu w ośrodku „Jaunimo Sodyba” 
uczniowie z czterech nadbałtyckich krajów – Danii, Litwy, 
Szwecji i Polski – mieli doskonałą okazję do integracji ze 
swoimi rówieśnikami nie tylko w trakcie zajęć, wieczoru mię-
dzykulturowego, prac projektowych, wspólnych posiłków 
i codziennych aktywności, lecz również podziwiania uroków 
największego nadmorskiego miasta Litwy, Kłajpedy. 

Europejski Tydzień Sportu w SP3
W dniach 23-30 września 2018 r. po raz czwarty we wszyst-
kich państwach Unii Europejskiej obchodzony był Euro-
pejski Tydzień Sportu, który jest inicjatywą Komisji Euro-
pejskiej, mającą promować sport i aktywność fizyczną 
w  całej Europie. Tegoroczne obchody Europejskiego Ty-
godnia Sportu w SP 3, która bierze udział w tej inicjatywie 
od 2016 roku, przebiegły pod hasłem „Wielcy Sportowcy  
dla Niepodległej” oraz „Biegniemy dla Niepodległej”, ku czci 
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uczniowie klas IV-VIII i III gimnazjum bardzo chętnie i ak-
tywnie wzięli udział w projekcie. W ramach akcji „Wielcy 
Sportowcy dla Niepodległej” klasy przygotowały plakaty 
na temat wylosowanych sportowców, którzy reprezento-
wali Polskę i włączyli się w walkę o niepodległość kraju oraz 
swoją postawą dawali świadectwo patriotyzmu. Uczniowie 
wykazali się dużą kreatywnością i przygotowali bardzo in-

CO SŁYCHAĆ W SP 3

Szkolne przygody Gangu Słodziaków w SP 2 w Redzie
Od 29 września do 24 października b.r. uczniowie klas I-III 
SP2 w Redzie uczestniczyli w Konkursie w ramach kampa-
nii GANG SŁODZIAKÓW zorganizowanej przez sieć „Bie-
dronka”. Celem kampanii jest popularyzacja czytelnictwa 
wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz wyrabia-
nie u dzieci nawyku codziennego czytania - samodzielnego 
lub z rodzicami.
W ramach konkursu biblioteka szkolna przeprowadziła Ob-
chody Dnia Głośnego Czytania połączone z quizem o Sło-
dziakach, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie klas 
młodszych. Dzieci wysłuchały fragmentów książki o Gan-
gu Słodziaków w interpretacji koleżanki z klasy VI, po czym 
wspólnie rozwiązywały krzyżówkę, odgadywały zagadki 
słowne i dźwiękowe. W tym „słodziakowym” turnieju  naj-
większą wiedzą na temat mieszkańców leśnej polany wy-
kazali się uczniowie z klas: 0a, I a, II b i III c.
Dzięki tej ciekawej akcji, nasi najmłodsi nie tylko mieli wie-
le radości z przetwarzanych na różne sposoby motywów 
związanych z popularnymi pluszakami, ale też, być może 
zapracowali na nagrody, jakimi mają być książki do szkol-
nej biblioteki. A najważniejszą korzyścią jest niewątpliwie 
to, że ta dobra zabawa wiązała się z czytaniem.          

K. Rendaszka-Miotke

teresujące prace, które podziwiać mogliśmy na wystawie  
w holu szkoły. Wystawa przybliżyła sylwetki tak znamieni-
tych postaci, jak Janusz Kusociński, Halina Konopacka, Stani-
sław Marusarz, Józef Noji, Witalis Ludwiczak, i wielu innych.
Akcja „Biegniemy dla Niepodległej” składała się z dwóch bie-
gów, które odbyły się 26 i 27 września, a jej celem było propa-
gowanie zdrowego i sportowego stylu życia oraz zachęcenie  
do udziału jak największej ilość uczestników. Trzeba przy-
znać, że liczba zawodników, którzy stawili się na starcie 
biegów przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Mimo nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych, w biegach wzię-
ło udział aż 102 startujących, a kibicowali im licznie przybyli 
rodzice.  
Dziękujemy uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie za 
tak aktywny udział w tegorocznej edycji Europejskiego Tygo-
dnia Sportu. Koordynatorkami projektu były panie Karolina 
Hajdel i Justyna Potrykus.

Tekst: Karolina Hajdel
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CO SŁYCHAĆ W SP 4
Bieg Janusza Molaka i pamięci Alicji Siry
20 września br. boczne boisko świeżo wyremontowanego 
stadionu lekkoatletycznego MOSiR-u stało się trasą dla ucz-
niów SP 4 w Redzie podczas XII Biegu Przełajowego Biegu 
o Puchar Janusza Molaka – pierwszego dyrektora SP 4. Od 
kilku lat wydarzenie poświęcone jest również śp. Alicji Siry – 
wieloletniej nauczycielki wychowania fizycznego.
Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. 
Zwycięzcami w najstarszej (klasy VII i VIII) zostali Daria Te-
ska i Kacper Matusiak, spośród uczniów klas V i VI najszyb-
si byli Kornelia Stępińska i Jakub Dylak. Ostatnia kategoria 
wiekowa obejmowała rocznik 2008 oraz młodszych, wśród 
których zwycięzcami okazali się Marta Woźniak oraz Fabian 
Robaszkiewicz. Gratulacje należą się również zdobywcom II 
i III miejsc oraz wszystkim uczestnikom.

Tekst: Natalia Richert, fot.: archiwum SP 4

Camp Kalmar to także okazja do uczestniczenia w warszta-
tach artystycznych, podczas których – pod okiem doświad-
czonych instruktorów z Anglii, Walii i Portugalii – młodzież 
mogła rozwijać swoje zdolności i umiejętności taneczne, tea-
tralne oraz prestidigitatorskie, a przede wszystkim nieustan-
nie obcować z językiem angielskim. Efekty ciężkiej pracy za-
równo uczniów, jak i prowadzących zajęcia zaprezentowano 
w ostatnich dniach pobytu podczas występów na forum 
lokalnych szkół, gdzie też uczestników wymiany czekało go-
rące przyjęcie i gromkie brawa ze strony zgromadzonych 
społeczności szkolnych.

Z pewnością wymiana językowa w ramach projektu Camp 
Kalmar wywarła ogromny wpływ na wzrost motywacji 
i   samooceny uczniów; była niewątpliwie wielką szansą na 
rozwinięcie umiejętności komunikacji w języku angielskim 
i podniesienie poziomu kompetencji językowych, zrozumie-
nie oraz poszanowanie dla osób o odmiennym języku, religii 
i zwyczajach, jak również zdobycie i pogłębienie wiedzy z za-
kresu ekologii oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
w regionie bałtyckim. 

Tekst i zdjęcie: Patryk Wielmowiec

Gimnazjaliści z SP3 na warsztatach dziennikarsko – filmo-
wych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie
W dniach 26-27 września uczniowie z klas III gimnazjum ze 
SP 3 uczestniczyli w warsztatach dziennikarsko-filmowych, 
których przewodnią ideą było promowanie wolontariatu 
i postawy prospołecznej. Podczas zajęć uczniowie zapoznali 
się z pracą dziennikarza, poszerzyli swoją wiedzę z zakresu 
etyki dziennikarskiej, nauczyli się przeprowadzać wywiad 
i  sondę, a także tworzyli etiudy filmowe. Zadanie było nie 
lada wyzwaniem, ale wywiązali się z niego znakomicie. Zgro-
madzony przez organizatorów materiał dźwiękowy i filmowy 
będzie prezentowany w licznych placówkach oraz na stronie 
internetowej Puckiego Hospicjum.

Tekst i zdjęcie: Kamila Markowska

Sukces na Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
11 października okazał się szczęśliwym dniem dla  biega-
czy SP 4. Dzięki temu, że wcześniej wygrali oni w zawodach 
miejskich we wszystkich kategoriach wiekowych, aż cztery 
drużyny reprezentowały miasto w zawodach powiatowych, 
które odbyły się na redzkim stadionie lekkoatletycznym. 
I tak, dziewczęta zajęły I miejsce w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych 10 x 800 m w składzie drużyny:  Julia Górniak, 
Daria Teska, Wiktoria Ostrowicka, Natalia Molenda, Emilia 
Formella, Amelia Herrmann, Pola Król, Agata Różankiewicz, 
Karolina Dończyk, Maja Szymichowska. Rezerwowe: Julia Pe-
łech, Kinga Cyperska. Trenerem i opiekunem dziewcząt była 
pani Ilona Myszk. Drużyna chłopców zajęła IV miejsce. 
W młodszej kategorii wiekowej II miejsce wywalczyła druży-
na, którą opiekowały się panie Anita Namiotko oraz Agniesz-
ka Gomułka, w skład której weszły: Kornelia Stępińska, Wik-
toria Lazer, Natalia Pstrągowska, Nikola Rykowska, Paulina 
Steinka, Julia Żylla, Amelia Kaczmarek, Marta Woźniak, Anna 
Bagińska, Telimena Browarczyk-Bogdziewicz, rezerwowa – 
Paulina Molenda. 

Tekst: Natalia Richert, fot.: archiwum SP 4
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CO SŁYCHAĆ W SP 6

Obchody XXX – lecia SP 4 już niebawem
W I połowie listopada br. SP 4 w Redzie będzie obchodzić 
30. rocznicę swojego powstania. Uroczystość zostanie po-
łączona z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę i rozpocznie się już 9 listopada w auli SP 4, 
gdzie o godz. 18:00 uczniowie zaprezentują przedstawienie 
o tematyce niepodległościowej. 12 listopada w kościele pw. 
Wniebowzięcia N.M.P. odbędzie się uroczysta msza święta 
w intencji szkoły, uczniów i jej pracowników. Zaraz po niej za-
proszeni goście – władze miasta, absolwenci oraz byli i obec-
ni pracownicy obejrzą program przygotowany przez uczniów 
pod kierunkiem p. Marleny i Jasińskiej i p. Marzeny Mangos 
– Norowskiej.
Obecnie w szkole uczy się 921 uczniów (w tym 118 dzieci od-
działów przedszkolnych). W roku szkolnym 2018/2019 SP 4 
gości klasy edukacji wczesnoszkolnej SP 2, która jest przebu-
dowywana.

Święto nauczycieli na wesoło
W Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie już 12 października od-
był się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za jego przy-
gotowanie odpowiadały trzy panie: Iwona Grucza, Dominika 
Borzyszkowska i Justyna Wolska. Dzięki nim wszyscy ucznio-
wie i grono pedagogiczne redzkiej „szóstki” mieli przyjem-
ność posłuchać piosenek związanych z życiem nauczycieli 
i  obejrzeć mnóstwo zabawnych scenek przedstawiających 
relacje pedagogów z uczniami. 
Uroczysty apel, którego uczestnicy mieli na sobie stroje galo-
we, rozpoczął się od odśpiewania przez chór założony przez 
panią Justynę Wolską utworu „14 października”. Niedługo 
potem wszyscy skupili swoją uwagę na aktorach, którzy na 
scenie urządzonej na wzór sali lekcyjnej zaczęli przedstawiać 
dialogi wywołujące salwy śmiechu. Potem przyszedł czas na 
wystąpienie pana dyrektora, Mirosława Rożyńskiego, który 
podziękował pomysłodawczyniom pięknego apelu, a  także 
uczniom klasy 5c i 5… za zaangażowanie w jego stworzenie. 
Złożył także najserdeczniejsze życzenia gronu pedagogiczne-
mu. Po wystąpieniu pana dyrektora głos zabrał przedstawi-
ciel Rady Rodziców, pan Czesław Olszak. 

Wszystko zaczęło się od małej kropki...
Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie 14 września obchodziła 
uroczystości związane z Dniem Kropki. Z tej okazji mnóstwo 
dzieci i nauczycieli przyszło do redzkiej „szóstki” w stroju za-
wierającym motyw przewodni nietypowego święta – kropkę. 
Podczas lekcji zaś podręczniki i ćwiczenia poszły na chwilę 
w zapomnienie. 

Dzień ziemniaka
14 września nauczyciele i uczniowie SP 6 w Redzie spotkali się 
by, jak co roku, wspólnie obchodzić Dzień Ziemniaka!
Dyrektor Mirosław Rożyński dał sygnał do rozpoczęcia za-
wodów sportowych, a o zwycięstwo nie było łatwo! Każdy 
z  trzech zespołów musiał zmierzyć się z dyscyplinami przy-
gotowanymi przez wuefistki Sylwię Frymark i Sabinę Pionke-
-Jersak, jak biegi z piłkami lekarskimi, z ziemniakiem umiesz-
czonym na kocu oraz „Bieg kangurów” z umieszczoną między 
kolanami butelką wody. W skład drużyny najczęściej wchodzi-
ła para rodziców wraz z dziećmi. 
Zawody do ostatniej chwili trzymały w napięciu, gdyż tuż po 
przedostatnich zmaganiach wszystkie startujące drużyny 
miały… po 15 punktów. Ostatecznie wygrała drużyna nie-
bieska. Wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach otrzy-
mali czekolady, zaś ich rodzice lizaki. Wręczał je pan dyrektor 
i Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Kazimierz Okrój, który 
wraz z burmistrzem Redy, panem Krzysztofem Krzemińskim. 
Po sportowych zmaganiach wszyscy licznie zgromadzeni go-
ście mieli możliwość skosztować pieczonych ziemniaków, któ-
re w pocie czoła, w wielkim ognisku, przygotował dla nich pan 
Janek i pan Kazimierz, pracownicy szkoły im. Jana Pawła II. 
Następnie rodzice wraz z dziećmi i ich wychowawcami roz-
siedli się na kocach, by móc uzupełnić siły po starcie w sporto-
wych zawodach i żywiołowym kibicowaniu, a także porozma-
wiać i lepiej się poznać. 

Wszystko po to, by móc zrealizować ciekawe i kreatywne 
zajęcia. Wśród nich znalazły się lekcje z plastyki, na których 
uczniowie tworzyli prace plastyczne z kropką w roli głównej. 
Na języku polskim zaś dzieci zamieniły się na chwilę w poe-
tów, by napisać wiersze o kropce. Jakby tego było mało, nasi 
podopieczni nauczyli się pisać swoje imię Alfabetem Braille’a, 
a także poznali genezę dziwnego święta. Dzięki temu dowie-
dzieli się, że Dzień Kropki odwołuje się do twórczości Pete-
ra H. Reynolds’a, który stworzył książkę zatytułowaną „The 
Dot”. Opowiada ona o dziewczynce o imieniu Vashti, która 
kompletnie nie wierzyła w swoje umiejętności. Na szczęście 
miała wspaniała nauczycielkę plastyki, której udało się za-
chęcić ją do twórczej pracy i do uwierzenia we własne siły. 
Dzięki niej Vashti nie tylko przeżyła świetną przygodę jako 
malarka, ale także zaczęła o sobie pozytywnie myśleć i stała 
się szczęśliwsza. 
Jesteśmy pewni, że uczniowie szkoły im. Jana Pawła II dzięki 
obchodom Dnia Kropki przekonali się, że kreatywność jest 
bardzo przyjemna i że warto próbować osiągać cele nawet 
wtedy, gdy wydają się nam nieosiągalne. fo
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ODPADY KUCHENNE – Co warto wiedzieć, część 2

Zbliża się kolejna zmiana w systemie 
segregowania odpadów wynikająca z Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.

Do  dotychczas  zbieranych  w  naszych
pergolach  śmietnikowych  grup  odpadów  jakimi  są
plastiki i metale, szkło, papier, odpady zielone (liście,
trawa,  gałęzie)  oraz  odpady  zmieszane  dołączą
biodegradowalne  odpadki  kuchenne  (zwane  też
bioodpadami).  Będą  one  trafiać  do  brązowych
pojemników. W gminie Kosakowo system ten wejdzie
w  życie  już  od  początku  2019  roku,  w  pozostałych
gminach należących do Komunalnego Związku Gmin
wprowadzenie  nowego  pojemnika  do  segregacji
planowane jest na początek 2020 r.

Obecnie  w  gminach  trwają  prace  nad
zaplanowaniem możliwie płynnego przejścia na nowy
system. Rozszerzenie systemu segregacji wydawać się
może  kolejną  jego  komplikacją,  ale  efektem
wprowadzonych  zmian,  przy  rzetelnym  podejściu
mieszkańców  do  selektywnej  zbiórki  bioodpadów,
będzie ich prawidłowe zagospodarowanie.

Zachęcamy  mieszkańców  zabudowy
jednorodzinnej  do  stosowania  przydomowych

kompostowników,  w  których  w  naturalny  sposób
resztki jedzenia, opadłe liście, zeschłe rośliny ulegają
rozkładowi  tworząc  dobrej  jakości  kompost,  a
następnie  przenikając  do  gleby  czy  wody,  krążą  w
przyrodzie dając życie kolejnym organizmom.

Mieszkańcy,  którzy  nie  mają  możliwości
zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach
przydomowych,  powinni  zbierać  je  w  osobnych
pojemnikach  koloru  brązowego,  których
opróżnianiem zajmie się firma wywozowa odbierająca
odpady z terenu gminy i dostarczy je do  regionalnej
instalacji   przetwarzania   odpadów   komunalnych.

Tam  po  wstępnym  oczyszczeniu  zostaną  one
skierowane do odpowiednich instalacji pozwalających

przekształcić  je  w  nawóz   lub   biogaz do  produkcji
energii elektrycznej i cieplnej. 

Mieszkańcy  Komunalnego  Związku  Gmin
„Dolina  Redy  i  Chylonki  ”obecnie  z powodzeniem
segregują powstałe w domach odpady na  surowce i
na kilka innych ich rodzajów. Przekazują w ustalony w
poszczególnych gminach sposób do utylizacji  odpady
wielkogabarytowe   (meble,   opony),   zielone   (liście,

trawę),   zużyty   sprzęt   elektryczny   i elektroniczny,

tekstylia,   przeterminowane   leki,   zużyte   baterie,

odpady  budowlane   i rozbiórkowe  oraz  resztki  farb,

lakierów (jako odpady niebezpieczne dla środowiska).
Dlatego  też  nie  mamy  wątpliwości,  że  wydzielenie
także odpadów kuchennych, które stanowią od 30-40
%  wszystkich  wytwarzanych  w  domach  odpadów
komunalnych nie będzie problemem

Dzięki  odpowiedniej  segregacji  ww.  grup
odpadów, do kosza na odpady zmieszane (resztkowe)
może trafić tylko ok. 15 % wytwarzanych w domach
śmieci,  które  nie  nadają  się  do  dalszego
przetworzenia  i  ostatecznie  kierowane  są  na
składowiska.

Uwaga:
Zbierać  będziemy  roślinne
odpadki  kuchenne takie  jak
obierki,  resztki  owoców
i warzyw,  fusy  z  kawy  czy
herbaty,  skorupki  jaj,
pieczywo,  ciasto,  różnego
rodzaju  resztki  żywności
(bez mięsa i  kości),  a także
kartonowe  wytłoczki  po
jajkach  oraz  cięte  kwiaty.

Taka mieszanka odpadów zapewni możliwie wysoką
jakość  kompostu  i  potencjał  odzysku  biogazu  bez
powstawania uciążliwości zapachowych
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