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Niech nadchodzące Święta przyniosą radość i nadzieję,
że razem przetrwamy ten trudny czas.
Niech Nowy Rok obdaruje nas zdrowiem i pomyślnością,
a wszystkie smutki pozostaną tylko wspomnieniem.
Jeszcze będzie przepięknie…
Kazimierz Okrój

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Redzie wraz z radnymi

Krzysztof Krzemiński

Burmistrz Miasta Redy
oraz pracownicy Urzędu Miasta w Redzie

Boże Narodzenie 2020
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Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ W REDZIE

10. U
 chwała nr XXVI/280/2020 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.
11. Uchwała nr XXVI/281/2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda.
12. Uchwała nr XXVI/282/2020 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.
13. U
 chwała nr XXVI/283/2020 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
Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online
w serwisie YouTube, przekierowanie z www.bip.reda.pl

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842), sesje Rady Miejskiej
w Redzie odbywają się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
1. Uchwała nr XXVI/271/2020 w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta
Redy.
2. U
 chwała nr XXVI/272/2020 w sprawie nadania nazw
rondom, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy.
3. Uchwała nr XXVI/273/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej
umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miasta Reda, na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy.
4. U
 chwała nr XXVI/274/2020 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2002 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2021.
5. Uchwała nr XXVI/275/2020 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Reda Programu „Rodzina Na Plus”
w latach 2021-2022.
6. Uchwała nr XXVI/276/2020 zmieniający uchwałę w spawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na terenie Gminy Miasto Reda na lata 2021-2023.
7. U
 chwała nr XXVI/277/2020 zmieniający uchwałę
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w Redzie.
8. Uchwała nr XXVI/278/2020 zmieniający uchwałę
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.
9. U
 chwała nr XXVI/279/2020 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.

Fot. M. Kaczmarek
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REDA DOŁĄCZYŁA
DO PROTESTU
SAMORZĄDÓW
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w warunkach niestabilnej polityki finansowej, szczególnie
w sytuacji, kiedy trzeba będzie podjąć pracę nad odbudową
potencjału społeczno-gospodarczego po kryzysie wywołanym
pandemią Sars-Cov2.
1 grudnia symbolicznie zgasły światła i latarnie w wybranych punktach polskich miast i wsi. W Redzie wyłączono
oświetlenie na części ulicy Gdańskiej, części ulicy Puckiej
i na całych ulicach Łąkowej, Rekowskiej, 12 Marca i Szkolnej. W mroku pogrążyły się plac przy Szkole Podstawowej
nr 4 oraz budynek Urzędu Miasta.
– Przystąpiliśmy do protestu, aby ciemność, której doświadczyliśmy przez godzinę, nie stała się wymuszoną ekonomicznie rzeczywistością – mówi Krzysztof Krzemiński, Burmistrz
Miasta Redy.

Reda włączyła się w ogólnopolski protest przeciwko zabieraniu samorządom dochodów z podatków. Ustawa,
uchwalona 28 października przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, kolejny raz pozbawia mieszkańców pieniędzy na
potrzeby ich lokalnych społeczności. Tym razem poprzez
ograniczenie udziału we wpływach z PIT i CIT. Ustawa jest
obecnie procedowana w Senacie i niebawem ponownie
wróci do Sejmu.
– Żądamy przerwania przez Parlament RP procesu legislacyjnego nad tą ustawą. Jednocześnie oczekujemy od Pana
Premiera Mateusza Morawieckiego skierowania do Sejmu RP
inicjatywy ustawodawczej złożonej przez Stowarzyszenie „Tak!
Samorządy dla Polski” – mówią samorządowcy.
Inicjatywa ustawodawcza Stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski”, któremu przewodniczy prezydent Sopotu
Jacek Karnowski, proponuje zwiększenie udziałów samorządów w podatku PIT z 38,16% do 48,16%. Podobne zapisy ustawowe powinny dotyczyć urealnienia dochodów powiatów i województw, tak aby również te jednostki mogły
realizować swoje zadania. Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski” stanowczo protestuje i sprzeciwia się decyzjom polityków większości parlamentarnej, po raz kolejny
pozbawiających samorządy środków finansowych.
– Chcemy wierzyć, że jest to wynik błędu, który można jeszcze
naprawić, a nie przemyślana taktyka centralnych władz Polski. Mieszkańcy wsi i miast zostaną w wyniku takich działań
ograbieni z pieniędzy na rozwój wspólnot samorządowych.
Wspólnot, które są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają
ich bieżące potrzeby i bolączki – mówią samorządowcy. –
Z całą mocą stwierdzamy, że społeczności samorządowe, bez
dostępu do narzędzi finansowych, w tym środków z PIT i CIT
oraz dostępu do środków unijnych, nie poradzą sobie same

fot. Ł. Kamiński

– Rząd znowu sięga do kieszeni mieszkańców wsi
i miast! Nie chcemy być ostatnimi, którzy gaszą światło! – mówią członkowie Stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski”.

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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OSZCZĘDNOŚCI
SĄ KONIECZNE !

ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

Grudzień w samorządzie to przede wszystkim uchwalenie przyszłorocznego budżetu. Cięcia będą wszędzie.
Dochody i wydatki budżetu każdej gminy dzielimy na bieżące i inwestycyjne. Wydatkami bieżącymi są min. oświata, pomoc społeczna, utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, sport i kultura. O ile wydatki inwestycyjne mogą być
również finansowane z zaciąganych przez samorząd kredytów, to wydatki bieżące – zgodnie z ustawą o finansach
publicznych - muszą być pokryte tylko z dochodów bieżących. A większość dochodów bieżących gminy stanowi jej
udział w płaconych przez mieszkańców podatkach PIT i CIT.
– Decyzje rządu z ostatnich dwóch lat spowodowały, że
w tegorocznym budżecie nasze dochody bieżące były niższe
o 4,5 mln zł – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.
– Niektóre rzeczy dzieją się szybko. Już po skonstruowaniu planu finansowego na rok 2021 okazało się, że w konsekwencji
najnowszych działań centralnych przyszłoroczny budżet straci kolejne 900 tysięcy zł. - Wyrażamy głębokie zaniepokojenie
działaniami rządu, który swoimi decyzjami próbuje zniszczyć
finansowo samorządy. Już za chwilę będziemy obwiniani za
nieoświetlone ulice, źle funkcjonującą oświatę czy pomoc społeczną – mówi Krzysztof Krzemiński. – Wszystko to w 30-lecie
funkcjonowania samorządu, wspólnoty lokalnej, która cieszy
się, jak dotąd dużym zaufaniem mieszkańców. Pamiętajmy, że
pieniądze z podatków to pieniądze nas wszystkich – mieszkańców, które najwłaściwiej jest wydawać poziomie lokalnym. Dążąc do centralizacji, władza państwowa populistycznie obniża
podatek dochodowy, obniżając tym samym dochody bieżące
samorządów. W rzeczywistości sama podwyższa inne podatki,
z których dochód trafia tylko do budżetu centralnego.

W sytuacji zmniejszającego się udziału samorządów w podatku PIT i CIT, w interesie gmin jest jak największa ilość
osób rozliczających się w miejscu zamieszkania.
O ile nie zaznaczymy innej opcji na etapie wypełniania
formularza, podatki idą do miejsca zameldowania. Aby
pieniądze poszły za nami tam gdzie żyjemy, wysyłając rozliczenie podatkowe, wybierzmy urząd skarbowy właściwy
dla miejsca rzeczywistego zamieszkania. Wtedy część naszego podatku zasili budżet gminy, w której mieszkamy.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości władze
miasta złożyły kwiaty w miejscach pamięci o mieszkańcach Redy, którzy zginęli w obronie ojczyzny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój,
Burmistrz Miasta Krzysztof Krzemiński oraz Zastępca Burmistrza Łukasz Kamiński wiązanki złożyli pod tablicami na kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz pod obeliskiem Franciszka Talaśki i Lucjana Kellasa przy budynku OSP.
Fot. M. Kaczmarek

REDZIANIE KUPILI
CHRYZANTEMY
Jak w każdym polskim mieście, tak i w Redzie cmentarze podczas Wszystkich Świętych zostały zamknięte.
W fatalnej sytuacji znaleźli się sprzedawcy tradycyjnych kwiatów i zniczy, którzy co roku cieszą się w tych
dniach najwyższym obrotem.

fot. M. Kaczmarek

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, hurtownicy
i sprzedawcy kwiatów musieli liczyć się ze zmarnowaniem
wielkich partii przygotowanego towaru i gigantycznymi
stratami. I tu do akcji wkroczyli mieszkańcy, którzy błyskawicznie zorganizowali się w mediach społecznościowych.
Miasto udostępniło lokalnym ogrodnikom i sprzedawcom
plac przed Szkołą Podstawowa nr 4, gdzie w niedzielę,
pierwszego listopada w godzinach popołudniowych można było kupić przygotowane na Wszystkich Świętych chryzantemy. W akcję informacyjną bardzo zaangażowali się
radni Rady Miejskiej.

Zainteresowanie akcją przeszło najśmielsze oczekiwania.
Pierwsza partia kwiatów została sprzedana w ciągu dwudziestu minut, konieczne było dowiezienie następnych.
Dziękujemy naszym mieszkańcom za tę piękną, oddolną
inicjatywę wsparcia miejscowych przedsiębiorców. To pokazuje, że lokalna społeczność jest silna, solidarna i nie
pozostawia nikogo bez pomocy, gdy tego trzeba. Przypominamy jeszcze o możliwości zamawiania jedzenia na wynos, branża gastronomiczna jest teraz również w bardzo
trudnej sytuacji.

Informujemy, że w dniu
24 grudnia 2020 roku (Wigilia)
Urząd Miasta w Redzie
będzie nieczynny.
•
31 grudnia 2020 roku
(Sylwester)
Urząd będzie czynny
do godziny 14:00
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ZA NAMI XIX
OGÓLNOPOLSKIE
DYKTANDO KASZUBSKIE

fot. M. Kaczmarek
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W tym roku Reda była gospodarzem XIX Ogólnopolskiego Kaszubskiego Dyktanda „Królewionka w pałacu”. Z powodu trwającej pandemii zmagania ortograficzne odbywały się w zmienionej formule.
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (kategorie I-IV) odbył się, jedynie na etapie szkolnym, w październiku, natomiast dyktando dla dorosłych
(kategoria V i VI) zostało przeprowadzone online w sobotę,
21 listopada. Nagrodzeni we wszystkich kategoriach spotkali się 28 listopada w Redzie, w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na uroczystym podsumowaniu imprezy.
Zebranych powitali współtwórczyni dyktanda Wanda Lew-Kiedrowska oraz gospodarze miasta – Przewodniczący
Rady Miejskiej Kazimierz Okrój i Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński.
Ze względu na czas pandemii zdecydowano o rozdaniu nagród osobno dla każdej z sześciu kategorii. Wszyscy laureaci
otrzymali nagrody ufundowane przez Ministerstwo Kultury,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Gminę Miasto Reda.
Uroczystościom towarzyszyła muzyka zespołu Redzanie
i nagrania video tekstów dyktanda dla danej kategorii. Śpiewające pozdrowienie przekazała uczestnikom uznana wokalistka i mieszkanka Redy Weronika Korthals, w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Zwieńczeniem każdej części była
muzyczna prezentacja miasta, czyli „Piosenka o Redzie”.
Wśród nagrodzonych znalazło się dwoje Redzian: trzecie
miejsce w kategorii I (klasy I-III SP) zdobyła Zofia Dzienisz
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, a wśród profesjonalistów wyróżnienie uzyskał nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie pan Paweł Wittbrodt. Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie www.kaszubi.pl
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Kończy się rozbudowa Fabryki Kultury
W ramach projektu pn. „Rozbudowa Miejskiego Domu
Kultury w Redzie” realizowanego w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, prace w redzkiej Fabryce
Kultury dobiegają końca. Zgodnie z planem, do końca roku
zakończy się dobudowa sali koncertowej i pomieszczeń administracyjnych. Dzięki rozbudowie Fabryka Kultury będzie
mogła zaprosić w swoje progi ponad 200 osób. Już niedługo
otwieramy się na nowe horyzonty kultury w Redzie!

Przebudowa Obwodowej zbliża się do końca
Z początkiem listopada rozpoczął się trzeci i ostatni etap
przebudowy ulicy Obwodowej. Roboty są prowadzone
na odcinku od ronda łączącego ulice Morską, Obwodową
i Młyńską do ulicy Gdańskiej (DK 6).
fot. S. Sobczak

fot. FK

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Przebudowa skrzyżowania Gdańskiej i Łąkowej
Od 21 października, na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Łąkowej są prowadzone prace związane z przebudową i remontem skrzyżowania. Roboty wchodzą już w ostatnią fazę.
Przebudowa tego bardzo ważnego skrzyżowania w ciągu
drogi krajowej nr 6 ma na celu przede wszystkim poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Łąkowej, która
jest drogą gminną. Inwestycję prowadzą wspólnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gmina Miasto
Reda. Po stronie Redy leży budowa lewoskrętu z ulicy Gdańskiej w ulicę Łąkową oraz budowa bezpiecznego, wyposażonego w sygnalizację świetlną, przejścia dla pieszych przez
ulicę Gdańską, na wysokości kościoła. Sygnalizacja świetlna
umożliwi wyjeżdżającym z ulicy Łąkowej bezpieczne włączenie się do ruchu w kierunku Gdyni. GDDKiA realizuje remont
nawierzchni skrzyżowania.
Użytkowników drogi prosimy o wyrozumiałość oraz
stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

Trzeci etap prac na ulicy Obwodowej obejmuje wymianę
nawierzchni oraz przebudowę istniejących sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i elektroenergetycznej. Zostanie też
wykonany fragment chodnika po stronie wschodniej, celem
umożliwienia dojścia do nieruchomości. Niestety, w pierwotnym harmonogramie prac wystąpiły opóźnienia, związane z kolizjami sieci, co okazało się dopiero po przystąpieniu do robót. Jeśli pogoda nie spowoduje opóźnień, przed
świętami powinniśmy cieszyć się całkowicie zmodernizowaną ulicą Obwodową, kończąc tym samym wieloletnią inwestycję. Wprawdzie prawie równoczesna realizacja dwóch
etapów była dużym utrudnieniem dla kierowców, lecz dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu można zakończyć inwestycję
znacznie wcześniej, niż zakładał harmonogram.
Na realizację trzeciego etapu przebudowy ulicy Obwodowej
Starostwo Powiatowe w Wejherowie uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa
Infrastruktury.

fot. S. Sobczak
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METROPOLIA NA
POMORZU CORAZ BLIŻEJ
Nawet 200 mln każdego roku może trafić na Pomorze
dzięki ustawie metropolitalnej. Pieniądze te będą przeznaczone przede wszystkim na transport zbiorowy,
nowe połączenia, wspólny bilet, węzły przesiadkowe
i drogi, na spójne planowanie przestrzenne, promocję,
turystykę i ochronę środowiska. Ustawa niemal jednogłośnie została przegłosowana przez Senat i trafi pod
obrady Sejmu. Teraz wszystko w rękach posłów.
Metropolią już jesteśmy.
Teraz czas na sformalizowanie współpracy
Nasze starania o ustanowienie metropolii na Pomorzu
trwają już od lat. W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza powstało stowarzyszenie samorządowe
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS),
w którym współdziała 57 samorządów - zarówno gminy
miejskie, jak i wiejskie, a także osiem powiatów. Na terenie OMGGS mieszka prawie 1,6 mln mieszkańców. Dzięki
metropolitalnym porozumieniom udało nam się pozyskać
unijne środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Obecnie OMGGS zarządza funduszami europejskimi o wartości 1,76 mln zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 projektów o wartości 3,13 mld zł. Z tych pieniędzy
powstają węzły przesiadkowe, finansowana jest termomodernizacja budynków publicznych, rewitalizowane są miasta i gminy, powstają nowe szpitale geriatryczne, przedsiębiorstwa społeczne, a prawie 18 tys. osób bezrobotnych
i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem dostaje pomoc.
OMGGS przez lata swojego funkcjonowania stał się miejscem wymiany poglądów prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów z Pomorza. Metropolia w województwie
pomorskim istnieje więc faktycznie, ale do jej dalszego
rozwoju niezbędna jest ustawa. Dzięki niej samorządy
zyskają dodatkowe kompetencje i środki finansowe. Na
mocy takiej ustawy w 2017 r. władze centralne powołały
do życia Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i jest to na
razie jedyny jak dotąd - pilotażowy - projekt, który uzyskał
wsparcie władz państwowych.
Korzyści z ustawy metropolitalnej
Związek metropolitalny jest formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego przynoszącą konkretne,
codzienne korzyści dla mieszkańców danego obszaru.
Uchwalenie ustawy dałoby prawo dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. 5% z podatku PIT, zasilające dotąd budżet państwa, przeznaczonych
zostanie na poprawę jakości życia mieszkańców naszej metropolii. W naszym przypadku jest to ponad 200 mln każdego roku. Te fundusze pozwolą nam na koordynację działań dot. zarządzania transportem, na zakup dodatkowych
autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także
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na stworzenie nowych połączeń i koordynację budowy
priorytetowych dla metropolii dróg. Jest to szczególnie
ważne dla małych samorządów. Bez ustawy metropolitalnej nie będzie można dostatecznie zadbać o mieszkańców
najmniejszych miejscowości i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym z największych wyzwań
naszego kraju. Dodatkowy budżet przełoży się na wyrównanie standardu usług oświatowych i kulturalnych w małych i dużych gminach, skoordynowane planowanie przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych czy
wspólną promocję zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin.
Ustawa metropolitalna w rękach posłów
Pod koniec lipca tego roku projekt ustawy metropolitalnej
dla województwa pomorskiego przyjęły połączone komisje senackie - Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji. Projekt pozytywnie zaopiniowało
też Ministerstwo Rozwoju. W pierwszej połowie września
projekt ustawy trafił pod obrady Senatu RP. Senatorowie
podczas trzeciego czytania niemal jednogłośnie poparli
projekt. Ustawa została skierowana do prac Sejmie.

WITAMY NOWE
SAMORZĄDY

Do Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot dołączyły dwa samorządy
– Gmina Miłoradz i Skarszewy.
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KONTYNUACJA GMINNEGO
PROGRAMU SZCZEPIEŃ

APEL DO PREMIERA
Samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Związek Miast i Gmin Morskich
wspólnie apelują do Premiera RP o podjęcie pilnych
działań w sprawie pozostałości wojennych w wodach
Bałtyku. Szacuje się, że może chodzić nawet o kilkaset
wraków z zatopioną bronią chemiczną, których korozja powoduje przedostawanie się do wody niebezpiecznych substancji. Apel w tej sprawie został przesłany do
Prezesa Rady Ministrów.
Prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) oraz
Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich (ZMiGM) skierowali
do Premiera RP Mateusza Morawieckiego apel dot. pozostałości wojennych zatopionych w obrębie polskich obszarów morskich.
– Do tej pory, a minęło już 75 lat od zakończenia II wojny światowej, nie została przeprowadzona dokładna inwentaryzacja
polskiego dna morskiego - nie rozpoznano dokładnej liczby,
miejsc, stanu oraz rodzaju materiałów niebezpiecznych. Nie
przeciwdziałano zlokalizowanym zagrożeniom powodowanym przez wraki z paliwem i bronią chemiczną – mówi Jacek
Karnowski, Prezes Rady OMGGS.
Wg szacunków Najwyższej Izby Kontroli na polskim dnie
Bałtyku spoczywa 400 wraków, z czego około 100 w samej Zatoce Gdańskiej. Razem z wrakami zatopiona została broń chemiczna, np. iperyt i sarin. Postępująca korozja
wraków i amunicji chemicznej powoduje przedostawanie
się niebezpiecznych substancji do wody.
– Już teraz coraz intensywniejsze i dłuższe sztormy powodują,
że na plażach pojawiają się substancje niebezpieczne z wraków statków. Nie pozostaje to bez wpływu na zdrowie i życie
mieszkańców gmin i powiatów nadmorskich oraz turystów
wypoczywających nad morzem, a także na środowisko wodne
strefy przybrzeżnej oraz na jej bioróżnorodność – mówi Andrzej Bojanowski, Prezes Zarządu ZMiGM.
Samorządowcy OMGGS zaapelowali do Premiera RP o:
• szczegółową inwentaryzację miejsc zatopienia broni
chemicznej (bojowych środków trujących), takich jak iperyt i sarin,
• opracowanie sposobów wydobycia i neutralizacji broni
chemicznej,
• w ybudowanie i wyposażenie wielozadaniowego statku
specjalistycznego m.in. do wydobywania broni chemicznej i produktów ropopochodnych oraz do zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego.
Wspólny apel OMGGS oraz ZMiGM został przesłany do Prezesa Rady Ministrów w czwartek 10 grudnia.

Gmina Miasto Reda podpisała umowę na kolejne dwa
lata realizacji gminnego programu zdrowotnego pod
nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w Gminie Miasta Redy” W listopadzie i w grudniu 2020
roku do dobrowolnych szczepień przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV) mogą przystąpić dziewczęta urodzone w 2007 roku. W roku przyszłym szczepieniami zostaną objęte dziewczęta z rocznika 2008.
Pełny cykl szczepienia obejmuje dwukrotne podanie szczepionki. Rak szyjki macicy jest na świecie drugim co do częstości występowania nowotworem u kobiet do 45 roku życia. Główną przyczyną tej choroby jest zakażenie wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV). Wiadomo już, że częścią
skutecznej profilaktyki zakażeń HPV są rutynowe szczepienia nastolatek, co rekomendują m.in. Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń
HPV, a także Światowa Organizacja Zdrowia. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne szacuje, że powszechne szczepienia całych roczników nastolatek spowodują, w ciągu 15-20
lat od rozpoczęcia szczepień, zmniejszenie ogólnej liczby
zachorowań na raka szyjki macicy od 76 do 96 procent.
Szczepienia odbywać się będą w punkcie szczepień NZOZ
Śródmieście w Redzie przy ul. Osadniczej 5. Na wizytę
w punkcie szczepień należy umówić się telefonicznie – tel.
58 742 37 80. Programem objęte są dziewczęta urodzone w latach 2007–2008 i zameldowane na terenie miasta
Redy. Gminny program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Redzie finansowany jest w całości z budżetu miasta.
Ze względu na epidemię koronawirusa, zrezygnowano ze
spotkań informacyjnych dla rodziców, organizowanych
w poprzednich latach w szkołach. W tym roku wszystkich
informacji można zasięgnąć przez telefon, bezpośrednio
w przychodni, która prowadzi szczepienia.
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RAKOWI SZYJKI MACICY
W GMINIE MIASTO REDA

PROGRAMEM DARMOWYCH
SZCZEPIEŃ OBJĘTE SĄ
DZIEWCZĘTA URODZONE
W 2007 i 2008 ROKU
I MIESZKAJĄCE NA OBSZARZE
MIASTA REDY

PROGRAM FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU
MIASTA REDY

Realizatorzy szczepień:

NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE
UL. OSADNICZA 5, 84-240 REDA
TEL. 58 742 37 80
SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV SĄ ZALECANE
PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA I WPISANE
DO PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
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REDA KULTURALNA
HO, HO, HO! MIKOŁAJ
ZAJECHAŁ DO REDY

UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU PRZENIÓSŁ SIĘ DO SIECI

Tegoroczne mikołajki z pewnością zapisały się w pamięci redzkich dzieci. W samo południe na ulicach miasta pojawiła się bryczka Świętego Mikołaja.

Z dniem 25 listopada wznowiono zajęcia dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie. Zajęcia odbywają się w zmienionej formie – online.

W tym roku pandemia uniemożliwiła organizację miejskich
Mikołajek. Skoro dzieci nie mogły przyjść do Mikołaja, Mikołaj wybrał się do dzieci.

W każdą środę udostępniany jest link do wykładów na stronie internetowej biblioteka.reda.pl i bibliotecznym facebooku. W najbliższym czasie słuchacze będą mogli obejrzeć
wykłady z turystyki pt. „Miejsce za Miejscem, czyli podróże
małe i duże”, które poprowadzi Michał Szulim, podróżnik
i autor bloga inspirowanego podróżami, twórca audycji radiowej „Miejsce za miejscem”, autor dwóch książek; oraz
z ekologii nt. zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł
energii oraz gospodarki odpadami, przedstawione przez
Agnieszkę Spodzieja, doświadczonego stratega i analityka
ds. gospodarki odpadami, przez wiele lat związaną z zakładem gospodarowania odpadami Eko Dolina w Łężycach,
gdzie jako ekspert opracowywała współczesne standardy
gospodarowania odpadami. Jako prelegent od kilkunastu
lat bierze czynny udział w polskich i międzynarodowych
konferencjach dot. gospodarki odpadami.

I tak w niedzielę, 6 grudnia, między dwunastą a szesnastą,
Mikołaj przemierzał Redę swoim zaprzęgiem. Zamiast sań
była bryczka, zamiast reniferów – konie, a na każdym przystanku dzieci mogły z Mikołajem porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie i sięgnąć do worka ze słodyczami.
Nie da się ukryć, że mieszkańcy Redy byli mocno i pozytywnie zaskoczeni. Udało się dostarczyć dzieciom trochę
radości, zachowując przy tym wszystkie obowiązujące zasady i obostrzenia.

BIESIADY LITERACKIE
– ARTYŚCI W SIECI

fot. A. Kososka

Linia
w niedziele handlowe
W związku ze spodziewanym zwiększonym zainteresowaniem
pasażerów w grudniowe niedziele handlowe:

06.12

13.12

20.12

linia
będzie kursowała wg sobotniego rozkładu jazdy
zapewniając dojazdy do C.H. „Port Rumia”.
Zachęcamy do podróży po przedświąteczne zakupy
autobusami MZK Wejherowo!
www.mzkwejherowo.pl
58 572 29 33

• S
 potkanie on-line z Markiem Dutkiewiczem
– polskim autorem tekstów piosenek, scenarzystą, dziennikarzem i wydawcą, a także
osobowością telewizyjną. Stworzył kilkaset
piosenek, z których większość została przebojami np. „Jolka, Jolka pamiętasz”, „Chodź
pomaluj mój świat”, „Szklana pogoda”, „Dmuchawce, latawce, wiatr”.
• Spotkanie on-line z Andrzejem Mleczko – rysownikiem, satyrykiem i scenografem, autorem publikowanych w prasie rysunków satyrycznych. Opublikował na łamach różnych
czasopism ok. 20 tys. rysunków i ilustracji.
Jego prace wystawiano na ponad 120 krajowych wystawach indywidualnych i około 30
wystawach za granicą. Ukazały się one w ponad 40 książkach i albumach.
Biesiady zostaną udostępnione od 12 grudnia na
stronie internetowej biblioteka.reda.pl i bibliotecznym facebooku.
Spotkania realizowane są w ramach projektu Studia Konsulatu Kultury „Biesiada Literacka – artyści
w sieci”, prowadzi je Krystian Nehrebecki.
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SREBRNA REDA
REDA NA DESKACH TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO
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 tego, trwającego już kilka lat projektu, polega na
tym, że kilka grup pracuje z tą samą sztuką, a indywidualne
interpretacje sprawiają, że tekst nabiera zupełnie innych
znaczeń.

fot. Dawid Linkowski

Po kilku miesiącach ciężkiej pracy grupa teatralna Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie zaprezentowała
się w finale Teatralnego Pasjansa 2020. W ostatnim
dniu przeglądu finalistów wystawiono trzy interpretacje „Żab” Arystofanesa.

fot. M. Kaczmarek

fot. M. Kaczmarek

To był dzień pełen energii i emocji scenicznych, będący
zwieńczeniem trzydniowego cyklu występów. Oprócz
redzkich seniorów, swoje wersje przedstawiły: grupa „Fancy” z Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Gdyni oraz
„Przejrzyści” z Fundacji „Sprawni Inaczej” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdańsku.

fot. Dawid Linkowski

Grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie,
pod kierunkiem Anny Mostek i opieką reżyserską Macieja
Wiznera, przygotowała spektakl “Żaby” Arystofanesa. Występ poprzedziła próba generalna na scenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, z udziałem Małgorzaty Lewińskiej, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Redzie oraz radnych,
a także dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Bożeny
Natzke i burmistrza Redy Krzysztofa Krzemińskiego. Niestety, w tym roku, z powodu pandemii, finałowe spektakle
w teatrze odbyły się bez udziału publiczności. Jednak już
niebawem będzie można je zobaczyć na platformie VOD
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

fot. Dawid Linkowski
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SREBRNA REDA
fot. Dawid Linkowski

WSPIERAJ SENIORA
Seniorze, zostań w domu. Reda realizuje rządowy program „Wspieraj Seniora”.

Praca z klasycznym tekstem to wielkie wyzwanie, jednak
wspólnymi siłami reżysera i aktorów udało się odnaleźć
i wydobyć treści uniwersalne, zrozumiałe niezależnie od
czasów, w jakich żyjemy.
fot. Dawid Linkowski

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło program „Wspieraj Seniora”. Z pomocy skorzystać mogą osoby powyżej 70
roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. W uzasadnionych przypadkach pomoc może obejmować osoby poniżej tego wieku.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie realizował rządowy program wsparcia osób starszych, najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby Covid-19 –
mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy. - Pomoc
będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Wyjątkiem są
osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program jest realizowany
od 20 października do 31 grudnia 2020 roku.
Jak się zgłosić do programu?
Pierwszym krokiem jest telefon na infolinię 22 505 11 11.
Zgłoszenie zostanie przekazane przez system Centralnej
Aplikacji Statystycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Redzie. Następnie pracownik Ośrodka skontaktuje się z osobą potrzebującą, celem ustalenia terminu
udzielenia pomocy. Ważne! Pomoc nie obejmuje wsparcia
finansowego, za zakupy musi zapłacić senior, który przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala się indywidualnie, podczas pierwszego kontaktu z osobą potrzebującą.
Udzielenie pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora”
nie zależy od kryterium dochodowego. Usługi świadczone
w ramach programu są nieodpłatne, płaci się tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Można się także zgłosić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, od poniedziałku do piątku pod nr tel. 58 678 58 65
w godz. 7:30 – 15:30.

fot. archiwum UTW w Redzie
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INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W REDZIE
W związku ze zbliżającym się okresem
zimowym apelujemy do mieszkańców Redy
o zwracanie uwagi na osoby bezdomne
wymagające pomocy.
Prosimy o informowanie o osobach lub
miejscach, w których mogą przebywać osoby
bezdomne pod numerem telefonu 58 678 58
65 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w Redzie,
przy ulicy Derdowskiego 25, od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

REDZKI KLUB
LIDERÓW OŚWIATY
Redzki Klub Liderów Oświaty to stowarzyszenie entuzjastów nauczania, przestrzeń regularnych spotkań
kadry zarządzającej edukacją (niezależnie od typu placówki i etapu edukacyjnego).
Wśród celów przedsięwzięcia wymienia się m.in.: promowanie idei aktywnej edukacji, inspirowanie kadry zarządzającej oświatą do wspierania nauczycieli w realizacji
podstawy programowej z wykorzystaniem nowatorskich
pomysłów edukacyjnych, promowanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, merytoryczną pomoc w tworzeniu
warunków, które sprzyjają uczeniu się, zapoznanie liderów
oświaty ze sprawdzonymi rozwiązaniami, gwarantującymi
sukces edukacyjny, doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej oświatą, integrację środowiska liderów oświaty,
nawiązywanie międzyszkolnej współpracy, wymianę doświadczeń edukacyjnych, zachęcanie do podejmowania
twórczych działań edukacyjnych, promowanie miasta
Redy jako miejsca sprzyjającego kreatywnej edukacji.
Spotkania członków Redzkiego Klubu Liderów Oświaty odbywać będą się w Urzędzie Miasta Redy, zapraszani na nie
będą goście – znani w całej Polsce edukatorzy, wykładowcy, osoby związane z oświatą. Do momentu wyjścia gminy Wejherowo z czerwonej strefy spotkania przeniesione
będą w przestrzeń online i odbywać się będą za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów udziału w działalności Klubu. Na rok szkolny
2020/2021 zaplanowano jeszcze cztery spotkania członków Redzkiego Klubu Liderów Oświaty:

• 16 grudnia 2020 roku o godzinie 17:00 odbędzie się
spotkanie z panią Oktawią Gorzeńską, ekspertką ds. innowacji, zmiany, przywództwa oraz cyfryzacji w edukacji,
absolwentką Leadership Academy for Poland, wieloletnią
dyrektorką szkoły z mocą zmieniania świata, twórczynią
szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft, członkinią Rady Programowej, a także doradczynią dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora Ministerstwa
Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej, twórczynią
Akademii Przywództwa Edukacyjnego, szefową Działu
Edukacji w Photon Education, współinicjatorką ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji oraz ogólnopolskiego
projektu społecznego nauczycieli lekcjewsieci.pl, autorką
poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji.
• 18 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 odbędzie się
spotkanie z panem Sławomirem Stromskim, który ma 20
lat pracy w szkolnictwie, w tym 9 lat doświadczenia w kierowaniu zespołem i zarządzaniu szkołą, wspiera procesy
edukacyjne i wychowawcze uczniów, a także motywuje
pracowników uświadamiając ich mocne strony w myśl
Agile Leadership, jest otwarty na zmiany i zaangażowany
we wdrażanie zmian w szkolnictwie, wprowadza innowacyjne rozwiązania w organizacji pracy oraz w obszarze
edukacji i wychowania, za co jest wielokrotnie nagradzany, a szkoła pod jego kierownictwem jako pierwsza
w swojej gminie wprowadziła „chmurę” jako przestrzeń
dla dokumentacji szkolnej
• 1
 6 kwietnia 2021 roku o godzinie 16:00 rozpocznie
się spotkanie z panią Beatą Gwizdałą, nauczycielką języka polskiego, informatykiem, logopedą, coachem i dyrektorem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu
Krajeńskim, współtwórczynią bloga Lekcje szyte na miarę, ambasadorem Wiosny Edukacji
• 4
 czerwca 2021 roku o godzinie 17:00 odbędzie się
spotkanie z panem Adamem Perzyńskim, nauczycielem
wychowania fizycznego i informatyki, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy
w Gdańsku., nagrodzonym w plebiscycie Gdańsk Miasto
Przedsiębiorczości w kategorii Przedsiębiorczość w edukacji, autorem innowacji pedagogicznych, prelegentem
konferencji edukacyjnych, pasjonatem tworzenia przestrzeni edukacyjnych, założycielem organizacji pozarządowych.
Organizatorami działalności Redzkiego Klubu Liderów
Oświaty są Miasto Reda oraz Irmina Żarska, koordynator
do spraw wdrażania nowoczesnego systemu edukacji i nauczyciel języka polskiego w Prywatnej Szkole Podstawowej
im. T. Halika w Redzie oraz współtwórczyni, wykładowca
i opiekun kierunku Innowacyjne i kreatywne metody pracy
z uczniem w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku, twórczyni i koordynator ogólnopolskich oraz lokalnych inicjatyw
mających na celu propagowanie kreatywnej i innowacyjnej
edukacji, współtwórczyni i liderka projektu „Zaproś mnie
na swoją lekcję”, założycielka Redzkiego Klubu Kreatywnego Nauczyciela, autorka strony Irmina Żarska – Rysunkowy
język polski, którą obserwuje ponad 19 tysięcy osób.
Odpowiedzi na pytania związane z działalnością Klubu
udziela Irmina Żarska (i.zarska@ateneum.edu.pl).
Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza:
https://forms.gle/6hNkszAct22MVr3Y6.
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REDA SPORTOWA
KONRAD ZWYCIĘŻYŁ NA
ZAWODOWYM RINGU
Konrad Kaczmarkiewicz to 21-letni
student Uniwersytetu Szczecińskiego
i mimo młodego wieku doświadczony już pięściarz. Na swoim koncie ma
około 100 amatorskich pojedynków
i w swoim dorobku m.in Mistrzostwo
Polski Juniorów (2017), srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski (2019,2020) oraz brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów (2020).
Mieszkaniec Redy na co dzień trenuje w Szczecinie pod
okiem Karola Chabrosa, Marcina Stankiewicza, Patryka
Tkaczyka i Pawła Nędzi. – W tym roku podjąłem współpracę
z grupą promotorską Deal Punch Promotions i już 4 grudnia
zadebiutowałem na gali boksu zawodowego KnockOUT Boxing Night w Łodzi wygrywając walkę. – mówi Konrad Kaczmarkiewicz. Przypomnijmy, że Konrad jest absolwentem
Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie, a pierwsze kroki bokserskie stawiał
pod okiem Huberta Skrzypczaka – brązowego medalisty
olimpijskiego z Meksyku (1968).

KOLEJNY MEDAL
MIRKA
30 października w Funchal, stolicy Madery, odbyły się
XVII mistrzostwa Europy w chodzie sportowym. Polskę
reprezentował mieszkaniec Redy Mirosław Łuniewski,
który na dystansie 10 km wywalczył tytuł wicemistrza
Europy z czasem 58:18.
Jedynym zawodnikiem, który w kategorii M 60 okazał
się lepszy, był reprezentant
Portugalii Francisco Reis. Tuż
za Mirosławem Łuniewskim,
na trzeciej pozycji, finiszował Joao Rodrigues, również
reprezentant
Portugalii.
Wielkie gratulacje dla pana
Mirka, który od 52 lat nieprzerwanie osiąga doskonałe wyniki sportowe, godnie
reprezentując nasze miasto
i Polskę na arenach sportowych całego świata.

fot. archiwum prywatne

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1
Przedszkolaki świętują niepodległość
11 listopada obchodziliśmy święto narodowe upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach
zaborów. Z tej okazji nasze przedszkole dołączyło się do
akcji pt.: „Szkoła do hymnu”, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 10 listopada, punktualnie
o godzinie 11:11, wszystkie grupy przedszkolne ustawiły
się przed placówką i uroczyście odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”. Tego dnia grupa Jeżyki razem z wychowawcą, postanowiła wybrać się w poszukiwaniu flagi Polski na
spacer w okolice przedszkola. To ważne, by już od najmłodszych lat kształtować w dzieciach poczucie tożsamości narodowej oraz dumy z bycia Polakiem.
tekst i fot. Amanda Ulenberg

Mikołajki
„6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty”.
Mikołajki w przedszkolu to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. Już pod koniec listopada nasze pociechy uczyły
się piosenek i wierszyków dla upragnionego gościa.
4. grudnia przedszkolaki już od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały Mikołaja.
Z wielką starannością i dokładnością czyściły swoje buty,
ustawiały je w sali z nadzieją na mały upominek od słynnego gościa. Pomimo braku białego puchu, jak co roku wyczekiwany przybysz przybył do nich na czas. Gość z Dalekiej
Laponii wywołał na twarzach przedszkolaków wiele radości i uśmiechu. Święty pytał, czy dzieci były grzeczne, czy
zjadają wszystkie posiłki oraz o jakich prezentach marzą.
Aby zasłużyć na upominek, każda grupa zaprezentowała
Mikołajowi wierszyk bądź piosenkę. Wizyta wyjątkowego
gościa oraz świąteczne tańce i zabawy, które towarzyszyły
dzieciom przez cały dzień, wprowadziły wszystkich w radosny klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
tekst: Małgorzata Latańska
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 4

11 listopada
Dzieci z Przedszkola Nr 2 w Redzie świętowały wraz z pracownikami placówki 102 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. To jakże ważne święto dla wszystkich Polaków. Przedszkolaki dowiedziały się, że po wielu latach niewoli Polska stała się wolnym krajem. Z okazji Narodowego
Święta Niepodległości nauczycielki mgr Alicja Kankowska
i mgr Justyna Lewandowska z dziećmi z najstarszej grupy VI “Sówki” przygotowały piękny program patriotyczny,
słowno-muzyczny.

Dzień Niepodległości Narodowej u Przedszkolaków
10 listopada przedszkolaki świętowały Narodowy Dzień
Niepodległości. Wszyscy -i dzieci i panie - tego dnia mieli na
sobie strój galowy lub barwy narodowe. Dzieci dowiedziały
się co to jest niepodległość i dlaczego dla nas, Polaków, jest
ona tak ważna. Przedszkolaki poznały polskie symbole narodowe: godło, hymn oraz flagę. Wykonały wiele pięknych
prac plastycznych związanych z symbolami narodowymi,
w różnych technikach. Ananasy odrobiły pracę domową
na 6, wykonując z maleńką pomocą rodziców śliczne kotyliony. Dzięki temu miały więcej czasu na wykonanie wielu
innych prac plastycznych i ciekawej mapy Polski. Starszaki
tego dnia samodzielnie wykonały kotyliony. Przedszkolaki słuchały patriotycznych piosenek dla dzieci. Na koniec
tych starań, wszystkie dzieci w swoich salach z przypiętym
kotylionem na piersi, pięknie zaśpiewały Mazurek Dąbrowskiego przyjmując przy tym odpowiednią postawę. Wysłuchały również wiersz pt. „Katechizm polskiego dziecka”
Władysława Bełzy.
Tekst: Ewa Bobrowska, fot. archiwum Przedszkola

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną “Starszaki” nie
mogły zaprezentować się przed przedszkolakami z innych
grup, toteż występ został nagrany i udostępniony w formie
filmu. Zapraszamy do zaglądania na stronę internetową
przedszkola aby zaszczepić w dzieciach miłość i szacunek
do Polski.
Tekst: mgr Aleksandra Meironke, fot. Archiwum przedszkola

Dzieci z grupy III wraz z wychowawcą mgr Aleksandrą Meironke z Przedszkola Nr 2 w Redzie postanowiły w ramach
Ogólnopolskiego Projektu „Z kulturą mi do twarzy” przystąpić do akcji „Dziękujemy medykom”. Wielu dorosłych
i dzieci spotyka się z tego powodu z pomocą służb medycznych. Wspólnie chcemy powiedzieć magiczne słowo “Dziękuję” tym, którzy z poświęceniem walczą o nasze zdrowie
każdego dnia. To medycy i pracownicy służby zdrowia dzisiaj są na pierwszej linii frontu, narażając swoje zdrowie
i życie, dla nas. Akcja daje możliwość ukazania dzieciom jak
ważne jest to, co robią dla społeczeństwa służby medyczne i pokazanie, że słowo “Dziękuję”, choć tak proste, daje
radość i siłę!
Tekst: mgr Aleksandra Meironke, fot. Archiwum przedszkola

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20 LISTOPADA to wyjątkowy dzień! Na pamiątkę uchwalenia konwencji o prawach dziecka, w naszym przedszkolu
obchodziliśmy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA.
Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał „Nie ma dzieci – są ludzie” oraz „Dziecko – już mieszkaniec, obywatel
i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. …Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.”
fot. archiwum Przedszkola
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Wszystkie przedszkolaki poznały swoje prawa. Stworzyliśmy również plakaty z „Naszymi Prawami”. Wszystkie
dzieci odbijały rączkę na znak, że znają i rozumieją swoje
prawa. Plakaty te zostaną powieszone w każdej sali przedszkolnej, aby przypominać dzieciom, że trzeba tych praw
przestrzegać i zgodnie z nimi postępować. Ponadto śpiewaliśmy piosenki i wykonaliśmy piękne prace plastyczne
związane z tym ważnym tematem. Przedszkolaki pamiętajcie: WASZE PRAWA TO WAŻNA SPRAWA !!!
Tekst: Ewa Bobrowska

CO SŁYCHAĆ W SP 3

fot. archiwum prywatne

CO SŁYCHAĆ W SP 2

Sportowy sukces Szymona
W jubileuszowej, 10. edycji Ogólnopolskich Zawodów Pływackich „Gdyńskie Delfinarium”, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie Szymon Rosada, zawodnik klubu Tri Team
Rumia, zdobył w swojej kategorii wiekowej (2008) dwa
srebrne medale! Zawody odbywały się pod patronatem
prezydenta Gdyni. „Gdyńskie Delfinarium” to sztandarowa
impreza gdyńskiego KS Delfin, na którą w tym roku stawiło
się około 500 zawodników z 29 klubów z całej Polski. Zawody są podzielone na dwa bloki, w każdym bloku startuje
250 zawodników. Zawodnicy startują na dystansach 50, 100
i 200 metrów, każdym stylem w kategoriach wiekowych od
10 do 19 lat. Szymon zdobył srebrny medal na 50 m stylem
dowolnym, ze swoim najlepszym życiowym czasem 28.01s.
oraz srebrny medal na 50 m stylem motylkowym (tzw. delfinem), z czasem 31:11s., tracąc do 1 miejsca zaledwie 10
setnych sekundy.

fot. archiwum prywatne

Od 5 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 znajduje się
defibrylator AED. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia ułatwi on udzielenie pierwszej pomocy. Urządzenie
znajduje się na parterze, przy wejściu do sekretariatu.
Tekst i fot.: Żaneta Animucka

Sukcesy w konkursie „Przytul misia”
Z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia” Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłosiła konkurs „Przytul misia”. 27 listopada nastąpiło wręczenie nagród. Wśród
wyróżnionych prac znalazły się prace uczniów z klasy Ib.
Julia Rosińska opisała misia, którego otrzymała na urodziny. Miś otrzymał imię „Lizaczek” i towarzyszył Julii w wielu
podróżach. Historia misia, któremu mama Roberta dała
imię „Minio”, była wielopokoleniowa. Obecnie miś ma 40 lat
i trochę wytarte futerko, ale to zupełnie chłopcu nie przeszkadza, i tak bardzo go kocha. Julii i Robertowi serdecznie
gratulujemy pierwszego szkolnego sukcesu.
Tekst: Maria Szymoniak, fot. archiwa prywatne
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Konkurs z okazji Dnia Niepodległości
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, obchody
Dnia Niepodległości odbyły się online, w formie konkursu
dla klas 4-8. Klasy 4-6 przesyłały zdjęcia prac plastycznych,
a 7 i 8 prezentacje multimedialne. W obu kategoriach wiekowych uczestnicy mieli odpowiedzieć na pytania: Czym
dla mnie jest niepodległość? Co ona współcześnie oznacza? Wpłynęło 18 prac plastycznych oraz 8 prezentacji. Jury
długo dyskutowało nad werdyktem, gdyż okazało się, że
najtrudniejsza była realizacja tematu. Większość prac dotyczyła samej niepodległości, a nie zrozumienia jej przez
współczesnego ucznia. Były również prace odnoszące się
do pandemii oraz obecnej sytuacji społecznej.
Wyłoniono zwycięzców:
Klasy 4-6:
I miejsce – T
 ymoteusz Ogrodowczyk (4a) oraz Konrad Gawin (6a)
II miejsce – L
 ena Roczyniewska (6c) oraz Alan Budzisz (6c)
III miejsce – S
 ebastian Lademann (6c)
Klasy 7 i 8:
I miejsce – A
 gata Latańska (7c)
II miejsce – Julia Kowalska (8a)
III miejsce – K
 inga Hupka (7a) oraz Patryk Maścibrocki (8c).
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Tekst: Anna Zwierzycka, fot. Alan Budzisz

Święto Niepodległości w najmłodszych klasach
Z okazji Święta Niepodległości klasy 0-III przygotowały pomysłowe prace plastyczne. Klasy 0 przygotowały portrety
małego Polaka, klasy I ciekawe książeczki z narodowymi
symbolami, klasy II przedstawiły legendy w formie komiksu, a klasy III przepiękne lapbooki o Polsce.
Tekst: Alicja Nawrocka, fot.Teresa Dopke

Dni Erasmusa 2020
W ramach europejskich obchodów Dni Erasmusa nauczyciele i uczniowie zorganizowali cztery wydarzenia. Klasy
ósme nagrały krótki film „Koronawirusowy pamiętnik”,
o codziennym życiu w naszej szkole z uwzględnieniem
głównych aspektów nowej rzeczywistości w warunkach
pandemii. Trzecioklasiści wykonali swoje ulubione kanapki
oraz sałatki, a ich starsi koledzy stworzyli w języku polskim,
angielskim i niemieckim menu typowe dla naszego kraju.
Uczniowie stworzyli także mały słownik w formie plakatów
i przedstawili tłumaczenie użytecznych słów na język angielski, niemiecki, bułgarski i włoski. Zwroty i słowa mają
ułatwić w przyszłości komunikację uczniów w czasie wyjazdów. W czwartek 15 października odbył się godzinny bieg
sztafetowy, w którym wzięły udział dziewczęta z klasy 4a,
4c, 7a, chłopcy z klasy 4c oraz nauczyciele.
Mamy nadzieję, że udział w tych wydarzeniach nie tylko
zachęci uczniów i nauczycieli do prowadzenia zdrowego
trybu życia, ale także do podejmowania kolejnych działań
w ramach programu Erasmus+. Filmy i prezentacje, które powstały oraz informacje na temat podejmowanych
działań zostały przekazane uczniom i nauczycielom szkół
partnerskich, z którymi realizujemy projekt Erasmus+ „The
future of our Europe”. Więcej informacji na blogu projektu:
http://sp3erasmusplus.blogspot.com/
Tekst i fot. Grażyna Napieraj

CO SŁYCHAĆ W SP 4
Mikołajkowe upominki
Tradycja mikołajkowego obdarowywania się upominkami sięga wiele wieków wstecz, wywodząc się od średniowiecznych francuskich zakonnic, które w wigilię św. Mikołaja zwykły podrzucać ubogim dzieciom drobne smakołyki.
Dlaczego akurat św. Mikołaj patronuje temu przedsięwzięciu? Informacje, które przetrwały na temat tego biskupa z
Miry, wskazują, że był bardzo wrażliwy na potrzeby i cierpienie ludzkie. Miał on w zwyczaju pomagać dzieciom między innymi poprzez przekazywanie im jedzenia i niezbędnych do życia drobiazgów. Gdy został ogłoszony świętym,
stał się patronem dzieci.
Jak zwyczaj stary nakazuje, nasza szkoła tradycję podtrzymuje! Chociaż w tym roku imieniny Mikołaja przypadały w niedzielę, nie zapomnieliśmy o podarunkach. Mimo

fot. Małgorzata Olszewska

pandemii, lekcji online i ograniczonego kontaktu, staraliśmy się zadbać o odpowiednią atmosferę. Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom ubranie swego awatara
lub obrazka profilowego w aplikacji Teams w mikołajkowe
czapki. Ponadto przygotował dla klas I-III kilka drobnych
upominków – interaktywne puzzle, grę i zaproponował
obejrzenie animowanej adaptacji „Opowieści wigilijnej”
Karola Dickensa. Dla miłośników kina familijnego znalazły
się propozycje filmów o tematyce świątecznej. Na starszych uczniów czekały jednorazowe vouchery zwalniające
z odpowiedzi lub niezapowiedzianej kartkówki.
Wspaniale jest otrzymywać prezenty, ale nic nie zastąpi
radości i satysfakcji z obdarowywania nimi innych. W tym
roku szkolnym, w ramach akcji „Zostań Mikołajem”, przygotowaliśmy upominki dla podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. W tym magicznym
okresie, mimo obowiązujących obostrzeń i trudności organizacyjnych, mocno uwierzyliśmy, że możemy pomóc, tym
którzy potrzebują naszego wsparcia.
Wszystkim Ofiarodawcom dziękujemy za poświęcony
czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego
człowieka.
Samorząd Uczniowski

Nauka wrażliwości – Marzycielska Poczta
W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Uznaliśmy, że to dobry moment, by włączyć
się w ogólnopolską akcję Marzycielska Poczta, która polega na pisaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Pisząc listy, podtrzymujemy tradycję przelewania słów na papier oraz ich moc – z pewnością silniejszą od
tych wirtualnych.
W akcję szczególnie zaangażowali się uczniowie z klasy IV c
i VII d. Pisanie listów i kartek poprzedziło zapoznanie się z
historią kilkorga chorych dzieci – na co chorują, dlaczego
nie mogą uczęszczać do prawdziwej szkoły, jakie są ich zainteresowania i marzenia. Następnie uczniowie sami wykonali kartki, napisali słowa otuchy i opowiedzieli o sobie.
Do wielu listów dołączono miłe niespodzianki – naklejki,
radosne obrazki, kolorowe drobiazgi.
Tak mało trzeba, aby na twarzy dziecka wywołać uśmiech.
Jesteśmy przekonani, że taka przesyłka sprawi wiele radości, pomoże podtrzymać kruchą nadzieję i da siłę do walki
z chorobą.
Za udział w akcji - poświęcony czas, okazane serce i empatię - serdecznie dziękujemy!
Samorząd Uczniowski, fot. Małgorzata Olszewska
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„Szkoła Pamięta”
„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej akcji MEN,
do której przystąpiliśmy po raz kolejny. Cel to zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których
w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.
W październiku Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom trzy konkursy. Uczniowie z klas I–III mogli przygotować pracę plastyczną, która nawiązywałaby do polskiej
tradycji Dnia Zadusznego. Odzew przerósł nasze oczekiwania. Spośród kilkudziesięciu prac wyróżniliśmy:
I miejsce – Weronika Zwara, kl. IIIe
II miejsce – Magdalena Rotta, kl. Ig
III miejsce – Alan Liedtke, kl. If
Wyróżnienia:
Lena Lemańska, kl. Ig
Diana Matusewicz, kl. IIc
Kamila Skowerska, kl. Ia
Wiktoria Szadura, kl. IIIe
Ksawery Wolanin, kl. IIe
Starszym uczniom zaproponowano konkurs literacki, polegający na napisaniu listu do wybranego bohatera narodowego lub postaci, która odegrała ważną rolę w życiu
lokalnej społeczności. Druga propozycja był konkurs na
prezentację multimedialną poświęconą pamiątkom rodzinnym pobudzającym wspomnienia o bliskich i ilustrującym rodzinną historię.
Nasi uczniowie przygotowali wspaniałe prace! Dzięki nim
mogliśmy się przekonać, jak wielka siła drzemie w obiektach, które są szczególnie powiązane z naszym rodzinnym
dziedzictwem. W tym konkursie wyłoniliśmy dwoje zwycięzców:
Aleksandrę Gomułkę z klasy VII e,
Macieja Stasiewskiego z klasy IV b.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za udział w akcji i piękne świadectwo pamięci oraz
szacunku do naszej historii.
Samorząd Uczniowski

fot. Małgorzata Olszewska
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CO SŁYCHAĆ W SP 5
Zmiany w szkole
W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych większość zajęć odbywa się w formie nauczania na
odległość. Uczniowie uczą się zdalnie, z wykorzystaniem
platformy Google Classroom i narzędzi Google. Większość
zajęć prowadzonych jest przy wykorzystaniu kamerek internetowych. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mają możliwość korzystania z jednorodnych, szkolnych skrzynek
mailowych. Niektórzy uczniowie, którzy nie dysponowali
własnymi komputerami, wypożyczyli szkolne tablety. Zajęcia oddziału przedszkolnego odbywają się w szkole. Świetlica szkolna dostępna jest dla uczniów, których rodzice pracują w ochronie zdrowia i w innych służbach związanych
z przeciwdziałaniem pandemii. Szkolni specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta, oligofrenopedagog,
terapeuta EEG Biofeedback, nauczyciele wspomagający)
prowadzą zajęcia w szkole, część stacjonarnie, część na
wniosek rodziców prowadzona jest zdalnie. Na miejscu
pracuje także dyrekcja, administracja i obsługa. Szkoła
obecnie przygotowuje się na rozpoczęcie budowy nowego skrzydła dydaktycznego. Ponieważ rozbudowa wymaga
rozbiórki dobudówki, w której znajduje się mała sala lekcyjna, sekretariat, pokój dyrektora, toalety i magazynek,
trzeba zorganizować pomieszczenia zastępcze. Obecnie
trwa wyłonienie wykonawcy inwestycji. W nowym, piętrowym skrzydle dydaktycznym powstanie sześć sal lekcyjnych dla klas starszych, dwie sale lekcyjne dla oddziałów
przedszkolnych, biblioteka, świetlica, jadalnia, pokój nauczycielski, gabinet terapeutyczny, ciągi komunikacyjne,
pomieszczenia administracyjne, sanitarne i techniczne.
Tekst Anna Milewska, fot. archiwum SP 5

Zakup nowych pomocy dydaktycznych
Szkoła złożyła wniosek na dofinansowanie wyposażenia
w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z geografii, biologii, fizyki i chemii, z podziału
0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok
2020. Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 74.821 złotych
co pozwoli wyposażyć szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym w nowy monitor interaktywny 75”, multimedialne pracownie przedmiotowe wraz z interaktywnymi planszami przyrodniczymi do geografii, biologii, fizyki,
chemii, eduStacje i inspirowniki, mapy, globusy, kolekcje,

okazy, schematy, modele, mikroskop z kamerą cyfrową,
fizykę z walizki, przyrządy, chemię w działaniu, plansze.
Po powrocie do szkoły nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i uczniowie starszych klas będą mogli rozpocząć
naukę z wykorzystaniem nowego sprzętu.
Tekst Anna Milewska, fot. archiwum SP 5

Kodowanie – zabawa i nauka
Od listopada uczniowie zajęć rewalidacji indywidualnej oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych uczestniczą
w programie własnym Agnieszki Hajkowicz: „Kodowanie
– zabawa i nauka”. Program łączy przyjemne z pożytecznym, umożliwiając uczniom naukę przez zabawę. Dzieci
rozwijają umiejętności logicznego myślenia, niezbędnego
do rozwiązywania problemów i zadań. Taka forma zajęć
to doskonały trening pamięci. Pomoce dydaktyczne w postaci kubeczków oraz kart z obliczeniami do odwzorowania, umożliwiają ćwiczenie lewej półkuli, która wpływa na
mowę, czytanie, pisanie oraz funkcje intelektualne. Natomiast maty do kodowania rozbudzają inwencję twórczą
i kreatywność, rozwijają też spostrzegawczość, wyobraźnię oraz kojarzenie. Zajęcia rozwijają sferę manualną oraz
wzrokowo-ruchową, zwłaszcza motorykę małą. Udział
w programie zapewnia uczniom możliwość kształtowania
umiejętności społecznych i kompetencji miękkich, bardzo
istotnych podczas pracy w parach oraz w grupie. Program
będzie realizowany przez cały rok szkolny, więc jeszcze nie
raz będziemy obserwować zaangażowanie uczniów, ich zadowolenie z pokonywania trudności, a także radość z mile
spędzonego czasu.
Agnieszka Hajkowicz, fot. archiwum SP 5

PAŹDZIERNIK 2020

CO SŁYCHAĆ W SP 6
Absolwentka redzkiej Szóstki laureatką XVI
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na wirtualną
wystawę pokonkursową XVI Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pt. „Architektura mojego regionu”.
Miło nam poinformować, że w galerii znajduje się nagrodzona I miejscem w kategorii wiekowej 15-16 lat praca
plastyczna naszej absolwentki – Natalii Puszczewicz. Niedawno Natalia została także wyróżniona za swoje liczne
osiągnięcia stypendium Prezesa Rady Ministrów. Laureatce i Rodzicom serdecznie gratulujemy!
Katarzyna Orzechowska

Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań
W dniach 26 – 30 października obchodzony był TYDZIEŃ
ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI.Tegoroczne hasło „Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań” miało za zadanie przypominać, że każdy ma mocne strony. Niektórzy mają wybitne
talenty, a inni po prostu dobrze robią różne rzeczy.
W związku z tym, wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali wiele propozycji - wyzwań, aby móc wykazać się swoimi zainteresowaniami, pasjami, czy mocnymi stronami.
Uczniowie z klas 1-3 wzięli udział w Andersenadzie, upamiętniającej pisarza z dysleksją, czyli H. Ch. Andersena. W
szkolnej galerii powstała wystawa prac ulubionych bohaterów baśni Andersena. Pierwszoklasiści uczestniczyli w
uroczystości nadania im tytułu „Małego czytelnika”, która
miała miejsce w nowej szkolnej bibliotece.Uczniowie z klas
4-8 zaangażowali się w akcję promującą czytanie pt. „Po-
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czytanki dla młodszaków”. Polegała ona na tym, że czytali
wybrane utwory literatury dziecięcej, które nagrali i udostępnili na fanpage’u szkoły. W ten sposób starszaki zawitały w domach młodszych koleżanek i kolegów.
Ponadto uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w zajęciach plastycznych pt. „Ołówkiem wyczarowane”, poszukując odpowiedzi na pytanie, czego tak naprawdę potrzeba do tworzenia oryginalnej pracy plastycznej.Wielu z nich doszło do
wniosku, że piękno pracy plastycznej nie zależy wyłącznie
od użytego narzędzia, ale także bierze się z ich wnętrza.
Inni zauważyli, że rysowanie zwykłym ołówkiem może być
(nie)zwykłą zabawą!
Nastolatkom zaproponowano również udział w quizie pytań nt. wiedzy o specyficznych trudnościach w uczeniu
się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia), a także zagadek
z zakresu słowotwórstwa, ortografii, który utworzono na
platformie Kahoot.
W Tygodniu Świadomości Dysleksji można było zapoznać
się z prezentacją pt. „Znane osoby z dysleksją” oraz filmikiem, który okazał się pomocny dzieciom w zrozumieniu
faktów i mitów na temat dysleksji.
Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu Polskiego Towarzystwa Dysleksji na temat przyczyn, symptomów i sposobów
udzielania pomocy uczniom z dysleksją.
Obchody Tygodnia Świadomości Dysleksji dopełnił certyfikat „Szkoła na miarę ucznia z dysleksją”, który redzka
„Szóstka” otrzymała za udział w trzyletnim programie prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, którym
w szkole koordynowały Magdalena Bieńkowska i Małgorzata Rożyńska.
MR
Koncert Jesienny 2020
Od niemal dwudziestu lat, w ostatni czwartek listopada,
młodzież redzkiej Szóstki prezentuje umiejętności recytatorskie i wokalne podczas jesiennego koncertu. Rodzice
z Rady Rodziców i Stowarzyszenia Redzka Szóstka przygotowują pyszne ciasta oraz kawę i herbatę, i rok w rok,
galeria szkolna wypełnia się po brzegi pasjonatami dobrej
poezji i lirycznych piosenek. Niestety, tego roku nic nie jest
takie, jak kiedyś. Musimy każdego dnia mierzyć się problemami, jakich jeszcze parę miesięcy temu nikt z nas nie
doświadczał.
Ale... nie moglibyśmy zostawić przyjaciół redzkiej Szóstki
choć bez odrobiny poezji i liryki. Dlatego „Koncert Jesienny
na dwa świerszcze i wiatr w kominie” został przygotowany
w wersji multimedialnej. Uczniowie klas starszych nagrali
filmiki ze swoimi recytacjami, a nauczyciele ubrali całość
w jesienną oprawę muzyczną i fotograficzną.
Link do koncertu możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Zapraszamy!
aKa
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI PODSUMOWANIE ROKU 2019
Tak jak w latach ubiegłych, przedstawiamy informację o uzyskanych poziomach recyklingu odpadów, które miasto Reda uzyskało w kolejnym,
2019 roku. Ze względu na ciągłe zmiany w przepisach dotyczących terminu sporządzenia przez gminy sprawozdań (październik br.) dane te
przedstawiamy Państwu dopiero w bieżącym numerze.
Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia pierwszego z celów, jakie Unia Europejska stawia swoim państwom członkowskim w zakresie gospodarki
odpadami. Cel ten, to osiągnięcie do 2020 r. określonych poziomów recyklingu materiałów surowcowych z odpadów komunalnych takich jak
papier, metal, plastik i szkło pochodzących z gospodarstw domowych oraz odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych,
a także ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych. Doskonałe wyniki, jakie uzyskują gminy członkowskie Komunalnego
Związku Gmin są efektem wypracowanego efektywnego systemu gospodarki odpadami, współpracy samorządów, firm wywozowych oraz
zakładu zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach.
Skuteczny system gospodarowania odpadami charakteryzuje się strukturą łańcuchową,
gdzie każde ogniwo spaja poszczególne jego elementy. Najważniejszym i jednocześnie
najsilniejszym ogniwem owego „odpadowego łańcucha” są sami mieszkańcy. Jak bowiem
uzyskać wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów, jeśli nie dzięki codziennej pracy
i zaangażowaniu każdego z nas? Droga, jaką obraliśmy już 20 lat temu dziś pokazuje, że
edukacja już od najmłodszych lat jest kluczem do sukcesu.

*O ile system selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wszedł już wszystkim w nawyk, to duża część mieszkańców robiących remonty
w swoich domach nie stosuje się do zalecenia rozdzielenia gruzu (ceglany, betonowy, ceramiczny, tynki) od innych odpadów budowlanych.
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające dużo zanieczyszczeń takich jak: armatura sanitarna, stolarka budowlana,
resztki tapet, folii oraz papy nie mogą być wykorzystane, czy poddane odzyskowi i kwalifikują je jako odpady podlegające składowaniu. Z tego to
powodu trudno jest uzyskać przez gminę wymagany poziom odzysku odpadów budowlanych. Dziękujemy naszym mieszkańcom.
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