Nr 9/10 (185)

LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2019

nakład 4.000 egz.

bezpłatny

ISSN 1507-5087

Radosnych Świąt w gronie bliskich,
spełnienia wszystkich marzeń w Nowym Roku,
zdrowia i pogody ducha
oraz wielu sukcesów i satysfakcji
w życiu zawodowym i osobistym
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Redy

Kazimierz Okrój

Krzysztof Krzemiński

oraz Radni

z Pracownikami Urzędu

www.reda.pl

2 • REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 28 listopada 2019 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XIV/140/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto
Reda.
2. U
 chwała nr XIV/141/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika
wieczystego.
3. Uchwała nr XIV/142/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto
Reda.
4. Uchwała nr XIV/143/2019 w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
dla osób z terenu Gminy Miasto Reda.
5. Uchwała nr XIV/144/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego.
6. Uchwała nr XIV/145/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu
gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
7. U
 chwała nr XIV/146/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
8. Uchwała nr XIV/147/2019 o zmianie uchwały Nr
XX/201/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 marca 2004
r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Redy.
9. U
 chwała nr XIV/148/2019 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. Uchwała nr XIV/149/2019 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.
11. Uchwała nr XIV/150/2019 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Redy do roku 2030”.
12. Uchwała nr XIV/151/2019 o zmianie uchwały NR IV/46/2015
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

13. U
 chwała nr XIV/152/2019 o zmianie uchwały Nr VI/82/2015
Rady Miejskiej w Redzie z dni 28 maja 2015 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
14. Uchwała nr XIV/153/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Miasta Redy.
15. Uchwała nr XIV/154/2019 w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
16. U
 chwała nr XIV/155/2019 w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Redy do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring
środowiska, Typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania
wodami odpadowymi na terenach miejskich – konkurs nr
POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej DN400 z przejściem pod torami w ulicy
Rekowskiej w Redzie wraz z budową skrzynek retencyjno
– rozsączających”.
Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie
YouTube, przekierowanie z www.bip.reda.pl

MŁODZIEŻOWA
RADA MIEJSKA
30 października radni V kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej odebrali z rąk przedstawicieli redzkiego samorządu
akty mianowania. Oprócz najbardziej zainteresowanych, na
uroczystość przybyli radni Rady Miejskiej Małgorzata Lewińska (wiceprzewodnicząca Rady), Karolina Bochan (przewodnicząca Komisji Oświaty), Emilia Sawicka-Lieder i Radosław
Farion (opiekun Młodzieżowej Rady). Nie zabrakło przedstawicielek Redzkiej Rady Seniorów: Przewodniczącej RRS Jadwigi Pienczk, Anny Mostek oraz Elżbiety Piłkowskiej. Przybyli
również dyrektorzy i nauczyciele - opiekunowie szkolnych
samorządów z redzkich szkół. Całość poprowadził zastępca
burmistrza Łukasz Kamiński. Na kolejnym, już roboczym posiedzeniu, młoda Rada wybrała prezydium, w skład którego
wchodzą: przewodniczący – Kajetan Kołodziejski oraz dwóch
wiceprzewodniczących: Marta Kowaliszyn i Maciej Zwara.

fot. S. Sobczak

fot. M. Kaczmarek

Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ W REDZIE
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INWESTYCJE MIEJSKIE

BUDŻET OBYWATELSKI 2019

– STAN REALIZACJI ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW
Boisko w parku w Ciechocinie I etap - realizacja
odwodnienia
Po wykonaniu szczegółowych kosztorysów okazało się,
że koszty inwestycji znacznie przekraczają dopuszczalny
w ramach BO budżet 75 tysięcy zł. Zadanie zostało wpisane w plan inwestycji realizowanych i w całości finansowanych przez Gminę Miasto Reda w roku 2020.
Budowa ciągu pieszo jezdnego ze stanowiskami do
parkowania rowerów w Szkole Podstawowej nr 6
w Redzie.
W ramach projektu utwardzono kostką betonową ciąg
pieszo-jezdny, od chodnika prowadzącego do wejścia do
szkoły do chodnika prowadzącego do wejścia na salę gimnastyczną oraz ustawiono stojaki na rowery. Środki na ten
cel, czyli 75 tysięcy zł zostały przekazane dyrekcji szkoły,
która w imieniu Gminy ten projekt zrealizowała. Wszystko
było gotowe przed początkiem roku szkolnego.

Podwórko Betlejem - rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych w dzielnicy Betlejem
Plac zabaw od ul. Kwiatowej został ogrodzony, z furtką od
strony ul. Kwiatowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
bawiącym się dzieciom. Obok placu zabaw powstała siłownia zewnętrzna wraz ze stołem do ping-ponga na panelach
stabilizujących grunt. Teren oświetlają dwie lampy solarne
na słupach dł. 5m.

fot. S. Sobczak

fot. S. Sobczak

Stworzenie parkingu rowerowego oraz szafek
podręcznikowych dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 w Redzie.
Zakup indywidualnych szafek szkolnych dla każdego ucznia klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 miał na celu odciążyć kręgosłupy dzieci i poprawić bezpieczeństwo na
przerwach. Każdy uczeń z lżejszym plecakiem to dziecko,
które bezpieczniej i sprawniej porusza się po szkolnych
korytarzach. Uczniowie młodszych klas posiadają dostęp
do indywidualnych szafek, ale starsze dzieci dotychczas
takich szafek nie miały. Zagospodarowanie pasa ziemi na
działce szkolnej pozwoliło stworzyć nowoczesny parking
rowerowy na ok. 50 rowerów. Konieczne było usunięcie
roślin i położenie trwałej nawierzchni. Środki na ten cel,
czyli 75 tysięcy zł zostały przekazane dyrekcji szkoły, która
w imieniu Gminy ten projekt zrealizowała. Wszystko było
gotowe przed początkiem roku szkolnego.

fot. S. Sobczak

fot. S. Sobczak

Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej
na odcinku ok. 200 mb.
Celem głównym projektu było zabezpieczenie bezpiecznego dojścia dzieciom, młodzieży oraz mieszkańcom do
szkoły, kościoła i boiska rekreacyjnego. Zły stan chodnika
wymusza na pieszych korzystanie z jezdni, co stwarza zagrożenie dla użytkowników ruchu.
Mieszkańcy tego rejonu co roku składają zwycięski projekt
do BO i tym samym etapowo realizują remont chodnika.
W tym roku wykonano remont na odcinku około 270 m.
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CO DALEJ Z MEVO?

W REDZIE ROSNĄ
„POLA NADZIEI”

Rower metropolitalny Mevo funkcjonował w 14 gminach
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (Gdańsk,
Gdynia, Sopot, Tczew, Puck, Reda, Rumia, Kartuzy, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Władysławowo, Żukowo i Pruszcz
Gdański) od 26 marca do 28 października 2019 roku. W tym
czasie ponad 167 tys. zarejestrowanych użytkowników,
wypożyczyło 1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2,2
miliony razy. Mevo było najbardziej popularnym systemem roweru publicznego w Polsce.
12 listopada został ogłoszony dialog techniczny, podczas
którego rozmawiamy z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu. Pozwoli nam to na zebranie odpowiedzi
na pytania: jak ma wyglądać system po wznowieniu? Czy
będzie to system w pełni elektryczny czy konwencjonalny,
a może mieszany? Ile powinny kosztować abonamenty? Jak
wykorzystać rowery z I etapu? Itp. Dialog techniczny nie
jest osobnym trybem postępowania, w wyniku którego
zostanie dokonany wybór wykonawcy. Zebrane podczas
dialogu informacje i analizy będą podstawą do rozpisania
przetargu na kolejne lata działania Mevo. Ważnym elementem tego procesu są opinie mieszkańców metropolii
i użytkowników roweru Mevo. Pomysły i oczekiwania dotyczące wznowienia systemu można przesyłać do OMGGS
drogą mailową na rower@metropoliagdansk.pl. W ramach
konsultacji społecznych odbyły się również warsztaty dla
mieszkańców.
– W tej chwili jest jeszcze za wcześnie, by mówić o dokładnych
terminach ogłoszenia przetargu i wznowienia systemu. Trwa
dialog techniczny i konsultacje z mieszkańcami. Na tej podstawie zostaną przygotowane założenia do wyłonienia nowego
operatora rowerów metropolitalnych. Wznowienie działania
Mevo to nasz priorytet – mówi Alicja Mongird, rzecznik prasowy Obszaru Metropolitalnego.

fot. nadesłane

28 października system roweru metropolitalnego MEVO
został zawieszony, po częściowym wypowiedzeniu
umowy z niesolidnym operatorem NB Tricity (m.in. niedotrzymywanie kolejnych terminów dostaw rowerów,
nieustanne usterki i niska dostępność jednośladów). Po
odstąpieniu od umowy własnością OMGGS pozostają
1224 rowery, 660 stacji rowerowych i aplikacja.

W listopadzie uczniowie SP 2 i SP 5, wraz z nauczycielami
i opiekunami, wzięli udział w kolejnym przedsięwzięciu
związanym z Puckim Hospicjum pw. św. Ojca Pio.
Uczniowie zostali zaproszeni do uczestnictwa w sadzeniu
żonkili, które będą przekazywane darczyńcom podczas
akcji “Pola Nadziei na Pomorzu”. Dzieci i młodzież z SP 2
wybrali się na redzkie ronda – przy ul. Obwodowej oraz
ul. Gniewowskiej i posadzili łącznie 400 cebulek kwiatowych. Natomiast uczniowie SP 5 obsadzili żonkilami trawnik naprzeciw Komisariatu Policji. Sadzenie żonkili odbyło
się po raz pierwszy w naszym mieście. Z niecierpliwością
czekamy na wiosnę i udział w “Polach Nadziei”.

fot. nadesłane
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fot. M. Kaczmarek

fot. M. Kaczmarek

REDA ŚWIĘTOWAŁA 11 LISTOPADA

stał rozstrzelany przez nazistów w Lasach Piaśnickich, najprawdopodobniej 11 listopada 1939 roku.
Naczelnik Poczty Lucjan Kellas do września 1939 roku
pełnił funkcję Komisarycznego Sołtysa. Aktywny Członek
Polskiego Związku Zachodniego, z początkiem wojny został aresztowany przez gestapo i zamordowany w Piaśnicy, najprawdopodobniej razem z Franciszkiem Talaśką, 11
listopada 1939 roku. Świętowanie zakończył poczęstunek
gorącą wojskowa grochówką, a w świetlicy OSP na chętnych czekały rogale marcińskie i gorące napoje. Uczniowie
SP 5 przedstawili okolicznościowy program artystyczny.

Bardzo wzruszającym punktem obchodów Święta Niepodległości było w tym roku uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej założycielom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Redzie, Lucjanowi Kellasowi i Franciszkowi Talaśce, zamordowanym przez hitlerowców 11 listopada 1939 r. w Lasach Piaśnickich oraz wszystkim strażakom, którzy poświęcili się społecznej działalności na rzecz mieszkańców
i niesieniu pomocy w nagłej potrzebie.
Drogomistrz Franciszek Talaśka, prezes organizacji Polski
Związek Zachodni - organizacji zaangażowanej w umacnianie polszczyzny, był jednym z najbardziej aktywnych
działaczy społecznych w międzywojennej Redzie, filarem
miejscowej elity. Niszcząc listy członków organizacji Polski
Związek Zachodni, przyczynił się do zmniejszenia liczby
potencjalnych ofiar - mieszkańców Redy zamordowanych
przez hitlerowców jesienią 1939 r. Franciszek Talaśka zo-

fot. M. Kaczmarek

fot. M. Kaczmarek

Na mszy obecni byli proboszczowie redzkich parafii, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz poczty sztandarowe i honorowa asysta uczniów ZSP w Redzie. Również
w kościele zebrani wysłuchali koncertu Miejskiego Chóru Kameralnego. Po mszy liczne delegacje złożyły kwiaty
i wieńce pod tablicami upamiętniającymi poległych mieszkańców Redy, a następnie uczestnicy przeszli pod siedzibę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie, gdzie w ramach akcji
„Niepodległa do hymnu” wspólnie odśpiewano Mazurek
Dąbrowskiego.

fot. M. Kaczmarek

Redzkie obchody rocznicy odzyskania niepodległości
rozpoczęła msza święta w najstarszym redzkim kościele, gdzie okolicznościowe kazanie wygłosił dziekan
dekanatu redzkiego ks. kanonik Jan Kowalski.
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ŚWIĘTOWALI
ZŁOTE GODY

DOROCZNA WIZYTA
DZIECI Z ŁOTWY

fot. S. Sobczak

W ramach współpracy międzyszkolnej, Reda gościła
dziesięcioro dzieci z Podstawowej Szkoły Polskiej w Krasławiu na Łotwie. Szkoła ta została w latach 2001/02
rozbudowana i wyremontowana, jako dar Narodu Polskiego dla rodaków na Łotwie. Młodzież zwiedzała Kaszuby, m.in. Trójmiasto i Półwysep Helski.

15 listopada w Urzędzie Miasta w Redzie odbyło się spotkanie władz miasta z parami, które w tym roku świętują
50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

fot. A. Bubacz

Uroczystość była bardzo wzruszająca, nie zabrakło wspomnień i refleksji. Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy
i moc życzeń od obecnych na sali burmistrza Krzysztofa
Krzemińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Okroja, zastępcy burmistrza Łukasza Kamińskiego i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresy Dzienisz - Dombrowskiej. Oprawę artystyczną spotkania zapewniła Małgorzata
Podlaszewska, wykonując wiązankę przebojów z lat 70-tych.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY WIELU LAT W SZCZĘŚCIU
I ZDROWIU!

W programie nie mogło zabraknąć wizyty w Urzędzie Miasta. Tam młodzi goście, w towarzystwie swojej nauczycielki,
Joanny Szostak oraz dyrektor krasławskiej szkoły Czesławy
Kozłowskiej spotkali się z zastępcą burmistrza Łukaszem
Kamińskim. Pani Joanna Szostak uczyła kiedyś w Szkole
Podstawowej nr 4 i kilka lat temu została oddelegowana
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do polskiej szkoły na Łotwie, gdzie pracuje do dziś. Dla Polaków na Łotwie
niezwykle ważne jest utrzymywanie kontaktów z ojczyzną.
Termin przyjazdu też nie jest przypadkowy, co roku wypada
w okolicach rocznicy odzyskania niepodległości.

MIEJSKIE MIKOŁAJKI
fot. S. Sobczak

W dniu Świętego Mikołaja, czyli 6 grudnia po południu, tradycyjnie w Miejskim Parku Rodzinnym
w Redzie, Fabryka Kultury zorganizowała Redzkie
Mikołajki.

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

W ciągu dwóch godzin całe rodziny, dzieci i dorośli
mogli wziąć udział we wspólnej zabawie, przenieść się
do krainy lodu, wysłuchać koncertu kolęd i pastorałek w rockowych rytmach dziecięcego zespołu „Czarodzieje z Kaszub”, a także otrzymać
słodycze od szczudlarzy i Mikołajów. Miejskie Mikołajki tradycyjnie odbywają się na
świeżym powietrzu. Jak
pogoda nie dopisuje, impreza przenosi się pod
dach, ale w tym roku nie
było takiej potrzeby.

publikuje się ogłoszeń komercyjnych.
Urząd Miasta w Redzie

fot. M. Kaczmarek
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„DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR...”
CZYLI 55 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W piątek, 29 listopada, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie obchodziła jubileusz 55-lecia.Święto rozpoczęło się mszą w kościele p.w.
Św. Antoniego Padewskiego, a po mszy wszyscy udali się
do szkolnej hali sportowej na Galę Jubileuszową.
Dyrektor szkoły Iwona Nowicka przywitała zaproszonych
gości, wśród których znaleźli się byli nauczyciele, pracownicy i absolwenci, poseł na Sejm RP Kazimierz Plocke, wicestarosta powiatu wejherowskiego Jacek Thiel , burmistrz Redy
Krzysztof Krzemiński oraz poprzedni włodarze miasta, radni powiatu, radni Rady Miejskiej w Redzie i przyjaciele szkoły. Pani dyrektor przedstawiła historię szkoły oraz uczących
w niej nauczycieli i pracowników, którym złożyła symboliczne podziękowanie za pracę i zaangażowanie. Następnie

uczniowie przedstawili program artystyczny. Uroczystość
zakończyło spotkanie byłych i obecnych pracowników i absolwentów przy jubileuszowym torcie i zwiedzanie szkoły.
Tekst i fot. Michał Kaczmarek
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Od środy, 1 stycznia 2020 r.:
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Zmiany w komunikacji
miejskiej w Redzie
Info

8

Linia będzie kursowała na wydłużonej trasie zapewniając wszystkimi
kursami dojazd/powrót mieszkańcom Redy do/z aquaparku wraz
z obsługą osiedli „Przy Młynie” oraz „Aquasfery”, a w dni powszednie
i soboty w godzinach otwarcia centrum autobusy będą kursowały
do pętli C.H. „Port Rumia” (w pozostałych godzinach oraz w niedziele
i święta zakończą bieg na przystanku Reda Aquapark).
Wybrane kursy z pętli Wejherowo Szpital umożliwiają przesiadkę
na autobusy linii 9 w kierunku Rekowa lub 18 w kierunku Betlejem.

9

Trasa linii zostaje wydłużona wszystkimi kursami do pętli Reda Rekowo
Aleja Lipowa. Wprowadzone zostają nowe częstotliwości - 30 minut
w szczycie oraz 40 minut poza nim i w weekendy.

17

Kursy zostają skomunikowane z autobusami linii 9 lub 18 łącząc północną część Redy z osiedlem Konopnickiej, Marianowem i cmentarzem.
Ponadto trasa w obu kierunkach będzie przebiegała przez ulicę Młyńską.

18

Trasa linii nie zmieni się, lecz zwiększona zostaje liczba kursów.
W godzinach szczytu kursowanie będzie odbywało się co 60 minut,
a poza nimi - z częstotliwością 80-minutową.

19

Kursowanie linii zostaje zawieszone. Obsługę tego rejonu Redy przejmie
linia 9 kursująca z większą częstotliwością.
Przystanki Konopnickiej 01 i 02, Lipowa 01 i 02, SKM Pieleszewo 01
i 02, Szkolna 01 i 02 zmienią charakter ze stałego na warunkowy „na żądanie”. Przystanki Rolnicza 01 i 02 zmienią charakter na stały.
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ODPADY.
BĘDZIE DROŻEJ!
Wzrasta cena za wywóz śmieci, która od nowego roku
wyniesie 27 złotych miesięcznie od mieszkańca. Pod warunkiem, że mieszkaniec śmieci segreguje.
Na wysokość opłaty ma wpływ wiele czynników, w większości niezależnych od samorządu. To, między innymi, konieczność wprowadzenia kolejnej frakcji odpadów zbieranych
selektywnie, czyli odpadów biodegradowalnych. Opłata
środowiskowa za tonę odpadów zmieszanych, która jest odprowadzana do budżetu centralnego, wzrosła ze 140 do 270
zł. Nie bez znaczenia jest też sytuacja rynkowa, czyli wzrost
kosztów operatora, który nasze śmieci zbiera i wywozi, oraz
wzrost cen za przyjęcie odpadów do zakładu unieszkodliwiania w Łężycach.

Za co płacą mieszkańcy?

Z opłat pobranych od mieszkańców, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
To oznacza, że poza obowiązkowym odbiorem odpadów
mieszkańcom zapewnia się:
• pojemnik na odpady zmieszane, odpady biodegradowalne i odpady segregowane,
• worki na odpady segregowane bez ograniczeń,
• worek big-bag na gruz jeden raz na 2 lata,
• odbiór popiołów z pieców domowych,
• możliwość nieodpłatnego oddania odpadów budowlanych, opon samochodowych, papy, styropianu i tekstyliów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łężycach,
• możliwość nieodpłatnego oddania odpadów niebezpiecznych w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
na terenie KOKSIK Reda,
• odbiór gabarytów raz na kwartał w domach jednorodzinnych i co miesiąc w blokach wielorodzinnych,
• odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV bezpośrednio z domu.
Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych rosną, co
wynika m.in. ze wzrostu inflacji, kosztów transportu, kosztów energii oraz wzrostu płacy minimalnej. Warto pamiętać, że samorząd ponosi koszty nie tylko z tytułu wywozu
odpadów i przyjęcia ich na składowisko. Do tego dochodzą
koszty likwidacji dzikich wysypisk, koszty informacji i edukacji mieszkańców, a także obsługi administracyjnej systemu.
Dotychczasowa opłata nie była zmieniana przez ponad 6
lat, a koszty w tym czasie rosły. Na przestrzeni pięciu lat, od
2013 do 2018 roku, roczna ilość wszystkich odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Redy wzrosła o prawie 3
tysiące ton. Należy podkreślić, że w Redzie opłacie podlega
tylko 5 osób w rodzinie, następne nie są już liczone.

Kto nie segreguje – ten płaci więcej.

W myśl nowych przepisów, przyjętych przez Ministerstwo
Środowiska, segregować muszą wszyscy, a kto tego nie
robi – będzie płacił dużo więcej. W Redzie opłata za odpady niesegregowane wyniesie od nowego roku 70 złotych
od mieszkańca. Segregowanie bardzo się opłaci, a właściciele domów jednorodzinnych mają dodatkową szan-

sę na oszczędności – jeśli będą kompostować bioodpady
w kompostowniku przydomowym, za wywóz śmieci zapłacą 10% mniej, niż wynosi stawka podstawowa. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Redzie,
tel. 58 678 80 21 i 58 738 60 33.

ZMIANY
W HARMONOGRAMIE
ODBIORU ODPADÓW
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urzędu Miasta w Redzie informuje, że ze względu
na dużą ilość odpadów typu „Popiół” w rejonie nr
3 i nr 4, od grudnia 2019 roku do marca 2020 roku
odbiór tych odpadów zostaje zamieniony z dniem
odbioru odpadów „Zielonych”.

Odbiory odpadów „Zielonych”
odbędą się w środy w dniach:
24 grudnia 2019
9 i 22 stycznia 2020
5 i 19 lutego 2010
4 i 18 marca 2020
9 i 23 grudnia 2020
Odbiory „Popiołu”
odbędą się w czwartki w dniach:
27 grudnia 2019
10 i 23 stycznia 2020
6 i 20 lutego 2020
5 i 19 marca 2020
10 i 24 grudnia 2020
Zmienione harmonogramy dostępne na reda.pl
i w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urzędu Miasta w Redzie.

Masz problem ?
Jeśli uważasz, że picie alkoholu stanowi w Twoim życiu problem, Anonimowi Alkoholicy mogą Ci pomóc.
Przyjdź na spotkanie odbywające
się w każdą sobotę o godzinie 18.00,
w salce przy kościele parafialnym
Wniebowzięcia NMP przy ul. Gdańskiej 3 w Redzie.
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PRZYKŁADY ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH,
KTÓRE WYRZUCAMY DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA Z NAPISEM BIO:
fusy po kawie i herbacie

obierki i skórki
od owoców

zawartość konserw
warzywno-owocowych

(np. jabłka, gruszki, banany,
cytryny, pomarańcze)

(np. kukurydza, groszek,
owoce z puszki)

resztki chleba
i pieczywa

obierki od warzyw
(np. ziemniaków, marchewki,
pietruszki, ogórków, cebuli)

grzyby i resztki
z obierania grzybów

zepsute
warzywa i owoce

przeterminowane
lub zepsute owoce
kandyzowane, suszone

łupiny po pestkach
dyni i słonecznika

resztki sałatek warzywnych
(bez mięsa) i surówek
przeterminowane
lub zepsute orzechy

ugotowane ziemniaki, frytki,
ryż, makaron, kasza
pestki owoców
(np. brzoskwiń, nektarynek, mango)

DO POJEMNIKA NA ODPADY BIO NIE WRZUCAMY:
kości
ości ryb
odchodów zwierząt
oleju jadalnego
kapsułek z kawą do ekspresu
resztek żywności pochodzenia zwierzęcego
(np. mięso, wędliny, sery, resztki jajek)
resztek żywności wieloskładnikowej
(np. sałatki, zapiekanki, kanapki)

gumy do żucia
wykałaczek, patyczków drewnianych
słoików z zawartością
butelek z zawartością
konserw z zawartością roślinno-warzywną
(przeterminowane, przetwory
owocowo-warzywne np. dżemy,
warzywa, owoce wyrzucamy
do odpadów zmieszanych).
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NAJMŁODSI
SEGREGUJĄ

HUBERTUS
W REKOWIE

Podczas wizyty w Urzędzie Miasta dzieci z klas zerowej
i pierwszej SP 5 uczyły się jak segregować odpady.

fot. D. Dunajska

Przygotowana przez pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi pogadanka informacyjno-edukacyjna dotyczyła zasad prawidłowej segregacji odpadów. Uczniowie dowiedzieli się, jak można podzielić domowe śmieci
i co oznaczają kolory pojemników na odpady. Nie zabrakło
części praktycznej, czyli zadań konkursowych.
W nagrodę za zaangażowanie wszyscy otrzymali gadżety
edukacyjno – ekologiczne, w tym torby płócienne wielorazowego użytku, gry planszowe Eko Reda, kamizelki i czapki
odblaskowe, czy kolorowanki. Atrakcją zajęć była również
prezentacja multimedialna, która przypomniała dzieciom
rodzaje odpadów oraz odpowiednie dla nich kolory worków
i pojemników.

fot. A. Bubacz

Na zakończenie wizyty w urzędzie uczniowie odwiedzili
burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego, jego zastępcę Halinę
Grzeszczuk oraz sekretarza miasta Hannę Janiak, gdzie zostali mile przyjęci i obdarowani zawieszkami odblaskowymi.
Zwiedzanie zakończyła wizyta w sali ślubów Urzędu Stanu
Cywilnego i sali obrad Rady Miejskiej.

W Rekowie Górnym odbył się odpust św. Huberta, który
zapoczątkował sezon łowiecki. W uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ks. arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź, uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój.
Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji myśliwych, leśników i mieszkańców wsi. Był to jeden
z najważniejszych dni dla Polskiego Związku Łowieckiego, bo
nawet polowanie przebiegało na wzór historycznych polowań. – Myśliwi szukali patrona, który by ich chronił przed niebezpieczeństwem, dlatego wybrali świętego Huberta. Od tego czasu,
dzień patrona stał się świętem myśliwych, leśników i jeźdźców –
mówił w kazaniu metropolita gdański. – By uczcić św. Huberta
myśliwi urządzają okazałe polowania, poprzedzone nabożeństwem w przyleśnej kaplicy. A po polowaniu odbywa się biesiada
z tradycyjnym bigosem i dereniówką. Na uroczyste obchody
święta przybyli myśliwi z Koła Łowieckiego Jeleń z Wejherowa, które liczy prawie 70 członków. Wśród gości honorowych
znaleźli się wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój i proboszcz
parafii NMP Nieustającej Pomocy ks. Fabian Tokarski.

– Myśliwy to człowiek o ogromnej wiedzy, umiejętnościach i poszanowaniu przyrody. Poluje tylko na gatunki łowne, chroniąc
tę zwierzynę, której populacja jest zagrożona – dodaje członek
koła Kazimierz Okrój. – Nasza historia i tradycja myśliwska wiąże się nieodłącznie ze znakiem koła, jakim jest jego sztandar.
Po nabożeństwie wszyscy spotkali się na placu, gdzie zorganizowano festyn. Na scenie wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Rekowie, a Koło Gospodyń Wiejskich serwowało
myśliwskie przysmaki (bigos i żurek) oraz domowe wypieki
i ciepłe napoje. Następnie myśliwi z psami udali się na teren
łowiecki.
Tekst i fot. D. Dunajska
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REDA KASZUBSKA
KONKURS MÉSTER
BËLNÉGO CZËTANIÔ – 2019

NASI W ŁOWICZU

7 listopada odbyły się miejskie konkursu „Méster Bëlnégo Czëtaniô – 2019” zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Redzie oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Reda.

W kategorii uczniów szkół podstawowych kl I-III
I miejsce - Mikołaj Kuźmirek z SP 2
Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Olczak z SP 2
W kategorii uczniów szkół podstawowych kl IV-VI
I miejsce – Mateusz Schuttenberg z SP 2
II miejsce – Maja Bilska z SP 2
III miejsce – Joanna Macyszyn z SP 2
W kategorii uczniów szkół podstawowych kl IV-VI
I miejsce – Małgorzata Kloka z SP 5
II miejsce – Maria Rozenkranz z SP 5
III miejsce – Ewa Zbrzeźniak z SP 5
W kategorii dorośli
I miejsce – Marian Musiatowicz,
II miejsce – Dominka Koska

fot. R. Kamiński

Występujących oceniało jury w składzie Małgorzata Wątor –
przewodnicząca, Danuta Kowalik – członek, Danuta Bieńkowska – członek. Panie z komisji miały ciężki orzech do zgryzienia aby wytypować najlepszych.

Kto wziął udział w „Spotkaniu z Kulturą Kaszub” z pewnością tego nie żałował. Wydarzenie, zorganizowane
przez Łowicz, partnerskie miasto Redy – w pigułce przedstawiło łowiczanom kulturę i tradycję naszego regionu.
W odpowiedzi na zaproszenie tamtejszych władz, do Łowicza
udali się przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, dziecięcy zespół folklorystyczny MODROKI oraz pochodzący z Redy wokalista Krzysztof Kreft.
W czasie „Spotkania z Kulturą Kaszub” można było wziąć
udział w warsztatach tanecznych z zespołem „Modroki” oraz
w warsztatach haftu kaszubskiego z twórczynią Reginą Kobus. Pod kierunkiem przewodnika i krajoznawcy PTTK Radosława Kamińskiego chętni uczyli się języka kaszubskiego,
zwyczajów kaszubskich i planowali przyszłe wizyty na Kaszubach. Wieczór zakończyła prezentacja i degustacja potraw
regionalnych, przygotowanych przez członków Zrzeszenia
Kaszubsko – Pomorskiego pod kierunkiem Danuty Bieńkowskiej. Królowały śledzie po kaszubsku i ciasto drożdżowe.
„Spotkanie z Kulturą Kaszub” odbyło się 7 grudnia 2019 r.
w Łowickim Ośrodku Kultury.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za
przybycie i uczestnictwo, a nauczycielom i rodzicom za przygotowanie uczniów do konkursu.
Tekst Andrzej Krauze, fot. Michał Kaczmarek

fot. R. Kamiński

Dodatkowa kategoria „Nagroda Publiczności”
I miejsce – Helena Hildebrandt
II miejsce – Teresa Stankiewicz
III miejsce – Agnieszka Kaszuba
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REDA KULTURALNA

3 listopada kościół WNMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie wypełnił się słuchaczami III redzkich Zaduszek Jazzowych, czyli muzycznych wspomnień o nieobecnych już artystach z kraju i zagranicy.

fot. M. Kaczmarek

Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez o. Marka Kiedrowicza, franciszkanina z Klasztoru Świętej Trójcy w Gdańsku i odczytaniu nazwisk zmarłych muzyków, rozpoczęła się
część muzyczna. Przed redzką publicznością wystąpili najlepsi
trójmiejscy jazzmani. Zagrali i zaśpiewali: Joanna Knitter, Krystyna Stańko, Przemek Dyakowski, Leszek Dranicki, Dominik
Bukowski, Piotr Góra, Artur Jurek, Janusz Mackiewicz, Krzysztof Paul, Jacek Siciarek, Tomek Sowiński, Wojtek Staroniewicz
i Paweł Urowski. Było to jedno z najciekawszych wydarzeń
muzycznych w naszym mieście, które już na stałe - mamy
nadzieję - wpisało się w kalendarz wydarzeń. Organizatorem
wieczoru była, jak co roku, Fabryka Kultury.
Kilka dni później, 6 listopada, Miejska Biblioteka Publiczna im.
Hieronima Derdowskiego w Redzie już po raz trzeci zorganizowała Zaduszki poetyckie, poświęcone zmarłym w tym roku
Czytelnikom, mieszkańcom Redy. Na spotkanie przybyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wspomnienia o piętnastu osobach przedstawiła dyrektor biblioteki Bożena Natzke. Wiersze własne i innych poetów przedstawili słuchacze
UTW - Maria Prena, Waldemar Falkiewicz i Franciszek Ośmiałowski. Spotkanie zakończyły piosenki Izabeli Skrybant - Dziewiątkowskiej z Tercetu Egzotycznego, która również odeszła
w tym roku. Dla obecnych było to bardzo nostalgiczne spotkanie, gdyż część wspominanych osób znali osobiście.

TEATR W REDZIE
23 listopada, tradycyjnie w auli Szkoły Podstawowej nr
4 w Redzie, odbył się organizowany przez Fabrykę Kultury w Redzie XVIII Powiatowy Przegląd Małych Form
Teatralnych.
Przegląd małych form teatralnych, który w tym roku osiągnął
pełnoletniość, przeznaczony jest dla zespołów z całego powiatu wejherowskiego oraz zespołów spoza powiatu, maksymalny czas trwania spektaklu to 30 minut.
Spektakle oceniało jury w składzie: Magda Smuk - przewodnicząca, Mikołaj Ostrowski oraz Wojciech Jaworski. Kryteriami
ocen były: pomysł, wykonanie, aranżacja, charakteryzacja,
gra aktorska, mimika, wyzbywanie się wtórności wykonania
oraz nieszablonowość. Repertuar - dowolny. Przegląd podzielono na dwie kategorie: zespoły młodzież / dorośli i aktorzy
w kategorii monodram. Wyniki przeglądu na reda.pl

fot. M. Kaczmarek

fot. M. Kaczmarek

ZADUSZKI JAZZOWE
I POETYCKIE

CASSUBIA VISUALES

W tegorocznej edycji konkursu nadesłano prawie 100
prac, z kraju i oraz zza granicy (Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie) - to więcej niż w latach ubiegłych.
W porównaniu z wcześniejszymi edycjami można dostrzec
większą tendencje do skupiania się nad twórczym przeobrażeniem tradycyjnego wzornictwa kaszubskiego i pokazania
go w nowej, oryginalnej stylizacji. Dla wielu uczestników, konkurs staje się okazją do „zabawy” a może i także refleksji nad
tradycyjnym wzornictwem kaszubskim, głębszej analizy regionalnych treści. I nagroda została przyznana Michałowi Łąckiemu za twórczą, „modernistyczną”, oszczędną w środkach
wyrazu, stylizację motywu haftu. Karolinie Dobies przyznano
II nagrodę za pracę, gdzie haft kaszubski potraktowano „biżuteryjnie”. III nagroda przypadła Aleksandrze Żak za pracę
łączącą tradycję z nowoczesnością.
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REDA SPORTOWA
REDZIANIN WAGI
CIĘŻKIEJ

KOLEJNY SUKCES LENY

Mistrz Polski Juniorów z 2017 roku w wadze
81 kg dopiero od niedawna boksuje w limicie 91 kg. Konrad Kaczmarkiewicz
(BKS Skorpion Szczecin) wygrywał
walkę za walką i dotarł do finałów
dwóch dużych turniejów – Memoriału Leszka Drogosza w Kielcach i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w Ciechocinku. W MMP w Ciechocinku
Konrad Kaczmarkiewicz stoczył 4 walki,
3 wygrał, w tym jedną przed czasem. O złoto
przegrał z kadrowiczem Michałem Soczyńskim, który z kolei
wywalczył srebro na MP Seniorów w Opolu. W wadze 91 kg
zwyciężył były Mistrz Europy zawodowców Mateusz Masternak.
Tekst Radosław Gielo, fot. archiwum prywatne

REDA POMAGA!

fot. facebook/SzkolaBadmintona

Konrad Kaczmarkiewicz przebojem wdarł się do czołówki
polskiej kategorii ciężkiej w boksie olimpijskim. Podczas
zawodowej gali „Babilon Promotion” 20 grudnia zmierzy
się z Norwegiem Karlem Williamem Bruunem.

Początek grudnia był dla zawodników KS Badminton
School wyjątkowy. Walczyli na kilku frontach w różnych
częściach kraju.
Ogromny sukces osiągnęła Lena JACHIMEK, która wywalczyła
złoty medal, w grze podwójnej w parze z Kają ZIÓŁKOWSKĄ,
podczas rozgrywanego w podwarszawskim Józefosławiu
Grand Prix Polski Młodzików Młodszych. Jest to jeden z najważniejszych i najmocniej obsadzonych turniejów w sezonie.
Dodatkowo Lena dołożyła 4. miejsce w grze pojedynczej.

MIKOŁAJE W BIEGU

fot. M. Kaczmarek

8 grudnia, na fali imprez mikołajkowych, w Redzie odbył
się Uliczny Bieg Mikołajkowy i Nordic Walking na dystansie 5 km. Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, Urząd
Miasta oraz The North Event.
Patronat nad imprezą objęła Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego. W zawodach wzięło udział ponad 550 zawodników w charakterystycznych czerwono-białych strojach.

1 grudnia na miejskim stadionie odbył się festyn charytatywny dla Maćka. Maciek ma dwanaście lat i kosztowna
rehabilitacja jest dla niego szansą na lepsze jutro.
W organizację festynu zaangażowali się Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka” Reda, Urząd Miasta w Redzie, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, radni Rady Miejskiej w Redzie oraz
wolontariusze. Udział w festynie wzięła też poseł na Sejm RP
Henryka Krzywonos-Strycharska.
Nie zabrakło atrakcji, jak kawiarenka, loteria, rugby TAG, grill,
pokaz pierwszej pomocy, pokazy iluzjonisty, koncert KAMILO
i licytacja. Jednak główną atrakcją były biegi dla Maćka: bieg
malucha do lat 10 na dystansie 200 m, bieg dzieci powyżej 11
lat na 800 m, bieg główny i nordic walking na dystansie 5 km.
Podczas festynu zebrano 12 478,21 zł. DZIĘKUJEMY!
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MOPS INFORMUJE
W związku z okresem zimowym apelujemy
do mieszkańców Redy o zwracanie uwagi
na osoby bezdomne wymagające pomocy.
Zwracamy się z prośbą o podawanie informacji o w/w osobach lub miejscach, w których
mogą przebywać osoby bezdomne pod numerem telefonu 58 678 58 65 lub osobiście w tut.
Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, ul. Derdowskiego 25,
84-240 Reda.

przedsięwzięcie. Nie zabrakło tego dnia najważniejszej
publiczności jaką są rodzice. Tuż po występie składaliśmy
sobie wzajemnie życzenia. Była to piękna chwila, ciepłe
rozmowy pełne nadziei, optymizmu i radości. Niespodzianką dla najmłodszych okazała się wizyta Świętego Mikołaja, który rozdawał dzieciom prezenty.
W ten świąteczny, wypełniony magią czas, chcielibyśmy życzyć wszystkim - i tym mniejszym i tym starszym - wszelkiej pomyślności, spędzenia Świąt Bożegonarodzenia
w gronie rodzinnym. Życzymy także wszelkich sukcesów
zawodowych, prywatych, realizacji marzeń. Niech Mikołaj
Święty obdaruje każdego długo wyczekiwanym przezentem, a nadchodzący Nowy Rok sprawi, by na twarzach pojawiała się radość i szczęście.
Tekst Amanda Ulenberg, fot. archiwum Przedszkola na 1

Z okazji Świat Bożego Narodzenia
i Nowego 2020 Roku
wszystkim Mieszkańcom Redy
życzymy dużo zdrowia,
szczęścia i spokoju.
Niech Nowy Rok przyniesie
wiele radosnych chwil
i spełnią się najskrytsze marzenia.
Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1
Grudzień to magiczny czas. Zwłaszcza dla dzieci, które od
początku miesiąca wspólnie z wychowawcami i rodzicami
przygotowują się na Święta Bożego Narodzenia. Tradycją
Przedszkola nr 1 w Redzie stało się pieczenie pierników
i ciasteczek, a także dekorowanie według pomysłów i inspiracji dzieci.
Ważne jest też, aby sala była pięknie i świątecznie przystrojona. Przedszkolaki wraz ze swymi rodzicami stworzyli
bombki na choinkę, które później dzieci zawiesiły w głównym holu przedszkola. Na twarzach pojawiły się ogromne
uśmiechy, a choinka prezentuje się doskonale. Nie zabrakło także radości związanej z oczekiwaniem na prezenty
od Świętego Mikołaja. 6 grudnia trwały prace porządkowe
- dzieci chętnie czyściły swoje buciki śpiewajac przy tym
piosenki o Świętym Mikołaju. Całe przedszkole tego dnia
czuło magię zbliżających się Świąt.
Kolejną tradycją jest przygotowanie dzieci do wystawienia
„Jasełek” . Przedszkolaki z zaangażowaniem i wielką chęcią
uczyły się wierszyków, kolęd, pastorałek na tak uroczyste

W listopadzie, w ramach cyklicznych spotkań ze sztuką,
gościł w naszym przedszkolu Teatrzyk Rozmaitości z Gdańska. Dwaj krasnale Lulek i Pulek, pod pretekstem wspólnego wystawiania bajki, wprowadzili dzieci w tajniki kulis
teatralnych i zapoznali z pojęciami takimi jak: reżyser, choreograf, widownia, scenograf. Przedszkolaki zdobyły dużo
nowej wiedzy i wspaniale się przy tym bawiły. Dobre humory nie opuszczały ich już do końca dnia
W ramach projektu ,,Poznajemy zawody rodziców” dzieci
z grupy pięcio- i sześciolatków zostali zaproszeni do remizy strażackiej w Stoczni Remontowej w Gdańsku gdzie
dzieci miały okazje poznać prace strażaka. Zapoznały się z
wyposażeniem wozu strażackiego, odzieżą specjalną oraz
miały możliwość przymierzenia kasku strażackiego i użycia
gaśnicy. Wiele emocji i radości sprawiła dzieciom ta wizyta,
podczas której przypomniano o zasadach bezpieczeństwa
i sytuacjach, w których należy zawiadomić straż pożarną.
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2
Grudzień to miesiąc, który przyniósł naszym przedszkolakom wiele atrakcji i ciekawych wydarzeń.
Nasze przedszkole miało okazję brać udział w imprezie
rekreacyjno – sportowej z cyklu Ósemka przedszkolakowi „Olimpiada u Mikołaja” organizowanej przez Szkołę
Podstawową nr 8 w Rumi. Celem głównym imprezy była
integracja młodzieży z dziećmi w wieku przedszkolnym
oraz kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym cech
charakteru, śmiałości, odwagi, współdziałania w zespole.
Nasze przedszkole dzielnie reprezentowały przedszkolaki
z grupy Motylki. Dzieci miały okazję zmierzyć się w takich
konkurencjach jak np. bieg na 30 m, skok w dal z miejsca,
rzut piłką lekarską czy bieg slalomem z piłką. Po zakończeniu wszystkich sportowych konkurencji, młodzież ze
Szkoły Podstawowej nr 8 wystąpiła dla przedszkolaków
z przedstawieniem teatralnym pt. „Opowieść Wigilijna”.
Każdy uczestnik imprezy został nagrodzony drobnym upominkiem i słodkościami.
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świadomie manipulowały zmianą, czyli zmieniającą się
ilością elementów, które „oddawała” maszyna. W trakcie
działania na konkretach dzieci ćwiczyły dodawanie i odejmowanie. Matematyka okazała się wciągającą zabawą nie
tylko dla przedszkolaków ale również dla ich rodziców.

Święto Niepodległości
Dnia 8 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, którą przygotowała grupa V Motylki. W uroczystości wzięły
udział wszystkie grupy z personelem przedszkola,oraz
zastepca Burmistrza Miasta – pan Łukasz Kamiński wraz
z pracownikami Urzędu Miasta Reda.

Po uroczystości nastąpiło oficjalne otwarcie nowego placu
zabaw, który został wyremontowany ze środków finansowych pochodzących z Projektu Unijnego „Przedszkolaki
z perspektywą”.
Tekst i fot. Aleksandra Szarmach

6 grudnia nasze przedszkole odwiedził Święty Mikołaj, który przybył do naszych przedszkolaków wraz z elfami. Każda grupa pięknie zaśpiewała dla Świętego Mikołaja i otrzymała upominki.
W grudniu odbyły się także bardzo ciekawe warsztaty muzyczne „Bum bum rurki”. Specjalne rurki okazały się doskonałym instrumentem dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Podczas tych warsztatów, dzieci zostały wprowadzone
w świat dźwięków a także w atrakcyjny sposób uczyły się
podstawowych zasad muzyki. Przy użyciu bum bum rurek
przedszkolaki będą mogły komponować proste utwory,
wymyślać nowe zabawy a także rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywność.
Nasze przedszkole bardzo ceni sobie organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców. Tak więc każda grupa
zorganizowała takowe w grudniu . Młodsze grupy zorganizowały warsztaty i zabawy świąteczne a starsze grupy
zajęcia z edukacji matematycznej. Wielkie zainteresowanie
i emocje na najwyższym poziomie zapewniła „Maszyna
matematyczna”, którą panie z grupy Smerfów „znalazły”
w przedszkolnej piwnicy. Jak się okazało po uruchomieniu
maszyna wykonywała operacje matematyczne typu „dodać” i „odjąć”. Dzieci podczas zajęcia obserwowały zmiany
i określały na czym one polegają, badały ich efekty oraz
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CO SŁYCHAĆ W SP 2

CO SŁYCHAĆ W SP 3

1 Listopada – Światełko dla hospicjum
Wieloletnia współpraca z Puckim Hospicjum p.w. św. Ojca
Pio weszła na nowy poziom. Po raz pierwszy uczniowie
wzięli udział w akcji „Światełko dla Hospicjum”, podczas
której, za symboliczny datek, można było otrzymać znicz
od wolontariuszy. Miejscem zbiórki był cmentarz przy ul.
Gniewowskiej.
Wolontariuszami byli uczniowie klas ósmych: Kornelia
Kreft, Monika Pietrzyk, Jakub Krey, Dominik Kupper (VIIIa);
Maja Domżalska, Wiktoria Stefańska, Katarzyna Szabelska,
Paulina Trembecka (VIII b); Paulina Lejk, Martyna Lisiecka,
Kinga Rzeppa, Jakub Lejk (VIII c); oraz Wiktoria Kęder, Daria Lewandowska, Julia Pontus, Roksana Rogalska (VIII d).
Akcję koordynowały panie Anna Jankowska i Magdalena
Szornak. Szkoła bardzo dziękuje za wszystkie datki, które
zostały przekazane do hospicjum.

Gala wręczenia nagród w Międzyszkolnym Konkursie
Plastycznym w SP3
25 listopada odbyła się gala wręczenia nagród w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla klas 0-3. Uczniowie
z klas 0-1 mieli za zadanie wykonać zagadkę, której motyw
był związany ze światem komputerowym. Klasy 2-3 tworzyły plakat pt. „Walka z cyberprzemocą” w programie Paint lub innym programie graficznym.
Konkurs miał na celu realizację jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa na ten rok szkolny - Rozwijanie
kreatywności, (...) i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. A także rozwijanie zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej, indywidualnych
zdolności twórczych oraz wdrażanie młodych internautów
do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z urządzeń
informatycznych i zasobów internetowych.
Do konkursu zgłosiło się 51 uczniów z trzech redzkich
szkół: z SP 2, SP 3 i SP 5. Spośród prac nagrodzono 6 oraz
przyznano 6 wyróżnień. Wszyscy laureaci i wyróżnieni
otrzymali cenne nagrody, m.in. karnet do Aquparku czy
JumpCity, które wręczył pan dyrektor, Jan Skrobul.
Program artystyczny przygotowały dzieci z klas: 3a i 3b.
Organizatorkami konkursu były panie: Dominika Fedde
i Barbara Mikuś.
Tekst Barbara Mikuś, fot. Teresa Dopke

Chlebowa Środa
13 listopada uczniowie klasy 3a wybrali się na wycieczkę
do piekarni GS “Samopomoc Chłopska” przy ulicy Spółdzielczej w Redzie. Celem wycieczki było poznanie zawodów związanych z przygotowaniem chleba, obserwacja
pracy piekarza i zapoznanie się z etapami powstawania
pieczywa. Po długim marszu ze szkoły klasa dotarła na
miejsce, gdzie została powitana przez niezwykle gościnną
panią kierownik Renię i jej prawą rękę - pana Macieja.

Uczniowie zwiedzili całą piekarnię, obejrzeli nowoczesny
sprzęt niezbędny do produkcji pieczywa, a następnie przystąpili do samodzielnych wypieków. Każdy mógł ulepić dowolną liczbę bułek i rogali, które następnie trafiły do pieca.
Wyśmienite wypieki zostały zabrane do domu i szkoły.
Tekst i fot. K.R-M

Europa wczoraj, dzisiaj jutro – międzynarodowe spotkanie młodzieży z udziałem uczniów z SP3
Europa wczoraj, dzisiaj jutro - to tytuł projektu Erasmus+
realizowanego przez szkoły z Polski, Niemiec, Bułgarii,
Włoch i Szkocji. W związku z jego realizacją w dniach 1 –
6 grudnia odbyło się pierwsze, zapoznawcze spotkanie
nauczycieli i uczniów szkół partnerskich, w niemieckiej
szkole, w Gifhorn. Podczas wymiany uczniowie poznawali cele projektu, tworzyli jego logo oraz dyskutowali czym
będziemy zajmować się w kolejnych latach jego trwania.
Wypracowane wnioski posłużyły do stworzenia prezentacji Power-Point, które zostaną rozpowszechnione wśród
uczniów szkół partnerskich. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami na temat różnic i podobieństw w naszych
krajach. Nadrzędnym celem w tym roku szkolnym jest
poznanie głównych założeń UE oraz jej historii. Podczas
spotkania z burmistrzem miasta panem Matthiasem Nerlich padło ważne stwierdzenie , że „Europa jest dla nas prezentem i brexit nie może zniszczyć naszej przyjaźni. Zgoda

i pokój, które trwają w Europie od 70 lat, zależą teraz od
młodych ludzi – takich jak wy”. Uczestnicy wypełnili też ankietę wiedzy o historii Unii Europejskiej. Program spotkania był bardzo urozmaicony. Uczniowie wymiany spędzali
czas nie tylko w szkole. Po południu spotykali się na wspólnej kolacji, zabawie w parku trampolin, zwiedzaniu miasta.
Ostatnie dwa dni wymiany uczniowie spędzili w Berlinie,
przeszli się śladami muru berlińskiego, zaczynając od Bramy Brandenburskiej, a na Checkpoint Charlie kończąc.
Byli również w muzeum terroru faszystowskiego i komunistycznego oraz muzeum przyszłości Futurium.
Tekst Mariola Szreder, fot. Mirosława Niewiadomska

Świętujemy misiowo w bibliotece w SP3
Od 18 do 25 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, w bibliotece SP 3 miały miejsce różne misiowe
wydarzenia. Dzieci z klas pierwszych uczestniczyły w misiowych zajęciach, na które przynosiły swoje misie. Opowiadały o nich oraz wysłuchały fragmentów książek, których bohaterami są misie: Uszatek, Kubuś Puchatek, czy
Paddington. Zajęcia kończyły się słodkim „co nieco” oraz
wspólnym misiowym zdjęciem każdej klasy. Natomiast
uczniowie z klas 2 – 3 mieli szansę wziąć udział w „Misiowym Konkursie”, w którym należało odpowiedzieć na 10
pytań dotyczących historii pluszowego misia oraz misiowych historii zarówno tych książkowych, jak i filmowych.
Najwięcej punktów w konkursie zdobyli: Klara Sobolewska
z 3d, Dorota Renachowska z 3a, Jakub Rojek z 2a, Anna Falkowska z 3d, Oliwier Czarnecki z 3b, Kuba Paszke z 2a, Kamil Dybowski z 2c, Laura Bielak z 2a, Antonina Więcek z 3b.
Gratulujemy wszystkim 22 uczestnikom konkursu, z których każdy został obdarowany misiową nagrodą.
Tekst Teresa Dopke, fot. Mirosława Wróblewska
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CO SŁYCHAĆ W SP 4

fot. archiwum SP 4
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Najmłodsi z SP 4 pomagają dzieciom z hospicjum
w Gdyni
25 listopada, w Dzień Pluszowego Misia, oddziały przedszkolne oraz klasy I-III ze Szkoły Podstawowej nr 4 wzięły
udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z hospicjum
w Gdyni. Tego dnia, robiąc sobie zdjęcia w fotobudce, zbieraliśmy pieniądze na rzecz dzieci z hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni „Bursztynowa Przystań”. Całkowity dochód ze
zdjęć został przekazany małym podopiecznym ośrodka.
Akcja trwa w naszej szkole już od kilku lat. Cieszy się dużym zaangażowaniem ze strony dzieci, ich rodziców oraz
wychowawców. Jest nam niezmiernie miło poinformować,
że w ubiegłym roku zebraliśmy 1895 zł, a w tym roku udało
nam się zebrać 1790,40 zł.
W imieniu chorych dzieci i organizatorów akcji pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za ofiarność serca,
zaangażowanie i pomoc wszystkim uczniom z klas 0 – III,
również ich rodzicom i wychowawcom. Szczególne podziękowania składamy sponsorowi akcji: Studio „Pan Robert
FOTOGRAFIA” z Redy, Państwu Izabeli i Robertowi Jop.
Organizatorzy: Ewa Bobrowska, Adrianna Dzionk, Eliza
Matejczyk
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień to święto obchodzone 21 listopada. Jego idea wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to w 1973 roku dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny
między Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, że walka zbrojna szkodzi. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów
w sposób pokojowy, a nie zbrojny. Obecnie Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony jest w ponad 180 krajach i ma
nieco inny wymiar, mniej polityczny a bardziej społeczny.
Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel
przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości.
Jak my obchodziliśmy ten dzień? Dla odróżnienia i podkreślenia ważności tego dnia SU zaproponował, aby uczniowie i nauczyciele mieli na sobie żółte akcenty ubioru lub
przypiętą uśmiechniętą buźkę, która przez cały dzień przypominałaby, że mamy być uprzejmi w stosunku do siebie.
Na drzwiach sal lekcyjnych pojawiły się sentencje, które inspirowały nas do serdeczności, okazywania sobie szacunku, zrozumienia oraz zachęcały do dostrzegania w życiu

fot. archiwum SP 4
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tych wartości, które sprawiają, że życie staje się bogatsze
i radośniejsze.
W czasie przerw mogliśmy napisać kilka miłych słów, życzeń
i pozdrowień na przygotowanych kolorowych listkach, które
przedstawiciele SU umieszczali
na znajdującym się w dolnym
korytarzu Drzewku Życzliwości
i Pozdrowień.
Mamy nadzieję, że ten dzień
sprowokował nas do spojrzenia na codzienność w odmienny
sposób. Po co narzekać i dąsać
się na siebie, skoro można inaczej. Z każdej trudnej sytuacji jest jakieś wyjście. Zawsze
warto przeprosić, porozmawiać, pozytywnie nastawić się
do siebie i do świata. Czasami wystarczy tylko szczery
uśmiech i od razu życie staje się lepsze.
Tekst Oliwia Klawikowska, kl. VII a
Piąte miejsce na mistrzostwach Polski!
Drużyna chłopców naszej szkoły (rocznik 2007 i młodsi),
wygrywając zawody wojewódzkie, zakwalifikowała się
do finału ogólnopolskiego. Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych odbyły się 29 października
w Olszynie, w województwie dolnośląskim. Trasa chłopców 10x1000 m była trudna i wymagająca - długi podbieg,
zimne i ostre powietrze. Chłopcy walczyli dzielnie i z dużym zaangażowaniem. Należą się im ogromne gratulacje.
V miejsce w Polsce na 16 drużyn, zwycięzców każdego
województwa, to nie lada wyczyn. Skład drużyny: Jakub
Dylak, Kacper Ferra, Mateusz Sabisz, Gracjan Ziemiańczyk,
Filip Krzemień, Szymon Zbróg, Oskar Burchardt, Marek
Machnicki, Szymon Gdanietz, Wiktor Matyjaszczyk, Fabian
Robaszkiewicz. Trenerzy: Ilona Myszk, Tomasz Formella.
Tekst i fot. Ilona Myszk

CO SŁYCHAĆ W SP 5
Nowy księgozbiór w szkolnej bibliotece
W okresie jesiennym Piątka zaprasza uczniów do udziału w projektach czytelniczych z wykorzystaniem nowego
księgozbioru, o który w ostatnim okresie wzbogaciła się
szkolna biblioteka. Zakup nowych książek możliwy był
dzięki środkom w wysokości 15 tys. złotych przyznanym
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Za otrzymane środki szkoła zakupiła łącznie ponad 450 pozycji wydawniczych (blisko 900 książek), które poszerzyły
szkolny księgozbiór i służą młodym czytelnikom. Wśród
nowych książek znalazły się pozycje dla młodych czytelników i dla trochę starszych, dla dziewcząt i chłopców, dla
osób ze słabszym wzrokiem, a wśród nich: Basia i…, Buba,
Dziennik cwaniaczka, Greccy Herosi według Percy’ego
Jacksona, Harry Potter, Magiczne drzewo, Opowieści na
dobranoc dla młodych buntowniczek, Pamiętnik nastolatki, Piętrowy domek na drzewie, Trylogia Artur, Władca
Pierścieni, Zosia i jej zoo, Zwiadowcy i wiele innych interesujących pozycji. Szkoła zachęca do udziału w przedsięwzięciach czytelniczych i do korzystania z nowe go księgozbioru. Proponuje także wypożyczanie książek na okres
przerw wakacyjnych i świątecznych.
Tekst i fot. Anna Milewska

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20 listopada 2019 r. szkoła brała udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypadała
wyjątkowa – 30 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna
zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. Przygotowania do tego dnia trwały od początku listopada. Wszystkie
klasy I-III oraz zerówka uczestniczyły w zajęciach, na których została omówiona prezentacja multimedialna dotycząca Praw Dziecka. Starsi uczniowie mogli zapoznać się
z Konwencją o Prawach Dziecka, dzięki przygotowanej na
holu gazetce szkolnej. Z okazji Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka został zorganizowany konkurs plastyczny pt.
„Prawa Dziecka”. Uczniowie klas początkowych wykonali
piękne prace przedstawiając jedno wybrane przez siebie
prawo dziecka. Z prac konkursowych powstała wspaniała wystawa. W dniu 20 listopada w szkole królował kolor
niebieski. Uczniowie i nauczyciele ubrali się na niebiesko.
Klasa 1A i 1B wraz z swoimi wychowawcami: Dorotą Dziadkiewicz, Aleksandrą Szmidke i Anną Janke dekorowały

ciasteczka i babeczki na niebiesko. Pani Dorota Barbarewicz przygotowała niebieską fotobudkę, która cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem wszystkich uczniów. Tego
dnia został zorganizowany apel, na którym Panie Dyrektor
Anna Milewska i Jolanta Trzosek wręczyły nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego. Pierwsze miejsce zajął
Patryk Magrian z klasy 1B, drugie miejsce Agnieszka Kobiella z klasy 1B i Jan Rathnau z klasy 1A, trzecie miejsce
Maja Kluck z klasy 3, wyróżnienie otrzymała Agata Hebel
z oddziału przedszkolnego. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Na zakończenie apelu wszyscy częstowali się słodkościami przygotowanymi przez klasy pierwsze. Ten dzień
sprawił wiele radości. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka.
Tekst i fot. Dorota Dziadkiewicz, Aleksandra Szmidke
i Dorota Barbarewicz

Zajęcia tańca nowoczesnego nową ofertą zajęć
pozalekcyjnych
Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie rozpoczęła kolejną formę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania
uczniów, które pilotażowo rozpoczęto w szkole od początku tego roku szkolnego. Zajęcia były odpowiedzią na
zgłaszane zainteresowania uczniów i propozycję nowego
nauczyciela Piątki, który podjął się prowadzenia nowych
zajęć w formie wolontariatu. Pozalekcyjne zajęcia taneczne w nowej formule prowadzone są przez Panią Katarzynę
Orzechowską, nauczyciela wspomagającego, posiadającego kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej i trenera Fit
Academy. Uczniowie coraz liczniej biorą udział w nowych
zajęciach i prezentują swoje umiejętności podczas szkolnych uroczystości.
Tekst i fot. Anna Milewska
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CO SŁYCHAĆ W SP 6
Zdolne dziewczyny z redzkiej Szóstki
Miło nam poinformować, że wśród grona ponad 400 stypendystów naszego województwa znalazły się dwie uczennice naszej szkoły Natalia Puszczewicz, która w ubiegłym
roku szkolnym była uczennicą klasy ósmej otrzymuje tę
nominację już po raz drugi oraz Weronika Pucuła uczennica
obecnej klasy siódmej naszej szkoły. Uroczysta gala wręczenia stypendiów ufundowanych ze środków Marszałka Województwa Pomorskiego oraz środków unijnych odbędzie
się 16 grudnia w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na
Ołowiance w Gdańsku. Jest to niesamowite wyróżnienie dla
naszych wspaniałych dziewczyn! Gratulujemy uczennicom
i ich Rodzicom.
Koncert jesienny
Dwudziestego ósmego listopada uczniowie SP 6 przygotowali kolejną odsłonę Koncertu Jesiennego, czyli niezwykłego
spotkania z żywym słowem, na które przybyli tłumnie uczniowie, rodzice, członkowie szkolnego stowarzyszenia i absolwenci. Motywem przewodnim koncertu była twórczość
polskich noblistów, dlatego na scenie podziwiać można było
recytujących fragmenty prozy i wierszy między innymi Czesława Miłosza czy Wisławy Szymborskiej. Wielkie oklaski zebrały przede wszystkim interpretacje przygotowane przez
młodszych uczniów, którzy z niebywałą swobodą wypowiadali zapamiętane wcześniej słowa literackich tekstów. Sympatię widzów zaskarbił sobie też szkolny chór, który towarzyszył deklamującym, a finałową piosenkę nucono jeszcze
długo po zakończeniu koncertu.

fot. archiwum SP 6
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Zorganizowane wydarzenie nie było wyłącznie
ucztą dla ducha, ale także
pretekstem do spotkania
przy kawie oraz pogłębienia relacji łączących
uczniów, nauczycieli i ich
rodziców. Podczas koncertu zebrano środki, które
trafiły do podopiecznych
Pomorskiego Hospicjum
dla Dzieci. Wysokość kwoty, jaką zebrano ze sprzedaży domowych ciast oraz
własnoręcznie przygotowanych przez uczniów misiów, przerosła najśmielsze oczekiwania.

fot. archiwum SP 6
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Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj
Już po raz drugi uczniowie Szkły Podstawowej nr 6 w Redzie biorą udział w kampanii społecznej zatytułowanej:
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ. Kampania ta ma na celu wysyłanie kartek świątecznych najbliższym po to, aby podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważna
rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne.
Samorząd Uczniowski redzkiej Szóstki aktywnie włączył
się do akcji i zachęcał dzieci oraz dorosłych, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć
media cyfrowe, a zamiast standardowych, kopiowanych
formułek smsowych napisać i wysłać własną kartkę świąteczną. Bardzo ważne jest kultywowanie rodzinnych tradycji, zaś wysłanie takiej świątecznej kartki na pewno w ową
tradycję świetnie się wpisuje.
Podsumowując, społeczność SP 6 w Redzie napisała i rozesłała kilkaset takich kart pocztowych. Wierzymy, że adresaci poczują się szczególnie i miło, gdy zajrzą do swoich
skrzynek i znajdą taka sympatyczną niespodziankę.

historii powstania muzeum, objaśnienia procesu wyrobu
naczyń ceramicznych, mogły na kole garncarskim zrobić
własną miskę, wazonik lub kubeczek z gliny. Udaliśmy się
również do pierwszej kaszubskiej szkoły w Głodnicy. Tam
dzieci zasiadły w pamiętających dawne czasy ławkach,
by śpiewać kaszubskie pieśni oraz wysłuchać opowieści
Witolda Bobrowskiego o tym, jak w 1991 roku powstała
pierwsza szkoła podstawowa z językiem kaszubskim.
M.B.

POZNAJ SWOJEGO
DZIELNICOWEGO!
9 STYCZNIA

g. 15:00 - 16:00 - Osiedle przy Młynie,
Garncarska, Morska oraz Moście Błota
g. 16:00 - 17:00 - Rekowo, Ciechocino

16 STYCZNIA

g. 15:00 - 16:00 - Osiedle Konopnickiej,
Pieleszewo, Betlejem
g. 16:00 - 17:00 - Osiedle Konopnickiej

Zajęcia języka kaszubskiego w SP6 robią furorę wśród
uczniów!
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 w SP nr 6 ruszył kolejny rok zajęć z języka kaszubskiego. Na zajęciach
dzieci poznają kulturę i język kaszubski poprzez różne
formy aktywności, np. taniec, śpiew, zabawę. Biorą udział
w warsztatach oraz uczestniczą w ciekawych wycieczkach,
które mają na celu przybliżenie tradycji i historii kaszubskiej ziemi. Już po pierwszych tygodniach nauki, na zajęciach z języka kaszubskiego gościliśmy panią Annę Kałużniak, która przeprowadziła warsztaty ceramiczne. Kolejną
atrakcją była wycieczka do Muzeum Ceramiki Kaszubskiej
p. Neclów w Chmielnie, gdzie dzieci oprócz wysłuchania
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Bioodpady – odpady kuchenne! Część I
Funkcjonujący od 2013 roku na terenie gmin Związku
system gospodarki odpadami komunalnymi jest
rozszerzany. Do dotychczas zbieranych w naszych
pergolach śmietnikowych grup odpadów, jakimi są plastiki
i metale, szkło, papier, odpady zielone (liście, trawa,
gałęzie) oraz odpady zmieszane dołączą odpadki kuchenne
(zwane też bioodpadami). Będą one trafiać do brązowych
pojemników. W gminie Kosakowo system ten działa już od
początku 2019 roku, w Redzie od 1 listopada br., a w
pozostałych gminach należących do Komunalnego Związku
Gmin wprowadzenie nowego pojemnika do segregacji
planowane jest na początek 2020 r. Zmiana ta wynika z
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.
Efektem zmian, przy rzetelnym podejściu mieszkańców do
selektywnej zbiórki bioodpadów, będzie ich prawidłowe
zagospodarowanie. Zachęcamy mieszkańców zabudowy
jednorodzinnej do stosowania kompostowników, w
których w naturalny sposób resztki jedzenia, opadłe liście,
zeschłe rośliny ulegają rozkładowi tworząc dobrej jakości
kompost, a następnie przenikając do gleby czy wody, krążą
w przyrodzie dając życie kolejnym organizmom.
Mieszkańcy,
którzy
nie
mają
możliwości
zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach
przydomowych, powinni zbierać je w osobnych
pojemnikach koloru brązowego, które opróżnia firma
wywozowa odbierająca odpady z terenu gminy i dostarczy
je do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych. Tam po wstępnym oczyszczeniu zostaną
one skierowane do odpowiednich instalacji pozwalających
przekształcić je w nawóz lub biogaz do produkcji energii
elektrycznej i ciepła.
Mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i
Chylonki” z powodzeniem segregują powstałe w domach
odpady na surowce i na kilka innych ich rodzajów. Przekazują w ustalony w poszczególnych gminach sposób do
utylizacji odpady wielkogabarytowe (meble, opony), zielone (liście, trawę), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
tekstylia, przeterminowane leki, zużyte baterie, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz resztki farb, lakierów (jako
odpady niebezpieczne dla środowiska). Dlatego nie mamy wątpliwości, że wydzielenie odpadów kuchennych, które
stanowią od 30-40 % wszystkich wytwarzanych w domach odpadów komunalnych nie będzie problemem.
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Bioodpady – odpady kuchenne! Część II
Zbliżająca się wielkimi krokami zmiana selektywnej zbiórki odpadów poprzez dodanie do niej odpadów
kuchennych spowoduje pewne zmiany w naszym życiu, są one jednak konieczne. Dotychczas odpady te trafiały
do odpadów zmieszanych, a potem na składowiska. Inaczej było z odpadami zielonymi z naszych ogrodów,
które poddawane były recyklingowi organicznemu, z czego otrzymywano kompost.
Unijna dyrektywa 2008/98/WE wprowadziła pięciostopniową hierarchię postępowania z odpadami. Jej
głównym celem jest zapobieganie oraz ograniczenie powstawania odpadów. Kolejność priorytetów to:
➢
➢
➢
➢
➢

Zapobieganie powstawaniu odpadów i jego ograniczanie
Przygotowanie do ponownego użycia
Recykling
Inne metody odzysku, np. odzysk energii
Unieszkodliwianie

Stosując tę hierarchię podejmujemy czynności, które dają najlepszy dla środowiska naturalnego wynik
ekologiczny.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie wytwarzania odpadów. Można to osiągnąć poprzez wzrost
świadomości oraz zmianę codziennych nawyków dotyczących konsumpcji i zakupów. Polacy rocznie wyrzucają
około 9 milionów ton żywności. Według badań 42% Polaków wyrzuca jedzenie, co stanowi wzrost o 10%
względem lat ubiegłych. Zachowanie to największe jest w grupie osób w wieku do 34 roku życia i wynosi ok.
80% badanych. Odsetek osób wyrzucających jedzenie spada z wiekiem i wśród Polaków w wieku 65-74 lat
wynosi 65%. Najwięcej wyrzuca się pieczywa, warzyw, owoców, mięsa i produktów mięsnych oraz ciast i
słodyczy. Głównymi powodami są nieprzemyślane i za duże zakupy, zbyt duże porcje posiłków oraz niewłaściwe
zrozumienie pojęcia terminu ważności. Informacja „data przydatności do spożycia” oznacza gwarancję
zachowania pełni cech danego produktu w określonym terminie. Jej przekroczenie może, ale nie musi
doprowadzić do pogorszenia jakości produktu, na przykład osłabienia smaku czy wartości odżywczej. Natomiast
„należy spożyć do:” oznacza, że jeżeli dany produkt ją przekroczył, trzeba go natychmiast wyrzucić, ponieważ
po jej upłynięciu nie można wykluczyć tego, że dany produkt nam zaszkodzi.
Odpady żywnościowe możemy podzielić na trzy grupy:
➢ Których powstanie jest nie do uniknięcia, takie jak na przykład torebki pozostałe z zaparzenia herbaty,
kości, skorupki jajek, obierki,
➢ Które są możliwe do uniknięcia, jak na przykład skórki od owoców (jabłka, gruszki) czy warzyw lub
chleba, które dla niektórych są jadalne a dla innych nie,
➢ Które nie powinny powstać, takie jak przeterminowane i popsute produkty - mięso, warzywa, owoce.
Przy dobrym zaplanowaniu zakupów możemy uniknąć do 75% problemów z zepsutą żywnością. Niecała jedna
czwarta Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że żywność po przekroczeniu daty minimalnej trwałości wciąż może
zostać spożyta. Średnia ilość wyrzucanej żywności w Europie to około 178 kg żywności na osobę na rok, a w
Polsce jest to aż 247 kg. Nieprzydatne do spożycia odpady kuchenne (bez mięsa) można i trzeba kompostować,
czyli trzeba je segregować!
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