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

Kinga Bielik (SP6), Szymon Bochan (SP4), Konrad Bojka
(SP3), Marta Borzyszkowska (SP2), Telimena Browarczyk-Bogdziewicz (SP4), Olaf Burzyński (SP6), Dominika Czapp (SP5), Sara Hinz (SP3), Marta Kowaliszyn (II
LO Gdynia), Szymon Kreft (SP2), Mikołaj Krüger (XIV LO
Gdynia), Nadia Ludzińska (PZS Reda), Aleksander Magiera (SP3), Miłosz Modzelewski (II LO Rumia), Katarzyna
Muzalewska (PZS Reda), Jagoda Nawrot (SP6), Łucja Nawrot (I LO Wejherowo), Maria Rosenkranz (SP5), Agata
Rybacka (SP4), Weronika Wicka (SP2), Weronika Wrońska (SP5).

30 września po raz ostatni spotkała się Młodzieżowa
Rada Miejska V kadencji. Młodzi radni Redy podsumowali roczną działalność. Wręczono też corocznie przyznawaną nagrodę Młodzika.

fot. S. Sobczak

Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu
29 września 2020 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XXIV/234/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima
Derdowskiego
2. Uchwała nr XXIV/235/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej,
Obwodowej i Ceynowy
3. Uchwała nr XXIV/236/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat
4. Uchwała nr XXIV/237/2020 w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy
5. Uchwała nr XXIV/238/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Miasto Redy
6. Uchwała nr XXIV/239/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy
7. U
 chwała nr XXIV/240/2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę - Zespół
Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Redzie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem będzie ta sama, dotychczas wynajmowana nieruchomość, na okres do dnia 31 sierpnia 2023 r
8. Uchwała nr XXIV/241/2020 o uchyleniu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Reda konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
na 2021 rok
9. U
 chwała nr XXIV/242/2020 o zmianie Uchwały Nr
XLVI/482/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września
2018 roku w sprawie gromadzenia przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku dochodów
oraz wydatków nimi finansowanych
10. U
 chwała nr XXIV/243/2020 o zmianie Uchwały nr
XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy
rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na
publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy
11. Uchwała nr XXIV/244/2020 o zmianie Uchwały nr
XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok
12. Uchwała nr XXIV/245/2020 o zmianie Uchwały nr
XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Redy
13. U
 chwała nr XXIV/246/2020 o zmianie Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Reda

ZNAMY JUŻ SKŁAD
MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIEJSKIEJ VI KADENCJI

Laureatem tegorocznej nagrody „MŁODZIK” zostało stowarzyszenie UKS Jedynka Reda. Organizacja została wybrana ze względu na swoje zaangażowanie w działalność
charytatywną na rzecz mieszkańców miasta. Szczególnie
doceniona została działalność członków stowarzyszenia
w dobie pandemii, a zwłaszcza zaangażowanie w dystrybucję posiłków oraz zakupy dla podopiecznych MOPS Reda
oraz osób przebywających na kwarantannie.

fot. S. Sobczak

Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ W REDZIE
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PANIE DYREKTORZE,
DZIĘKUJEMY!
Z początkiem nowego roku szkolnego Jan Skrobul,
dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3,
po 36 latach pracy pedagogicznej, w tym 29 latach
pracy na stanowisku dyrektora tej placówki, odszedł na emeryturę.

INWESTYCJE MIEJSKIE
Rozpoczyna się trzeci etap przebudowy Obwodowej
Od 3 listopada przebudowa ulicy Obwodowej wchodzi
w kolejny etap. Roboty będą prowadzone na odcinku od
ronda łączącego ulice Morską, Obwodową i Młyńską do
ulicy Gdańskiej (droga krajowa nr 6). To oznacza zmianę
organizacji ruchu. Główną zmianą będzie wprowadzenie
ruchu jednokierunkowego w stronę południową, czyli od
ronda do ul. Gdańskiej. Dla mieszkańców nieruchomości
położonych w granicach Rumi, do których dojazd możliwy
jest tylko od strony Redy, zostanie wyznaczony dostęp.
Trzeci etap prac na ulicy Obwodowej obejmuje wymianę
nawierzchni oraz przebudowę istniejących sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i elektroenergetycznej. Zostanie
też wykonany fragment chodnika po stronie wschodniej,
celem umożliwienia dojścia do nieruchomości. W końcowej fazie prac, czyli podczas układania warstwy ścieralnej
nawierzchni, ulica Obwodowa w obszarze objętym robotami będzie etapowo wyłączana z ruchu. Mieszkańcy tego
rejonu oraz obiekty w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie i czasie zamknięcia dojazdu do
nieruchomości.
Na realizację trzeciego etapu przebudowy ulicy Obwodowej Starostwo Powiatowe w Wejherowie uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury. Prace potrwają do końca roku.
Prosimy mieszkańców, kierowców i wszystkich użytkowników drogi o cierpliwość, wyrozumiałość i stosowanie się
do zmienionej organizacji ruchu. Ulica Obwodowa to jedna
z kluczowych ulic Redy, prace drogowe zawsze wiążą się
z niedogodnościami, lecz wykonanie ich jest konieczne.

fot. S. Sobczak

fot. Ewelina Miszkiewicz

W 1984 roku Jan Skrobul rozpoczął pracę jako nauczyciel
wychowania fizycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Rumi, skąd przeszedł w 1987 roku do Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie. Funkcję dyrektora tej szkoły objął w 1991
roku, zastępując na tym stanowisku Jana Kamińskiego.
Za swoją długoletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą
otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz wiele nagród i odznaczeń, w tym nagrodę Pomorskiego Kuratora
Oświaty oraz tytuł „Zasłużony dla Miasta Redy”.
Jednocześnie stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 3 w Redzie powierzono pani Justynie Zabrodzkiej, dotychczasowej zastępcy dyrektora, która na swoich zastępców powołała panie: Ewę Ryś i Barbarę Kisiel.
W uroczystym pożegnaniu wzięli udział przedstawiciele
uczniów i rodziców, nauczyciele oraz władze miasta - burmistrz Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza Łukasz
Kamiński, sekretarz miasta Hanna Janiak oraz była wiceburmistrz Redy Teresa Kania.
Aby podkreślić zasługi byłego dyrektora SP3, Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój zorganizował w Urzędzie Miasta kameralne spotkanie z Janem
Skrobulem, który otrzymał od radnych kwiaty i pisemne
podziękowania za minione lata współpracy.
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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

Przebudowa skrzyżowania Gdańskiej i Łąkowej
W związku z prowadzonymi robotami, przejazd między
jedną a drugą jezdnią ulicy Gdańskiej, na wysokości ul. Łąkowej, został zamknięty. Jadąc ulicą Gdańską od strony
Wejherowa nie można skręcić w lewo, w ulicę Łąkową. Lewoskręt z ulicy Łąkowej w ulicę Gdańską, w kierunku Gdyni, również jest zamknięty. Prawoskręty będą działać bez
zmian. Na ulicy Spokojnej, na odcinku od ulicy Gdańskiej
do dawnej ulicy Osiedlowej, obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju po obydwu stronach ulicy.
Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej (ulica Łą-
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INWESTYCJE MIEJSKIE
kowa), a prowadzą ją wspólnie Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad oraz Gmina Miasto Reda. Po stronie
Redy jest budowa lewoskrętu z ulicy Gdańskiej w ulicę Łąkową oraz budowa bezpiecznego, wyposażonego w sygnalizację świetlną, przejścia dla pieszych przez ulicę Gdańską
(mniej więcej na wysokości kościoła). Sygnalizacja świetlna
umożliwi wyjeżdżającym z ulicy Łąkowej bezpieczne włączenie się do ruchu w kierunku Gdyni. GDDKiA realizuje
remont nawierzchni skrzyżowania. Prace powinny zakończyć się w grudniu. Użytkowników drogi serdecznie przepraszamy za utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość oraz
stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.
Od 26 października na czas remontu zmieniają się trasy
autobusów 9, 17 i 18.

Budowa ulicy Handlowej
Ulica Pucka połączyła się z ulicą Długą poprzez nowo wykonaną ulicę Handlową. Realizowana przez inwestora prywatnego budowa zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania
ulic Puckiej, Handlowej i 12 Marca średniopowierzchniowego obiektu handlowego, wiąże się z przebudową układu
drogowego w tym rejonie i oznacza, między innymi, długo
wyczekiwane ułatwienie dojazdu do Rekowa Dolnego. Przystanek autobusowy na żądanie w kierunku ulicy Rekowskiej
został przeniesiony z ulicy Długiej w miejsce docelowe, czyli
nową zatokę autobusową przy ulicy Handlowej. Przebudowywana jest część ulicy Długiej, na odcinku od zjazdu w ul.
Handlową do ul. Puckiej. Bardzo zauważalną i oczekiwaną
zmianą w nowym układzie drogowym jest, realizowana ze
środków Gminy, budowa prawoskrętu - wyjazdu z ulicy 12
Marca w ulicę Pucką. Od dłuższego czasu w tym rejonie obserwuje się wzmożony ruch, więc powstanie dodatkowego
pasa do skrętu w prawo zmniejszy tworzące się tutaj korki.
Kierowców prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

fot. S. Sobczak

ZMIANY WE WŁADZACH
METROPOLII

fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Jacek Karnowski Prezydent Sopotu od dziś kieruje
Radą Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Stanowisko Prezesa Rady przejął z rąk Aleksandry
Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, która pełniła je przez
ostatnie miesiące.
Decyzją Rady, jej wiceprezesami zostali Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska oraz Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni. Zmiany we władzach metropolii są konsekwencją zmian statutowych Stowarzyszenia, który wprowadził
rotacyjność funkcji Prezesa Rady. Decyzją samorządowców zrzeszonych w OMGGS 6 lutego 2020 r. postanowiono,
że kadencja na stanowiskach prezesa i wiceprezesów wynosić będzie 20 miesięcy. Ten sposób kierowania metropolią wytyczono po wyborach samorządowych, które odbyły
się w 2018 r.
W maju 2022 r. stanowisko Prezesa Rady OMGGS obejmie
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Rada jest organem, który wytycza i weryfikuje strategiczne
kierunki rozwoju Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wybierana jest w demokratycznym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków, a jej kadencja równa
jest kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego.
Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy m.in. wybór
członków Zarządu, zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zebrania Członków, w tym
projektu rocznego budżetu.
Według Statutu Stowarzyszenia Rada składa się z nie więcej niż dwunastu i nie mniej niż sześciu osób, w tym z prezesa i dwóch wiceprezesów. W Radzie każdy powiat ziemski i grodzki ma swojego reprezentanta.
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USTAWA METROPOLITALNA
SZANSĄ NA ROZWÓJ
TRANSPORTU NA POMORZU
Ustawa metropolitalna dla Pomorza pozwoli na pozyskiwanie ponad 200 mln zł rocznie. Te pieniądze zostaną przeznaczone na rozwijanie transportu zbiorowego,
budowę nowych węzłów przesiadkowych i dróg, niezbędnej infrastruktury oraz na spójne działania planistyczne.
Projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza jest w Sejmie,
a o jego dalszych losach zadecydują teraz posłowie. W oczekiwaniu na ustawę Dziennik Bałtycki zaprosił do dyskusji
parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli organizacji transportowych oraz Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot. W czwartek 15 października odbyła
się debata pt. “Transport publiczny a metropolia”.
O perspektywach rozwoju transportu publicznego oraz
korzyściach płynących z utworzenia pomorskiej metropolii dyskutowali Ryszard Świlski, senator RP, Katarzyna
Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki, Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS, Kamil
Bujak, przewodniczący Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz Paweł Rydzyński, InnoBaltica.
Rozmówcy na debacie zgodnie stwierdzili, że najważniejszymi działaniami transportowymi po uchwaleniu ustawy
będą: wspólny zarząd transportu metropolitalnego na
Pomorzu, wprowadzenie Platformy Zintegrowanych
Usług Mobilności (tzw. bilet Fala), a także przeprowadzenie kluczowych inwestycji. Wśród nich wymieniane
są: usamorządowienie SKM (SKM do północnych dzielnic
Gdyni, przedłużenie linii z Gdańska Śródmieście do Tczewa), bajpas kartuski, elektryfikacja linii kolejowej 201,
utrzymanie pasażerów PKM z Kościerzyny i Kartuz, połączenia kolejowe do Chojnic z układem metropolitalnym,
budowa linii kolejowej na południe Gdańska do Łostowic,
elektryfikacja linii kolejowej na Hel, a także zakup taboru pociągów hybrydowych i elektrycznych.
– Brak funduszy na integrację transportu to obecnie główny
problem – mówił Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.
– Mamy podcinane skrzydła nawet jeśli chcielibyśmy oddolnie
zacząć integrację. Wynika to z archaicznych przepisów o transporcie zbiorowym, które karze gminy i miasta za to, że chcą ze
sobą współpracować. To kara za wprowadzanie wspólnej taryfy. Nasze obecne prawodawstwo sprawia, że wprowadzenie
wspólnego biletu jest niezwykle kosztowne, dlatego ustawa
jest rozwiązaniem, które bardzo nam pomoże.
Dzięki ustawie metropolitalnej na Pomorze każdego roku
będzie trafiać ponad 200 mln zł (5% z podatku PIT), które
w dużej większości będą wykorzystywane na rozwój transportu.
Pomorska metropolia w rękach posłów
Temat pomorskiej metropolii jest obecny w debacie publicznej od kilku lat.
– W czerwcu 2016 roku samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęli jednogłośną decyzję
o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Trój-
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miasta. Pomysł poparł wojewoda pomorski, Dariusz Drelich,
Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek
Powiatów Polskich i Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
w Gdańsku. Pomimo tego rozmowy prowadzone z rządem
nie przyniosły efektu. W 2017 roku powstał pierwszy projekt
ustawy, apel do premier Szydło. W styczniu 2020 roku OMGGS
przekazało przygotowany akt prawny na ręce marszałka senatu, Tomasza Grodzkiego, który zadeklarował prace w izbie
wyższej – Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.
30 lipca połączone senackie komisje - Ustawodawcza oraz
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pozytywnie zaopiniowały projekt. We wrześniu projekt ustawy został niemal jednogłośnie przegłosowany przez Senat
i trafił pod obrady Sejmu.
– Na ten moment czekaliśmy bardzo długo. Byłem pozytywnie
zdziwiony, że tylko dwóch posłów było przeciw (86 za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący). To oznacza, że ustawa jest merytoryczna, dobrze procedowana i udało nam się do niej przekonać senatorów. Teraz czekamy na ruch posłów, a właściwie
marszałek Sejmu, żeby ta ustawa trafiła pod obrady. Pracujemy nad tym, żeby posłowie poparli tę ustawę. To będzie przede wszystkim test dla pomorskich posłów - czy opowiedzą się
za rozwiązaniem tak korzystnym dla regionu. Nie wyobrażam
sobie, że mogliby działać na szkodę mieszkańców Pomorza.
Samorządy borykają się i będą nadal borykać z ogromnymi
problemami finansowymi. Ustawa da nam 5% z podatku PIT.
Te pieniądze zostaną na Pomorzu – mówił senator Ryszard
Świlski.

fot. Przemysław Świderski Dz.B.

Obecna forma stowarzyszenia gmin i powiatów w ramach
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot daje
szansę skutecznej współpracy, ale włodarze są zgodni co
do jednego – pora na przeniesienie współpracy na nowy
poziom i pozyskanie dodatkowych środków.
– Oprócz woli współpracy potrzebujemy jeszcze mieć ramy legislacyjne, które ją ułatwiają oraz fundusze, które pozwalają
na realizację dobrych pomysłów. Wszystkie samorządy chcą
się integrować, ale na chwilę obecną, w tych ramach legislacyjnych, nas na to nie stać, gdyż wiąże się to z koniecznością
bardzo wysokich dopłat, na które nie jesteśmy w stanie sobie
pozwolić. Tym, czego udało się dokonać przez ostatnie lata
w ramach Obszaru Metropolitalnego dobitnie udowodniliśmy,
że jesteśmy gotowi na kolejny etap współpracy i utworzenie
związku metropolitalnego – mówi Katarzyna Gruszecka
Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
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DZIEŃ
EDUKACJI
NARODOWEJ
15 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, w towarzystwie przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Miejskiej
w Redzie Karoliną Bochan i zastępcy burmistrza Łukasza Kamińskiego, spotkał się reprezentacją nauczycieli
redzkich placówek oświatowych.
Wyróżniającym się pedagogom wręczono nagrody i podziękowania. W gronie najlepszych znaleźli się: Anna Krajczewska, Daniela Rompczyk, Regina Klein, Bożena Nadolna, Ewa Rój, Magdalena Szornak, Iwona Nowicka, Izabela
Jarzębska-Pawłowska, Alicja Formella, Patryk Wielmowiec,
Justyna Zabrodzka, Bożena Grubba-Włodarska, Bogusława Paszowska, Anna Milewska, Magdalena Bieńkowska,
Wiesława Okoń, Mirosław Rożyński, Henryka Rotta , Ewa
Miotke i Dominika Kowaliszyn.
Z okazji ich święta, wszystkim pracownikom redzkich szkół
i przedszkoli życzymy przede wszystkim zdrowia!
Fot. A. Kunz
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PRZYZNANO STYPENDIA
BURMISTRZA
8 października najzdolniejsi młodzi mieszkańcy otrzymali Stypendia Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia
sportowe, naukowe i artystyczne.

Pięściarz z Redy stoczył cztery pojedynki i zdobył srebrny
medal w kategorii dziewięćdziesięciu jeden kilogramów.
Ten ogromny sukces był możliwy dzięki świetnej współpracy z trenerami klubowymi: Karolem Chabrosem, Marcinem
Stankiewiczem i Patrykiem Tkaczykiem.
Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy sukces Konrada,
pięściarz ma już na swoim koncie złoty medal Mistrzostw
Polski Juniorów 2017, srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski 2018, gdzie reprezentował Uniwersytet
Szczeciński oraz srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw
Polski 2019. W tym roku Konrad zdobył również jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta Redy za szczególne
osiągnięcia w sporcie.
Zapraszamy do śledzenia kariery Konrada w profilach
w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco informuje
o swoich poczynaniach.
Instagram: erni_boxing
Facebook: Konrad Kaczmarkiewicz

fot .A.Kunz

Stypendium Burmistrza Miasta Redy za wybitne wyniki
w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne jest przyznawane co roku. Przysługuje uczniom szkół
podstawowych, szkół ponadpodstawowych, ich absolwentom i studentom, którzy szczególnie wyróżniają się na polu
nauki, kultury lub sportu i są mieszkańcami Redy. Stypendium przyznaje się jednorazowo.
Nagrodzeni odebrali nagrody z rąk Zastępcy Burmistrza
Miasta Redy Łukasza Kamińskiego i radnych Rady Miejskiej. Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka epidemiologicznego, uroczystość zorganizowana w auli w Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Redzie miała bardzo kameralny
charakter, a stypendystów podzielono na kilka grup. W zależności od osiągnięć, stypendyści otrzymali jednorazowo
od 200 do 1200 zł. Nagrodzono dziewięćdziesięciu uczniów
i dwoje studentów.

KOLEJNY MEDAL
KONRADA

Fot. archiwum prywatne

Od 12 do 17 października w Grudziądzu odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie olimpijskim.
Wziął w nich udział Konrad Kaczmarkiewicz, który na
co dzień trenuje w szczecińskim klubie bokserskim
„Skorpion”.

REDA KULTURALNA

CASSUBIA VISUALES
Fabryka Kultury w Redzie zaprasza artystów do udziału w 6. edycji Międzynarodowego Konkursu na plakat
artystyczny - CASSUBIA VISUALES
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:
• osoby powyżej 16 roku życia,
• artyści profesjonalni i amatorzy
CO TRZEBA ZROBIĆ:
• dostarczyć projekt w wersji papierowej + wersji elektronicznej na adres organizatora lub osobiście do recepcji,
• dostarczyć wypełnione zgłoszenie + oświadczenie,
• zgłoszenie dostarczyć do 5 GRUDNIA 2020 do 12:00.
Więcej informacji oraz Regulamin na stronie:
fabrykakultury.pl/repertuar/cassubia-visuales-2020/
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SREBRNA REDA

fot. archiwum Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie

ZWYCZAJNA –
NIEZWYCZAJNA
PANI ANIA

Październik jest dla redzkich seniorów szczególnym
miesiącem. W tym roku, na Senioriadę 2020, grupa artystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowywała widowisko p.t. „Klasycznie o miłości”.

fot. archiwum Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie

W scenariuszu m.in. znalazły się wiersze Aleksandra
Puszkina „Kochałem panią” w przekładzie Juliana Tuwima
i wykonaniu Marysi Preny oraz „Ze złości” Władysława
Broniewskiego w interpretacji Waldemara Falkiewicza.
Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną odwołano
wszelkie zgromadzenia, seniorzy nie mogą hucznie świętować i to święto będzie wyglądać inaczej niż w poprzednich
latach.

13 października, z inicjatywy Redzkiej Rady Seniorów, Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, po raz pierwszy została odprawiona Msza
Święta Dziękczynna za zdrowie i pomyślność Seniorów.
Wszystkim dziękujemy za przybycie. Dziękujemy Danusi
Bieńkowskiej za piękne czytanie Liturgii Słowa i odśpiewanie Psalmu.

Pani Anna Mostek, laureatka konkursu „Pomorskie dla
Seniora” w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
odebrała nagrodę z rąk Wiesława Byczkowskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, specjalnie z tej
okazji przybyłego do Redy.
Uroczystość odbyła się 30 września w Urzędzie Miasta Redy,
obecni byli m.in. Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej Barbara Bałka, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Redzie Małgorzata Lewińska, Bożena Natzke – dyrektor
redzkiej biblioteki, a zarazem opiekun Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele redzkich seniorów.

fot. S. Sobczak

fot. archiwum Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie

ŚWIĘTO SENIORA 2020
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SREBRNA REDA
POEZJA PANI MARII...
Cmentarna cisza

W zadumie

Taka tu cisza panuje dokoła
Nikt tu nie krzyczy ani nie woła
Każdy skupiony stoi w zadumie
Sens życia próbuje zrozumieć

Kiedy staniesz przy grobie zadumany
Zważ ilu już tu nie ma z nami
Wiekuistym snem zamknęli oczy
Pośród niekończącej się nocy

Dym nad cmentarzem wolno się snuje
Zadumy nastrój dokoła panuje
A w myślach płyną odległe wspomnienia
Tęsknota za tymi których już nie ma

Nie dla nich ten świat i jego przywary
Dla nich zostały już tylko mary
Odeszli w świat dla nas nie znany
Drogą pod niebiańskie bramy

Stojąc nad grobem tak zamyślony
W swej księdze życia przewracasz strony
I żal tęsknota powraca wraz
Że już odeszli nie ma ich wśród nas

Drżą topole żal ich skryty
Na kamieniach napis zmyty
Serce drży w nim jakaś trwoga
Tu spoczywa osoba komuś droga

Wśród dymu zniczy i białych kwiatów
Stoimy razem z tymi zza światów
Między grobami się teraz snują
Płonące świece drogę im wskazują

Jeszcze krzyż mchem porośnięty
Na nim potargana pajęczyna
Przystań chwilę i zadumaj
Ktoś spoczywa tu przypomina

Dla ich pamięć schylamy głowy
Wśród rdzawych liści listopadowych
Świece cmentarne się rozjaśniały
I oświetliły wszystkie mogiły...

Cicho wiatr kołysze drzewa
Pieśń żałobną zaczął grać
Echem wszędzie się odbija
Dla nich śpiewa Ave Maryja

Autor: Maria Prena

Choć wszystko się pozmienia
Pozostaną groby w kamieniach
Mech i złote liście
I łzy jak kryształ przejrzyste...

Miasto umarłych
Przychodzę kiedy wszyscy odeszli
Niepotrzebne słowa gesty
Przychodzę kiedy jeszcze świece płoną
Pod niebem widać łunę czerwoną
Światło świec unosi się do nieba
Za tych co odeszli pomodlić się trzeba
Zatopić w modlitwie prawdziwej szczerej
Modlitwa dla nich znaczy tak wiele
Przychodzę do umarłych miasta
Wśród mogił tęsknota narasta
Skwierczenie znicza szelest liści
Tęsknota niepojęta wciąż się w sercu mieści
Razem z tęsknotą staje nad grobami
Chociaż niewidoczni są przy nas i z nami
Czas szybko płynie jak w nie jednej pieśni
Ci co na nas czekają to Ci co już odeszli...
Autor: Maria Prena

Autor: Maria Prena
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2

Przedszkolaki żyją i dorastają w świecie, w którym świadomość ludzi na temat potrzeby dbania o zdrowie jest
coraz większa. Można to osiągać, między innymi, poprzez
kształtowanie prawidłowej postawy ciała czy umiejętności
postępowania w trudnych i nie do końca dających się przewidzieć sytuacjach. Kierując się tą ideologią, w minionym
miesiącu nasze przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach
sportowych i ogólnorozwojowych, prowadzonych przez
świetnego trenera „Sportowej Jedyneczki”. Dzieci odwiedził również Pan Policjant z prelekcją na temat: „Jak bardzo
ważne jest bezpieczeństwo w życiu małego dziecka.”, przybliżając tajniki swojego zawodu. Za oknem pojawiła się już
nowa pora roku – jesień, dlatego też i w naszym Przedszkolu zrobiło się kolorowo i pięknie. Dary jesieni dają możliwość wspaniałej zabawy rozwijając wyobraźnię artystyczną. Nasze dzieci bawiły się więc wspaniale wykorzystując
między innymi warzywa i owoce w zajęciach tworząc z nich
pyszne szaszłyki czy kolorowe i niepowtarzalne prace plastyczne.
Gościliśmy również aktorów „Teatrzyku Rozmaitości Adama Gromadzkiego”, którzy zaprezentowali pełen humoru
i ciekawych przygód spektakl pt. „Jasiu w krainie bajek”.
Ciesząc się piękną pogodą, mieliśmy możliwość podziwiania kunsztu zawodu aktora na świeżym powietrzu.
Tekst i fot.Małgorzata Latańska

Przedszkole nr 2 w Redzie na każdym kroku pragnie, aby
dzieci czuły się spełnione i zadowolone. Oprócz zajęć edukacyjnych, spędzania czasu na świeżym powietrzu, zabaw
organizowanych i dowolnych, dzieci korzystają z zajęć dodatkowych takich jak rytmika, język angielski czy robotyka.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym nasze
przedszkole odwiedził Pan Policjant oraz Pan Strażak. Dzieci dowiedziały się jak wygląda ich ciężka praca. Poznały
sprzęt niezbędny do niesienia pomocy innym oraz posłuchały książek tematycznych.

20 października dzieci z grupy „Jeżyki” wybrały się na wycieczkę autokarową do Marszewa, gdzie uczestniczyły
w zajęciach „Dotknij lasu”, które zorganizowanych i przeprowadzonych przez leśnika, p. Ciechanowicza. Obserwując przyrodę, dzieci poznały gatunki drzew iglastych
oraz wysłuchały ciekawostek
opowiedzianych przez pana
leśnika.
W czasie przejazdu, jak i na
wycieczce,
uwzględniono
obowiązujące
procedury bezpieczeństwa dzieci
i pracowników przedszkola,
w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nawiązując do powyższego, przez cały rok szkolny dzieci
4-letnie z grup „Słoneczka” i „Smerfy” będą brały udział
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do
twarzy”. Celem projektu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Zależy nam także na
współdziałaniu z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Chcemy kreować
sytuacje prowadzące do poznania przez dziecko wartości
i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze,
oraz rozwijać zachowania wynikające z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
Dnia 15 października obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia
Rąk. Celem zajęć tego dnia było uświadomienie dzieciom
jak duże znaczenie dla zdrowia i życia ma mycie rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami.
Przedszkolakom ponownie został zaprezentowany prawidłowy schemat mycia rąk, który później zastosowały
w praktyce. Na zakończenie zajęć dzieci ze wszystkich grup
wykonały plakaty pt. „Czyste rączki mam i o higienę dbam”.
Tekst: Natalia Grabowska, fot. archiwum Przedszkola nr 2
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 4

Fot. Magdalena Wójcik

Jednym z najważniejszych świąt w każdym przedszkolu
jest Dzień Przedszkolaka. W naszym Przedszkolu nr 4 nie
mogło być inaczej - 21 września Ananasy, Biedronki, Tygryski, Rybki, Sówki i Pszczółki nie narzekały na brak atrakcji!
Oprócz pasowania na przedszkolaka i złożenia uroczystej
przysięgi przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka, dzieci
brały udział w grach integracyjnych, zajęciach tanecznych
oraz wykonywały prace plastyczne z plasteliny i samodzielnie tworzyły mydełka. Zwieńczeniem Dnia Przedszkolaka
było wręczenie pamiątkowych dyplomów i medali.
Natomiast 9 października obchodziliśmy Światowy Dzień
Poczty. Dzieci wykonały rysunki dla swoich rodziców które schowały do zaadresowanej koperty i nakleiły na niej
znaczek pocztowy. Kolejnym krokiem była wycieczka na
pocztę na której przedszkolaki dowiedziały się, jak wygląda droga listu od nadawcy do adresata oraz poznały pracę listonosza. Na koniec dzieci z pomocą wychowawców
wysłały swoje pierwsze listy do swoich rodziców. Dzięki
uprzejmości Panów Listonoszy większość listów dotarła
do adresatów tego samego dnia.
Tekst: Monika Halczak – Lewandowska

CO SŁYCHAĆ W SP4
Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły zaangażowali się
w akcję charytatywną „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”.
Czas zbiórki nie jest przypadkowy, ponieważ pora jesienno-zimowa to w schroniskach najcięższy okres w roku. Odzew
na akcję jak zwykle przerósł nasze oczekiwania! Zebraliśmy
karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, zabawki, przysmaki,
koce oraz ręczniki. Otrzymaliśmy nawet drapak dla kotów!
Wszystkie dary zostały przekazane dla schroniska „Ciapkowo” w Gdyni oraz „Promyk” w Gdańsku. Cieszymy się, że tak
wielu uczniów odpowiedziało na apel i wzięło udział w akcji. Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie powinien
być nam obojętny, dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom i rodzicom, za włączenie się w zorganizowaną
akcję charytatywną. Dzielenie się tym, co mamy to piękny
i szlachetny gest wart naśladowania.
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Ślubowanie klas pierwszych
13 października 2020 r. odbyło się uroczyste Ślubowanie
Klas Pierwszych. Siedem klas przystąpiło do pasowania na
uczniów Zespołu Szkół Szkolno - Przedszkolnych nr 1 w Redzie. Każda klasa przygotowała krótki występ dla zgromadzonych gości oraz z dumą i radością ślubowała przyjęcie
do społeczności uczniowskiej. Uczniowie na pamiątkę tego
ważnego dnia otrzymali dyplomy i upominki, z których byli
niezmiernie dumni. Dzień ten z całą pewnością na zawsze
pozostanie w ich pamięci.
Tekst: Zuzanna Chuchała, fot. Ewa Miotke

Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe
Drużynowe sztafetowe biegi przełajowe rozpoczęły zmagania w ramach współzawodnictwa szkół Szkolnego
Związku Sportowego. Cztery drużyny naszej szkoły, które
wygrały zawody miejskie, reprezentowały nas w Powiatowych Igrzyskach Dzieci i Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Trzy drużyny zajęły 1 miejsca, jedna drużyna
stanęła na 3 miejscu podium. Pierwsze miejsce zajęła drużyna dziewcząt, rocznik 2008-2009: Oliwia Bielawska, Zuzanna Richter, Julia Szewczyk, Nikola Tarnowska, Julia Żylla,
Marta Woźniak, Weronika Riebandt, Pola Pozańska. Chłopcy, rocznik 2008-2009 skończyli bieg na 3 miejscu: Oliwier
Kościński, Wiktor Komorowsk, Adam Dylak, Marek Machnicki, Wiktor Matyjaszczyk, Fabian Robaszkiewicz, Jan Barca. Drużyna dziewcząt rocznik 2007-2006 zajęła 1 miejsce:
Amelia Kaczmarek, Paulina Molenda, Julia Szewczyk, Paula
Strzelecka, Natalia Pstrągowską, Telimena Browarczyk-Bogdziewicz, Kornelia Stępinska, Nikola Rykowska. Chłopcy rocznik 2007-2006 również zdobyli 1 miejsce: Mateusz
Sabisz, Filip Krzemień, Szymon Gdanietz, Oskar Burchard,
Jakub Dylak, Kacper Ferra, Kacper Hertha. Wszystkim zawodnikom należą się ogromne gratulacje za walkę i uzyskane wyniki.
Tekst: Ilona Myszk , fot. archiwum SP4
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CO SŁYCHAĆ W SP2

CO SŁYCHAĆ W SP3

Dzień Edukacji Narodowej
14 października w naszej szkole odbyły się uroczystości
związane z Dniem Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Iwona Nowicka odebrała rotę przysięgi od uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści przygotowały bardzo ładne i ciekawe przedstawienie. Ze względów epidemiologicznych
ślubowanie klas pierwszych odbyło się bez udziału rodziców, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Ślubowanie złożyli także uczniowie klas czwartych. Wśród
tegorocznych stypendystów Burmistrza Miasta Redy za
wybitne osiągnięcia szkolne znaleźli się absolwenci oraz
obecni uczniowie naszej szkoły: Maria Wiśniewska, Mikołaj Kruger, Paulina Lejk, Jakub Lejk, Weronika Wicka (VIII
c), Szymon Kreft (VIII c), Martyna Karda (VIII b), Jakub Radzimiński (VII e), Szymon Rosada (VII c), Zofia Tartas (VI b),
Martyna Hildebrandt (VI b), Tymoteusz Albecki (V a).
Tekst: Wojciech Muża, fot. Wojciech Muża, Michał Moskiewski

Pasowanie na ucznia klas pierwszych w SP3
29 września uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście
włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Tym
samym nie są już przedszkolakami, a uczniami! Z powodu
pandemii uroczystość nie odbyła się na dużej sali gimnastycznej, a w salach lekcyjnych. Pani dyrektor, Justyna
Zabrodzka i pani wicedyrektor Ewa Ryś przedstawiły uczniom nowy symbol szkoły - bociana Stefka. Wyjaśniły, że
SP3 wyróżnia się na tle innych tym, że na jej kominie znajduje się gniazdo bocianie. Imię bociana wzięło się oczywiście od patrona szkoły - Stefana Żeromskiego. Po krótkim
wstępie, uczniowie klas pierwszych zaśpiewali piosenkę,
a także wyrecytowali wiersze. Następnie pani dyrektor
dużym ołówkiem pasowała każdego ucznia na ucznia klasy pierwszej. Uczniowie ślubowali być godnymi Polakami
i wzorowymi uczniami. Każdy pierwszoklasista otrzymał
piękny dyplom i upominki od rodziców. Mamy nadzieję, że
szkoła stanie się ich drugim domem i miejscem wszechstronnego rozwoju.
Tekst: Barbara Mikuś, fot. Ewelina Miszkiewicz

Udane starty w jesiennych biegach
Klasy 1-3 wzięły udział w Jesiennych Szkolnych Biegach
Przełajowych. Klasy pierwsze i drugie startowały na dystansie 300 m a klasy trzecie na dystansie 400 m. Najlepszym zawodnikom z każdej kategorii pani Dyrektor Iwona Nowicka wręczyła pamiątkowe medale. Dziękujemy
organizatorom za świetną zabawę. Na stronie sp2reda.pl
przedstawiamy wyniki najlepszych trójek z każdego dystansu.
Tekst i fot. Róża Ostolska

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej zorganizowano
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, na których wychowawcy ze swoimi uczniami spędzali czas grając w gry planszowe, oglądając filmy lub organizując inne atrakcje.
W tym dniu pani
dyrektor
Justyna
Zabrodzka podziękowała wszystkim
pracownikom szkoły za ich trudną pracę oraz wyróżniła 40
nauczycieli Nagrodą Dyrektora. Pani
Maria
Szymoniak
natomiast została
nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a panie: Alicja Formella,
Izabela Jarzębska-Pawłowska i pan Patryk Wielmowiec
dostali Nagrodę Burmistrza, którą wręczono w Urzędzie
Miasta 15 października. Grono pedagogiczne otrzymało
również życzenia i upominek od Rady Rodziców.
Ten dzień zachował swój uroczysty klimat.
Tekst: Anna Galiń-Tatara, fot. Teresa Dopke
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Zawiązanie Szkolnego Koła Wolontariatu
W tym roku szkolnym zawiązało się Szkolne Koło Wolontariatu. To inicjatywa pozwalająca nieść pomoc innym! Pomysłodawcą i szkolnym koordynatorem jest Pani Marta Szulc.
Wolontariusze zorganizowali następujące akcje: sprzątali
teren wokół szkoły, z okazji Dnia Zwierząt zorganizowali
zbiórkę darów dla Schroniska dla Zwierząt w Dąbrówce,
wspólnie z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą
prowadzą zbiórkę paczek – „Zostań Świętym Mikołajem”,
zbierają nakrętki na rzecz leczenia i rehabilitacji małego,
chorego Emila, zachęcają do wzięcia udziału w akcji „Ile
waży święty Mikołaj” – wspierającej wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Do Pani Marty Szulc można zgłaszać nowe inicjatywy lub propozycje wsparcia działań koła.

Spotkanie z Kapitanem Sławomirem Rudnickim
W szkole odbyło się podsumowanie tegorocznych zajęć
edukacji żeglarskiej w ramach projektu „REDZKA PIĄTKA
PŁYWA NA PIĄTKĘ – ŻEGLARSTWO NASZĄ PASJĄ I KUŹNIĄ
CHARAKTERU”. Tegoroczna - już czwarta edycja zajęć żeglarskich - obejmowała zajęcia teoretyczne w szkole, zajęcia praktyczne i regaty w Rewie oraz spotkanie z osobą
zasłużoną dla żeglarstwa. Tegorocznym gościem specjalnym był Pan Sławomir Rudnicki, kapitan jachtu „Zawisza
Czarny”. Ten słynny żeglarz w niebywale ciekawy sposób
opowiedział o swoich wyprawach morskich, przygodach
oraz przebiegu całej kariery żeglarskiej. Szkoła dziękuje
wszystkim osobom i instytucjom, których zaangażowanie
i przychylność pozwala od 2017 roku realizować projekt
REDZKA PIĄTKA PŁYWA NA PIĄTKĘ, w szczególności Januszowi Frąckowiakowi z Yacht Club Rewa oraz wszystkim
aktywistom za opiekę oraz prowadzenie zajęć żeglarskich
i wspólne spędzenie niezapomnianych chwil pod białymi
żaglami.
Tekst A. Milewska i K. Orzechowska, zdjęcia archiwum SP5
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CO SŁYCHAĆ W SP6
Absolwentka redzkiej Szóstki
Stypendystką Stypendium
Prezesa Rady Ministrów
Miło nam poinformować, że absolwentka Szkoły Podstawowej
nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie
Natalia Puszczewicz w uznaniu za
doskonałe wyniki w nauce oraz
aktywność w pracy na rzecz swojej obecnej szkoły uhonorowana została Stypendium Prezesa
Rady Ministrów na rok szkolny
2020/2021. Jest to niesamowite
wyróżnienie dla naszej absolwentki! Obecnie Natalia kontynuuje
naukę w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Nadmienić
należy, że w poprzednich latach była ona dwukrotnie wyróżniona Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Gratulujemy Natalii i jej Rodzicom!
Społeczność SP6 w Redzie, fot. archiwum prywatne

Totus Tuus! Dzień papieski 2020
Tegoroczny Dzień Papieski miał charakter wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że odbył się w okresie pandemii
koronawirusa, ale również dlatego, że obchodziliśmy go
w roku setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Hasło Dnia
Papieskiego 2020 to „Totus Tuus”. Data obchodów – 16 października – także została wybrana nie bez powodu. To właśnie wtedy, w 1978 roku, Karola Wojtyłę wybrano na papieża
i przyjął on imiona Jan Paweł II.
Społeczność redzkiej Szóstki, której patronem jest Papież
Polak, również aktywnie zaangażowała się w obchody Dnia
Papieskiego, organizując kwestę stypendialną oraz przygotowując multimedialny program o tym, jakże ważnym wydarzeniu dla każdego Polaka.
fot. archiwum SP6
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ZASADY PRACY URZĘDU MIASTA W REDZIE
Zgodnie z wytycznymi Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie, Urząd Miasta w Redzie pracuje nadal w reżimie sanitarnym.
W trosce o Państwa zdrowie, prosimy Interesantów o ograniczenie wizyt w Urzędzie
Miasta w Redzie do spraw absolutnie koniecznych. Lista spraw urzędowych, które mogą
zostać załatwione w sposób elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy
Usług Publicznych (ePUAP) znajdują się na stronie https://eboi.reda.pl/karty-uslug i są
opatrzone stosowną informacją w sekcji „Sposób dostarczenia dokumentów”.
Sprawy, które można załatwić za pomocą profilu zaufanego, prosimy kierować na adres
skrytki ePUAP: /3890kwrvvn/skrytka
Ze względu na braki kadrowe terminy załatwianych spraw mogą ulec wydłużeniu,
prosimy Państwa o wyrozumiałość.
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

58 678 80 16

ewidencja@reda.pl

Referat Podatków i Dochodów

58 678 80 10

podatki@reda.pl

Referat Podatków i Dochodów - działalność gospodarcza

58 678 80 29

edg@reda.pl

Referat Inwestycji

58 678 80 08

inwestycje@reda.pl

Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

58 738 60 86

referat.zk@reda.pl

Referat Gospodarki Odpadami

58 678 80 21

odpady@reda.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami

58 678 80 34

nieruchomości@reda.pl

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

58 678 80 11

szkolnictwo@reda.pl

Referat Urbanistyki i Architektury

58 738 60 87

architektura@reda.pl

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

58 738 60 80

przetargi3@reda.pl

Referat Organizacyjny i Sekretariat

58 678 80 23

sekretariat@reda.pl

Referat Komunalno-Gospodarczy

58 678 80 25
58 678 80 47

gospodarczy@reda.pl

Referat Komunalno-Gospodarczy - administracja cmentarzy

58 678 55 11
509 702 181

cmentarze@reda.pl

Urząd Miasta w Redzie
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. 58 678-80-00, fax 58 678-31-24
sekretariat@reda.pl
www.reda.pl
ePUAP: /3890kwrvvn/skrytka

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek
7:30 - 15:30
Środa
7:30 - 15:30
Czwartek
9:00 - 17:00
Piątek
7:30 - 15:15
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„Gorący problem”
Zmiany klimatu to jedne z największych wyzwań, z którymi przyszło nam się
mierzyć. Na szczęście każdy z nas może aktywnie włączać się do działań na rzecz
zmniejszania tych zmian. Naukowcy mówią o dwóch kierunkach działań:
ograniczaniu skali i tempa zmian klimatu poprzez głównie ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych oraz adaptacji do zmian, która obejmuje np. oszczędne
gospodarowanie wodą.
Jak ograniczać emisję gazów cieplarnianych? Jedno ze źródeł emisji
tych gazów pochodzi z ogrzewania naszych domostw. W okresie jesiennozimowym jak bumerang wraca problem jakości powietrza. Palenie w piecach,
niezależnie czy jest to drewno, węgiel, olej, czy śmieci (!!!) zawsze powoduje
emisję szkodliwych substancji (jakość paliwa znacząco wpływa na ilość i stopień
szkodliwości tych zanieczyszczeń). Jest to tzw. emisja niska, która w połączeniu
ze zwiększoną wilgotnością powietrza, tworzy SMOG. Mimo ogólnie dobrej
jakości powietrza w naszym regionie, dzielnice domków jednorodzinnych
wielokrotnie spowite są gryzącym dymem.
Poza szkodliwym wpływem na nasze zdrowie, zanieczyszczenia emitowane z
naszych domowych kominów zaliczają się do wspomnianych na początku gazów
cieplarnianych – to nie tylko zdrowie nasze i naszych bliskich, ale też kondycja całej
planety i przyszłych pokoleń !!!
Co zatem możemy zrobić? Tam, gdzie to możliwe przyłączajmy się do
miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Zgodnie z niedawno podpisaną
uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, do końca 2035 roku wszystkie
kotły opalane na paliwa stałe mają zostać zlikwidowane na terenie naszego
województwa (podstawą prawną tego zalecenia jest tzw. uchwała
antysmogowa, tj. Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego, 28.09.2020 r.). Likwidujmy stare piece węglowe. Warto już dziś
sprawdzić możliwe źródła dofinansowania na tego rodzaju inwestycje ze
źródeł krajowych lub gminnych.
Jednocześnie przypominamy ‐ kategorycznie zabronione jest spalanie odpadów w
domowych piecach. Zgodnie z przepisami za spalanie odpadów grozi nawet do 30 dni aresztu albo do
5 tys. zł grzywny.
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