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XXXV sesJa rady MieJsKieJ 
W redZie

reda otrZyMa 
dofinansoWanie na 
roWer Metropolitalny 

Podczas obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Redzie zostały 
podjęte następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXXV/347/2017 o zmianie Uchwały nr 
XXV/265/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 
2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Redy.

2.  Uchwała nr XXXV/348/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Redy. 

3.  Uchwała nr XXXV/349/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Redy. 

4.  Uchwała nr XXXV/350/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie na rzecz Gminy Miasto Reda, prawa użytkowania 
wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
Redy. 

5.  Uchwała nr XXXV/351/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami, których przedmiotem są te same nierucho-
mości, na okres do 3 lat. 

6.  Uchwała nr XXXV/352/2017 o zmianie regulaminu korzy-
stania z cmentarzy będących w administracji Urzędu Mia-
sta Redy na terenie Miasta Redy. 

7.  Uchwała nr XXXV/353/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego w Redzie. 

8.  Uchwała nr XXXV/354/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie w Szkołę Podsta-
wową nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie.

projekt „Budowa systemu roweru Metropolitalnego”, 
zgłoszony przez stowarzyszenie obszar Metropolital-
ny Gdańsk – Gdynia – sopot uzyskał dofinansowanie 
ze środków regionalnego programu operacyjnego Wo-
jewództwa pomorskiego 2014 – 2020 w wysokości 85% 
kosztów kwalifikowanych.

System powstanie na terenie czternastu gmin, w tym również 
na terenie Redy i będzie największy w kraju, najnowocześniej-
szy oraz – dzięki zintegrowaniu poprzez węzły przesiadkowe 
z komunikacją publiczną - najbardziej efektywny.

9.  Uchwała nr XXXV/355/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie w Szkołę Podsta-
wową nr 4 im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie.

10.  Uchwała nr XXXV/356/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie.

11.  Uchwała nr XXXV/357/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie.

12.  Uchwała nr XXXV/358/2017 w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy 
administracyjnej z Rumią.

13.  Uchwała nr XXXV/359/2017 o zmianie Uchwały nr 
XX/220/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar 
obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru go-
dzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeu-
tów i doradców zawodowych. 

14.  Uchwała nr XXXV/360/2017 o zmianie Uchwały nr 
XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 
2016 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2017 rok. 

15.  Uchwała nr XXXV/361/2017 o zmianie uchwały Nr 
XXXI/355/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 
2013r. w sprawie przystanków komunikacyjnych w Mie-
ście Reda, udostępnionych operatorom, przewoźnikom 
i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, któ-
rego właścicielem jest Gmina Miasto Reda. 

Na System Roweru Metropolitalnego składają się rowery, sto-
jaki oraz aplikacje dla użytkowników. Na obszarze objętym 
projektem planuje się zakup ok. 3,5 tys. rowerów z zainsta-
lowanym modułem GPS, elektrozamkiem i alarmem. Uzu-
pełnieniem systemu mogą być także rowery wspomagane 
elektrycznie do wynajmu długookresowego (dla stałych, abo-
namentowych użytkowników). 
System roweru publicznego czwartej generacji, dzięki aplikacji 
internetowej, dostarcza informacji o miejscach postoju rowe-
rów w czasie rzeczywistym oraz stwarza możliwość rezer-
wacji roweru. W ten sposób można mieć pewność, że rower 
który został zarezerwowany będzie czekał i będzie można nim 
dojechać do stacji komunikacji publicznej lub w inne wybrane 
miejsce. 
Uruchomienie Roweru Metropolitalnego w 14 gminach Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot planowane jest 
na wiosnę 2018 r. Plany te są ściśle powiązane z powstaniem 
nowoczesnych węzłów przesiadkowych, takich jak budowany 
w Redzie węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym. Rower 
metropolitalny ma zwiększyć dostępność węzłów integracyj-
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naJWażnieJsZe 
inWestycJe i proJeKty 
realiZoWane oBecnie 
W redZie W oparciu 
o dofinansoWanie 
ZeWnętrZne

naucZyciele naGrodZeni
W piątek, 13 października 2017 roku, w urzędzie Miasta 
w redzie odbyła się doroczna uroczystość wręczenia 
nauczycielom nagród Burmistrza Miasta redy przyzna-
wanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 
z okazji dnia edukacji narodowej. 

Wnioski o przyznanie nagród opiniowała komisja, w skład któ-
rej wchodzili przedstawiciele Urzędu, Komisji Oświaty Rady 
Miejskiej w Redzie, Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidar-
ność” w Redzie oraz Oddziału Związku Zawodowego Nauczy-
cielstwa Polskiego.

Europejski Fundusz Społeczny

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 
1.  „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

stanowiących własność Gminy Miasto Reda” czyli termo-
modernizacja budynków: Ochotniczej Straży Pożarnej, 
przedszkola przy ulicy Łąkowej i przedszkola przy ulicy 
Gniewowskiej;

2.  „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”; 
3.  „Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojaz-

dowymi”; 
4.  „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energoo-

szczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych 
przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda”; 

5.  „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposaże-
nia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ra-
towniczych w Powiecie Wejherowskim”;

6.  „LET`S DO IT” – dofinansowany z  Programu Południowy 
Bałtyk, we współpracy z partnerami z Litwy, Szwecji, Nie-
miec i Danii - szkolenia dla nauczycieli oraz wymiany mło-
dzieżowe w latach 2016 – 2018.

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:
1.  System Aktywizacji aktywności Społeczno-Zawodowej 

w Powiecie Wejherowskim cz. I. i cz. II;
2.   „Poprawa Jakości Edukacji Ogólnej Inwestycją w Przy-

szłość” gdzie Gmina Miasto Reda otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 1 757 717,61 zł. Wsparciem w ramach pro-
jektu zostało objętych 1137 uczniów oraz 194 nauczycieli 
we wszystkich redzkich szkołach  podstawowych i gimna-
zjalnych.

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH
1.  „Czyste powietrze Pomorza”   organizowany przez Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, czyli dofinansowanie likwidacji kotłów opala-
nych węglem, koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi 
gazem lub olejem opałowym; 

2.  „Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej oraz budowa 
instalacji kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie- bieżnia 
okrężna 400 m certyfikowana” dofinansowane ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 
Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – edycja 2016. 
Gmina Miasto Reda otrzymała 50% dofinansowania w wy-
sokości 1.230.000,00 PLN. 

nych, umożliwiając szybszą i bardziej komfortową przesiadkę 
na inny środek transportu zbiorowego (np. pociąg, autobus, 
trolejbus czy tramwaj). Lokalizacja stacji postoju rowerów 
w  Redzie była przedmiotem konsultacji społecznych, w  ra-
mach których mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje. Reda 
otrzyma prawdopodobnie 39 rowerów, których główne sta-
cje będą się znajdować m.in. przy dworcu PKP, na ul. Łąkowej, 
przy parku miejskim i innych, uczęszczanych punktach mia-
sta, łącznie na terenie Redy znajdzie się 16 stacji postojowych. 
Do projektu System Roweru Metropolitalnego przystępują 
następujące samorządy: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Reda, Ru-
mia, Żukowo, Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Mia-
sta Tczewa, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Miasto 
Puck oraz Gmina Władysławowo.

nagrody otrzymali:
Elżbieta Strzelka i Anna Kondrat ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Redzie, Teresa Dopke, Barbara Stenzel – Wencel i Jan Skro-
bul ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie, Gabriela Okrój, Hen-
ryka Rotta i Elżbieta Majchrzak ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Redzie oraz Bogumiła Drewek ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Redzie.

fot. UM

fot. UM
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inforMacJa 
dotycZąca 
śWiadcZenia 
WychoWaWcZeGo

KonferencJa profilaKtycZna 
„proBleMy są Wśród nas” 
– 29 WrZesień 2017

MłodZieżoWa rada MieJsKa 

Wspólnota anoniMoWych 
alKoholiKóW W redZie 

ZaprasZa na spotKania
Masz problem z alkoholem, chcesz przestać pić... 
anonimowi alkoholicy zapraszają na spotkania 

w każdą sobotę o godz. 18:00, w salce przy kościele 
nMp przy ul. Gdańskiej 3 w redzie.

Więcej informacji o działalności aa w polsce można znaleźć 
na stronie: http://aa24.pl/pl
infolinia 801 033 242

e-mail: aa@aa.org.pl

dyrektor Miejskiego ośrodka pomocy społecznej w re-
dzie informuje, że w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 
23 października 2017 r. złożono 2124 wnioski o ustale-
nie prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Kompletne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 r. złożo-
ne w  terminie do 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 
lub drogą elektroniczną – rozpatrzone, zakończone przyzna-
ną decyzją i wypłatą świadczeń zrealizowane zostaną w termi-
nie do 31 października 2017 r. 
Wnioski złożone w terminie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. 
wypłata nastąpi w terminie do 30 listopada 2017 r. z wyrów-
naniem za październik 2017 r.
Wnioski złożone w terminie od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. 
wypłata nastąpi w terminie do 31 grudnia 2017 r. z wyrówna-
niem za październik i listopad 2017 r.

Znamy już skład Młodzieżowej rady Miejskiej iii kaden-
cji. są to:
Grzegorz Bach, Julia Bach, Dominika Brzostek, Klaudia 
Murszewska, Daniel Grunwald, Bartosz Nowak, Weroni-
ka Mojsiejenko, Kamil Trocki, Tomasz Rutkowski, Wikto-
ria Ostrowicka, Maciej Zwara, Aleksandra Kwiatkowska, 
Aleksandra Czech, Aleksandra Hutnik, Filip Bakulski, Na-
talia Puszczewicz, Julia Lieder, Karolina Zabrodzka, Ma-
ciej Leszczyński. 
Akty nominacji wręczono młodym radnym w dniu 19 paź-
dziernika 2017 r.

Miejski ośrodek pomocy społecznej w redzie i Gminna 
Komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w redzie były organizatorem konferen-
cji profilaktycznej „proBleMy są wśród nas”, będącej 
realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania al-
koholizmowi.

Konferencję rozpoczął spektakl „Labirynt”, w którym wystąpili 
aktorzy Teatru Kurtyna z Krakowa: Ewelina Zaniewska i Piotr 
Matuszewicz.
Merytoryczną część konferencji rozpoczęła Pani Wanda Cho-
macka, przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, następnie głos kolejno 
zabrali: Ewa Rój - psycholog szkolny, Mirosława Bylińska - ku-
rator sądowy, Ryszard Rychert - Naczelnik Wydziału Prewencji 
KPP w Wejherowie, Paweł Bykowski - dr socjologii Politechnika 
Gdańska oraz Emilia Kubiaczyk – MOPS Reda. Wśród prele-
gentów był przedstawiciel klubu AA, który przedstawił główne 
założenia programu. 

Konferencja była również zakończeniem działań prowadzo-
nego od maja. do września br. projektu socjalnego pt. „Bądź 
świadomy – zareaguj”, którego koordynatorem jest specjali-
sta pracy socjalnej Emilia Kubiaczyk, w ramach specjalizacji II 
stopnia pracy socjalnej z osobami i rodzinami z problemem 
przemocy. Celem projektu jest podniesienie świadomości 
społecznej i wiedzy mieszkańców miasta Redy dotyczącej 
zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie oraz poszerzenie 
wiedzy służb pracujących w zakresie przemocy w rodzinie. 

fot. M. Kaczmarek

fot. UM

fot. M. Kaczmarek
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inauGuracJa KoleJneGo 
seMestru uniWersytetu 
trZecieGo WieKu

policJanci prZypoMinaJą. 
odBlasKi ratuJą życie!!!

śWięto plonóW 
W reJonie WileńsKiM

4 października 2017 r., w Miejskiej Bibliotece publicznej 
im. hieronima derdowskiego w redzie, redzki uniwer-
sytet trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok aka-
demicki. 

Harmonogram zajęć XXVII semestru UTW 2017/2018 prze-
widuje 54 spotkania, których tematem będą m.in. turystyka, 
sztuka i rękodzieło artystyczne, informatyka, języki – angielski 
i niemiecki, warsztaty fotograficzne, dietetyka, wizaż i gimna-
styka rekreacyjna. W ramach zajęć przewidziane są też wyjaz-
dy szkoleniowe i wycieczka zagraniczna. Wykład inauguracyj-
ny pt. „Finlandia – walory turystyczne i przyrodnicze” wygłosił 
Krzysztof Szczepański.

Zasady bezpiecznego zachowania się na drodze nierzad-
ko bywają lekceważone, także przez pieszych. świet-
nym sposobem na poprawę bezpieczeństwa pieszych 
jest noszenie przez nich elementów odblaskowych. 

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu 
drogowego, policjanci przypominają, że obowiązkowe używa-
nie odblasków dotyczy pieszych poruszających się po zmroku 
w terenie niezabudowanym. Zdrowy rozsądek podpowiada, 
aby o odblaskach pamiętać nie tylko poza miastem i nie tylko 
z myślą o uniknięciu kary. Pamiętajmy o własnym bezpieczeń-
stwie. Bądźmy widoczni dla zmotoryzowanych - świecący ele-
ment pomoże uchronić pieszego przed wypadkiem, szczegól-
nie teraz, kiedy zmrok zapada coraz wcześniej.
Okres jesienno-zimowy jest sporym wyzwaniem, zarówno dla 
kierujących pojazdami, jak i dla pieszych. Szybko zapadający 
zmrok, częste opady atmosferyczne, a przez to znacznie gor-
sza widoczność powodują, że o wypadek nietrudno. Policjanci 
przypominają, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od 
nas samych. Jedną z najważniejszych reguł bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym jest zasada WIDZIEĆ I BYĆ WIDZIANYM. 
Kierowcy, jadąc nieoświetloną drogą, w deszczu, często ośle-
pieni światłem reflektorów innych samochodów, widzą tylko 
to, co rzuca się w oczy, co emituje bądź odbija światło. W takich 
warunkach pieszy na pewno nie zostanie zauważony w porę. 
Nawet, jeśli sam widzi zbliżający się do niego samochód, to 
może być praktycznie pewien, że kierowca nie widzi jego. 
Pamiętajmy, że ważne jest właściwe umieszczenie odblasków. 
Powinno się ich używać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy 
środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli 
pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ru-
chu drogowego. Odblask schowany w plecaku nie spełni swo-
jej roli! Jeśli jesteś rodzicem, to zadbaj o to, żeby Twoje dziecko 
używało odblasków – przecież Ci na nim zależy! 
odblask nawet w mieście to rozsądna konieczność. 
Nie zapominajmy. Pogarszające się warunki pogodowe powo-
dują także gorszą przyczepność, co jest szczególnie ważne 
przy przechodzeniu przez jezdnię, nawet na pasach! Nie moż-
na wchodzić przed nadjeżdżający pojazd, jeśli nie jesteśmy 
pewni, że kierowca nas widzi, a także, że zdąży wyhamować. 
Deszcz, liście, a później także śnieg i lód znacznie wydłużają 
drogę hamowania. Nie powodujmy niebezpiecznych sytuacji! 
Lepiej jest poczekać kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund i mieć 
pewność, że cali i zdrowi pokonamy jezdnię.

na zaproszenie pana Michała Bortkiewicza, starosty 
Gminy awiżenie – miasta partnerskiego redy, delegacja 
redzkich samorządowców gościła w miejscowości pikie-
liszki na dorocznym, tradycyjnym święcie plonów rejo-
nu Wileńskiego.

W składzie delegacji znaleźli się: Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Redzie Kazimierz Okrój oraz radni: Teresa Tkaczyk, 
Piotr Pepliński i Krystian Melzer. Urząd Miasta reprezentował 
Marek Labuda, kierownik Referatu Komunalno – Gospodar-
czego. Uroczystości miały miejsce w dniu 30 września 2017 r.

09 listopada 
w godz. 15.00-16.00 dzielnica rekowo i Ciechocino, 

w godz. 16.00-17.00 osiedle przy Młynie, 
ul. Garncarska i ul. Morska oraz Moście Błota

16 listopada 
w godz. 15.00 -16.00 ul. M. konopnickiej, 

pieleszewo i Betlejem, 
w godz. 16.00-17.00 dzielnica Centrum

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

poZnaJ sWoJeGo dZielnicoWeGo!

fot. archiwum prywatne

fot. M. Kaczmarek
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„cudZe chWalicie, sWeGo 
nie Znacie” - WanożiMË 
pÒ KasZËBach

śluBoWania ucZnióW Klas 
pierWsZych i cZWartych 

let’s do it – WrZeśnioWa 
WyMiana JęZyKoWa W danii

Z początkiem nowego roku szkolnego do szkół wróciły 
zajęcia z języka kaszubskiego. oprócz regularnych lek-
cji, młodzi „kaszubiści” realizują program wyjazdów 
edukacyjnych, ukazujących bogactwo tradycji naszego 
regionu. tej jesieni uczniowie szkół podstawowych nr 2 
i nr 6 w redzie odbyli dwie kolejne wycieczki po Kaszu-
bach. 

18 września uczniowie odwiedzili „Zagrodę Sołtysówka” w Ła-
palicach. Dla większości było to niemałe przeżycie, ponieważ 
na co dzień nie mają do czynienia ze zwierzętami gospodarski-
mi. To piękne gospodarstwo jest położone wśród pól i lasów, 
z dostępem do jeziora. 
20 października grupa udała się do środkowej części Kaszub. 
Pierwszym punktem wyprawy były tajemnicze kamienne kręgi 
nieopodal miejscowości Węsiory. Następnie grupa udała się 
do elektrowni wodnej w Soszycy. To najstarsze tego typu miej-
sce w Europie, a jedną z wielu atrakcji są m. in. dwie żarówki 
świecące nieprzerwanie od około 100 lat! W Muzeum Szkoły 
Polskiej w Płotowie rozmawiano o tym, jak bardzo ważna jest 
szkoła i ojczysty język w procesie zachowania tożsamości, 
a w salach Zamku – Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w By-
towie można było oglądać dawne przedmioty codziennego 
użytku, uzbrojenie bytowskich rycerzy i przepiękne kaszub-
skie rękodzieło. Z obu wypraw uczniowie wrócili pełni wrażeń, 
bogatsi o kolejne wspomnienia i doświadczenia z pięknej ka-
szubskiej ziemi.

Tekst: Anna Jankowska, Zdjęcia: A. Jankowska, M. Szornak 

12 października b.r. odbyło się ślubowanie uczniów 
czterech klas pierwszych szkoły podstawowej nr 2 im. 
Małego trójmiasta Kaszubskiego w redzie. 

Na początek, licznie przybyłe na uroczystość rodziny pierw-
szoklasistów podziwiały przygotowane z tej okazji występy, 
a następnie - po symbolicznym „egzaminie pierwszaka” od-
było się ślubowanie w obecności sztandaru szkoły. Dyrektor 
Szkoły Iwona Nowicka dokonała pasowania pierwszoklasi-
stów na pełnoprawnych uczniów szkoły, a całej uroczystości 
dopełniło wręczenie aktów pasowania i legitymacji szkolnych. 
Uczniowie otrzymali również upominki i słodycze ufundowa-

W dniach 23 - 29 września 2017 roku czternaścioro ucz-
niów klas gimnazjalnych ze szkoły podstawowej nr 3, 
pod opieką Barbary Borkowskiej i patryka Wielmowca, 
po raz kolejny wzięło udział w wymianie językowej ex-
changes for all, która odbyła się w duńskiej miejsco-
wości nykoebing falster, w ramach projektu let’s do 
it – south Baltic initiatives to stop climate changes.

W trakcie sześciu dni pobytu w Sophieskolen, najnowocześ-
niejszej szkole największej miejscowości wyspy Falster, ucz-
niowie z trzech nadbałtyckich krajów – Danii, Niemiec i Polski 
– pod okiem doświadczonych instruktorów z Danii, Finlan-
dii oraz Wielkiej Brytanii – rozwijali umiejętności i zdolności 
muzyczne, taneczne i plastyczne. Efekty prac zostały zapre-
zentowane podczas występów na forum dwu szkół: Sophie-
skolen oraz Nysted, gdzie uczestnicy wymiany spotkali się 
z gorącym przyjęciem i gromkimi brawami ze strony zgroma-
dzonych społeczności szkolnych. Z pewnością wymiana języ-
kowa w ramach projektu Let’s Do It wywarła ogromny wpływ 
na motywację i samoocenę uczniów; poprawiła umiejętności 
komunikacji w języku angielskim, a także pogłębiła zrozumie-
nie oraz poszanowanie dla osób o odmiennym języku, religii 
i zwyczajach. Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu 
http://letsdoit-reda-pl.exchangesforall.eu/#home, gdzie na 
blogu można na bieżąco śledzić wydarzenia związane z wy-
mianami Let’s Do It.Wymiana odbywa się w ramach projektu 
„Let’s Do It – South Baltic Initiatives to stop climate changes”, 
dofinansowanego z programu Południowy Bałtyk Priorytet 
5 - Zwiększanie potencjału współpracy lokalnych instytucji 
dla „niebieskiego i zielonego” rozwoju, w ramach Interreg V-A 
Polska – Dania – Niemcy – Litwa - Szwecja. Organizatorem 
jako partner projektu jest Gmina Miasta Reda.

Tekst: Patryk Wielmowiec

ne przez Radę Rodziców.
Dzień później, 13 października, podczas akademii z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, po raz pierwszy w tradycji szkoły 
akt ślubowania w obecności sztandaru szkoły złożyli ucznio-
wie klas czwartych. Był to akt symbolicznego włączenia ich 
w  społeczność uczniowską II etapu edukacyjnego – klas IV 
– VII. Czwartoklasistów czeka jeszcze udział w specjalnie dla 
nich organizowanym Turnieju Integracyjnym Klas IV, który od-
będzie się 8 listopada.
Wszystkim świeżo mianowanym i pasowanym uczniom ży-
czymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz jak najlepszego 
funkcjonowania w społeczności szkolnej.

 fot. SP2

 fot. SP2
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Występ artystycZny W sp 3 
W raMach proJeKtu „let’s do it”

WiZyta ucZnióW oraZ 
naucZycieli sp 3 W turcJi
W raMach proJeKtu erasMus+ 
„read, Write, speaK and enJoy!”

oBchody śWiatoWeGo 
dnia ZWierZąt W sp 3

 27 września w murach szkoły podstawowej nr 3 gosz-
czono grupę międzynarodowej młodzieży, która zapre-
zentowała pokaz artystyczny przygotowany 
w ramach projektu „Wymiany dla Wszystkich”, przed-
stawiający efekty dwudniowej współpracy młodzieży 
z litwy, szwecji i polski. 

Widzowie podziwiali układy taneczne, scenkę teatralną, akro-
bacje cyrkowe oraz umiejętności wokalne, wszystko przygo-
towane przez uczestników wymiany oraz opiekunów i koor-
dynatorów projektu.

Tekst: M. Terlecka

W dniach od 1 do 7 października 2017 r. grupa uczniów 
i nauczycieli z naszej szkoły gościła w Bartin w turcji 
u  jednego z partnerów projektu erasmus+. podczas 
wizyty nauczyciele spotkali się z dyrektorem szkoły 
Bartin toki ortaokulu oraz burmistrzem miasta cemal 
akinem, wymieniając się doświadczeniami na temat 
systemu szkolnictwa w poszczególnych krajach, tj. tur-
cji, polsce, łotwie oraz hiszpanii. 

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach artystycznych oraz przy-
rodniczych prowadzonych metodą eksperymentu. Uczestni-
cy wizyty mieli okazję podziwiać malownicze uliczki Amasry - 
miasteczka położonego na półwyspie wcinającym się w wody 
Morza Czarnego, a także zwiedzić muzeum z ciekawą kolek-
cją eksponatów m.in. z czasów hellenistycznych, rzymskich 
i bizantyjskich. Odwiedzili także Safranbolu - miasto skan-
sen, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO ze względu na odrestaurowane tradycyjne domy 
drewniane z epoki osmańskiej.

4 października w sp nr 3 rozpoczęto obchody świato-
wego dnia Zwierząt, przygotowane w tym roku przez 
panie: M. semmerling i M. szymoniak. uczniowie z klas 
0 –3 przez kolejne dni rozmawiali na lekcjach o ochro-
nie zwierząt, środowisku naturalnym oraz o gatun-
kach, którym grozi wyginięcie.

Nie zabrakło też rozmów na temat zwierząt domowych. Tego 
typu zajęcia uczą dzieci szacunku do zwierząt oraz odpowie-
dzialności za żywą istotę. W piątek najmłodsi uczniowie z klas 
0 lepili zwierzątka z masy solnej. 
najpiękniejsze prace wykonali: 
I miejsce - Daria Ulatowska 0b 
II miejsce - Tymon Hebel 0c
III miejsce -  Karina Wrońska 0b i Michał Bogacz 0a
Wyróżnienie - Rozalia Ferra 0d oraz Lena Muller 0b
Tego samego dnia dzieci z klas II, pracując w grupach, wy-
konały plakaty informujące o corocznej akcji zbiórki karmy 
dla zwierząt ze schroniska w Dąbrówce W tej kategorii nie 
przyznano nagród głównych, ponieważ wszystkie prace były 
bardzo ładne. Kolejny tydzień należał do uczniów klas III i I. 
Starsi, pod czujnym okiem p. T. Dopke pisali w imieniu zwie-
rząt list do ludzi Komisję najbardziej zachwycił list Idy Figlarek 
z kl. III d. Kolejne miejsce należało do Magdy Bistram również 
z kl. III d. Natomiast III m-ce zajęła Zofia Bogorodź z kl. III a.
Na pierwszoklasistów czekało zadanie plastyczne. Wykony-
wali oni rysunki pt. „W świecie zwierząt”.
I m-ce – Amelia Zajączkowska kl. I b
II m- ce - Kinga Jakubina kl I d
III m- ce - Aleksander Żala z kl. I c
Wyróżnienia: Milena Rybak kl. I a oraz Amelia Rewa kl. I d
Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w projekcie, a zwy-
cięzcom konkursów gratulujemy!

Tekst: Maria Szymoniak

W ramach działań projektowych uczniowie brali udział 
w  grach plenerowych na szkolnym boisku, układali z puzzli 
mapy krajów partnerskich, rozmawiali o bohaterach przeczy-
tanych książek, redagowali pamiętniki oraz pozostawili swój 
ślad na pamiątkowym drzewie. 
W pamięci uczniów na pewno na długo pozostanie gościn-
ność tureckich rodzin, które otworzyły dla uczestników pro-
jektu nie tylko drzwi swoich domów, ale także serca. Wizyta 
w Turcji była dla wszystkich okazją do poznania innej kultury, 
kuchni regionu czarnomorskiego, doskonalenia umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim, a także nawiązania no-
wych przyjaźni.

Tekst: Justyna Zabrodzka, Zdjęcia: Grażyna Napieraj

 fot. SP3
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prZyZnano stypendia 
BurMistrZa Miasta redy 

W sobotni wieczór, 14 października, sala redzkiej fa-
bryki Kultury zapełniła się widzami przybyłymi, aby 
obejrzeć kolejny premierowy spektakl miejscowego 
kabaretu seniorów „ZGredy Z redy – co w redzie pisz-
czy, co w kościach strzyka”. 

Był to spektakl wyjątkowy, bo z okazji dwóch jubileuszy: 50 
– lecia miasta i małżeństwa pary wykonawców, Genowefy 
i Jana Kohnke. Oprócz jubilatów wystąpili: Anna Mostek, Bar-
bara Kajzer oraz Barbara i Wojciech Wyka. Tak jak w tytule, 

Miejska Komisja stypendialna przyznała uczniom i stu-
dentom jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta redy 
za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. 

Stypendia naukowe otrzymało 23 uczniów, 48 uczniów otrzy-
mało stypendia sportowe, a 33 osoby stypendia artystyczne. 
Stypendia za osiągnięcia sportowe dla studentów otrzymały 
dwie osoby. Stypendia te przyznawane są tylko mieszkańcom 
Redy i to stanowi – oprócz udokumentowanych osiągnięć na-
ukowych, sportowych lub artystycznych - warunek ubiegania 
się o stypendium. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 
19 października w auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie. 
Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu http://miasto.reda.pl/2017/stypendia-burmistrza-mia-
sta-redy-uczniowie-3

28 września, na kolejne 3 lata wybrano prezydium 
Zarządu okręgu Kaszubsko – pomorskiego stowarzy-
szenia polskich Kombatantów obrońców ojczyzny im. 
gen. Władysława andersa. Wybranym osobom ser-
decznie gratulujemy!

Tadeusz Kisielewski - Przewodniczący Zarządu
Marian Trocki - Wiceprzewodniczący Zarządu
Katarzyna Mojsiewicz - Sekretarz Zarządu
Halina Kiedrowska - Skarbnik

Mariusz Świderski – Członek Zarządu
Wybrano również Komisję Rewizyjną, w której zasiadają:
Antoni Kozłowski – Przewodniczący
Antoni Jaks – Wiceprzewodniczący
Bożena Niedźwiedź i Jolanta Wilczyńska – Członkowie Komisji 

Przypominamy, że Przewodniczący Zarządu Okręgu Kaszub-
sko - Pomorskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
Obrońców Ojczyzny Tadeusz Kisielewski pełni dyżur w drugą 
i czwartą środę miesiąca, w godz. 9.00 - 11.00, w Urzędzie 
Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 10. 
Jednocześnie informujemy, że biuro Stowarzyszenia w Gdyni 
Leszczynkach, na ul. Mikołaja będzie w czasie remontu bu-
dynku nieczynne.

tradycją szkoły podstawowej nr 6 w redzie jest corocz-
ny festyn pod hasłem „dzień pieczonego Ziemniaka”. 
tak też było i w tym roku. Już od samego rana woźny, 
Jan czerwionka, przygotowywał wielkie ognisko w po-
bliżu boiska szkolnego, do którego przed godziną 16.00 
do gorącego popiołu zostały wrzucone ziemniaki.

Dzieci i rodzice wzięli udział w zawodach sportowych, w któ-
rych głównym rekwizytem był oczywiście ziemniak. Wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali nagrody oraz soki firmy Salvit 
Prima. Wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment wybie-
rania z ogniska upieczonych ziemniaków. Ustawiła się po nie 
długa kolejka dzieci i dorosłych. Co bardziej przedsiębiorcze 
osoby przyszły na festyn zaopatrzone w przyprawy, ketchup, 
czy majonez. Rodzice uczniów z poszczególnych klas zorgani-
zowali niemalże całe pikniki z potrawami w których ziemniak 
występował w „roli głównej”. Byli też tacy, którzy przynieśli 
zaostrzone kijki i..... kiełbaski. Sporą atrakcją tegorocznego 
festynu były także świeżo wyciskane przez panie z firmy Sal-
vit Prima soki jabłkowe i marchewkowe z dodatkiem banana, 
które w kilka przysłowiowych minut zyskały fanów wśród 
dzieci i dorosłych. Można było poczęstować się także świeżą 
marchewką, jabłkiem czy śliwką. Pogoda dopisała, więc każdy 
z przyjemnością uczestniczył w spotkaniu. Całą imprezę po-
prowadził dyrektor szkoły, Mirosław Rożyński oraz Sylwia Fry-
mark i Arkadiusz Janor - nauczyciele wychowania fizycznego. 
Prowadzących aktywnie wspomagali przedstawiciele szkolne-
go Samorządu Uczniowskiego.

aka

15 WrZeśnia - dZień 
piecZoneGo ZieMniaKa 
W redZKieJ sZóstce

noWy ZarZąd stoWarZysZenia 
KoMBatantóW

KoleJna preMiera 
redZKieGo KaBaretu

 fot. SP6
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Miejska Biblioteka publiczna w redzie po raz pierwszy 
organizuje zaduszki poetyckie, poświęcone zmarłym 
czytelnikom, mieszkańcom redy, naszym drogim bli-
skim...

Swoje wiersze zaprezentują słuchacze Uniwersytetu III Wie-
ku, będzie można też posłuchać wierszy naszych Czytelników, 
którzy już odeszli... Zapraszamy do Biblioteki 8 listopada 
2017 r. o godz. 16:00. „Życie ludzkie jak iskra, jak płomyk 
zdmuchnięty powiewem wiatru, jak wiersz niedokończony - 
błyska i gaśnie” Autorem zdjęcia jest pan Adam Majkowski. 
Dziękujemy.

15 października w redzkim aquaparku Miejski dom 
Kultury zorganizował wernisaż wystawy fotograficznej 
sławka podwojskiego „50 twarzy redy”. 

Było to zwieńczenie projektu, realizowanego z okazji 50 – le-
cia nadania Redzie praw miejskich, w ramach którego latem 
odbyły się dwie gry miejskie. Wystawę będzie można oglądać 
do 15 listopada. Projekt „50 Twarzy Redy” został dofinanso-
wany ze środków Muzeum Historii Polski w programie „Pa-
triotyzm jutra”. 

spektakl opowiadał z przymrużeniem oka o mieście i rodzin-
nych relacjach. Publiczność świetnie się bawiła, nagradzając 
wykonawców owacjami na stojąco, zaś jubilatom odśpiewano 
gromkie sto lat. Nie zabrakło jubileuszowego tortu, kwiatów 
i życzeń.

X poMorsKie spotKania 
pisarZy Z MłodyMi 
cZytelniKaMi

prZeGląd Małych forM 
teatralnych

W redZie Już nieBaWeM!

W środę, 4 października uczniowie klas piątych szko-
ły podstawowej nr 3 wybrali się do Miejskiej Biblioteki 
publicznej w redzie na spotkanie autorskie z panią Ka-
tarzyną ryrych. 

Była to już X edycja Pomorskich Spotkań Pisarzy z Młodymi 
Czytelnikami, w której brali udział uczniowie z naszej szkoły. 
Akcja ta odbywa się pod hasłem „Z książką na walizkach”. 
 Pisarka opowiadała o swoich książkach, procesie ich two-
rzenia oraz przedstawiała fragmenty takich dzieł jak „Król” 
czy „Tylko dla twoich oczu”. Padały również liczne pytania.
 Uczniowie otrzymali za kładki z autografem pisarki oraz 
mogli kupić sobie książki z dedykacją autorki. Księgozbiór 
biblioteki szkolnej również wzbogacił się o takie pozycje, jak 
„Koniec świata nr 13” oraz „Opowiadania o psach – Na psa 
urok!”

Tekst: Teresa Dopke

Zapraszamy na XV powiatowy przegląd 
Małych form teatralnych w redzie. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 10 listopada 2016 na 
adres: Miejski dom kultury w redzie, ul. Łąkowa 59 a, 84-
240 reda, mailem: mdk@reda.pl lub faxem: 58 678 31 67.

przegląd odbędzie się na deskach sceny Zs1, dnia 26 li-
stopada 2016, rozpoczęcie o godzinie 10:00. Wstęp wol-
ny! Zapraszamy na widownię!

do konkursu przystąpić mogą grupy teatralne 
oraz aktorzy z powiatu wejherowskiego oraz do 5 grup 
spoza powiatu. zapraszamy zarówno artystów niezależ-
nych jak i tych należących do szkół, domów kultury i innych 
placówek! 

przegląd składa się z trzech kategorii: Junior, MłodZież 
i dorośli oraz MonodraM.
Szczegółowy regulamin oraz karty zgłoszenia znajdą pań-
stwo na stronie internetowej: www.mdk.reda.pl 

Wernisaż 
WystaWy 
fotoGraficZneJ 
słaWKa 
podWoJsKieGo 

fot. M. Kaczmarek

fot. M. Kaczmarek
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listopad Z faBryKą Kultury! 

Wrzesień to dla redzkiej młodzieży wyjątkowy czas. 

Podczas gdy uczniowie ze SP4 wraz z podopiecznymi ze szko-
ły Falkenbergskolan (Kalmar – Szwecja) i Garzdai Minjo Pro-
gimnazija (Litwa) brali udział w wymianie w naszym mieście 
szkoląc się pod okiem instruktorów z trzech dziedzin sztuki: 
Pako (Portugalia) – taniec, Milan (Serbia) – akrobatyka cyrko-
wa, Richardt (Dania)- muzyka. Młodzież z SP 3 pojechała do 
Danii i podczas 6 dni pobytu miała okazję, nie tylko, do in-
tegracji ze swoimi rówieśnikami w trakcie zajęć, ale również 
poznać zwyczaje przedstawicieli każdego kraju podczas wie-
czoru międzykulturowego czy prac projektowych.
Dla wszystkich bez wyjątku była to niebywała okazja do pod-
szkolenia języka angielskiego, zapoznania się z niezwykłymi 
dziedzinami sztuki w praktyce, ale również zawiązania mię-
dzynarodowych przyjaźni i podniesienia samooceny i wzro-
stu motywacji.
Gmina Miasto Reda jest partnerem projektu „Let’s do it – So-
uth Baltic Initiatives to stop climate changes” dofinansowane-
go z programu Południowy Bałtyk Priorytet 5 – Zwiększanie 
potencjału współpracy lokalnych instytucji dla „niebieskiego 
i zielonego” rozwoju, w ramach Interreg V-A Polska – Dania – 
Niemcy – Litwa – Szwecja.

taK! to Już 3 lata! 
Fabryka Kultury już od 3 lat specjalnie dla Was zaprasza na koncerty, 
kabarety i pokazy kinowe, dzięki nam mogliście wziąć udział w ponad 

100 rodzajach 
warsztatów oraz wielu wydarzeniach w przestrzeni miejskiej!

Dziękujemy, że jesteście z nami! Dlatego już 12 listopada 2017 (godzina 
18:00) zapraszamy Was na małe urodzinowe przyjęcie! Na scenie 

pojawią się grający na wiadrach Bucket Guys i Monika Kitel z zespołem. 

„let’s do it!”, cZyli 
MiędZynarodoWe WyMiany 
MłodZieży
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Oferta edukacyjna  
w roku szkolnym 2017/2018 

Wzorem lat ubiegłych również na rok szkolny 
2017/2018 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” przygotował propozycje działań z zakresu 
edukacji ekologicznej, skierowane do wszystkich 
placówek oświatowych z terenu gmin Związku, 
tj. Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa oraz gmin 
Szemud, Wejherowo i Kosakowo. Propozycje 
współpracy w zakresie edukacji ekologicznej w  roku 
szkolnym 2017/2018 kierujemy do placówek 
oświatowych już po raz dwudziesty. W bieżącym roku 
szkolnym szczególną uwagę pragniemy skierować 
na zagadnienia związane z powietrzem i jego ochroną. 
 

I. Warsztaty terenowe: 
 „Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania 

odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA;  
 „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze 

spółką OPEC Gdynia;  
 „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie 

wody” we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia. 
 

II. Konkursy ekologiczne: 
 „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XX edycja) – wykonanie 

pracy plastycznej pt. „Mój wymarzony ogród”,  
 „Mała nakrętka, duży problem” (XV edycja) – zbiórka 

plastikowych nakrętek,  
 „Konkurs fotograficzny” (X edycja) – wykonanie 

fotografii pt. „Czyste powietrze w roli głównej”, 
 „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (VIII edycja) 

- zadaniem przeprowadzenie akcji informacyjnej 
happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,  

 „Konkurs wiedzy ekologicznej” (XII edycja) - temat 
tegorocznej edycji: „Ochrona powietrza”, 

 „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych”.  
 

III. Projekty edukacyjne: 
 „Lider Lokalnej Ekologii” (IX edycja) pt. „Ciepło 

i nowocześnie”,  
 „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja), 

pt. „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?”.  
 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie 
internetowej www.kzg.pl – zakładka „Edukacja”. 

 
 
 
 

Nieodpłatny odbiór dużych, zużytych 
sprzętów RTV i AGD z domów i mieszkań! 

 Co odbieramy? 
Duży, zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) 
o wadze powyżej 20 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny 
i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie 
dotyczy odpadów pochodzących z działalności 
gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający 
sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu 
z zabudowy. 

 Przygotowanie sprzętu do odbioru 
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. 
Lodówka powinna być rozmrożona. Należy także 
zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz 
wymontować sprzęt z zabudowy. 
 
 Terminy odbiorów 

Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory 
odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. 
Termin zostanie potwierdzony telefonicznie przez 
pracowników Związku dzień przed planowanym 
odbiorem. 

 58 624 66 11 
www.kzg.pl/formularz-odbiory 

Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też 
oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych znajduje się na 
ul. Chrzanowskiego 44 na terenie Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. i jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-18:00 
oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00. 
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