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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
W niedzielę, 21 października odbędą się wybory samorządowe.
W styczniu b.r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wprowadził
nowelizację kodeksu wyborczego. Przypominamy najważniejsze
zasady, obowiązujące w wyborach samorządowych 2018.
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CAŁE MIASTO TO TWÓJ DOM.
Z SAMORZĄDEM MOŻESZ PLANOWAĆ JE JAK CHCESZ.
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
1. KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Uprawniony do głosowania jest obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze Redy. Nie może głosować osoba pozbawiona
praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału
Stanu; ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Osoba głosująca w Redzie musi być wpisana do tutejszego rejestru wyborców. Każda osoba zameldowana na stałe w Redzie
jest do rejestru wpisana automatycznie. Osoby niezameldowane w Redzie, a chcące zagłosować, muszą dopisać się do spisu
wyborców w miejscowym Urzędzie Miasta.

2. KOGO WYBIERAMY?

W wyborach samorządowych wybieramy 21 radnych Rady Miejskiej w Redzie oraz Burmistrza Miasta Redy. Wybieramy też
radnych powiatu i sejmiku województwa pomorskiego.

3. OKRĘGI WYBORCZE

Reda została podzielona na 4 nowe okręgi wyborcze i ta zmiana wynika wprost z nowelizacji ustawy Kodeks Wyborczy. Informacja o okręgach wyborczych w Redzie, ich granicach i numerach oraz liczbie wybieranych radnych została podana do
publicznej wiadomości w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 sierpnia 2018 roku. W okręgu nr 1, 3 i 4 wybieramy po 5 radnych, w okręgu nr 2 wybieramy 6 radnych.

4. JAK GŁOSOWAĆ?

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (czyli co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie
kratki), w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do
uzyskania mandatu.

GŁOS BĘDZIE NIEWAŻNY, GDY:

postawimy znak „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, nie postawimy
znaku „X” w żadnej kratce, postawimy znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez
gminną komisję wyborczą, użyjemy nieważnej karty do głosowania.
Głosujemy w tych samych obwodach i lokalach wyborczych, co dotychczas, od godz. 7.00 do 21.00
Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się na stronie reda.pl, w zakładce „WYBORY SAMORZADOWE 2018”.
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Miasta Redy, ul. Gdańska 33, tel. 58 678 80 16, fax
58 678 31 24.

UCHWAŁA NR XLII/441/2018
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału Miasta Redy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 12 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1
 . Dokonuje się podziału obszaru Miasta Redy na 9 stałych obwodów głosowania.
§ 2
 . Podział na stałe obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
 . Na ustalony podział obszaru Miasta Redy na obwody wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia
skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4
 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.
§ 5
 . Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Redy do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu.
§ 6
 . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie.
§ 7
 . Traci moc uchwała Nr XXVII/289/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Redy na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 647), zmieniona Uchwałą Nr XLII/447/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22
stycznia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Redy (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 poz. 792).
§ 8
 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów następujących po kadencji Rady Miejskiej w Redzie wyłonionej na lata 2014-2018.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój
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Załącznik do uchwały Nr XLII/441/2018
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Nr obwodu
głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1

Gniewowska, Jara, Kamienna, Krajobrazowa, Krótka, Leśna,
Marii Konopnickiej, Na Skarpie, Objazdowa, Elizy Orzeszkowej,
Piaskowa, Podgórna, Słoneczna, Spacerowa, Tarasowa,
Zbychowska, Żwirowa

Szkoła Podstawowa nr 6,
ul. Gniewowska 33,
tel. 58 678 71 31
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

2

Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Floriana Ceynowy, Franciszka
Fenikowskiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Mikołaja
Reja, Szkolna, Św. Wojciecha, Aleksandra Zawadzkiego,

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. A. Zawadzkiego 10,
tel. 58 678 30 66

3

Bosmańska, Garncarska, Cypriana Kamila Norwida od nr 2 do nr
22 parzyste, od nr 29 do końca, Marynarska, Młyńska, Morska,
Obwodowa, Osadnicza,

4

Cechowa, Drogowców, Gdańska, Łososiowa, Ogrodowa,
Ogrodników, Owocowa, Ks. Janusza Pasierba, Ks. Albina
Potrackiego, Rzeczna, Rzemieślnicza, Jana III Sobieskiego, Królowej
Marysieńki, Torowa, Warzywnicza, Wejherowska, Zbożowa,
Zielarzy, Zielna

5

Bociania, Bursztynowa, Głogowa, Jantarowa, Krucza, Łąkowa
od nr 31 do końca, Mostowa, Nasienna, Olimpijska, Rolnicza,
Słowikowa, Sportowa, Św. Józefa, Tenisowa, Wodociągowa,
Źródlana, Żurawia

Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Łąkowa 36/38,
tel. 58 678 32 44

6

1 Maja, Aleja Jana Pawła II, Pawła Bielawy, Cicha, Hieronima
Derdowskiego, Ks. Józefa Poniatowskiego, Łąkowa od nr 1 do
nr 30, Cypriana Kamila Norwida od nr 7 do nr 19 nieparzyste,
Spokojna

Szkoła Podstawowa nr 4,
ul. Łąkowa 36/38,
tel. 58 678 32 44

7

Al. Lipowa od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 24A do końca,
Błękitna, Biwakowa, Dębowe Zacisze, Długa, Drużynowa, Gawędy,
Górna, Graniczna, Harcerska, Korzenna, Kościelna, Letnia, Miła,
Miodowa, Okrężna, Obozowa, Podleśna, Pogodna, Prosta, Pucka
od nr 62 do końca, Radosna, Rajdowa, Rekowska, Skautów,
Sosnowa, Storczykowa, Ks. Tadeusza Semmerlinga, Tęczowa,
Wczasowa, Wesoła, Widokowa, Wodniaków, Zacisze, Zuchów

Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Rekowska 36,
tel. 58 673 84 29
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

8

Azaliowa, Al. Lipowa od nr 2 do nr 24 parzyste, Grażyny Bacewicz,
Bezowa, Bratkowa, Brzozowa, Chmielna, Cisowa, Cyprysowa,
Chabrowa, Fryderyka Chopina, Fiołkowa, Gajowa, Henryka
Mikołaja Góreckiego, Irysowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa,
Jesionowa, Jęczmienna, Jodłowa, Mieczysława Karłowicza,
Kasztanowa, Wojciecha Kilara, Klonowa, Konwaliowa, Krokusowa,
Kwiatowa, Lawendowa, Liliowa, Witolda Lutosławskiego,
Łopianowa, Łubinowa, Czesława Miłosza, Miętowa, Stanisława
Moniuszki, 12-Go Marca, Feliksa Nowowiejskiego, Owsiana,
Michała Ogińskiego, Ignacego Paderewskiego, Polna od nr 15 do
końca, Pszenna, Rumiankowa, Różana, Karola Szymanowskiego,
Adama Świerzyńskiego, Szafranowa, Tatarakowa, Trzcinowa,
Wiejska, Wiklinowa, Wierzbowa, Henryka Wieniawskiego, Wspólna,
Żytnia

Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Brzozowa 30,
tel. 58 678 30 89

9

Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Kazimierska, Leszczynowa,
Modrzewiowa, Morelowa, Nowa, Olchowa, Parkowa, Płk. St.
Dąbka, Polna od nr 1 do nr 7, Poprzeczna, Przemysłowa, Pucka
od nr 1 do nr 61, Spółdzielcza, Stolarska, Świerkowa, Topolowa,
Torfowa, Usługowa, Willowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Józefa
Wybickiego

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. A. Zawadzkiego 10, tel. 58 678
30 66
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. H. Derdowskiego 3,
tel. 58 678 33 48
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Brzozowa 30,
tel. 58 678 30 89
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
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fot. M. Kaczmarek

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Redzie, która
odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 roku zostały podjęte
następujące uchwały:
1. Uchwała nr XLV/466/2018 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Reda.
2. Uchwała nr XLV/467/2018 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim.
3. Uchwała nr XLV/468/2018w sprawie złożenia wniosku o
wpisanie Gminy Miasta Reda do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości.
4. Uchwała nr XLV/469/2018 w sprawie Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.
5. Uchwała nr XLV/470/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, na okres do 3 lat.
6. Uchwała nr XLV/471/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Miasta Redy.
7. U
 chwała nr XLV/472/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2018.
8. Uchwała nr XLV/473/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.
9. U
 chwała nr XLV/474/2018 o zmianie Uchwały nr
XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
10. U
 chwała nr XLV/475/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego Koksik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Redzie.

Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa.
3. Uchwała nr XLV/478/2018 w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
4. Uchwała nr XLVI/479/2018 w sprawie udzielenia w 2018
roku dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Uchwała nr XLVI/480/2018 o zmianie Uchwały nr
XLII/442/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miasto Reda.
6. Uchwała nr XLVI/481/2018 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie.
7. U
 chwała nr XLVI/482/2018 w sprawie gromadzenia
przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym
rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych.
8. Uchwała nr XLVI/483/2018 w sprawie zmiany Statutu
Gminy Miasto Reda.
9. Uchwała nr XLVI/484/2018 o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w 2018
oraz 2019 roku Programu „Czyste Powietrze Pomorza”
(edycja 2018) na terenie Gminy Miasto Reda oraz przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej.
10. U
 chwała nr XLVI/485/2018 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej w Redzie.
11. Uchwała nr XLVI/486/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/401/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy
rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na
publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy.
12. Uchwała nr XLVI/487/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2018 rok.
13. U
 chwała nr XLVI/488/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Redy.
14. Uchwała nr XLVI/489/2018 w sprawie nadania nazwy
drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie miasta
Redy.

1. Uchwała nr XLVI/476/2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są
te same nieruchomości, na okres do 3 lat.
2. U
 chwała nr XLVI/477/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto

fot. M. Kaczmarek

Podczas obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Redzie, która odbyła się w dniu 4 września 2018 roku zostały podjęte następujące uchwały:

Od 1 września 2018 r. W Redzie znowu funkcjonują publiczne przedszkola. Są to: Przedszkole Nr 1 w Redzie,
przy ul. Gniewowskiej 4, dawniej „Akademia Pana Kleksa” oraz Przedszkole Nr 2 w Redzie przy ul. Łąkowej 27,
dawniej Przedszkole „Przy Parku”.
Pod koniec marca br. Urząd Miasta w Redzie złożył wniosek
o dofinansowanie edukacji przedszkolnej w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020. Projekt
„Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych
miejsc przedszkolnych w Redzie” został oceniony pozytywnie i uzyskał 4 253 329,37 zł dofinansowania.
Celem projektu jest dofinansowanie 275 miejsc w redzkich
przedszkolach publicznych (225 miejsc w tym roku szkolnym
i 50 miejsc w roku następnym) oraz poprawa jakości usług
edukacji przedszkolnej, między innymi poprzez zakupy nowego wyposażenia placówek, budowę placów zabaw oraz
adaptację pomieszczeń na potrzeby tworzonych dodatkowych miejsc przedszkolnych. Ważnym elementem projektu
jest organizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków,
w tym również wyrównujących szanse dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkolnych oraz zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom z niepełnosprawnościami, wraz ze wsparciem szkoleniowym ich rodziców.
W ramach projektu dofinansowane będzie bieżące funkcjonowanie publicznych przedszkoli, wliczając w to ofertę zajęć
dodatkowych. Rodzice będą w tym czasie ponosili jedynie
koszty wyżywienia dzieci.

Nadal trwają prace remontowe w Przedszkolu nr 2. Prace
wewnątrz budynku zakończono jeszcze przed początkiem
roku szkolnego, w tym wymieniono parapety wewnętrzne,
stolarkę okienną i drzwiową, wykonano modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników oraz wymalowano
i odnowiono ściany.

fot. archiwum UM

MIEJSKIE PRZEDSZKOLA
ZNOWU DZIAŁAJĄ
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Roboty zewnętrzne, związane z dociepleniem budynku
obejmują izolację fundamentów i ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, docieplenie stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi, montaż ogniw fotowoltaicznych oraz
remont schodów zewnętrznych.
Prace postępują zgodnie z harmonogramem robót, a planowany termin ich zakończenia, to koniec października br.
Inwestycje są realizowane 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.

fot. archiwum UM
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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

fot. archiwum UM

Trwająca podczas wakacji termomodernizacja budynku
Przedszkola nr 1 została już zakończona. Ponadto na dachu przedszkola zamontowano instalację fotowoltaiczną
o mocy 4,32 kWp, w skład której wchodzi 16 sztuk paneli
Koszt to 25.830,00 zł.

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest
bezpłatnym miesięcznikiem informacyjnym Rady
Miejskiej w Redzie i Burmistrza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmistrza Miasta Redy, Urząd Miasta w Redzie zastrzega sobie
prawo wyboru i redakcji nadesłanych materiałów,
w tym ich skracania i zmiany tytułów. Materiały do
kolejnego numeru są przyjmowane w wersji elektronicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:
promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowania materiałów jest 20
dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publikuje
się ogłoszeń komercyjnych.
Urząd Miasta w Redzie
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku od września 2018 rozpoczyna wdrażanie na terenie województwa pomorskiego Krajowego
Programu „Czyste Powietrze.”
Od 04. 09. 2018 r. do 10. 10. 2018 r. prowadzone będą spotkania informacyjne dla mieszkańców województwa pomorskiego. Specjaliści Funduszu odwiedzą każdą gminę i w przystępny
sposób przybliżą założenia oraz zakres programu. W sposób
warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do
programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego
do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób
fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. W ramach programu będzie możliwe
uzyskanie dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła
zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno, itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych: z miejskiej sieci ciepłowniczej (węzły ciepła), gazem
ziemnym lub LPG, olejem opałowym, elektrycznością (w tym
pompy ciepła), biomasą, węglem.
W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi konieczne
jest spełnienie przez źródło normy ekoprojekt (ecodesign).
Źródła gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności minimum A, z kolei pompy ciepła minimum klasą A+. Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze
do użytku. Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach Programu możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania na
szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym w tym na: docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację
instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przyłącza do zakupionych źródeł
ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne), montaż instalacji
solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).
Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. W ramach potrzeby można będzie
również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku montażu instalacji solarnych dofinasowanie udzielane
jest jedynie w formie pożyczki.
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W razie szczegółowych pytań informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW
w Gdańsku: doradcy@wfos.gdansk.pl, 58 743 18 00.

WITAJ SZKOŁO!
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a w sieci redzkich placówek oświatowych sporo się dzieje.
Zmiany najbardziej widać w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie
od wakacji trwają prace przy budowie nowego budynku szkoły. W Szkole Podstawowej nr 3 na ul. Brzozowej podczas wakacji przebudowano zaplecze starej sali gimnastycznej, gdzie
obecnie mieszczą się gabinety psychologa, logopedy, pedagoga szkolnego i terapeuty – wszystko na potrzeby prowadzonych przez szkołę zajęć wyrównawczych i terapeutycznych.
Szkoła Podstawowa nr 4 na ul. Łąkowej musiała przygotować
się na przyjęcie dzieci z rozbudowywanej „dwójki”, co wiązało
się z przystosowaniem niektórych sal do prowadzenia zajęć
dla większej ilości uczniów. Oprócz tego, wyremontowano
salę gimnastyczną, gdzie, między innymi, można podziwiać
nowy parkiet. Szkoła Podstawowa nr 5 na ul. Rekowskiej
również musi zostać rozbudowana do roku 2020. Obecnie
trwają uzgodnienia koncepcji projektowej, ale już wiadomo,
że w szkole znajdą się nowe sale lekcyjne dla „zerówki”, nowe
pracownie przedmiotowe, biblioteka, świetlica zaplecze administracyjno – sanitarne oraz gabinety pedagogiczne. Szkoła
Podstawowa nr 6 na ul. Gniewowskiej ma już gotowy projekt
rozbudowy, w bardzo podobnym zakresie, jak w SP 5. Projekt przewiduje, między innymi, dostawienie do istniejącego
budynku szkoły nowego, piętrowego segmentu. Wszystkie
szkoły zostały doposażone w pomoce naukowe i szafki dla
uczniów.

PRZYBYŁO NAUCZYCIELI
MIANOWANYCH

fot. A. Kunz

KRAJOWY PROGRAM
„CZYSTE POWIETRZE”

Jednym z miłych akcentów na koniec wakacji jest co
roku wręczenie nauczycielom stopni awansu zawodowego. Nie inaczej było w Redzie, gdzie w dniu 27 sierpnia w
Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość wręczenia aktów
nadania stopnia nauczyciela mianowanego pedagogom,
którzy w lipcu przystąpili do egzaminu.
Nauczycielami mianowanymi zostały: pani Marcela Lenartowicz ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie i pani Barbara Przybylska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie.
- Serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu
zawodowego i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą
– mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. – Kadra pedagogiczna naszych szkół jest na coraz wyższym poziomie, czego
dowodzą otrzymywane co roku nagrody i wyróżnienia.
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METAMORFOZA PLACU
PRZY SP4
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HARCERSKIE LATO

fot. wizualizacja

Plac przed szkołą zyska zupełnie nowy wygląd i może stać się
miejscem przyciągającym mieszkańców, którzy lubią spędzać
czas w plenerze. Co się zmieni? Przede wszystkim plac zyska
nową, estetyczną nawierzchnię z betonowej kostki w różnych
wymiarach i kolorach. Dookoła placu staną ławki i znajdzie się
miejsce dla ozdobnej zieleni. Przebudowany zostanie także
podest istniejącego pomnika, gdzie zostanie ułożona kostka
brukowa w kolorze jasnoszarego granitu. Na podest prowadzić będą schody z prefabrykowanych płyt betonowych, a po
stronie wschodniej zaprojektowano kolejne ławki. Minimalistyczną formę i prosty układ placu będzie przełamany elementami małej architektury. Zgodnie z umową, prace rozpoczną się już we wrześniu, a zakończą w grudniu br.

Stowarzyszenie absolwentów i byłych
pracowników Gimnazjum nr 1
im. Lecha Wałęsy w Redzie
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie absolwentów i byłych pracowników Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie.
Spotkaj się z koleżankami, kolegami i pracownikami
Twojej szkoły! W tym roku szkolnym wypada trzydziesta rocznica założenia Szkoły Podstawowej nr 4,
która przez wiele lat pełniła też rolę szkoły gimnazjalnej. Chcemy zaangażować się w przygotowanie
i przeprowadzenie tych obchodów!

fot. P. Parulska

7 września, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński
podpisał umowę na modernizację placu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie.

W tym roku lato było wyjątkowo długie i piękne, dlatego
zuchy i harcerze wykorzystali je jak tylko mogli. W pierwszy weekend wakacji redzkie gromady i drużyny spotkały
się wraz z całym hufcem na Zlocie Hufca w Potęgowie.
Komendantka hufca, dh phm. Patrycja Jabłońska wraz z członkami Komendy Hufca oraz drużynowymi przygotowali dla
uczestników mnóstwo atrakcji, gier, zabaw oraz wieczór przy
ognisku. W lipcu szczepy wyruszyły na harcerskie obozy. Harcerze starsi ze Szczepu Reaktywacja wzięli udział w rejsach po
Jezioraku, który zorganizował dh phm. Dawid Zdrojewski wraz
z kadrą szczepu. Natomiast zuchy, pod wodza dh. pwd. Dagmary Dzięcielskiej, wzięły udział w kolonii zuchowej w bazie
harcerskiej w Siemianach. Zuchy, harcerze i harcerze starsi z
Harcerskiego Szczepu Leśnego Wampum Reda pojechali na
dwutygodniowy obóz zorganizowany w bazie hufca w Potęgowie. 5 WRDH spędziła czas na obozie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W sierpniu część redzkich harcerzy wzięła
udział w największej imprezie harcerskiej tego lata: Zlocie ZHP
na Wyspie Sobieszewskiej zorganizowanym dla blisko 15 tysięcy uczestników.
Już we wrześniu do bazy w Potęgowie zjechali się zuchy, harcerze i harcerze starsi z całymi rodzinami, aby wziąć udział w
„Rodzinnym Harcowaniu” zorganizowanym przez Harcerski
Szczep Leśnego Wampum Reda. Przybyło ponad 80 osób. 7
września, w upalne popołudnie uczestnicy rozbijali namioty
i dzielili się na zastępy, a wieczorem spotkali się na wspólnej
kolacji przy ognisku. Sobotni dzień minął na zajęciach nad
wodą, turnieju strzeleckim (wiatrówka i ASG), turnieju łuczniczym oraz wieloboju rodzinnym. Podczas turniejów zastępy
rywalizowały między innymi w meczach piłki nożnej i siatkowej, biegu z jajkami, skokami w workach, śpiewaniu piosenek,
układach akrobatycznych i innych licznych wyzwaniach. Rodzice razem z zuchami i harcerzami pełnili służbę w kuchni
przy przygotowywaniu posiłków, spędzili popołudnie na kajakach oraz pod żaglami. Niektóre rodziny wybrały się na grzyby
i na ryby. Wieczorem wszyscy zasiedli przy harcerskim obrzędowym ognisku, które paliło się do późnych godzin nocnych.
9 września, w niedzielny poranek po śniadaniu, wspólnym pakowaniu i sprzątaniu bazy, nadszedł czas na podsumowanie
turniejów oraz wieloboju. Wszystkie rodziny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a najlepsi medale za poszczególne konkurencje. Po zakończonym harcowaniu rodziny wróciły autokarami do Redy. Mamy nadzieję, że takich rodzinnych wyjazdów
będzie więcej. Organizatorami „Rodzinnego Harcowania” była
kadra Szczepu z komendantem hm. Mariuszem Piotrowskim.
Załączone zdjęcia udostępniono z prywatnych archiwów
uczestników i kadry „Rodzinnego Harcowania”.
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UROCZYSTE OTWARCIE STADIONU
LEKKOATLETYCZNEGO

fot. A. Kunz

gi z udziałem zaproszonych gości. Na otwarcie redzkiego
stadionu przybyło wiele znakomitości, przede wszystkim
władze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z prezesem Henrykiem Olszewskim i v-ce prezesem Tomaszem Majewskim
na czele. Udział wzięli także lokalni parlamentarzyści, w
tym poseł Henryka Krzywonos – Strycharska, poseł Kazimierz Plocke i dyrektor biura senatora Sławomira Rybickiego. Nie mogło zabraknąć starosty Gabrieli Lisius, radnych
powiatu i przedstawicieli zaprzyjaźnionych samorządów.

15 września 2018 r. nadszedł długo oczekiwany dzień uroczystego otwarcia stadionu lekkoatletycznego w Redzie.

fot. A. Kunz

fot. A. Kunz

fot. A. Kunz

Na budowę stadionu Gmina Miasto Reda pozyskała 1 mln
230 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całość inwestycji kosztowała prawie 2,8 mln zł. Stadion
jest wyposażony w nową bieżnię o tartanowej nawierzchni, skocznie do skoku w dal i skoku wzwyż, do trójskoku,
a także rzutnie do pchnięcia kulą i rzutów oszczepem. Wykonawcą inwestycji była firma GARDENIA Sport Sp. z o.o.
z w Warszawy.

Stadion przeszedł pomyślnie wszystkie odbiory techniczne i został zaliczony do stadionów kategorii V A, o czym
stwierdza certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Bieżnia o długości 400 m posiada 4 tory oraz 6 torów
sprinterskich o dł. 100 m. Nowy obiekt jest dostępny dla
mieszkańców i będzie służył im przez lata. Obecny standard stadionu pozwala na organizowanie mistrzostw lekkoatletycznych w wielu kategoriach, jak konkurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok w dal, trójskok,
pchnięcie kulą oraz rzut oszczepem.
Punktualnie o 15.00 rozpoczęły się Redzkie Igrzyska Sportowe, czyli zmagania dzieci ze szkół podstawowych. Następnie odbył się pokaz dzieci biorących udział w projekcie
ministerialnym „Lekkoatletyka dla każdego”. Po rywalizacji
młodzieży przyszła pora na symboliczne przecięcie wstę-

Licznie przybyły gwiazdy polskiej lekkoatletyki, w tym medaliści ostatnich Mistrzostw Europy w Berlinie oraz nasza
olimpijka, reprezentantka kraju na olimpiadzie w Pekinie
Marta Jeschke. Pani Marta została przez władze Redy dodatkowo uhonorowana, gdyż podczas uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą jej sportowe sukcesy. Rywalizacja na dobre rozpoczęła się wśród sztafet 4x200m,
gdzie występowały drużyny z Redy, Rumi oraz dwa zespoły
z Wejherowa. Po sztafetach, konkursem pchnięcia kula kobiet rozpoczął się miting lekkoatletyczny. Konkurs wygrała
faworytka Paulina Guba, z wynikiem 18.10 m, ustanawiając tym samym rekord obiektu. Drugie miejsce zajęła Klaudia Kardasz z wynikiem 15.60m, a trzecie Karolina Urban
z wynikiem 13.48. Wszyscy niecierpliwie oczekiwali biegu
na 200 m kobiet, w którym startowała mieszkanka Redy i

fot. A. Kunz

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • 9

fot. A. Kunz
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Po zmaganiach sportowych nastąpiła dekoracja zwycięzców, a wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale
i upominki. Wieczór zakończył znakomity koncert zespołu
RED LIPS.

fot. A. Kunz

fot. A. Kunz

fot. A. Kunz

fot. A. Kunz

fot. A. Kunz

olimpijka z Pekinu Marta Jeschke. Bieg wygrała złota medalistka z ME w Berlinie Małgorzata Hołub-Kowalik z czasem 25,67 s, co również jest tutejszym rekordem. Drugie
miejsce zajęła Marta, z wynikiem 25,72 s, co bardzo ucieszyło publiczność. Trzecie miejsce powędrowało do Anny
Dobek (27,03 s), która o włos wygrała z czwartą Natalią
Kaczmarek (27,04 s). Zmagania sportowe uwieńczył bardzo
mocno obsadzony bieg na 600m mężczyzn, który wygrał
faworyt Michał Rozmys z wynikiem 1:18,88. Drugie miejsce
zajął Mateusz Borkowski, a trzecie - z czasem 1:20,43 - Filip
Ostrowski.
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fot. R. Urbaniak

W czerwcu zostali zaproszeni przez burmistrza Franza Masino
oraz Daniela Vinz z Towarzystwa Przyjaciół Reda – Waldbronn
do pokazania wystawy prac w tamtejszym domu kultury –
Kulturtreff. Pomimo znacznej odległości (ok. 1200 km) wystawa ta odbywała się już po raz drugi. Eksponowano na niej prace 18 artystów malarzy, fotografików i rękodzielników. Nad
całością ekspozycji czuwała prezes Bożena Arnold. Największą popularnością cieszyła się biżuteria koralikowa, haft oraz
laleczki wykonane z kolorowej tkaniny wypełnionej lawendą.
Podczas wernisażu burmistrz Franz Masino razem z Beatą Zawal – Brzezińską przecięli wstęgę otwierającą wystawę. Członkini stowarzyszenia Alicja Urbaniak przygotowała specjalnie
na tę wystawę portret burmistrza Franza Masino, wykonany
haftem krzyżykowym. Portret wzbudził ogromny aplauz i został przyjęty wielkimi brawami. Wernisaż i kolejne dni zgromadziły wielu miłośników sztuki.

O wystawie Kunsztu napisano dwa bardzo pozytywne artykuły w miejscowych gazetach i wszyscy, którzy nie zdążyli jej
zobaczyć bardzo tego żałowali. Ze względu na konieczność
powrotu do domu, ekspozycja trwała tylko kilka dni. Podczas
Tygodnia Waldbronn odbywało się wiele imprez kulturalnych,
folkowych i dla dzieci. Pobyt w mieście partnerskim rozpoczął się od zwiedzenia międzynarodowej wystawy malarstwa i rzeźby, która odbywa się co 2 lata w Kurparku. Roman
Urbaniak wystartował w wyścigu rowerowym na 45 km po
górskich trasach Szwarcwaldu i jako jedynym zagranicznym
reprezentantem tej imprezy został szczególnie powitany
przez lokalne władze. Połączył wystawę z rekreacją. Artyści
odwiedzili wiele pięknych i znanych miejsc, w tym Karlsruhe,
Baden-Baden i Ettlingen, gdzie zwiedzali znane galerie i ciekawe wystawy.
Szczególne podziękowania należą się przyjaciołom goszczącym artystów w swoich domach. Owocem tej wymiany kulturalnej będzie wystawa znanej artystki Beatemarie Busch, która zostanie przygotowana i uroczyście otwarta podczas Dni
Redy w czerwcu 2019 roku. Wyjazd artystów do Waldbronn
mógł odbyć się dzięki wsparciu kulturalnej wymiany miast
partnerskich przez Urząd Miasta w Redzie.
Beata Zawal - Brzezińska

fot. M. Kaczmarek

W dniach 27.08 – 02.09.2018 roku trójka przedstawicieli
Stowarzyszenia Kunszt: prezes Beata Zawal – Brzezińska,
Roman Urbaniak oraz Barbara Niewiarowska odwiedzili
miasto partnerskie Redy -Waldbronn, położone w Badenii Wittenbergi.

WYSTAWA FOTOGRAFII
ADAMA MAJKOWSKIEGO
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ

W dniu 4 września 2018 r. odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Adama Majkowskiego pt.: ”Świetliście”. Po
raz pierwszy w tym roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się tak uroczyste otwarcie wystawy.
Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami Biblioteki i Stowarzyszenia
Kunszt, wystawy w galerii „W Hirkowej Izbie” od bieżącego
roku będą miały uroczystą oprawę.
Wernisaż otworzyła dyrektor Bożena Natzke, która powitała
gości i zaprosiła Joannę Mroczek do przedstawienia postaci artysty. Fotografka w piękny sposób scharakteryzowała
twórczość autora zdjęć i opowiedziała o jego wrażliwości artystycznej i pasji fotografowania. Podkreśliła w szczególności cierpliwość, na jaką skazany jest fotograf przyrody, który
długie chwile musi spędzać w oczekiwaniu na wschód słońca,
czy najlepsze światło dnia. Niebagatelnym jest też uchwycenie interesującego kadru i wydobycie piękna z otaczającej nas
rzeczywistości. Na wernisażu pojawiło się wielu fotografików,
którzy mogli w pełni ocenić profesjonalizm wystawiającego.
Autor pokazał uchwycone w odmiennym świetle detale przyrodnicze, miasto i morze. Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej potrwa jeszcze do końca września.
Beata Zawal - Brzezińska

fot. M. Kaczmarek

STOWARZYSZENIE KUNSZT
W WALDBRONN
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BIBLIOTEKA ZAPRASZA

FAMILY CUP 2018
W dniach 25-26 sierpnia, na kortach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Redzie odbyły się XXII Tenisowe Mistrzostwa Polski W Rodzinnych Deblach I Mikstach Family
Cup 2018.

„REDA” NA FALACH!

fot. nadesłane MOSiR Reda

Nasze miasto ponownie było gospodarzem tej imprezy, a poziom - jak przystało na rangę wydarzenia - był mistrzowski.
Pogoda dopisywała, co bardzo cieszyło uczestników oraz licznie zgromadzoną publiczność. Oficjalne rozpoczęcie Turnieju
FAMILY CUP 2018 odbyło się w Hotelu Wieniawa. Otwarcia
dokonał Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel i dyrektor
redzkiego MOSiR-u Jerzy Conradi. Dla wszystkich zawodników
przygotowano nagrody i drobne upominki. Najlepsze pary
otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.

fot. nadesłane MOSiR Reda

W dniach 20-31 sierpnia 2018 r. na jachcie s/y Reda odbył
się rejs nawigacyjno – szkoleniowy po polskich portach.
W rejsie uczestniczyło 8 załogantów z Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia. Rejs prowadził mieszkaniec Redy
Wiesław Ziółkowski. Podczas rejsu załoga s/y Reda zawinęła
do portów: Łeba, Kołobrzeg, Dziwnów, Darłowo, Hel, Gdynia
i przepłynęła prawie 400 mil morskich. Relację i zdjęcia nadesłał p. Wiesław Ziółkowski. Dziękujemy!
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
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POLICJA
INFORMUJE
W dniu 30.08.2018 roku na ul. Jana Pawła II i na ul. Derdowskiego w Redzie ustalony sprawca pod pretekstem zbiórki
pieniędzy na rzekomą chorobę nowotworową swojej córki
Ewy Kisielewskiej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nieustaloną grupę osób, które wsparły
go, wrzucając pieniądze do pudełka do tego przeznaczonego. Osoba ta posługiwała się tabliczką, której zdjęcie
przedstawiono poniżej.

Wobec tego, wszystkie osoby pokrzywdzone w tej sprawie,
które wsparły ten cel, a przy okazji zostały wprowadzone
w błąd, co do celu i okoliczności zbiórki, prosimy o kontakt
z Komisariatem Policji w Redzie pod numerem 58 678 30 97
lub osobiście, w celu przesłuchania w charakterze osoby
pokrzywdzonej, do prowadzonego postępowania przygotowawczego l.dz. KPII.5601-448/2018.

CO SŁYCHAĆ W SP 2

Ruszyła rozbudowa szkoły
Od 1 lipca b. r. rozpoczęła się bardzo ważna dla nas inwestycja – budowa nowego budynku szkoły. Powstanie on na
miejscu istniejącego, dwukondygnacyjnego budynku, który
zostanie całkowicie wyburzony. Nowa konstrukcja będzie
poszerzona w kierunku patio i znajdą się w niej dwa ciągi
korytarzy z gabinetami lekcyjnymi i pomieszczeniami zaplecza po dwóch stronach. W nowej części szkoły znajdzie się
m. in. nowoczesna biblioteka, pracownie przedmiotowe do
przedmiotów ścisłych, nowa pracownia komputerowa. Oddanie budynku do użytku jest przewidziane na 1 września
2019 r. W czasie budowy część uczniów będzie realizowała
zajęcia dydaktyczne na terenie Szkoły Podstawowej nr 4
przy ul. Łąkowej. Z gościnności naszych sąsiadów skorzysta 10 klas młodszych, które wraz ze swoimi nauczycielami
i obsługą będą miały do dyspozycji odrębną, wydzieloną
część tzw. „małej szkoły”, z wejściem od ul. Cichej. Warunki pracy w r. szk. 2018/2019 z pewnością nie będą należały
do łatwych, ale wszyscy wiemy, że to etap konieczny, zanim
będziemy mogli cieszyć się nową szkołą. Zapraszamy do śledzenia na naszej stronie internetowej na bieżąco prac rozbiórkowych i budowlanych.
Tekst i fot.: I. Nowicka

POZNAJ SWOJEGO
DZIELNICOWEGO!
11 PAŹDZIERNIKA

w godz. 15:00 -16:00 Osiedle Konopnickiej,
Reda - Pieleszewo i Betlejem
w godz. 16:00-17:00 dzielnica Centrum

18 PAŹDZIERNIKA

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.

Klasa I a w projekcie „Książka żyje… Naprawdę!”
Od marca do maja b. r. uczniowie klasy I a pod opieką swojej
wychowawczyni, p. Katarzyny Rendaszka - Miotke realizowali niezwykły projekt p.n. „Książka żyje… Naprawdę!” Nasi
pierwszoklasiści uczestniczyli w serii warsztatów, podczas
których projektowali kompozycję „żywych obrazów” – ilustracji do książki P. Culliforda: ”Smerfy”. Wcześniej zapoznali
się z książką, komiksem i filmem opowiadającymi o niebieskich skrzatach, a także wzięli udział w poświęconym smerfom VII Rajdzie Fabularyzowanym „Zimowy Świat Bajek 2018
- Międzywymiarowa wyprawa”.
Tekst i fot. K. Rendaszka-Miotke
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CO SŁYCHAĆ W SP 5

Uczniowie z SP3 w projekcie Erasmus + Ecological Footprint 2020 - Europe Go Green
W dniach 10.09.2018-16.09.2018 uczniowie z SP3 wraz z nauczycielami: Janem Skrobulem, Mariolą Szreder oraz Sandrą
Jażdżewską wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu
projektu Erasmus + Ecological Footprint 2020 - Europe Go
Green! Spotkanie odbyło się w Burgas, w Bułgarii i wzięli w nim również udział uczniowie i nauczyciele z Gifhorn
w Niemczech oraz z Burgas w Bułgarii. Uczniowie pracowali
nad sposobami ograniczenia zużycia śladu węglowego w środowisku. W trakcie spotkania uczestnicy dzielili się swoją wiedzą, w jaki sposób małymi krokami ograniczyć nasz odcisk
na środowisko. Dowiedzieliśmy się między innymi, że należy
ograniczyć zużycie wody poprzez np. sprawdzenie szczelności kranu. Uczniowie podczas wizyty zapoznali się również
z bogactwami naturalnymi Bułgarii. Mieliśmy okazję udać się
do Pomorie, gdzie tubylcy korzystają z leczniczych kąpieli solnych oraz do Muzeum naturalnego w Burgas, gdzie podziwialiśmy biżuterię wyrobioną w Bułgarii w III wieku przed naszą
erą. Spotkanie dostarczyło nam wielu informacji i pomysłów
nad redukcją śladu węglowego w naszych gospodarstwach
domowych i szkole. Będziemy starać się wcielać nowe pomysły w nasze życie codziennie, a następnie rezultat naszych
starań zaprezentujemy na następnym spotkaniu projektowym w Niemczech.
Tekst i zdjęcie: Sandra Jażdżewska

Redzka „Piątka” ma już 25 lat!
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie obchodzi w tym roku jubileusz 25 – lecia. Z tej okazji zorganizowano
spotkanie, w którym – oprócz uczniów i nauczycieli – wzięli
udział radni Rady Miejskiej w Redzie, burmistrz Redy Krzysztof
Krzemiński oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Uroczystość
rozpoczęła się oficjalnym otwarciem oddanych niedawno do
użytku wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Rekowskiej,
na które Gmina Miasto Reda wraz ze Szkołą otrzymały dotację
z programu „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” (celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów na przejściach dla pieszych w pobliżu placówek
oświatowych).

fot. A. Kunz

CO SŁYCHAĆ W SP 3

Kaszubska wycieczka
W dniu 15 września uczniowie uczęszczający na zajęcia
z języka kaszubskiego z klas pierwszych i drugich ze Szkoły
Podstawowej nr 3 udali się na wycieczkę do Parku Ewolucji
w Sławutówku.
Na miejscu dzieci obejrzały filmik o dinozaurze, następnie
udały się do „batyskafu”, gdzie przeżyły podwodną przygodę. Następnie pan przewodnik opowiadał o historii
związanej z dinozaurami, z naszym regionem, opowiadał
o przemianach klimatycznych regionu Pomorza. Następnie
młodzi Kaszubi uczestniczyli w warsztatach, gdzie malowali gipsowe odlewy dinozaurów. Uczniowie szlifowali też
słownictwo kaszubskie, ponieważ nauczyciel część wypowiedzi formułował w tymże języku. Podczas zajęć plastycznych klasy drugie przypomniały sobie kaszubskie nazwy
kolorów, a klasy pierwsze mogły poznać nowe słownictwo.
Niemałą atrakcją był dla dzieci plac zabaw, a po skończonej
zabawie dzieci zjadły obiad. Po wycieczce była chwila na zakup pamiątek, po czym udaliśmy się w drogę powrotną do
szkoły.
Tekst: Paweł Wittbrodt

fot. A. Kunz

Po przejściu do budynku uczniowie przypomnieli najważniejsze fakty z historii szkoły. Miłym akcentem było wręczenie
przez dyrektor Annę Milewską oraz burmistrza Krzysztofa
Krzemińskiego podziękowań wieloletnim zasłużonym pracownikom oraz osobom pracującym przy budowie szkoły.
Przy okazji zgromadzeni mogli obejrzeć koncepcję uzgadnianej rozbudowy szkoły, która przewiduje m.in. nowe sale
lekcyjne dla „zerówki”, pracownie przedmiotowe, bibliotekę,
świetlicę, zaplecze administracyjno – sanitarne oraz gabinety
pedagogiczne.

Po części oficjalnej przyszła pora na część artystyczną, która spotkała się z wielkim aplauzem. Uczniowie klas trzecich
przedstawili program wokalno – recytatorski, a największy
entuzjazm wzbudził występ kaszubskiego zespołu dziecięcego „MODROKI”. Na koniec, w ramach promocji zdrowego trybu życia, wszyscy goście zostali poczęstowani miodem.
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

akacje dobiegły końca i oficjalnie już rozpoczął
się rok szkolny 2018/2019. Tradycyjnie, także i
tym razem, Komunalny Związek Gmin „Dolina
Redy i Chylonki” przygotował program warsztatów,
konkursów i akcji dla podopiecznych placówek
edukacyjnych gmin-członków Związku. Przyświecające
nam w tym roku motto to „ochrona powierzchni ziemi”.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:
I.

II.

Warsztaty terenowe:
„Bliżej Europy - nowoczesne metody
gospodarowania odpadami” - prowadzone wraz
ze spółką EKO DOLINA; w ramach warsztatów
uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu
zagospodarowania odpadów zmierzając drogą
odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz
ostatecznego unieszkodliwienia;
 „Ciepło dla Trójmiasta” - realizowane we
współpracy ze spółką OPEC Gdynia; podczas
warsztatów
młodzież
poznaje
zasady
funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów
ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak:
kogeneracja, źródła oraz rodzaje energii,
ochrona powietrza;
 „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i
uzdatnianie wody” - realizowane we współpracy
ze spółką PEWIK Gdynia; w ramach warsztatów
uczeń poznaje technologię oczyszczania ścieków
bądź sposoby ujmowania i uzdatniania wody,
zaznajamia się z zagrożeniami, jakie wywiera
urbanizacja oraz rozwój przemysłu na wody
podziemne.







Konkursy ekologiczne:
„Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXI edycja) –
zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej
pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje
i rujnuje”;
 „Mała nakrętka, duży problem” (XVI edycja) –
zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek;
 „Konkurs fotograficzny” (XI edycja) – zadaniem
jest
wykonanie
fotografii
pt. #obserwujęprzyrodę;




III.

„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (IX
edycja) – zadaniem jest przeprowadzenie akcji
informacyjnej na terenie placówki oświatowej
oraz akcji happeningowej wraz ze zbiórką
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego;
„Konkurs wiedzy ekologicznej” (XIII edycja) –
konkurs skierowany do specjalnych szkół
podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół
ponadpodstawowych, jak również do uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego;
temat
tegorocznej
edycji:
„Zmieniamy zachowania na dobre”;
„Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych”
– zadaniem jest zbiórka baterii.

Projekty edukacyjne:
„Lider Lokalnej Ekologii” (X edycja) –
wielozadaniowy, kompleksowy projekt edukacji
ekologicznej dla dzieci/młodzieży ze wszystkich
poziomów nauczania, grona pedagogicznego
oraz społeczności lokalnej, w którym głównym
„motorem
napędowym”
projektu
jest
szkolny/przedszkolny
koordynator.
W
tegorocznej edycji projektu zapraszamy do
realizacji tematu: „Robię porządek z odpadami”;
 „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja
cz.2) - program skierowany do koordynatorów
edukacji ekologicznej realizowany poprzez
spotkania
seminaryjno-warsztatowe
z
wykładowcami akademickimi i specjalistami z
zakresu kształcenia nauczycieli. Temat trzeciej
edycji: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze
życie?”.


Szczegółowe informacje dot. oferty edukacyjnej Związku,
harmonogramy spotkań oraz formularze można uzyskać
osobiście w biurze Związku lub na stronie internetowej –
www.kzg.pl w zakładce „Edukacja”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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UWAGA MIESZKAŃCY!
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych
W dniu 12 października będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych z Państwa
mieszkań. Sprzęty należy dostarczyć osobiście i przekazać naszym kierowcom.
Oddać można następujące sprzęty:
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg)*
 Baterie i akumulatory,
 Termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
 Środki ochrony roślin i owadobójcze,
 Farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmujemy),
 Przeterminowane lub niewykorzystane leki bez opakowań i ulotek.

PIĄTEK, 12.10.2018 r. – POSTOJE PRZY SZKOŁACH:
9:00 Prywatna Szkoła Podstawowa, ul. Norwida 59
9:40 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12
10:20 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Łąkowa 36/38
11:00 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzozowa 30
11:40 – 12:20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Rekowska 36
12:40 – 13:20 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gniewowska 33
Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych
i elektronicznych w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w
Redzie, na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego
„KOKSIK”, ul. Obwodowa 52. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty, 9:00-14:00.
Zużyte baterie zbierane są również w systemie pojemnikowym w placówkach
oświatowych, sklepach oraz w Urzędzie Miasta Redy, natomiast przeterminowane
leki w aptekach na terenie miasta.
* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bezpośrednio z domów
i mieszkań po ich zgłoszeniu telefonicznym - 58 624 66 11, bądź za pośrednictwem formularza
internetowego: www.kzg.pl/formularz-odbiory.
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