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Pełnych radości i spokoju Świąt Wielkiej Nocy,
wiele pomyślności i sukcesów,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja
życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Okrój
wraz z radnymi

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński
wraz z pracownikami urzędu
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
11. Uchwała nr V/62/2019 w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
12. Uchwała nr V/63/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy.

fot. M. Kaczmarek

Szczegółowy zapis całej sesji jest dostępny online, pod
adresem www.youtube.com/watch?v=1L8ZPGVg2c4

1. Uchwała nr V/52/2019 w sprawie przeprowadzenia na
terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
2. U
 chwała nr V/53/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Miasta Redy w zamian za odszkodowanie.
3. Uchwała nr V/54/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy
Miasta Redy.
4. Uchwała nr V/55/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin Miasto Reda.
5. Uchwała nr V/56/2019 w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Reda publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
6. Uchwała nr V/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta
Redy.
7. U
 chwała nr V/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na okres do 3 lat.
8. Uchwała nr V/59/2019 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w
skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia.
9. U
 chwała nr V/60/2019 o zmianie Uchwały nr III/41/2018
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w
sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok.
10. U
 chwała nr V/61/2019 o zmianie Uchwały nr III/40/2018
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Redy.

fot. M. Kaczmarek

Podczas V sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 7 marca
2019 roku podjęto następujące uchwały:

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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Gmina Miasto Reda otrzymała 150 tysięcy złotych z Programu „Senior+” Edycja 2019 na utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora, który powstanie na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

fot. S. Sobczak

5 marca w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia promes w ramach programu senior+ Edycja 2019.
Promesy wręczał Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Umiejscowienie planowanego klubu w obrębie ośrodka sportu
pomoże w organizacji zajęć ruchowych i prozdrowotnych.
Zapotrzebowanie na dostęp do oferty kulturalnej i edukacyjnej zapewni bezpośrednie sąsiedztwo Miejskiego Domu
Kultury – Fabryki Kultury. Pobliskie szkoły umożliwią zaangażowanie młodych wolontariuszy w pracę z seniorami oraz
wymianę i współpracę międzypokoleniową. Udział w projekcie zapowiadają także miejscowi harcerze.
Zapewnienie miejsca dostępu do dziennych usług opiekuńczych podbuduje kondycję społeczną najstarszej grupy
mieszkańców Redy. Pozwoli na włączanie seniorów w życie
wspólnoty mieszkańców, szczególnie tych pozbawionych
codziennego kontaktu z rówieśnikami oraz tych, którzy wykazują inicjatywę niesienia pomocy innym osobom w ich
wieku. Możliwość wspólnego spędzania czasu i wzajemna
pomoc poprawią kondycję psychiczną i fizyczną seniorów.
Klub będzie dostępny przez kilka godzin dziennie, w ustalonych porach, w dni powszednie lub, gdy będzie taka potrzeba - w weekendy. Przewidywane jest zatrudnienie animatorów - opiekunów, obecnych w czasie otwarcia Klubu.
Inwestycję realizuje Urząd Miasta w Redzie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przyznane 150 000 zł stanowi 80% kosztów, pozostałe 20%, czyli
37 500 zł stanowi wkład własny Gminy.

PRACE PRZY SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
fot. A. Kunz

Kanalizacja deszczowa to
sieć, która zapewnia właściwe odprowadzenie wody
pochodzącej z opadów atmosferycznych. Każda większa
inwestycja drogowa rozpoczyna się budową tzw. „deszczówki” lub kontrolą i remontem sieci istniejącej. Tylko
w ostatnim roku w Redzie wybudowano 1104 metry bieżące
kanalizacji deszczowej, prowadząc dwie inwestycje drogowe, w skład których wchodziły prace związane z siecią. Były
to budowa ulicy Kasztanowej i ulicy Polnej. 1 marca 2019 r.
Gmina Miasto Reda podpisała umowę na „Bieżącą eksploatację sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w latach 2019-2021”. Zawarcie
umowy poprzedziło postępowanie przetargowe, które wygrało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Gdyni. W Redzie jest około 29 kilometrów
kanalizacji deszczowej. Na sieć składają się takie urządzenia,
jak rurociągi, studzienki, przepusty, wpusty, trzy przepompownie ścieków i dwa zbiorniki wodne. Wszystkie należy
utrzymywać we właściwym stanie technicznym, bo zaniedbania w tym zakresie grożą m.in. zalaniem ulic. Zadaniem
wykonawcy będzie m.in. dokonywanie przeglądów, czyszczenia i napraw istniejącej sieci. Umowa została zawarta na
dwa lata. Wykonawca doskonale zna teren, gdyż wcześniej
świadczył już usługi w Redzie.

BUDUJEMY WINDĘ DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Gmina Miasto Reda otrzymała 50% dofinansowania do
budowy windy i pochylni dla osób niepełnosprawnych
w budynku redzkiego MOSiR.
Dofinansowanie
pochodzi ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe ł nospraw nych
i wynosi ponad 110 tysięcy złotych. Inwestycja, obejmująca także
przebudowę schodów
zewnętrznych, w znaczący sposób poprawi
dostępność
obiektu
i bezpieczeństwo osób z ograniczeniami ruchowymi. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na wyłonienie wykonawcy prac, które powinny zakończyć się w październiku.

fot. mosir.reda.pl

BĘDZIE KLUB
SENIORA!
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WĘZEŁ ROŚNIE
W OCZACH
Prace przy budowie węzła integracyjnego przy redzkim
dworcu są już w bardzo zaawansowanej fazie i wyraźnie
widać efekty.

Po drugiej stronie ulicy, przy dworcu PKP, równolegle budują
się parkingi na około 200 miejsc i nowa magistrala ściekowa.
Po ukończeniu prac nad kolektorem kanalizacji sanitarnej
WRR (Wejherowo – Reda – Rumia), na terenie przed dworcem powstanie nowa nawierzchnia. Będzie tu parking krótkoterminowy, parking dla rowerów, przystanki autobusowe
i postój taksówek.
W związku z inwestycją zmienione zostały trasy i przystanki
linii nr 17, a przystanek autobusowy Reda Gdańska Dworzec
PKP 02 w kierunku Rumi został cofnięty o ok. 80 m w stronę

fotografie S. Sobczak

Z początkiem tygodnia zamknięty został skręt z ulicy Gdańskiej w ulicę Młyńską. Drogowcy zmieniają układ skrzyżowania, gdzie – oprócz dawnego zjazdu powstanie wyjazd z ul.
Młyńskiej na ul. Gdańską, co dotychczas było niemożliwe.
Podbudowa pod nowy pas ruchu jest już widoczna, powstają też obustronne chodniki. W czasie prac drogowych kierowcy powinni pamiętać, że od strony Rumi na ulicę Młyńską (do ronda) można się dostać od strony ulicy Obwodowej
i Fenikowskiego.

Wejherowa. Bardziej zauważalne utrudnienia czekają kierowców na ulicy Gdańskiej, gdzie kolejno wyłączane będą
pasy ruchu w obu kierunkach.
Bieżące informacje o utrudnieniach i harmonogram zajęcia
pasa drogowego na drodze krajowej nr 6 można znaleźć na
miejskiej stronie internetowej. Prace zostały zaplanowane
w taki sposób, aby zdążyć przez początkiem sezonu turystycznego. Od 19 marca zamknięty będzie prawy pas w kierunku Rumi, a od 2 kwietnia prawy pas w kierunku Wejherowa. Inwestycja pn. „Budowa Węzła Integracyjnego Reda
wraz z trasami dojazdowymi” została dofinansowana z Unii
Europejskiej w ramach Działania 09.01 Transport miejski –
mechanizm ZIT (Osi Priorytetowej 9 Mobilność) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020. Nowy układ węzła zachęci do korzystania
z infrastruktury transportu publicznego, a przez to zrealizuje
cel przedsięwzięcia, jakim jest zwiększenie liczby pasażerów
transportu zbiorowego.

Gmina Miasto Reda realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Budowa węzła integracyjnego
Reda wraz z trasami dojazdowymi”
Celem projektu jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego
w ośrodkach Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz
podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego
integracji.
Dofinansowanie projektu z UE: 7 810 374,00 zł
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fot. materiały projektu

ROWER MEVO
STARTUJE 26 MARCA!

Drugi rozruch testowy Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO zakończył się sukcesem. Mevo będzie największym w Europie systemem rowerów publicznych
IV generacji składającym się wyłącznie z rowerów
wspomaganych elektrycznie.
– Mevo będzie rewolucją komunikacyjną w Metropolii. Rower
ułatwi dojazd pracy, na uczelnię, zakupy czy spotkanie ze znajomymi. Łączenie podróży z komunikacją publiczną będzie
dużo bardziej ułatwione – mówi Michał Glaser, dyrektor
Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.
– Za nami czas intensywnych prac podczas rozruchu testowego. Dziękujemy szczególnie mieszkańcom zaangażowanym
na ostatnim etapie prowadzonych testów. Ich zaangażowanie
i informacje zwrotne były niezwykle cenne. Ponad 98% testerów wskazało, że będzie korzystać z rowerów w przyszłości.
– Zachęcamy mieszkańców do odwiedzenia strony www.rowermevo.pl. Na mapie można zobaczyć stacje MEVO, strefy
dozwolone i niedozwolone, gdzie zwrot roweru będzie wiązał
się z dodatkową opłatą. Pomocna może być zakładka „Jak to
działa”, gdzie przystępnie opisano wiele zagadnień związanych z użytkowaniem roweru – dodaje Michał Glaser.
Wypożyczenie roweru będzie intuicyjne i proste. Dokonać
będzie można tego za pomocą aplikacji, karty zbliżeniowej
lub Biura Obsługi Klienta. Aby zwrócić rower, wystarczy
zamknąć blokadę znajdującą się na tylnym błotniku pod
komputerem pokładowym. I etap zakłada uruchomienie
30% floty rowerów (tj. 1224 szt.) oraz całej infrastruktury
postojowej oraz zaplecza teleinformatycznego. W każdej
gminie pojawi się 30% docelowej liczby rowerów. O terminie uruchomienia całości, czyli 4080 rowerów, będziemy
informować w późniejszym terminie. Projekt 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.

GRUPA WSPARCIA DLA
OSÓB Z DEPRESJĄ
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie od marca 2019 r. prowadzony jest nabór osób chętnych do uczestnictwa w Grupie Wsparcia dla osób połączonych wspólnym
problemem i chęcią radzenia sobie z nim. Praca z psychologiem w małej grupie pozwala na uporanie się z trudnościami związanymi z własną sytuacją życiową. Spotkania
grupowe przyjmują formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania
kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach. Polegają przede wszystkim na przyjmowaniu i dzieleniu się wsparciem. Grupa wsparcia dla osób z depresją
powstaje z inicjatywy pracowników socjalnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w ramach projektu socjalnego pn. „WYJŚĆ Z UKRYCIA” w ramach II stopnia
specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi: Magdaleną Zaręba lub Emilią Siudzińska pod numerem
telefonu: 58 678 58 65 lub osobiście, od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30 do 15:30, w siedzibie MOPS przy
ul. Derdowskiego 25 w Redzie.

Od 01 marca 2019 r., w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
koordynowaniem prac w zakresie profilaktyki uzależnień
zajmuje się pani Katarzyna Sałata. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 58 678
58 65 lub osobiście w Ośrodku, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 do 15:30, pok. nr 4.

POZNAJ SWOJEGO
DZIELNICOWEGO!
11 KWIETNIA

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

18 KWIETNIA

w godzinach 15:00 - 16:00
Rekowo, Ciechocino
w godzinach 16:00-17:00
Osiedle przy Młynie, ul. Garncarska, ul. Morska
oraz Moście Błota
Spotkania odbywają się w sali nr 110 Urzędu Miasta
w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.
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fot. Shutterstock

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1
oraz art. 86 w związku z art. 44 i art. 59 ustawy z dnia 22
maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczeń Komunikacyjnych, burmistrz ma obowiązek przeprowadzania kontroli dopełnienia obowiązku
ubezpieczeniowego. W tym celu należy dostarczyć do
Urzędu Miasta w Redzie, do pokoju nr 203, ksero polisy
wraz z dowodem opłacenia składki. Dokumenty można też
wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, lub e-mailem: nieruchomości@reda.pl.
Więcej informacji na www.reda.pl

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
zaprasza mieszkańców polskich
miast do udziału w projekcie
grantowym „Zielona Ławeczka”.
ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski,
prospołeczny projekt grantowy adresowany do
mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez
spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10
tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę
zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone
zakątki, mini ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić
miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do
odpoczynku i spotkań.

Więcej informacji na zielonalaweczka.pl

fot. nadesłane PZERiI w Redzie

Przypominamy rolnikom o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia:
• w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu
posiadania gospodarstwa rolnego, zwanej dalej „ubezpieczeniem OC rolników”,
• budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
od ognia i innych zdarzeń losowych, zwanej dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”,
• upraw rolnych o ile uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach wsparcia
bezpośredniego.

12 ZABAWA
KARNAWAŁOWA REDZKICH
EMERYTÓW

28 lutego liczni przedstawiciele grupy redzkich seniorów wyruszyli trzema autokarami do Juraty, na doroczną zabawę z okazji kończącego się karnawału. Jak co
roku, organizatorem i sponsorem wydarzenia był przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój,
znany z zaangażowania na rzecz ludzi starszych i schorowanych.
Niestety, w tym roku z przyczyn zdrowotnych p. Okrój nie
mógł uczestniczyć w balu, jednak złożył wszystkim telefoniczne życzenia udanej zabawy. Przewodnicząca redzkiego oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Elżbieta Lesner gorąco przywitała gości, w tym
160 członków dwóch zaprzyjaźnionych organizacji: PZERiI
i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział w Redzie.
Do tańca wesoło przygrywał znany większości pan Wojtek.
Następnie goście zasiedli przy pięknie nakrytych stołach,
na których – z uwagi na tłusty czwartek - królowały pączki i mnóstwo innych pyszności. Z grona stałych gości dało
się jeszcze zauważyć nieobecność Franciszka Ośmiałowskiego, który zawsze umila spotkania mową wiązaną, lecz
o przekazanie jego przesłania zadbała pani przewodnicząca Związku.

fot. nadesłane PZERiI w Redzie

ROLNIKU! ZAPŁAĆ OC
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WYSTAWA
BARBARY TERLECKIEJ
I EWY ŚWIDERSKIEJ-MĄDRY

REDA NA DWA DNI
STAŁA SIĘ EDUKACYJNĄ
STOLICĄ POMORZA

2 lutego 2019 roku w Domu Kultury „Janowo” w Rumi
odbył się wernisaż malarstwa Ewy Świderskiej – Mądry i Barbary Terleckiej - artystek ze Stowarzyszenia
Kunszt.
Malarki pokazały 73 obrazy olejne i akrylowe o różnej tematyce. Na wystawie znalazły się zarówno krajobrazy,
portrety jak i kwiaty. Barbara Terlecka pokazała również
wytwarzaną przez siebie biżuterię z kamieni i rzeźbę z powerteksu. Wernisażowi towarzyszył występ Agnieszki Skawińskiej i Dariusza Wójcika w widowisku muzycznym pt.:
„Zimny drań”. Był to występ muzyczny złożony z piosenek
okresu międzywojennego. Wystawę można było oglądać
przez okres miesiąca. To była kolejna i nie ostatnia wizyta
artystów Stowarzyszenia Kunszt w zaprzyjaźnionej Rumi.

fot. MDK Rumia Janowo

B. Zawal – Brzezińska

WYSTAWA FOTOGRAFII
ADAMA MAJKOWSKIEGO

2 i 3 marca, w Prywatnej Szkole Podstawowej im. T. Halika w Redzie, odbył się Redzki Maraton Edukacyjny
– dwudniowa konferencja dla nauczycieli pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty.
W otwarciu imprezy udział wzięli: Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, II Zastępca Burmistrza Miasta Redy Łukasz Kamiński, właściciel szkoły Janusz Liszek, dyrektorzy szkoły
Renata Bautembach oraz Kazimierz Wróbel, a także dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Przygoda” w Redzie Dorota Korczakowska. Impreza została poprowadzona przez
pomysłodawcę oraz koordynatora Irminę Żarską.
Prawie 90 nauczycieli z Redy, Wejherowa, Pogórza, Gdańska, Gdyni, Chwaszczyna, Dębogórza, Sychowa, Tczewa,
Mostów (a nawet z Sierakowic) w ciągu dwóch dni wysłuchało dwunastu wykładów związanych z innowacyjnymi
i kreatywnymi pomysłami edukacyjnymi.
Redzki Maraton Edukacyjny okazał się wielkim sukcesem.
Zespół nauczycieli z Prywatnej Szkoły Podstawowej im.
T. Halika już rozważa organizację kolejnej edycji.

Fot. Biblioteka Gminy Kosakowo

7 lutego 2019 r. w gościnne progi Biblioteki
Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna
Necla zawitali miłośnicy fotografii na wernisaż prac Adama Majkowskiego, artysty ze
Stowarzyszenia Kunszt w Redzie.
Artysta zaprezentował cykl fotografii o wspólnym tytule
„Morskie Opowieści”. Przedstawiała krajobrazy nadmorskie i otaczający go świat. Jak podkreślali przybyli na wernisaż goście – nie tylko prace były wyjątkowe, ale także sposób ich prezentacji na specjalnie przygotowanej rybackiej
sieci. Fotografie eksponowane były przez miesiąc w galerii
biblioteki w Kosakowie.
B. Zawal – Brzezińska

Tekst i fot. Irmina Żarska
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ROZMOWA Z POSŁEM NIE
TYLKO O KASZUBACH…
W piątkowy wieczór 1 marca 2019 roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Redzie gościło panią Małgorzatę
Zwiercan, terapeutkę i przedsiębiorcę, działaczkę opozycji w okresie PRL, posłankę na Sejm VIII kadencji.

Na początku spotkania szacownych gości przywitał w imieniu Zrzeszenia prezes pan Andrzej Krauze. Następnie pan
Jarosław Kadłucki (asystent), przedstawił panią Małgorzatę Grażynę Zwiercan poseł koła poselskiego Wolni i Solidarni. W swojej prezentacji Małgorzata Zwiercan przypomniała swoje perturbacje życiowe, najważniejsze lokalne
społeczne dokonania oraz obecną pracę w Parlamencie.
Jako przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
miała przyjemność zaprezentować programy oraz stanowisko Komisji w sprawie procedowanych ustaw, a także
omówić założenia polityki społecznej Rządu wobec osób
starszych. Nadmieniła iż w Sejmie została członkinią Komisji Zdrowia, dołączyła również do kilku zespołów parlamentarnych w tym jako przewodnicząca Parlamentarnego
Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.
W swoich rozważaniach podpowiadała jak skutecznie realizować założenia wypracowane podczas Narodowego
Kongresu Trzeźwości. Zwróciła również uwagę na społeczną lokalną kaszubską działalność, w tym na współpracę
z kołem Kaszubskim w Sejmie. W dyskusji nie zabrakło też
wielu wątków polityczno-społecznych, wśród których najwięcej zainteresowania wzbudziła kwestia emerytur oraz
pomocy ludziom odtrąconym na margines społeczny (często uzależnionych).
Rozmawiano również o lokalnych bolączkach i potrzebach,
których nie brakuje w każdej społeczności, m.in. rozbudowie węzła drogowego przy dworcu, modernizacji redzkich
szkół i doraźnych problemach miejscowych Kaszubów
w tym związanych z wykonaniem monumentu poświęconego pamięci WIELKIEGO SYNA KASZUBSKIEJ ZIEMI prof.
Jerzego Tredera „Ławeczka prof. Jerzego Tredera”.
Na zakończenie Pani Poseł podziękowała wszystkim zgromadzonym na spotkaniu i pogratulowała rodzinnej wręcz
atmosfery jaką udało im się stworzyć w stowarzyszeniu.
Tekst i fot. Andrzej Krauze

W Centrum Terapii Autyzmu SOTIS w Gdyni są prowadzone BEZPŁATNE BADANIA - dla każdego dziecka od
1,5 do 5 lat, u którego rodzice zauważyli niepokojące
zachowania. Konsultacje obejmują zebranie informacji o dziecku, obserwację indywidualną, opcjonalnie
obserwację w kontakcie z rówieśnikami, przekazanie
rekomendacji.
Rodzicu! Jeżeli obserwujesz te objawy u Twojego
dziecka, czym prędzej przyjdź do nas:
• nie odwraca się i nie patrzy, kiedy je wołasz po imieniu lub do niego mówisz
• masz wrażenie, że nie słyszy lub nie rozumie tego,
co do niego mówisz
• nie mówi lub mówi znacznie mniej niż jego rówieśnicy
• nie potrafi naśladować prostych gestów, czynności
• nie wskazuje palcem przedmiotów, które chce dostać, ani innych obiektów swojego zainteresowania
• nie podąża wzrokiem, kiedy pokazujesz mu coś ciekawego
• nie przynosi przedmiotów, zachęcając Cię do wspólnych, naprzemiennych zabaw
• nie przygląda się zabawie innych dzieci i nie chce do
nich dołączyć
• często macha rączkami, biega po tej samej trasie,
kręci przedmiotem lub ma inne niepokojące Cię zachowania
ZDOBYWAMY I OSWAJAMY WIEDZĘ O AUTYZMIE!
Po więcej informacji zapraszamy na stronę
www.sotis.pl i pod numery telefonu 667 098 077
oraz 669 272 737

BEZPŁATNE BADANIA W GDYNI
- dla każdego dziecka od 1,5 do 5 lat

BEZPŁATNE KONSULTACJE obejmują:
zebranie informacji o dziecku, obserwację indywidualną, opcjonalnie obserwację w kontakcie
z rówieśnikami, przekazanie rekomendacji.
Od września 2016 roku, po dwóch latach przygotowań, we wszystkich placówkach SOTIS wprowadzany jest model NPDC oparty na
sprofilowanym na bazie badań naukowych doborze technik i metod
terapii do sfer rozwoju oraz wieku dziecka. Centrum Terapii Autyzmu
SOTIS wprowadza ten model w Polsce, drugim po Szwecji kraju w Europie. Za model NPDC w SOTIS odpowiadają certyfikowani trenerzy.
NPDC (National Professional Development Center on ASD) to konsorcjum kilku amerykańskich uniwersytetów oraz czołowych światowych specjalistów, praktyków i naukowców, którzy po wielu latach
pracy stworzyli model doboru technik i metod terapii, o skuteczności
potwierdzonej badaniami, wywodzących się z wszystkich uznanych
podejść w terapii autyzmu.

MARZEC 2019

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • 9

REDA SPORTOWA
REDZKA LIGA SIATKÓWKI

12 marca w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczysta gala, podczas której zostali nagrodzeni najlepsi sportowcy i trenerzy roku
2018 z Powiatu Wejherowskiego.

Sezon 2018/19 Redzkiej Ligi Siatkówki organizowany
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie można uznać za rozstrzygnięty.

fot. Patrycja Białk

SPORTOWCY NAGRODZENI

16 marca odbył się turniej zakończeniowy, w którym
uczestniczyli wszyscy dotychczas grający zawodnicy. Walka o wyższe miejsca w klasyfikacji generalnej toczyła się
do samego końca. Śledziom, mimo zwycięstw w ostatnich
kolejkach nie udało się dogonić drużyny Havana Club. Zespół Havana od początku grał w I lidze, nigdy nie spadł,
zgromadził najwięcej punktów i zajął najwyższe miejsce na
podium RLS 2018/19. Po turnieju wręczono medale, puchary, nagrody indywidualne dla miss, mistera, najmłodszego
zawodnika, najlepszego siatkarza i najlepszej siatkarki oraz
drużyny fair play Redzkiej Ligi Siatkówki.

BRĄZOWE DZIEWCZYNY Z SP4

fot. nadesłane MOSiR Reda

Statuetki otrzymali reprezentanci wielu dyscyplin sportowych. Wśród nagrodzonych są także mieszkańcy Redy:
Trenerzy:
1. Ł
 UKASZ LESNER - jeździectwo - Stajnia PEGAZ Reda
Sportowcy:
1. V
 IKTORIA DOMBROWSKA - boks - WKB Gryf Wejherowo
2. K
 ONRAD KACZMARKIEWICZ - boks - Bokserski Klub
Sportowy SKORPION Szczecin
3. MACIEJ KUBIAK - triathlon - Endure Team
4. ALEKSANDRA LESNER - jeździectwo - Stajnia PEGAZ Reda

KOLEJNE SUKCESY LENY
2 marca rozegrano Krajowy Turniej Młodzików Młodszych w Miastku. Wszyscy zawodnicy KS Badminton
School spisali się na medal.
Szczególne gratulacje dla naszej redzkiej zawodniczki Leny
Jachimek, która zwyciężyła w grze pojedynczej i grze podwójnej w parze z Antoniną Cybulką z Poznania oraz zajęła
drugie miejsce w grze mieszanej z Igorem Skolimowskim.
Źródło: facebook.com/SzkolaBadmintona

4 i 5 marca, w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie, odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt, będące eliminacją do Półfinału Wojewódzkiego. Drużyna z Redy zdobyła 3 miejsce, a mistrzem
powiatu i reprezentantem w Półfinale Wojewódzkim został
zespół z Wejherowa. Skład naszej drużyny: Julia Górniak, Daria Teska, Wiktoria Ostrowicka, Amelia Herrmann, Emilia Formella, Marcelina Richert, Jessica Szwertfeger, Zuzanna Żylla,
Karolina Donczyk i kapitan zespołu Natalia Molenda. Trenerzy: Ilona Myszk i Tomasz Formella.
Tekst Ilona Myszk, fot. nadesłane
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IMPREZY REKREACYJNO - SPORTOWE
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019
4.04 godz. 10:00 M
 istrzostwa Redy Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Igrzyska Młodzieży Szkolnej - MOSIR (Orlik)
5.04 godz. 10:00 Mistrzostwa Redy Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej Igrzyska Dzieci - MOSiR (Orlik)
25-27.04 XXIII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych
w Piłce Siatkowej - Hale SP 4, SP 3, SP 2, PZS w Redzie
1-3.05 Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci z okazji 15-lecia UKS 1 Reda MOSiR
8.05 godz. 10:00 Mistrzostwa Redy Szkół Podstawowych w Czwórboju
Lekkoatletycznym - Igrzyska Dzieci - Stadion MOSiR
11/12.05 godz. 10:00 Grand Prix Wybrzeża w Tenisie Ziemnym - Korty MOSiR
05.2019 Mistrzostwa Redy Szkół Podstawowych w Indywidualnej
Lekkoatletyce - Igrzyska Młodzieży Szkolnej / Igrzyska Dzieci
- Stadion MOSiR
31.05 godz. 9:00 Spartakiada Przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka
31.05 godz. 17:00 Rodzinny festyn sportowy - MOSiR (Orlik)
1/2.06 godz. 10:00 X XIII Amatorskie Tenisowe Mistrzostwa Polski Regionu
Północnego - FAMILY CUP - Korty MOSiR
7-9.06 Amatorskie Mistrzostwa Kaszub w Biegach na 3/5/10 km
16.06 Dni Redy na Sportowo – MOSiR Reda
7.04 - 9.06 (soboty) Powiatowa Liga Piłki Nożnej - MOSiR (Orlik)
godz. 15:00-21:00
25.05 - 15.09 Redzka Liga Tenisa Ziemnego - MOSiR Korty

SIATKÓWKA – IGRZYSKA
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Klasyfikacja:
I m Szkoła Podstawowa nr 4, II m Szkoła Podstawowa nr 3,
III m Szkoła Podstawowa nr 2
Skład zwycięskiej drużyny:
Cyprian Browarczyk, Filip Dampc, Adam Fedde, Michał Formella, Artur Gołębiowski, Szymon Kieplin, Dawid Michalski, Miłosz Mycio, Michał Rębiś, Mateusz Sadowski, Marcel
Sajka.

fot. nadesłane MOSiR Reda

20 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 odbyły się Mistrzostwa Redy w Piłce Siatkowej – Igrzyska
Młodzieży Szkolnej.
W rozgrywkach uczestniczyły 3 drużyny chłopców. Najlepszy okazał się zespół SP 4 pod kierunkiem Tomasza
Formelli. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia
w zawodach powiatowych.
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REDA KULTURALNA
27 lutego w FABRYCE KULTURY Klub Rodzica BoboReda
hucznie świętował swoje czwarte urodziny. Nie zabrakło pysznego tortu, dobrej zabawy, śmiechów, balonów, baniek mydlanych i tańców!

KODOWANIE
W BIBLIOTECE

fot. nadesłane MBP Reda

Klub Rodzica BOBOREDA powstał w 2015 roku z inicjatywy rodziców, przy wsparciu Miejskiego Domu Kultury i od
czterech lat tworzy miejsce spotkań rodziców z dziećmi
w wieku do 3 lat. Celem klubu jest stworzenie warunków
do spotkań rodziców, zbudowanie społeczności, w której można swobodnie rozmawiać o rozwoju i wychowaniu dzieci oraz uczyć się nowych zabaw wspierających
poprawny rozwój naszych pociech. Co tydzień, w środy
zapraszamy na spotkania, na których rodzice mogą miło
spędzić czas, wysłuchać porad ekspertów, zapoznać się
z ciekawostkami i nauczyć się nowych, kreatywnych zabaw
z dzieckiem.

SPOTKANIE
Z WOJCIECHEM MANNEM
Zapraszamy 6 kwietnia (sobota) o godz. 16:00 do redzkiej
biblioteki, gdzie w ramach cyklu Biesiady Literackie 2019
odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Mannem –
polskim dziennikarzem muzycznym, satyrykiem, aktorem,
pedagogiem, autorem tekstów piosenek.

fot. nadesłane MBP Reda

fot. nadesłane

Miejska Biblioteka Publiczna wzięła udział w II edycji Programu Rozwoju Bibliotek „Kodowanie w bibliotece”, który
realizowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność. W ramach projektu otrzymaliśmy tablety
Huawei Media Pad, gry Scottie Go!, roboty Photon EDU
z fiszkami i scenariuszami, Magic Dongle oraz matę edukacyjną. Sprzęt wzbogacił ofertę kulturalno-edukacyjną Filii
Nr 1 – Mediateki, wykorzystywany jest do prowadzenia zajęć z kodowania z najmłodszymi czytelnikami. Z robotami
Photon można prowadzić zajęcia z najmłodszymi dziećmi
(od 5 roku życia) i stopniowo zwiększać poziom trudności.
Dzieci poprzez zabawę ćwiczą logiczne myślenie i uczą
się kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
oraz pracy w grupie.
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Dwie ostatnie redzkie placówki oświatowe – Szkoła
Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych
(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek
szkolnych. Środki w wysokości 24 000 zł (po 12 000 zł
na szkołę) zostaną przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Gmina Miasto Reda zapewni obowiązkowy wkład własny w wysokości 6 000 zł.
W latach 2017 – 2018, ze środków finansowych przyznanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, szkoły podstawowe zakupiły do bibliotek szkolnych ponad 2000 książek.

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2
W marcu w Przedszkolu nr 2 odbyły się bardzo ciekawe
warsztaty ceramiczne, w których wzięły udział wszystkie
przedszkolaki. Podczas tych warsztatów dzieci dowiedziały się czym jest glina i co możemy z niej otrzymać. Ponieważ dziecko w wieku przedszkolnym rozwija się poprzez
zabawę, warsztaty takie przynoszą wymierne efekty. Praca z gliną bardzo dobrze wpływa na harmonijny rozwój
dzieci. Wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Zgniatanie,
ugniatanie i wałkowanie gliny zaspokaja naturalną potrzebę dziecka, przygotowuje w ten sposób ręke do nauki
pisania. Znakomicie stymuluje i rozwija układ nerwowy.
Rozwija wyobraźnię, zdolności manualne i oczywiście jest
wspaniałą zabawą. W trakcie warsztatów każde dziecko samodzielnie pod okiem fachowca wykonało śliczną rybkę,
która sprawiła wiele radości.

fot. archiwum Przedszkola nr 2

NARODOWY
PROGRAM ROZWOJU
CZYTELNICTWA

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1

fot. archiwum Przedszkola nr 1

Istotnym zadaniem edukacji przedszkolnej jest budzenie
wrażliwości estetycznej, wzbogacanie wyobraźni i przeżyć
artystycznych dziecka w kontakcie ze sztuką. Dlatego też
w Przedszkolu nr 1 w Redzie dzieci uczestniczą w cyklicznych koncertach muzycznych zespołu Art2You.
Podczas ostatniego spotkania z muzyką dzieci miały okazję poznać instrumenty muzyczne takie jak gitara klasyczna i elektryczna, fletnia pana oraz piła muzyczna. Tematem
koncertu była podróż przez cztery żywioły a piosenki oraz
opowieści przeplatane muzycznymi nawiązaniami stanowiły nie lada atrakcję.
Wychowanie przez sztukę organizowane w takiej formie
sprawia, że dziecko kształtuje preferencje muzyczne,
a także umiejętność właściwego zachowania się na uroczystości. Koncert w naszym przedszkolu to przede wszystkim ogromna przyjemność artystyczna.

Kółko języka angielskiego - „Przedszkolaki z perspektywą”
realizowane w Przedszkolu Nr 2 w Redzie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zajęcia języka angielskiego, których program nauczania wykracza poza treści realizowane
w ramach postawy programowej, rozpoczęły się 7 listopada 2018r i są prowadzone przez English Club Wejherowo,
reprezentowanym przez panią Dorotę Doering. Zajęciami
objętych jest pięć grup przedszkolnych, z których każda
uczestniczy w 30 minutowym bloku dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
Zapewniające przede wszystkim wszechstronny rozwój
dziecka zajęcia, mają na celu również rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami, stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej, uwrażliwianie
na język angielski, rozwijanie inteligencji językowej, a także
uwrażliwienie na pracę w parach, zespołach, oraz uczenia
technik dramowych poprzez stymulowanie przyjaznego
współzawodnictwa podczas zabaw i gier edukacyjnych.
Jednym z czołowych zadań jest stosowanie metod TPR (Total Physical Response) - metoda reagowania całym ciałem
oraz śpiewanie, zabawy rytmiczne, rymowanki, teatrzyk,
pantomima i wiele innych. Sposób prowadzenia zajęć został oparty o standardy międzynarodowe uwzględniające
wykorzystywanie tablic interaktywnych, laptopów i projektorów stanowiących wyposażenie Przedszkola Nr 2
w Redzie. W ostatnim czasie podczas zajęć z języka angielskiego został zrealizowany projekt pt. „I LOVE YOU” - dzieci
rysowały członków rodziny, z czego stworzyły piękny album rodzinny oraz śpiewały piosenkę „Where’s mummy”.
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CO SŁYCHAĆ W SP 2

IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Małym Trójmieście
Kaszubskim
15 marca odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Małym Trójmieście Kaszubskim dla uczniów klas V. Do zmagań
konkursowych stanęło sześć drużyn ze szkół podstawowych Rumi i Redy: SP nr 9 w Rumi, SP nr 6 w Rumi, SP nr 3
w Redzie, SP nr 4 w Redzie, SP nr 5 w Redzie oraz oczywiście,
SP nr 2 w Redzie. Po przywitaniu uczestników i gości przez
v-ce dyrektor Annę Kondrat nastąpił krótki występ artystyczny. Zaprezentował się w nim szkolny zespół tańców regionalnych pod kierunkiem p. Moniki Mróz oraz uczniowie
uczęszczający na zajęcia języka kaszubskiego, przygotowane przez p. Andrzeja Krauze.
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CO SŁYCHAĆ W SP 3
VIII Powiatowy Konkurs Geograficzny
15 marca odbył się konkurs geograficzny, którego tematyką
była Polska. Udział wzięło piętnaście szkół: SP 1, SP 7, SP 8,
SP 9, SP 10 z Rumi, SP 4 z Redy, Społeczna SP z Wejherowa,
SP 8 z Wejherowa, SP z Bojana, ZSP z Ciekocina, Samorządowy
Zespół Szkół z Gniewina, SP z Niepoczołowic, SP z Pobłocia,
SP ze Strzepcza oraz ZSP z Szemuda.
Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęli: Natalia Jungiewicz i Jakub Sidorowicz z SP 3 w Redzie. Na II miejscu uplasował się
zespół w składzie: Oskar Gajewski i Jakub Nurkiewicz z SP
4 w Redzie, a III miejsce zdobyli Bartosz Gruba i Józef Minczykow z SP 3 w Redzie. Uczniowską wiedzę oceniała komisja
konkursowa w składzie: przedstawiciele Urzędu Miasta w Redzie: Hanna Janiak i Łukasz Kamiński oraz Dyrekcja Szkoły: Jan
Skrobul i Estera Miotk.
Tekst Katarzyna Danisewicz, fot. Teresa Dopke

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”
28 lutego ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu
Geograficznego „Geo-Planeta”, w którym brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3.
W teście wiedzy najlepszy wynik w klasach 7 - 8 uzyskała
Natalia Jungiewicz kl. 8b, a w klasach 5-6 Adrianna Szeląg kl. 6b. W kategorii album „Polskie miasta” wyróżnienia
otrzymali: Patryk Maścibrocki kl. 6c i Weronika Socha
kl. 5b.
Gratulujemy!
Tekst Katarzyna Danisewicz, fot. Teresa Dopke
Po zaciętej i wyrównanej walce najwyższe wyniki uzyskały:
I miejsce – drużyna ze SP 6 w Rumi w składzie: Zuzanna Cieloszczyk, Jakub Gilla, Hubert Trawicki.
II miejsce – drużyna z SP 2 w Redzie w składzie: Zosia Dulak,
Leon Brucki i Michał Borys.
III miejsce – drużyna ze SP 5 w Redzie w składzie: Anna Kobiella, Martyna Wojewska, Kacper Komorowski.
Kolejne miejsca poza podium zdobyli uczniowie ze szkół: SP
3 Reda, SP Rumia i SP 4 Reda.
W trakcie obrad jury w składzie: Bożena Natzke, Katarzyna
Rendaszka-Miotke i Andrzej Krauze, uczestnicy wysłuchali
prezentacji na temat życia i twórczości jednego z najwybitniejszych poetów kaszubskich - Jana Trepczyka, przedstawionej
przez Radosława Kamińskiego - wieloletniego działacza Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, pedagoga, wnuka poety.
Tekst i zdjęcia: K.Rendaszka-Miotke
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CO SŁYCHAĆ W SP 4

CO SŁYCHAĆ W SP 5

Wyniki etapu miejskiego konkursu recytatorskiego
Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie SP 4: Maria Rompca z kl. IV „d” oraz Igor Klarecki (VIII „d”) awansowali do etapu powiatowego XXXVI Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego Poezji Polskiej i Śpiewanej. Eliminacje miejskie odbyły się 11 marca w Fabryce Kultury pod okiem jury
składającego się z aktorów gdyńskich teatrów. Marysia, dzięki brawurowej recytacji „Dialogu z pluskwą” L. J. Kerna oraz
„Dyrektora i pomnika” K. I. Gałczyńskiego, zajęła I pierwsze
w kategorii IV-VI, a Igor II w kategorii uczniów klas VII, VIII i gimnazjum. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!
Tekst: Natalia Richert. Zdjęcie dzięki uprzejmości MDK Reda

Finał powiatowego konkursu Super Bowl
12 marca w SP 4 im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie
odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
„Super Bowl”. Tradycyjnie, jak co roku, dopisała frekwencja.
108 uczniów z 14 szkół powiatu wejherowskiego napisało
test, który wyłonił finalistów. Najlepsi wzięli udział w etapie
ustnym. Laureatami na poszczególnych poziomach zostali:
Łucja Obrębska, Adrianna Płocka, Przemysław Antoniuk, Olga
Jagodzińska, Jarosław Kortals, Maja Główczewska, Pola Narloch (kl. III gimnazjum); Tomasz Grzenkowicz, Antonina Kas,
Michał Lubiszewski, Igor Klarecki, Igor Masewicz, Nina Smolnik (kl. VIII); Piotr Piaseczny, Nadia Gazecka, Oliwia Stencel,
Borys Donderowicz, Julia Barszcz, Olivier Kopciewicz (kl. VII).
Uczniowie ci otrzymali z rąk v-ce burmistrza Łukasza Kamińskiego oraz p. dyrektor Dominiki Kowaliszyn nagrody rzeczowe ufundowane przez miasto Reda, jak również zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata, które dają im cenne punkty
podczas rekrutacji do szkoły średniej.
Tekst M. Kamiński, fot. archiwum SP 4

Bardzo dobra realizacja doradztwa zawodowego
Klasa IA bardzo aktywnie realizuje zajęcia doradztwa zawodowego. W miesiącu lutym klasa odwiedziła Pizzerię Diversita w Redzie, gdzie uczniowie poznali zawody pizzera,
kucharza, menagera i dostawcy, a także historię powstania
pizzy, skąd ona pochodzi, jak się ją przygotowuje, z jakich
składników wyrabia się ciasto, jakich używa się dodatków
oraz jak przygotowuje się sos. Uczniowie mieli okazję przygotować własną pizzę dobierając odpowiednie składniki,
a poprzez jej degustację poznać efekt swojej pracy. W marcu dzięki zaangażowaniu dwóch mam – Pani Marzeny i Sabiny, uczniowie poznali zawód pielęgniarki i położnej i ich
medyczne rekwizyty. Dzieci z wielką uwagą obserwowały
badanie KTG – monitorowanie pracy serca nienarodzonego jeszcze dziecka. Poznały i dowiedziały się do czego służą
wenflony, strzykawki, igły oraz materiały opatrunkowe. Ta
najmniejsza szkolna klasa dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców stała się wzorem praktycznej realizacji doradztwa zawodowego.

Spotkanie z panią policjant
W szkole gościliśmy funkcjonariuszkę Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, która z wielkim
zapałem i energią przypomniała o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i podczas podróżowania
wraz z rodzicami w odległe rejony naszego kraju. Najbardziej aktywni byli najmłodsi uczniowie, którzy chętnie zadawali pytania i opowiadali o różnych zdarzeniach podczas
podróżowania z rodzicami.
Teksty i fot. Anna Milewska i Renata Mejer
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.sp5reda.pl
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CO SŁYCHAĆ W SP 6
Czy jesteście ciekawi, gdzie zawędrował nasz japoński
teatrzyk? Doleciał aż do Indii, ale po kolei…
Cały projekt działa od października i do tej pory byłyśmy w
kilkudziesięciu miejscach. Ilustracje okrążają Redę, Rumię
i Wejherowo. W naszej szkole, oddział zerowy spotyka się
z przedstawieniem co miesiąc. Każdej wizycie towarzyszą
zabawy animacyjne oraz od niedawna doświadczenia chemiczne. Od teatru Kamishibai nie było również odpoczynku
w ferie. Pojechał on razem z jedną z Pań do stolicy Indii, New
Delhi. Obrazkami zainteresowały się dzieci, które na co dzień
przebywają na ulicach i nigdy nie chodzą do szkoły. A że dzieci
na całym świecie są takie same, chętnie chwyciły za kolorowe
kredki i dały upust swojej dziecięcej fantazji, śmiało rysując.
Jeżeli tylko dopisze termin, Teatrzyk swoją drugą zagraniczną
premierę będzie miał w Mołdawii, w miejscowości Soroki.

Drogi Mieszkańcu Redy!
Czy wiesz, jak ważne jest
GDZIE PŁACISZ PODATKI?

Tekst i fot. Izabella Radziuk-Śliwińska, Ewa Bielik

Czy chciałbyś
• aby Twoje dzieci uczęszczały
do nowych szkół?
• mieć nowe drogi i chodniki?
• żyć w nowoczesnym, rozwijającym się mieście?

PŁAĆ PODATKI TAM,
GDZIE MIESZKASZ!
Wielka Liga Czytelników – Konkurs powiatowy
IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” odbył się
w czwartek 28 lutego. Gościły u nas zespoły z Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie, SP w Kębłowie, SP w Gowinie, SP
w Sychowie, SP nr 5 z Redy. II etap – powiatowy pisało 23
uczniów wyłonionych z I etapu – szkolnego. Drużyny rozwiązywały test z pytaniami do treści książki wyznaczonej przez
organizatora, kl. 1-4 „10 przygód niesamowitych skarpetek”
Justyny Bednarczyk, kl. 5-8 „Pan Samochodzik i niesamowity
dwór” Zbigniewa Nienackiego. Do III etapu - wojewódzkiego
awansuje po jednej drużynie z powiatu (w obu kategoriach).
Tekst i fot. Ewa Bielik

Podatek dochodowy powinien być
rozliczony w urzędzie skarbowym
właściwym dla miejsca zamieszkania
podatnika.
Osoba zameldowana w Gdańsku, Gdyni
lub w Zakopanem, ale mieszkająca w
Redzie, może rozliczyć się we właściwym
dla Redy Urzędzie Skarbowym
w Wejherowie.
O faktycznym miejscu zamieszkania
informujemy urząd skarbowy,
wpisując właściwy adres
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.
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Powietrze i potrzeba jego ochrony.

Dlaczego musimy chronić powietrze?

Rozmowa z Tadeuszem Wiśniewskim,
Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny
wpływ na nasze zdrowie. Mogą powodować
alergie, kaszel, choroby płuc, bóle głowy,
niedokrwienie serca, a nawet zaburzenia pracy
wątroby. Wg różnych szacunków z powodu chorób
wywołanych przez zanieczyszczenia powietrza
rocznie umiera w Polsce ok. 40 tys. osób.

Temat ochrony powietrza ostatnio pojawia się
regularnie w mediach, rozmowach polityków
i zwykłych ludzi.
Przez wiele lat problem medialnie raczej nie istniał,
chociaż
samorządy
i
różne
instytucje
odpowiedzialne za stan powietrza wiele robiły i
robią dla poprawy jego stanu. Na bieżąco
prowadzony jest monitoring, badane są poziomy
substancji zawieszonych. Na podstawie gminnych
„Programów Ochrony Powietrza” stworzono
kompleksowe programy naprawcze. Jednak w
ostatnim czasie temat stał się bardzo medialny,
żeby nie powiedzieć ‘modny’. To dobrze.
Powinniśmy mieć jak najszerszą wiedzę na ten
temat, oczywiście aby przeciwdziałać problemom
związanym z zanieczyszczeniem powietrza.
Jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza w naszym
regionie?
Zanieczyszczenie
powietrza
to
połączenie
wilgotności oraz związków chemicznych i pyłów,
które pozostają zawieszone w powietrzu. Pył składa
się przeważnie z cząstek stałych o wymiarach
mniejszych niż 10 µm (mikrometra). Niestety pył
ten może zawierać substancje toksyczne takie jak
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np.
benzo/a/piren), metale ciężkie,
jak również
dioksyny i furany. Ocenia się, że źródłem emisji
pyłu PM10 są: w 52% zanieczyszczenia
pochodzące z gospodarstw domowych, w 17%
przemysł, w 10% samochody oraz 21% inne
emisje, w tym pochodzenia naturalnego. Widać
więc, że największą emisję pyłów powoduje
spalanie paliw i niekiedy źle wyregulowanych
kotłach i piecach domowych.

Jakość powietrza to także nasze codzienne wybory
– czym palę w piecu lub w kominku, jak dojeżdżam
do pracy, czy i jak oszczędzam ciepło/energię
elektryczną?
W zakresie ochrony powietrza wiele mogą zdziałać
duże instytucje czy zakłady, np. poprzez
odpowiednie filtrowanie spalin z przemysłu czy
niskoemisyjny transport publiczny. Z drugiej strony
wiemy, że za złą jakość powietrza w Polsce
odpowiadają przede wszystkim indywidualne
gospodarstwa domowe. Dlatego też tutaj są
konieczne pilne i efektywne zmiany. Kilka
przykładów:
a) wymieniamy stare piece węglowe na
bezpieczne źródło ciepła, więc warto
rozważyć - tam, gdzie to technicznie
możliwe - zmianę sposobu ogrzewania np.
na gazowe (niezawodny i bezpieczny
transport paliw gazowych zapewnia m. in.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.)
lub przyłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej,
b) zapewniamy kompleksową termomodernizację budynku,
c) oszczędzamy ciepło i energię elektryczną,
np. w chłodne dni wietrzymy krótko
i intensywnie, nie zastawiamy grzejników,
regulujemy
temperaturę
zależnie
od pomieszczenia, w którym przebywamy,
używamy urządzeń energooszczędnych,
d) dbamy o tereny zielone, sadzimy więcej
roślinności wokół naszych domów i
osiedli.
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