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Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

KONKURS DLA 
MŁODZIEŻY 
„WEŹ ZAGŁOSUJ”

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 28 marca 
2019 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr VI/64/2019 w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2019”.

2.  Uchwała nr VI/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na za-
mianę nieruchomości.

3.  Uchwała nr VI/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami, których przedmiotem są te same nierucho-
mości, na okres do 3 lat.

4.  Uchwała nr VI/67/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomo-
ści, na okres do 3 lat.

5.  Uchwała nr VI/68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najem-
cami gminnych lokali użytkowych, na okres do 3 lat.

6.  Uchwała nr VI/69/2019 o zmianie uchwały Nr III/29/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
wysokości stawek procentowych i warunków udzielania 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasto Reda.

7.  Uchwała nr VI/70/2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku 
dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. 

8. �Uchwała nr VI/71/2019 w sprawie ustalenia planu sieci pub-
licznych szkól podstawowych oraz określenia granic ob-
wodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miasto Reda od dnia 1 września 2019 roku.

9.  Uchwała nr VI/72/2019 w sprawie obniżenia tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. 

10.  Uchwała nr VI/73/2019 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.

11.  Uchwała nr VI/74/2019 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 dostępny jest online w serwisie 
YouTube, przekierowanie z bip.reda.pl

Zachęć jak najwięcej osób do wzięcia udziału w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Weź udział w kon-
kursie i wygraj dwa miesiące podróży po Europie z osobą 
towarzyszącą lub wycieczkę ze znajomymi do Brukseli!

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stro-
nie wezzaglosuj.pl lub na facebook’u wezzaglosuj. Zasady 
i warunki udziału w konkursie określone są w Regulaminie. 
Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 maja 2019 r. 

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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INWESTYCJE MIEJSKIE 

W czerwcu 2003 roku 17,5 mln Polaków poszło do urn, 
gdzie 77,45 proc. zagłosowało za przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku, na mocy trakta-
tu akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 roku, Polska została 
oficjalnym członkiem Unii. Dokładnie 15 lat temu.

Od początku Polska była największym beneficjentem fundu-
szy UE. Budowano drogi, oczyszczalnie ścieków i inwestowa-
no w infrastrukturę kolejową. Wsparcie dostali też przedsię-
biorcy, rozwijając potencjał i konkurencyjność swoich firm. 
Jednak największe korzyści widać w samorządach. To tu zro-
biono najwięcej. A na co w Redzie poszły unijne pieniądze? 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje z udziałem 
środków unijnych, zrealizowane przez Redę, Powiat, pod-
mioty zewnętrzne lub w partnerstwie. Ich cechą wspólną 
jest obszar, który na tym skorzystał – nasze miasto.
•  W ramach Funduszu Spójności, na terenie naszego miasta 

wybudowano ponad 16 kilometrów sieci wodociągowej 
i  sieci kanalizacji sanitarnej oraz 6 przepompowni. Unia 
dofinansowała inwestycję kwotą ponad 35 mln zł. Projekt 
zakończył się w maju 2009 roku.

•  Z udziałem środków RPO WP 2007-2013 w Redzie powstał 
Rodzinny Park Miejski nad rzeką Redą. Dofinasowanie wy-
niosło 2 110 774,49 zł, czyli 60 % wartości projektu.

•  W latach 2010 – 2012 dwie redzkie szkoły: Zespół Szkół nr 
1 i Szkoła Podstawowa nr 5 zostały poddane komplekso-
wej termomodernizacji, co pozwoliło obniżyć straty ciepła 
i poziom zużywanej energii. Poprawił się też wygląd szkół, 
które zyskały nowe elewacje.

15 LAT MINĘŁO •  W wyniku projektów prowadzonych w partnerstwie z Po-
wiatem Wejherowskim, wykonano przebudowę ulic Dro-
gowców, Leśnej i Rzemieślniczej oraz wybudowano bezko-
lizyjny przejazd samochodowy pod linią kolejową nr 202. 
Zlikwidowano przejazd kolejowy na ul. Gniewowskiej, wy-
budowano bezpieczny wiadukt i przejście podziemne dla 
pieszych. Tak powstała inwestycja, zwana potocznie „Leś-
na – Cegielniana”. Dofinansowanie - RPO WP 2007-2013 
w łącznej wysokości ponad 38 mln zł.

•  Zespół Szkół nr 2 w Redzie przy ul. Brzozowej wzbogacił 
się o wielofunkcyjną salę sportową o wymiarach 36,4 m x 
22,2 m, z trybunami na 120 osób. Sala jest przystosowana 
do meczów koszykówki i siatkówki oraz organizacji imprez 
masowych. Dofinasowanie wyniosło prawie 1 800 tys. zł.

•  Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo – Komunalne 
KOKSIK Sp. z o.o. zrealizowało w roku 2010 projekt kom-
pleksowej modernizacji miejskiej ciepłowni oraz osiedlo-
wych sieci ciepłowniczych. W efekcie mamy jedną z najno-
wocześniejszych sieci w Polsce. Dofinansowanie - RPO WP 
2007-2013 w kwocie 4 655 802,18 zł.

•  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przeprowadziły w latach 
2011 – 2013 rewitalizację i modernizację tzw. „Helskie-
go korytarza kolejowego” – linii kolejowej nr 213 Reda 
– Hel. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie prawie 
132 mln zł.

•  Rowerzyści z Redy i nie tylko mogą korzystać z Turystycz-
nego Szlaku Północnych Kaszub na terenie powiatów wej-
herowskiego i puckiego.

•  W ramach wspólnego projektu „Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadza-
nia wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Ka-
szubskim” (lata 2011 – 2015) dofinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności, Gmina Miasto Reda zrealizowała dwa 
zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i udrożnie-
nie rowów melioracyjnych w ramach budowy drogi po-
wiatowej ulicy 12-go Marca – Etap 2” (UE - 463 635,64 zł) 
i „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi oraz przebudowa rowów melioracyj-
nych w ramach budowy układu drogowego wraz niezbęd-
ną infrastruktura na odcinku od realizowanego odcinka 
ulicy Kosynierów w Rumi, z włączeniem do istniejącego 
ronda w ul. Obwodowej w Redzie” (UE - 881 227,41 zł).

•  W roku 2015 Reda pozyskała 85% dofinansowania 
z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
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INWESTYCJE MIEJSKIE 
2007-2013 na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej, dokumentu strategicznego, na którym opiera się 
większość realizowanych inwestycji.

•  40 gospodarstw domowych z terenu Redy oraz 8 jedno-
stek podległych Gminie uzyskało dostęp do szerokopas-
mowego Internetu, w wyniku projektu „Rozwój Cyfrowy 
Gminy Reda” w latach 2014 – 2015.

•  Dwa miejskie przedszkola, dwa budynki komunalne i re-
miza Ochotniczej Straży Pożarnej zostały poddane kom-
pleksowej modernizacji energetycznej, co oznaczało m.in. 
docieplenie przegród budynków, wymianę stolarki, mo-
dernizację c.o. i c.w.u. oraz montaż OZE. Projekt, realizowa-
ny w latach 2017 – 2018, uzyskał 2 317 685 zł dofinansowa-
nia z RPO WP 2014-2020.

•  Z tego samego źródła Reda pozyskała 85% wartości wy-
datków kwalifikowanych, czyli 1 748 918,35 zł na moder-
nizację energochłonnego oświetlenia ulicznego w celu 
zmniejszenia kosztów jego utrzymania oraz dostosowanie 
go do zaleceń obowiązujących norm. Do oświetlenia ulic 
wykorzystano energooszczędne oprawy LED, emitujące 
oświetlenie bliższe naturalnemu, świecące światłem roz-
proszonym, nieoślepiające przechodniów i kierujących 
pojazdami.

•  W ramach projektu „Bezpieczny Powiat” zakupiono 115 
sztuk wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie.

Zrealizowano także szereg projektów tzw. „miękkich”, do-
tyczących spraw społecznych, edukacji i rozwoju, dofinan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tu naj-
ważniejszymi były: Klub Bobasa w Miejskim Przedszkolu nr 
1 (50 000 zł), Popularyzacja tradycji i historii Kaszub w SP 5 
(50 000 zł), Aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie 
wejherowskim (ok. 315 000), Poprawa jakości edukacji ogól-
nej inwestycją w przyszłość, „Let’s do it – South Baltic Initiati-
ves to stop climate changes”, Inwestuję w przyszłość – indy-
widualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Reda, „PRZYSTANEK 
REDA”  realizowany przez  MOPS Reda, Program Comenius, 
czyli edukacyjne wymiany młodzieży szkolnej i wiele innych.
Najważniejszymi, trwającymi jeszcze projektami z unijnym 
dofinansowaniem są w Redzie „Budowa węzła integracyjne-
go Reda wraz z  trasami dojazdowymi” oraz „Przedszkolaki 

z perspektywą- utworzenie 275 nowych miejsc przedszkol-
nych w Redzie”. W ramach budowy węzła zmieni się otocze-
nie dworca, powstaną parkingi samochodowe i rowerowe, 
zmodernizowana zostanie infrastruktura drogowa, piesza, 
rowerowa oraz przystanki autobusowe. Nowy układ węzła 
zachęci do korzystania z transportu zbiorowego, a przez to 
zrealizuje cel przedsięwzięcia, jakim jest zwiększenie liczby 
jego pasażerów. Inwestycja została dofinansowana z Unii 
Europejskiej w ramach Działania 09.01 Transport miejski – 
mechanizm ZIT (Osi Priorytetowej 9 Mobilność) Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, a wkład Unii wynosi 7 810 374 zł. W ramach 
„Przedszkolaków z perspektywą” w Redzie powstały pub-
liczne placówki, Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2, doce-
lowo oferujące 275 miejsc. Placówki są w trakcie wyposaża-
nia i budowy infrastruktury, a kadra nauczycielska podnosi 
swoje kwalifikacje, by zapewnić maluchom jak najlepsze 
przygotowanie do dalszej edukacji. Warto wspomnieć też 
o projektach realizowanych na poziomie metropolitalnym 
i międzygminnym, jak Rower Metropolitalny MEVO, czy „Ka-
jakiem przez Pomorze”.
A to na pewno jeszcze nie koniec. Miasto i odpowiedzialni 
za jego rozwój ludzie zapewniają, że wykorzystają wszelkie 
możliwe źródła finansowania dalszego wzrostu i podnosze-
nia jakości życia mieszkańców.

Zdjęcia: archiwum UM Reda
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

25 kwietnia podpisano umowę na rozbudowę Miejskiego 
Domu Kultury w Redzie. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona 
w przetargu firma M-INVEST z Kiełpina.
O rozbudowę Fabryki Kultury staramy się od ponad dwóch 
lat. W roku 2016 sporządzono projekt budowlany. Następnie 
Starosta Wejherowski zatwierdził projekt budowlany i udzie-
lił pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę i roz-
budowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Redzie.
Prace nad inwestycją będą trwały 10 miesięcy. Zostanie do-
budowana nowa, większa sala widowiskowa, nowe pomiesz-
czenia biurowe oraz zwiększy się część magazynowa. 
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 
wynosi 328 000 zł. Całkowity koszt inwestycji to 1 635 850 zł.

1 kwietnia Gmina Miasto Reda podpisała umowę na wyko-
nanie utwardzeń nawierzchni dróg gruntowych, będących 
w zarządzie gminnym.
Władze miasta planują, że w tym roku uda się wyremonto-
wać około 3 kilometrów dróg. Utwardzenia będą wykonywa-
ne za pomocą płyt IOMB. W ramach umowy będą realizowa-
ne także prace drogowe w ramach inicjatyw lokalnych.
Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieogra-
niczonego jest firma ABRUKO Sp. z o.o. z Władysławowa. 
Umowa kończy się w grudniu 2019 r. Reda planuje wydać 
w tym roku na ten cel ponad 700 tysięcy złotych.
Mieszkańcy Redy mają możliwość zgłaszania prac drogo-
wych w ramach inicjatywy lokalnej. Aby realizacja inicjatywy 
była możliwa, udział inicjatora powinien wynosić min. 25%, 
wysokość dofinansowania ze strony Gminy Miasto Reda 
uzależniona jest od posiadanych środków.
Remonty cząstkowe uszkodzonych nawierzchni dróg będą-
cych pod zarządem Gminy Miasto Reda są dokonywane na 
bieżąco, lecz mieszkańcy mogą również zgłaszać zły stan 

FABRYKA 
KULTURY 
BĘDZIE ROZBUDOWANA!

PRACE DROGOWE

ROZBUDOWA SP 6 
BEZ OPÓŹNIEŃ
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drogi bezpośrednio, do Referatu Inwestycji i Inżynierii Miej-
skiej Urzędu Miasta w Redzie. Po potwierdzeniu ich stanu 
podczas wizji lokalnej, naprawy będą realizowane w kolej-
ności wpływu. To samo dotyczy złego stanu oznakowania 
pionowego drogi. Oznakowanie poziome jest odświeżane 
co roku i – jeśli pogoda pozwoli, powinno zakończyć się do 
połowy maja.

Prace przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 
w Redzie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Widać już 
kształt całego budynku, gotowe są wszystkie ściany nośne, 
stropy i schody. Niedługo ekipa budowlana powinna przy-
stąpić do pokrycia dachu. Konstrukcja drewnianej więźby 
dachowej jest gotowa, teraz rozpoczyna się deskowanie. 
Równolegle trwają intensywne prace we wnętrzu budynku. 
Wykonywane są instalacje elektryczne i sanitarne, robotni-
cy budują też kolejne ścianki działowe. Jeśli nic nie stanie na 
przeszkodzie, do końca października 2019 roku szkoła po-
winna być gotowa.
Rozbudowy szkół to w tym roku priorytetowe inwestycje, 
ponieważ należy spełnić wymagania wynikające z reformy 
oświaty i zapewnić miejsce do nauki coraz większej liczbie 
uczniów.
Wartość inwestycji wynosi 6 250 000,00 zł brutto i pochodzi 
w całości z budżetu miasta Redy.
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Z okazji miesiąca pamięci narodowej przy pomniku 
głównym w Piaśnicy odbyła się uroczystość patrio-
tyczno-religijna ku czci ofiar pomordowanych przez 
hitlerowców w 1939 roku w Lesie Piaśnickim, w której 
uczestniczył burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński.

Od siedmiu lat wydarzenie jest częścią Dni Piaśnickich 
Gminy Wejherowo, w ramach cyklu czterodniowych im-
prez o charakterze patriotycznym, naukowym, sporto-
wym i rekreacyjnym. W sobotniej uroczystości w Piaśnicy 

uczestniczyły delegacje władz państwowych 
oraz samorządowych powiatu puckiego 

i wejherowskiego, posłowie, organizacje 
i stowarzyszenia, poczty sztandarowe 
szkół, związków kombatanckich i służb 
mundurowych a także mieszkańcy ca-
łego Pomorza Gdańskiego. W zadumie 

i skupieniu zaznaczono duchową łącz-
ność z ofiarami wielkiej piaśnickiej trage-

dii. Nabożeństwo poprowadził ks. porucz-
nik Adam Tur. Wzruszający program artystyczny 

o  zbrodni ludobójstwa w Piaśnicy wykonali uczniowie 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Po od-
czytaniu apelu poległych, kompania honorowa Marynarki 
Wojennej oddała salwy honorowe, a hodowcy wypuścili 
w niebo gołębie pocztowe. W imieniu mieszkańców Redy 
burmistrz złożył pod pomnikiem wiązankę kwiatów.

9 kwietnia 2019 komisja w składzie: przewodniczący 
Tomasz Wiśniewski, Dorota Dobrzyńska (MDK), Beata 
Zawal – Brzezińska, Elżbieta Bieńko – Kornacka, Bar-
bara Terlecka (Stowarzyszenie Kunszt) i radna Rady 
Miejskiej Karolina Bochan oceniło prace w trzech kate-
goriach: Zwierzątko Wielkanocne (kl. 0-3), Jajko Wiel-
kanocne z Quillingiem (kl. 4-6) oraz Stacje Drogi Krzy-
żowej (kl. 7, 8, gimnazjum).

Najliczniejszą grupę prac stanowiły te o tematyce jajka, 
było ich aż 139, kolejną liczną reprezentację stanowiły 
Zwierzątka Wielkanocne (127 prac), najmniej z kolei zgłosi-
ło się uczniów z interpretacją Stacji Drogi Krzyżowej.
Podczas wyboru Jury kierowało się przede wszystkim ory-
ginalnością prac, estetyką wykonania, pomysłem oraz sa-
modzielnością wykonywanych dzieł.

W sobotnie, przedświąteczne popołudnie Fabryka Kultu-
ry w Redzie otworzyła drzwi dla osób starszych, samot-
nych i wszystkich mieszkańców Redy, którzy czuli potrze-
bę bycia razem w ten wyjątkowy przedświąteczny czas.

Redzkie spotkania wielkanocne to pomysł radnej Teresy 
Tkaczyk. W ich organizację włączyli się pozostali radni, 
Burmistrz Miasta Redy, parafia Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

DNI PIAŚNICKIE

DRUGIE REDZKIE 
SPOTKANIE 
WIELKANOCNE

XXIII MIEJSKI KONKURS 
WIELKANOCNY

W kategorii klas 0-3 wyróżniono następujących uczniów:
I MIEJSCE:�Kacper Woźniak (SP5)
II MIEJSCE: Amelia Skurtys (SP3)
II MIEJSCE: Emilia Wozińska (SP4)

Kategoria klas 4-6:
I MIEJSCE: Konrad Wasiuta (SP3)
II MIEJSCE: Olivia Lachs (SP3)
III MIEJSCE: Martyna BIsha (SP2)

Kategoria klas 7,8, 3 GIM:
I MIEJSCE: Jakub Sidorowicz (SP3)
II MIEJSCE: Dominika Konik (SP3)
III MIEJSCE: Jakub Lejk (SP2)

Jak zwykle uczniowie redzkich szkół nie zawiedli pomysło-
wością i podejściem do tematu, co nie pomagało w wybo-
rze laureatów podczas obrad jury. 
Szczególnie zachwyciły nas prace w kategorii Jajko Wielka-
nocne z Quillingiem, w której mogliśmy podziwiać prawdzi-
wą staranność, precyzję i kunszt wykonania.
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16 MAJA
w godzinach 15:00 - 16:00

Osiedle Konopnickiej, Reda - Pieleszewo i Betlejem
w godzinach 16:00 - 17:00 

dzielnica Centrum

23 MAJA
w godzinach 15:00 - 16:00

Rekowo, Ciechocino
w godzinach 16:00-17:00 

Osiedle przy Młynie, ul. Garncarska, ul. Morska 
oraz Moście Błota 

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

POZNAJ SWOJEGO 
DZIELNICOWEGO!

Ruszyła akcja informacyjno - edukacyjna pn. „Na Drodze 
– Patrz i Słuchaj”. Działania te są głównie skierowane do 
pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego ale także i do kierujących pojazdami. Działania 
będą realizowane do końca września 2019 roku.

Celem akcji jest przypominanie oraz uświadamianie, szcze-
gólnie pieszym, na zagrożeń związanych z:
•  nieostrożnym wejściem na przejście dla pieszych,
•  używaniem telefonu podczas przejścia przez jezdnię,
•  głośnym słuchaniem muzyki przy użyciu słuchawek pod-

czas przejścia przez jezdnię, a także podczas chodzenia 
drogą po chodniku,

•  przejściem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
•  chodzeniem nieprawidłową stroną drogi.

Policjanci będą również uświadamiać kierujących pojazda-
mi, że głośne słuchanie muzyki w samochodzie rozprasza 
uwagę. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na drodze 
oraz duże natężenie ruchu powoduje, że zagrożenie po-
wstaje zwykle w bardzo krótkim czasie. Dlatego też wszel-
kiego rodzaju tzw. „rozpraszacze” (telefony, smartfony, 
tablety, nawigacje, reklamy itd.) mają również wpływ na 
poziom koncentracji. Opóźniony refleks i nieodpowiednie 
zachowania uczestników ruchu drogowego mogą mieć ka-
tastrofalne w skutkach konsekwencje.

Używanie wielu tzw. „rozpraszaczy” nie jest zakazane pra-
wem, dlatego też policjanci, kolejny już rok, w ramach ak-
cji informacyjno-edukacyjnej „NA DRODZE - PATRZ I SŁU-
CHAJ!” będą edukować uczestników ruchu drogowego oraz 
apelować o rozwagę i zachowanie ostrożności.

Czujny pieszy to bezpieczny pieszy.

„NA DRODZE 
– PATRZ I SŁUCHAJ”

BIBLIOTEKA INFORMUJE

8 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie przy-
stąpiła do konsorcjum bibliotek udostępniających 
książki cyfrowe.

Pomorskie biblioteki, w ramach konsorcjum koordyno-
wanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w  Gdańsku, mają możliwość udostępnienia cyfrowych 
zbiorów NASBI swoim czytelnikom. Czytelnicy za pomocą 
kodu, który można odebrać w bibliotece, uzyskają wygod-
ny dostęp do tysięcy e-booków, audiobooków i treści au-
diowizualnych.
NASBI to biblioteka cyfrowa, w której czytelnicy znajdą 
ofertę polskich wydawców komercyjnych - w tym codzien-
nie dodawane nowości rynkowe. Obecnie zasoby bibliote-
ki to niemal 12 tys. pozycji dostępnych w trzech formatach: 
e-bookach, audiobookach i kursach video. Za pośredni-
ctwem NASBI ponad 50 renomowanych wydawców udo-
stępnia swoje dzieła czytelnikom bibliotek publicznych, 
akademickich oraz pracownikom firm. Są to m.in. Nasza 
Księgarnia, Prószyński, Karakter, Replika, Editio, Smak Sło-
wa, Helion, Bezdroża, Onepress i inne. To bogata baza wie-
dzy oraz narzędzie kulturalnej rozrywki.
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REDA SPORTOWA
XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ 
BIBLIOTEK – 8-15 MAJA 2019

SPOTKANIE Z EUROPOSŁEM

WIELKANOCNY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ

MOSiR ZAPRASZA NA ZAJĘCIA 
I IMPREZY SPORTOWE

•  1-3 maja, godz. 10.00 - Turnieje Piłki Nożnej z okazji 15-lecia 
UKS 1 Reda

•  3 maja, godz. 10.00 - Inauguracyjny Turniej „Deblowych 
Wtorków”

•  8 maja, godz. 10.00 - Mistrzostwa Redy w Czwórboju LA
•  11-12 maja, godz. 10.00 Grand Prix Wybrzeża w Tenisie 

Ziemnym
•  15 maja - Rozpoczęcie Redzkiej Ligi Tenisa Ziemnego 

o puchar Dyrektora MOSiR Reda
•  17 maja, godz. 11.00 Lekkoatletyczne Mistrzostwa 

Województwa Pomorskiego w LA U12 i U14 oraz Wojewódzki 
Festiwal Sztafet

•  26 maja, godz. 9.00 - Turniej Piłki Nożnej „Pierwszy Krok” U8
•  31 maja, godz. 9.00 - Spartakiada przedszkolaków z okazji 

Dnia Dziecka
•  1-2 czerwca, godz. 10.00 - XXIII Mistrzostwa Polski Północnej 

w Tenisie Ziemnym w Rodzinnych Deblach i Mikstach

Informacja o bezpłatnych zajęciach sportowych 
dla mieszkańców znajduje się na mosir.reda.pl
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BIBLIOTEKA INFORMUJE

Jak co roku, Miejska Biblio-
teka Publiczna w Redzie 
przyłącza się do obchodów 
Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek, który trwa do 
końca maja. 

W tym czasie przygotowali-
śmy dla mieszkańców Redy 
szereg spotkań i zajęć pro-
mujących Bibliotekę i czytel-
nictwo. Zapraszamy do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i Filii 
Nr 1 Mediateki. Szczegóły na biblioteka.reda.pl

W cyklu zajęć z Wiedzy Obywatelskiej Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, w środę 3 kwietnia, w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Re-
dzie odbył się wykład Jarosława Wałęsy pt. „Już od 15 
lat jesteśmy zjednoczeni w różnorodności - jakie korzy-
ści przyniosła nam Unia Europejska. 

Europoseł w krótkim, popartym slajdami wykładzie przed-
stawił historię, strukturę, działalność instytucji europej-
skich oraz co zyskaliśmy dzięki unijnemu wsparciu. Pod-
czas zajęć prelegent wyczerpująco odpowiadał na wiele 
pytań, a na zakończenie zrobiono wspólne zdjęcie ze słu-
chaczami UTW.
Były to kolejne zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z cy-
klu Wiedza Obywatelska. W ubiegłym roku redzcy senio-
rzy, na zaproszenie poseł Henryki Krzywonos - Strychar-
skiej odwiedzili Sejm RP. Teraz przyszła pora przybliżenie 
struktur Unii Europejskiej.

Tekst i zdjęcia: Michał Kaczmarek

Czas wolny od szkoły można spożytkować na boisku 
i  tak właśnie zrobili uczniowie redzkich szkół, którzy 
w środę 10 kwietnia pojawili się przed południem na 
boisku piłkarskim Orlik, aby uczestniczyć w turnieju 
piłki nożnej.

Turniej został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji oraz Urząd Miasta w Redzie. Do zawodów 
zgłosiło się 8 drużyn, z których utworzone zostały 2 gru-
py eliminacyjne. Każdemu z zespołów została przypaso-
wana nazwa drużyny uczestniczącej w obecnej edycji ligi 
mistrzów. 1 i 2 miejsca z grup eliminacyjnych awansowały 
do ligi mistrzów, natomiast drużyny z miejsc 3 i 4 wylądo-
wały w lidze Europy. Każdy z uczestników został nagrodzo-
ny słodkim upominkiem oraz gadżetami ufundowanymi 
przez organizatorów. W konkursie żonglerek najlepszym 
okazał się Jakub Kur z liczbą 39 odbić. Tabele gier, skład 
zwycięzców oraz zdjęcia wszystkich zespołów na stronie 
www.mosir.reda.pl
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OFICJALNE OTWARCIE 
PRZEDSZKOLA NR 2

REDZKIE PRZEDSZKOLAKI 
DOSTAŁY NOWE ZABAWKI

„Wszystkiego, co naprawdę warto wie-
dzieć nauczyłem się w przedszkolu.”

Robert Fulghum

5 kwietnia 2019 roku odbyła się uroczystość otwarcia 
Przedszkola nr 2 w Redzie przy ul. Łąkowej 27, w której 
udział wzięli Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, 
Zastępca Burmistrza Łukasz Kamiński, Zastępca Burmi-
strza Halina Grzeszczuk oraz Radni Rady Miejskiej w Redzie 
i Radni Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła i Jerzy 
Conradi. Uroczystość prowadziła dyrektor przedszkola Re-
gina Klein. Całość uświetniły występy artystyczne dzieci.

Zdjęcia: Alicja Kunz

Realizowany w dwóch miejskich przedszkolach projekt 
„Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 no-
wych miejsc przedszkolnych w Redzie” wszedł w etap, 
z którego najbardziej cieszą się maluchy. Tuż przed 
świętami wielkanocnymi do placówek trafiło wyposa-
żenie zamówione w ramach projektu. 

Do obu przedszkoli dostarczono nowe zabawki, pomoce 
edukacyjne, materiały plastyczne, sprzęt TIK (technologii 
informacyjno - komunikacyjnej) oraz meble do gabinetów 
logopedycznych. Placówki czekają jeszcze m.in. na wypo-
sażenie i pomoce dydaktycznych do integracji sensorycz-
nej SI, wyposażenie gabinetów logopedycznych i roboty 
interaktywne. W najbliższym czasie planowane są jeszcze 
prace remontowo-wykończeniowe, wykonanie podjazdu 
dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 oraz wyposa-
żenie nowych placów zabaw w obu placówkach.

W ramach projektu w Redzie powstały publiczne placów-
ki: Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2, docelowo oferujące 
275 miejsc. Dzieciom zapewniono ciekawą ofertę eduka-
cyjną i wychowawczą, a także umożliwiono udział w dodat-
kowych zajęciach, jak język angielski i Laboratorium Malu-
cha. Prowadzone są też zajęcia specjalistyczne dla dzieci 
z  deficytami i niepełnosprawnościami. Czterech nauczy-
cieli podjęło studia podyplomowe z zakresu oligofrenope-
dagogiki, a 25 nauczycieli weźmie udział w szkoleniu ECDL, 
podnoszącym kompetencje w obszarze cyfrowym. 
Projekt trwa od września ubiegłego roku, a zakończy się 
w  wakacje roku przyszłego. Dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej wynosi 4.253.329,37 PLN. Miasto Reda dołoży po-
nad 750 tysięcy zł.
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1
Początek miesiąca przywitał nas sprzyjająca pogodą, co 
skwapliwie wykorzystały przedszkolaki z grupy II i reali-
zując projekt „Wędrowniczek” przemierzały Redę śladami 
miejskiego herbu. Dzieci oglądały symbole naszego miasta 
zaczynając od Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia 
NMP i św. Katarzyny, obserwowały rzekę Redę i wspięły 
się na najwyższe wzniesienie czyli górę Jarą pokonując 
w  zawrotnym tempie ponad dwieście schodów. Nagrodą 
okazał się piękny widok panoramy miasta i Zatoki Puckiej.

Niezmiennym powodzeniem cieszą się cykliczne war-
sztaty bębniarskie, które prowadzi pan Marcin Dadura. 
Przedszkolaki mają możliwość gry na instrumentach per-
kusyjnych i uczą się podstawowych technik wydobywania 
dźwięków. Każdy uczestnik ma okazję grać na wybranym 
instrumencie, co powoduje pełne zaangażowanie i aktyw-
ność podczas zajęć, sprawiając dzieciom ogromną radość.

Kwiecień upłynął pod znakiem przygotowań do świąt Wiel-
kiej Nocy. Dzieci samodzielnie wykonywały ozdoby świą-
teczne, które zaprezentowały na kiermaszu wielkanoc-
nym. W ramach projektu „Ekonomia dla przedszkolaka” 
dzieci z wszystkich grup dokonywały wyceny swoich prac, 
biorąc pod uwagę koszt materiałów i wkład pracy włas-
nej, co stanowi jeden z elementów edukacji ekonomicznej 
i sposobu wprowadzania najmłodszych w świat ekonomii.
I w tym roku zajączek wielkanocny nie zawiódł. Wśród 
okrzyków radości i śmiechu przedszkolaki szukały w ogro-
dzie przedszkolnym niespodzianek pozostawionych w ko-
szyczkach. Jak wieść gminna niesie, dzieci widziały jego śla-
dy i długie uszy znikające w zaroślach.

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2
4 kwietnia 2019 w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie odbył 
się Konkurs Recytatorski pt. “Ekologia Wierszem Pisana”. 
W tymże konkursie udział wzięło dwoje dzieci z naszego 
przedszkola, które zdobyły: Amelia Zajk (grupa Pszczółki) 
– II miejsce i Antoni Wichnowski (grupa Słoneczka) – wyróż-
nienie. Serdecznie gratulujemy naszym laureatom i życzy-
my dalszych sukcesów. 
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CO SŁYCHAĆ W SP 2

Ekologia w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie
Działania proekologiczne są bardzo ważnym nurtem pracy 
w SP 2, a liczne akcje mające angażować do nich uczniów 
i ich rodziny trwają przez cały rok. 
Od stycznia do końca marca b.r. odbywała się akcja ulotko-
wa „NAJMŁODSZY LISTONOSZ NASZEGO MIASTA, TO JA”. 
Uczniowie klas 0-III oraz kl. Vb i Vc, dostarczyli mieszkań-
com domków jednorodzinnych w sąsiedztwie SP 4, SP 6 i SP 
2 ulotki na temat spalania odpadów w domowych piecach, 
otrzymane od Komunalnego Związku „Dolina Redy i Chylon-
ki”.
W marcu uczniowie kl. 0-III przeprowadzili akcję „Podnieś 5 
z parku”. Polega ona na zebraniu i wrzuceniu do kosza pięciu 
dowolnych śmieci, przede wszystkim plastikowych. Rów-
nież w marcu uczniowie klas IV-VI pisali Listy dla Ziemi. Po-
dawali w nich m.in. przykłady prostych działań, które ogra-
niczają ilość odpadów i ich poprawnego zagospodarowania 
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poprzez świadome zakupy, segregację śmieci i ograniczanie 
konsumpcji. Listy zostały zaprezentowane na szkolnych 
tablicach, a autorzy wyróżnionych prac przeczytali je na 
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim dla 6-latków. 
W Ekologicznym Pokazie Mody, uczniowie musieli wykonać 
kreację składającą się w całości z surowców wtórnych w jed-
nej z poniższych kategorii: strój wieczorowy, sportowy lub 
szkolny. Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech grupach 
wiekowych: klasy I-III, IV-V i VI-VI. W kolejnej akcji - Happe-
ningu Ekologicznym, uczniowie klas IV i V tworzyli na sali 
gimnastycznej „żywe” napisy takie jak: „Jestem EKO”, „Ko-
cham EKO” oraz kolorowe śmietniki do segregacji.
Szkolny Turniej Sportowo-Ekologiczny dla klas 0-III połączył 
wiedzę ekologiczną z zabawą. Uczniowie wykazywali się 
wiedzą z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej, ry-
walizowali również w konkurencjach sportowych, m.in. sko-
kach w workach, butelkowych kręglach, rzutach do celu. Do 
konkurencji sportowych wykorzystaliśmy szereg odpadów, 
m.in. kubeczki plastikowe, butelki PET, gazety. Uczniowie 
klasy V b wraz z wychowawcą, p. Anną Jankowską, przygoto-
wali dla rodziców Ekowywiadówkę. Spotkanie miało formę 
przedstawienia, w którym został poruszony problem za-
śmiecania naszej planety. Po raz kolejny odbyła się zbiórka 
elektroodpadów, których udało nam się zebrać ok. 1200 kg.
4 kwietnia odbył się XVII Międzyszkolny Konkurs Recyta-

torski dla 6-latków „EKOLOGIA WIERSZEM PISANA”. Uczest-
niczyli w nim uczniowie klas zerowych z przedszkoli i szkół 
podstawowych Redy, Rumi i Wejherowa, którzy zaprezento-
wali wiersze o tematyce ekologicznej. Zdobywcy I, II i III miej-
sca otrzymali atrakcyjne nagrody. Nagrody i dyplomy dla 
wszystkich uczestników konkursu wręczyła Dyrektor SP2, 
Iwona Nowicka wraz z Burmistrzem Miasta Redy, Krzyszto-
fem Krzemińskim, który podkreślił wagę podejmowanych 
działań na rzecz środowiska naturalnego przez najmłod-
szych mieszkańców Małego Trójmiasta Kaszubskiego.

Tekst: K. Rendaszka-Miotke, Zdjęcia: archiwum SP2

CO SŁYCHAĆ W SP 3

„Jeden krok dla środowiska” hasłem ostatniej wizyty ucz-
niów z SP3 w ramach projektu Erasmus+
W dniach 18 – 23 marca, w Gifhorn w Niemczech, odbyło 
się ostatnie spotkanie w ramach projektu „Erasmus+ Eco-
logical Footprint 2020 – EFP2020”. Przez tydzień uczniowie 
z krajów partnerskich: Bułgarii, Niemiec i Polski pracowali 
w międzynarodowych grupach, poruszając tematy związa-
ne ze zmniejszeniem emisji CO2, redukcji plastikowych od-
padów oraz oszczędzaniem wody. Młodzi ludzie przygoto-
wali prezentacje, filmy oraz relację z wyzwania – dzień bez 
opakowań foliowych. Przeprowadzone działania miały na 
celu uświadomienie uczniom, jak ważne jest podejmowanie 
nawet małych kroków w kierunku ochrony środowiska.

Tekst: Justyna Zabrodzka, Zdjęcie: Mariola Szreder

Przedszkolaki z Omnibuska w bibliotece SP 3
3 kwietnia bibliotekę odwiedziły dzieci z pobliskiego przed-
szkola Omnibusek. Gościliśmy wszystkie grupy przedszko-
laków, od najmłodszych do najstarszych. Dzieci były bar-
dzo zainteresowane, jak wygląda biblioteka, w jaki sposób 
wypożycza się książki i jakie znane im bajki znajdują się na 
półkach. Oglądały z zaciekawieniem książeczki i opowiadały 
o swoich domowych biblioteczkach. Świetnie orientowały 
się, jakie postaci występują w oglądanych bajkach. Panie 
bibliotekarki mają nadzieję, że wizyta w bibliotece pobu-
dzi zainteresowania czytelnicze dzieci. Można tu odnieść 
się do powiedzenia „czym skorupka za młodu nasiąknie...”. 
Na zakończenie wizyty dzieci sprezentowały piękne laurki 
z podziękowaniem i ładnie wykonane wiosenne kwiatki. 
Wszystkie grupy zaś otrzymały w prezencie książeczki, sło-
dycze i kolorowanki. 

Tekst: Mirosława Wróblewska, Zdjęcie: Teresa Dopke
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CO SŁYCHAĆ W SP 4
„Saint Patrick’s Day”, czyli Dzień Świętego Patryka 2019
18 marca 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Święte-
go Patryka. W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły ubrani na 
zielono. Celem tego „zielonego dnia” było zapoznanie uczniów 
z historią i kulturą anglojęzycznych krajów Unii Europejskiej 
(Irlandia i Wielka Brytania) oraz wprowadzenie wesołych ele-
mentów do szkoły przed nadchodzącym pierwszym dniem 
wiosny. Obchody dnia Świętego Patryka były przeprowadzo-
ne po raz kolejny i można je uznać za bardzo udane. Było we-
soło i zielono. Dla klas 4 -8 szkoły podstawowej i dla III klasy 
gimnazjum na dwóch długich przerwach odbywały się quizy.
W klasach 1-3 odbył się konkurs na najbardziej zieloną klasę 
i trzeba przyznać, że młodsi uczniowie spisali się „na medal’’. 
Wszystkie klasy były zieloniutkie i trudno było wybrać zwy-
cięzców, którymi ostatecznie zostały klasy I c i I d.

Dzień Otwarty Szkoły
21 marca był dniem promocji szkoły i okazją do spotkania dy-
rekcji, nauczycieli oraz uczniów z mieszkańcami Redy. Zainte-
resowanie rodziców okazało się większe niż się spodziewali-
śmy. Najstarsi uczniowie witali gości w drzwiach, częstując ich 
babeczkami. Następnie oprowadzali po szkole i opowiadali 
o  jej działalności oraz swoich sukcesach, prezentując nowo-
cześnie wyposażone sale lekcyjne i salę gimnastyczną. Uwagę 
wszystkich przyciąga nie tylko położenie placówki w malow-
niczym, leśnym zakątku miejscowości, ale także kameralne 
klasy oraz świetlica czynna od godz. 6:40 do 17:00. Wielką 
atrakcją dla uczniów jest edukacja żeglarska, w ramach któ-
rej od kilku lat uczą się żeglować na wodach Zatoki Puckiej. 
W związku z ciągle wzrastającą liczbą uczniów społeczność 
szkolna z niecierpliwością czeka na rozpoczęcie rozbudowy 
szkoły, która ma nastąpić już wkrótce i zapowiada się bardzo 
obiecująco. W kolejnych latach oferta szkolna będzie jeszcze 
bardziej atrakcyjna.

Renata Mejer

Uczniowie „piątki” ratują dzieci na świecie
Szkoła Podstawowa nr 5 bierze udział w ogólnopolskiej akcji 
„Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Pol-
ska. W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektują i szy-
ją szmaciane laleczki. Każda z nich ma nadane imię i przypi-
sany kraj, z którego pochodzi. Po zakończeniu pracy, w szkole 
odbywa się ich wystawa. Na ten dzień dzieci zapraszają do 
szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. 
Każdy może wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jedno-
cześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel daro-
wiznę. Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci miesz-
kających w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie 
zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio. 
Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, 
Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF.

Autor: Romualda Makowska

Miejskie i Powiatowe Igrzyska Dzieci w Drużynowych Bie-
gach Przełajowych
Eliminacje miejskie odbyły się 21 marca.Reprezentacje dziew-
cząt i chłopców z naszej szkoły zajęły pierwsze miejsce, za-
pewniając sobie prawo startu w mistrzostwach powiatu. Ty-
dzień później obie drużyny walczyły o prawo startu w finale 
wojewódzkim. Historyczny sukces odniosła reprezentacja 
dziewcząt, zajmując pierwsze miejsce i prawo startu w mi-
strzostwach województwa. Reprezentacja chłopców uplaso-
wała się na drugim miejscu. Dziewczęta: Kornelia Stępińska, 
Telimena Browarczyk-Bogdziewicz, Wiktoria Lazer, Natalia 
Pstrągowska, Amelia Kaczmarek, Paulina Molenda, Ania Ga-
jewska, Julia Żylla, Zuzia Richter, Marta Woźniak, Pola Pozań-
ska, Ola Gomułka. Opiekunowie drużyny: Anita Namiotko 
i Agnieszka Gomułka. Chłopcy: Jakub Dylak, Cezary Górniak, 
Olivier Kościński, Filip Krzemień, Marek Machnicki, Miłosz Mo-
dzelewski, Fabian Robaszkiewicz, Mateusz Ryband, Mateusz 
Sabisz, Marceli Śmielak, Nikodem Zawadzki, Szymon Zbróg. 
Opiekun drużyny: Maciej Paczkowski.

CO SŁYCHAĆ W SP 5

KWIECIEŃ 2019 REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY   •   13



CO SŁYCHAĆ W SP 6 PODZIĘKOWANIE
Fotobudka - Szalony pierwszy dzień wiosny
Czy jesteście ciekawi, co działo się 21 marca? Nie, nie byliśmy 
na wagarach, nie topiliśmy też Marzanny. Obchodziliśmy 
Dzień Śpiocha, akcję z „przymrużeniem oka”. Szkoła wypeł-
niła się śpiochami w zabawnych piżamach i szlafrokach. Piża-
mowicze przynieśli ze sobą przytulanki, podusie i maskotki. 
A wszystkich zaspanych obudziła fotobudka i planszówki, 
które okazały się trafionym pomysłem pani logopedy – Ewy 
Bielik. W sesji zdjęciowej na wesoło, każdy uczeń (sam lub ze 
swoją „paczką”) mógł zrobić sobie szalone zdjęcie. W stoisku 
z gadżetami pojawiły się kolorowe kapelusze, sumiaste wąsy, 
kocie okulary oraz chmurki, wypełnione młodzieżowym slan-
giem. Ale to nie koniec atrakcji. „Kości zostały rzucone”, czyli 
festiwal gier planszowych. Dla miłośników znanych, lubia-
nych i popularnych planszówek była to nie lada gratka. Naj-
większym zainteresowaniem wśród graczy cieszyła się znana 
gra - 5 Sekund, ale także Cortex, Imago, Dobble.

Tekst i fot. Ewa Bielik

Dziękujemy�mieszkańcom�Redy,�którzy�udaremnili�
całkowite� zniszczenie� wiaty� przystankowej� w� Re-
kowie.�Dzięki�ich�szybkiej�reakcji�i�wezwaniu�policji�
udało�się�ująć�sprawców.�Taka�obywatelska�posta-
wa� jest� godna� naśladowania,� a� świadomość� spo-
łeczna�rośnie�z�roku�na�rok.�

SPRAWDŹ, CZY NIE JESTEŚ ZAKAŻONY
WIRUSEM HCV POWODUJĄCYM WIRUSOWE ZAPALENIE 

WĄTROBY TYPU C

W Polsce zakażonych HCV jest ok. 200 tys. osób. 80 % zaka-
żonych nie jest świadoma zagrożenia, bo większość zakażeń 
przez wiele lat przebiega bezobjawowo. Wirus w tym czasie 
podstępnie niszczy wątrobę, prowadząc często do jej mar-

skości i rozwoju raka wątrobowokomórkowego. Na szczęście 
są to odległe skutki zakażenia. 

Dlatego nie czekaj i zbadaj się teraz !

PAMIĘTAJ! Nie ma szczepionki przeciwko zakażeniu 
HCV, ale istnieje skuteczne leczenie WZW typu C. 

GDZIE MOŻNA PRZEPROWADZIĆ BADANIA 
W KIERUNKU ANTY - HCV?

Badania obecności przeciwciał możesz wykonać w większo-
ści laboratoriów diagnostycznych. Badanie nie jest drogie, 
a w ramach ogólnopolskiego programu badań przesiewo-
wych „Test na HCV - prosty krok do zdrowia” w niektórych 

punktach województwa pomorskiego całkowicie bezpłatne. 
Wystarczy kropla krwi z palca. Wynik uzyskuje się po kilku-

nastu minutach.

Punkt bezpłatnego testowania znajduje sie w Labolatorium 
Medycznym Bruss w Redzie, ul. Morska 4a.

Spotkanie z pisarzem 
28 marca, za sprawą polonistów Hanny Parchem i Dawida 
Ladach, szkołę odwiedził gdyński pisarz Brunon Kadyna. Na 
spotkaniu pojawiło się niemal czterdziestu uczniów uczęsz-
czających do klas 5, 6, 7 i 8, którzy zasypali pana Brunona 
gradem pytań, m.in. o to, skąd nasz gość czerpie inspiracje, 
dlaczego zajmuje się pisarstwem, co lubi czytać. Pan Bru-
non był zadowolony z tak dużego zainteresowania młodzie-
ży. Chętnie i z wielką cierpliwością odpowiadał na pytania, 
z uśmiechem pozował do zdjęć i z entuzjazmem podpisywał 
swoje książki. Po zakończeniu spotkania pan Kadyna otrzy-
mał od przedstawiciela naszej szkoły pisemne podziękowa-
nia za spotkanie z uczniami, a także odrobinę słodkości, któ-
re mają osłodzić mu przygotowania do wydania jego nowej 
książki zatytułowanej „Kocur”. Liczymy, że nowe dzieło pana 
Brunona znajdzie wielu odbiorców. 

Tekst i fot. Dawid Ladach
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ODPADY KUCHENNE – CO WARTO WIEDZIEĆ, część 2. 

Zbliża się zmiana sposobu segregowania odpadów na terenie naszego Związku. 
Od stycznia 2020 roku do dotychczas segregowanych odpadów jakimi są plastik i metale, 
szkło, odpady zielone (trawa, liście, gałęzie z naszych ogrodów), papier oraz odpady 
zmieszane (resztkowe) dołączą biodegradowalne odpadki kuchenne (zwane też 
bioodpadami) powstające w naszych domach. Podobnie jak odpady surowcowe, trafiające 
m. in. do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach, 
gdzie są sortowane i przekazywane do recyklingu, tak i odpady kuchenne zostaną 
„odzyskane” – w postaci kompostu/polepszaczy gleby oraz (w przyszłości) biogazu, który 
będzie przetwarzany na energię elektryczną.  
W gminie Kosakowo rozszerzony system wszedł w życie już na początku roku 2019, w 
pozostałych gminach rozpoczęcie nowej segregacji planowane jest od 2020 roku – po tym, 
jak wygasną dotychczasowe umowy dotyczące 
wywozu odpadów. 

Biodegradowalne odpady kuchenne trafiać będą 
do brązowych pojemników. Do odpadów 
kuchennych zaliczamy roślinne odpadki takie jak: 
 obierki, fusy z kawy czy herbaty, resztki 

owoców i warzyw; 
ale również: 
 skorupki jaj, pieczywo, ciasto, różnego 

rodzaju resztki żywności (ale bez mięsa i 
kości) a nawet kartonowe wytłoczki po 
jajkach. 

Natomiast zbierane dotychczas odpady zielone: 
 liście, trawę, kwiaty i gałązki - tak jak do tej pory należy zbierać do brązowych worków. 

Zbieranie odpadów kuchennych zapewni możliwie wysoki potencjał odzysku biogazu 
i kompostu. Niedozwolone będzie wrzucanie do brązowych pojemników: 
 odpadów zielonych (segregujemy oddzielnie w workach), ryb, nabiału i jego przetworów, 

olejów oraz tłuszczy jadalnych, odchodów zwierzęcych, trocin, sorbentów 
zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi, drewna i płyt wiórowych, niedopałków 
papierosów, kamieni i ziemi. 
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