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WIECHA na
„Dwójce”!
Budowa
nowego budynku
Szkoły Podstawowej nr 2
idzie zgodnie z planem.
Obecnie obiekt jest
już w stanie surowym
zamkniętym, a na dachu
zawisła wiecha.
Czytaj więcej na str. 3
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
Podczas IV sesji Rady Miejskiej burmistrz i radni wręczyli
uroczyste podziękowania sportowcom i trenerom.

fot. M. Kaczmarek

Wśród wyróżnionych znalazł się Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka” Reda, za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii
„Drużyna Roku” w kategorii Drużyna Roku w 66 plebiscycie
„Dziennika Bałtyckiego”. Kolejne podziękowania odebrał
Oliwier Baran za zajęcie I miejsca w 2018 roku w powiecie wejherowskim, w kategorii Junior Roku Chłopcy w 66
plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Drużynę Pomorza. Za wybitne
osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Redy uhonorowana została również Agata Krzemieniewska, zawodniczka UKS Jedynka Lekkoatletyka Reda, która w ubiegłym
miesiącu zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Halowym Mitingu Lekkoatletycznym U16 im. Ireny Szewińskiej.
Doceniono też ubiegłoroczną pracę trenerską i dydaktyczną Krzysztofa Jędrzejewskiego i Ilony Myszk.

1) U
 chwała nr IV/42/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat.
2) U
 chwała nr IV/43/2019 o zmianie uchwały Nr
XLVI/476/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września
2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze
darowizny, na rzecz Gminy Miasto Reda, nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa.
3) Uchwała nr IV/44/2019 o uchyleniu uchwały Nr
XII/105/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda, do
gminnego zasobu nieruchomości.
4) U
 chwała nr IV/45/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nazwy nowoprojektowanego przystanku kolejowego.
5) U
 chwała nr IV/46/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie.
6) U
 chwała nr IV/47/2019 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku.
7) U
 chwała nr IV/48/2019 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie na
2019 rok.
8) Uchwała nr IV/49/2019 w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie na 2019
rok.
9) Uchwała nr IV/50/2019 o zmianie Uchwały nr III/41/2018
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w
sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok.
10) U
 chwała nr IV/51/2019 o zmianie Uchwały nr
III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19
grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Miasta
Redy.
Szczegółowy zapis całej sesji jest dostępny online, pod
adresem www.youtube.com/watch?v=ea-nJpRIHjE

fot. M. Kaczmarek

Podczas IV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu
31 stycznia 2019 roku podjęto następujące uchwały:
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INWESTYCJE MIEJSKIE

WIECHA NA SP2
Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 idzie
zgodnie z planem. Obecnie obiekt jest już w stanie surowym zamkniętym. Z tej okazji na dachu zawisła wiecha.
Burzenie starego budynku, fot. archiwum SP2

Wykopy pod fundamenty, fot. archiwum SP2

fotografie M. Kaczmarek

W SP 2 spotkali się wykonawcy – ekipa budowlana firmy
„DACHBUD”, radni, reprezentacja Rady Rodziców oraz przedstawiciele Urzędu. Rozbudowa szkoły rozpoczęła się w lipcu
ubiegłego roku. W nowym skrzydle znajdzie się szesnaście
sal lekcyjnych wraz z zapleczem socjalnym i gospodarczym.
Obiekt będzie nie tylko funkcjonalny, ale i dostosowany do
potrzeb uczniów, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdej z sal lekcyjnych zapewni się dostęp do multimediów.

Widok z drona, fot. M. Krzemiński

Koszt rozbudowy szkoły wynosi ponad 6,2 mln zł. Równolegle rozbudowuje się Szkoła Podstawowa nr 6 i trwają przygotowania do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5.
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INWESTYCJE MIEJSKIE

fot. S. Sobczak

ZMIANY NA ULICY
PONIATOWSKIEGO
Odcinek od ulicy Mickiewicza do ulicy Norwida ma nową nawierzchnię. Wybudowano 220 metrów nawierzchni z kostki
brukowej za około 210 tysięcy złotych. Inwestycja została
w całości sfinansowana ze środków miasta. Ponieważ ulica
Poniatowskiego stanowi ciąg pieszo – jezdny, chodnik znajduje się po jednej stronie, w poziomie jezdni.
Budowa i remonty dróg na terenie Redy prowadzone są według
planu na dany rok budżetowy.
Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg, w tym uzupełnianie
ubytków, wyrównywanie i zagęszczanie są wykonywane na
bieżąco, po przyjęciu przez Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej UM w Redzie zgłoszenia
o złym stanie drogi. Po potwierdzeniu zgłoszenia podczas wizji
lokalnej, naprawy są realizowane w kolejności zgłoszeń.

ORGANIZACJA RUCHU
PIESZEGO W POBLIŻU BUDOWY
WĘZŁA INTEGRACYJNEGO

Gmina Miasto Reda realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Budowa węzła integracyjnego
Reda wraz z trasami dojazdowymi”
Celem projektu jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego
w ośrodkach Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz
podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego
integracji.
Dofinansowanie projektu z UE: 7 810 374,00 zł

1

BĘDZIE KLUB SENIOR+!
Na prawie 25 tysięcy mieszkańców Redy jedną piątą stanowią ludzie w wieku 60+. Z myślą o najstarszej grupie
redzian realizowany jest Program Senioralny dla Gminy
Miasto Reda na lata 2018 – 2020.
Z inicjatywy radnej Teresy Tkaczyk, przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej, seniorzy w Redzie będą mieli swoje miejsce spotkań. W budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostanie utworzony dzienny Klub „Senior+”. Polityka senioralna
oznacza nowe zadania dla samorządów, jak wsparcie rodzin
w opiece nad osobami starszymi, aktywizacja i organizacja
ich czasu wolnego. Samorząd Redy otrzymał dofinansowanie z tegorocznej edycji rządowego Programu „Senior+”. 150
tys. zł ma zostać przeznaczone na utworzenie i wyposażenie
dziennego Klubu Seniora. Dotacja umożliwi kompleksową
adaptację pomieszczeń znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie placówka ma powstać.
Utworzenie Klubu powinno rozwiązać problem braku miejsca integracji, zajęć ruchowych i edukacyjnych oraz animacji
czasu wolnego rosnącej populacji osób starszych. Przewiduje się dwa główne kierunki oferty Klubu, tj. zajęcia kulturalne
i rehabilitacyjno-ruchowe.
To, jak placówka powinna wyglądać, określa dokładnie
program wieloletni Senior+, realizowany przez rząd. Umiejscowienie planowanego klubu w obrębie ośrodka sportu
pomoże w organizacji zajęć ruchowych i prozdrowotnych.
Zapotrzebowanie na dostęp do oferty kulturalnej i edukacyjnej zapewni bezpośrednie sąsiedztwo Miejskiego Domu
Kultury – Fabryki Kultury. Pobliskie szkoły umożliwią zaangażowanie młodych wolontariuszy w pracę z seniorami oraz
wymianę i współpracę międzypokoleniową. Udział w projekcie zapowiadają także miejscowi harcerze.
Klub będzie dostępny przez kilka godzin dziennie, w ustalonych porach, w dni powszednie lub, gdy będzie taka potrzeba - w weekendy. Przewidywane jest zatrudnienie animatorów - opiekunów, obecnych w czasie otwarcia Klubu.
Inwestycję Urząd Miasta w Redzie realizuje we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przyznane
150 000 zł stanowi 80 proc. kosztów, pozostałe 20 proc. to
wkład własny samorządu.
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MOPS INFORMUJE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w związku
ze współpracą z Bankiem Żywności w Trójmieście podjął
się dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.
Dystrybucja artykułów spożywczych, m.in. takich jak: mleko
UHT, ser podpuszczkowy, miód wielokwiatowy, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa, szynka drobiowa,
pasztet wieprzowy, koncentrat pomidorowy, groszek
z marchewką, fasola biała, buraczki wiórki, makaron jajeczny,
makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki
maślane, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier
biały, gołąbki w sosie pomidorowym odbywa się w dniach
21 lutego, 25 marca i 28 kwietnia wśród 521 osób, które
otrzymały pisemną informację oraz spełniających wymogi
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). Żywność ta rozprowadzana
będzie w sali konferencyjnej redzkiego MOPS. Bezpośrednie
przekazanie w/w produktów rodzinom wymagającym pomocy realizują pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny.
Ponadto w ramach w/w współpracy w dniu 26 lutego odbyły
się warsztaty kulinarne, a w dniu 07 marca w godz. 10:0014:00 odbędą się warsztaty dietetyczne. Warsztaty te skierowane będą do osób, które potrzebują poszerzenia wiedzy
i umiejętności kulinarnych.

W nocy z 13 na 14 lutego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie uczestniczyli w Ogólnopolskim Badaniu Osób Bezdomnych, koordynowanym
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicy socjalni Ośrodka, w asyście funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Redzie odwiedzali miejsca
mieszkalnie i niemieszkalne na terenie Redy.
Przeprowadzili 4 wywiady z osobami bezdomnymi. Pozyskane informacje o liczbie osób bezdomnych w miejscach
mieszkalnych i niemieszkalnych dostarczą dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych, które mogą
pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie
problematyki bezdomności. Apelujemy do mieszkańców
Redy o zwracanie uwagi na osoby bezdomne i wymagające pomocy, szczególnie w okresie zimowym. Zwracamy się
z prośbą o informowanie o takich osobach lub miejscach,
w których mogą przebywać osoby bezdomne. Informacje
przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
ul. Derdowskiego 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, osobiście lub telefonicznie, pod nr 58 678
58 65, a także elektronicznie na adres mops@mopsreda.pl.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Redzie nr IV/47/2019
z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku, 12 lutego, pomiędzy Starostą Wejherowskim, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd
Pracy w Wejherowie a Gminą Miasto Reda zostało podpisane porozumienie Nr 5/2019 w sprawie organizacji
prac społecznie użytecznych w ramach programu specjalnego „STOP ODDALENIU 2019”, w myśl którego od
1 marca do 30 listopada 2019 roku organizowane będą
na terenie Redy prace społecznie użyteczne.
Do prac tych pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie na podstawie skierowania. Pracownicy MOPS wskażą
skierowanym osobom miejsce wykonywania pracy, czyli:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie,
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie,
3. Miejski Dom Kultury w Redzie.

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego na 2019 r.
styczeń

28.01.2019 r.

luty

27.02.2019 r.

marzec

28.03.2019 r.

kwiecień

26.04.2019 r.

maj

28.05.2019 r.

czerwiec

27.06.2019 r.

lipiec

26.07.2019 r.

sierpień

28.08.2019 r.

wrzesień

27.09.2019 r.

październik

28.10.2019 r.

listopad

28.11.2019 r.

grudzień

19.12.2019 r.

Harmonogram wypłat świadczenia
wychowawczego na 2019r.
styczeń

25.01.2019 r.

luty

27.02.2019 r.

marzec

27.03.2019 r.

kwiecień

26.04.2019 r.

maj

27.05.2019 r.

czerwiec

27.06.2019 r.

lipiec

26.07.2019 r.

sierpień

27.08.2019 r.

wrzesień

27.09.2019 r.

październik

25.10.2019 r.

listopad

27.11.2019 r.

grudzień

18.12.2019 r.
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REKRUTACJA NA ROK
SZKOLNY 2019 / 2020
Wnioski są przyjmowane od 6 do 20 marca w miejskich
placówkach oświatowych.
Do szkoły podstawowej są przyjmowane dzieci objęte
ustawowym obowiązkiem szkolnym – do szkół w obwodach odpowiednich do miejsca zamieszkania. Wystarczy
zgłoszenie rodzica z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka. O przyjęcie do szkoły spoza obwodu można się
ubiegać w sytuacji, gdy placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Gdy kandydatów jest więcej niż miejsc, stosuje się punktowane kryteria naboru, a o przyjęciu dziecka
do wybranej szkoły decyduje ilość zdobytych punktów.
W przypadku rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kryteria naboru są również określone w ustawie Prawo oświatowe. Jeżeli pozostaną wolne miejsca, w następnej kolejności bierze się pod uwagę punktację, jaką dziecko otrzymuje
według kryteriów dodatkowych. Dodatkowe kryteria naboru i liczba odpowiadających im punktów są określone
uchwałą Rady Miejskiej. Do wniosku o przyjęcie dziecka do
placówki rodzic dołącza odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów. Są to przeważnie oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych
dziecka.
Szczegółowe informacje znajdują się na miejskiej stronie
internetowej, w zakładce „Aktualności oświatowe” w dziale „Oświata”, a także na stronach internetowych szkół
i przedszkoli oraz na miejscu w każdej miejskiej placówce
oświatowej, czyli szkołach podstawowych i przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę.

WAŻNE TERMINY:
6 – 20 marca

Złożenie wniosku o przyjęcie o przyjęcie do szkoły
podstawowej, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej lub przedszkola publicznego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21 – 25 marca

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną.

27 marca

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 marca – 2 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

4 kwietnia

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej
wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO!
7 MARCA

w godz. 15:00-16:00 dzielnica Rekowo i Ciechocino
w godz. 16:00-17:00 osiedle przy Młynie,
ul. Garncarska, ul. Morska oraz Moście Błota

14 MARCA

w godz. 15:00-16:00 Osiedle Konopnickiej,
Reda - Pieleszewo i Betlejem
w godz. 16:00-17:00 dzielnica Centrum
Spotkania odbywają się w sali nr 110 Urzędu Miasta
w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

DERATYZACJA
Urząd Miasta w Redzie przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy o obowiązku przeprowadzania deratyzacji.
W przypadku stwierdzenia występowania gryzoni,
właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia szkodliwych gryzoni w obrębie swojej
nieruchomości. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia
trutki znajdowało się w szczególności na
podwórzach, śmietnikach, strychach,
piwnicach, budynkach gospodarczych, itp. Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności
w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia
trutki winny zostać oznakowane napisem
„UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do
miejsc, w których wyłożono trutki, natomiast zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu
oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

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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KARTA DUŻEJ RODZINY
Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o wydanie Karty Dużej
Rodziny (KDR). Od dnia 1 stycznia 2019 r.
z możliwości tej mogą skorzystać również
rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na
wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Aktualne wzory dokumentów znajdują się na:
http://miasto.reda.pl/2014/ogolnopolska-karta-duzej-rodziny/

UWAGA UŻYTKOWNICY
WIECZYŚCI
BONIFIKATA OD PRZEKSZTAŁCENIA
Działając na podstawie ustawowej delegacji zawartej
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn.zm.) Rada Miejska
w Redzie w uchwale z dnia 19 grudnia 2018r., (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 04.02.2019, poz. 613) wyraziła zgodę na udzielenie 70% bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali
mieszkalnych i spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej do końca 2019 r.
W każdym następnym roku, poczynając od roku 2020 wyżej wskazana wysokość bonifikaty zostaje obniżona każdorazowo o kolejne 5 % tj. w 2020 r. bonifikata wyniesie 65%
a w następnych latach będzie odpowiednio o kolejne 5%
niższa.
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:
1) b
 rak zobowiązań finansowych wobec Gminy Miasto
Reda, związanych z prawem użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia,
2) b
 rak sporów, w tym sądowych, pomiędzy użytkownikami wieczystymi i Gminą Miasto Reda.
Wobec powyższego uprawnione osoby zainteresowane
zapłatą opłaty za przekształcenie jednorazowo, z uwzględnieniem bonifikaty, winni zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia, w kwocie pozostającej do spłaty.
O wysokości opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty wnioskodawcy zostaną poinformowani w terminie 14
dni, od daty zgłoszenia. Opłatę jednorazową należy wnieść
w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w informacji.
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CO SŁËCHAC Ù
KASZËBÓW W RÉDZE …
8 gromicznika 2019 rokù pòsôbny rôz pòtkelë sã nôeżnicë i simpaticë Kaszëbskô-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
Part Réda.
Pò tradicjowim òdspiéwanim piesni „Réda, przédnik stowarë wasta Andrzéj Kraùze wrãcził pierszi rôz w tim rokù
nowémù nóleżnikòwi Jarosławòwi Kadłucczémù legitimacjô członkòwskô. Pòzni członkòwé Zarządu i drësze
zgromadzony na pòtkanim złorzëlë jemù gratulacje i tradicyjno trzeba bëło zarzec tabaczi. Òbczas pòtkniô nie
felowało zarzarti diskusje, żartoblëwych òpòwiescy, a téż
kaszëbsczich spiéwów.
Andrzéj Kraùze

SPOTKANIE POETYCKIE

W piątek 8 lutego, na zaproszenie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Redzie, w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie
gościliśmy mieszkańca Redy Brunona Lehmana.
Wieczór rozpoczął się od powitania wszystkich gości
przez prezesa ZKP o/Reda Andrzeja Krauze. Następnie
pan Bogusław Breza w bardzo ciekawy sposób przybliżył
postać Pana Brunona, jego spotkanie z literaturą, a przede wszystkim ostatnio wydany tomik wierszy „Opłatek”.
W dalszej części spotkania prelegent deklamował swoje
utwory, okraszając je śpiewem oraz grą na
organkach. Następnie licznie zgromadzona publiczność przystąpiła do
zadawania pytań i tym samym poszerzania własnej wiedzy nie tylko
regionalnej, ale również tak mało
docenianej, lokalnej.
Na pamiątkę piątkowego spotkania każdy mógł nabyć promowaną
pozycję książkową oraz otrzymać
pamiątkową dedykację autora.
Tekst i fot. Andrzej Krauze
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REDA KULTURALNA
DRUGI „BĄBEL” ZA NAMI!

fot. nadesłane

Po raz drugi maluchy z całej Redy miały okazję wziąć
udział w zmaganiach teatralnych w Fabryce Kultury.
Tegorocznym tematem przedstawień podczas „Bąbla”
był Dzień Babci i Dziadka.

Nasze przedszkolaki i zerówkowicze wykazały się ogromnym talentem na scenie a poza nią z ciekawością oglądały
występy swoich koleżanek i kolegów z innych grup.
Niedawną edycję Przeglądu Form Artystycznych „Bąbel”
wygrała grupa Bergamutki z Przedszkola nr 1 w Redzie.
Wszystkim małym artystom serdecznie gratulujemy
i mamy nadzieję do zobaczenia za rok!

MARTYNA JAKUBOWICZ
W FABRYCE KULTURY

Z okazji Dnia Kobiet Fabryka Kultury zaprasza na koncert niezwykłej artystki! Martyna Jakubowicz wystąpi
na redzkiej scenie podczas akustycznego koncertu!
Martyna Jakubowicz to obecna od 40 lat na scenie muzycznej, jedyna w swoim rodzaju wokalistka, obdarzona charyzmą i charakterystycznym głosem, który sprawia, że jej
ballady, łączące folk, bluesa i rocka, należą do najbardziej
rozpoznawalnych w polskiej muzyce rozrywkowej. Jest mistrzynią tworzenia nastroju. Koncerty zwyczajowo kończą
się owacjami na stojąco.

ODWIEDZILI REDĘ...
W piątek 8 lutego, gościem „Biesiady Literackiej”
był Radosław
Sikorski, autor
książki „Polska
może być lepsza”.
Znany polityk i dziennikarz, w latach 1986-1989 korespondent wojenny w Afganistanie i Angoli, laureat
nagrody World Press Photo. Minister obrony narodowej (2005-2007); minister spraw zagranicznych
(2007-2014), marszałek Sejmu RP w latach 20142015, obecnie jest wykładowcą (Senior Fellow) na
Uniwersytecie Harvarda oraz doradcą w grupie
Eurasia. Spotkanie trwało prawie dwie godziny. Po
rozmowie o książce nastąpiła seria pytań, które dotyczyły głównie spraw zagranicznych. Po autografy
i wspólne zdjęcie z anem ministrem ustawiła się długa kolejka.
15 lutego gościem
BIESIADY była
Hanna Suchocka,
opowiadająca
o książce „Ambasador u trzech
papieży”.
Prawniczka i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
z doktoratem honoris causa Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie i UKSW w Warszawie.
W latach 1992-1993 Premier Rządu RP, w latach 19972000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w latach 2001- 2013 ambasador RP przy Stolicy
Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim (najdłużej
urzędujący ambasador III RP). Dama Orderu Orła
Białego. W czasie spotkania autorka opowiedziała
między innymi, jak to się stało, że została dyplomatą. Zebrani słuchali o strukturach i mechanizmach
działania Państwa Watykańskiego, tajnikach protokołu dyplomatycznego, o spotkaniach w ambasadzie
ze znanymi osobami świata polityki, kultury, także
starej arystokracji rzymskiej i o tym, że kuchnia włoska nie istnieje. Pojawiły się też opowieści i anegdotki z pontyfikatu trzech papieży. W książce autorka
poetycko opisuje znane i mniej znane zabytki Wiecznego Miasta. Książka może służyć podczas rzymskich wędrówek jako swoisty przewodnik po mniej
znanych skarbach architektury, małych sklepikach,
trattoriach i kafejkach, i choćby dlatego jest warta
przeczytania.
Tekst i zdjęcia: Michał Kaczmarek

LUTY 2019

CO SŁYCHAĆ W
PRZEDSZKOLU NR 1

CO SŁYCHAĆ W SP 2
Akcje charytatywne
Jak co roku, w okresie okołoświątecznym, w szkole organizowane są liczne akcje i działania charytatywne, podczas których społeczność szkolna dzieli się dobrem wspomagając
tych, których los doświadcza i którzy wsparcia potrzebują.
Tradycyjny Świąteczny Koncert Charytatywny otworzyło
przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów klasy V d pod opieką p. K. Czapiewskiej. Następnie, przed licznie przybyłymi do szkoły rodzinami zaprezentował się chór
szkolny oraz uczniowie wszystkich klas. W trakcie koncertu
uczniowie starszych klas, pod opieką nauczycieli, prowadzili
sprzedaż ciast i ozdób świątecznych, czynna była kawiarenka z ciastami i napojami oraz fotobudka, a podczas przerw
między występami odbywały się licytacje wybranych ozdób
świątecznych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów oraz dzięki wielkiej życzliwości obecnych
w szkole gości, zebrano łącznie 5.546 zł. Kwota ta została
przekazana na wsparcie rehabilitacji i zaopatrzenia medycznego czworga ciężko chorych dzieci z rejonu naszej szkoły.

fot. archiwum Przedszkola nr 1

Przedszkolaki w świecie IT
Przedszkole nr 1 w Redzie prowadzi dla najmłodszych zajęcia z robotyki. Za pomocą robotów dzieci są wprowadzane
w świat technologii i stawiają swoje pierwsze kroki w dziedzinie programowania.
Jednym z robotów, który odwiedza dzieci jest Photon pierwszy na świecie robot edukacyjny, który rozwija się
razem z dzieckiem. Za sprawą przedszkolaków uczy się
wyrażać emocje, liczyć, rozpoznawać kolory, pokonywać
odpowiednią drogę i wiele innych.
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fot. archiwum SP2

Robot Photon wyposażony jest w 10 czujników, a programować go można na tysiące sposobów. Przedszkolaki cały
czas odkrywają nowe funkcje mechanicznego przyjaciela,
nie zdając sobie sprawy, jak wiele się przy tym uczą. Dzieci
ćwiczą w ten sposób logiczne myślenie i uczą się kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz pracy w
grupie, czyli kluczowych umiejętności XXI wieku. A wszystko to podczas dobrej zabawy!

fot. archiwum Przedszkola nr 1

Akcja charytatywna-świąteczna paczka
Po raz kolejny panie pedagog, psycholog i logopeda zorganizowały zbiórkę słodyczy dla najbardziej potrzebujących
dzieci z SP2. Dzięki szczodrości i wielkiemu sercu darczyńców udało się przygotować aż 30 paczek! Na wielkie podziękowanie zasłużyła klasa 3a, która w całości przeznaczyła
swoje świąteczne paczki dla bardziej potrzebujących dzieci!
Zbiórka słodyczy na rzecz Dzieci Osieroconych
Samorząd szkolny i działające w jego ramach Szkolne Koło
Wolontariatu włączyły się w zainicjowaną przez Puckie Hospicjum p. w. św. Ojca Pio akcję zbiórki słodyczy dla dzieci
osieroconych, znajdujących się pod opieką psychologów
hospicjum. Odzew ze strony uczniów i rodziców był nadzwyczajny, dzięki czemu mogliśmy przekazać na ten cel bardzo dużą ilość darów. Koordynatorkami szkolnymi akcji były
p. Magdalena Szornak i p. Anna Jankowska.
Dar serc to najważniejsze, czym warto się dzielić.
G. Krzebietke, K. Rendaszka-Miotke
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CO SŁYCHAĆ W SP 3
Uczniowie z SP3 na Megaolimpiadzie w Gdańsku
30 i 31 stycznia b.r. uczniowie z klas II i III Szkoły Podstawowej
nr 3 wzięli udział w XIV Megaolimpiadzie Wiedzy w Gdańskiej
Szkole Podstawowej „LINGWISTA” im. Zjednoczonej Europy.
Do konkursów zakwalifikowali się najlepsi uczniowie, wyłonieni ze szkolnych eliminacji. Z klas II SP3 reprezentowali: w konkursie matematyczno - przyrodniczym: Amelia Zajączkowska (IIB) i Amelia Rewa (IID), w konkursie języka angielskiego:
Aleksander Świderski (IIB) i Jan Magrian (IID), w konkursie ortograficznym: Marcin Klimaszewski (IIA) i Natalia Andruszyńska (IIB). Z klas III byli to następujący uczniowie: w konkursie
matematyczno - przyrodniczym: Maja Rompca (IIIA) i Filip
Chyła (IIIB), w konkursie języka angielskiego: Zofia Jażewicz
(IIIA) i Benjamin Svendsen (IIIB), w konkursie ortograficznym:
Emilia Malottki (IIIA) i Daria Łazarska (IIIB).
Wyniki konkursów poznamy w marcu. Wszystkim uczniom już
teraz serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!
Tekst i zdjęcie: Barbara Mikuś

Wyniki konkursu „Meditest 2018” w SP3
21 stycznia w SP 3 wręczono dyplomy i nagrody za Ogólnopolski Test Wiedzy o Zdrowiu „Meditest 2018”. Konkurs odbył się
16 listopada 2018 roku i był przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 5 – 6 oraz 7 – 8. SP 3 reprezentowało
32 uczniów. 7 osób, czyli ponad 20% wszystkich uczestników
otrzymało wyróżnienia.
Najlepsze wyniki uzyskali w kategorii Szkoły Podstawowej:
klasy 5 – 6:
12 miejsce - Mijas Hanna (6a)
18 miejsce – Karolina Dziubakiewicz (6b)
klasy 7 – 8:
10 miejsce – Sidorowicz Jakub (7a), Zabielski Wiktor (7a)
13 miejsce – Ludzińska Marlena (8b), Minczykow Józef (8b),
16 miejsce – Grzybowski Tomasz (7c), Skibiński Maciej (8c),
17 miejsce – Bartosz Gruba (8b), Kacper Wronka (7a)
18 miejsce – Natalia Jungiewicz (8b), Judyta Mączka (8b)
Tekst Katarzyna Danisewicz, fot. Teresa Dopke

CO SŁYCHAĆ W SP 4

Tydzień Kaszubski
W dniach 4-10 lutego po raz pierwszy odbył się Tydzień
Kaszubski. Poniedziałek - Turniej Wiedzy o Kaszubach,
w którym zmierzyli się uczniowie klas 4-6. Drugiego dnia
gościliśmy Rafała Rompcę i Leszka Boliboka ze znanego
folkowego zespołu FUCUS. Po kilkunastu minutach koncertu gościom udało się namówić publiczność do wspólnego śpiewu, a nawet do tańca i pląsów. Następnie przyszedł czas na kaszubskie dyktando biegane. Trzeci dzień
został ogłoszony Dniem Kaszubskim. Do rywalizacji stanęły wszystkie klasy. Ich zadaniem było przyniesienie ze sobą
do szkoły jak największej ilości przedmiotów kojarzących
się z Kaszubami. Czwarty dzień to konkurs na kartki do kaszubskiego kalendarza i nauka kaszubskiej piosenki o szkole – SP4 nótë. W piątek, po serii warsztatów plastycznych,
uczniowie języka kaszubskiego zostali zaproszeni przez
Muzeum w Wejherowie, żeby podczas otwarcia wystawy
„Pasja” wykonać piosenkę SP4 nótë. Tydzień Kaszubski zakończyła pełna atrakcji kaszubska noc: alowaliśmy drewniane, kaszubskie kwiaty, odbył się turniej gier stolikowych
oraz seans filmowy.
Tekst i zdjęcia: Monika Kubisiak
Exploring London
20-24 stycznia 26 uczniów z klas III gimnazjum pod opieką
Pauliny Popławskiej, Agnieszki Potrykus i Mateusza Kamińskiego spędziło 4 pełne atrakcji dni w stolicy Wielkiej
Brytanii. Odwiedziliśmy British Museum, National Gallery,
Madame Tussaud’s Wax Figure Museum, Muzeum Historii
Naturalnej, Muzeum Nauki, Westminster Abbey, Tower of
London oraz Tower Bridge, Peron 9 i ¾ na Dworcu King’s
Cross czy M&M’s World. Wisienką na torcie była wizyta
w Warner Bros Studio – The Making of Harry Potter, gdzie
uczniowie trzy godziny zagłębiali się w magiczny świat
książek i filmów o Harrym Potterze.
Nie mogło też zabraknąć czasu
na sklepy na Oxford Street
(z olbrzymim Primarkiem
na czele), gdzie damska
część wycieczki oddała
się szałowi zakupów,
a reszta odwiedziła Picadilly Circus.
Ostatniego dnia oglądaliśmy zmianę warty
przy Pałacu Buckingham.
Tekst M. Kamiński,
fot. P. Popławska

LUTY 2019

CO SŁYCHAĆ W SP 5
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CO SŁYCHAĆ W SP 6

Dzień Babci i Dziadka
Choć styczeń to miesiąc zimowy, pełen mroźnych chwil, są
w nim jednak takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu – to Dzień Babci i Dzień Dziadka. Dlatego w dowód wdzięczności i miłości, uczniowie klasy
II zaprosili swoich Dziadków na niecodzienną uroczystość,
podczas której wychowawca klasy II Pani Bogusława Paszowska złożyła życzenia samych pięknych chwil w życiu i tego,
aby zawsze byli dumni ze swych wnuków. Dzieci przygotowały wspaniałe występy artystyczne, mali artyści z przejęciem prezentowali swoje umiejętności, a wszyscy Dziadkowie
z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek
oraz podziękować Dziadkom za cierpliwość, a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków. Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek, wyczarowany przez niezawodnych rodziców, podczas którego nie brakowało okazji
do rozmów i wspomnień. Był to niezwykły dzień, w którym
gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości...

Zabawa karnawałowa
Tegoroczna zabawa karnawałowa wzbudziła u najmłodszych
uczniów Piątki szkoły wiele radości. Odświętnie udekorowana
sala gimnastyczna stworzyła inspirujący do uciechy klimat.
Wśród uczestników trudno było rozpoznać uczniów. Rodzice
oraz Pani Katarzyna Borawska ze świetlicy, zadbali o wspaniałe stroje i przebrania, które umożliwiały wcielania się w ulubione postacie. Przebrania dostarczały emocji, budziły zaskoczenie i zachwyt. Prowadzący zabawę karnawałową animatorzy
zachęcali do tańca przy skocznej muzyce, którą dzieci dobrze
znały, a często nawet wtórowały jej, głośno śpiewając. Dzieci
chętnie brały udział w tańcach i korowodach oraz konkursach.
Podczas balu zostali wybrani Miss i Mister, którymi zostali Julia Kołodziejczyk oraz Maksymilian Joskowski. Rodzice zadbali
o smaczne przekąski i napoje. Wspólnie ze swoimi pociechami
korzystali z uroków karnawału.
Informacje i zdjęcia ze strony www.sp5reda.pl
zebrała i przekazała dyr. Anna Milewska

Randka z książką!
07 lutego szkoła miała odświętny walentynkowy wystrój,
bo przecież święto zakochanych tuż, tuż. Zaprosiłam uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły na wystawę i randkę z... książką. Można było poznać zakochane pary literackich bohaterów, „porandkować” z książkami związanymi
ze świętem zakochanych oraz zapoznać się z cytatami
i aforyzmami o miłości do książek.
„Szatan z siódmej klasy” – Wandzia i Adam
„Siłaczka” – Stasia i Paweł
„Syzyfowe prace” – Anna (Biruta) i Marcin
„Ten obcy” – Ula i Zenek
„Romeo i Julia” – Romeo i Julia
„Krzyżacy” - Jagienka i Zbyszko
„Pan Tadeusz” – Zosia i Tadeusz
„Zemsta” – Klara i Wacław
„Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny
świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem” /Jarosław Iwaszkiewicz/
„Po przeczytaniu książek zaczynamy inaczej kochać, inaczej
myśleć” /Adolf Dygasiński/
„Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych. Czasem
przeczytanie jakiejś książki stanowi
o losie człowieka” /Ralph Waldo Emerson/
Tekst i fot. Ewa Bielik
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UWAGA MIESZKAŃCY!
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych
W dniu 15 marca 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 tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań

i ulotek.

PIĄTEK, 15.03.2019 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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