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Miliony na drogi
Burmistrz Miasta Redy podpisał umowy na 
dofinansowanie modernizacji strategicznych 
redzkich dróg, ulic Polnej i Obwodowej. 

fo
t. 

L.
 B

ar
w

iń
sk

a



fo
t. 

M
. K

ac
zm

ar
ek

Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIEREDA WYBIERAŁA

Podczas XIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 24 paź-
dziernika 2019 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr XIII/131/2019 w sprawie w sprawie wyboru ław-

ników na kadencję w latach 2020 – 2023.
2.  Uchwała nr XIII/132/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umowy najmu z dotychczasowym na-
jemcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
okres do 3 lat.

3.  Uchwała nr XIII/133/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umowy najmu z dotychczasowym na-
jemcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
okres do 3 lat.

4.  Uchwała nr XIII/134/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami których przedmiotem są te same nierucho-
mości, na okres do 3 lat.

5.  Uchwała nr XIII/135/2019 w sprawie nadania nazwy drodze 
wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy.

6.  Uchwała nr XIII/136/2019 w sprawie obowiązujących na te-
renie miasta Redy stawek podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyj-
nych oraz spółek nie mających osobowości prawnej.

7.  Uchwała nr XIII/137/2019 o zmianie Uchwały nr III/41/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w spra-
wie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok.

8.  Uchwała nr XIII/138/2019 o zmianie Uchwały nr III/40/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Mia-
sta Redy.

9.  Uchwała nr XIII/139/2019 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gdań-
skiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w Redzie.

Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie 
YouTube, przekierowanie z www.bip.reda.pl 

13 października odbyły się wybory 
do Sejmu i Senatu Rzeczpospoli-

tej Polskiej. Wybieraliśmy posłów 
i senatorów na kolejne cztery lata. 

A jak głosowała Reda?

Reda znajduje się w Sejmowym Okręgu Wyborczym nr 26 
i Senackim Okręgu Wyborczym nr 62. Uprawnionych do 
głosowania w Redzie było 18 795 osób. Wydano 12 899 
kart do głosowania. Liczba kart ważnych wynosiła 12 897. 
Oddano 12 788 ważnych głosów. Frekwencja wyniosła 
ogółem 68,62%. Głosowano w 9 obwodowych komisjach 
wyborczych, gdzie frekwencja wyglądała następująco: 

W komisji nr 1, w Szkole Podstawowej nr 6 - 69,16%
W komisji nr 2 w Szkole Podstawowej nr 2 - 69,71%
W komisji nr 3 w Szkole Podstawowej nr 2 - 74,11%
W komisji nr 4 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - 59,28%
W komisji nr 5 w Szkole Podstawowej nr 4 - 67,22%
W komisji nr 6 w Szkole Podstawowej nr 4 - 68,60%
W komisji nr 7 w Szkole Podstawowej nr 5 - 66,48%
W komisji nr 8 w Szkole Podstawowej nr 3 - 70,47%
W komisji nr 9 w Szkole Podstawowej nr 3 - 66,08%

W naszym okręgu do Senatu został wybrany Kazimierz 
Mariusz Kleina, startujący z KOALICYJNEGO KOMITE-
TU WYBORCZEGO KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 
IPL ZIELONI 
Mandat poselski zdobyły następujące osoby:
AZIEWICZ Tadeusz
(KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI)

BIERNACKI Marek
(KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE)

DZIAMBOR Artur Erwin
(KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ)

HORAŁA Marcin Michał
(KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

KONWIŃSKI Zbigniew Marek
(KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI)

KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna
(KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI)

MRÓWCZYŃSKI Aleksander Mikołaj
(KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

MÜLLER Piotr Józef
(KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

NOWACKA Barbara Anna
(KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI)

PLOCKE Kazimierz Florian
(KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI)

RUTKA Marek Andrzej
(KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ)

SENYSZYN Joanna
(KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ)

SROKA Magdalena Joanna
(KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

ŚNIADEK Janusz
(KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
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Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym 

miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmi-

strza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmi-

strza 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 wyraże-

niem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowa-

nia materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie 

publikuje się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

SĄ PIENIĄDZE 
NA DROGI

INWESTYCJE MIEJSKIE 

Reda pozyskała prawie dwa i pół miliona dofinansowania 
z  Funduszu Dróg Samorządowych, co w całości będzie 
przeznaczone na budowę ulicy Polnej. Oznacza to za-
kończenie remontu tej ulicy, gdyż w poprzednich latach 
inwestycja była finansowana ze środków własnych, co 
oznaczało konieczność podziału jej na etapy. Oprócz tego, 
niebawem rozpocznie się budowa nowej jezdni na ul. Ob-
wodowej. Przez ostatnie trzy lata Reda, wspólnie z Powia-
tem Wejherowskim realizowała inwestycję „Przebudowa 
ul. Obwodowej: budowa chodnika i ścieżki rowerowej na 
odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Gdańskiej”. Kosztowało 
to ponad półtora miliona złotych, z czego połowę zapewnił 
Starosta Wejherowski. Obecnie, wraz z przyznanym kolej-
nym dofinansowaniem z powiatu, przyszła pora na budo-
wę ulicy. W przyszłym roku, na odcinku od ul. Kazimier-
skiej do skrzyżowania z ul. Łąkową powstanie ponad 600 
metrów nowej jezdni o szerokości 7 metrów. Dodatkowo, 
na skrzyżowaniu ulic Olimpijskiej, Obwodowej i Rolniczej 
powstanie rondo.

BUDUJEMY POLNĄ
Budowa ulicy Polnej trwa już drugi rok. W pierwszym eta-
pie, w roku ubiegłym wybudowano ponad 600 metrowy 
odcinek, od przejazdu kolejowego w kierunku ul. Karłowi-

cza. Ulica zyskała nową nawierzchnię i jednostronny chod-
nik wraz z oświetleniem. Ponadto wykonano infrastruktu-
rę wodno-kanalizacyjną, co sfinansowała spółka PEWIK. 
W tym roku trwa budowa kolejnych prawie 300 metrów 
ulicy w kierunku ulicy Karłowicza. W zakres inwestycji war-
tej ok. 1 mln złotych wchodzi budowa układu drogowego, 
czyli około 280 metrów asfaltowej jezdni, jednostronnego 
chodnika z szarej kostki betonowej oraz wjazdy na posesje 
po obu stronach ulicy. Oprócz tego zaplanowano budowę 
sieci kanalizacji deszczowej oraz nową sieć wodociągową. 
Kontynuowana będzie budowa oświetlenia, gdzie zgodnie 
z zaleceniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zastoso-
wane będą energooszczędne oprawy LED. Termin zakoń-
czenia II etapu prac zaplanowano na 16 grudnia 2019 r. 
W  tej chwili miasto przygotowuje procedurę wyłonienia 
wykonawcy trzeciego, ostatniego etapu budowy. Prace 
będą kontynuowane na dalszej części drogi, aż do ulicy 
12 Marca oraz na ulicy Karłowicza, która również zostanie 
przebudowana. Oprócz tego, po południowej części drogi 
powstanie chodnik i ścieżka rowerowa na całej długości.

Fot. Archiwum UM w Redzie
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

BUDŻET 
OBYWATELSKI 2020

DODATKOWE ŚRODKI 
DLA BENEFICJENTÓW 
RPO WP 2014-2020

SEGREGUJEMY 
BIOODPADY

Powoli, ale systematycznie zwiększa się liczba osób 
biorących udział w Budżecie Obywatelskim, zarówno 
projektodawców, jak i głosujących. Mamy nadzieję, że 
to się nie zmieni.

Zakończyła się czwarta edycja redzkiego Budżetu Oby-
watelskiego. Mieszkańcy zgłaszali i głosowali na projekty 
przewidziane do realizacji w 2020 roku.
Od 1 do 30 kwietnia można było zgłaszać pomysły, które 
były następnie weryfikowane przez komisję, w skład któ-
rej wchodzili miejscy radni i urzędnicy. Głosowanie, tak jak 
w większości innych miast Obszaru Metropolitalnego, od-
było się w dniach 9 - 23 września. W Redzie oddano 2978 
głosów i znamy już zwycięzców. Szczegółowe opisy wybra-
nych projektów znajdują się na bo.reda.pl

Liczba głosów oddanych na poszczególne projekty: 

•  Projekt nr 7 – „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Redzie” – ważnych głosów 544

•  Projekt nr 12 – „Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej 
na odcinku ok. 200 mb.” – ważnych głosów 473

•  Projekt nr 11 – „Budowa oświetlenia na placu zabaw, ma-
łym boisku i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia 
oraz stanowisko gimnastyczne” – ważnych głosów 355

•  Projekt nr 1 – „Bezpieczne, oświetlone i utwardzone 
przejście piesze przez las z dzielnicy Reda Betlejem do 
stacji SKM Reda Pieleszewo.” – ważnych głosów 354

•  Projekt nr 8 – „Rozbudowa miejsca do aktywnego wypo-
czynku.” – ważnych głosów 229

10 października br. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta w Re-
dzie marszałek województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk wręczył władzom pomorskich gmin i powiatów infor-
macje o zwiększeniu dofinansowania unijnego na realizację 
projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Środki te pocho-
dzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym gronie znala-
zła się Reda! Dotychczasowe dofinansowanie w wysokości 
2 317 685,23 zł na projekt pt. „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Reda” zwiększyło się o ponad 51 tys. zł. Prace ter-
momodernizacyjne objęły 5 budynków użyteczności pub-
licznej i komunalnych (m.in. Przedszkole „Akademia Pana 
Kleksa” i „Przy Parku”, budynek komunalny przy ul. Wodo-
ciągowej 68 i 70, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej). Bu-
dynki te charakteryzowały się niską efektywnością energe-
tyczną. Prace polegały na dociepleniu przegród budynków, 
wymianie stolarki, modernizacji c.o. i c.w.u. oraz montażu 
OZE. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywno-
ści energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy 
Miasta Reda, sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospo-
darki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i popra-
wie stanu środowiska naturalnego. 

Fot. A. Bubacz

Od 1 listopada w Redzie zacznie obowiązywać segre-
gacja kuchennych odpadów organicznych. Mieszkańcy 
będą zobowiązani do ich zbierania w osobnych pojem-
nikach, podobnie jak papier, plastik, szkło, trawa i li-
ście oraz popiół.

PRZYPOMINAMY! 
Nowe harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych 
i  segregowanych w zabudowie jednorodzinnej i wieloro-
dzinnej na listopad i grudzień 2019 oraz na rok 2020 będą 
dostępne w siedzibie Urzędu Miasta, na stronie reda.pl 
i w aplikacji Blisko. Będą też dostarczane bezpośrednio do 
gospodarstw domowych.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Referacie 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Re-
dzie, tel. 58 678 80 21.
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SKĄD SIĘ BIERZE 
WODA W KRANIE?

Z PRAC 
MŁODZIEŻOWEJ 
RADY MIEJSKIEJ

11 i 12 października, w ramach Dni Otwartych PEWIK 
można było zwiedzać stację uzdatniania wody na Moś-
cich Błotach przy ulicy Wodociągowej.

To była wyjątkowa okazja, by poznać proces ujmowania 
i uzdatniania wody, zobaczyć nowoczesne urządzenia i po-
znać pracę ludzi odpowiedzialnych za dostawę czystej, 
zdrowej wody do naszych domów. Zbiorczy system wo-
dociągowy eksploatowany przez PEWIK Gdynia sp. z o.o. 
zaopatruje w wodę ponad 360 tys. mieszkańców Gdy-
ni, Rumi, Redy, Wejherowa, i częściowo gminy Kosakowo 
i  Wejherowo. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 
1054,9 km. Woda produkowana przez Spółkę pochodzi 
w  całości z ujęć wód podziemnych Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych Nr 110 – Pradolina Kaszubska. Wyso-
kiej jakości, smaczną i zdrową wodę pozyskuje się obecnie 
z ośmiu ujęć. Wszystkie ujęcia dysponują Stacją Uzdatnia-
nia Wody. Proces uzdatniania wody polega głównie na wy-
trącaniu związków żelaza i manganu. W ramach wdrażania 
programu bezpieczeństwa bakteriologicznego, w stacjach 
uzdatniania wody zainstalowano lampy promieniowania 
UV, mających bardzo silne właściwości bakteriobójcze i wi-
rusobójcze. Zaletą dezynfekcji wody za pomocą UV jest 
brak potrzeby stosowania reagentów, zmieniających smak 
i zapach wody oraz wymagających odpowiednio długiego 
czasu kontaktu z wodą. W procesie dezynfekcji metodą UV 
nie obserwuje się zmian organoleptycznych wody, a także 
nie powstają uboczne produkty dezynfekcji. Badania i kon-
trole wykazują wysoką jakość przekazywanej wody, można 
ją pić prosto z kranu.

3 października po raz ostatni zebrała się Młodzieżowa 
Rada Miejska IV kadencji. Ubiegły rok oceniają dobrze.

– Nawiązaliśmy kontakty z radami innych miast – mówi Ka-
jetan Kołodziejski, przewodniczący MRM w Redzie. – Po 
zaprzysiężeniu udaliśmy się na warszawski ,,Ideathon”, czyli 
Kongres Dla Młodych , gdzie wśród delegatów z całej Polski 
pracowaliśmy nad stworzeniem programu społecznego, w ob-
rębie jednej z sześciu kategorii: kultura, aktywność obywatel-
ska, sport i turystyka, innowacje oraz Internet, rynek pracy, 
edukacja i szkolnictwo wyższe. Było to dla nas ogromne wy-
zwanie. Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, a także spojrzeli-
śmy inaczej na otaczający nas świat i jego problemy.
Redzka młoda rada stale współpracuje z Młodzieżową 
Radą Województwa Pomorskiego i Młodzieżową Rada Mia-
sta Gdyni. Oprócz tego, młodzież bardzo angażowała się w 
popularyzację Budżetu Obywatelskiego, a jako organ do-
radczy młodzi radni brali także udział w niektórych spotka-
niach dotyczących miejskich inwestycji, jak rozbudowa Fa-
bryki Kultury. Ukoronowaniem kadencji była GRA MIEJSKA.
MRM w Redzie istnieje od 2015 roku i jest organem dorad-
czym. Burmistrz Miasta i Rada Miejska mogą zasięgać jej 
opinii we wszystkich sprawach dotyczących dzieci i mło-
dzieży, w tym funkcjonowania placówek oświatowych, kul-
turalnych i sportowych. Na początku MRM liczyła 15 mło-
dych ludzi, mieszkańców Redy. Obecnie w radzie zasiada 
21 osób, kadencja trwa 1 rok.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej V kadencji odbyły 
się 15 października. W najbliższym roku skład Rady przed-
stawia się następująco:
–  Uczniowie szkół średnich, uczący się poza Redą: Kajetan 

Kołodziejski, Marta Kowaliszyn, Szymon Pobłocki, Ma-
ciej Zwara

–  Uczniowie SP nr 2: Mikołaj Kruger, Mateusz Statkiewicz
–  Uczniowie SP nr 3: Błażej Bojka, Aleksander Magiera, 

Marcel Szpak
–  Uczniowie SP nr 4: Telimena Browarczyk-Bogdziewicz, Mi-

łosz Modzelewski, Agata Rybacka
–  Uczniowie SP nr 5: Agata Drewa, Małgorzata Kloka
–  Uczniowie SP nr 6: Olaf Burzyński, Wiktoria Nawrocka, 

Piotr Puszczewicz
–  Uczniowie PZS w Redzie: Nadia Ludzińska, Katarzyna 

Muzalewska
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NOMINACJA 
DLA REDZIANINA

WIZYTA W REJONIE 
WILEŃSKIM

BILIŚMY REKORD 
PIERWSZEJ POMOCY!

15 października Minister Edukacji Narodowej Dariusz 
Piontkowski powołał Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypo-
spolitej Polskiej IV kadencji. W jej składzie Rady znalazł 
się dotychczasowy Przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Redzie Kajetan Kołodziejski.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej to organu 
pomocniczy Ministra Edukacji Narodowej. Do zadań Rady 
należy opiniowanie projektów dokumentów opracowy-
wanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci 
i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian 
w edukacji. Nadesłane kandydatury były oceniane na pod-
stawie określonych kryteriów m.in. zaangażowania w wo-
lontariat oraz życie społeczności lokalnych, działalność pub-
liczną, osiągnięte wyniki w nauce oraz uzasadnienie własnej 
kandydatury. Kadencja nowej Rady potrwa do 14 paździer-
nika 2020 r. W skład Rady IV kadencji wchodzi 16 członków 
i ich zastępców (po jednym z każdego województwa).
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WRĘCZONO STYPENDIA 
BURMISTRZA
10 października w auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie 
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów i wyróżnień 
Burmistrza Miasta Redy dla uczniów i studentów. Nagrodzo-
no 130 osób w 3 kategoriach – za osiągnięcia artystyczne, 
naukowe i sportowe. W obecności laureatów, ich rodziców 
i dyrektorów szkół stypendia wręczyli zastępca Burmistrza 
Miasta Redy Łukasz Kamiński oraz radni Andrzej Byczkow-
ski, Karolina Bochan oraz Emilia Sawicka - Lieder.

Jak co roku, w ramach współpracy miast partnerskich, na 
zaproszenie pana Michała Bortkiewicza, Starosty Gminy 
Awiżenie, delegacja samorządu redzkiego (Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, radni Emilia Sawi-
cka - Lieder, Sebastian Kozioł i Krystian Melzer, oraz repre-
zentująca Urząd Miasta w Redzie Agnieszka Dybicz) wzięła 
udział w XXIV Święcie Plonów Rejonu Wileńskiego – impre-
zie, która tradycyjnie odbywa się w ostatnią sobotę wrześ-
nia w podwileńskich Pikieliszkach. Wizyta ta jest corocznym 
elementem współpracy miast partnerskich - Redy i Rejonu 
Wileńskiego. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem bar-
wnego korowodu dożynkowego, następnie zgromadzeni 
goście wspólnie wzięli udział w dziękczynnej Mszy Świętej 
„Za dar Chleba Bogu dziękujemy”. Jak zawsze, imprezie to-
warzyszył kiermasz sztuki ludowej i tradycyjnych specjałów.

W październiku obchodzony jest Europejski Dzień Przy-
wracania Czynności Serca i z tej okazji co roku Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje bicie 
rekordu w pierwszej pomocy. 

Tegoroczne bicie rekordu w pierwszej pomocy odbyło się 16 
października od godziny 12:00 do godziny 12:30. W Redzie 
do akcji włączyli się uczniowie klas II – VIII Szkoły Podsta-
wowej nr 3, wspierani przez nauczycieli, strażaków redzkiej 
OSP, ratowników medycznych oraz pracowników Urzędu 
Miasta. To ponad 500 osób! Do resuscy-
tacji krążeniowo – oddechowej wy-
korzystano specjalne manekiny, 
tzw. fantomy. Sprzęt został po-
zyskany z Urzędu Miasta w Re-
dzie oraz od zaprzyjaźnionych 
ratowników medycznych, pro-
wadzących szkolenia z zakre-
su pierwszej pomocy. Nauka 
udzielania pierwszej pomocy 
w redzkich szkołach odbywa się 
w ramach programu „Bezpieczna 
Reda”.fo
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STARSI STUDENCI 
ZACZĘLI ZAJĘCIA

WIZYTA W LUBLIŃCU

Początek października to tradycyjnie początek roku 
akademickiego na wyższych uczelniach. Nie inaczej 
jest na uniwersytetach trzeciego wieku. 2 paździer-
nika w   Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima 
Derdowskiego w Redzie zainaugurowano XXXI semestr 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przez trzy dni, od 4 do 6 października grupa redzkich 
seniorów, w tym członkowie kaszubskiego zespołu folk-
lorystycznego REDZANIE, przebywała w Lublińcu – jed-
nym z miast partnerskich Redy. 

Program wizyty bardzo intensywny. Już pierwszego dnia 
grupa spotkała się z władzami Lublińca i uczestniczyła 
w  dwóch bardzo ciekawych wydarzeniach: wręczeniu na-
gród w konkursie fotograficznym „Lubliniec – dawniej i dziś” 
oraz spotkaniu autorskim Marii Dziuk, połączonym z pro-
mocją książki „Opowieści małej Edytki Stein”.

SREBRNA REDA

W tym roku na zajęcia zapisało się ponad dwustu słuchaczy, 
czyli znacznie więcej niż w latach poprzednich. Zajęcia będą 
się odbywały głównie w bibliotece, lecz także w innych miej-
scach, szczegółowy harmonogram można znaleźć na stro-
nie internetowej miasta oraz biblioteki. Przewidziano także 
wyjazdy szkoleniowe. Oficjalnego otwarcia semestru do-
konał Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy. Wykład 
inauguracyjny z zakresu kulturoznawstwa pt. „Porównanie 
monoteistycznych religii (judaizm, chrześcijaństwo, islam)”, 
wygłosiła dr Ewa Polińska-Mackiewicz.
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Oprócz tego, goście odwiedzili muzeum Edyty Stein, zwie-
dzili kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, Zespół Pała-
cowy w Koszęcinie - siedzibę Państwowego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” oraz spotkali się z zaprzyjaźnionymi senio-
rami z Lublińca, którzy w maju tego roku odwiedzili Redę. 
Punktem kulminacyjnym wizyty były występy artystyczne 
w Miejskim Domu Kultury, w tym koncert Orkiestry Dętej 
z Węgier oraz przyjęty gorącym aplauzem występ zespołu 
REDZANIE, na co dzień działającego przy fabryce Kultury 
w Redzie. Przez cały czas grupą opiekował się osobiście Bur-
mistrz Miasta Lublińca Edward Maniura. Nie ma wątpliwo-
ści, że współpraca miast partnerskich to w przypadku Redy 
nie tylko kontakty między samorządami, ale i spotkania, 
a nawet przyjaźnie naszych mieszkańców. 

Fot. M. Kaczmarek
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7 LISTOPADA:
g. 15:00 - 16:00 - Pieleszewo, Betlejem, 

ul. Konopnickiej
g. 16:00 - 17:00 - Centrum

 
14 LISTOPADA:

g. 15:00 - 16:00 - Rekowo, Ciechocino 
g. 16:00 - 17:00 - osiedle przy Młynie, 

Garncarska, Morska oraz Moście Błota

POZNAJ SWOJEGO 
DZIELNICOWEGO!

REDZKI PÓŁMARATON 
EDUKACYJNY

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ

Masz problem ?
Jeśli uważasz, że picie alkoholu sta-
nowi w Twoim życiu problem, Ano-
nimowi Alkoholicy mogą Ci pomóc. 
Przyjdź na spotkanie odbywające 
się w każdą sobotę o godzinie 18.00, 
w salce przy kościele parafialnym 
Wniebowzięcia NMP przy ul. Gdań-
skiej 3 w Redzie.

Data 19 października 2019 roku na długo utrwali się 
w  pamięci nauczycieli, którzy spotkali się w Redzie, 
żeby wzbogacać swój warsztat pracy. 

Tego dnia odbył się Redzki Półmaraton Edukacyjny dla na-
uczycieli przedszkola, który został zorganizowany przez ze-
spół nauczycieli z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. T. Hali-
ka (Irminę Żarską, Patrycję Lubaczewską-Molendę i Paulinę 
Masztalerek) oraz Niepublicznego Przedszkola „Przygoda” 
w Redzie (Annę Kutwin oraz Janinę Czerwionke). Konferen-
cja uzyskała honorowy patronat burmistrza Miasta Redy, 
Krzysztofa Krzemińskiego oraz Gazety Redzkiej. Uroczyste-
go otwarcia konferencji dokonali: burmistrz Miasta Redy, 
Krzysztof Krzemiński, dyrektor Niepublicznego Przedszkola 
„Przygoda” w Redzie, Dorota Korczakowska, wicedyrektor 
Prywatnej Szkoły im. T. Halika w Redzie, Marta Joanna Ma-
szota oraz koordynator zespołu organizacyjnego Redzkiego 
Półmaratonu Edukacyjnego i Redzkiego Maratonu Eduka-
cyjnego, Irmina Żarska. Wygłoszono sześć wykładów. Bea-
ta Chojnowska-Gąsiorek opowiedziała o wykorzystywaniu 
hologramów w edukacji przedszkolnej. Co więcej, uczestnicy 
mieli możliwość sprawdzenia jej pomysłów w  praktyce od 
razu dzięki przygotowanym materiałom i aplikacjom. Alek-
sandra Kwaśniewska przedstawiła informacje na temat swo-
ich badań nad znajomością liter u pierwszo- i drugoklasistów, 
a także tego, jak istotne jest nauczanie liter już w przedszko-
lu. Joanna Węglarz opowiedziała o rozwijaniu umiejętności 
społecznych w przedszkolu oraz swojej najnowszej książce 
„Wspólna przygoda”. Dorota Kujawa-Weinke przedstawiła 
swoje pomysły związane z czytaniem literatury w przedszko-

lu. Bogna Nyczówna-Perucka opowiedziała o  swo-
im podążaniu za pytaniami dzieci i o za-

jęciach, które są nimi inspirowane. 
Leszek Dowgiałło zwrócił uwagę 

na to, jak istotne są komunika-
ty, które kierujemy do dzieci. 

To nie ostatnie wydarzenie 
edukacyjne, które zostało 
zorganizowane przez na-
uczycieli Prywatnej Szkoły 
Podstawowej im. T. Halika 
w Redzie. Obecnie zajmują 

się oni przygotowaniem II 
edycji Redzkiego Maratonu 

Edukacyjnego, który odbędzie 
się w dniach 1-2.02.2020.

relacja i zdjęcia I. Żarska

Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Urzę-
dzie Miasta w Redzie odbyło się spotkanie Burmistrza 
Miasta Redy z pracownikami redzkich placówek oświa-
towych. 

Burmistrz podziękował wszystkim dyrektorom, nauczycie-
lom, pracownikom administracji i obsługi za trud i zaan-
gażowanie w codzienną pracę, składając najserdeczniejsze 
życzenia. Spotkanie było okazją do wręczenia nagród wy-
różniającym się nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze.
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18 października w auli Szkoły Podstawowej nr 4 odbył 
się uroczysty wernisaż XV wystawy Stowarzyszenia 
Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego KUNSZT. 
Hasło przewodnie Redzkich Impresji brzmiało w tym 
roku „OBRAZ i MUZYKA - MOWA DUSZY i WYOBRAŹNI”. 
Wernisaż połączono z obchodami jubileuszu 15-lecia 
działalności KUNSZTU.

Warsztaty projektu Nowy Alfabet Ruchu zwieńczyły 
trzy publiczne wystąpienia uczestników, którzy stwo-
rzyli spektakl pn.”Czasem mam lat 4, czasem 4 tysiące”, 
inspirowany twórczością „Piny” czyli Philippine Bausch. 
Uczestnicy wykonali fantastycznie 3 pokazy powarszta-
towe i oczarowali wszystkich widzów swoim dojrzałym 
podejściem do teatru tańca.

REDA KULTURALNA

XV REDZKIE IMPRESJE „CZASEM MAM LAT 4, 
CZASEM 4 TYSIĄCE” 

Prezes Kunsztu Beata Zawal - Brzezińska, w towarzystwie 
Adama Majkowskiego pokrótce przedstawiła działalność 
stowarzyszenia, a następnie – razem z burmistrzem Redy 
Krzysztofem Krzemińskim oraz przewodniczącym Rady Po-
wiatu Wejherowskiego Józefem Reszke, dziękowała wszyst-
kim wystawiającym artystom. W tym roku swoje prace za-
prezentowało 25 członków stowarzyszenia oraz zaproszeni 
goście. Oprawę artystyczną wernisażu zapewnił dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w  Wejherowie 
Tomasz Fopke, przy akompania-
mencie Zuzanny Lisickiej. Z  oka-
zji przypadającej w tym roku 
dwusetnej rocznicy urodzin Sta-
nisława Moniuszki, zaprezento-
wano arie i pieśni kompozytora. 
Mecenat artystyczny nad wysta-
wą objęli: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, Urząd Miasta w Redzie 
i Różane Centrum Róży Melcer.
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fot. M. Kaczmarek

Choreografię do spektaklu opracowała i przygotowała 
wraz z uczestnikami projektu Katarzyna Baran. Doświad-
czona tancerka i choreografka wypracowała z aktorami 
– tancerzami niepowtarzalne układy choreograficzne. Na 
scenie widzowie zobaczyli m.in. korowód „Season March” 
czy element spektaklu „Café Müller”. Ważnym elementem 
struktury spektaklu są powtórzenia charakterystyczne dla 
teatru Piny. Dzięki współpracy z Prywatną Szkołą Muzycz-
ną w  Redzie spektaklom towarzyszyła muzyka na żywo. 
W projekcie powstała autorska aranżacja muzyczna. Jej 
autorem jest Szymon Chyliński. Muzykę zagrał i wykonał 
zespół „Folk Acoustic”. Uczestnikami projektu byli ucznio-
wie szkół partnerskich - Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ma-
łego Trójmiasta Kaszubskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Kazimierz Pruszkowskiego, Szkoły Podstawowej nr 5 
im. Jana Drzeżdżona, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pa-
wła II w Redzie. O projekcie można przeczytać w zakładce:  
fabrykakultury.pl/nowy-alfabet-ruchu
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REDA KULTURALNA

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KASZUBSKIEJ SZTUKI WI-
ZUALNEJ CASSUBIA VISUALES
konkurs na plakat artystyczny – graficzne przetworzenie 
wzorów kaszubskich na współczesną, nieoczywistą i nowa-
torską formę, mający na celu promowanie współczesnych, 
a także tradycyjnych technik graficznych oraz promowanie 
Kaszubskiego folkloru. W konkursie mogą wziąć udział oso-
by zajmujące się grafiką, projektowaniem amatorsko i za-
wodowo w wieku od lat 16. Plakaty (format A2) należy prze-
syłać w usztywnionej kopercie lub tubie do dnia 1 GRUDNIA 
2019.

FILM PISZEMY! 2019
Zapraszamy do konkursu na scenariusz filmu krótkometra-
żowego! Konkurs skierowany do osób zawodowo lub ama-
torsko tworzących scenariusze filmowe. Scenariusz będzie 
oceniało trzyosobowe jury powołane przez organizatora. 
Ocenie podlegać będą: kreatywność, potencjał filmowy 
i zgodność z założeniami konkursu. 
Kontakt: filmpiszemy@czarnazebra.pl 
Termin zgłaszania prac: do 17 listopada 2019

XVII POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRALNY W REDZIE
Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2019. Uczestnicy: 
młodzież, dorośli / amatorzy / z powiatu wejherowskiego / 
dopuszcza się udział zespołów z regionu pomorskiego. Kon-
kurs jest dla grup oraz aktorów indywidualnych, repertuar 
jak i forma są dowolne. Trzyosobowe jury ocenia pomysł, 
wykonanie, aranżację, grę aktorską oraz nieszablonowość.

Regulaminy konkursów na fabrykakultury.pl
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REDA SPORTOWA

MISTRZOWIE SZTAFETY WICEMISTRZ POLSKI 
W WADZE CIĘŻKIEJ

BIEG CHARYTATYWNY 
DLA MADZI GROENKE

REDZIANKA MISTRZYNIĄ 
POLSKI W GIMNASTYCE 
ARTYSTYCZNEJ

Uczniowie szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie zdobyli Mi-
strzostwo Województwa Pomorskiego w sztafetowych 
biegach przełajowych chłopców w kategorii Igrzyska 
Dzieci. Będą oni reprezentować nasz region w Ogólnopol-
skich zawodach w Olszynie (województwo dolnośląskie). 

Sztafeta w składzie: ( Oskar Burchardt, Adam Dylak, Jakub 
Dylak, Kacper Ferra, Adrian Fietkiewicz, Szymon Gdanietz, 
Filip Krzemień, Marek Machnicki, Wiktor Matyjaszczyk, Fa-
bian Robaszkiewicz, Mateusz Sabisz, Szymon Zbróg, Gra-
cjan Ziemiańczyk, opiekun drużyny – Ilona Myszk)

Konrad Kaczmarkiewicz w dniach 6-12 października 
uczestniczył w  Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w boksie, na których zdobył srebrny medal. 

Na ringu w Ciechocinku zwyciężył kolejno 
z  Janem Majewskim (Legia Warszawa), 
Andrusha Vakaliuk (BKS Olimp Szczecin) 
i  Kamilem Ślendakiem (WKB Start Włoc-
ławek). W finale, po bardzo zaciętym i wy-
równanym pojedynku z uczestnikiem te-
gorocznych Mistrzostw Świata- Michałem 
Soczyńskim, został uznany za przegranego 
w stosunku głosów sędziowskich 4:1. 
– Jestem bardzo zadowolony ze swojego występu na tych Mi-
strzostwach, chociaż pozostał lekki niedosyt. – mówi Konrad – 
Ale nie zamierzam się rozczulać, wracam i trenuję jeszcze ciężej! 
Zawodnik klubu BKS Skorpion Szczecin nie będzie miał dużo 
czasu na odpoczynek, ponieważ został zauważony przez 
trenera kadry narodowej seniorów i otrzymał powołanie na 
obóz kadry w Zakopanem.

20 października w redzkim Parku Miejskim odbył się cha-
rytatywny bieg, w którym liczył się udział i pomoc dla 
walczącej z nowotworem Magdy Groenke. Całość zebra-
nej w dniu biegu kwoty (4400 zł) przeznaczona zostanie 
na dalsze leczenie Magdy. 

W imprezie wzięło udział około 400 osób. Dystans główne-
go biegu wynosił 2750 m. Organizatorami biegu byli UKS 
Jedynka Lekkoatletyka Reda, Urząd Miasta w Redzie we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Fa-
bryką Kultury oraz radni Rady Miejskiej. Serdecznie dzięku-
jemy za pomoc wszystkim uczestnikom biegu i fundatorom 
nagród, którymi byli: Premia Sport Gdynia oraz pani poseł 
Henryka Krzywonos-Strycharska.

6 października w Warszawie 
odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski w układach zespołowych 
w gimnastyce artystycznej. 
11-letnia Jagoda Łągiewczyk 
wraz z koleżankami z klubu 
UKS Jantar Gdynia zdobyły 
Mistrzostwo Polski kl. II (ju-
niorki młodsze) w układzie 
z maczugami.

Tym samym Jagoda obroni-
ła tytuł mistrzowski zdobyty 
rok temu w układzie z obrę-
czami. Jagoda na co dzień jest 
uczennicą Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w gimnastyce ar-
tystycznej w  Gdyni i trenuje 
6 razy w tygodniu po 3 godziny 
dziennie.
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU

CO SŁYCHAĆ W SP 2

17 października w naszym przedszkolu dokonano uroczy-
stego otwarcia nowego placu zabaw z udziałem przedsta-
wicieli władz miasta. Przedszkolaki zaprezentowały się 
w  części artystycznej przy gitarowym akompaniamencie 
Pani Dyrektor. Po oficjalnym przecięciu wstęgi dzieci ru-
szyły przetestować nowe urządzenia. Pogoda była łaskawa 
i  pozwoliła dzieciom nacieszyć się zabawą. Przedszkola-
kom przypomniano o zasadach bezpiecznego korzystania 
z nowego sprzętu. 

Dzieci z grupy Bergamutków wybrały się na jesienny spa-
cer do lasu w okolicę ulicy Jarej. Szukając darów jesieni 
w  ściółce leśnej znalazły śmieci. Doszły do wniosku, że 
ludzie powinni dbać o las i postanowiły zaapelować do 
mieszkańców aby nie pozostawiali śmieci w lasach. Las 
to nasze wspólne dobro. Pamiętajmy, że swoim zachowa-
niem dajemy dzieciom przykład. Postępujmy tak by był on 
godny naśladowania.

Jesienne Szkolne Biegi Przełajowe dla klas IV-VIII
Pod koniec września nauczyciele wf zorganizowali po raz 
pierwszy dla wszystkich uczniów klas IV-VIII Jesienne Szkol-
ne Biegi Przełajowe. Zawody uroczyście otworzyła dyrektor 
szkoły, Iwona Nowicka. Na starcie biegów stanęło 239 ucz-
niów. Młodsi biegli na dystansie ok 700 m, a starsi 900 m. 
Zwycięzcy w swoich kategoriach otrzymali pamiątkowe me-
dale i kwalifikację do startu w zawodach miejskich. 
Udział w zawodach miał na celu nie tylko wybór reprezen-
tacji szkoły, ale przede wszystkim zachęcenie młodzieży do 
aktywności fizycznej i pokazanie, że nie trzeba wiele, żeby 
się ruszać – wystarczy wyjść z domu. 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
W piątek, 11 października, odbyły się w uroczyste apele po-
święcone obchodom Dnia Edukacji Narodowej. Po wprowa-
dzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego, 
zgromadzonych na sali nauczycieli i uczniów powitała dy-
rektor szkoły Iwona Nowicka. W swoim wystąpieniu dyrek-
tor podkreśliła rolę szkoły i nauczyciela we współczesnym 
świecie. Z okazji Dnia Nauczyciela życzyła uczniom, by umie-
li w pełni korzystać z możliwości i wsparcia, jakie daje im 
szkoła, a nauczycielom – niesłabnącego zapału, motywacji 
i satysfakcji z pracy oraz pomyślności w życiu osobistym. 
Do życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły dołączyły 
przedstawicielki Rady Rodziców Ewelina Hałenda i Magdale-
na Wręczycka. W trakcie uroczystości, tradycyjnie już, odby-
ło się ślubowanie klas IV.
W części artystycznej uczniowie klas I d i II d zaprezentowa-
li montaż okolicznościowych wierszy i piosenek, a ucznio-
wie klas szóstych wystąpili w żartobliwej scence dotyczącej 
przygotowań do obchodów Dnia Nauczyciela. Występom 
towarzyszyły utwory w wykonaniu szkolnego chóru.

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 S
P2

fo
t. 

Pr
ze

ds
zk

ol
e 

nr
 1

fo
t. 

Pr
ze

ds
zk

ol
e 

nr
 1

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 S
P2

PAŹDZIERNIK 2019 REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY   •   13



CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 4
Święto Komisji Edukacji Narodowej 
14 października cała społeczność SP3 spotkała się na hali, 
by wspólnie celebrować święto KEN. W części oficjalnej 
dyrektor szkoły, Jan Skrobul przypomniał krótko historię 
KEN oraz złożył życzenia pedagogom, pracownikom oraz 
uczniom. Ponadto była to również okazja, by wręczyć 23 
nauczycielom nagrody dyrektora, które otrzymali: Justyna 
Zabrodzka, Estera Miotk, Agnieszka Brzezińska, Bogumiła 
Deksnait – Naczk, Teresa Dopke, Alicja Formella, Ewa Ryś, 
Katarzyna Paradowska, Patrycja Hewelt-Skrobul, Izabela 
Jastrzębska – Pawłowska, Barbara Kisiel, Małgorzata Ter-
lecka, Marta Semmerling, Mariola Szreder, Marlena Sko-
wrońska, Tomasz Grodzicki, Hanna Zwierzycka, Justyna 
Potrykus, Mirosława Niewiadomska, Barbara Stenzel, Bar-
bara Mikuś, Mirosława Wróblewska, Beata Zawal - Brzeziń-
ska. Natomiast dwie nauczycielki otrzymały w tym roku 
nagrodę Burmistrza Miasta Redy za wybitne osiągnięcia 
edukacyjne i pedagogiczne: Katarzyna Danisewicz oraz 
Grażyna Napieraj. Nie zabrakło również życzeń od przed-
stawicieli Rady Rodziców. Przewodnicząca RR podziękowa-
ła pedagogom, nauczycielom, pracownikom administra-
cyjnym i obsługi oraz samym uczniom za trud włożony 
w poszerzanie horyzontów myślowych.

GŁOS SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Misja – sprzątanie świata
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opieku-
nami postanowili zachęcić uczniów do wspólnego działa-
nia na rzecz środowiska i wzięcia udziału w Akcji „Sprząta-
nie Świata – Polska”. Na szkolnym korytarzu pojawiła się 
proekologiczna gazetka ścienna i plakat, który poinformo-
wał chętnych uczniów o planowanym przedsięwzięciu.

Dzień Chłopaka to szczególny dzień dla wszystkich chłop-
ców naszej szkoły. Dla uczczenia tego święta 26 września 
2019 r. Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę dla 
uczniów klas IV – VIII. Wszyscy wyśmienicie się bawili przy 
swoich ulubionych piosenkach. Do zabawy zachęcał wyjąt-
kowo zdolny wodzirej – Miłosz Modzelewski z klasy VIII a. 

Wielkie Maratony Czytelnicze
W tym roku szkolnym uczniowie, pod kierunkiem pań bi-
bliotekarek: Teresy Dopke i Mirosławy Wróblewskiej, już 
po raz kolejny biorą udział w Wielkich Maratonach Czytel-
niczych, odbywających się pod patronatem Pomorskie-
go Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska. Do XI 
edycji konkursu dla uczniów z klas 4 – 6 „Czytanie rozwija, 
czytanie wzbogaca” zgłosiło się 16 uczestników, natomiast 
do IX edycji konkursu pod hasłem „W lustrze książki” przy-
stąpiło 20 uczniów z klas 7 – 8. 

Tekst i zdjęcie: Teresa Dopke
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20 września 2019 r. o godzinie 16:00 odbyła się wyprawa na-
szych dzielnych obrońców Ziemi na misję „Sprzątanie Parku 
Miejskiego w Redzie”. Akcję rozpoczęto od pogadanki tema-
tycznej dotyczącej ochrony środowiska oraz zasad bezpie-
czeństwa podczas zbierania śmieci wokół szkoły i w Parku 
Miejskim w Redzie. Uczniowie wyposażeni w wiedzę, worki 
i rękawiczki jednorazowe przystąpili do pracy z wielką ra-
dością i zapałem. Bohaterowie zebrali aż 25 worków śmieci! 
Dzięki nim mamy teraz czysty, schludny i piękny park.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pilnowali po-
rządku, ale oczywiście również skorzystali z okazji do za-
bawy. O godzinie 19:30 wszyscy rozeszli się do domów, 
smutni, że ta dyskoteka tak szybko się skończyła, ale pełni 
pozytywnych wrażeń i dobrych emocji. 30 września 2019 r. 
przedstawicielki SU postanowiły zrobić jeszcze jedną nie-
spodziankę dla chłopców i przeprowadziły konkurs na 
„Chłopca na medal!” . Ochotników nie brakowało. Po kilku 
konkurencjach jury jednogłośnie przyznało ten zaszczytny 
tytuł Jakubowi Kaczmarkowi z klasy VI a.
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CO SŁYCHAĆ W SP 5 CO SŁYCHAĆ W SP 6
Gra terenowa w Gniewinie
4 października na terenie Gminy Gniewino odbyła się gra 
terenowa „80.ta rocznica wybuchu II wojny światowej”. Gra 
rozpoczęła się w Zespole Szkół w Gniewinie, a zakończyła 
w Muzeum Przedmiotów Historycznych i Zapomnianych 
w Bychowie. Trasa do pokonania liczyła ok. 9 km, głównie 
przez lasy i pola. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy 
8: Małgorzata Kloka, Magda Kloka i Dawid Chmura. Osta-
tecznie drużyna po biegu trwającym około 2 godzin zajęła 
7 miejsce. Uczniowie musieli się wykazać sprawnością fi-
zyczna, a także wiedzą historyczną. Na zakończenie orga-
nizatorzy zapewnili poczęstunek i nagrody dla wszystkich 
uczestników. 

Tekst: Joanna Samorajczyk

Uroczyste pasowanie na uczniów
W Dzień Edukacji Narodowej klasy pierwsze przeniosły 
się do królestwa Krainy Wiedzy. Rycerz z dumą przywitał 
zebranych gości i pierwszoklasistów. Uczniowie przed pa-
sowaniem musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami. 
Wszyscy pierwszoklasiści w obecności Króla i Królowej po-
kazali, że zasługują na tytuł rycerza – ucznia, wypowiedzie-
li uroczyste słowa ślubowania i zostali pasowani na ucznia, 
a na dowód otrzymali legitymację szkolną i dyplom. Tego 
dnia również zaprezentowały się dzieci z oddziału przed-
szkolnego, a uczniowie klas drugich podarowali upominek. 
Po oficjalnej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek i smaczny tort.

Tekst: Aleksandra Szmidke

Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciel-
ki Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie!
14 października, w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny 
Światowej, odbyła się uroczysta gala wręczania nagród 
i medali z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wśród osób 
uhonorowanych nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty 
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej znalazła się nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr6 im. Jana PawłaII pani Bogumiła Drewek. 
Gratulujemy serdecznie!

Seminarium „Nauczyciel bliżej ucznia”
9 października, z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia 
Świadomości Dysleksji, w Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Gdańsku miało miejsce seminarium Polskiego Towarzy-
stwa Dysleksji, które swoją wystąpieniem uświetniła m.in. 
profesor Marta Bogdanowicz, autorytet naukowy w dzie-
dzinie dysleksji oraz założycielka PTD. SP 6 w Redzie miała 
również swój wkład w to wydarzenie - pedagog szkolny, 
terapeuta i jednocześnie vice przewodnicząca Zarządu 
Głównego PTD – Małgorzata Rożyńska, przedstawiła pre-
zentację na temat czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 
oraz programów czytelniczych prowadzonych w szkołach, 
które współpracują z PTD, w tym programów realizowa-
nych od wielu lat w redzkiej szóstce. Natomiast innowację 
pedagogiczną pn. „Dzieci czytają dzieciom” zaprezentowa-
ła nauczycielom z województwa pomorskiego anglistka 
i opiekun programu – Bogumiła Drewek. 
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Rysunek 1: Porównanie emisji substancji 
niebezpiecznych powstałych w wyniku 
spalania odpadów w domach i 
profesjonalnych instalacjach 

 

Informacji kilka o spalaniu 
odpadów 

 
Nowoczesna gospodarka odpadami prowadzona 
zgodnie z obowiązującą hierarchią, oparta na 
łączeniu segregacji, recyklingu oraz produkcji 
energii, może przyczynić się do redukcji ilości 
odpadów kierowanych na składowiska nawet o 
90%. Termiczne przekształcanie odpadów w 
profesjonalnych instalacjach jest alternatywą dla 
ich składowania, przy oczywistych korzyściach dla 
środowiska naturalnego. Należy spalać tylko to, 
czego nie da się poddać recyklingowi – lecz nie 
więcej niż 30% łącznej masy odpadów 
komunalnych – ograniczenie zgodne z zapisem 
Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. 
Energetyczne wykorzystanie odpadów 
obwarowane jest rygorystycznymi przepisami Unii 
Europejskiej dzięki czemu uzyskuje się energię 
czystą, bezpieczną dla nas i środowiska 
naturalnego. Zaawansowane technologie 
stosowane w procesie wytwarzania energii z 
odpadów umożliwiają uzyskanie licznych korzyści o 
charakterze ekonomicznym, społecznym i 
ekologicznym. 
Trzeba pamiętać, że niedozwolone jest spalanie 
odpadów w domowych piecach ze względu na ich 
nieprzystosowania do tego typu opału. Wąskie i 
niskie kominy oraz niska temperatura spalania jaką 
jesteśmy w stanie uzyskać w domowych 
instalacjach przyczyniają się zarówno do pożarów 
jak i wytwarzania niezwykle niebezpiecznego 
trującego dymu.  
O tym, że palenie śmieci w domowych kotłowniach 
jest zabronione wie chyba każdy, a przynajmniej 
wiedzieć powinien. A jednak okres grzewczy, który 
jednoznacznie wiąże się z podniesieniem kosztów 
ogrzewania mieszkań czy domów, prowokuje do 
szukania oszczędności poprzez opalanie tym, co 
wpadnie nam w ręce - niestety. Najbardziej 
niebezpiecznym z zachowań jest spalanie 

odpadów w nieodpowiedniej, zbyt niskiej 
temperaturze. 
Spalanie różnego rodzaju materiałów w 
paleniskach domowych odbywa się w 
temperaturach 200-500 stopni Celsjusza. Proces 
ten, aby był bezpieczny, wymaga znacznie 
wyższych temperatur oraz zabezpieczeń 
uniemożliwiających emisję powstałych w procesie 
spalania szkodliwych substancji do atmosfery. 
Zabezpieczenia takie stosowane są w zakładach 
termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych (TPOK) - instalacjach, w których 
poziom emisji substancji szkodliwych w wyniku 
spalania jest wręcz śladowy i nieporównywalnie 
mniejszy w stosunku do innych dziedzin ludzkiej 
działalności. Przyczynia się do tego szereg 
opracowanych przez naukowców i technologów 
zabezpieczeń w postaci filtrów, w tym 
zatrzymujących powstałe w procesie spalania pyły 
oraz niezwykle istotna, kilkukrotnie przewyższająca 
otrzymywaną w domowych instalacjach 
temperatura spalania. Nasuwa się więc pytanie - 
odpady można spalać czy jednak nie? Odpowiedź 
jest prosta: tak, ale tylko w specjalnie 
przystosowanych do tego instalacjach. 
 

 

 

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO

Mieszkańcy  Związku  są  coraz  bardziej  świadomi  konieczności  podejmowanych  działań  na rzecz  ochrony
środowiska. Doskonale radzą sobie np. z segregacją odpadów dzieląc je na takie frakcje jak tworzywa sztuczne,
metale, szkło, papier, odpady niebezpieczne. Niedługo zaczniemy zbierać selektywnie odpady kuchenne, które
mogą stanowić nawet do 30% zawartości naszych domowych koszy.  Właściwe zagospodarowanie odpadów,
w tym bioodpadów,  niesie  same korzyści!  Np.  odpady kuchenne to surowiec,  który można przetworzyć
na wysokiej  jakości  kompost  lub  biogaz,  z  którego poprzez spalanie,  produkowana jest  energia  elektryczna
i ciepło.

Aby jeszcze efektywniej chronić nasze środowisko,
konieczne  są  dalsze  działania,  m.  in.  właściwe
korzystanie  z  urządzeń  kanalizacyjnych.  Żeby
ścieki  mogły  sprawnie  przepływać  przez  sieć
kanalizacyjną,  nie należy wrzucać do toalety czy
zlewu  kuchennego  żadnych  odpadów.  Odpady
wrzucone  do  kanalizacji  zapychają  wewnętrzną
instalację  w  budynku  i stają  się  przyczyną
poważnych oraz kosztownych awarii. Wiele z nich
może  doprowadzić  do  cofnięcia  się  ścieków  i
zalania  mieszkania,  piwnicy,  ogrodu  lub  ulicy.
Takie  zjawisko  powoduje  duże  straty  materialne,
jest  uciążliwe  dla  mieszkańców  i  szkodliwe  dla
środowiska. Ponadto  usuwanie  awarii  zwiększa
koszty  użytkowania  systemu,  a  tym samym cenę
odbioru  ścieków,  za  którą  płacą…  sami
mieszkańcy.

Kwestia  eksploatacji  urządzeń  kanalizacyjnych
określona została stosownymi przepisami ustawy o
zbiorowym  zaopatrzeniu w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu  ścieków.  Przepisy  zabraniają
wprowadzania  do  urządzeń  kanalizacyjnych
odpadów stałych, nawet jeżeli znajdują się one w
stanie  rozdrobnionym.  Dlatego  też  wrzucanie
odpadów  do  toalety  czy  używanie  w  domach
młynków  koloidalnych  jest  sprzeczne  z  prawem.
Dodatkowo, wprowadzając do sieci kanalizacyjnej
odpady organiczne zwiększamy populację gryzoni!

Każdy z nas swoim racjonalnym zachowaniem może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji
i proces oczyszczania ścieków. Wystarczy stosować proste zasady:  nasza sieć kanalizacyjna przystosowana
jest  do  przyjmowania  jedynie  nieczystości  sanitarnych  i papieru  toaletowego.  Prawie  wszystkie  zatory
i awarie (90-95% wszystkich przypadków) są powodowane niewłaściwym wprowadzaniem przez użytkowników
do  instalacji  sanitarnych  odpadów  stałych,  tj.  chusteczek  nawilżanych,  pieluch  jednorazowych,  podpasek,
ręczników papierowych, patyczków kosmetycznych, wacików, odpadów mineralnych (żwirki z kuwet, materiały
budowlane) i innych, np. substancji tłuszczowych, lekarstw, strzykawek, farb, lakierów. 

Pamiętajmy: odpady segregujemy i wrzucamy do kosza albo przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki.
Informacje nt. prawidłowych zasad postępowania z odpadami znajdziesz na stronie internetowej swojego urzędu
gminy lub na stronie www.kzg.pl.

16   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY


