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Zaczynamy wakacje!

fot. Michał Kacz

marek

Redzkie lato jak co roku zapowiada się interesująco.
Wszyscy spragnieni wrażeń kulturalnych i aktywności na
świeżym powietrzu znajdą coś dla siebie. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji przygotował WAKACJE NA SPORTOWO.
W niedziele w Rodzinnym Parku Miejskim ćwiczymy Tai Chi.
Wracają parkowe koncerty KAMERALNA REDA
oraz KINO POD GWIAZDAMI.
Oprócz cyklicznych wydarzeń prosimy śledzić bieżące
oferty Fabryki Kultury i MOSiR:
fabrykakultury.pl
mosir.reda.pl
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Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ W REDZIE

mistrzowi Miasta Redy wotum zaufania za rok 2020
5. U
 chwała nr XXXIV/365/2021 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Redy za 2020 rok
6. Uchwała nr XXXIV/366/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy absolutorium za 2020 rok

fot. Michał Kaczmarek

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

BURMISTRZ MIASTA
REDY Z ABSOLUTORIUM
I WOTUM ZAUFANIA
1. Uchwała nr XXXIII/356/2021 w sprawie kontynuacji realizacji Projektu o nazwie: „Budowa Systemu Roweru
Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”
2. U
 chwała nr XXXIII/357/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2021
rok
3. Uchwała nr XXXIII/358/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Redy
4. Uchwała nr XXXIII/359/2021 w sprawie rozpatrzenia
skargi
5. Uchwała nr XXXIII/360/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą
Miasta Gdyni w sprawie powierzenia zadania dotyczącego zapobiegania bezdomności zwierząt na zasadach
określonych w przepisach o ochronie zwierząt w zakresie odławiania zwierząt i zapewnienia im opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni,
a także sterylizacji lub kastracji, poszukiwania właścicieli
oraz usypiania ślepych miotów

Na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Redzie radni pochylili
się nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu oraz raportem o stanie gminy za rok 2020. Burmistrz Miasta
Redy uzyskał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu.
Przedstawiając raport o stanie gminy burmistrz Krzysztof
Krzemiński podkreślał skalę inwestycji na redzkich drogach
oraz wyjątkową sytuację, związaną z pandemią COVID-19.
Dziękował też wszystkim zaangażowanym w realizację założonych planów, pomimo tego, że COVID nie ominął miejskich kadr.

fot. Michał Kaczmarek

Podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu
14 czerwca 2021 roku podjęto następujące uchwały:

Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu
24 czerwca 2021 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XXXIV/361/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych
umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat
2. Uchwała nr XXXIV/362/2021 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Obwodowej i Łąkowej
w Redzie
3. Uchwała nr XXXIV/363/2021 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reda dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla
działki o numerze ewidencyjnym 905
4. Uchwała nr XXXIV/364/2021 w sprawie udzielenia Bur-

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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– Pandemia spowodowała, że od marca nie wiedzieliśmy,
z czym kolejnego dnia przyjdzie nam się zmierzyć, a pomimo
tego w mieście działo się bardzo dużo – mówił Krzysztof Krzemiński – Opracowaliśmy dokumenty strategiczne na następne 10 lat. Samodzielnie i we współpracy, przeprowadziliśmy
kluczowe inwestycje drogowe, w tym gruntowną przebudowę
jezdni w ulicy Obwodowej na całej jej długości, budowę ulicy
Polnej i Karłowicza, przebudowę skrzyżowania ulic Łąkowej
i Gdańskiej oraz budowę ulicy Handlowej wraz z przebudową
skrzyżowania z ulicą Pucką.
Redzki budżet 2020 roku był realizowany w niepewnych
i trudnych do przewidzenia warunkach. Samorządy w całym kraju odnotowały zmniejszenie dochodów z tytułu podatków PIT i CIT oraz musiały ponieść nieplanowane koszty
związane z pandemią. Jak wszędzie, tak i w Redzie gmina
cięła wydatki, lecz w taki sposób, by nie zakłócić normalnego funkcjonowania miasta.
– Ograniczyliśmy wydatki na wzrost wynagrodzeń, premie
i nagrody – mówiła Agnieszka Dybicz, Skarbnik Miasta –
Nikt jednak nie stracił pracy, a trzeba pamiętać, że w Redzie to
Gmina jest największym pracodawcą.
Założone dochody zostały osiągnięte w 97,3%, zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 94,6%. Budżet miasta
zamknął się deficytem w wysokości 1 693 807,87 zł. Najwięcej w minionym roku miasto wydało na sprawy związane
z pomocą społeczną, zdrowiem i rodziną – ponad 54 miliony złotych. Ze swoich środków gmina musiała dołożyć
ponad 3,5 miliona. Kolejną pozycją na liście wydatków jest
oświata, gdzie przy wydanych ok. 47,5 milionach zł gmina
dołożyła znacznie więcej, bo prawie 23 miliony złotych.
– Otrzymana subwencja rządowa na zadania związane
z oświatą nie pokrywa nawet połowy kosztów ponoszonych
przez samorząd – mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza
ds. oświaty i spraw społecznych.
Trzecią co do wielkości pozycją w ubiegłorocznych wydatkach były drogi i gospodarka komunalna – tu miasto wydało ponad 25 milionów.
– Dziękuję Radzie za dzisiejsze głosowanie – podsumowuje Krzysztof Krzemiński – Pragnę podkreślić zaangażowanie radnych w sprawy miasta, zwłaszcza w ubiegłoroczną
pomoc w czasie pandemii dla osób starszych i potrzebujących. Dziękuję też za bardzo dobrą współpracę i zaznaczam, że miniony rok nie był tu wyjątkiem.
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JUBILEUSZ
ZŁOTYCH
GODÓW
2 lipca 2021 roku, w nowej sali widowiskowej Fabryki Kultury w Redzie, odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia
zawarcia związku małżeńskiego. Tego dnia świętowały
pary, które obchodziły Złote Gody w roku 2020, gdy pandemia uniemożliwiła tradycyjne, uroczyste spotkanie
z przedstawicielami redzkiego samorządu.
fot. Maria Leśniak/FK

W uroczystości wzięły udział 23 pary obchodzące Złote Gody oraz jedna para świętująca 60 rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego. Goście otrzymali listy gratulacyjne
oraz okolicznościowe upominki. W swoich wystąpieniach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój
i burmistrz Krzysztof Krzemiński mówili o wartości małżeństwa i rodziny w życiu człowieka oraz umiejętności wspólnego, zgodnego życia przez wiele lat. Głos zabrali również
przedstawiciele jubilatów - pan Leszek Chumek i pani Krystyna Tomaszunas – podkreślając, że najważniejszy jest
uśmiech i wzajemny szacunek. Uroczystość zakończyły
występy redzkich artystów – Weroniki Korthals i Krzysztofa
Krefta.

fot. UM w Redzie

fot. Michał Kaczmarek

Gminę Miasto Reda reprezentowali: Przewodniczący Rady
Miejskiej Kazimierz Okrój oraz radni Rady Miejskiej Małgorzata Lewińska, Karolina Bochan, Teresa Tkaczyk, Leszek
Hebel, Mateusz Richert, Zbigniew Frybezowski i Mariusz
Kreft; Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński i kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Teresa Dzienisz-Dombrowska. Więcej zdjęć na stronie www.reda.pl.
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UROCZYSTA SESJA
W NOWEJ FABRYCE
KULTURY

Sesja rozpoczęła się symbolicznym przecięciem wstęgi,
co podkreśliło zakończenie rozbudowy Fabryki Kultury.
Dyrektor Fabryki Kultury, Tomasz Wiśniewski, pokrótce
przybliżył historię obiektu i samej inwestycji. Następnie
głos zabrał Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński,
podsumowując najważniejsze redzkie inwestycje ostatnich dwóch lat.

Po dwuletniej przerwie samorząd Miasta Redy i zaproszeni goście spotkali się na dorocznej, uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Redzie. Po raz pierwszy w nowej sali
widowiskowej rozbudowanej Fabryki Kultury.
Początek wakacji od lat kojarzy się redzianom z obchodami święta miasta, które rozpoczyna uroczysta sesja Rady
Miejskiej. Z powodu pandemii, w roku ubiegłym było to
niemożliwe, żadne zaplanowane uroczystości nie doszły
do skutku. W tym roku większe imprezy także się nie odbędą, lecz 2 lipca redzki samorząd podsumował rok 2020
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Dokonano też
symbolicznego otwarcia nowej części rozbudowanej Fabryki Kultury.
Przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń, w Fabryce
Kultury spotkali się radni Rady Miejskiej, Młodzieżowej
Rady Miejskiej, Redzkiej Rady Seniorów, przedstawiciele
Urzędu Miasta z burmistrzem Krzysztofem Krzemińskim
na czele oraz zaproszeni goście. W tym gronie znaleźli
się m.in. Poseł Henryka Krzywonos-Strycharska, poseł
Kazimierz Plocke, starosta gminy Niemenczyn w Okręgu
Wileńskim Waleria Stakauskajtie, starosta gminy Awiżenie w Okręgu Wileńskim Michał Bortkiewicz, burmistrz
Krzysztof Kaliński i zastępca burmistrza Bogusław Bończak z Łowicza, burmistrz Lublińca Edward Maniura, starosta wejherowski Gabriela Lisius i władze sąsiadujących
samorządów.

Młodzieżowa Rada Miejska wręczyła nagrodę „MŁODZIK”,
którą w tym roku otrzymał Ryszard Nalepa, zasłużony trener i wychowawca kilku pokoleń redzkich piłkarzy.
Podsumowano też kończącą się, pierwszą kadencję Redzkiej Rady Seniorów. Burmistrz Redy podkreślał szczególna
rolę i głos doradczy starszego pokolenia, bardzo istotny
w obliczu obserwowanych zmian demograficznych. Ustępujący członkowie Redzkiej Rady Seniorów otrzymali podziękowania i pamiątkowe statuetki.
Po wystąpieniach gości, część oficjalną zakończył koncert
duetu smyczkowego na skrzypce i wiolonczelę.
fot. Maria Leśniak/FK w Redzie

GRA MIEJSKA

– EDYCJA SIERPIEŃ 2021
Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie, przy współpracy ze
Stowarzyszeniem R3DA 3.0, zaprasza młodych i dorosłych,
rodziny z dziećmi i grupy znajomych, lokalsów i przejezdnych na kolejną już, organizowaną w Redzie grę miejską. Odbędzie się ona 21 sierpnia (sobota). Tematycznie pozostaniemy w Redzie, ale co i jak dokładnie – to na razie tajemnica.
Jedno jest pewne - będzie duuużo chodzenia i zwiedzania,
a zadania także będą nietuzinkowe. W ramach rywalizacji
nasi sponsorzy zapewniają interesujące i naprawdę cenne
nagrody (przekonali się o tym uczestnicy z poprzedniej edycji). Szczegółowe informacje o zgłoszeniu do gry można uzyskać u pana wiceburmistrza Łukasza Kamińskiego, radnego
Radosława Fariona lub u młodzieżowych radnych w urzędzie miasta, a także pisząc na reda.gramiejska@gmail.com.
Gorąco zapraszamy!
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WYSTAWA „JEDYNE
TAKIE BOŻE CIAŁO –
OKNO NA ŚWIAT”
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PODSUMOWALIŚMY
ROWEROWY MAJ
Burmistrz Miasta Redy uroczyście wręczył nagrodę
główną w redzkiej edycji Kampanii ROWEROWY MAJ.
Wylosowany rower trafił do Bartosza Skibiaka, ucznia
pierwszej klasy szkoły Prywatnej DEJA CSB w Redzie.

fot. UM w Redzie

Do 8 lipca w Fabryce Kultury można oglądać wystawę
przygotowaną przez Urząd Miejski w Łowiczu.
Łowicka Procesja Bożego Ciała znajduje się na liście arcydzieł ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości,
którą prowadzi Organizacja Narodów Zjednoczonych do
Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).
W łowickich procesjach można zobaczyć wiernych w barwnych, tradycyjnych strojach, a Ewangelia jest czytana
w czterech obcych językach oraz gwarze łowickiej.
Procesji przewodniczą biskupi łowiccy i zaproszeni duchowni. Idą w niej władze miasta i powiatu. Jednym z głównych akcentów uroczystości jest łowicka sztuka ludowa
z terenów dawnego Księstwa Łowickiego.
Na wystawę składa się 10 wielkoformatowych kolaży zdjęć
oprawionych w ramy okienne, co nawiązuje do tytułowego
„okna na świat” okolic Łowicza! Ekspozycja gości w Fabryce
Kultury w ramach wymiany kulturalnej miast partnerskich
- Redy i Łowicza. Wystawa pt. „JEDYNE TAKIE BOŻE CIAŁO-OKNO NA ŚWIAT” została stworzona z prac, które brały
udział w konkursie fotograficznym.
fot. UM w Redzie

W Redzie do ROWEROWEGO MAJA przystąpiły wszystkie
publiczne szkoły podstawowe, jedna szkoła prywatna oraz
dwa publiczne przedszkola. W czasie trwania kampanii, od
4 do 24 maja 616 dzieci wykonało 13 102 przejazdy. Wśród
najlepszych rozlosowano nagrody.
Wszystkie 616 dzieci otrzymały pamiątkowe odblaski,
rozlosowano też takie nagrody, jak bidony, peleryny przeciwdeszczowe, dzwonki rowerowe i inne gadżety. Nagrodę główną indywidualną, czyli rower, ufundował partner
kampanii, Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne KOKSIK Sp. z o.o. w Redzie. Oprócz tego wylosowano dwie główne nagrody klasowe, wycieczkę do Gadolandii wylosowała klasa Ia, wycieczkę do Ptaszarni klasa
IIIb, obie ze Szkoły Podstawowej nr 4. Tu podziękowania
kierujemy w stronę drugiego partnera kampanii, czyli
redzkiego Aquaparku.
Organizatorzy maja nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja pozwoli na realizację ROWEROWEGO MAJA w pełnym
zakresie.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w redzką
Kampanię ROWEROWY MAJ 2021, a zwłaszcza uczestnikom i ich rodzicom, nauczycielom i koordynatorom szkolnym, a także Partnerom Kampanii za ufundowanie nagród
głównych.
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PODARUJ-ODBIERZ
NIEPOTRZEBNY
ROWER

19 czerwca odbyła się kolejna odsłona akcji Podaruj-Odbierz Niepotrzebny Rower, którą zrealizowała Fundacja „Już Pomagam” pod patronatem Henryki Krzywonos-Strycharskiej, poseł na Sejm RP.
Tym razem kolej przyszła na Redę. W Miejskim Parku Rodzinnym ulokował się punkt obsługi akcji Podaruj-Odbierz
Niepotrzebny Rower. Do wzięcia było kilkanaście pojazdów zebranych wcześniej przez miejskich urzędników oraz
trzy rowery dostarczone wprost na miejsce zbiórki przez
mieszkańców Redy. Dodatkowo można było otrzymać używane książki lub damskie torebki. Kilka jednośladów znalazło nowych właścicieli. Dwa rowery, przekazane przez poseł Henrykę Krzywonos, trafiły do dzieci zgłoszonych przez
redzki MOPS, jako nagrody w przeprowadzonych wcześniej
konkursach. Te rowery, które nie znalazły jeszcze nowych
właścicieli, będą czekać na kolejną akcję z cyklu Podaruj-Odbierz Niepotrzebny Rower. O terminie i miejscu będziemy informować z wyprzedzeniem.

Chociaż tego dnia temperatura nie sprzyjała zgromadzeniom pod gołym niebem, tym bardziej doceniamy wysiłek
mieszkańców, którzy dostarczyli rowery wprost do miejskiego parku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w akcję Fundacji „Już Pomagam”.
Fot. Michał Kaczmarek
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TEATRZYKI ZUCHOWE
PONOWNIE W REDZIE

NIE CUKRZYMY!
W powiatach wejherowskim, puckim oraz w Gdyni wystartował program profilaktyki cukrzycy typu 2. Z bezpłatnych badań mogą korzystać mieszkańcy aktywni
zawodowo, głównie w wieku od 35 do 64 r.ż., którzy są
w grupie podwyższonego ryzyka. Program od kilku miesięcy jest już realizowany w Sopocie, Gdańsku, Stegnie,
gminie i mieście Tczew oraz powiecie gdańskim.
Cukrzyca typu 2 jest jedną z tzw. chorób cywilizacyjnych,
której przyczynami są m.in. otyłość, siedzący tryb życia
i zła dieta. Szacuje się, że w Polsce cukrzycą dotkniętych
jest 9,5 proc. populacji, czyli ponad 3,5 miliona osób, z których co czwarta nie ma świadomości choroby.

5 czerwca, w auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, odbył się coroczny Przegląd Teatrzyków Zuchowych, organizowany przez Harcerski Szczep Leśnego Wampum
Reda we współpracy z Urzędem Miasta w Redzie.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „Na Wyspach Bergamutach”. Dzięki fenomenalnym umiejętnościom aktorskim zuchów z 28 Gromady Zuchowej oraz
kultowym wierszom autorstwa Jana Brzechwy, widownia
przeniosła się na moment w świat baśni i fantazji. Po gromkich brawach młodzi adepci sztuki teatralnej ustąpili miejsca na scenie grupie Ananasków ze Szkoły Podstawowej nr
6 w Rumi, która, z dedykacją dla wszystkich mam, zaśpiewała piękną piosenkę „Jesteś Mamo skarbem mym”. Następnie na scenę wychodzili artyści solowi, a najmłodszy
z nich miał zaledwie cztery lata!

Na czym polega metropolitalny program profilaktyki
cukrzycy typu 2?
Program zakłada wczesną identyfikację osób ze stanem
przedcukrzycowym, także chorych na cukrzycę w fazie jej
bezobjawowego przebiegu. Aby wziąć udział w programie
należy wypełnić ankietę FINDRISK, która określa ryzyko
zachorowania na cukrzycę typu 2 w ciągu 10 lat.
Z bezpłatnego badania przesiewowego będą mogły skorzystać osoby, które po wypełnieniu ankiety uzyskają 12
lub więcej punktów. Wynik badania wskazujący na stan
przedcukrzycowy kwalifikuje do udziału w rocznym programie edukacyjnym, który ma na celu wprowadzenie
zmian w stylu życia i niedopuszczenie lub opóźnienie rozwinięcia się pełnoobjawowej cukrzycy typu 2. Uczestnicy
programu mogą liczyć na konsultacje m.in. diabetologa
i dietetyka. Wezmą udział w zajęciach zwiększających poziom aktywności fizycznej tak, aby zmniejszyć nadmiar
masy ciała u osób z nadwagą i otyłością.
Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez:
• zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2,
• podniesienie świadomości zdrowotnej,
• redukcję czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.
9 milionów złotych na walkę z cukrzycą w metropolii
Program Profilaktyki Cukrzycy współfinansowany jest ze
środków europejskich RPO WP na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na terenie naszej metropolii realizowanych jest 5 projektów
(szósty w przygotowaniu): Miasto Gdańsk i gmina Stegna,
Miasto Tczew i gmina Tczew, Miasto Sopot, Powiat gdański,
Gdynia i powiaty pucki i wejherowski.
Wartość wszystkich projektów to prawie 9 mln zł, z czego
85 proc. pochodzi z funduszy europejskich. W ramach 6
projektów przeprowadzonych zostanie w sumie 180 tys.
ankiet. Na ich podstawie 20 tys. osób skorzysta z bezpłatnych badań profilaktycznych - w Gdyni będzie to 300 osób,
a w powiatach wejherowskim i puckim po 100 osób.

fot. nadesłane

Po przerwie zebrani wysłuchali krótkiego koncertu, po którym przyszła pora na wyczekiwaną atrakcję główną, czyli
występ iluzjonisty. Artysta nie tylko pokazał swoje najlepsze sztuczki, ale też zdradził kilka najpilniej strzeżonych sekretów. Nic więc dziwnego, że schodząc ze sceny otrzymał
owację na stojąco.
Każdy występujący otrzymał nagrodę oraz dyplom uczestnictwa, dla najmłodszych widzów również znalazły się
upominki. Na zakończenie wszyscy stanęli do wspólnego
zdjęcia.
– Dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Redzie za
gościnność, a Miastu Reda za dofinansowanie zadania – mówi
Komendant Harcerskiego Szczepu Leśnego Wampum
REDA phm. Konrad Piotrowski – Największe podziękowania
kieruję do druhny Alicji Nowosadzkiej, która z ramienia naszego szczepu kierowała organizacją oraz przebiegiem całych
Teatrzyków.
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GMINA MIASTO REDA OD CZERWCA 2021r. URUCHOMIŁA
PUNKT KONSULTACYJNO‐INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Konsultacje z pracownikiem Punktu są możliwe
w każdą środę, czwartek i piątek,
w godzinach: środa ‐ 7.30‐15.30, czwartek ‐ 9.00‐17.00, piątek ‐ 7.30‐15:00,
osobiście: pok. nr 10 (parter)
lub telefonicznie: 58‐738‐60‐90.
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną osoby zainteresowane Programem „Czyste powietrze”
będą obsługiwane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 58-738-60-90).

Zachęcamy do kontaktu:
tel. 58-738-60-90
e-mail: czyste.powietrze@reda.pl
www: http://miasto.reda.pl/czyste-powietrze/

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJMOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
UWAGA!
OD DNIA 1 LIPCA 2021 r.
KAŻDY WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA BUDYNKU JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA
DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW.
FORMA DEKLARACJI
 elektroniczna (dokument składany samodzielnie
samodzielnie przez
przez Internet)
Internet –lub
strona www.zone.gunb.gov.pl) lub
 pisemna (dokument papierowy składany do Burmistrza Miasta Redy).
Deklaracje w wersji papierowej właściciele lub zarządcy budynków z terenu Redy mogą przesłać na
adres Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.
TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne)
 dla budynków istniejących - do 12 miesięcy (licząc od 1 lipca 2021r.)
Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie
prosi jednak o jak najszybsze składanie ww. deklaracji (nie później niż do 30 listopada 2021r.).
 dla nowych obiektów – do 14 dni od daty uruchomienia źródła ogrzewania budynku/spalania paliw.

Zachęcamy do kontaktu:
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 11 (parter)
tel. 58-738-60-69, e-mail: ceeb@reda.pl
www: http://miasto.reda.pl/ceeb/
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DOFINANSOWANIE
Dla kogo?

Na co?
DOFINANSOWANIE

Dla kogo?

Na co?

Dla osób ﬁzycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim
budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dla osób ﬁzycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim
budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Forma

Forma

• Dotacja
• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego (ta forma będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie
• po
Dotacja
włączeniu sektora bankowego w realizację Programu)
• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego (ta forma będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie
po włączeniu sektora bankowego w realizację Programu)

NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ
NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą

•
•
•
••
••
••
•
•
•
•
•
•
••
••
•
•
•

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą
DEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA
ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI
CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I WYMIANA NA
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
CIEPŁA
DEMONTAŻdo
NIEEFEKTYWNEGO
ŹRÓDŁA
ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI
podłączenie
sieci ciepłowniczej
CIEPŁAciepła
NA PALIWO
STAŁE I WYMIANA NA
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
pompa
powietrze/woda
ŹRÓDŁO CIEPŁA
CIEPŁA
pompaNOWOCZESNE
ciepła powietrze/powietrze
DOCIEPLENIE
gruntowa
pompa
ciepła
podłączenie do sieci ciepłowniczej
kocioł
kondensacyjny
pompagazowy
ciepła powietrze/woda
- zakup i montaż ocieplenia
kotłownia
gazowa
w skład, której wchodzi
pompa ciepła
powietrze/powietrze
przegródDOCIEPLENIE
budowlanych, okien,
wykonanie
przyłącza
gazowego instalacji od
gruntowa pompa
ciepła
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
przyłącza
do kotła,
montaż kotła gazowego
kocioł
gazowy
kondensacyjny
garażowych
(zawiera
również
kondensacyjnego
oraz
wykonanie
niezbędnej
- zakup i montaż
ocieplenia
kotłownia gazowa w skład, której wchodzi
demontaż)
dokumentacji
projektowej
przegród budowlanych, okien,
wykonanie przyłącza
gazowego instalacji od
kocioł
olejowy
kondensacyjny
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
przyłącza
do kotła,
montaż kotła gazowego
kocioł
na węgiel oraz wykonanie niezbędnej
garażowych (zawiera również
kondensacyjnego
kocioł
zgazowujący
drewno
demontaż)
dokumentacji
projektowej
DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA
kocioł
pelletkondensacyjny
drzewny
kocioł na
olejowy
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA:
ogrzewanie
elektryczne
kocioł na węgiel
AUDYT ENERGETYCZNY (POD
kocioł zgazowujący drewno
WARUNKIEM WYKONANIA
DOKUMENTACJA
DOTYCZĄCA
kocioł na pellet drzewny
OCIEPLENIA
PRZEGRÓD
ZAKRESU
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
ZAKUP I MONTAŻ
URZĄDZEŃ, INSTALACJI
ogrzewanie
elektryczne
BUDOWLANYCH),
DOKUMENTACJA
AUDYT ENERGETYCZNY
(POD
- demontaż oraz zakup i montaż nowej
PROJEKTOWA,
EKSPERTYZY
WARUNKIEM WYKONANIA
instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
OCIEPLENIA
PRZEGRÓD
ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
(w tym kolektorów słonecznych, pompy
BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA
wyłącznie
do cwu)
-ciepła
demontaż
oraz zakup
i montaż nowej
PROJEKTOWA, EKSPERTYZY
instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
(w tym kolektorów słonecznych, pompy
ZAKUP
I MONTAŻ
ODNAWIALNYCH
ciepła
wyłącznie
do cwu)
ŹRÓDEŁ ENERGII

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

czystepowietrze.gov.pl
czystepowietrze.gov.pl

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST
KOGO I CZEGO DOTYCZY:
Właściciel instalacji jest odpowiedzialny za wymianę starego kotła. Użytkownik instalacji jest odpowiedzialny za stosowanie
paliw dopuszczonych uchwałą. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST dotyczy instalacji grzewczych o mocy do 1 MW,
których użytkowanie służy do: zapewnienia właściwej temperatury w obiekcie budowlanym lub jego części lub podgrzewania
wody użytkowej lub produkcji pary technologicznej.
TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE WYMAGAŃ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MIAST:
KOTŁY
< kl. 3
kl. 3 i 4
kl.5
< kl. 3
kl. 3 i 4
kl.5

01 września 2024
DOSTĘP
DO SIECI C.O.
LUB GAZOWEJ

BRAK
DOSTĘPU
DO SIECI C.O.
LUB GAZOWEJ

01 września 2026
01 lipca 2035
01 września 2024
01 września 2026
01 lipca 2035

KOMINKI I PIECE
kominki, piece, kozy

WYMIEŃ NA:
C.O. LUB GAZOWA / OZE / INSTALACJA NA
PALIWO GAZOWE / INSTALACJA NA LEKKI OLEJ
OPAŁOWY / ENERGIA ELEKTRYCZNA
WYMIEŃ NA:
OZE / INSTALACJA NA PALIWO GAZOWE /
INSTALACJA NA LEKKI OLEJ OPAŁOWY / ENERGIA
ELEKTYRCZNA, INSTALACJA NA PALIWO STAŁE
SPEŁNIAJACA WYMOGI EKOPROJEKTU
WYMIEŃ NA:

01 września 2024

INSTALACJA NA PALIWO STAŁE
SPEŁNIAJACA WYMOGI EKOPROJEKTU

CZYM NIE
MOŻNA PALIĆ?
CZYM NIEOd 1 stycznia 2021
• muł węglowy
MOŻNA PALIĆ?

•
Od 1 stycznia 2021
• węgiel brunatny
• muł węglowy
• paliwa zawierające
•
biomasę o wilgotności
• węgiel brunatny
powyżej 20%.
• paliwa zawierające
biomasę o wilgotności
powyżej 20%.

01 stycznia 2021

CZYM OGRZEWAĆ
DOM?
• paliwo gazowe
CZYM OGRZEWAĆ
• gaz płynny LPG
DOM?

• lekki olej opałowy
paliwo gazowe
• biomasa stała o wilgotności
gaz płynny LPG
poniżej 20%
lekki olej opałowy
• ogrzewanie elektryczne i OZE
biomasa stała o wilgotności
• węgiel dobrej jakości*
poniżej 20%
• ogrzewanie* wymagana
elektryczne
i OZE
kopia świadectwa
jakości
• węgiel dobrej jakości*
•
•
•
•

* wymagana kopia świadectwa jakości

Źródło: www.pomorskie.eu/polityka-antysmogowa
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SREBRNA REDA
ZESPÓŁ REDZANIE MA
JUŻ 21 LAT!

Pan Paweł Hincke był postacią bardzo ważną dla Redy, jako
współzałożyciel redzkiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz zespołu REDZANIE, wieloletni radny
i członek Zarządu Miasta. Z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i zespołu REDZANIE, aby uczcić tego niezwykłego człowieka, redzki samorząd umieścił w miejskim
parku kamień pamiątkowy, który ufundował pan Krzysztof
Wróbel.

12 czerwca w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie
świętowano jubileusz XXI-lecia zespołu folklorystycznego REDZANIE. Obchody połączono z uroczystością
odsłonięcia obelisku upamiętniającego redzkiego działacza społecznego, odznaczonego medalem „Zasłużony dla Miasta Redy” Pawła Hincke, w przeszłości także
członka zespołu REDZANIE.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w najstarszym redzkim kościele, z liturgią w języku kaszubskim. Następnie,
w parku, przedstawiciele rodziny Hincke, władz miasta
oraz redzkiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odsłonili pamiątkowy obelisk.

Po krótkich, wspomnieniowych przemowach zebrani przenieśli się do amfiteatru, na jubileuszowy koncert REDZAN.
Zespół wykonuje przede wszystkim pieśni i piosenki w języku kaszubskim oraz utwory w języku polskim. Członkowie
zespołu występują w tradycyjnych kaszubskich strojach. Za
dokonania na polu propagowania kultury kaszubskiej REDZANIE byli wielokrotnie wyróżniani i nagradzani. Zespół
wydał dwie płyty. Podczas jubileuszowego występu zaprezentowano całą gamę tradycyjnych, kaszubskich utworów,
wzbogaconych występami tanecznymi oraz prezentacją
regionalnych strojów i instrumentów. Ze względu na szalejącą pandemię, planowane w roku ubiegłym obchody okrągłej rocznicy powstania zespołu zostały odwołane.
fot. Michał Kaczmarek
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PIERWSZA POLKA
W JUILLIARD SCHOOL!

fot. Michał Kaczmarek

Mieszkanka Redy Julia Ciesielska, absolwentka Szkoły
Podstawowej nr 4 im. K. Pruszkowskiego w Redzie oraz
Gdańskiej szkoły Baletowej, po długiej i wyczerpującej
rekrutacji, jako pierwsza Polka i jako jedna z niewielu Europejek otrzymała stypendium na wydziale tańca najlepszej amerykańskiej Wyższej Akademii Atrystycznej - Juilliard School w Nowym Jorku.

Z okazji pięknego jubileuszu 21- lecia zespołu Redzanie
Grupa Artystyczna UTW Reda przygotowała widowisko
pt. „Legenda o stworzeniu Kaszub”.

Julia jest tegoroczną abiturientką i wieloletnią stypendystką Burmistrza Miasta Redy w dziedzinie artystycznej.
W konkursie współorganizowanym przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca oraz Telewizję Polską zdobyła tytuł Młody Tancerz Roku
2019. Burmistrz Miasta Redy przyznał Julii Ciesielskiej
nadzwyczajne stypendium w wysokości 2000 zł.

źródło: arquitecturaviva.com

Po spektaklu przyszła pora na wierszowane życzenia Pani
Marysi Preny.
„…Najpiękniej jak potrafią
Redzanie śpiewają
Swym śpiewem kunszt wielki
Ciągle osiągają…”
A wszystko odbyło się w nowej sali widowiskowej Fabryki
Kultury w Redzie. Dziękujemy!

fot. UM Reda

fot. UM Reda

„…Pan Bóg, tworząc ziemię, zupełnie zapomniał o Kaszubach.
Postanowił upewnić się, że całe jego dzieło zostało stworzone
według planów. W tym celu do wszystkich krain ziemi posłał
swoje anioły…”

fot. Grażyna Richert

12 • REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

SPORTOWA REDA
POWIATOWE IGRZYSKA
DZIECI W TRÓJBOJU
LEKKOATLETYCZNYM
9 czerwca 2021 roku na stadionie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rumi, odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt
i chłopców. Na konkurencję trójboju lekkoatletycznego
składa się: bieg na 60 metrów, rzut piłeczką palantową
oraz skok w dal.

Zwycięzcami w obu kategoriach zostali reprezentanci
Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, którzy pokonali szkoły
z Rumi i Bolszewa. Obie drużyny awansowały do Finałów
Wojewódzkich, które odbyły się tydzień później, również
w Rumi. Były to dopiero drugie zawody w tej dyscyplinie
sportu w historii Szkolnego Związku Sportowego.
Pierwsze zawody trójbojowe odbyły się w 2019 roku w Redzie i zakończyły się sukcesem zespołu dziewcząt z SP 4,
które zgromadziwszy 639 punktów wywalczyły złote medale, a chłopcy zajęli 8 miejsce. W tym roku drużyna dziewcząt z SP 4 w Redzie, w gronie 11 zespołów, wywalczyła
brązowe medale, a chłopcy z „Czwórki” zajęli czwarte miejsce wśród 10 najlepszych drużyn w województwie pomorskim. Poziom sportowy zawodów był bardzo wyrównany
i o zwycięstwie często decydowały ułamki sekund w biegu
i centymetry w rzutach i skokach. Gratulujemy młodym
sportowcom i trenerom sukcesów i czekamy na kolejne
wieści ze startów na arenach sportowych.
Tekst i fot. A. Byczkowski

SUKCESY ZAWODNICZEK
Z KLUBU „PEGAZ REDA”
Zawodniczki z Klubu Jeździeckiego Pegaz Reda godnie
reprezentowały klub na Mistrzostwach Polski Kuców
oraz Zawodach Ogólnopolskich w Ujeżdżeniu. Impreza
odbyła się w dniach 25-27 czerwca, w ośrodku Hipodrom Sopot.

fot. nadesłane/Klub PEGAZ Reda

I Wicemistrzem Polski Młodzików na kucach została Lena
Kobylska i Jacky 35 (Klub Jeździecki Pegaz Reda).
I Wicemistrzem Mistrzem Pucharu Polski Juniorów Młodszych na Kucach została Zuzanna Kunkel i Goldwind
Empire’s Power Of Nature (Klub Jeździecki Pegaz Reda).
II Wicemistrzem Mistrzem Pucharu Polski Juniorów Młodszych na Kucach została Wiktoria Celińska-Spodar i Angel
Queen (Klub Jeździecki Pegaz Reda).
Gratulujemy zawodniczkom, trenerom oraz rodzicom!
fot. nadesłane/Klub PEGAZ Reda
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SPORTOWA REDA
PIŁKARSKA NIEDZIELA
ZE SPORTOWĄ
JEDYNECZKĄ
20 czerwca Sportowa Jedyneczka była organizatorem
Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2014 i młodszych. W niedzielnych zawodach udział
wzięło 12 drużyn, które rywalizowały na trzech trawiastych boiskach rekowskiej „Błyskawicy”.
Bardzo wysoka temperatura stanowiła dla młodych adeptów sportu nie lada wyzwanie. Ich zaangażowanie zostało nagrodzone przez kulturalnie dopingujących rodziców.
Było sporo bramek, indywidualnych akcji i co najważniejsze, dużo uśmiechu na twarzach dzieci. Organizatorzy nie
prowadzili klasyfikacji generalnej, a każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci nagrody rzeczowej.
fot. archiwum Sportowa Jedyneczka

UKS SIMBA REDA
Z MEDALAMI W GDYNI
Pod koniec maja w Gdyni odbył się międzynarodowy,
wliczany do Pucharu Polski turniej JUDO BALTIC CUP
dla kategorii wiekowej młodzik, junior młodszy i junior.
To jeden z największych turniejów judo w Polsce, rywalizowali w nim zawodnicy z ponad 100 klubów. Rywalizacja na
poziomie ogólnopolskim to prawdziwe sportowe wyzwanie. Zmagania młodych judoków trwały trzy dni, od 28 do
30 maja. Pierwszego dnia turnieju do rywalizacji mogli stanąć dodatkowo zawodnicy z kategorii dzieci.
PODSUMOWANIE RYWALIZACJI DZIECI
Judocy z Uczniowskiego Klubu Sportowego SIMBA REDA
stanęli na wysokości zadania, walcząc do samego końca
i wygrywając 20 na 25 stoczonych pojedynków i zdobywając 6 medali. W roczniku 2010-2011 I miejsce Nadzia
Dziadko, kat. wag. +48 kg, II miejsce Nikodem Cechosz,
kat. wag. 38 kg, a III miejsce Leon Kusz, kat. wag. 38 kg.
W roczniku 2008-2009 III miejsce zajęła Natalia Rutkowska, kat. wag. 57 kg, III miejsce Cezary Magiera, kat. wag.
46 kg oraz III miejsce Nikodem Białk, kat. wag. +73 kg.
PODSUMOWANIE RYWALIZACJI MŁODZIKÓW
Drugiego dnia Judo Baltic Cup zawodnicy stanęli do rywalizacji w kategorii młodzik. Duży sukces odniósł zawodnik
UKS SIMBA REDA Mateusz Tesmar, który uległ w walce
finałowej zawodnikowi z Ukrainy, zdobywając II miejsce
w kategorii wagowej 90 kg. Wyróżnienie i słowa uznania
dla redzianki Natalii Rutkowskiej, która w kategorii wagowej 57 kg zajęła 9 miejsce na 32 zawodniczki.
Udział w turnieju wzięli również: Weronika Stogowska
kat. wag. 57 kg, Kacper Sadecki, kat. wag. 81 kg, Cezary
Magiera, kat. wag. 46 kg, Pola Gazecka, kat. wag. 63 kg.

Sportowa Jedyneczka dziękuje radnemu Rady Miejskiej
w Redzie panu Leszkowi Heblowi, który objął imprezę patronatem. Słowa podziękowania kierowane są również do
rodziców, którzy aktywnie pomogli w organizacji zawodów
oraz trenerom Piotrowi Baranowi i Patrykowi Dworniakowi
oraz pani Kasi za piękne zdjęcia. Turniej był współfinansowany przez Urząd Miasta w Redzie.
Zapraszamy na zajęcia Sportowej Jedyneczki: Multisport
- dzieci rocznik 2016 i starsi (podział na kilka grup wiekowych), Zajęcia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków (roczniki 2018,2017,2016), Zajęcia piłkarskie (roczniki 2016 oraz
2015), Półkolonie letnie oraz zimowe.
e-mail: kontakt@sportowajedyneczka.pl

fot. archiwum SIMBA REDA

Zapraszamy do śledzenia sukcesów młodych judoków na
https://www.facebook.com/Uczniowski-Klub-Sportowy-SIMBA-Judo-w-Redzie-421678054549173/
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KULTURALNA REDA

Wydarzenie zorganizowane zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje zakrywanie nosa i ust. W trakcie wydarzenia obowiązują zasady reżimu sanitarnego – obłożenie Sali: 75% miejsc – osoby
niezaszczepione, osoby w pełni zaszczepione prosimy o okazanie certyfikatu zaszczepienia przy zakupie biletu oraz
przed wejściem na salę.

• 18 lipca 2021 – Patrick’s Hat kwartet muzyki irlandzkiej
skrzypce, gitara, perkusja, kontrabas
• 25 lipca 2021 – Duo Amor i gościnnie Basia Sowa
skrzypce, skrzypce i piano
1 sierpnia 2021 – Duet instrumentalny
skrzypce, piano
• 8 sierpnia 2021 – Żmigrodzka Quartet instrumentalno-wokalny, skrzypce, piano, wiolonczela i wokal
Wracamy z cyklem muzycznych spotkań w Amfiteatrze
Parku Miejskiego!

• 15 sierpnia 2021 – Violin Swing Trio
skrzypce, piano, kontrabas

W tym roku koncerty „Kameralnej Redy odbywać się będą
w każdą niedzielę! Zapraszamy do końca sierpnia o godzinie 16:00! Na scenie wystąpią zarówno młodzi artyści
jak i profesjonalne zespoły grające na co dzień na trójmiejskich (i nie tylko) scenach.

• 22 sierpnia 2021 – Duet instrumentalno-wokalny
piano/akordeon i sopran

KTO WYSTĄPI:
• 4 lipca 2021 – Golden Gate String Quartet
skrzypce, skrzypce, altówka, wiolonczela
• 11 lipca 2021 – Duet wokalno instrumentalny
gitara, wokal jazzowy

• 29 sierpnia 2021 – Mild Trio
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BURMISTRZ MIASTA REDY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie w obrębie 2, przy ul.
Puckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 243/52, obszaru 0,0201 ha, wpisanej w księdze wieczystej
GD1W/00030972/0 oraz udziału ½ części w działce 243/4, obszaru 0,0532 ha, wpisanej w księdze wieczystej
GD1W/00031346/0.
1/ Działka nr 243/52
• z abudowana jest budynkiem murowanym, wolnostojącym, po byłej kuźni o pow. użytkowej 42,50 m2.
W/w budynek jest jednokondygnacyjny, ściany wykonane z cegły pełnej, wrota drewniane, otwory okienne zabezpieczone, okratowane. Stan techniczno – użytkowy
– budynek wymaga kapitalnego remontu. Dawna kuźnia stanowi budynek o wartościach historyczno – kulturowych, tj. zabytek nieruchomy ujęty w ewidencji zabytków.
Obowiązuje zachowanie i ochrona historycznych cech zabytkowych budynku jak kształt dachu, forma architektoniczna. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania.
Ochronie podlega bryła, układ konstrukcyjny budynku, detal architektoniczny, dyspozycja ścian (tj. ich artykulacja i rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, detal
architektoniczny (w tym wielkości i kształtu okien oraz podziału stolarki okiennej), kolorystyka i stosowane materiały budowlane. Dopuszcza się adaptację zabytkowych
budynków do nowych funkcji usługowych a także zmiany związane z przystosowaniem ich do współczesnych wymogów technicznych i funkcjonalnych z zachowaniem zasad
ochrony, przy czym wyklucza się stosowanie zewnętrznych okładzin ocieplających. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę oraz nadbudowę budynków przy zachowaniu
proporcji brył i kompozycji elewacji. W przypadku prowadzenia prac budowlanych obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
•p
 osiada dostęp do drogi publicznej – ul. Puckiej poprzez działkę numer 243/4 stanowiącą drogę wewnętrzną, która będzie przedmiotem sprzedaży, w udziale ½ części wraz
z działką nr 243/52,
• z najduje się na niej słup energetyczny,
2/ Działka nr 243/4
• s tanowi drogę wewnętrzną dla obsługi komunikacyjnej nieruchomości zabudowanych budynkami; dawnego młyna, kuźni i urzędu, za pośrednictwem której zapewniony jest
również dostęp do drogi publicznej ul. Puckiej, dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
• przez teren ww. działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do ustanowienia na rzecz każdego przedsiębiorcy przesyłowego (gestora sieci) nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności
przesyłu polegającej na prawie swobodnego dostępu i korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, a w szczególności do dokonywania konserwacji,
remontów, modernizacji i usuwania awarii oraz przebudowy i rozbiórki urządzeń sieci posadowionych na nabywanych nieruchomościach wraz z prawem wejścia i wjazdu na
teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy a także inne podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
Przedmiotowe działki nr 243/52 i 243/4 położone są:
• w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110, dla którego wyznaczono obszar ochronny; obowiązują ograniczenia i zakazy związane z ochroną zasobów wód
podziemnych określone w przepisach odrębnych; należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, gwarantujące zabezpieczenia przed zniszczeniem
warstwy wodonośnej,
• w obszarze płytkiego zalegania zwierciadła wód gruntowych.
Dla projektowanych inwestycji, w zależności od potrzeb, należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami odrębnymi
PRZEZNACZENIE W PLANIE:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej w Redzie”
- działka nr 243/52 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 07.U/P – teren zabudowy usługowej oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Dopuszcza
się lokalizację obiektów usługowych dla świadczenia usług takich jak: działalność związana z pracą nieprodukcyjną, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności m.in.
w zakresie oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury, kultury fizycznej i sportu, turystki i wypoczynku, rekreacji i rozrywki, handlu,
gastronomii, administracji, finansów, transportu i łączności, ochrony i bezpieczeństwa ludności i mienia itp. a także usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów
oraz działalności wytwórcze rzemieślników oraz artystów. Dopuszcza się lokalizację funkcji przemysłowej w tym obiektów, urządzeń, składów magazynów niezbędnych dla
prowadzenia działalności przemysłowej oraz funkcji usług obsługi komunikacji. Wyklucza się lokalizację: zabudowy usługowej lub przemysłowej wymagającej usytuowania na
terenie składowisk surowców, materiałów lub produktów w stanie sypkim, składowisk odpadów niebezpiecznych, zakładów przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz
surowców wtórnych, złomów, autozłomów, wytwórni mas bitumicznych, grzebowisk dla zwierząt oraz spalarni zwłok itp. o zbliżonym stopniu uciążliwości, szpitali oraz domów
opieki społecznej a także budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.
- działka nr 243/4 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 06.U/MW – teren zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na której zlokalizowana
jest droga wewnętrzna obsługująca m.in. nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży.
Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie,
ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.
Do przetargu ustalono ceny wywoławcze i wadium w tym:
1. Dla działki nr 243/52 w kwocie 52.000,- zł,
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. ),
2. Dla udziału ½ części w działce 243/4 w kwocie 24.000,- zł netto,
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z
dnia 11.03.2004r.
3. Wadium w łącznej kwocie 7.600,- zł.
PRZETARG odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto w Banku Millennium 66
1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2021r.
Mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wykazując jednocześnie maksimum troski o bezpieczeństwo uczestników
przetargu oraz Członków Komisji Przetargowej uczestnicy przetargu zobowiązani będą do:
1. dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Miasta w Redzie dozowników z płynem dezynfekcyjnym,
2. zakrywania ust i nosa,
3. dokonania pomiaru temperatury,
4. wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka.
O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:
1. dowód wpłaty wadium,
2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.
Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania,
zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.
Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokole z przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed
terminem umowy.
Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.
Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
przez organizatora przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, telefon 58 678-8014 lub 58 678-80-34 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.
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BURMISTRZ MIASTA REDY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie w obrębie 2, przy ul.
Puckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 243/39, obszaru 0,1628 ha, wpisanej w księdze
wieczystej GD1W/00031346/0 i 243/53, obszaru 0,0479 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030972/0 oraz
udziału ½ części w działce 243/4, obszaru 0,0532 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031346/0.
1/ Działka nr 243/39
• z abudowana jest budynkiem murowanym, wolnostojącym po byłym Urzędzie o pow. użytkowej 632,22 m2 (wraz z piwnicą). W/w budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony w całości,
wykonany w technologii tradycyjnej
Stan techniczno–użytkowy – w zależności od preferencji potencjalnego nabywcy wymagać może odświeżenia części pomieszczeń lub remontu.
• p osiada dostęp do drogi publicznej – ul. Puckiej oraz dojazdem od strony ulicy Puckiej poprzez działkę numer 243/4 stanowiącą drogę wewnętrzną, która będzie przedmiotem sprzedaży,
w udziale ½ części wraz z działką nr 243/39 i 243/53.
• c zęść terenu poza zabudową stanowi parking i drogę dojazdową,
• o d strony północno-wschodniej graniczy z działką nr 243/28, zabudowaną stacją transformatorową. Celem umożliwienia dostępu do stacji transformatorowej Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz ENERGA - OPERATORA SA na nabywanej działce nr 243/39 nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu, ograniczonej w
wykonaniu do pasa szerokości 3 m wzdłuż granicy z działką nr 243/41.
2/ Działka nr 243/53
• z abudowana jest budynkiem wolnostojącym po byłym młynie o pow. użytkowej 580,30 m2. W/w budynek jest II kondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze strychem, wykonany w technologii
tradycyjnej.
Stan techniczno-użytkowy - w zależności od preferencji potencjalnego nabywcy - wymagać może odświeżenia części pomieszczeń lub remontu
Dawny młyn stanowi budynek o wartościach historyczno-kulturowych, tj. zabytek nieruchomy ujęty w ewidencji zabytków. Obowiązuje zachowanie i ochrona historycznych cech
zabytkowych budynku, jak kształt dachu, forma architektoniczna.
B udynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlega bryła, układ konstrukcyjny budynku, detal architektoniczny, dyspozycja ścian (tj. ich artykulacja i rozmieszczenie
otworów okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny (w tym wielkości i kształtu okien oraz podziału stolarki okiennej), kolorystyka i stosowane materiały budowlane. Dopuszcza
się adaptację zabytkowych budynków do nowych funkcji usługowych, a także zmiany związane z przystosowaniem ich do współczesnych wymogów technicznych i funkcjonalnych z
zachowaniem zasad ochrony, przy czym wyklucza się stosowanie zewnętrznych okładzin ocieplających. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę oraz nadbudowę budynków przy zachowaniu
proporcji brył i kompozycji elewacji. W przypadku prowadzenia prac budowlanych obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
• p osiada dostęp do drogi publicznej – ul. Puckiej poprzez działkę nr 243/4, stanowiącą drogę wewnętrzną, która będzie przedmiotem sprzedaży, w udziale ½ części wraz z nieruchomością
oznaczoną numerami działek: 243/53 i 243/39,
3/ Działka nr 243/4
• s tanowi drogę wewnętrzną dla obsługi komunikacyjnej nieruchomości zabudowanych budynkami; dawnego młyna, kuźni i urzędu, za pośrednictwem której zapewniony jest również
dostęp do drogi publicznej ul. Puckiej, dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
• przez teren ww. działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do ustanowienia na rzecz każdego przedsiębiorcy przesyłowego (gestora sieci) nieodpłatnej i na czas nieoznaczony
służebności przesyłu polegającej na prawie swobodnego dostępu i korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, a w szczególności do
dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii oraz przebudowy i rozbiórki urządzeń sieci posadowionych na nabywanych nieruchomościach
wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy a także inne podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się
w związku z prowadzoną działalnością.
Przedmiotowe działki nr 243/39, nr 243/53 i 243/4 położone są:
• w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110, dla którego wyznaczono obszar ochronny; obowiązują ograniczenia i zakazy związane z ochroną zasobów wód podziemnych
określone w przepisach odrębnych; należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, gwarantujące zabezpieczenia przed zniszczeniem warstwy wodonośnej,
• w obszarze płytkiego zalegania zwierciadła wód gruntowych.
Dla projektowanych inwestycji, w zależności od potrzeb, należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami odrębnymi
PRZEZNACZENIE W PLANIE:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej w Redzie działki nr 243/39, 243/53 i 243/4 położone są w obszarze oznaczonym
symbolem 06.U/MW – teren zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na działkach nr 243/39 i nr 243/53 dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych dla
świadczenia usług takich jak: działalność związana z pracą nieprodukcyjną, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności m.in. w zakresie oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i
opieki społecznej, kultu religijnego, kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, rekreacji i rozrywki, handlu, gastronomii, administracji, finansów, transportu i łączności,
ochrony i bezpieczeństwa ludności i mienia itp. a także usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów oraz działalności wytwórcze rzemieślników oraz artystów oraz usług obsługi
komunikacji. Wyklucza się lokalizację funkcji przemysłowej, w tym obiektów, urządzeń, składów i magazynów niezbędnych dla prowadzenia działalności przemysłowej oraz zabudowy
usługowej wymagającej usytuowania na terenie składowisk surowców, materiałów lub produktów w stanie sypkim. Na działce nr 243/4 zlokalizowana jest droga wewnętrzna obsługująca
m.in. nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży.
Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon
58 678 80 07, 58 678 80 06.
Do przetargu ustalono ceny wywoławcze i wadium w tym:
1. Dla działek nr 243/39 i 243/53 w kwocie 1.735.000,- zł,
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. ),
2. Dla udziału ½ części w działce 243/4 w kwocie 24.000,- zł netto
D o ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia
11.03.2004r.
3. Wadium w kwocie 175.900,- zł.
PRZETARG odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto w Banku Millennium 66 1160 2202
0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2021r.
Mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wykazując jednocześnie maksimum troski o bezpieczeństwo uczestników przetargu oraz
Członków Komisji Przetargowej uczestnicy przetargu zobowiązani będą do:
1. dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Miasta w Redzie dozowników z płynem dezynfekcyjnym, 2. zakrywania ust i nosa, 3. dokonania pomiaru temperatury,
4. wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka.
O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:
1. dowód wpłaty wadium, 2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych, 3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody
tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.
Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia,
unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.
Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony
w protokole z przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem
umowy.
Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.
Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez
organizatora przetargu. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLACH
NR 1 i NR 2
W Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2 w ostatnich
dwóch latach wiele się działo w obszarze kultury, muzyki i edukacji.
A wszystko to za sprawą projektu „Przedszkolaki z perspektywą”, realizowanego przez Gminę Miasto Reda przy dofinansowaniu unijnym. Ważnym elementem projektu była
organizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków.

W przedszkolach realizowano zajęcia muzyczne, teatralne,
robotykę, angielski oraz terapię ręki. Dzieci uczestniczyły w cyklicznych zajęciach, rozwijających ich aktywność
poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości. Zajęcia
wspomagały wszechstronny rozwój osobowości dziecka, integrowały grupę oraz przygotowały do aktywnego
uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Projekt został pozytywnie oceniony przez dzieci i nauczycieli. Dowodem były uśmiechy na twarzach dzieci podczas interesujących i pełnych emocji zajęć. Podczas zabaw
twórczych w ramach fakultetów teatralnych dzieci poznały środki wyrazu artystycznego stosowane w teatrze oraz
kształtowały umiejętności dramatyczne. Natomiast zajęcia muzyczne rozwinęły umiejętności reagowania ruchem
na zamianę dynamiki i tempa muzyki. Dzięki ćwiczeniom
z wykwalifikowanymi instruktorami maluchy potrafią odtwarzać zadany rytm, interpretować ruchem treść muzyki
jak i wygrywać rytm na instrumentach perkusyjnych. Pod
wpływem edukacji muzycznej nieuświadomione reakcje,
jak klaskanie, tupanie, pobudzenie i uspokojenie, przekształciły się w świadome przeżywanie muzyki.

Dodatkowa nauka języka angielskiego podniosła podstawowe umiejętności językowe przedszkolaków, czyli rozumienie mowy i znajomość słownictwa. Pełnymi emocji
i pozytywnych wrażeń okazały się zajęcia z robotyki, rozbudzając w uczniach potrzebę wytyczania nowych ścieżek
rozwoju, kreatywnego wykorzystywania możliwości, jakie
niosą nowoczesne technologie oraz dzielenia się swoimi
pomysłami. Zajęcia pokazały dzieciom, że nauka może być
jeszcze bardziej fascynująca oraz ciekawsza. Dzięki nim
rozwijały umiejętność logicznego myślenia, wyciągania
wniosków oraz analitycznego podejścia do problematycznych spraw.

Ostatnimi zajęciami w ramach projektu były zajęcia terapii ręki. Opierały się one w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni
i palców. Ćwiczenia były dobierane przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Głównym celem terapii było
rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych
dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. W zależności
od występujących zaburzeń praca opierała się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia
powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu zdolności
chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz
skoordynowaniu pracy oburącz.
Tekst Małgorzata Latańska, fot. archiwum projektu

CZERWIEC 2021

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 4
Radosny Dzień Dziecka
1 czerwca to jeden z najradośniejszych dni w roku. W tym
szczególnym dniu wychowawczynie wraz z rodzicami zadbały o moc atrakcji. Tuż po śniadaniu grupy Sówki i Rybki
wyruszyły na piknik do pobliskiego parku. Grupa Ananasów wybrała się w tym czasie na lody. Natomiast grupom
Biedronek, Tygrysków oraz Pszczółek zapewniono niespodzianki w salach. Po obiedzie Sówki i Rybki wybrały się do
cukierni na lody. Ananasy w tym czasie miały piknik na łące
przed szkołą. Korzystając z pięknej pogody, wszystkie grupy przedszkolne bawiły się na placu zabaw. Po tych szaleństwach przyszedł czas na odpoczynek, drobne upominki
oraz na swobodne zabawy, zgodne z zainteresowaniami
dzieci. Mamy nadzieję, że nasze kochane przedszkolaki na
długo zapamiętają ten radosny dzień.
Tekst i fot. Ewa Bobrowska

Uroczyste Zakończenie Roku
21 i 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku
i pożegnanie „Zerówek”. Dzieci przygotowały występy artystyczne, zaprezentowane na scenie w obecności dyrekcji oraz rodziców. Pani Dyrektor podziękowała dzieciom
za piękne występy i gratulowała wyników w nauce. Nasze
starszaki kończą swój pierwszy etap edukacji i wkraczają
w życie szkolne. Niech nadal towarzyszą Wam uśmiech,
zabawa i zadowolenie z najmniejszych nawet sukcesów.
Odnajdujcie własne ścieżki i bądźcie szczęśliwi, gdziekolwiek
Was nogi poniosą. Kochane Przedszkolaki, jesteśmy z Was
bardzo dumni. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy
angażowali się w prace na rzecz przedszkola.
Tekst Ewa Bobrowska , fot. Robert Jop
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CO SŁYCHAĆ W SP 2
Matematyczne wyzwania w przedsiębiorczej klasie 3c
Uczniowie klasy III c brali udział w konkursie ,,Matematyczne wyzwania w przedsiębiorczej klasie” organizowanym
przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni, w ramach
projektu dofinansowanego z Fundacji mBanku. Udział
w konkursie rozwinął u uczniów zainteresowania finansami i ekonomią na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
Poprzez zabawę, współpracę i twórcze działanie dokonali
wymiany barterowej, oferując również bezpieniężną wymianę towaru za usługę. A usług było niemało, zaczynając
od korepetycji z języka polskiego, makijażu twarzy, wyprowadzenia psa na spacer, po naukę gotowania parówek.
Uczniowie zaprojektowali i wykonali karty do bankomatu, które wykorzystali w trakcie dokonywanych zakupów
w piekarni. Klasowe ,,złote rączki” wykonały w pełni zautomatyzowany bankomat, który okazał się niezwykle przydatny w zabawie sytuacyjnej ,,W piekarni”, podczas której
uczniowie przekonali się, że impulsywne podejście do reklamy się nie opłaca.
Zagadnienie budżetu domowego, wydatków i przychodów uczniowie mieli okazję zgłębić podczas trwania akcji
zakupowej. Przez tydzień uczniowie monitorowali zakupy
swojej rodziny. W ramach projektu założyli firmę z działami
kadr, reklamy, produkcji, finansów, sprzedaży
Udział w konkursie pokazał, że kreatywność jest atutem
uczniów klasy 3c. Pozwolił uczniom na rozwijanie swoich
pasji, kompetencji twardych i miękkich. Umożliwił inwestowanie w zdrowie i własną markę. Jednak najcenniejszym
nabytkiem, sygnalizowanym przez same dzieci, była świetna zabawa, która zaspokoiła potrzeby powstałe z ograniczeń nauczania online. Więcej informacji na sp2reda.pl.
Tekst Wojciech Muża, fot. archiwum szkoły

fot. archiwum SP 2 w Redzie

Sukcesy Szymona Rosady
Kolejne sukcesy pływackie Szymona Rosady z klasy 7c na
Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 13 lat w Olsztynie, w dniach 19-20 czerwca 2021
roku. Szymon zajął I miejsce na 100 metrów motylkiem, III
miejsce na 100 metrów stylem dowolnym, III miejsce na
200 metrów stylem zmiennym oraz I miejsce w sztafecie
4×50 metrów stylem zmiennym i II miejsce w sztafecie
4×50 metrów stylem dowolnym.
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CO SŁYCHAĆ W SP 3

Uczennice Hanna Mijas (opiekun: A.Galiń - Tatara) i Adrianna Szeląg (opiekun: M. Niewiadomska) zostały finalistkami
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów
z klas 4 - 8 szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/21. Konkurs odbywał się w trzech
etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Wymagania obejmowały nie tylko wiadomości i umiejętności z zakresu klas 4 – 8, lecz znacznie wykraczały poza podstawę
programową. Etap rejonowy nawiązywał do zwyczajów
i obrzędów, zaś etap wojewódzki do wierności i tradycji.
W nagrodę uczennice otrzymały dyplom z podziękowaniem od Pomorskiego Kuratorium Oświaty - organizatora
konkursu, szkoła ufundowała bony do Empiku oraz książki.
Tekst: Anna Galiń – Tatara, fot. Sandra Jażdżewska

Do tegorocznej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego,
który w tym roku po raz pierwszy przebiegał w formie zdalnej, na wszystkich czterech poziomach wiekowych zgłosiło się 309 placówek. W zmaganiach konkursowych wzięło
udział 7752 uczniów pod opieką 885 nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych. Na poziomie klas 4 – 6 „Czytanie rozwija,
czytanie wzbogaca” zgłosiło się 237 placówek. W Maratonie uczestniczyło 2401 uczniów pod opieką 327 nauczycieli. Natomiast na poziomie klas 7 - 8 „W lustrze książki”
wzięło udział 198 szkół, 1370 uczniów pod opieką 210 nauczycieli. Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego przyznała w klasach 4 – 6: 96 tytułów laureata, 96
tytułów finalisty i 121 wyróżnień, natomiast w klasach 7 – 8
przyznano: 86 tytułów laureata i finalisty i 101 wyróżnień.
Wśród uczniów SP 3 w klasach 4 – 6 znalazł się laureat –
Konrad Wasiuta z 6a i finalistka – Lena Roczyniewska z 6c,
pod opieką p. Teresy Dopke. Natomiast w klasach 7 – 8 laureatką została Alicja Pleszczyńska z 7a, a tytuł finalisty zdobyła Hanna Mijas, pod opieką p. Mirosławy Wróblewskiej.
Tekst i fot. Teresa Dopke

CO SŁYCHAĆ W SP 4
Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
Nasza szkoła, która przystąpiła do programu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, właśnie otrzymała certyfikat
od FUNDACJI DBAM O MÓJ ZASIĘG. Jednocześnie chciałybyśmy pochwalić 4 uczennice - Zosię Jurasz, Olę Gomułkę, Oliwię Wojciechowską oraz Anię Wróbel, które wzięły
udział w szkoleniu dla młodych w projekcie „Granie na
ekranie’’. Tam dowiedziały się jak grać, aby gry cyfrowe
przynosiły nam korzyści i pomagały w rozwoju, unikając przy tym negatywnych konsekwencji zaangażowania
w taką rozrywkę. Zdobytą wiedzą podzieliły się z innymi
uczniami, prowadząc warsztaty, które same przygotowały.
Od września ruszamy z kolejnymi szkoleniami, na pewno
będzie dużo się działo…
Agnieszka Gomułka, Aneta Tokarczyk-Krakowska
Zakończenie roku
Koniec lekcji, sprawdzianów i prac domowych – rok szkolny 2020/2021 został oficjalnie zakończony! Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-VIII odbyło się
25 czerwca, a dzień wcześniej klasy VII pożegnały swoje
koleżanki i swoich kolegów z klasy VIII. Absolwenci zostali
obdarowani pamiątkowymi kubkami i słodyczami. Przygotowano też pożegnalne przedstawienie, w którym duchy
przeszłości wspominały minione lata szkolne, jak również
wybiegały w przyszłość, pokazując, co czeka niektórych
uczniów. Wszystko to zostało pokazane w nagranych przez
naszych uczniów klas VII filmikach. Natomiast w drugiej
części przedstawienia Agentki X odczytały zarzuty i skazały wszystkich absolwentów na przymusowe rozpoczęcie
nauki w szkole średniej, zdobycie wymarzonego zawodu
oraz szczęśliwe życie. Nasi młodzi aktorzy byli wspaniali!
Scenariusz przedstawienia został napisany przez p. Małgorzatę Olszewską.
W ten dzień również uroczyście pożegnano stary, a powitano nowy Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr
4. Swoją obecnością na zakończeniu klas ósmych zaszczycił nas z-ca burmistrza Łukasz Kamiński.
Dla wszystkich był to bardzo trudny, pełen niepewności
rok. Naszym absolwentom życzymy samych sukcesów,
dostania się do wymarzonej szkoły, a wszystkim uczniom
odpoczynku, samych pogodnych dni – po prostu udanych
wakacji!!!
Marlena Jasińska, fot. Ewa Miotke
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CO SŁYCHAĆ W SP 5
Sukcesy Wojtka Iwasiuty
Po sukcesach na Ogólnopolskim Mityngu Lekkiej Atletyki
im. Ireny Szewińskiej uczeń klasy VIII Wojciech Iwasiuta
odniósł sukces podczas Mistrzostw Okręgu Pomorskiego
U12 i U14 w lekkiej atletyce na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie 19 maja. Wojtek w sztafecie szwedzkiej chłopców wraz z kolegami zajął 3 miejsce.
Podczas XIII Pomorskiej Olimpiady Lekkoatletycznej „Dysk
Pomorski 2021″ rozegranej 16 czerwca w Sztumie Wojtek
Iwasiuta zdobył dwa złote medale. Jeden w biegu na 100 m,
a drugi w sztafecie szwedzkiej mix. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów sportowych!
Tekst i fot. Anna Milewska

„Redzka piątka pływa na piątkę – żeglarstwo naszą pasją i kuźnią charakteru”
Już po raz piąty realizujemy edukację żeglarską we współpracy z Yacht Clubem Rewa. Zajęcia teoretyczne w szkole przeprowadził klubowy trener Jędrzej Charłampowicz,
a na zajęcia praktyczne jeździmy do Rewy, gdzie pływamy
na żaglówkach klasy Puck pod nadzorem klubowych trenerów i sterników. Dzieci chętnie podpatrywały doświadczonych sterników, stopniowo przejmując od nich stery
i szoty. Od roku 2017 w projekcie „Redzka Piątka pływa na
piątkę” uczestniczą uczniowie klas starszych. W kolejnych
edycjach obserwujemy coraz większe zainteresowanie projektem, dlatego organizujemy cykliczne spotkania z ludźmi
zasłużonymi dla żeglarstwa. Gościliśmy już Janusza Frąckowiaka, Krzysztofa Stromskiego, Romana Paszke, Zygmunta
Chorenia, Czesława „Kubę” Jakubczyka i Sławomira Rudnickiego. W tym roku ponownie gościem specjalnym był
Sławomir Rudnicki, kapitan jachtu „Zawisza Czarny”, który
w niebywale ciekawy sposób opowiadał o wyprawach na
Grenlandię. Przedstawił zdjęcia mieszkańców wyspy, opowiedział o życiu Innuitów oraz wskazał wpływ zmian klimatycznych na życie niedźwiedzi polarnych. Slajdy z wypraw
kapitana Rudnickiego ukazały codzienne funkcjonowanie
uczestników wypraw polarnych. Projekt finansowany jest
przez Miasto Redę w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dzięki zaangażowaniu Miasta Redy, YCRewa i szkolnych opiekunów
- wolontariuszy, udział uczniów redzkiej Piątki jest w pełni
bezpłatny. Szkoła przystapiła w 2019 roku do Pomorskiego
Programu Edukacji Morskiej.
Tekst Anna Milewska
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Piąte Szkolne Regaty O Puchar Burmistrza Miasta Redy
posumowaniem tegorocznej Edycji Programu Żeglarskiego w redzkiej piątce
W środę 23 czerwca 2021 roku odbyły się Piąte Regaty
o Puchar Burmistrza Miasta Redy w ramach programu
„Redzka Piątka pływa na piątkę – żeglarstwo naszą pasją
i kuźnią charakteru” jako zajęcia zamykające tegoroczną
edycję programu żeglarskiego w Szkole Podstawowej nr
5 w Redzie. O godzinie 9.30 uczestnicy programu wraz z
opiekunami – nauczycielami wyjechali spod szkoły do
Rewy na zawody. Szkolnym koordynatorem tegorocznych
zajęć był nauczyciel wychowania fizycznego Pan Łukasz
Jurga. Po przybyciu do Rewy najpierw zostało przeprowadzone wprowadzenie teoretyczne do regat, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wodzie. Szkolenie przeprowadzone zostało w marinie Yacht Club Rewa przez trenera i koordynatora ds. szkoleniowych Jędrzeja Charłampowicza.

Następnie uczestnicy pływania przydzieleni zostali do klubowych sterników i łodzi. Wśród tegorocznych regatowych
sterników znalazł się znany nam z wcześniejszego spotkania w szkole z dnia 6 czerwca 2019 roku gdański himalaista,
żeglarz i podróżnik Czasław „Kuba” Jakubczyk, który jest
pracownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Gdańskiego. Drugim doskonale nam znanym sternikiem był Pan Przemysław Gierak - Zastępca
Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr
5 w Redzie, który niemal od zainicjowania pierwszych edycji szkolnych zajęć żeglarskich bacznie obserwował nasze
żeglarskie poczynania, wspierał synów i uczniów w zajęciach, a ostatnio aktywnie uczestniczył w zajęciach jako
klubowy sternik. O zainteresowaniu zajęciami świadczy
także spontaniczne przybycie na zawody ubiegłorocznych
absolwentów szkoły, uczestników poprzednich edycji programu, którzy swoją aktywną postawą wyprosili dodatkową łódkę i możliwość udziału w tegorocznej rywalizacji. W
Piątych Szkolnych Regatach rozegrane zostały trzy wyścigi,
podczas których pokonywaliśmy wyznaczoną trasę wokół
ustawionych na wodzie bojek. Podczas zawodów funkcję
sędziego regat pełnił Kacper Frąckowiak. Na pontonie nad
bezpieczeństwem załóg czuwał bosman Marcin Kuptz. Regaty przebiegały przy wspaniałej pogodzie. Zdobyte podczas wcześniejszych zajęć umiejętności wykorzystywane
były tym razem podczas prawdziwych wyścigów, podczas
których nie brakowało sportowej rywalizacji i emocji szczególnie podczas startów i manewrów na bojach.
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Gratulujemy wszystkim załogom udziału i ukończenia
wszystkich wyścigów, a zwycięzcom w sposób szczególny zdobytych umiejętności, wspaniale przyjętej taktyki i
skuteczności. Najlepsza załoga kierowana przez sternika
Jerzego Filipowicza z radością odebrała zwycięski Puchar
Burmistrza Miasta Redy za zdobycie pierwszego miejsca
w Piątych Szkolnych Regatach Rewa 2021, który powędrował w ręce uradowanej Mai Garkowskiej. Dekoracji zwycięskich załóg dokonał Pan Leszek Hebel – Radny Miasta
Redy i Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji
i Promocji, który przekazał także wszystkim uczestnikom
regat upominki. Na koniec uroczystości dekoracji trzy zwycięskie załogi ze sternikami zajęły zaszczytne miejsca na
podium i pozwoliły upamiętnić swój sukces na pamiątkowych fotografiach.

Niewątpliwie ostatnie tegoroczne zajęcia edukacji żeglarskiej swoim przebiegiem i wspaniałą, sportową atmosferą udowodniły potrzebę organizowania kolejnych zajęć
żeglarskich w szkole. Radość małych uczestników projektu jest najwspanialszym podziękowaniem dla wszystkich
osób i instytucji zaangażowanych w realizację programu
„Redzka Piątka pływa na piątkę – żeglarstwo naszą pasją
i kuźnią charakteru”. Dziękujemy zatem: Miastu Redzie za
wspieranie programu i udzielone dofinansowanie, Stowarzyszeniu Yacht Club Rewa, wspaniałym pracownikom
klubu i klubowym sternikom za wielką przyjaźń i przeprowadzenie już piątej edycji programu, nauczycielom szkoły
za udział w zajęciach i społeczną pracę nad zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom, Radnemu Leszkowi Heblowi za
udział w podsumowaniu regat i zorganizowanie upominków dla uczestników regat, rodzicom za wspieranie i kibicowanie swoich pociech, a także absolwentom szkoły za
aktywną postawę i pasję do żeglarstwa.
Tekst i fot. Anna Milewska

CO SŁYCHAĆ W SP 6
Spotkanie z graficzką i ilustratorką, Katarzyną Drewek- Wojtasik.
Co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie spotykają się z ciekawymi ludźmi. Gościli już podróżników,
autorów książek, artystów malarzy i wiele innych interesujących osób. Tym razem zaprosili na spotkanie ilustratorkę książek dla dzieci i młodzieży, Katarzynę
Drewek- Wojtasik. Co ciekawe, pani Kasia
prywatnie jest absolwentką redzkiej
Szóstki! Niejeden z nauczycieli pamięta małą Kasię, która niemal „od
zawsze” uwielbiała rysować, tworzyć
komiksy, malować obrazki.
Mała Kasia spełniła swoje marzenie
i jako dorosła Katarzyna nadal robi to
co lubi najbardziej: rysuje, projektuje,
realizuje się jako autorka wielu niebanalnych projektów. Niedawno pojawiła się reedycja znanej książki F. H. Burnett pt. „Tajemniczy Ogród”,
a ilustracje do niej wykonała właśnie Katarzyna Drewek-Wojtasik. Można szczerze przyznać, że to chyba jedno
z najpiękniejszych wydań tej lektury. Właśnie dzięki pięknej oprawie graficznej stworzonej przez panią Kasię.

Sukces w 50. Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”
27 maja 2021 roku odbyły się miejsko – gminne eliminacje
50 już edycji konkursu „Rodnô Mòwa”. To bardzo ważny
konkurs dla Kaszubów o wieloletniej tradycji, promujący
kulturę i mowę kaszubską.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 3b: Agata
Lesner i Helena Pieczunka. Uczestniczki musiały zaprezentować dwa utwory w języku kaszubskim: wiersz i prozę.
W sześciu kategoriach wiekowych zostali wyłonieni zwycięzcy, których oceniała niezależna komisja konkursowa
pod względem interpretacji utworu, kultury słowa oraz
ogólnego wyrazu artystycznego.
W kategorii klas I – III nasze reprezentantki zajęły I i II miejsce:
• Helena Pieczunka – I miejsce
• Agata Lesner – II miejsce
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych
w Chmielnie!
Tekst i fot. M. B.
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RÓŻA EKOLOGII 2021
Najważniejsza nagroda RÓŻA EKOLOGII 2021 w zakresie edukacji ekologicznej została przyznana! To wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w obszarze ekologii
i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz za
podejmowane inicjatywy we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na przestrzeni lat.

fot. archiwum KZG”DRiCh”

Nagroda przyznawana jest od 2015 roku. Co roku jedno
przedszkole oraz jedna szkoła są nagradzane specjalnym
wyróżnieniem za całokształt działań w zakresie edukacji
ekologicznej i polityki zrównoważonego rozwoju wpisanej
w codzienne działania placówki oświatowej w minionych
pięciu latach. W kategorii „Szkoły” RÓŻA EKOLOGII
2021 trafiła do Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie!

Powołując Powiatowy Zespół Szkół w Redzie stworzono
zespół do zadań specjalnych w zakresie edukacji ekologicznej. Szkoła pod przewodnictwem Dyrektor Pani Doroty Nowickiej - Klimowicz zaskakuje pomysłowością,
energią i zapałem do pracy. Słowa uznania kierujemy do
całego grona pedagogicznego, za to, że widzi w uczniach
potencjał, wydobywa talenty i angażuje do działań, które
przekładają się na sukcesy w dziedzinie ochrony środowiska naszego regionu. Współpraca z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie edukacji
ekologicznej w ostatnich 5 latach układała się wzorowo.
Placówka uczestniczyła we wszystkich edycjach projektu
edukacyjnego „Lider Lokalnej Ekologii”, w którym realizowano szereg własnych autorskich zadań zgodnie z hasłem
przewodnim projektu, obejmując tematy z zakresu ochrona wód, powietrza i powierzchni ziemi. Szkoła aktywnie
uczestniczy w konkursach zbiórki nakrętek, elektroodpadów i baterii, osiągając doskonałe wyniki w swojej kategorii. Nauczyciele oraz uczniowie realizują także własne Inicjatywy Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
Wręczenie nagrody dla Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie odbyło się 25 czerwca z udziałem:
1) P
 rzewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”, p. Tadeusza Wiśniewskiego,
2) S
 tarosty Wejherowskiego p. Gabrieli Lisius,
3) B
 urmistrza Miasta Redy, p. Krzysztofa Krzemińskiego.
Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni 81-651, ul. Konwaliowa 1. Więcej informacji w zakładce:
https://kzg.pl/edukacja/roza-ekologii/.

NAGRODY W KONKURSACH EKOLOGICZNYCH DLA REDZKICH PLACÓWEK
L.p.

1

Placówka

Działanie

Prywatna Szkoła Podstawowa
im. Tony Halika, ul. Norwida 59,
84-240 Reda

Miejsce/tytuł

Małe dzieci

Celina Głodowska – III miejsce (kl. II)

Nakrętka

I miejsce dla placówki za zbiórkę nakrętek, szkolny
koordynator: p. Dorota Korczakowska

LLE

Tytuł LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 2019-2021, szkolny
koordynator p. Dorota Korczakowska

Ekspert

Tytuł "SZKOŁA EKSPERT EE 2020/2021", przedszkolny
koordynator: p. Dorota Korczakowska
Kalina Malak – III miejsce (kl. VI)

2

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Zawadzkiego 12,
84-240 Reda

fotograficzny

Zuzanna Stanny – III miejsce (kl. VIII)
LLE

3

Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Rekowska 36, 84-240 Reda

Szymon Ulan – Wyróżnienie (kl. VI)

fotograficzny

Tytuł LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 2019-2021, szkolni
koordynatorzy: p. J. Słuszewska-Grychta, p. A. Gerber, p. M.
Szornak
Kacper Komorowski – wyróżnienie (kl. VII)

Nagroda dla placówki - RÓŻA EKOLOGII 2021 w kat. szkoły

Powiatowy Zespół Szkół,
ul. Łąkowa 38, Reda

LLE

Tytuł "Lider Lokalnej Ekologii 2019/2021", szkolny
koordynator: p. Beata Bogalecka

Ekspert

II miejsce (kat. SPP, ZS, SS); szkolny koordynator: p. Beata
Bogalecka

Nakrętka

III miejsce dla placówki za zbiórkę nakrętek, szkolny
koordynator: p. Beata Bogalecka
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