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Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu
28 stycznia 2021 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XXVIII/299/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Miasta Redy
2. U
 chwała nr XXVIII/300/2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązani umowy sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego
3. Uchwała nr XXVIII/301/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę
Miasto Reda, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
4. Uchwała nr XXVIII/302/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Miasta Redy
5. Uchwała nr XXVIII/303/2021 w sprawie uchwalenia
Programu Senioralnego dla Gminy Miasto Reda na lata
2021 – 2023
6. Uchwała nr XXVIII/304/2021 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
7. U
 chwała nr XXVIII/305/2021 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie
na 2021 rok
8. Uchwała nr XXVIII/306/2021 w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
9. U
 chwała nr XXVIII/307/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/294/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17
grudnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku
kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów
10. U
 chwała nr XXVIII/308/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2021
rok
11. Uchwała nr XXVIII/309/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy

Podczas XXIX sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu
25 lutego 2021 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XXIX/310/2021 o zmianie uchwały nr
VI/71/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 marca 2019 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Reda od dnia 1 września 2019 roku
2. U
 chwała nr XXIX/311/2021 w sprawie pozostawienia
bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez Adama Lotkowskiego, Konrada Niżnika oraz Marcina Szczepaniaka
o pilnym podjęciu uchwały o określonej treści
3. Uchwała nr XXIX/312/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
4. U
 chwała nr XXIX/313/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Miasta Redy
5. Uchwała nr XXIX/314/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Miasta Redy
6. Uchwała nr XXIX/315/2021 w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych
w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
7. U
 chwała nr XXIX/316/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku
2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży
na terenie miasta Redy
8. Uchwała nr XXIX/317/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2021
rok
9. U
 chwała nr XXIX/318/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Redy
Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie YouTube, przekierowanie z www.bip.reda.pl

fot. M. Kaczmarek

fot. M. Kaczmarek
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TO WAŻNE, GDZIE
PŁACISZ PODATEK
Już można rozliczyć PIT za rok 2020. Coraz więcej osób
robi to elektronicznie. Niezależnie od formy rozliczenia
warto pamiętać, że to, gdzie się rozliczasz, naprawdę
ma znaczenie. Podając Redę jako miejsce zamieszkania
sprawiamy, że część należnego podatku zasili budżet
naszego miasta.
Do gminy trafia ok. 40 proc. całkowitej kwoty podatku
dochodowego płaconego przez jej mieszkańców - osoby
fizyczne (PIT) i niecałe 7 procent tego podatku płaconego
przez firmy, mające tu siedzibę (CIT). Pieniądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje gminne, np. na oświatę, drogi, chodniki,
oświetlenie uliczne, sport, rekreację i kulturę. Osoba niezameldowana na pobyt stały, ale mieszkająca w Redzie, może
rozliczyć się we właściwym dla Redy Urzędzie Skarbowym
w Wejherowie. Wystarczy w odpowiedniej rubryce poinformować urząd skarbowy o faktycznym miejscu naszego.
Takie miasta jak Reda, gdzie osiedla się wielu młodych ludzi, szczególnie mogą odczuwać różnicę między faktyczną
ilością mieszkańców, a wpływami z podatków tylko od zameldowanych tu osób.
Na stronie głównej www.reda.pl znajduje się baner przekierowujący do aktywnego formularza podatkowego.
Nasze miasto włączyło się w projekt „Wspieraj lokalnie”,
przygotowany i udostępniony samorządom przez Instytut
Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Tam też możemy
znaleźć miejscową organizację pożytku publicznego, której
chcemy przekazać 1% naszego podatku.

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym
miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmistrza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmistrza Miasta Redy, Urząd Miasta w Redzie zastrzega sobie prawo
wyboru i redakcji nadesłanych materiałów, w tym ich skracania
i zmiany tytułów. Materiały do kolejnego numeru są przyjmowane
w wersji elektronicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:
promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowania
materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publikuje się ogłoszeń komercyjnych.
Urząd Miasta w Redzie
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Jakie plany na ten rok?
Pod względem inwestycji w Redzie ostatnie trzy lata były
wyjątkowo intensywne. Rozbudowano dwie szkoły podstawowe i zrealizowano jeden z największych projektów
w historii miasta – węzeł integracyjny z trasami dojazdowymi przy dworcu kolejowym. Do tego dokonano gruntownej przebudowy kilku ważnych arterii drogowych, co
trochę dało się we znaki mieszkańcom Redy. Rok 2021 będzie pod tym względem spokojniejszy.
Przygotowywane są kolejne inwestycje, obecny rok jest
w dużej mierze poświęcony pracom projektowym. Opracowujemy dokumentację dla planowanej budowy fragmentu
ulicy Rolniczej, przebudowy układu ulic Polna - Przemysłowa - Spółdzielcza wraz z pobliskim skrzyżowaniem oraz dla
ulic Topolowej i Jodłowej. To nie oznacza jednak, że na ulicach Redy nie zobaczymy drogowców. We współpracy z firmą zewnętrzną zostanie dokończona budowa brakującego
odcinka ulicy Polnej, od Puckiej w kierunku torów. W drugiej połowie roku rozpocznie się pierwszy etap budowy
ulicy Jodłowej. Oprócz tego, miasto pracuje nad systemem
kanalizacji deszczowej. Tu też rok będzie poświęcony głównie przygotowywaniu dokumentacji technicznej.
Wizualizacja SP5

Niewątpliwie najważniejszą redzką inwestycją roku 2021
będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie Rekowie. Wyłoniono już wykonawcę, niedługo więc rozpoczną się prace. Szkoła zyska nowe skrzydło o powierzchni
ok. 1800 m2, gdzie znajdą się sale lekcyjne, administracja,
zaplecze socjalne oraz oddział zerowy z osobnym wejściem, będący zupełnie wyodrębniony od reszty placówki.
Wkomponowanie dwupoziomowego budynku w rzeźbę
terenu zachowa i podkreśli charakter pięknego otoczenia
szkoły. Jednocześnie w dwóch dużych szkołach, SP2 i SP4,
powstają zespoły szkolno-przedszkolne, więc liczba miejsc
w publicznych przedszkolach w Redzie jeszcze wzrośnie.
Planowana jest modernizacja i przebudowa skateparku
w Parku Rodzinnym oraz budowa zadaszenia na miejskim
lodowisku. W ramach projektów Budżetu Obywatelskiego
doposażone zostaną place zabaw i siłownie zewnętrzne,
a teren boiska w Redzie Rekowie zyska nowe oświetlenie.
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Powstaną mapy termowizyjne
15 lutego w Gdyni przedstawiciele Gdyni, Rumi, Wejherowa i Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
(OPEC) podpisali porozumienie w sprawie stworzenia lotniczych map termicznych terenów zabudowanych. Innowacyjne mapy umożliwią zlokalizowanie miejsc strat ciepła
w publicznych i prywatnych budynkach.

Porozumienie dotyczy wspólnego zamówienia usługi polegającej na wykonaniu nalotów samolotem wyposażonym
w kamerę termowizyjną nad obszarem Gdyni, Rumi, Redy
i Wejherowa, analizę danych i przygotowanie map termowizyjnych 2D i 3D. Dzięki współpracy miast i OPEC powstanie mapa termowizyjna całego obszaru, a koszty przedsięwzięcia będą niższe.
– W czerwcu 2020 roku uruchomiliśmy w OPEC projekt „Zielony Ład”, którego zadaniem jest dostosowanie działalności
firmy do europejskiego wymogu ograniczenia emisji CO2. Podczas prac zespołu narodził się pomysł wykonania map termowizyjnych sieci oraz budynków i zaproszenia do współpracy
miast, na terenie których działamy. Identyfikacja miejsc ewentualnych wycieków i strat ciepła na sieci ciepłowniczej pozwoli
nam precyzyjniej planować modernizacje i remonty, a tym samym minimalizować negatywny wpływ na środowisko – mówi
Janusz Różalski, prezes Zarządu OPEC.
Wykonawcą usługi jest firma MGGP Aero z Tarnowa. Warunkiem sporządzenia map termicznych jest wykonanie
nalotów w czasie ujemnych temperatur. Jak podkreślają
samorządowcy, ilość emitowanych do powietrza pyłów
i CO2 wciąż jest za duża, podobnie nadal za duże są straty ciepła, dlatego realizacja tego wspólnego projektu jest
wysoce uzasadniona. To jednak nie koniec planowanych
działań. OPEC i lokalni włodarze chcą również zintensyfi-

kować dotychczasowe kampanie informacyjne. Samorządy lokalne pełnią ogromną rolę w budowaniu świadomości
ekologicznej mieszkańców, wspierając dalszą rozbudowę
ekologicznego i bezpiecznego ciepła z msc, sukcesywnie
wyłączając tzw. lokalne kopciuchy, a objęcie miasta termowizją będzie wsparciem dla tego procesu.
Porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku współpracy
na rzecz klimatu. Wszyscy musimy się zaangażować w walkę o naszą planetę. Dlatego miasto Reda, które ma własną
firmę ciepłowniczą również przystąpi do współpracy.
– Reda jest bliskim sąsiadem miast, które dzisiaj podpisały porozumienie, więc dbałość o jakość powietrza i komfort mieszkańców są nam równie bliskie. Za bezpieczeństwo dostaw ciepła w Gdyni, Rumi i Wejherowie odpowiada OPEC, natomiast
na terenie Redy Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo–Komunalne „Koksik”. Nasze samorządy od lat z powodzeniem
współpracują w ramach metropolitalnego forum NORDA i teraz również będziemy uczestniczyć w tworzeniu map ciepła,
jednak na odrębnych zasadach – podsumowuje Krzysztof
Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy.
Dzięki danym pozyskanym z przeprowadzenia tego wspólnego projektu, w przyszłości znacznie zredukujemy straty
ciepła, co pozwoli na redukcję gazów cieplarnianych, a także wpłynie na oszczędności, które znajdą swoje odzwierciedlenie w rachunkach za ciepło i w inwestycjach promujących rozwiązania nieemisyjne w energetyce.
fot. Dawid Czechowski/OPEC

LUTY 2021

APEL SAMORZĄDÓW
DO PREMIERA
Samorządy zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym
Gdańsk-Gdynia-Sopot apelują do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o przeprowadzenie transparentnej debaty i udostępnienie kryteriów przyjętych we
wstępnej propozycji podziału funduszy unijnych dla
Polski. Samorządowcy Pomorza liczą na poparcie pozostałych regionów Polski.
Zgodnie z rządowym projektem Umowy Partnerstwa –
w nowej perspektywie na lata 2021-2027 na realizację
programów przeznaczonych zostanie 76 mld euro (czyli
ponad 350 mld zł). Rząd proponuje, aby 40 proc. funduszy
otrzymały programy regionalne, zarządzane przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Reszta
przeznaczona byłaby na programy realizowane na poziomie krajowym.
Samorządowcy z metropolii apelują do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o:
• przeprowadzenia transparentnej i partnerskiej debaty nad zasadami i kryteriami podziału alokacji, w tym
na temat relacji pomiędzy środkami UE zarządzanymi
centralnie i regionalnie.
• utrzymania decentralizacji środków, poprzez alokowanie ich w większym stopniu w Regionalnych Programach Operacyjnych,
• pilne udostępnienie kryteriów podziału funduszy
zastosowanych w przedłożonej do konsultacji propozycji,
• ustalenie przejrzystych i sprawiedliwych zasad
podziału funduszy europejskich na lata 2021-27, w tym
zasad podziału tzw. rezerwy, przewidzianej aż na 25%
ogólnej puli środków regionalnych.
Podstawowym powodem apelu jest fakt, że wstępna propozycja podziału środków unijnych nie określa kryteriów
i zasad podziału środków. Ponadto, propozycja sugeruje
by 60% środków było sterowanych centralnie, mimo przykrych doświadczeń wszystkich dotychczasowych rządów
dot. miliardów niewykorzystanych pieniędzy na kolej i klimat. Według samorządowców, do właśnie regiony gwarantują Polsce sprawne przekazanie funduszy do lokalnych
przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, szkół, parafii
i organizacji pozarządowych. Co więcej, wstępna rządowa
propozycja sugeruje, aby zmniejszyć regionalne fundusze
na Europejski Fundusz Społeczny, a to ten program może
zapewnić wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców dotkniętych kryzysem z powodu pandemii.
– Polska polityka regionalna od 1999 roku nie znała dotąd
przypadku, aby algorytm podziału środków UE nie został poddany pod publiczną dyskusję. W czasie kryzysu gospodarczego
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spowodowanego pandemią wszystkim nam powinno zależeć
na rzetelnych i szybkich negocjacjach. Tylko w ten sposób fundusze unijne bez zwłoki trafią do lokalnych przedsiębiorców,
wspólnot mieszkaniowych, szkół, parafii i organizacji pozarządowych. Nam, samorządom, regionalne programy operacyjne
dają możliwość rozwiązania istotnych spraw naszych mieszkańców, dlatego podział finansowania na poszczególne programy operacyjne powinien być przedmiotem merytorycznej
debaty. Przedłożona do konsultacji propozycja podziału środków nie zawiera uzasadnienia ich podziału, tak więc trudno
o rzetelną dyskusję z jej autorami w tym zakresie – czytamy
w apelu.
Samorządowcy zwracają też uwagę na dane dot. równomiernego rozdziału funduszy na biedniejsze gminy.
– Doświadczenia pokazują, że to regionalne programy operacyjne dzielą fundusze europejskie solidarnie i sprawiedliwie.
Na Pomorzu zróżnicowanie przyznanych środków na poszczególne powiaty odpowiada stosunkowi 1 - 2,4, przy czym najwięcej pieniędzy per capita trafia obecnie do oddalonych od
Trójmiasta powiatów ziemskich. Tymczasem biorąc pod uwagę również centralne programy operacyjne, to zróżnicowanie
dotacji dla poszczególnych powiatów wzrasta aż do 1-8.
Wójtowie, burmistrzowie, starostowie i prezydenci zaapelowali również do parlamentarzystów Pomorza o wsparcie starań samorządów, przede wszystkim poprzez aktywny udział
w konsultacjach społecznych budżetu polityki spójności na
lata 2021-27, które rząd przeprowadza w tym miesiącu.

6 • REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

UWAGA! PTASIA GRYPA!
Na terenie Redy stwierdzono zagrożenie wystąpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Hodowcy są obowiązani się zgłosić do powiatowego lekarza
weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób
lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych
stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Należy to zrobić na druku zgłoszenia, dostępnym m.in. na stronie
reda.pl

WAŻNE INFORMACJE
DLA UŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH
Przypominamy, że na użytkownikach wieczystych ciąży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu posiadanego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Opłata
płatna jest z góry za dany rok, najpóźniej do dnia 31
marca każdego roku.
BONIFIKATY OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY

Zgłoszenie
miejsca
utrzymywania
drobiu lub innych
ptaków

Podstawa prawna: art. 74 i 71 ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
1. Zgodnie z art. 74 bonifikata od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
przysługuje dla:
1) o
 sób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza
50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma
być wnoszona, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona
lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Osoby
ubiegające się o udzielenie bonifikaty składają wnioski
wraz z wykazaniem i udokumentowaniem swojej sytuacji materialnej i rodzinnej (ilość osób, udokumentowane dochody tych osób), w terminie do 1 marca
roku, za który opłata ma być wnoszona
2) spółdzielni mieszkaniowych tj. osobom, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, spełniające warunki opisane wyżej, korzystają z bonifikaty w formie
ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby
uprawnione do bonifikaty. O bonifikatę od opłaty
rocznej występują spółdzielnie mieszkaniowe.
2. Z
 godnie z art. 71 ust. 4 na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni przed upływem
terminu płatności, przysługuje prawo ustalenia innego
niż 31 dzień marca terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie przekraczającego
danego roku kalendarzowego.
WAŻNE INFORMACJE DLA PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI, CO DO KTÓRYCH NASTĄPIŁO
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA
Przypominamy, że dotychczasowi użytkownicy wieczyści,
którzy z mocy prawa stali się właścicielami nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia na rzecz Gminy Miasto
Reda corocznych opłat z tytułu przekształcenia, płatnych
do 2038 roku. Opłatę należną za 2021 r. należy wnieść do
dnia 31 marca 2021r.
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Na wniosek, złożony nie później niż 14 dni przed dniem
upływu terminu płatności, właściwy organ może rozłożyć
opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nie
przekraczający danego roku kalendarzowego.
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku
wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na
piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty
obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do
upływu okresu.
Informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia tej
opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowo zawarte zostały w zaświadczeniu potwierdzającym
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności.
BONIFIKATY OD JEDNORAZOWEJ OPŁATY Z TYTUŁU
PRZEKSZTAŁCENIA
1. U
 stawowa bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości 99%
Bonifikata przysługuje:
• osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, oraz tych, które uzyskały orzeczenie przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami
opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym
tych osób.
• członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.);
• inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz.
2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752);
• kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu
powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752);
• ś wiadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018
r. poz. 1510 z późn. zm.) lub ich opiekunom prawnym;
będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych
osób.
2. Pozostałe bonifikaty
Osoby niespełniające ustawowych przesłanek do udzielenia 99% bonifikaty mogą skorzystać z bonifikaty ustalonej przez Radę Miejską w Redzie, która wyraziła zgodę
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na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Reda, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, osobom fizycznym lub
spółdzielniom mieszkaniowym, będącym:
• w łaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych
lub lokali mieszkalnych,
• w łaścicielami stanowisk postojowych lub garaży,
Jeżeli opłata jednorazowa zostanie wniesiona do końca
2021 roku, bonifikata wyniesie 60%. W każdym następnym
roku, poczynając od roku 2022, wyżej wskazana wysokość
bonifikaty zostaje obniżona o 5 %, co oznacza, że w 2022
roku bonifikata wyniesie 55%, a w następnych latach będzie odpowiednio o kolejne 5% niższa.
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:
1) b
 rak zobowiązań finansowych wobec Gminy Miasto
Reda, związanych z prawem użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia,
2) b
 rak sporów, w tym sądowych, pomiędzy użytkownikami wieczystymi i Gminą Miasto Reda.
Uprawnione osoby zainteresowane zapłatą opłaty za przekształcenie jednorazowo, z uwzględnieniem obowiązujących bonifikat, winny:
1) z głosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia
opłaty za przekształcenie, w kwocie pozostającej do
spłaty (w przypadku ubiegania się o bonifikatę wynikająca z uchwały Rady Miejskiej w Redzie),
2) o
 soby spełniające przesłanki do udzielenia 99% bonifikaty winny dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienie.
O wysokości opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty wnioskodawcy zostaną poinformowani w terminie 14
dni, od daty zgłoszenia. Opłatę jednorazową należy wnieść
w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji.
UWAGA!
Osoby, które dokonały już zapłaty opłaty jednorazowej
z bonifikatą 70% lub 65%, a spełniają jeden z wyżej wymienionych warunków i przysługuje im bonifikata w wysokości 99% winny złożyć wniosek o udzielenie 99% bonifikaty
wraz ze stosownymi dokumentami.
W przypadku spełnienia ustawowych przesłanek tut. organ poinformuje o udzieleniu 99% bonifikaty oraz dokona
z urzędu zwrotu nadpłaty, na konto z którego została ona
wpłacona.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i z tytułu przekształcenia należy wnosić na konto Urzędu Miasta w Redzie:

Bank Millennium
70 1160 2202 0000 0002 5073 9597
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można
uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, tel.
58 678 80 34
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ZAKTUALIZOWANO
GRANICE SZKOLNYCH
OBWODÓW

DOFINANSOWANIE
POBYTU W ŻŁOBKACH
I KLUBACH DZIECIĘCYCH

Na ostatniej sesji Rada Miejska w Redzie zmieniła obowiązującą uchwałę wyznaczającą granice szkolnych
obwodów. Dołączono do nich niedawno powstałe ulice.

W styczniu podpisano umowy na dofinansowanie dzieciom zamieszkałym w Redzie pobytu w żłobkach i klubach dziecięcych działającym na terenie Gminy. Umowy podpisały trzy żłobki, trzy kluby dziecięce oraz dwie
osoby zatrudniające czterech dziennych opiekunów.

• D
 o obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 dodano nową ulicę
Juliusza Słowackiego,
• D
 o obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 dodano ulice:
Krzysztofa Komedy, Zygmunta Noskowskiego, Orkiszową, Sadową, Zbigniewa Wodeckiego oraz Zieloną.
• Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 dodano ulice: Pionierów, Rajską, Sielanki, Szczęśliwą i Truskawkową
Redzka sieć szkół została zorganizowana w taki sposób,
aby umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku
szkolnego, przy uwzględnieniu drogi dziecka z domu do
szkoły.

TERMINY
REKRUTACJI
Burmistrz Miasta Redy informuje, że
rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
do publicznych przedszkoli oraz do
oddziałów przedszkolnych i klas
pierwszych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Reda, odbędzie się
w terminie

3-16 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji
można znaleźć na stronach internetowych szkół
i przedszkoli oraz w sekretariatach placówek.

Miesięczna wysokość dotacji na jedno dziecko w 2021 roku
wynosi 100 zł. Warunkiem otrzymania dotacji jest zmniejszenie miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodzica o kwotę
dotacji uzyskanej od Gminy.
Wykaz dotowanych placówek i dziennych opiekunów:
1. Ż
 łobek MILO Akademia Małego Człowieka, ul. Obwodowa 35G/D3.
2. Ż
 łobek Dzidziusiowo, ul. Olchowa 34.
3. Niepubliczny Żłobek Klub Bobasa, ul. Obwodowa 119.
4. Żłobek 4Me Montessori, ul. Parkowa 7.
5. Klub dziecięcy Biedroneczki, ul. Gdańska 45.
6. Klub dziecięcy NEMO 1, ul. Morska 7a/2.
7. Klub dziecięcy NEMO 2, ul. Morska 7a/3.
8. Klub Dziecięcy, ul. Św. Wojciecha 10
9. Dzienni opiekunowie zatrudnieni przez Iwonę Palikot, al. Jana Pawła II 9c.

MOPS
OSTRZEGA!
W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się osób nieuprawnionych
pod pracowników socjalnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informujemy, że każdy pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w terenie zatrudniony
w tutejszym Ośrodku posiada legitymację
służbową potwierdzającą ten fakt.
W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących tożsamości
osoby podającej się za
pracownika socjalnego,
należy skontaktować się
telefonicznie z Ośrodkiem
58 678 58 65, ewentualnie
z Policją tel. 112 lub 997.

LUTY 2021
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SREBRNA REDA
PODSUMOWANIE
TEATRALNEGO PASJANSA

PANI MARIANNA
SKOŃCZYŁA STO LAT!

Działająca pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie Grupa Artystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkała się 5 lutego na podsumowaniu projektu Teatralny Pasjans 2020.
Oprócz aktorów, wśród gości znaleźli się zastępca burmistrza Redy Łukasz Kamiński, sekretarz miasta Hanna
Janiak, dyrektor miejskiej biblioteki Bożena Natzke oraz
przedstawiciele Działu Edukacji Teatru Szekspirowskiego,
Anna Radkiewicz -Syrek i Anna Markowska, będąca jednocześnie opiekunem redzkiej grupy. Nie mogło zabraknąć
reżysera i aktora Macieja Wiznera, pod kierunkiem którego
redzka grupa przygotowała finałową interpretację sztuki
ŻABY Arystofanesa. Szczególnie ciepło przywitano Michała
Kaczmarka, który przez cały rok dokumentował na swoich
fotografiach prace nad spektaklem.

8 lutego świętowano setne urodziny Marianny Stenki,
odznaczonej medalem „Zasłużony dla Miasta Redy”
działaczki Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, długoletniej członkini zespołu kaszubskiego „Redzanie”.
Pomimo silnego mrozu, wczesnym popołudniem pod domem pani Marianny zebrała się grupa przyjaciół (głównie
z zespołu „Redzanie”), aby choć z daleka, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego, złożyć życzenia
i odśpiewać – oczywiście po kaszubsku - kilka tradycyjnych
piosenek. Odczytano także okolicznościowy list Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Na zebranych czekało wiele niespodzianek, między innymi
wystawa zdjęć i prezentacje multimedialne. Każdy otrzymał też przygotowane przez Gdański Teatr Szekspirowski
publikacje podsumowujące projekt, czyli folder oraz płytę
z reportażem i zapisem finałowego przeglądu spektakli
„Teatralny Pasjans 2020”. Redzcy artyści zrewanżowali się
małą niespodzianką, czyli widowiskiem WALENTYNKI DOSŁOWNIE i HUMORYSTYCZNIE. W ramach wymiany „walentynek” gości poproszono o zaprezentowanie przygotowanych cytatów z dzieł Williama Szekspira, przy pięknym
akompaniamencie gitarowym Piotra Mostka.
Fot. Michał Kaczmarek

Pani Marianna przyszła na świat w 1921 roku. Dzieciństwo
i młodość spędziła w Rzucewie, gdzie jej ojciec Maksymilian był zarządcą w majątku rodziny von Bellow. Po wojnie,
w 1947 roku wyszła za mąż za Pawła Stenkę, z którym zamieszkała w Rumi, skąd w roku 1952 małżonkowie przeprowadzili się do Redy.
Urodzona i wychowana w kaszubskiej rodzinie, pani Marianna zawsze dbała o język, tradycję i miejscowe zwyczaje. Od samego początku należała do zespołu folklorystycznego „Redzanie”, gdzie do niedawna jeszcze śpiewała
i grała na akordeonie. Aktywnie udzielała się też w redzkim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W roku
2011, w uznaniu działań na rzecz ocalenia redzkich tradycji
kaszubskich, została odznaczona medalem „Zasłużony dla
Miasta Redy”.
W takim dniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli redzkiego samorządu. Z gratulacjami dla jubilatki przybyli przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój oraz burmistrz
Redy Krzysztof Krzemiński.
Fot. UM w Redzie
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fot. Michał Kaczmarek

SIE MA!

Na ulicach miasta już od rana kwestowało 48 pełnych
energii wolontariuszy i pomimo zimna nikt nie narzekał.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pod hasłem „Finał
z głową”, zbierała środki na zakup sprzętu dla laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki głowy. Redzki sztab numer
1194 zebrał tej niedzieli ponad 35 tysięcy złotych.

fot. Michał Kaczmarek

fot. Michał Kaczmarek

Z powodu obowiązujących obostrzeń, w tym roku wszystko wyglądało inaczej, zmienił się nawet termin Finału, zwykle odbywający się w druga niedzielę stycznia. Nie było
spotkań i koncertów, a kawiarenka i licytacje przeniosły
się na plac przed Fabryką Kultury. W sprzedaż charytatywnych wypieków i liczenie zebranych pieniędzy zaangażowali się radni Młodzieżowej Rady Miejskiej.

fot. Michał Kaczmarek

fot. Marlena Jasińska

fot. Michał Kaczmarek

W pięknej, zimowej scenerii zagrał w Redzie 29 finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

LUTY 2021
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SPORTOWA REDA

2706,1 kilometrów. Można dobiec do Aten, Rzymu lub
Barcelony. Tyle w sumie przebiegli wszyscy uczestnicy
akcji ”Rozbiegana Reda 2020″.
W czasie pandemii sportowcom amatorom bardzo doskwiera brak zorganizowanej aktywności. Z tą myślą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie ogłosił pod koniec
roku 2020 akcję biegową „Rozbiegana Reda”. Zasady były
proste. Przez miesiąc, od 30 listopada do 30 grudnia, każdy
uczestnik samodzielnie rejestrował dystans i czas za pomocą wybranej aplikacji i przesyłał wyniki do organizatorów, którzy przygotowywali klasyfikacje zbiorcze. Oceniano w kategoriach: kobiety, mężczyźni oraz dzieci do lat 16.
O zwycięstwie decydowała suma pokonanych kilometrów.
Rezultaty przeszły najśmielsze oczekiwania. Dwaj uczestnicy złamali barierę 400 km, a to jest imponujący wynik.
Również u pań rywalizacja trwała do ostatniego dnia,
a przebiec ponad 200 km w miesiącu to nie lada wyczyn.
Należy pochwalić dzieci, które również zanotowały świetne wyniki, trudne do osiągnięcia dla większości dorosłych.
W akcji często brały udział całe rodziny i tu, ważniejsze od
uzyskanych rezultatów, jest wychowanie dzieci w sportowym duchu oraz wyrobienie nawyku dbania o zdrowie
i formę fizyczną.
ZWYCIĘZCY:
Mężczyźni:
1. Karol Dragan 450 km
2. Michał Pusdrowski 413,13 km
3. Piotr Suchenia 302,43 km
Kobiety:
1. Izabela Ceynowa 248,07 km
2. Aleksandra Bujak 246,69 km
3. Izabela Mielcarek 180,85 km
Dzieci:
1. Patrycja Teska 92,84 km
2. Mateusz Tiszer 83,15 km
3. Tymoteusz Albecki 54,94 km
Oprócz tego, od listopada do połowy lutego animatorzy
MOSiR Reda prowadzili zajęcia internetowe. Przygotowano
propozycje o różnym stopniu trudności, zarówno dla dzieci
jak i dorosłych. Filmiki są cały czas dostępne w sieci, każdy
znajdzie dla coś dla siebie.

OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY
MŁODYCH LEKKOATLETÓW
Z UKS JEDYNKA REDA

fot. nadesłane

Na odbywającym się 31 stycznia Ogólnopolskim Mitingu LA im. Ireny Szewińskiej (nieoficjalne Halowe
Mistrzostwa Polski Młodzików) dwaj redzcy zawodnicy zdobyli brązowe medale. Szymon Gdaniec w skoku wzwyż w kat. U 1, oraz Olaf Mej w biegu na 200 m
w kat. U12.
Zawody te były połączone z Mistrzostwami Województwa
Pomorskiego. Tu też nasi sportowcy stanęli na podium:
Wojciech Iwasiuta wywalczył złoto w biegu na 60 m, w kat.
U16, a Julia Żylla uzyskała drugie miejsce w biegu na 60
m w kat. U14. Pozostali zawodnicy pobili wiele rekordów
życiowych w biegach i konkurencjach technicznych. Na
szczególną pochwałę zasługują młodzi zawodnicy kategorii U12, którzy w biegach na 60 m i 200 m znaleźli się
w pierwszej dziesiątce rankingu TOP 10 Polska. Są to: Lena
Herbasz, Lea Kolasa, Paulina Shmidt. Kinga Piotrzkowska
i Adam Dylak. Ich sukcesy w okresie pandemii są zasługą
ciężkiej pracy treningowej Ilony Myszk, Tomasza Formeli,
Julii Myszk, Anny Bałdyga i Krzysztofa Jędrzejewskiego,
którzy poświęcili swój czas i wiedzę w przygotowaniu do
tej imprezy. Jeszcze raz gratulujemy!
Wdzięczni rodzice

fot. nadesłane

PODSUMOWANO AKCJĘ
„ROZBIEGANA REDA 2020”
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1
Święto Dziadków
Rokrocznie obchodzone jest Święto Dziadków - 21 stycznia to dzień Babci, a 22 stycznia to Dzień Dziadka. Tego
dnia zasypywani są różnego rodzaju podarunkami, zwykle
wykonanymi małymi rączkami wnucząt. W naszym przedszkolu dzieci stworzyły przepiękne laurki i drobne upominki, które wręczyły swym ukochanym Dziadkom życząc im
dużo zdrowia i szczęścia. Pomimo pandemii, przedszkolaki
wraz z wychowawcami poszczególnych grup przygotowały przedstawienia, w których dzieci zaprezentowały swe
możliwości artystyczne. Recytowano wierszyki, śpiewano
piosenki o Dziadkach, odbył się nawet pokaz taneczny.
Wszystko zostało uwiecznione na filmiku, przesłanym rodzicom z prośbą o przekazanie Dziadkom. Powodów do
podziękowań Dziadkom jest mnóstwo, wystarczy wspomnieć ich troskę i opiekę. Dziadkowie są dla nas przykładem pracowitości, obowiązkowości i czasem nawet patriotyzmu.
Tekst i fot. Amanda Ulenberg

dziwiano kolorowe i bajkowe stroje, których wszystkich nie
sposób wymienić. Radości nie było końca.
W każdej z grup świętowaliśmy także Walentynki, a w całym przedszkolu panowała ciepła, rodzinna i pełna miłości atmosfera. Dzieci wręczały sobie papierowe serduszka
bądź walentynkowe kartki. Wykonywane też były między
innymi serca z masy solnej dla rodziców czy gofry w kształcie serca.

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2
W minionym miesiącu przedszkolaki świętowały wiele uroczystości. Najważniejszym wydarzeniem był Dzień Babci
i Dziadka. Każda grupa przygotowała występ, który został
nagrany i umieszczony na stronie internetowej przedszkola, żeby Dziadkowie wraz z wnuczętami mogli obejrzeć
przedstawienie w domowym zaciszu. Babcia i Dziadek to
dwa nadzwyczajne słowa, które każdemu dziecku kojarzą
się z ciepłem i miłością, bo to właśnie Dziadkowie często
pomagają w wychowaniu dzieci.
Wydarzeniem, na które dzieci czekały z niecierpliwością był
Bal Karnawałowy. W tym roku niestety wszystkie przedszkolaki nie mogły bawić się wspólnie, ale Panie z każdej
z grup zadbały o to, aby ten dzień był magiczny. Dzieci
mogły wytańczyć się przy głośnym brzmieniu muzyki,
mogły nauczyć się nowych kroków prezentowanych przez
nauczycieli lub wziąć udział w konkursach i zabawach. Po-

Motylki z grupy V świętowały Międzynarodowy Dzień
Pizzy, gdzie w końcu mogły odebrać nagrodę za zajęcie
I miejsca w ubiegłorocznym konkursie „Nakręceni w pomaganie”, w którym uzbierali najwięcej kilogramów plastikowych nakrętek. Nagrodą miało być wyjście na pizzę, co
jednak z uwagi na restrykcje związane z pandemią nie było
możliwe, więc pizza przyjechała do przedszkola i została
z apetytem zjedzona.
Tekst Natalia Grabowska, fot. archiwum przedszkola nr 2

Bal karnawałowy
5-go lutego w naszym przedszkolu odbył się długo wyczekiwany Bal Karnawałowy. Tego dnia już od rana w przedszkolu zrobiło się bajkowo. Dzieci przebrane były za bohaterów ulubionych bajek. W pięknie udekorowanych salach
spotkać można było: królewny, piratów, żółwie Ninja, Spidermanów, Batmanów, rycerzy, wróżki, kotki, liska, myszki i wiele innych postaci. Dzieci wykonały kolorowe maski
karnawałowe, zza których trudno było je rozpoznać. Przedszkolaki świetnie się bawiły. Brały udział w różnych wspólnych zabawach i konkursach. Muzyka porywała dzieci oraz
panie do tańca. W trakcie karnawałowych szaleństw był
również czas na chwilę przerwy, słodki poczęstunek oraz
pamiątkowe zdjęcia. Wspólna zabawa upłynęła w miłej,
wesołej oraz tanecznej atmosferze. Dziękujemy rodzicom
za pomoc w organizacji balu oraz za przygotowanie pięknych, kolorowych strojów dla dzieci. Czekamy na kolejny
bal, który odbędzie się już za rok.
Tekst Ewa Bobrowska, fot. Magdalena Wojtyś

Tłusty czwartek
To był słodki dzień z pączkami w roli głównej. Dzieci dowiedziały się skąd wywodzi się to święto. Poznały tradycję
oraz zwyczaje z nim związane. Wysłuchały wiersza „Pączek”, oglądały ilustracje przedstawiające pączki i faworki.
Odgadywały z jakim są nadzieniem oraz poznały dokładny przepis ich wykonania. Przedszkolaki wykonały piękne
prace plastyczne oraz karty pracy związane z tematem
dnia. Oczywiście nie obyło się bez degustacji. Wszystkie
nasze przedszkolaki twierdzą zgodnie, że uwielbiają pączki. Mniam, mniam.
Tekst Ewa Bobrowska, fot. Monika Halczak-Lewandowska

CO SŁYCHAĆ W SP 2
Konkursy kuratoryjne
Po przeprowadzonych na jesieni szkolnych etapach przedmiotowych konkursów kuratoryjnych, spora grupa uczniów „Dwójki” zakwalifikowała się do etapów rejonowych.
Biologia: Martyna Gawlikowska (VIII b), Szymon Kreft
(VIII c), Mikołaj Lomonos (VII g). Matematyka: Filip Bartosik i Aleksander Książkiewicz (obaj VIII b). Język angielski –
Mikołaj Maziec (VIII b). Informatyka – Dawid Pergoł (VIII b).

fot. archiwum SP2 w Redzie
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Pasowanie na czytelnika
Jak co roku, w ostatnim tygodniu stycznia odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelnika biblioteki szkolnej.
Ze względu na obostrzenia uroczystość w tym roku przebiegała w kameralnych warunkach. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników
biblioteki. Najpierw uczniowie zostali poddani „egzaminowi”, następnie przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani „magicznym” ołówkiem na czytelników biblioteki. Wszyscy otrzymali zakładki do książek
i Wyprawki Czytelnicze ufundowane przez Instytut Książki
w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Podsumowaniem było wypożyczenie pierwszych książek.

Zakochani (w książce)
Z okazji walentynkowego święta biblioteka szkolna zaprosiła wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie
czytelniczo- plastycznym Literackie portrety zakochanych.
Zadanie polegało na wybraniu znanych par literackich (np.
Pan Tadeusz i Zosia), wykorzystaniu np. fotografii ich filmowych wcieleń i wykonaniu plakatu najbardziej zakochanej
pary literackiej. Niestety w konkursie wzięły udział tylko 3
osoby, a wszystkie 3 prace zasługują na wyróżnienie i zostaną nagrodzone w najbliższym możliwym terminie. Byli
to: Pola Dublinowska z klasy 6b (Piękna i Bestia), Wera Wicka z klasy 8c (Klara i Wacław), Rafał Prabucki z klasy 8a
(Romeo i Julia).

fot. archiwum SP2 w Redzie
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Pierwszoklasiści zostali czytelnikami w SP3
Uczniów czterech klas pierwszych pasowano na czytelnika. Podczas uroczystości dzieci opowiedziały o ulubionych
bajkach i domowych biblioteczkach. Przedstawiono regulamin biblioteki i sposób organizacji zbiorów. Po złożeniu
uroczystej przysięgi dzieci zostały czytelnikami, a po podpisaniu swoich kart czytelniczych wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki oraz zakładki.
W ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” dzieci
otrzymały wyprawki czytelnicze z książką „Pierwsze abecadło” oraz kreatywnym alfabetem. Projekt ten jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod patronatem MEN.
Tekst i zdjęcie Teresa Dopke

Bal przebierańców w klasach młodszych w SP3
Po szkolnych korytarzach przemknęły postacie z bajek
i filmów, zmierzając szybciutko do swoich klas. To dlatego,
że w tym roku bal odbył się w nieco innej formie. Uczniowie z klas młodszych bawili się w swoich salach, ze swoim
wychowawcą. Inni uczestniczyli w balu online. Dzieci na
dużych, klasowych ekranach poznali Popi z którą przenieśli się do Krainy Szczęścia, nie zabrakło też przerwy z Szalonym Ambrożym, pokazującym różne chemiczne sztuczki. Rodzice zadbali o piękne stroje oraz poczęstunek. Nic
nie zakłóciło dziecięcej radości. Dzieci dobrze się bawiły,
a czas spędzony z rówieśnikami upłynął im przyjemnie
i niezwykle szybko.
Tekst Maria Szymoniak, fot. Anna Siuda

CO SŁYCHAĆ W SP 4
Dzień Mowy Ojczystej
Z okazji Międzynarodowego Dnia Mowy Ojczystej chętni
uczniowie naszej szkoły przystąpili do polsko-kaszubskiego wyzwania językowo-fotograficznego. Zadanie polegało na wybraniu jednego spośród powiedzeń i wykonaniu
zdjęcia, które miało pokazać jego znaczenie dosłowne lub
przenośne. Do wyboru były m.in.:
• Jesc wiôlgą łëżką (Jeść wielką łyżką) – wywyższać się
• Szëkac jigłë w kòpicë sana (Szukać igły w stogu siana) –
daremnie szukać
• Rôz na ławie, rôz pòd ławą (Raz na ławie, raz pod ławą) –
raz wiedzie się lepiej, a raz gorzej
• Dac szôlonémù seczerkã (Dać szalonemu siekierkę) –
sprowokować nieszczęście
• W łeb trzasłi (Uderzony w głowę) – narwany, postrzelony
•  Jest të łësy? (Jesteś łysy?) – Zwariowałeś?
Źródło: sp4reda.pl
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Międzynarodowy Dzień Klocków Lego
Świetlica szkolna zainspirowana programem telewizyjnym
„Lego Masters” wzięła udział w Międzynarodowym Dniu
Klocków Lego. 28 stycznia uczniowie tworzyli niepowtarzalne budowle. W ruch poszły klocki drewniane I clicksy.
Ten dzień zdecydowanie należał do Piotrka Lewandowskiego, który stworzył ogromnego Tyranozaura, którego
niestety możemy podziwiać już jedynie na zdjęciach…
Dominika Sidorowicz

Kaszubski w redzkiej Szóstce
Za nami koniec pierwszego semestru. Nauka w minionym
czasie odbywała się w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.
W tym też czasie dzieci uczące się w naszej szkole języka
kaszubskiego, pomimo zmieniającej się formy nauki, odbyły ciekawe warsztaty z ceramiki i warsztaty kulinarne
stacjonarnie (pieczenie kaszubskich wafli) oraz w formie
online (pieczenie placków ziemniaczanych, pieczenie pierniczków i robienie stroików). Dzieci z klasy 3 zapoznały
się z haftem kaszubskim i samodzielnie haftowały swoje
pierwsze kaszubskie serwetki, które będzie można obejrzeć na szkolnej wystawie.
Magdalena Bieńkowska, Janina Czerwionke

fot. archiwum SP5 w Redzie

Szkolny konkurs recytatorski
W lutym odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji
Dziecięcej uczniów klas 0-3, którego organizatorami były
Bogusława Paszowska i Dorota Dziadkiewicz. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, na dowód czego zgłosiło się 30 uczestników. Ze względu na liczbę recytujących
w obu grupach wiekowych, przesłuchania odbyły się etapami. Prezentowane wiersze były ciekawe, a ich przedstawienie barwne. Każdy uczestnik dostał zasłużoną burzę
oklasków. Dla wielu na pewno było to nie lada wyzwanie,
by wystąpić przed publicznością, jednak godnie zaprezentowali się na scenie. Jury wyłoniło zwycięzców z podziałem
na dwie grupy wiekowe: dzieci klas 0-1: Sara Waterreus kl.
1 , Lena Bissa kl. 1, Lena Rydzińska kl. 0, (wyr. Helena Formella kl.1), dzieci klas 2-3: Aleksander Januszewski kl. 3A,
Nadia Owczarzak kl. 3B, Agnieszka Kobiella kl. 2B, (wyr. Karina Wieczorek kl. 3B i Gracjan Domarus kl. 3B). Wszyscy
zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe.
Bogusława Paszowska i Dorota Dziadkiewicz

fot. archiwum SP6 w Redzie

fot. archiwum SP5 w Redzie

CO SŁYCHAĆ W SP 5

Bądź z innej bajki!
9 lutego w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku temat bezpieczeństwa w sieci
wydaje się jeszcze bardziej istotny niż w poprzednich latach. Obecnie dzieci uczą się zdalnie i coraz częściej korzystają z urządzeń cyfrowych w czasie wolnym.
W naszej szkole miesiąc luty odbywał się będzie pod hasłem Bądź z innej bajki! zgodnie z kampanią edukacyjną
Ministerstwa Cyfryzacji i Państwowego Instytutu Badawczego NASK. W każdym tygodniu na zajęciach z wychowawcą dzieci będą poszerzały swoją wiedzę nt. groomingu, FOMO, cyberprzemocy i patostreamingu oraz poznają
sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki można więcej dowiedzieć się nt. różnych zjawisk w Internecie. Zachęcamy do odwiedzenia strony!

fot. archiwum SP6 w Redzie
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