Nr 5 (190)

MAJ 2020

nakład 1.000 egz.

bezpłatny

ISSN 1507-5087

www.reda.pl

ROK 2020 – ROKIEM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

27 maja 1990 roku obchodziliśmy 30 rocznicę pierwszych po II wojnie światowej
w pełni wolnych wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego.
Były one efektem uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie terytorialnym,
przygotowanej przez Senat RP, wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 roku.
Przez ostatnie trzy dekady Polacy, wybierając lokalne władze, decydowali o kierunku
rozwoju swoich małych ojczyzn. Nasze ulice są coraz piękniejsze, powstają szkoły,
drogi i obiekty użyteczności publicznej. Mieszkańcy tworzą wspólnotę.
Polskie samorządy i ich mieszkańcy zdali swój egzamin celująco,
polskie regiony i miejscowości przeżyły w tym czasie niesamowity rozkwit.
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto nas wszystkich.

Wszystkiego najlepszego, Redo!
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Podczas XX sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 28 maja
2020 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XX/203/2020 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
na okres do 3 lat.
2. U
 chwała nr XX/204/2020 o zmianie uchwały
nr LII/529/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 października 2014r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących
własność Gminy miasto Reda na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
3. Uchwała nr XX/205/2020 w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta
Redy.
4. Uchwała nr XX/206/2020 w sprawie określenia zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Redy.
5. Uchwała nr XX/207/2020 o zmianie Uchwały
nr XVI/174/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego
na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy.
6. Uchwała nr XX/208/2020 o zmianie Uchwały
nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na
publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy.
7. U
 chwała nr XX/209/2020 w sprawie przekształcenia
oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2
im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie w Przedszkole nr 3 w Redzie oraz utworzenia Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego nr 1 w Redzie.
8. Uchwała nr XX/210/2020 w sprawie przekształcenia
oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4
im. płk Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie w Przedszkole nr 4 w Redzie oraz utworzenia Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego nr 2 w Redzie.
9. U
 chwała nr XX/211/2020 odwołania skarbnika Gminy
Miasto Reda.
10. Uchwała nr XX/212/2020 powołania skarbnika Gminy
Miasto Reda.

11. Uchwała nr XX/213/2020 o zmianie Uchwały
nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok.
12. Uchwała nr XX/214/2020 o zmianie Uchwały
nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.
Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie YouTube, przekierowanie z www.bip.reda.pl
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
713), na sesji w dniu 28 maja 2020 roku Burmistrz Miasta
Redy przedstawił Radzie Miejskiej „Raport o stanie Gminy
Miasto Reda w roku 2019”. Raport zawiera podsumowanie
działalności redzkiego samorządu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dokument
ten, koncentrując się na poszczególnych obszarach tematycznych, opisuje najważniejsze działania i efekty w każdej
sferze zadań samorządu.
Raport zostanie szczegółowo omówiony na sesji absolutoryjnej. Na mocy § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03 2020 r. w sprawie określenia innych terminów
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) termin na
udzielenie absolutorium przedłużono o 60 dni, licząc od
1 lipca 2020 roku.

fot. M. Kaczmarek

fot. M. Kaczmarek

Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ W REDZIE

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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RADA MIEJSKA
W REDZIE NIE
ZWALNIA TEMPA
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NAJMŁODSI WRÓCILI DO
PRZEDSZKOLI I KLAS I-III

W ostatnim czasie Rada zajmuje się głównie sytuacją związaną ze zdalnym nauczaniem, otwarciem przedszkoli, szkół
i obiektów sportowych oraz rekrutacją do szkół średnich.
Młodzieżowa Rada zaangażowała się – jeszcze w kwietniu
– w akcję #zostań w domu. Wspólnie z Fabryką Kultury przygotowała dwa konkursy online z okazji Dnia Dziecka – kulinarny i fotograficzny.
Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady
Miejskiej w Redzie i sprawuje funkcję konsultacyjną i doradczą przy Burmistrzu Miasta Redy. W Młodzieżowej Radzie
zasiadają przedstawiciele szkół podstawowych i średnich,
zabierając głos w sprawach dotyczących najmłodszych
mieszkańców. Kadencja Rady trwa jeden rok. Obecna - V kadencja MRM rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku.

ZASADY PRACY
URZĘDU MIASTA
W REDZIE
Na parterze budynku Urzędu wyznaczone są trzy stanowiska do bezpośredniej obsługi. Dla zachowania
wymogów bezpieczeństwa zaleca się wcześniejszą, telefoniczną rezerwację terminu wizyty. Lista telefonów
do Referatów Urzędu znajduje się na stronie internetowej www.reda.pl oraz jest wywieszona na drzwiach
Urzędu.
Interesanci będą obsługiwani pojedynczo. Należy pamiętać
o obowiązku zakrywania ust i nosa. Zalecamy korzystać
z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisów. Pamiętajmy o dezynfekcji rąk.
Kompletny wniosek w sprawie, którą chcemy załatwić, można zostawić w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do od strony parkingu. Nie zapomnijmy jednak o podaniu numeru telefonu i adresu e-mail. Wiele spraw można
załatwić elektronicznie lub telefonicznie i nadal warto z tego
korzystać.
Warto pamiętać, że od 24 maja 2020 roku ponownie
zaczęły bieg terminy administracyjne, wstrzymane
uprzednio w związku z epidemią.

fot. A. Kunz

Mimo pandemii, młodzi radni pracują intensywnie,
oczywiście w trybie zdalnym. Odbyły się już trzy sesje
online, w kwietniu, w maju oraz – z okazji Dnia Dziecka
– 1 czerwca.

18 maja, po ponad dwóch miesiącach przerwy, w Redzie otwarto miejskie przedszkola. Chociaż rząd dopuścił możliwość otwarcia placówek już 6 maja, pozostawiając ostateczną decyzję samorządom, w Redzie,
jak i w wielu innych miastach, zdecydowano o przesunięciu tej daty o prawie dwa tygodnie.
Aby oba miejskie przedszkola mogły ponownie przyjąć dzieci, placówki musiały spełnić szereg warunków sanitarnych,
organizacyjnych i kadrowych. Minister Edukacji Narodowej,
wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem
Zdrowia, przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących. To oznacza liczne ograniczenia
i procedury, jak chociażby zmniejszenie ilości dzieci przebywających w placówce tak, aby na każde dziecko przypadało
minimum 4 metry kwadratowe. Warto przypomnieć, że do
Redy trafiło ponad 1300 litrów środków odkażających z puli
przekazanej pomorskim samorządom przez wojewodę Dariusza Drelicha. 5 i 6 maja płyny były przekazywane do placówek działających na terenie miasta, zarówno miejskich,
jak i prywatnych. Serdecznie dziękujemy panu Robertowi
Krzan z Biura Ochrony Mustang w Redzie za pomoc w transporcie płynu dezynfekcyjnego z Wejherowa do Redy.
25 maja do klas I-III powróciły najmłodsze dzieci, które
mogą korzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Sposób sprawowania opieki i prowadzenia zajęć określa dyrektor szkoły. Jak to wygląda w redzkich placówkach?
– Zgodnie z wytycznymi GIS musieliśmy odpowiednio przygotować naszą placówkę do powrotu dzieci. Obostrzenia obowiązują zarówno uczniów jak i wszystkich pracowników. Urząd przekazał nam środki ochrony indywidualnej, płyn dezynfekcyjny,
termometry i przyłbice, co umożliwiło rozpoczęcie zajęć opiekuńczych dla uczniów z klas I - III od dnia 25 maja. Rozpoczęliśmy też zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne, ruszyły również
konsultacje dla uczniów klas VIII – mówi Dominika Kowaliszyn, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Płk Kazimierza
Pruszkowskiego.
Przed powrotem dziecka do przedszkola lub szkoły, rodzice
powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych przedszkoli. Szczególnie ważne jest, aby przynajmniej dwa dni wcześniej złożyć
w przedszkolu wniosek informujący o zamiarze przyprowadzenia dziecka. To daje placówce czas na odpowiednie
przygotowanie się. Niezbędne informacje i aktualne wzory
wniosków znajdują się na stronach internetowych miejskich
przedszkoli i szkół.
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Budowa ulicy Polnej

fot. S. Sobczak

Trwa trzeci i ostatni etap budowy ulicy Polnej. Powstaje
nowa ulica, oświetlenie, chodniki i ścieżka rowerowa. Rozpoczętą w roku 2018 budowę podzielono na etapy, głównie ze względu na wysokie koszty inwestycji.

fot. S. Sobczak

W pierwszym etapie wybudowano układ drogowy na odcinku ponad 600 metrów, a po stronie południowej jednostronny chodnik wraz z oświetleniem. Powstała też sieć
kanalizacji deszczowej z przepompownią i - wybudowana
wspólnie z PEWIK Gdynia - nowa sieć wodociągowa. W drugim etapie, w roku ubiegłym, zrealizowano kolejne 300 metrów w kierunku ulicy Karłowicza, czyli asfaltową jezdnię,
jednostronny chodnik z szarej kostki betonowej oraz wjazdy na posesje po obu stronach ulicy. Drugi etap budowy
ulicy Polnej zakończono w grudniu. Pod koniec roku 2019
Reda pozyskała ponad dwa i pół miliona dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych. Te pieniądze przeznaczono w całości na dokończenie budowy ulic Polnej i Karłowicza. W ramach trzeciego, najdłuższego odcinka inwestycji powstaje też chodnik po południowej stronie i ścieżka
rowerowa na całej długości ulicy.
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi, pięć
skrzyżowań wykonano jako tzw. skrzyżowania wyniesione,
czyli element uspokojenia ruchu. Bardzo istotna jest także budowa oświetlenia, gdzie zgodnie z zaleceniami Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej, na całej długości ulicy nowe
latarnie są wyposażone w energooszczędne oprawy LED.
Jak zapewnia wykonawca, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, ulica Polna będzie gotowa w wakacje.

Nowy chodnik na ulicy Długiej

Zakończono budowę chodnika wzdłuż ulicy Długiej w Redzie. To efekt trzech projektów w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.
Do niedawna piesi na ul. Długiej mieli problem z bezpiecznym poruszaniem się wzdłuż drogi, bo pierwotnie położony chodnik po wielu latach praktycznie przestał istnieć. Zły
stan chodnika zmuszał pieszych do korzystania z jezdni,
co stanowiło poważne zagrożenie. Nowy chodnik oznacza bezpieczne dojście do szkoły, kościoła i boiska rekreacyjnego. Tym bardziej, że w rejonie Rekowa przybywa
mieszkańców i samochodów jest z roku na rok więcej. Po
raz pierwszy budowa nowego chodnika na ulicy Długiej została zgłoszona do Budżetu Obywatelskiego w roku 2018.
Projekt wygrał, więc mieszkańcy, zachęceni sukcesem, brali udział w Budżecie Obywatelskim przez dwa kolejne lata,
aż w tym roku budowa dotarła do końca ulicy.
Podkreślić należy, że prawie 700 metrów nowego chodnika jest efektem wielkiego zaangażowania mieszkańców,
a także starań radnego Leszka Hebla, który co roku mobilizował swoich mieszkańców do głosowania na tę, jakże
potrzebną, inicjatywę.
fot. S. Sobczak
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Trwa przebudowa ulicy Obwodowej

fot. S. Sobczak

5 marca rozpoczęła się modernizacja ulicy Obwodowej
w Redzie. Obecnie trwa pierwszy etap, od mostu na kanale
Łyskim, aż do ulicy Łąkowej. W ramach inwestycji ulica zyska nową, asfaltową nawierzchnię, powstaną też nowe zatoki autobusowe. Ponadto, na skrzyżowaniu ulic Obwodowej, Rolniczej i Olimpijskiej buduje się rondo. Remont jest
możliwy dzięki dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 50% kosztów inwestycji.
Jeszcze w tym roku prace będą kontynuowane, aż do ulicy
Młyńskiej. Przebudowa ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do ronda przy ul. Młyńskiej znalazła się na liście zadań objętych 75% dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku
2020. Beneficjentem w obu przypadkach jest Powiat Wejherowski, a pozostałe koszty inwestycji dzielą między siebie Reda i powiat.

Dwie firmy w dialogu konkurencyjnym dot.
Mevo 2.0
Dwie firmy dopuszczone do dalszego udziału w dialogu konkurencyjnym dot. MEVO. Są to konsorcjum BikeU
i Freebike oraz firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo. Decyzją komisji przetargowej spółka Nextbike
Polska została wykluczona z dalszych rozmów. Spotkania
z wybranymi wykonawcami ruszają w połowie czerwca.
W dalszych etapach postępowania udział wezmą:
1. Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy) - mający
doświadczenie w elektrycznych systemach funkcjonujących w 19 europejskich miastach, mi.in. w Londynie.
2. M
 arfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako
podwykonawcą. Katalońska korporacja znana głównie
ze swojej marki Movienta należy ma swoje rowery m.in.
w Barcelonie i Paryżu.
Komisja przetargowa złożona z przedstawicieli OMGGS,
oficerów rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa,
specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników zdecydowała o wykluczeniu Spółki Nextbike Polska S.A. z postępowania. Powodem było nienależyte wykonanie projektu

Mevo 1.0., którego Spółka była 90%-podwykonawcą (wykluczenie na podstawie art.24 ust.5 pkt 2 Pzp).
Pierwsze spotkania z firmami odbędą się 17 czerwca. Na
podstawie rozmów z wykonawcami, komisja przygotuje ostateczny kształt systemu Mevo. Dokładne opisanie
przedmiotu zamówienia nastąpi dopiero po ukończeniu
dialogu z wykonawcami. Ostatnim etapem dialogu konkurencyjnego jest składanie ofert i wybór najkorzystniejszej
z nich. W dialogu konkurencyjnym, do momentu wyboru
nowego operatora, będą brać udział także eksperci z kraju i zagranicy, pracujący przy badaniach i analizach dot.
funkcjonowania nowego Mevo. Przeprowadzona zostanie analiza modeli funkcjonowania nowego Mevo, która
będzie zawierała m.in. zalecany rodzaj rowerów, sposób
i technologię ładowania wraz z rozmieszczeniem stacji,
kryteria oceny jakości funkcjonowania systemu oraz analiza finansowa, która sprawdzi kondycję finansową potencjalnych wykonawców, koszty wdrożenia różnych modeli
Mevo oraz szacowane przychody. Wśród mieszkańców
OMGGS prowadzane są badania ankietowe dot. m.in. preferowanej ceny abonamentu i popytu. Nowy system ma
składać się z min. 4 tys. rowerów z czego min. 25% mają
stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu
OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów
ładowania baterii.
***
System roweru metropolitalnego Mevo obejmuje 14 gmin
OMGGS (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz
Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca,
Kartuzy, Puck i Władysławowo), a kolejne już zgłaszają
chęć dołączenia do projektu (Wejherowo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański). Od 26 marca do
28 października 2019 r. – ponad 160 tys. zarejestrowanych
użytkowników, wypożyczyło 1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 miliony razy. Mevo było najbardziej popularnym systemem roweru publicznego w kraju. Przez ostatnie miesiące - po wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu
operatorowi - zespół ds. Mevo, składający się z oficerów
rowerowych oraz specjalistów od zamówień publicznych,
rozmawiał z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu w trakcie dialogu technicznego. Zebrane informacje
i analizy są podstawą do założeń działania Mevo w kolejnych latach. Ważnym elementem tego procesu są opinie
mieszkańców metropolii i użytkowników roweru Mevo.
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WARTO NOSIĆ
MASECZKĘ!

Wprawdzie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej został zniesiony, lecz nadal musimy
nosić maseczki w środkach komunikacji publicznej,
w sklepach i urzędach, w kościele oraz zawsze, gdy
utrzymanie bezpiecznego dystansu jest niemożliwe.
Radni Klubu Wspólna Reda Rady Miejskiej w Redzie stworzyli lokalną, internetową kampanię informacyjną. Na profilach facebookowych zamieścili wpisy i filmiki zachęcające
mieszańców Redy do noszenia maseczek i przestrzegania
wymogów higienicznych. W projekcie wzięli udział radni: Katarzyna Osiecka-Brzeska (inicjatorka akcji), Krystian Melzer,
Leszek Hebel, Teresa Tkaczyk, Emila Sawicka-Lieder, Sebastian Kozioł, Karolina Bochan, Zbigniew Frybezowski i Mateusz Richert.
Fotografie K. Osiecka-Brzeska

Budżet Obywatelski
Reda 2021 odwołany
Z przykrością informujemy, że ze względu na obowiązujące ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, władze
Miasta Redy zdecydowały o przesunięciu realizacji redzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz Budżetu Obywatelskiego 2021 na przyszły rok. Zwycięskie
Projekty Budżetu Obywatelskiego 2020
są przygotowywane i będą realizowane w 2021 roku. Nabór wniosków oraz
wszelkie działania promocyjne i konsultacyjne, związane z organizacją Budżetu Obywatelskiego 2021, będą realizowane w późniejszym terminie.
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MIESZKANIEC REDY
POMAGA

BIBLIOTEKA
JUŻ OTWARTA!

W czasie pandemii koronawirusa nie brak ludzi, którzy chcą bezinteresownie pomóc innym. Jedną z takich
osób jest Krzysztof Składanek, mieszkaniec Redy.

Miejskie biblioteki już mogą być otwarte. Dla ochrony
czytelników i bibliotekarzy konieczne jest zachowanie
procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pan Krzysztof Składanek od dziecka mieszka w Redzie.
Będąc absolwentem technikum informatycznego, zawsze
bardzo lubił zajmować się naprawą sprzętu komputerowego i wszelkiej elektroniki. Gdy w czasie epidemii zamknięto
szkoły pomyślał, że jego umiejętności mogą się przydać, bo
nie wszystkie dzieci, które muszą uczyć się zdalnie, mają
odpowiedni sprzęt.
Na lokalnych grupach facebookowych pan Krzysztof umieścił post, że w czasie koronawirusa organizuje zbiórkę sprzętu komputerowego dla potrzebujących rodzin. Z tego, co
zebrał, przez półtora miesiąca udało mu się zbudować kilka
laptopów i 6 zestawów komputerowych z klawiaturą, myszką i monitorem. Gotowy sprzęt trafił za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie do najbardziej potrzebujących.
– Dziękuję wszystkim, znajomym i nieznajomym, za wszystkie
części, które udało się zebrać – mówi pan Krzysztof. – Czasu
nie mam za wiele, bo pracuję zawodowo i poświęcam czas żonie i synkowi. Ale wszystkie wolne chwile wykorzystuję teraz na
naprawę i przygotowywanie komputerów dla potrzebujących,
co jest ogromną satysfakcją. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję
za pomoc, bo to zasługa wszystkich nas, mieszkańców, że to się
po prostu udało.
PANIE KRZYSZTOFIE - DZIĘKUJEMY!!!

Liczba osób przebywających na terenie biblioteki jest ograniczona do czterech w siedzibie głównej i dwóch w Mediatece. Czas pobytu czytelnika nie może przekraczać dziesięciu minut. Nie ma wolnego dostępu do półek, książki
podaje tylko pracownik biblioteki. Przed przyjściem do
biblioteki sugerujemy skorzystać z katalogu online. Zorganizowano oddzielne stanowiska do zwrotu i wypożyczenia
książek, a czytelnicy obowiązkowo muszą mieć rękawiczki
i maseczki. Po powrocie z wypożyczenia, wszystkie książki
są poddane przynajmniej 72 godzinnej kwarantannie.
W związku z pandemią, redzka biblioteka rezygnuje z niektórych usług. Do odwołania w bibliotece nie można wypić kawy, zrobić ksero, skorzystać z Internetu i zbiorów na
miejscu.

fot. archiwum prywatne

Czytelnikom przypominamy o zmienionych godzinach otwarcia. W poniedziałki, wtorki, czwartki
i piątki biblioteka jest czynna od 11 do 18, w środy od
9 do 16, w soboty i niedziele biblioteka jest nieczynna.

fot. shutterstock.com
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SREBRNA REDA

fot. M. Kaczmarek

TEATRALNY PASJANS

Grupa redzkich seniorów, słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, zakwalifikowała się do projektu „Teatralny Pasjans 2020”, prowadzonego przez Teatr Szekspirowski w Gdańsku.

fot. M. Kaczmarek

Projekt Teatralny Pasjans to inicjatywa Działu Edukacji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, skierowana do grup amatorów, w tym młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa pomorskiego. Fenomen projektu
polega na tym, że grupy przygotowują ten sam tekst. W tym
samym tłumaczeniu. Tak samo – a jednak inaczej.
W szóstej edycji Teatralnego Pasjansa uczestnicy zmierzą się
z następującymi arcydziełami literatury światowej: trzy grupy zrealizują „Odyseję” Homera, kolejne trzy „Żaby” Arystofanesa”, zaś następne „Don Kichota” Cervantesa. Każdej grupie
przydzielony został profesjonalny reżyser, który będzie z nią
pracował w wybranym przez grupę miejscu.
Grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie,
pod kierunkiem Anny Mostek, przygotuje spektakl “Żaby”
Arystofanesa. Opiekę reżyserską sprawuje Maciej Wizner. Rezultat zobaczymy podczas Wielkiego Finału na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w listopadzie 2020 roku.
Z tym samym tekstem zmierzą się jeszcze dwa zespoły: „Przejrzyści” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku
i „Fancy” z Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Gdyni.
1 czerwca, w amfiteatrze Miejskiego Parku w Redzie, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, biorący udział w projekcie „Teatralny Pasjans 2020” Teatru Szekspirowskiego
w Gdańsku, pierwszy raz spotkali się z reżyserem.

TROCHĘ POEZJI...
„Moje miasto”
I taką jest Reda, którą czytam co dnia
Jak pobieżną lekturę śpiesznego przechodnia
Od tych ulic wąskich, kędy wyląd daleki
Idziesz ku centrum miasta, niby w górę rzeki
Przecznice coraz węższe, a ich nurt tak żywy
Jak w stromym biegu rzeki Redy nizinne dopływy
Aż znajdziesz się tam, gdzie domów murowane brzegi
Kręte, wartkie uliczki, biegną niby ściegi.
Rozdwajają się wzajem, ryją bruk głęboki
Kluczą rzeźbą w terenie, tańczą jak potoki
Gdzie bije centrum miasta
Słyszysz, tętni w pobliżu, pulsuje Tobie skroniach
Lecz jak je odnaleźć w sercu?
Tak, żeby zmieścić w dłoniach
Tutaj wśród łąk wyrosły domki robotnicze
Jak miasteczko bez przedmieść. Młode, malownicze
I w każdym oknie kwiaty upiększonych uliczek
Jaskrawo wydekorowane z kolorowych doniczek
Patrzymy na te domy, ładne – w kreski
Z ludowym uśmiechem do mieszczańskiej łezki
Takie ładne, domyte, tak skupione ściśle
Westchnijmy i pomyślmy – właśnie to, co myślę.
Waldemar Falkiewicz

„Poranek w Pieleszewie”
Wschodzące słońce w Pieleszewie
jak wdzięcznym tematem dla poezji
i nie tylko
Słońcem potrafi grać w piłkę ze znakiem drogowym
i zaraz uciec w kierunku wieży kościelnej
gdzie Anioł Stróż z główki strzela prosto
nad pobliskie drzewa
nie czyniąc nikomu krzywdy
Podobnie jak poranna rosa, której krople
mocno padają na ziemię wywołując popłoch
mieszkańców kryjących się w
bujnym wiosennym dywanie
Kot leniwie przeciąga się na parapecie
tworząc atmosferę tymczasowości
tych pięknych momentów
odgrodzonych od świata
płotem z betonu
Jestem tu ja sam
Są oni
w tym wszystkim razem
i tylko dziecko zna
największą tego tajemnicę
Tomasz Albecki
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REDA KASZUBSKA

RODNÔ MÒWA 2020
W związku z obowiązującymi ograniczeniami i brakiem
możliwości przeprowadzenia w wyznaczonych terminach eliminacji do Finału Wojewódzkiego 49. Konkursu
Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”
w Chmielnie, mając na uwadze znaczenie tego wydarzenia kulturalnego dla naszego Regionu i Kaszubów, do
piątku 28 maja można było przesyłać on-line nagrania
video z recytacjami literatury kaszubskiej do miejskich
eliminacji konkursu „Rodnô Mòwa-Réda 2020”.
Występy oceniało jury w składzie: Małgorzata Wątor, Danuta
Bieńkowska, Danuta Kowalik. W poszczególnych kategoriach
jurorki najwyżej oceniły:
• w kat. wiekowej – przedszkola i klasy „0” – I miejsce –
Kornelia Skurtys (Przedszkole „Dziadka i Babci” w Redzie),
II miejsce – Maciej Voss (Przedszkole nr 1 w Redzie), III miejsce – Jagoda Dziki (Przedszkole nr 2 w Redzie).
• w kat. wiekowej uczniowie kl. I-III SP
I miejsce – Krzysztof Olczak (SP 2 w Redzie), II miejsce – Antonina Więcek (SP 3 w Redzie) i III miejsce – Mikołaj Kuźmirek
(SP 2 w Redzie).
Wyróżnienie – Jaworska Natalia i Marta Bara (SP 2 w Redzie)
• w kat. wiekowej uczniowie kl. IV-VI SP
I miejsce – Mateusz Schuttenberg (SP 2 w Redzie)
Ze względów bezpieczeństwa - dyplomy, nagrody, wyróżnienia oraz podziękowania zostaną uroczyście wręczone przy
najbliższej nadarzającej się okazji.
W bieżącym roku dzieci, które zajęły trzy pierwsze miejsca
z każdej kategorii będą reprezentowały Miasto Reda w Finale
Wojewódzkim Konkursu „Rodnô Mòwa”.
Organizatorzy serdecznie dziękują dyrektorom placówek
oświatowych, nauczycielom, opiekunom w przedszkolach
oraz rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu „RODNÔ MÒWA - Réda 2020”
Ogłoszenie wyników finałowego konkursu poprzedzone
Mszą św z kaszubską liturgią słowa, odbędzie się jak w poprzednich latach na scenie chmieleńskiego Domu Kultury,
a dodatkowo w tym roku będzie transmitowane on-line.
Tekst i fot. Andrzéj Kraùze

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1
Pod ścisłym reżimem sanitarnym nasze Przedszkole otworzyło się dla dzieci rodziców służb zdrowia, służb mundurowych oraz pracujących w handlu i w przedsiębiorstwach
zwalczających i zapobiegających rozprzestrzenianiu się
COVID-19. Dzieci po dłuższej nieobecności zaadaptowały
się do warunków panujących w czasie pandemii. Dla każdego z nas to trudny okres, dlatego pragniemy podziękować wszystkim osobom aktywnie biorącym udział w walce
z epidemią. Życzymy dużo zdrowia.
Tekst i fot. Amanda Ulenberg

Z okazji przypadającego 22 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ziemi, w Przedszkolu nr 1 odbył się konkurs plastyczny pt. „Moja planeta”. Ideą konkursu było przede
wszystkim przybliżenie najmłodszym ważnej roli pielęgnacji naszej planety, rozwijanie zainteresowań promujących
ekologiczne życie oraz kształtowanie inwencji i wyobraźni
twórczej. Była to również świetna okazja, aby zaprezentować naszych uzdolnionych przedszkolaków. Z powodu
panującej epidemii konkurs w całości odbywał się zdalnie.
Jury, na podstawie nadesłanych zdjęć, dokonało oceny 11
przepięknych prac, a dyplomy przesłano do uczestników
mailowo. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Tekst: Aneta Kaczmarek, fot. E. Kolp
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2
Od 18 maja Przedszkole Nr 2 w Redzie
jest ponownie otwarte. Pierwszego dnia
utworzono
jedną
grupę, liczącą dwanaścioro dzieci. Praca
wygląda inaczej niż dotychczas, ale zapewniamy wychowankom
jak najlepszą opiekę. Dzieci uczestniczą w organizowanych
zabawach ruchowych, poprzez prace plastyczne rozwijają
sprawność manualną i słuchają książek czytanych przez
nauczyciela. Czas spędzają także na świeżym powietrzu,
bawią się zabawkami łatwymi w dezynfekcji oraz z radością wykonują zadania na tablicy multimedialnej. Dzieciom,
które mają możliwość pozostania w domu, w dalszym ciągu zapewnione jest kształcenie na odległość. Wszystkim
życzymy dużo zdrowia oraz cierpliwości w oczekiwaniu na
szybkie spotkanie w bardziej sprzyjających warunkach.
Tekst i fot. Natalia Grabowska

CO SŁYCHAĆ W SP 2

fot. archiwum SP 2 w Redzie

Mimo, że budynek szkoły jest wyłączony z zajęć, to na różne sposoby udowadniamy, że szkoła to przede wszystkim
uczniowie, rodzice, nauczyciele i wszyscy pracownicy. Dlatego nasze hasło „Szkoła żyje” realizowane jest poprzez
różne bardzo ciekawe działania.

Żywe obrazy na lekcjach języka polskiego
Na języku polskim uczniowie klas VI-VIII brali udział w projekcie „Żywy obraz”, polegającym na próbie odtworzenia
wybranego obrazu i zrobieniu zdjęcia. Efekty pracy są niewiarygodne i po raz kolejny okazało się, że uczniowie mają
nieograniczoną wyobraźnię oraz wielki talent charakteryzatorski. Galeria naszych „replik” słynnych obrazów do odwiedzenia na stronie szkoły. Lekcje zaprojektowały panie
Teresa Piotrzkowska i Izabela Pohl.

CO SŁYCHAĆ W SP 3
Światowy Dzień Ziemi
Z okazji Światowego Dnia Ziemi grupa uczniów z klas VII
i VIII uczestniczyła w warsztatach on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”. To doskonały moment, by
wspólnie zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami
klimatycznymi. W warsztatach wzięli udział znani i lubiani
naukowcy: biolog dr Mariusz Gogól i fizyk dr Tomasz Rożek, którzy w przystępnej formie opowiedzieli, czym grozi
globalne ocieplenie, jak mu zapobiegać, jaką rolę odegra
w tym rozwój odnawialnych źródeł energii oraz jakie działania podejmuje Polska na rzecz ochrony klimatu. W spotkaniu uczestniczył minister klimatu, Michał Kurtyka, który
odpowiadał na najbardziej nurtujące uczniów pytania. Za
pośrednictwem specjalnego czatu, każdy z uczniów i nauczycieli mógł zadać pytanie ministrowi oraz zaproszonym
na warsztaty ekspertom. Patronem honorowym wydarzenia był Prezydent RP Andrzej Duda. Partnerami wydarzenia byli: Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.
Tekst: Urszula Obłuda
Sukcesy uczniów w Wielkich Maratonach
Czytelniczych
W tym roku szkolnym, na wszystkich poziomach wiekowych, w Wielkich Maratonach Czytelniczych wzięło udział
697 szkół z 8 województw oraz z Wielkiej Brytanii. W sumie, w zmaganiach czytelniczych uczestniczyło 7772 uczniów pod opieką 908 szkolnych koordynatorów.
Do tegorocznej, XI edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” dla uczniów z klas
4 – 6 zgłosiło się 227 szkół, a uczestniczyło 2654 uczniów
pod opieką 313 nauczycieli, w tym 16 uczestników ze Szkoły Podstawowej nr 3! Maratończycy napisali sześć testów
na podstawie książek wyznaczonych przez organizatorów.
Tytuł laureata zdobyła Kinga Hupka z 6a, a tytuł finalisty
zdobyli: Michał Dusiński z 5b, Dominik Szreder z 6b, Olga
Riebandt z 6b, Lena Lieder z 5c, Zuzanna Jungiewicz z 5c.
Natomiast do IX edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego
„W lustrze książki” dla uczniów klas 7 – 8 zgłosiło się 206
szkół. W konkursie wzięło udział 1144 uczestników pod kierunkiem 271 nauczycieli. Wśród uczniów z SP3 w tej kategorii wiekowej znalazło się 8 nagrodzonych. Tytuł laureata
zdobyli: Hanna Mijas z 7a, Jakub Sidorowicz z 8a, Julia Kowalska z 7a. Finalistką została Amelia Roczyniewska z 8c,
natomiast wyróżnienia otrzymali: Igor Sawicki z 8c, Adrianna Szeląg z 7b, Błażej Bojka z 7a i Kamila Lademann z 7a.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu,
a przede wszystkim zwycięzcom, bo nasze motto brzmi
„Czas spędzony z książką zawsze jest dobrze wykorzystany”.
Tekst: Teresa Dopke, Mirosława Wróblewska
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CO SŁYCHAĆ W SP 4

CO SŁYCHAĆ W SP 5

Adopcja Koali
Wielkie pożary buszu w Australii powodujące gigantyczne
zanieczyszczenie powietrza wreszcie zgasły. Ich konsekwencje to miliony zabitych lub zranionych zwierząt.
Obserwując, jak cały świat
Certificate of Adoption
zaangażował się w pomoc
pokrzywdzonym przez żywioł ludziom i zwierzętom
postanowiliśmy, że również
nasza szkoła włączy się
w tę akcję. Udało nam się
zebrać odpowiednią kwotę,
by wesprzeć finansowo Koala Hospital Port Macquarie i adoptować misia koalę - Balmorala Mini. Na dowód naszego
wsparcia otrzymaliśmy certyfikat adopcyjny, który będzie
przypominał naszej społeczności szkolnej, jak ważna jest
wrażliwość, empatia i bezinteresowna pomoc.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc pani Agnieszce Naczk, która dokonała niezbędnych formalności dotyczących wirtualnej adopcji koali. Jesteśmy bardzo wdzięczni
wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę. Wierzymy, że
dobro nie zna granic, a nasze działania czynią świat lepszym, nawet na jego drugim końcu.
Samorząd Uczniowski

Modernizacja sieci komputerowej
i remont szkolnego korytarza
W czasie pandemii koronawirusa szkoła pracowała w trybie wewnętrznym. Pomimo zamkniętych drzwi zewnętrznych swoje obowiązki wypełniała dyrekcja i pracownicy
administracji. W okresie tym zmodernizowana została
szkolna sieć komputerowa zasilona sygnałem z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Pracownicy obsługi: Zbigniew
Żmudowski wspierany przez Beatę Grzymkowską, Mirosławę Brejską i Ewę Kotłowską w okresie zawieszenia zajęć
w szkole, oprócz bieżących zadań, odnawiali szkolny hall
na najbardziej zabrudzonym odcinku przy szkolnej świetlicy. Sporym wyzwaniem okazało się zerwanie gramaplastu
i kilku warstw farby. Wygładzanie ścian i ich malowanie
cieszyły oko nadając szkolnemu korytarzowi nowy blask.
Efekt ciężkiej pracy pracowników obsługi zobaczycie Państwo po otwarciu szkoły i wznowieniu zajęć szkolnych.
Zdjęcie i tekst: Anna Milewska

This is to certify that

SzkoÅ‚a Podstawowa nr 4 w
Redzie
adopted

Balmoral Mini

Koala Hospital Port Macquarie
New South Wales, Australia
Koala Preservation Society Australia Incorporated

Koala Preservation Society Australia

Exp: 11 Feb 2021 #1232230

fot. archiwum prywatne

POTRZEBNA POMOC DLA UCZNIA NASZEJ SZKOŁY
W imieniu całej społeczności szkolnej prosimy o pomoc
w pokonaniu glejaka dla wspaniałego chłopca, ucznia naszej szkoły – Łukasza Kosa. Koszty terapii są bardzo wysokie, rodzice nie są w stanie ich sfinansować, dlatego bardzo
prosimy o pomoc. Każda wpłata daje mu szansę na leczenie, na powrót do zdrowia, do rodzeństwa, kolegów, do
szkoły, zabaw, by mógł cieszyć się dzieciństwem.
Pomóc Łukaszowi można, dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek
Nieba” Santander Bank 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: “2639 pomoc dla Łukasza Kos”
Aby przekazać 1% podatku dla Łukasza należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243 oraz w rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” wpisać “2639
pomoc dla Łukasza Kos”.
Można również wziąć udział w aukcjach zorganizowanych
w grupie „Kawałek nieba dla Łukasza – Pomóżcie Łukaszowi pokonać glejaka!!!” na platformie Facebook.
Natalia Richert

CO SŁYCHAĆ W SP 6
Przepis na dobre relacje
Po kolejnym miesiącu nauki na odległość nauczyciele starają się jak
mogą, by relacje z uczniami nie
uległy pogorszeniu. Korzystając ze
wsparcia pań pedagog oraz psycholog, starają się docierać do swoich
podopiecznych rozmaitymi kanałami i pielęgnować powstałe w szkole
więzi. I tak, na Kubę z klasy trzeciej
w dniu urodzin czekała niezwykła
niespodzianka, przygotowana przez
nauczycielki i klasę. Chłopiec otrzymał nagranie video z najlepszymi
życzeniami oraz kolaż prezentujący kartki nadesłane przez jego rówieśników oraz innych pedagogów pracujących w szkole.
W równie niezwykły sposób świętował urodziny Oskar
z klasy czwartej, który upiekł babeczki według przepisu
pani od polskiego. Jeśli ktoś ochotę upiec babeczki „łączące ludzi”, przepis znajdzie na stronie internetowej szkoły.
Źródło: www.sp6reda.szkolna.net
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Czy grozi nam susza?

REDZKIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PONOWNIE NAGRODZONE!

Stoimy obecnie - zarówno w Polsce,
jak i na całym świecie - w obliczu wyzwania,
W roku szkolnym 2019/2020 szkoły i przedjakim jest opracowanie planu kompleksowych
szkola z terenu Redy po raz kolejny uczestnidziałań,
w tym dostosowanie (adaptacja) do
czyły w działaniach edukacyjnych dot. ochrozmian
klimatu. W
ostatnich
latach nasiliły
się
ny środowiska
regionu,
w którym
mieszkamy.
ekstremalne
zjawiska,
jakimi
są
m.in.
nawalne
Komunalny Związek Gmin w minionym roku
deszcze,
powodzie
i susza,
co też nie terenoomija
zapraszał
do udziału
w warsztatach
naszego
kraju.
Właściwa
gospodarka
wodna
wych, konkursach, projektach edukacyjnych
tooraz
jeden
z elementów
przekazywał
naszym przeciwdziałania
mieszkańcom liczskutkom
zmian
klimatycznych.
ne wydawnictwa dot. ochrony powietrza,
Wyznaczona jest jasna hierarchia
wód i ziemi.
postępowania z wodami opadowymi. Jak
Wspólniewody
z placówkami
oświatowymi
zebranajwięcej
powinniśmy
zatrzymać
w
liśmy z gdzie
terenupada,
ośmiu
gmin jej
członkowskich
miejscu,
a tylko
nadmiar Związku prawie
18,5 tonyjest
elektroodpadów,
odprowadzać.
Konieczny
więc wzrost
10 ton bateriidotyczący
oraz 9,5 tony
plastikowych naświadomości
zagospodarowania
krętek,opadowych
otrzymaliśmy
prace plastyczne
wód
i 242
roztopowych
oraz
wykonane
przez
dzieci
oraz
fotografii w
rozwiązania
systemowe. 113Przykładem
ramach konkursu fotograficznego pt. „Na leśjest Program Rozwoju Retencji, nad którym
nym szlaku”.
obecnie pracuje polski rząd, może on
przyczynić się do tego, że wszyscy
Potwierdza to, że mimo trudnej sytuacji zwiąpodejmiemy
działania
zmierzające
do w
zanej z epidemią
COVID-19
realizujemy
kompleksowego,
a zadania
przede i nie
wszystkim
sposób ciągły nasze
zamierzamądrego
zagospodarowania
wód.
Program
my z nich rezygnować.
ma zwiększyć współczynnik retencji wód w
Polsce
z obecnych
proc. do 15 proc.,
czyli
Redzkie
szkoły 6,5
i przedszkola
bardzo
akponad
dwukrotnie.
Plan
ma
obejmować
wiele
tywnie włączają się w działania związaelementów:
budowę
zbiorników
ne z ochroną środowiska,
czego
efektem
retencyjnych,
małej świadomości
i dużej retencji,
retencję
– poza wzrostem
ekologicznej
– są nagrodyhydroenergetykę,
za udział w konkursach
naturalną,
ale ekoloteż
gicznych. Tegoroczni laureaci to m.in.:
meliorację.
Retencja to naturalne zjawisko
Konkurs „Małe wody
dzieci opadowej
nie chcą śmieci”
magazynowania
(także
XXII edycja:
śniegu
i lodu) w gruncie, w zbiornikach
• Jan Rathnau,
II miejsce
w kat. śniegu
SP klasai I,
wodnych,
ciekach,
lodowcach,
Szkoła
Podstawowa
nr
5
bagnach, co opóźnia jej odpływ z danego
• Natasza Dargacz, wyróżnienie w kat. SP
terenu. Retencja staje się o tyle ważna, że w
Klasa II, Prywatna Szkoła Podstawowa im.
najbliższych latach przewiduje się coraz
T. Halika
częstsze okresy suszy na terenie naszego
• Maja Kluck, III miejsce w kat. SP klasa III,
kraju.
lat nie nrmieliśmy
sytuacji,
SzkołaOd
Podstawowa
5

w której zima była tak ciepła i z tak małą
ilością opadów. Jeśli po wiośnie utrzyma się
Konkurs Fotograficzny XII edycja:
niski poziom opadów, Polskę może dotknąć
• Krzysztof Oberzig, I miejsce w kat. SP kl. IV –
najsilniejsza
od 50 lat susza. Ze względu na
VI, Szkoła Podstawowa nr 2
zmianę
charakteru opadów,
wodaw opadowa
• Jakub Wróblewski,
wyróżnienie
kat. SP kl.
szybko
odpływa
do
rzek
i
nie2 wsiąka w
IV – VI, Szkoła Podstawowa nr
wystarczającym stopniu w glebę. Ponadto
w
miesiącach
zimowych
połowa
Konkurs
„Ekspert
E.E. przynajmniej
czyli w trosce
o śronaszego
kraju
powinna
być
pokryta
śniegiem.
dowisko”:
Zimowe
opady
w istotny IIsposób
zasilają
• Weronika
Rogalewska,
miejsce
w kat.glebę
Szkooraz
potoki i rzeki.
Zarówno
w ubiegłym
ły Podstawowe,
Szkoła
Podstawowa
nr 2
roku, jak i w bieżącym obserwujemy
Nagrody przyznano
również
placówkom
niewielkie
opady śniegu,
co oznacza,
że już
oświatowym
w konkursach
„Ekspert
E.E. czywiosną
możemy
mieć suszę. Do
tego dochodzi
li w trosce
o środowisko”,
coraz
wyższa
temperatura, z„Mała
jaką nakrętka
mamy do–
duży problem”
oraz za zbiórkę
baterii.
czynienia
w Polsce.
Upały przyspieszają

odparowywanie wody z gleby, zbiorników
Szczegółowe
wyniki dostępne są na stronie
wodnych
i roślinności.
internetowej Związku pod adresem: https://
Nasz kraj jest ubogi w wodę i to jest
kzg.pl/edukacja/wyniki-konkursow-i-dzialanfakt. Analizy i badania naukowe wskazują, że
-ekologicznych/
aby przeciwdziałać skutkom suszy potrzebne
są
skoordynowane
instytucji
Wręczanie
nagróddziałania
odbędziewielu
się we
wrześnp.
Polskich,
samorządów,
ministerstw,
niu Wód
br. Jest
to termin
orientacyjny,
o ile sytuale
nasi-epidemiologiczna
obywateli. Taka kooperacja
już
acjatakże
prawna
na to pozwoprzynosi
dobre
rezultaty.
Startuje
proli. Szczegóły dot. daty oraz miejsca spotkania
retencyjny
program
skierowany
dla rolników,
będą ustalane
w sierpniu.
Wówczas
przekaażemy
corazdo
więcej
miast
stosuje
wodooszczędne
i
szkół i przedszkoli stosowne inforproekologiczne
rozwiązania.
Np.
w
Sopocie
macje. Szczegóły dot. zmian w ofercie edulub
GdyniZwiązku
od kilkudostępne
lat dofinansowywane
są
kacyjnej
są na stronie
internetowej
www.kzg.pl. wody deszczowej
projekty
wykorzystywania
m.in.
mieszkańcy
mogą
otrzymywać
Gratulujemy wszystkim
laureatom
oraz
dofinansowanie
na
założenie
ogrodu
dziękujemy szkołom
i przedszkolom
za akdeszczowego.
Wnioski
można składać
tywność
współpracę
w minionym
roku
w
urzędziei miasta.
Z kolei rolnicy,
którzy chcą
szkolnym.
Dziękujemy
także
partnerom:
zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami
WFOŚiGW
Gdańsku,
Powiasuszy,
mogąwubiegać
się wStarostwu
ARiMR o dotację
towemu w Wejherowie, Trójmiejskiemu
na inwestycję w nawadnianie gospodarstw.
Parkowi Krajobrazowemu oraz spółkom
Obecnie takie wnioski można składać do 20
komunalnym: Eko Dolina, OPEC, PEWIK
kwietnia 2020 roku.
GDYNIA za wspieranie naszych działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.
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