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REDA LIDEREM
OSZCZĘDNOŚCI
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące
wydatków w samorządach. Wśród miast w naszym regionie to
właśnie Reda może się pochwalić najmniejszym obciążeniem
podatników, biorąc pod uwagę wydatki urzędu w przeliczeniu
na jednego mieszkańca.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

fot. M. Kaczmarek

Podczas obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Redzie, która
odbyła się w dniu 28 marca 2018 roku zostały podjęte
następujące uchwały:
1. Uchwała nr XLI/429/2018 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie.
2. U
 chwała nr XLI/430/2018 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat.
3. Uchwała nr XLI/431/2018 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne rozwiązanie umowy przeniesienia prawa
użytkowania wieczystego.
4. Uchwała nr XLI/432/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto
Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa.
5. Uchwała nr XLI/433/2018 w sprawie wysokości i zasad
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez
dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci,
na które przyznawana jest dotacja.
6. Uchwała nr XLI/434/2018 w sprawie programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda na
rok 2018.
7. n
 r XLI/435/2018 w sprawie podziału Miasta Redy na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
8. Uchwała nr XLI/436/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy
Miasto Reda na lata 2018-2020.
9. U
 chwała nr XLI/437/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/401/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy
rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na
publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy.
10. Uchwała nr XLI/438/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVI-

II/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2018 rok.
11. Uchwała nr XLI/439/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Redy.
Podczas obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Redzie, która
odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 roku zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała nr XLII/440/2018 o zmianie Uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie przeprowadzenia na terenie
miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
2. U
 chwała nr XLII/441/2018 w sprawie podziału Miasta
Redy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
3. Uchwała nr XLII/442/2018 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto
Reda.
4. Uchwała nr XLII/443/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miasto Reda.
5. Uchwała nr XLII/444/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2018 rok.
6. Uchwała nr XLII/445/2018 o zmianie Uchwały nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.
7. U
 chwała nr XLII/446/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w użyczenie przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Redzie, nieruchomości będących w jego
trwałym zarządzie, na rzecz Miejskiego Domu Kultury
w Redzie, na czas nieoznaczony

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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NAZWA DLA ROWERU
METROPOLITALNEGO
WYBRANA!

fot. Roman Jocher

mistrz Redy, Pani Sylwia Biankowska, zastępca burmistrza
Kartuz, Pan Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu,
Pan Michał Guć, wiceprezydent Gdyni i Pan Ryszard Cebela
z Urzędu Gminy i Miasta Żukowo.
Projekt „Budowa Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi
17 218 259 zł.

SYSTEM POWIADAMIANIA
MIESZKAŃCÓW

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Redy do korzystania z bezpłatnej aplikacji BLISKO.
MEVO zwyciężyło w konkursie na nazwę dla Systemu
Roweru Metropolitalnego. 51% internautów zagłosowało na nazwę wywodzącą się z języka esperanto. Drugie
miejsce zajęło Kòło, zaś trzecie Metrower.
Głosowanie na nazwę dla Roweru Metropolitalnego trwało
od 16 do 22 kwietnia. Internauci oddali ponad 3500 głosów.
51% z nich zdobyła nazwa Mevo, 30 % - Kòło, zaś 19% Metrower.
– Opracowując propozycję nazwy szukałem wspólnego mianownika dla Trójmiasta i całego naszego regionu. Mewa jest takim wspólnym mianownikiem, bo występuje u nas praktycznie
wszędzie – mówił podczas uroczystości Michał Wiśniewski,
autor nazwy MEVO. – Mnie osobiście mewa kojarzy się również z wolnością. Dodatkowo chciałem nieco umiędzynarodowić moją propozycję, dlatego wybór padł na esperanto. Myślę,
że każdy może w tej nazwie coś dla siebie odnaleźć. Pozostałe
nazwy były również pomysłowe i udane. Gratuluję wszystkim
i dziękuję – dodał.
Zwycięzca konkursu wygrał 6-letni karnet na korzystanie
z Roweru Metropolitalnego. Pozostali finaliści otrzymali
roczne karnety na MEVO. Podsumowując, konkurs cieszył
się bardzo dużą popularnością wśród internautów.
– Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Nie tylko tym, którzy
zgłosili 1344 propozycje, ale też pozostałym ponad 3500 osobom, które oddały głos – mówi Krzysztof Perycz-Szczepański,
kierownik projektu System Roweru Metropolitalnego i dodaje: Niebawem będziemy kontaktować się z osobami, które brały udział głosowaniu i wygrały bilety do kina, karnety
na MEVO i upominki od ZTM Gdańsk.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w poniedziałek, 23
kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Turystycznego Sopot.
Oprócz autorów nazw: Pani Olgi Jałoszyńskiej (Kòło), Pana
Michała Wiśniewskiego (Mevo) i Pana Wojciecha Rykaczewskiego (Metrower) w uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych: Pan Krzysztof Krzemiński, bur-

• Jeśli masz smartfona lub tablet pobierz bezpłatną aplikację BLISKO
• Wpisz w wyszukiwarce swoją miejscowość
• Każdy nadawca proponuje własny zestaw serwisów –
wybierz te serwisy, które Cię interesują (powiadomienia
będą przychodzić tyko z wybranych serwisów)
• W każdej chwili możesz zmieniać swoje ustawienia: nadawców i ich serwisy, kanały komunikacji
Serwisy miejskie, które są dostępne to:
• Imprezy i wydarzenia – informacje o imprezach miejskich, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, itp.,
• Sprawy mieszkańców - informacje o konsultacjach społecznych, spotkaniach z Burmistrzem, itp.,
• Stowarzyszenia - ważne informacje od stowarzyszeń jak
np. zbiórki charytatywne,
• Ostrzeżenia - informacje o wszelkiego typu zagrożeniach
lub utrudnieniach.
Aplikacja jest całkowicie bezpłatna. Można ją pobrać na
wszystkie systemy mobilne w Google Play, APP Store oraz
Windows Store, wpisując w wyszukiwarkę „Blisko”.
W aplikacji „Blisko” można również włączyć inne powiadomienia:
• Child Alert – ogólnopolski kanał z komunikatami na temat poszukiwania zaginionych dzieci,
• R SO – czyli Regionalny System Ostrzegania nadający komunikaty o zagrożeniach pogodowych i nie tylko,
• w yłączenia prądu – informacje od operatorów energetycznych o planowanych i awaryjnych wyłączeniach prądu z dokładnością do ulicy i numeru bloku (po podaniu
nazwy ulicy i numeru),
• jakość powietrza – komunikaty o jakości powietrza dowolnie wybranej stacji (należy wybrać z listy dostępnych
stacji).
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BUDŻET OBYWATELSKI 2018

REDZIANIE WYBRALI!
Znamy już wyniki głosowania w drugiej edycji redzkiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie pod głosowanie
poddano osiemnaście wniosków.
Tym razem można było głosować wyłącznie elektronicznie.
Niosło to za sobą pewne utrudnienia, ale urzędnicy cały
czas służyli pomocą i informacją. W pierwszej edycji oddano
około 1500 głosów, teraz o ponad tysiąc więcej. Łączny, szacunkowy koszt realizacji zadań wyniesie blisko 250 tys. zł. Ze
środków Budżetu Obywatelskiego są finansowane projekty,
których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku kalendarzowego i jednego roku budżetowego.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY
1. Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej
na odcinku ok. 200 mb
Ilość oddanych głosów – 367
2. Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy
Betlejem
Ilość oddanych głosów – 360
3. B
 udowa placu zabaw dla dzieci
i młodzieży w dzielnicy Reda
Ciechocino
Ilość oddanych głosów – 297
4. Psi Park Reda
Ilość oddanych głosów – 213
5. Bezpieczny przystanek autobusowy
przy Szkole Podstawowej nr 6
Ilość oddanych głosów – 183
Z uwagi na przynależność do Stowarzyszenia Samorządowego Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Reda
dostosowuje kalendarz działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego do innych samorządów zrzeszonych
w Stowarzyszeniu. Miasta i gminy Obszaru Metropolitalnego wybierają projekty w roku poprzedzającym ich realizację, czyli w roku 2018 głosujemy na projekty realizowane
w roku 2019. Zatem mieszkańcy Obszaru, w tym redzianie
- będą głosować w jednym terminie, od 10 do 24 września
2018 roku.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców Redy, aby od 17
kwietnia do 18 maja 2018 roku zgłaszali propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego 2019. Pamiętajmy, że planowane wydatki na realizację jednego projektu BO 2019
nie mogą przekroczyć 75 000 zł.
Wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem:
www.bo.reda.pl

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO!
10 MAJA

w godz. 15:00 -16:00 Osiedle Konopnickiej,
Reda - Pieleszewo i Betlejem
w godz. 16:00-17:00 dzielnica Centrum

17 MAJA

w godz. 15:00-16:00 osiedle przy Młynie,
ul. Garncarska i ul. Morska oraz Moście Błota
w godz. 16:00-17:00 dzielnica Rekowo i Ciechocino
Spotkania odbywają się w Sali nr 110 Urzędu Miasta
w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

OGÓLNOPOLSKA AKCJI
POLICJI „JEDNOŚLADEM
BEZPIECZNIE DO CELU”
Motocykle, motorowery, rowery - wraz z pierwszymi
promieniami słońca na naszych drogach pojawiło się
więcej jednośladów. Zadbajmy, aby czerpanie przyjemności z jazdy nie zostało przerwane zdarzeniem drogowym.
Na naszych drogach w ostatnich latach nastąpiło lawinowe zwiększenie ilości motocykli oraz motorowerów.
Dzięki nowym przepisom umożliwiającym kierowanie motocyklem o pojemności 125 centymetrów sześciennych
posiadaczom prawa jazdy kategorii B, wymarzone dwa
kółka stały się bardziej dostępne. Co zrobić, aby jazda motocyklem była źródłem przyjemności, a nie długotrwałej
rehabilitacji? Podstawą jest jazda zgodna z przepisami.
Nadmierna prędkość jest najczęściej popełnianym przez
motocyklistów wykroczeniem. Mocne silniki zapewniają
osiąganie 100 kilometrów na godzinę w 3 sekundy. Nie
wolno zapominać jednak, że wraz ze wzrostem prędkości,
wydłuża się droga zatrzymania. Poza tym, inni uczestnicy
ruchu mają mniej czasu na reakcję i mogą nie zauważyć
zbliżającego się z dużą prędkością jednośladu. Ważny jest
też nasz ubiór. Odpowiedni kask, buty, rękawice oraz kombinezon mogą w znaczny sposób uchronić motocyklistę od
poważnych obrażeń. Zadbajmy o stan techniczny naszego
motocykla. Opony muszą mieć odpowiednią głębokość
bieżnika, nie mogą być stare, sparciałe, popękane. Wiek
opony ma ogromne znaczenie. Dobry
bieżnik nie oznacza, że mieszanka zapewni odpowiedni
kontakt z nawierzchnią.
Upływ czasu powoduje,
że opona traci swoje
właściwości. Równie
istotne jest ciśnienie
w kołach.
Nic nie zastąpi jednak
zdrowego rozsądku.
fot. pixabay.com

ZABEZPIECZ SWÓJ ROWER
PRZED KRADZIEŻĄ
Rozpoczyna się sezon rowerowy i zwiększa się zagrożenie kradzieżą jednośladów. Aby zapobiec utracie naszych dwóch kółek, warto je odpowiednio zabezpieczyć.
NIGDY, nawet na kilka minut, nie zostawiaj roweru bez zabezpieczenia!
Nie pozostawiaj roweru na klatce schodowej, suszarni,
piwnicy itp., nawet, jeżeli używasz zabezpieczeń antykradzieżowych, a wejście do klatki zabezpieczone jest domofonem. To właśnie w tych miejscach najczęściej dochodzi
do kradzieży.
Można w znacznym stopniu utrudnić kradzież roweru,
a nawet zniechęcić do niej, stosując odpowiednie zabezpieczenia - specjalne łańcuchy, zamki czy kabłąki. Ważne
jest także odpowiednie założenie łańcucha – nie może to
być szprycha, gdzie sprawca może zdjąć koło, ani też linka
hamulcowa, którą łatwo można przeciąć.
Jeżeli musisz pozostawić rower w miejscu ogólnodostępnym, w miarę możliwości wybieraj te objęte zasięgiem monitoringu. To może odstraszyć złodzieja, lub w przypadku
utraty jednośladu pomóc Policji ustalić sprawcę czynu.
Doświadczenie pokazuje jednak, że można w znacznym
stopniu ograniczyć ryzyko kradzieży, zachowując się po
prostu rozsądnie. Właściciele rowerów lekkomyślnie zostawiają swoje pojazdy „na chwilkę” przed sklepem bez
żadnego zabezpieczenia.

PAMIĘTAJ!

• p
 ostaw na profesjonalne zabezpieczenie, warto skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad, nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić kradzież,
• dwa zabezpieczenia są lepsze niż jedno. Im więcej czasu zabierze czasu złodziejowi pokonanie zabezpieczeń,
tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracisz swój
rower,
• stosujmy linki rowerowe zawsze – odchodząc nawet na
chwilę przypnijmy rower do nieruchomej części otoczenia. Linka powinna trzymać nie koło, które łatwo zdjąć,
ale ramę z kołem, dobrym zabezpieczeniem jest tzw.
„U-LOCK” –blokada w kształcie literki U.
• zadbajmy o jak najlepsze zabezpieczenia naszej piwnicy – złodzieja goni czas, więc dobrze zabezpieczone
piwnice będzie omijał,
• miejmy oczy otwarte na to, kto wchodzi do naszej klatki schodowej.
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WIZYTA W DANII
W corocznym spotkaniu edukacyjnym Stowarzyszenia
„Wymiany dla wszystkich” w Danii uczestniczyła delegacja nauczycieli i urzędników z Redy.

fot. nadesłane
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Międzynarodowe stowarzyszenie „Wymiany dla wszystkich” bada postępy uczniów w ramach międzynarodowych wymian młodzieży, opartych na wykorzystaniu działań artystycznych. Dotyczy to przeważnie uczniów klas
VIII w systemie edukacyjnym Danii lub młodzieży w wieku
13-15 lat. Ze strony polskiej projekt wspiera Wejherowskie
Centrum Kultury. Na czterodniowe spotkanie do Gminy
Guldborgsund w Danii przybyły 42 osoby, w tym przedstawiciele Polski, Litwy i Szwecji. Powiat wejherowski reprezentowali pracownicy Urzędu Miasta w Redzie, Starostwa
Powiatowego w Wejherowie, Społecznej Szkoły Podstawowej w Wejherowie i Szkół Podstawowych w Redzie oraz
Wejherowskiego Centrum Kultury. Dla gości przygotowano kolację w Centrum Średniowiecza, prezentację lidera
Centrum dla Dzieci oraz wykład badacza z University College Absalon „Internalizacja w szkołach”. Delegacja odwiedziła szkołę i mikrobrowar w Vaeggerloese oraz plażę
nad Morzem Bałtyckim. W hostelu goście nauczyli się kilku
duńskich tańców ludowych. Wizytowano też szkołę w Nykoebing i Stubbekoebing oraz na wyspie Lolland. Projekt
„Wymiany dla Wszystkich” jest dofinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, z którego w zeszłym
roku skorzystało 500 młodych ludzi.

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
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SPRZĄTANIE RZEKI REDY
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XXII MISTRZOSTWA
POLSKI PRACOWNIKÓW
SAMORZĄDOWYCH
W PIŁCE SIATKOWEJ

fot. UM

Akcja sprzątania brzegów rzeki Redy odbyła się z okazji Światowego Dnia Ziemi. Jej celem było uporządkowanie zaśmieconych obszarów rzecznych, od ulicy Rzecznej w Pieleszewie
do ulicy Kazimierskiej oraz w okolicach Rodzinnego Parku
Miejskiego. Zebrano prawie 5 ton śmieci. Do pomocy włączyła się ekipa kajakarzy i strażaków z Ochotniczej Straży
Pożarnej, gdyż czasami trzeba było wyjmować z rzeki takie
niespodzianki jak lodówkę, kosiarkę, silnik samochodowy,
telewizor, fotel, opony czy znak drogowy.
Wydarzeniu towarzyszyła Ekologiczna Gra Miejska wraz
z harcerzami ze Szczepu Reaktywacja. Uczestnicy musieli
odwiedzić wyznaczone punkty w mieście i zapoznać się z powstawaniem dzikich wysypisk oraz liczbą koszy ulicznych.
Uroczyste zakończenie akcji odbyło się w Parku Miejskim
na pikniku ekologicznym, gdzie przewidziano szereg atrakcji
w duchu ekologicznym m.in. za nakrętki i baterie można było
otrzymać sadzonki krzewów i kwiatów. Ponadto serwowano
zupę fasolową z kuchni polowej, kiełbaski z grilla oraz gorącą
kawę i herbatę, a czas umilała Redzka Orkiestra Dęta.
Organizatorami imprezy byli Urząd Miejski w Redzie, Fabryka Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna i Kajakowe Meandry.

fot. MOSiR

Już po raz piąty wspólnie sprzątaliśmy rzekę Redę.
Uczestnicy zebrali prawie 5 ton śmieci, za co zostali nagrodzeni ciepłym posiłkiem, sadzonkami i upominkami.
Do akcji włączył się burmistrz miasta Krzysztof Krzemiński i radni miejscy.

Uczestników przywitali dyrektor MOSiR Reda Jerzy Conradi, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk
oraz starosta wejherowski Gabriela Lisius. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. W uroczystości uczestniczyli również członek zarządu
powiatu wejherowskiego Jacek Thiel, dyrektor SP 4 w Redzie
Dominika Kowaliszyn, przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, wiceprzewodniczący Jan Lica oraz radni. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli piękny pokaz akrobacji rowerowych.

Do XXII Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych zgłosiły się następujące drużyny:
W kategorii open: St. Pow. Człuchów , St. Pow. Nysa , Urząd
Marsz. Woj.Kujawsko-Pom., UM Ostrołęka, St. Pow. Starogard Gdański, Mazowiecka J.W.P.U., Urząd Marsz. Woj.
Małopolskiego, UG Stare Pole, UM Gliwice, UM Milicz, UM
Bydgoszcz, UM Płock, UG Luzino, UM Bielsk Podlaski, UG
Choczewo, UG Nowa Wieś Lęborska.
W kategorii 45+: UG Choczewo II, UG Goleniów, St. Pow
.Człuchów II, UM Gliwice II, St. Pow. Żywiec.
W kategorii 50 +: UM Zabrze II, UM Gliwice III, UG Choczewo III, UM Częstochowa. Zmagania drużyn trwały trzy dni.
Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie www.reda.pl

fot. pixabay.com

fot. UM

W dniach 12 - 14 kwietnia, w Redzie odbywały się doroczne, już XXII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej.
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FABRYKA KULTURY ZAPRASZA!

PODWÓJNY JUBILEUSZ
06 kwietnia, w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie
odbyła się Wielka 60 – tka, czyli wspólny Koncert Jubileuszowy 45-lecia Zespołu Koleczkowianie i 15-lecia
Grupy FUCUS.

fot. A. Kunz

Oba zespoły łączą w swojej twórczości kaszubską tradycję
z nowoczesnością aranżacji. Podczas koncertu nie zabrakło
największych przebojów obu wykonawców oraz wspólnego
wykonania niektórych utworów. Na widowni zasiedli przedstawiciele władz okolicznych samorządów, w tym burmistrz
Redy Krzysztof Krzemiński, który po koncercie złożył życzenia i podziękował za szerzenie kultury kaszubskiej, życząc
dalszych sukcesów artystycznych.

KWIECIEŃ 2018

CO SŁYCHAĆ W SP 2
„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.”
Ta piękna myśl św. Jana Pawła II jest hasłem przewodnim dorocznej akcji na rzecz pomorskich hospicjów –
„Pola Nadziei”.

sce zdobyła Martyna Wodniczak z klasy III b, która zaprezentowała piosenkę pt. „Moja planeta”.
W piątek, 20 kwietnia, odbył się Turniej Wiedzy Przyrodniczej
dla uczniów klas IV pod hasłem „Ciepło i bezpiecznie”. W kolejnych konkurencjach uczniowie odpowiadali na trudne
pytania dotyczące spalania śmieci w piecach, metali ciężkich
występujących w gazach i pyłach pochodzących z kominów
fabrycznych, przebiegu procesu fotosyntezy czy odnawialnych źródeł energii. Jednym z zadań było przygotowanie plakatu nt. „Eko-postanowienia. Jak mogę chronić powietrze?”.
W turniejowej rywalizacji I miejsce zdobyła klasa IV c, II m. –
kl. IV f, III m. – kl. IV a. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali
dyplomy oraz nagrody i upominki przekazane przez Pomorski Urząd Marszałkowski oraz Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki.
Na podsumowanie tygodnia z ekologią, w sobotę, uczniowie
klasy III e - Oliwia Brzykcy, Zofia Lewandowska i Maksymilian
Dettlaff, wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym dla uczniów klas III szkół podstawowych
województwa pomorskiego, zdobywając w nim IV miejsce.
J. Rojakowska, A. Jankowska

fot. SP2

fot. SP2

W niedzielę, 22 kwietnia, grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie wraz z opiekunami: Katarzyną Piwecką Witt, Anną Jankowską i Magdaleną Szornak, już po raz trzeci
wzięła udział w zbiórce pieniędzy na rzecz Hospicjum p.w.
św. Ojca Pio w Pucku. Po każdej mszy uczniowie kwestowali
przy kościołach p.w. Wniebowstąpienia N.M.P. przy ul. Gdańskiej oraz św. Antoniego Padewskiego przy ul. Fenikowskiego. Tradycyjnie, każdy darczyńca, jako wyraz wdzięczności,
otrzymał żonkila - symbol nadziei na nowe życie.
W imieniu pracowników i podopiecznych Hospicjum p.w. św.
Ojca Pio w Pucku oraz własnym, składamy serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, a także naszym wytrwałym wolontariuszom za ich wielką pomoc i dobre serca.
M. Szornak
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Tydzień Ekologiczny w SP 2
W tygodniu poprzedzającym Światowy Dzień Ziemi, w życiu
Szkoły Podstawowej nr 2 dominowały działania ekologiczne.
17 kwietnia odbył się szkolny Turniej Sportowo-Ekologiczny
dla uczniów klas III. Oprócz testu i krzyżówek, zawodnicy rywalizowali również w konkurencjach sportowych, do których
wykorzystane zostały materiały odpadowe (butelki PET, nakrętki, itp.). Zmagania konkursowe wygrali uczniowie klasy
III a. Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątkowy dyplom oraz
tort.
19 kwietnia odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Ekologia wierszem pisana”, adresowany do uczniów
klas zerowych. W konkursie wzięło udział 18 dzieci ze szkół
i przedszkoli z Redy i Rumi. I miejsce zdobył Szymon Kreft
z SP 6 w Rumi, II miejsce Rozalia Ferra z SP 3 w Redzie, III miejsce Natalia Jensen, SP 3 w Redzie.
W tym samym dniu podsumowany został XVI Międzyszkolny
Konkurs Plastyczny EKO MALOWANKA. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac ze szkół i przedszkoli Redy, Wejherowa i Rumi. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na
wystawie na terenie szkoły (szczegółowe wyniki konkursu
znajdują się na stronie www SP2). Wręczono również nagrody i wyróżnienia uczestnikom przeprowadzonego wcześniej
Szkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej. Pierwsze miej-

CO SŁYCHAĆ W SP 3
Miejski Turniej BRD w SP3
W dniu 28 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się
etap miejski Turnieju BRD dla szkół podstawowych i gimnazjum. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie – pani Justyna Zabrodzka.
I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła Szkoła
Podstawowa nr 6 w Redzie, którą reprezentowali: Natalia
Puszczewicz, Piotr Puszczewicz, Kinga Ciesielska i Anthony
Okonkwo. Uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu powiatowego Turnieju BRD. Miejsce II zajęła Szkoła Podstawowa
nr 4, a miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 3. W punktacji indywidualnej zwyciężył i zajął I miejsce – Wojciech Thiel z SP3.
Na II miejscu uplasował się zawodnik z SP6 – Piotr Puszczewicz. Natomiast III miejsce przypadło w udziale uczniowi
z SP3– Sebastianowi Niklas. W kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 2, które reprezentowali uczniowie: Mateusz Nowak, Krzysztof Skorupski i Dawid Sahota.
Uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu powiatowego Turnieju BRD. II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyło
Gimnazjum nr 1, w składzie: Kamil Ferens,
Kacper Kreft
oraz Miłosz Niedbało. W punktacji indywidualnej szkół gimnazjalnych I miejsce zajął – Krzysztof Skorupski z Gimnazjum
nr 2, II miejsce zajął uczeń z Gimnazjum nr 2 – Mateusz No-
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Kolejne podium w konkursie języka angielskiego dla
gimnazjalistek z SP3
W dniu 23 marca br. uczennice z gimnazjalnej klasy IIIB
z SP3: Aleksandra Czech, Aleksandra Hutnik i Brygida Bojka reprezentowały SP3 w I Powiatowym Konkursie Języka
Angielskiego „Supermeni Wszechczasów”, który odbył się
w I LO w Rumi. Konkurs skierowany był do uczniów klas
trzecich gimnazjum i związany był z zaprezentowaniem
osiągnięć wybranej postaci historycznej. Spośród podanych przez organizatora osób (Isaac Newton, Queen Elizabeth II, Steve Jobs) uczennice wybrały Królową Elżbietę II.
Konkurs składał się z trzech etapów: prezentacji multimedialnej, testu wiedzy na temat wszystkich postaci
oraz scenki teatralnej, skeczu, bądź recytacji. Ostatecznie
uczennice z SP3 stanęły na podium uzyskując II miejsce,
zdobywając cenne nagrody i punkty do szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem grupy była p. M. Terlecka.
Serdecznie gratulujemy sukcesu oraz dziękujemy za wkład
pracy i zaangażowanie.
Tekst i zdjęcie: M. Terlecka

CO SŁYCHAĆ W SP 4
Mediacje rówieśnicze
Mediacja w szkole to nową metoda rozwiązywania konfliktów, cieszącą się coraz większą popularnością (przede
wszystkim z uwagi na jej skuteczność). Uczy ona – zarówno
dzieci, jak i dorosłych – rozstrzygania sporów bez użycia
przemocy, w atmosferze szacunku oraz odpowiedzialności
za siebie i innych. Wprowadzamy tę metodę w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie przy pomocy Katarzyny Stryjek,
mediatora przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Prezesa
Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Sopocie. Po szkoleniu całej Rady Pedagogicznej oraz wybranych nauczycieli
(liderów mediacji rówieśniczej w szkole) przyszła kolej na
uczniów. Młodzież z klas VI, VII i I i II gimnazjalnych w demokratycznych wyborach wyłoniła w marcu 2018r. kandydatów na klasowych mediatorów. Do kryteriów decydujących
o wyborze należały m.in.: koleżeńskość, chęć niesienia pomocy potrzebującym, łatwość nawiązania relacji z innymi
osobami, obiektywizm oraz wzbudzanie zaufania.
29 marca wśród mediatorów klasowych (16 wyłonionych
osób) odbyły się 6-godzinne warsztaty ,,Radzenie sobie
z konfliktem’’. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Mediatorzy szkolni w ramach
szkolenia podnieśli swoje umiejętności w sferze komunikacyjnej oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. 10
kwietnia uczniowie spotkali się na zajęciach, w ramach których poznali definicję „mediacji rówieśniczych” i ich główne
zasady. 16 kwietnia odbędzie się ostatnia część warsztatów – p. Katarzyna Stryjek wraz z mediatorami z innych
szkół poprowadzi zajęcia praktyczne.
Autorzy: Natalia Richert, Agnieszka Tatara

fot. SP4

wak., natomiast III miejsce zdobył uczeń z Gimnazjum nr 1
– Kamil Ferens.
Podczas Turnieju BRD zawodnicy rywalizowali ze sobą w 4
konkurencjach, tj.: Rowerowym Torze Przeszkód (RTP), jeździe w Miasteczku Ruchu Drogowego (MRD), teście ze znajomości przepisów ruchu drogowego i udzielaniu pierwszej
pomocy. Tegoroczny turniej został przygotowany przez nauczycieli: Joannę Bielińską, Rafała Czerwińskiego, Tomasza
Grodzickiego i Oskara Skomskiego. Na zwycięzców turnieju
czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3, które wręczyła pani Justyna Zabrodzka.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia
w dalszych zmaganiach!
Tekst: Tomasz Grodzicki, fot. Teresa Dopke

„Talent show”
Uczniowie klas IV oraz klas: Vb, Vc i VIa
uczestniczyli w interaktywnym widowisku telewizyjnym „Talent show”, które
odbyło się na terenie Centrum Nauki
Experyment w Gdyni. Podczas wspólnej zabawy poznali oni kilka tajników
tworzenia teledysku. Zobaczyli, jak na plafot. SP4
nie filmowym pracuje ekipa filmowa. Szczególną atrakcją była realizacja teledysku z udziałem wybranych
dzieci oraz całej zgromadzonej widowni. Wkrótce premiera. Nie możemy się już doczekać, kiedy będziemy mogli go
obejrzeć.
Elżbieta Urban

CO SŁYCHAĆ W SP 6
Mistrz Pięknego Czytania
17 i 20 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 odbył się
konkurs „ Mistrz Pięknego Czytania” dla uczniów klas II.
Uczestniczyło w nim 20 osób. Każdy z uczniów przedstawił
wylosowany przez siebie tekst, który odczytał po wcześniejszym krótkim zapoznaniu się z jego treścią. Uczniowie
zaprezentowali wysoki poziom. Werdykt komisji wyglądał
następująco: Tytuł Mistrza Pięknego Czytania otrzymali:
Tymon Ciesielski klasa IIA oraz Martyna Ponka klasa IIB, Tytuł Wicemistrza Pięknego Czytania otrzymali: Adam Szwagierek klasa IIA oraz Hubert Wicki klasa IIB. Wyróżnienie
otrzymała: Martyna Czystowska klasa IIA.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział, a laureatom gratuluję! Organizator konkursu Ewa Bielik.
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WIZYTA W SEJMIE RP

fot. M. Kaczmarek

KWIECIEŃ 2018

11 kwietnia słuchacze redzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na zaproszenie poseł Henryki Krzywonos – Strycharskiej odwiedzili Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej. Był to wyjazd szkoleniowy, związany z przygotowaniami do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
Obywatelskiej „Senior Obywatel”.
Zwiedzanie Sejmu rozpoczęło się pod opieką pani poseł,
która następnie – w związku z obowiązkami poselskimi
– przekazała grupę w ręce pracownika Kancelarii Sejmu.
Po odwiedzeniu najciekawszych i najważniejszych miejsc
gmachu, uczestnicy wycieczki zasiedli na galerii i przysłuchiwali się debacie sejmowej. Wyjazd został dofinansowany przez Urząd Miasta w Redzie.

fot. SP6

Nocny Maraton Czytelniczy- czyli spotkanie
z H. Ch. Andersenem
W tegorocznym Nocnym Maratonie Czytelniczym brało
udział siedemnaścioro uczniów klasy szóstej oraz sześcioro nauczycieli. Zebraliśmy się w piątek o godzinie 20:00,
rozłożyliśmy materace i przygotowaliśmy rzeczy potrzebne
do spania na sali gimnastycznej, po czym udaliśmy się do
zaimprowizowanego w sali multimedialnej kina na seans
„W głowie się nie mieści”. Po filmie przyszła pora na wspólną
kolację, no i na realizację głównego celu spotkania, czyli na
czytanie. Nauczyciele sporządzili uprzednio „listę kolejkową”, według której uczniowie zajmowali miejsca przy stoliku
w sali gimnastycznej, gdzie przy świetle lampki czytali Baśnie Andersena. Ciemność, nocna pora, miła atmosfera i głos
czytających sprawiły, że niektórzy z uczniów poczuli nieodpartą chęć ucięcia sobie drzemki. Byli jednak i tacy, którzy
zwalczyli w sobie pokusę snu i dzielnie dotrwali do rana. Maraton zakończył się po godzinie 7.00. w sobotę.

Z inicjatywy radnej Teresy Tkaczyk, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie oraz
dyrektora Miejskiego Domu Kultury, w Wielką Sobotę, w salkach katechetycznych przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Redzie odbyło
się pierwsze Redzkie Spotkanie Wielkanocne, zorganizowane z myślą o osobach starszych i samotnych.
Przy świątecznym stole zasiadło prawie 100 osób, co pokazuje, że takie inicjatywy są potrzebne. Pokarmy poświęcił
ksiądz proboszcz Marian Świątek, udzielając przybyłym
świątecznego błogosławieństwa. Do stołu zapraszał przewodniczący Kazimierz Okrój, który osobiście częstował gości i zachęcał do degustacji . Całe spotkanie poprowadził
dyrektor Fabryki Kultury Tomasz Wiśniewski, a liczną grupę gości stanowili parafianie z Rekowa, przybyli ze swoim
proboszczem, ks. Fabianem Tokarskim.

fot. M. Kaczmarek

fot. SP6

SPOTKANIE WIELKANOCNE
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Odpady niebezpieczne w podsumowaniu 2017 roku

J

ak co roku w okresie wiosennym prezentujemy
Państwu wyniki działalności Związku w zakresie
gospodarki odpadami niebezpiecznymi (ON) z
gospodarstw
domowych.
Odbiór
odpadów
niebezpiecznych od Mieszkańców – bezpośrednio z
domów i mieszkań oraz podczas zbiórek objazdowych
(OZON), prowadzony w każdej z gmin dwa razy w roku,
a także w systemie stacjonarnym, tj. w punktach zbiórki
odpadów niebezpiecznych (PZON). Zarówno ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i rosnąca
świadomość i dbałość o nasze środowisko skłaniają nas
do postępowania z odpadami niebezczynnymi w
szczegółowo określony sposób. Dla nas, tj. osób
wytwarzających odpady niebezpieczne, oznacza to
wyrzucanie ich jedynie do pojemników do tego
przeznaczonych, przekazywanie do punktów ich zbiórki
lub do instytucji takich jak nasza. Następnie odpady te
odbierane są przez firmy zajmujących się ich
profesjonalnym przetwarzaniem i unieszkodliwianiem
w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska
i organizmów żywych oraz umożliwia odzyskanie
wartościowych materiałów i substancji celem ich
ponownego wykorzystania.

się wśród Mieszkańców gmin-członków Związku.
W stosunku do roku 2016, w roku minionym masa
zarówno
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego oraz ogólna masa ON zebranych w
Redzie wzrosły zaledwie o 1%, Dla porównania wzrost
ten dla całego Związku wyniósł średnio ok 11%.
Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska.
Wierzymy, że z Państwa udziałem w nadchodzących lata
uda nam się osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty!
Tabela 1. Masa odpadów niebezpiecznych i ZSEE zebranych
przez KZG i przekazanych do unieszkodliwiania w 2017 r. [kg]

Skuteczność
lokalnej
gospodarki
odpadami
niebezpiecznymi zależy od naszej konsekwencji w ich
właściwym gospodarowaniu. Zebrane w tabeli i na
poniższym wykresie dane pokazują, że z roku na rok
oddają Państwo do nas więcej odpadów niebezpiecznych,
co oznacza, że praktyka ich właściwej utylizacji przyjęła

masa odpadów [t]

500
400

ZSEE

farby

leki

baterie

Reda

Ogółem w
KZG [kg]

Zużyty sprzęt EE
Świetlówki, żarówki
Zużyte baterie
Przeterminowane leki
Farby z opakowaniami
Aerozole, gaśnice
Środki ochrony roślin
Odczynniki chemiczne
Tonery
Zużyte oleje

17 412
83
1 306
1 013
4 277
40
0
0
137
0

352 857
1 438
17 530
22 614
65 142
531
8
141
3 017
1 060

Ogółem [kg]

24 268

464 338

0,98

1,00
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Wykres 1. Masa odpadów niebezpiecznych zebranych z gmin należących do Związku w latach roku 2001 – 2017.
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