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Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE
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Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym 
miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmi-
strza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmi-
strza 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 wyraże-
niem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowania 
materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publi-
kuje się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

DOFINANSOWANIE 
DLA WEJHEROWSKIEGO 
SZPITALA

Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 
29 kwietnia 2021 roku podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXXI/334/2021 w sprawie przeprowadzenia 
na terenie miasta Redy konsultacji społecznych doty-
czących Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

2.  Uchwała nr XXXI/335/2021 w sprawie udzielenia w 2021 
roku dotacji dla „Szpitali Pomorskich” Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością.

3.  Uchwała nr XXXI/336/2021 w sprawie rozpatrzenia pety-
cji złożonej przez pana T. P. dotycząca poprawy bezpie-
czeństwa i jakości ul. Rzecznej w Redzie oraz dostoso-
wania przepisów prawa miejscowego pozwalającego na 
zwiększenie dochodów w budżecie Gminy Miasto Redy.

4.  Uchwała nr XXXI/337/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 
złożonej przez Komitet Tymczasowy Rady Stanu dotyczą-
cej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Pol-
skiego Społecznego Komitetu  Konstytucyjnego.

5.  Uchwała nr XXXI/338/2021 w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto 
Reda, nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa.

6.  Uchwała nr XXXI/339/2021 o zmianie uchwały w spra-
wie przystąpienia do Programu „Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej” – edycja 2021.

7.  Uchwała nr XXXI/340/2021 w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego po-
łudniowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie.

8.  Uchwała nr XXXI/341/2021 w sprawie zaciągnięcia 
w  2021 roku kredytu długoterminowego na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

9.  Uchwała nr XXXI/342/2021 w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto 
Reda, nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Wejherowskiego.

10.  Uchwała nr XXXI/343/2021 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 XXXI/344/2021 o zmianie Uchwały nr 
XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grud-
nia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Redy.

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

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Redzie radni pod-
jęli uchwałę w sprawie udzielenia 20 000 złotych dota-
cji celowej dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Uchwała 
ta jest odpowiedzią na wniosek Zarządu Spółki, który 
wystąpił do burmistrza Redy o wsparcie finansowe na 
zakup zestawu diagnostycznego do pomiarów mecha-
niki oddychania dla Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu 
Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.

W czasie pandemii sytuacja służby zdrowia jest szczegól-
nie trudna. Obecnie wejherowski Oddział Chorób Płuc nie 
ma możliwości pełnej diagnostyki i monitorowania cho-
rych na COVID-19 ze zmianami płucnymi. Zakup komory 
pletyzmograficznej umożliwi badanie czynności płuc oraz 
pozwoli na ocenę zniszczenia płuc po przebytej chorobie. 
To niewątpliwie poprawi jakość i bezpieczeństwo życia pa-
cjentów z terenu całego Powiatu Wejherowskiego w tym 
i mieszkańców Miasta Redy. 

Reda od lat wspiera finansowo wejherowski szpital. W ubie-
głym roku, również w związku z uzupełnianiem sprzętu po-
trzebnego chorym na covid, przekazano 40 tysięcy złotych 
dotacji na specjalistyczne wózki do transportu pacjentów. 

fot. nadmorski24.pl
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Przebudowa mostu bez opóźnień
W marcu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku rozpoczął 
przebudowę mostu na rzece Redzie, na drodze wojewódz-
kiej nr 216. Odcinek ulicy Puckiej jest całkowicie zamknięty 
dla ruchu. Aby dojechać na Półwysep Helski, trzeba korzy-
stać z objazdów. Ten stan rzeczy potrwa do końca maja. 
Prace są już bardzo zaawansowane, wykonawca zapewnia, 
że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem.
Po rozbiórce starego mostu i zabezpieczeniu ruchu pie-
szych po tymczasowej kładce wykonano komory funda-
mentowe z grodzic stalowych oraz umocnienia brzegów 
z  materacy gabionowych. Na podporach mostu został 
położony beton podkładowy. Przystąpiono do wylewania 
fundamentów.

Na czas przebudowy mostu w Redzie zmieniono organi-
zację ruchu. Piesi poruszają się kładką po stronie hotelu 
River Style. Dla pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 
tony wyznaczono objazd ulicami Obwodową i Kazimier-
ską. Cięższe pojazdy, o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, 
korzystają z objazdu przez Krokową. W uzasadnionych 
przypadkach można ubiegać się o wydanie zezwolenia na 
przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla 
danej drogi, przez objazd wyznaczony ulicami Kazimierską 
i Obwodową. 

Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie wprowadził na 
czas zamknięcia odcinka ul. Puckiej zmiany w kursowaniu 
linii 8, która jeździ po zmienionej trasie. Obsługę Ciechoci-
na nadal zapewniają linie nr 9 i 18. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich zapewnia, że dołoży wszelkich 
starań, aby przebudowa zakończyła się przed sezonem tu-
rystycznym. 
To bardzo poważna robota drogowa na bardzo uczęszcza-
nej trasie. Na czas przebudowy zmieniono organizację ru-
chu. Piesi mogą korzystać z kładki obok remontowanego 
mostu. Dla pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 tony 
wyznaczono objazd ulicami Obwodową i Kazimierską. Cięż-
sze pojazdy, o masie całkowitej powyżej 3,5 tony zostaną 
skierowane objazdem przez Krokową. W uzasadnionych 
przypadkach można ubiegać się o wydanie zezwolenia na 
przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla 
danej drogi, przez objazd wyznaczony ulicami Kazimierską 
i Obwodową. 
Na czas zamknięcia drogi Miejski Zakład Komunikacji 
w  Wejherowie wprowadził zmiany w kursowaniu linii 8, 
która będzie poruszać się po zmienionej trasie, z pominię-
ciem podjazdu do Ciechocina. Obsługę Ciechocina nadal 
zapewniają linie 9 i 18. 
W imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku prze-
praszamy za powstałe utrudnienia i prosimy kierowców 
o stosowanie się do zmian w organizacji ruchu. Inwestor 
zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przebudowa za-
kończyła się przed sezonem turystycznym.
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Stary Młyn 01

Pucka - Nowa 02

Pucka - Nowa

Poprzeczna

Brzozowa
Wiśniowa

Brzozowa - Szkoła

Wrzosowa

Ciechocino

Mostowa n/ż

Rolnicza 01

Łąkowa - Osiedle

Cicha

Rzemieślnicza n/ż

OSP n/ż

Gdańska - Kościół

Możliwość przesiadki 
na autobusy linii

Obsługę Ciechocina nadal 
zapewniają linie       i

Osiedle Konopnickiej

Gniewowska

Z powodu przebudowy mostu w ciągu ulicy Puckiej, 
od poniedziałku, 08.03.2021 r., linia        na okres około 
3 miesięcy zostanie skierowana na trasę objazdową 
z pominięciem podjazdu do Ciechocina:

C.H. „PORT RUMIA” - ... - Młyńska - Gdańska - 
Wejherowska - ... - WEJHEROWO SZPITAL

Uwaga! Z powodu przewidywanych dużych utrudnień 
w ruchu mogą wystąpić opóźnienia na liniach 
kursujących w Redzie.

Tymczasowa zmiana trasy linii 
od poniedziałku, 08.03.2021 r.

www.mzkwejherowo.pl 58 572 29 33

Opracowano na podstawie www.openstreetmap.org oraz danych własnych.
Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA
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INWESTYCJE MIEJSKIE GMINY ROZMAWIAJĄ 
O PLANOWANIU 
PRZESTRZENNYMNowe nawierzchnie  

85 metrowy odcinek drogi wewnętrznej na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 redzkiej „dwójki” doczekał się remontu, 
a stary i dziurawy asfalt został zastąpiony kostką. Stara 
nawierzchnia pamiętała jeszcze czasy budowy szkoły. Na-
prawy pochłaniały co roku coraz więcej pieniędzy i kom-
pleksowa wymiana nawierzchni stała się niezbędnym 
i uzasadnionym ekonomicznie przedsięwzięciem.

21 kwietnia odbyło się spotkanie władz Kosakowa 
i Redy. Wiodącym tematem roboczych dyskusji było za-
gospodarowanie terenów leżących na styku obu gmin.

Gmina Kosakowo przystąpiła już do opracowania studium 
kierunków zagospodarowania przestrzennego na kolejne 
lata. To zadanie w najbliższej przyszłości czeka też Redę – 
na majowej sesji Rady Miejskiej prawdopodobnie stanie 
uchwała o przystąpieniu do opracowania nowego stu-
dium. W takiej sytuacji zasadnym jest wcześniejsze prze-
dyskutowanie planów związanych z zagospodarowaniem 
terenów przyległych do wspólnej granicy, wynoszącej nie-
cały kilometr.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jest jednym z najważniejszych dokumen-
tów strategicznych, w oparciu o który powstają następnie 
plany miejscowe. 

To nie jedyne prace na redzkich ulicach. Na ulicy Norwi-
da, na odcinku pomiędzy ulicami Szkolną i Cichą również 
trwa remont, którego efektem będzie nowa nawierzchnia 
z kostki. Powstanie 235 metrów ulicy. W miejsce starych 
płyt drogowych układana jest nowa kostka brukowa oraz 
zjazdy do posesji. Prace na ulicy Norwida powinny zakoń-
czyć się jeszcze w maju. Obie inwestycje zostały w całości 
sfinansowane z budżetu miasta.

Przedmiotem wspólnych analiz były głównie rozwiązania 
komunikacyjne, w tym ewentualne połączenia drogowe, 
drogi rowerowe, szlaki piesze i tereny rekreacyjne. Obie 
gminy planują rozwinięcie lokalnego potencjału turystycz-
nego, w oparciu o istniejące i planowane systemy szlaków 
i ścieżek rowerowych.  
W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Kosakowo Marcin 
Majek oraz kierownik Referatu ds. Planowania i Zagospo-
darowania Przestrzennego Iwona Piwońska. Ze strony 
Redy obecni byli przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz 
Okrój, burmistrz Krzysztof Krzemiński z zastępcą burmi-
strza Haliną Grzeszczuk oraz przedstawiciele referatów 
związanych z gospodarką przestrzenną i inwestycjami.

fot. B. Lubińska
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RATUJEMY 
KASZTANOWCE

KASZUB I KOKSINKA  
SAMICA SOKOŁA MA JUŻ IMIĘ!

W kwietniu Urząd Miasta w Redzie rozpoczął akcję 
ochrony drzew przed niszczącym działaniem szrotów-
ka kasztanowcowiaczka.  Szkodnik zaatakował kaszta-
nowce pospolite rosnące na terenie miasta.

Szrotówek kasztanowcowiaczek to gatunek motyla. Zaata-
kowane przez niego drzewa z roku na rok stają się coraz 
słabsze, gorzej rosną, a nawet mogą z czasem obumierać. 
Liście zaatakowanych kasztanowców brązowieją i opadają, 
a w konsekwencji uszkodzeniu ulegają całe konary drzew. 
Larwy szrotówka zimują w ziemi, a wiosną przedostają się 
po pniu do korony drzewa. Najskuteczniejszą i najprost-
szą metodą zwalczania tego szkodnika jest zabezpieczenie 
pnia opaską lepową, czyli specjalnym, półmetrowej szero-
kości pasem folii, który zatrzyma wędrujące larwy. Założo-
ne taśmy lepowe zostaną zdjęte i zniszczone na jesieni, do 
tego czasu opaski  powinny wyłapać większość owadów.
Na początek Urząd Miasta w Redzie zakupił 25 sztuk opasek 
lepowych. Zabezpieczą one kilkanaście drzew, rosnących 
w zabytkowej Alei Lipowej, na ulicy Tęczowej, w ciechociń-
skim parku oraz na ulicy Puckiej 49 (pomnik przyrody). 

Latem ubiegłego roku w Redzie pojawili się nowi 
mieszkańcy. Młoda samica pochodząca z elektrowni w 
Nowym Czarnowie oraz samiec Kaszub z Gdyni znala-
zły swój dom na kominie Koksika, gdzie zamontowano 
specjalne gniazdo na wysokości 60 metrów od strony 
południowo-wschodniej. 

22 marca, późnym wieczorem, samica zniosła pierwsze 
jajo. 25 marca redzka rodzina sokołów doczekała się dru-
giego jaja. Samiec i samica wysiadują je na zmianę, lada 
dzień powinny wykluć się młode! 
W kwietniu portal Nadmorski24 ogłosił konkurs na imię 
dla Pani Sokół. Otrzymano ponad sto pomysłów. Ostatecz-
ną decyzję pozostawiono czytelnikom, którzy do 26 kwiet-

fot. D. Dunajska

nia głosowali na wybrane imię.  Spośród pięciu propozy-
cji, wybranych przez Komisję Konkursową (Freja, Norda, 
Rebeka, Redzianka, Koksinka), bezapelacyjnie zwyciężyła 
KOKSINKA.
Partnerzy konkursu: Koksik Miejskie Przedsiębiorstwo Cie-
płowniczo-Komunalne Sp. z o.o., Stowarzyszenie na rzecz 
dzikich zwierząt „Sokół”, Miasto Reda, Telewizja Kablowa 
Chopin, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska i portal 
Nadmorski24.pl.

Przypominamy, że redzkie sokoły można obserwować non 
stop za pomocą kamer na portalu Nadmorski24.
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fot. nadmorski24.pl

Tu mieszkamy
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RUSZA PILOTAŻOWY 
ROWEROWY MAJ

WYROK KIO 
A POSTĘPOWANIE 
NA NOWE MEVOReda przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ROWEROWY 

MAJ. Ta społeczna kampania została zainicjowana sie-
dem lat temu w Gdańsku i ma już zasięg ogólnopolski. 
W tym roku redzkie dzieci z przedszkoli i klas 1-3 dołą-
czają do inicjatywy.

Zasady są proste. Do szkoły lub przedszkola należy przy-
jechać na rowerze. Każdy przedszkolak, uczeń i nauczy-
ciel, który w maju dotrze rowerem na lekcje, otrzymuje 
naklejki do indywidualnego rowerowego dzienniczka oraz 
na wspólny plakat klasowy. Dla najlepszych przewidziano 
nagrody.
Kampania trwa od 4 do 24 maja, z wyłączeniem dwóch dni 
wolnych, ustalanych indywidualnie przez szkoły. Wyniki 
i statystyki poznamy na początku czerwca.
Ze względu na pandemiczne obostrzenia i pierwszy udział 
w kampanii ROWEROWY MAJ, miasto Reda zdecydowało 
się na pilotaż, czyli zaproszenie do udziału przedszkoli oraz 
klas 1-3 szkół podstawowych. W akcji bierze udział 8 placó-
wek, w tym dwa przedszkola i sześć szkół.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjął 
decyzję o nieodwoływaniu się od wyroku Krajowej 
Izby Odwoławczej. Oznacza to unieważnienie zapro-
szenia do składania ofert w toczącym się postępowa-
niu i zmianę kryteriów wyboru wykonawców nowego 
Mevo. To już kolejne opóźnienia w postępowaniu spo-
wodowane odwołaniami Nextbike Polska S.A. w re-
strukturyzacji do KIO.

– Byliśmy gotowi na zaproszenie wykonawców do składania 
ofert we wrześniu ubiegłego roku i rozstrzygnięcie przetar-
gu. Kolejne odwołania Nextbike Polska w restrukturyzacji do 
KIO powodują wielomiesięczne opóźnienia w postępowaniu 
– mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS – Wszystkie 
warunki przetargowe zostały opracowane tak, by mieszkań-
cy metropolii dostali rowery i system najwyższej jakości. Stąd 
w zapisach znalazła się konieczność nie tylko oceny rowerów, 
ale także przedstawienia sposobu zarządzania systemem 
wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem. 
Sposób zarządzania Mevo 1 pozostawiał wiele do życzenia, 
dlatego chcieliśmy, by wykonawca przedstawił komisji prze-
targowej sposób, w jaki zamierza zarządzać Mevo 2. Pozostali 
wykonawcy nie obawiali się tego zapisu, zupełnie inaczej niż 
w przypadku Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
Poza unieważnieniem zaproszenia wykonawców do skła-
dania ofert, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zmiany 
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w kryteriach wyboru wykonawcy, tj.:
•  możliwość oceny estetyczno-funkcjonalnej rowerów,
•  konieczność przedstawienia sposobu zarządzania syste-

mem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmono-
gramem,

•  obowiązek przedstawienia dokumentów dot. wykazu 
punktów ładowania rowerów ze wspomaganiem elek-
trycznym.

PAMIĘTAJMY!
Według ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 
z późn. zm.): 
•  Dzieci do lat 7 można przewozić na dwa sposoby: 

na rowerze w specjalnym foteliku i w specjalnej 
przyczepce ciągniętej za rowerem. Zarówno fo-
telik jak i przyczepka muszą być dostosowane do 
przewożenia dzieci. 

•  Jeśli dziecko może się już samodzielnie poruszać 
na rowerze, ale jeszcze nie skończyło 10 lat może 
kierować rowerem, ale tylko i wyłącznie pod opie-
ką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kieru-
jące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie 
może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodni-
ku. Osoba dorosła opiekująca się dzieckiem może 
iść obok niego po chodniku, lub jechać na rowe-
rze - także po chodniku. Prawo o ruchu drogowym 
dopuszcza jazdę na rowerze po chodniku osoby 
dorosłej, właśnie w przypadku, kiedy opiekuje się 
dzieckiem do lat dziesięciu. 

Partnerzy:Organizator główny:
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INSTAGRAMOWY 
LEKSYKON PRAWNICZY 
DLA MŁODZIEŻY
Jakie są obowiązki pracownika i pracodawcy przy pod-
jęciu pracy wakacyjnej? Czy zawsze trzeba otwierać 
drzwi funkcjonariuszom policji? Czym są ubezpiecze-
nia społeczne? Gdzie młody człowiek może szukać po-
rady prawnej? Na te i wiele innych pytań znajdziemy 
odpowiedź na instagramowym profilu LEXmaster_zzt

Leksykon prawniczy dla młodych ludzi to inicjatywa ucz-
niów gdyńskich liceów. Zespół LEXmaster tworzą obecnie 
trzy osoby: Marta Kowaliszyn i Wiktoria Kosidło z II Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ada-
ma Mickiewicza w Gdyni oraz Kuba Nurkiewicz  z VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego. Dwoje po-
mysłodawców – Marta i Kuba -  to mieszkańcy Redy i absol-
wenci tutejszych szkół. Marta ponadto jest radną Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Redzie.

Po uszczegółowieniu ww. zapisów w dokumentacji wyko-
nawcy dostaną ponownie zaproszenie do składania ofert. 
Odwołanie od wyroku KIO spowodowałoby kolejne wielo-
miesięczne opóźnienia w uruchomieniu Mevo.
Dwa postępowania sądowe przeciwko Nextbike Polska
Po rozwiązaniu umowy z operatorem Mevo 1 na kontach 
użytkowników pozostały niezwrócone środki z abonamen-
tów. Zarówno przedstawiciele NB Tricity, jak i Nextbike Pol-
ska, zapewniali, że niewykorzystane środki zostaną zwró-
cone użytkownikom. W wielu przypadkach tak się jednak 
nie stało.
OMGGS kilkakrotnie wzywał operatora do zwrotu nad-
płaconych środków. OMGGS przygotowywał się również 
do wytoczenia pozwu zbiorowego w imieniu mieszkań-
ców, ale w marcu ubiegłego roku Sąd odmówił ogłoszenia 
upadłości NB Tricity, potwierdzając, że Spółka nie posiada 
żadnych środków. Wobec tego OMGGS wszczął dwa postę-
powania sądowe - nie tylko wobec NB Tricity ale również 
jej spółki-matki - Nextbike Polska. Z jednej strony proku-
ratura pracuje nad zgłoszeniem o możliwości popełnienia 
przestępstwa, z drugiej toczy się postępowanie cywilne.
Spółka NB Tricity ma zobowiązania również wobec OMGGS. 
Po wypowiedzeniu umowy, łączna wysokość kar wynosiła 
8 054 581,20 zł, czyli 20% wartości umowy. Jak dotąd tylko 
połowa tej kwoty, pochodząca z gwarancji bankowej, trafi-
ła na konto OMGGS.

źródło: www.metropoliagdansk.pl

Celem aplikacji mobilnej jest objaśnienie młodym ludziom 
- w sposób przystępny i zrozumiały- zawiłych procedur 
i pojęć  prawnych, które mogą  dotyczyć każdego. Pomy-
słodawcy liczą na zwiększenie świadomości młodych lu-
dzi w zakresie ich praw i obowiązków, ale również uświa-
domienia jakie organizacje i instytucje mogą pomóc im 
w  trudnych, nietypowych przypadkach. Wsparcie mery-
toryczne zapewniają sędziowie ze Stowarzyszenia Iustitia. 
Inicjatywa została objęta patronatami honorowymi Prezy-
denta Miasta Gdyni oraz Burmistrza Miasta Redy. Posia-
da też patronat Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiego 
Centrum Mediacji oddział Trójmiasto, Gdańskiego Cen-
trum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej oraz polskiej mar-
ki MISBHV, która dotychczas prowadziła kampanię m.in. 
z KPH czy #sexedpl.

https://www.instagram.com/lexmaster_zzt
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Wiosenne sprzątanie Redy odbędzie się w sobotę, 
22 maja. Jak zawsze, wsparcie zapewnią Referat Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Redzie 
oraz Fabryka Kultury, rozdając uczestnikom worki i rę-
kawice ochronne. wywóz zebranych odpadów miasto 
zleci firmie komunalnej. 

Chętni do udziału w akcji mogą się zgłaszać do czwartku, 20 
maja, na adres e-mailowy odpady@reda.pl. W zgłoszeniu 
należy określić rejon sprzątania, podać telefon kontaktowy, 
mile widziana mapka z zaznaczonym miejscem pozostawie-
nia zebranych odpadów.
W razie pytań można kontaktować się bezpośrednio z Refe-
ratem Gospodarki Odpadami Komunalnymi: 
tel. 58 678 80 15 lub 58 738 60 33.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji. 
Wspólnie zadbajmy o nasze miasto!

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  za-
prasza nauczycieli z terenu działania Związku (Gdynia, 
Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, gminy wiejskie: Kosa-
kowo, Szemud), do udziału w programie edukacyjnym 
pt. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”.

Przewidziane są cztery tematyczne spotkania online w for-
mie wykładów i dyskusji. Tym razem tematem będzie KLI-
MAT, a dokładniej zmiany klimatu na przykładzie miast.
Ekspertami będą wykładowcy Politechniki Gdańskiej oraz 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni. Part-
nerami programu są Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. (PEWIK) w Gdyni oraz Okręgowe Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (OPEC) w Gdyni.
Na najbliższe spotkanie zapraszamy 13 maja br. W temat 
zmian klimatu wprowadzi nas dr Michał Marosz z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykładem pt.: „Pogoda 
a klimat - co dzieje się na naszym „podwórku”? Analiza da-
nych wieloletnich oraz stanów pogodowych na obszarze 
województwa pomorskiego – przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość.”
Kolejne spotkania przeprowadzą prof. dr hab. inż. Magda-
lena Gajewska z Katedry Technologii Wody i Ścieków, Wy-
dział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 
oraz mgr inż. Piotr Jasiukiewicz z Instytutu Energii, Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdań-
skiej. Szczegóły na stronie www.kzg.pl

Jak co roku, Gmina Miasto Reda zleciła pozimowe sprzą-
tanie  miejskich terenów zielonych. W ciągu kilku dni ze-
brano 2,5 tony śmieci, najczęściej odpadów bytowych, 
gruzu, opon, świetlówek, lodówek czy telewizorów. 

W sumie, na przestrzeni marca i kwietnia, wysprzątano 
dwanaście miejsc, na których rokrocznie zalegają porzu-
cone odpady. W ramach walki ze zjawiskiem nielegalnego 
pozbywania się odpadów, w miejscach szczególnie zagro-
żonych powstawaniem dzikich wysypisk, zostaną zainsta-
lowane fotopułapki. 

Pamiętajmy! Każdy mieszkaniec płaci za odbiór śmieci 
i w ramach miesięcznej opłaty może oddać dowolną ilość 
odpadów. Nietypowe odpady komunalne można nieod-
płatnie zawieść do Eko Doliny, a odbiór zużytego sprzętu 
AGD zgłosić telefonicznie, pod numerem 58  624 66 11. 
Koszty usuwania dzikich wysypisk ponosimy wszyscy. To 
może przełożyć się na wzrost wysokości opłaty za śmieci.

ZAPRASZAMY NA 
WIOSENNE SPRZĄTANIE!

NAUCZYCIELE 
O ŚRODOWISKU

ZLIKWIDOWANO DZIKIE 
WYSYPISKA

CZY WIESZ CO ZROBIĆ 
Z ELEKTROODPADAMI?

OBEJRZYJ ANIMACJĘ!
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Nauczyciel, który weźmie udział w co najmniej trzech spot-
kaniach, otrzyma imienny certyfikat udziału w programie 
oraz książkę pt. „Nauka o klimacie” autorstwa Marcina Pop-
kiewicza, Aleksandry Kardaś i Szymona Malinowskiego.
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BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Miejska Biblioteka Pub-
liczna zapraszają na wykłady online, które prowadzi Ag-
nieszka Spodzieja
1. „Co dalej z nami i naszą Planetą?”
2. „Zmiany klimatyczne a odnawialne źródła energii”

Od stycznia 2020 roku, w ramach projektu „Legimi – 
konsorcjum Pomorskie”, czytelnicy redzkiej biblioteki 
mają bezpłatny dostęp do ponad 60 000 tytułów
e-booków, przede wszystkim z dziedziny literatury po-
pularnej (bestsellery, nowości, kryminały, fantastyka, 
powieści obyczajowe i romanse).

Można je czytać za pośrednictwem wybranych czytników, 
a także na komputerach, tabletach i smartfonach.
Więcej informacji na stronie www.biblioteka.reda.pl

Jak co roku włączyliśmy się w obchody Tygodnia Biblio-
tek. Po raz drugi, ze względu na obostrzenia spowodo-
wane pandemią COVID-19, wydarzenia organizujemy 
on-line. Od 8 do 15 maja zapraszamy na naszą stronę 
www.biblioteka.reda.pl oraz fanpage biblioteki na fa-
cebooku.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy m.in.:
•  występ młodej redzianki, ZoZi z płyty „Ważne i ważniej-

sze”
•  spotkanie autorskie z ks. Adamem Bonieckim
•  spotkanie z podróżnikiem Michałem Szulimem
•  spotkanie autorskie z Janem Pelczarem – premiera książ-

ki pt. „Lecę”
•  spotkanie autorskie pt. „Siostry z Broniszewic. Odważne 

kobiety. Niepokorne siostry. Czułe matki.”
•  Salon zdobywców: Agnieszka Dauksza i Katarzyna Koby-

larczyk

„CO DALEJ Z NAMI I NASZĄ PLANETĄ?”

CZYTAJMY Z „LEGIMI”

XVIII TYDZIEŃ BIBLIOTEK
08-15 MAJA 2021

„ZNAJDZIESZ MNIE 
W BIBLIOTECE”
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fot. freepik.com

SPORTOWA REDA PRZYZNANO 
GRANTY NA WALKĘ 
Z ALKOHOLIZMEM
Sport, kultura, aktywny wypoczynek. Takie sprawdzo-
ne sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych 
proponują redzkie organizacje pozarządowe. 

Rozstrzygnięto konkurs grantowy na realizację zadań 
publicznych Gminy Miasto Reda z zakresu profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów alkoholowych. Proponowane 
działania, o których dofinansowanie ubiegały się organiza-
cje pozarządowe, skupione są wokół trzech zadań: zwięk-
szenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji; 
kultura, sztuka, nauka i sport, jako alternatywne sposoby 
spędzania czasu wolnego oraz organizowanie wypoczynku 
letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzie-
ży z terenu miasta Redy.
Jak co roku, największe środki zostały przeznaczone na 
działania z zakresu sportu i kultury, które umożliwiają włą-
czanie w normalne funkcjonowanie społeczne osób uzależ-
nionych oraz członków ich rodzin. Szczególny nacisk orga-
nizacje kładą tu na wsparcie dzieci i młodzieży. W tym roku 
obserwuje się też zwiększoną aktywność organizacji w za-
kresie wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Komisja konkursowa przyznała 15 grantów na łączną kwotę 
255 400 zł. Na pierwsze zadanie przyznano 50 400 zł, na 
drugie 188 000 zł, a na trzecie 17 000 zł. Największe granty, 
w kwotach powyżej 25 000 złotych, trafiły do stowarzyszeń 
sportowych, skupionych wokół takich dyscyplin, jak piłka 
nożna, piłka siatkowa oraz lekkoatletyka. Wśród benefi-
cjentów znalazły się wszystkie organizacje, które stanęły 
do konkursu. To pokazuje wysoki poziom przygotowania 
ofert i naprawdę przemyślane działania, realizowane kon-
sekwentnie od wielu lat.  

Pieniądze na granty pochodzą z tzw. „kapslowego”. Pełna li-
sta zadań  wraz z wysokością przyznanego dofinansowania 
jest ogłoszona na stronie www.reda.pl  
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

Wizyta strażaków
20 kwietnia do przedszkola przybyli niezwykli goście: 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Rumii. Wizyta strażaków wzbudziła ogromne zaintere-
sowanie wszystkich dzieci. Korzystając z pięknej pogody, 
mogliśmy przećwiczyć procedurę ewakuacyjną.  Jednak 
największym powodzeniem cieszył się wóz strażacki. Każ-
dy  z bliska mógł zobaczyć wyposażenie, jakim strażacy 
dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. 
Dzieci z zaciekawieniem obejrzały cały wóz, a każdy chętny 
przedszkolak, zakładając kask, choć przez chwilę mógł po-
czuć się jak prawdziwy strażak. Goście opowiedzieli dużo 
ciekawostek związanych z ich pracą zawodową, kładąc na-
cisk na zasady bezpieczeństwa w czasie pożaru czy wypad-
ku. Przedszkolaki dowiedziały się, w jakich okolicznościach 
można wzywać straż pożarną i o tym, że strażacy nie tylko 
gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samo-
chodowych.

Tekst i fot. Małgorzata Latańska

Najstarsze grupy 5 i 6-latków w dalszym ciągu aktywnie 
uczestniczą w projekcie „Przedszkolaki z perspektywą 
– utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Re-
dzie”. Grupa „Motylków” co tydzień korzysta z warsztatów 
muzycznych, a grupa „Sówek” z warsztatów teatralnych. 
Zrealizowano tematy takie jak: „Jak zostać dyrygentem?”, 
gdzie dzieci mogły wcielić się w kierującego orkiestrą oraz 
„Cztery pory roku”, będący improwizacją ruchową do 
muzyki A. Vivaldiego. Na warsztatach teatralnych „Aktor, 
widz, reżyser… - kto pracuje w teatrze. Czym jest, a czym 
nie jest teatr?” przybliżono dzieciom podstawową wiedzę 
z zakresu teatru, zaprezentowano techniki i narzędzia do 
ekspresji scenicznej oraz pobudzono własną kreatywność 
artystyczną. Przed naszymi przedszkolakami na warszta-
tach jeszcze wiele tematów…
Ponadto w ramach projektu odbywają się indywidualne 
zajęcia z grafomotoryki, które mają między innymi popra-
wić sprawność manualną, rozwinąć motorykę małą i ko-
ordynację wzrokowo – ruchową, pomóc dziecku w osiąg-
nięciu gotowości do nauki pisania oraz zapobiec i pokonać 
trudności w nauce.
Dzieci wraz z rodzicami licznie oraz z ogromnym zaanga-
żowaniem przygotowały prace na XXIV Miejski Konkurs 
Wielkanocny pt. „Zajączek Wielkanocny”. Prace były prze-
piękne i oryginalne. Z tego miejsca gratulujemy Oliwii Ole-
jowskiej z grupy „Sówki” za zajecie III miejsca.
Po nauce czas na kolejne przyjemności, czyli tegoroczne 
odwiedziny Zajączka. Dzieci na przedszkolnym placu za-
baw szukały pozostawionych upominków wielkanocnych. 
Pogoda dopisała, a przedszkolaki promieniały z radości. 
W  tym roku poszukiwania odbyły się nieco wcześniej, 
z uwagi na zamknięcie przedszkoli. Te trzy tygodnie były 
ciężkim czasem zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców 
oraz dzieci. Cieszymy się, że znowu jesteśmy razem i mamy 
nadzieję, że już nikt nie pokrzyżuje nam planów wspólnej 
zabawy i nauki.

Tekst Natalia Grabowska, fot. archiwum Przedszkola nr 2

Przedszkole nr 1 w Redzie opiekunem Sóweczki
Przez cały marzec w naszym przedszkolu trwała zbiórka 
makulatury. Jej celem było zachęcenie dzieci i rodziców do 
selektywnego zbierania surowców wtórnych oraz dbanie 
o środowisko naturalne. Udało nam się zebrać 257,7 kg 
makulatury! Dzięki funduszom pozyskanym ze zgroma-
dzonych surowców, nasze Przedszkole adoptowało wirtu-
alnie sóweczkę oraz wsparło działania WWF, zmierzające 
do odbudowy populacji tego gatunku i ochrony jego śro-
dowiska naturalnego. Nasza nowa podopieczna otrzymała 
imię ,,Puszek”. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 
i wsparcie tak szczytnego celu. 

MP
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 4

CO SŁYCHAĆ W SP 2

Wizyta Zajączka Wielkanocnego w grupie „Sówki”
Najmilszą i najbardziej wyczekiwaną przez dzieci tradycją 
wielkanocną jest „Zajączek”, który przychodzi i zostawia 
dzieciom słodycze i drobne upominki. Kilka dni przed Wiel-
kanocą, a dokładnie w piątek 26 marca, do naszego przed-
szkola zawitał „Zajączek Wielkanocny”, który w tajemni-
czy sposób pozostawił prezenty dla dzieci. Przedszkolaki 
z wielką radością sprawdzały, co przyniósł im w tym roku, 
a otrzymane upominki sprawiły im wiele radości. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom za 
przygotowanie „Zajączkowych” niespodzianek oraz słod-
kiego poczęstunku dla dzieci.

Tekst i fot. Ewa Bobrowska

Mimo nauczania zdalnego, uczniowie osiągają liczne suk-
cesy. Wspaniałym osiągnięciem może pochwalić się Alek-
sander Książkiewicz (kl. VIII b), który został LAUREATEM 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów 
szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku 
szkolnym 2020/2021. Opiekunem Olka jest p. Grażyna 
Krzebietke. W XXIV Miejskim Konkursie Wielkanocnym 
wyróżnienie za zajączka wielkanocnego w kategorii przed-
szkole - zerówka otrzymał Franek Gostomski z „0” A (opie-
kun Lidia Nowak). W kategorii klas I – III SP wyróżnienie 
za pisankę otrzymał Marek Zając z klasy II A (op. Barbara 
Przybylska). W kategorii palma wielkanocna, która obej-
mowała klasy IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe, dwoje 
uczniów uzyskało wyróżnienia: Bartosz Stobieniecki z kla-
sy VII A oraz Zofia Backtrog z klasy IV C.
W corocznym Wielkim Maratonie Czytelniczym, wśród 
najlepszych czytelników w klasach młodszych znaleźli się: 
Wiktor Albecki z klasy 2b, Sara Lebiedzińska, kl. 3a, Amelia 
Mastela, kl. 2d , Jakub Czajka, kl. 3c, Antek Wittbrodt z klasy 
2c, Jan Rink, kl. 3a, Kinga Szarzyńska, kl. 2d. W klasyfikacji 
uczniów IV-VI największą ilość punktów zdobył Tymoteusz 
Albecki, drugie miejsce zajęła Michalina Małysa, a trzecie 
Katarzyna Drózda. W klasach VII-VIII najwięcej punktów 
uzyskał Mikołaj Lomonos, drugi był Maksymilian Osak, 
a trzecie miejsce przypadło Martynie Gawlikowskiej. Gra-
tulujemy wszystkim najbardziej wytrwałym czytelnikom, 
którym udało się dotrzeć do mety WMCz. 
Wśród uczniów SP2 jest, jak się okazuje, wielu asów orto-
graficznych. Wśród 22 osób zakwalifikowanych do finału 
III Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów 
klas VII szkół podstawowych, aż siedmioro to reprezentan-
ci naszej szkoły. Trzymamy kciuki za finał!

Wiosenne sadzenie roślin w przedszkolu i zajęcia 
edukacyjne: „Od nasionka do rośliny”
Wraz z nadejściem wiosny dzieci z naszego przedszkola 
bardzo chętnie włączyły się w prace ogrodnicze i tworze-
nie w salach przyrodniczych kącików zieleni. 12-go marca 
najmłodsze dzieci z grupy Sówki samodzielnie zasadziły 
nasiona (nietypowo, bo w woreczki strunowe), zakładając 
jednocześnie hodowlę fasoli w naszej sali. Nasz kącik przy-
rodniczy to doskonałe miejsce do prowadzenia bezpośred-
niej obserwacji roślin, podczas której dzieci poznały cykl 
rozwojowy roślin oraz nauczyły się systematyczności 
w pielęgnowaniu i codziennym podlewaniu kiełkujących 
nasion. To się przedszkolakom bardzo spodobało, więc 
dzieci zasadziły jeszcze cebulkę dymkę, świąteczny owies, 
frezję i rzeżuchę. Ile było radości podczas obserwacji kieł-
kujących nasion fasoli, które obecnie wyrosły wysokie na 
pół okna. Cebulka wypuściła szczypiorek, pięknie wyrosły 
też wielkanocny owies i rzeżucha. 

Tekst i fot. Ewa Bobrowska

Wszyscy jesteśmy zmęczeni po mijającej zimie, zwłaszcza 
z powodu przedłużającej się sytuacji pandemii i związa-
nej z nią izolacji, dlatego nauczyciele wraz z uczniami i ich 
rodzicami starają się ożywiać i ubarwiać tę chwilami nie 
najweselszą rzeczywistość. Przedszkolaki z grupy 0 a, z po-
mocą swojej wychowawczyni, p. Lidii Nowak oraz rodziców 
przygotowały wesoły, kolorowy wiosenny pokaz mody. Na 
wybiegu królował oczywiście kolor zielony, nie zabrakło 
też kwiatów, motyli, a nawet najprawdziwszego bociana! 
Z radością informujemy, że na szkolnym trawniku zakwitły 
żonkile zasadzone przez uczniów w ramach akcji Pola Na-
dziei.

Tekst Wojciech Muża, fot. L. Nowak
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CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 4

,,KTO SIĘ NIE ODWAŻY, TEN NIE WYGRA - WER NICHT 
WAGT, DER NICHT GEWINNT” 
SP 3 ponownie jest organizatorem Wojewódzkiego Konkur-
su artystycznego z języka niemieckiego, adresowanego do 
uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego. 
Właśnie zakończył się I i II etap konkursu, gdzie należało 
wykazać się znajomością pisowni i znaczenia znanych po-
wiedzeń i cytatów niemieckich pisarzy i filozofów oraz trze-
ba było wykonać pracę plastyczną przedstawiającą wybra-
ne powiedzenie jednego z niemieckich myślicieli. Wszystkie 
nadesłane prace zostały ocenione przez komisję między-
narodową, składającą się z nauczycieli szkół partnerskich 
projektu Erasmus. Polskę reprezentowały 3 nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie, pozostali członkowie ko-
misji to: 2 nauczycieli z Niemiec, 1 z Bułgarii i 1 z Rosji. Przy-
słane prace plastyczne zostały zaprezentowane na szkolnej 
wystawie i znajdują się na dolnym korytarzu, gdzie można 
je oglądać. Zgodnie z regulaminem i oceną prac, do etapu 
wojewódzkiego zakwalifikowało się 8 szkół i 17 uczniów z 
następujących szkół: SP 4 Rumia, SP 3 Reda, SP Gowino, SP 
6 Rumia, SP 16 Gdynia, SP 31 Gdynia, SP im. Mariusza Za-
ruskiego w Pucku, SP Sióstr Zmartwychwstanek w Wejhe-
rowie. Ostatni etap konkursu polega na nakręceniu filmu, 
który przedstawi wybrany z listy cytat. Gratulujemy zwy-
cięzcom i z niecierpliwością oczekujemy na wyreżyserowa-
ne filmiki z dialogiem w języku niemieckim. 

Tekst i fot. M. Wróblewska

IX Powiatowy Konkurs Geograficzny
Konkurs odbył się 26 marca. Głównym hasłem tegorocz-
nej edycji były polskie góry. Wzięło w nim udział pięć szkół: 
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Wejherowa, Szkoła 
Podstawowa nr 10 z Rumi, Szkoła Podstawowa nr 2 z Redy, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z Wejherowa oraz Szkoła 
Podstawowa nr 3 z Redy. Konkurs podzielony był na dwa 
etapy. Pierwszy z nich odbywał się w  szkołach, gdzie wy-
typowano dwuosobowe zespoły do drugiego etapu. Drugi 
etap – online – polegał na rozwiązaniu testu. Uczniowie za-
prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy, a rywalizacja 
była bardzo wyrównana. I miejsce - Marcin Kowalewski 
z SSP 1 w Wejherowie, II miejsce - Julia Adamowicz z SSP 1 
w Wejherowie, III miejsce - Jakub Zadrożny z SP 3 w Re-
dzie, IV miejsce - Dominika Ludzińska z SP 3 w Redzie, a V 
miejsce - Paweł Dębski z SP 10 w Rumi. Uczniowską wiedzę 
oceniała komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Dani-
sewicz, Urszula Obłuda i Estera Miotk.

Tekst Estera Miotk

Dzień bezpiecznego internetu – podsumowanie działań
W lutym włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego 
Dnia Bezpiecznego Internetu. Wydarzenie to jest organizo-
wane w Polsce od 2005 roku przez Polskie Centrum Progra-
mu Safer Internet (PCPSI). Podstawowym jego celem jest 
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. 
Nasze działania na rzecz kształtowania świadomych i od-
powiedzialnych użytkowników Internetu potrwały dwa 
miesiące. W tym czasie podczas godzin wychowawczych 
i zajęć na różnych przedmiotach wszyscy uczniowie pozna-
wali i utrwalali zasady dotyczące bezpieczeństwa w Inter-
necie, a także kulturalnego i życzliwego zachowania wobec 
użytkowników sieci – netykietę. Mieliśmy okazję obejrzeć 
poświęcone temu tematowi filmy i prezentacje oraz spraw-
dzić swoją wiedzę, wykonując różnorodne quizy i zadania. 
Zagraliśmy również w grę online – Interlandię, która poma-
ga zrozumieć Internet i uczy, jak mądrze z niego korzystać. 
W trakcie gry zmagaliśmy się z hakerami, wyłudzaczami 
danych, niedyskretnymi udostępniaczami i  hejterami. 
W ten sposób uczyliśmy się, jak sobie z nimi radzić w real-
nym świecie. 
W propagowanie zasad bezpieczeństwa online szczególnie 
zaangażowali się uczniowie klasy 7e na lekcjach z innowa-
cją, którzy pod opieką pani Marleny Jasińskiej zrealizowali 
projekt „Safe Internet” przygotowując na ten temat pre-
zentacje multimedialne, broszury i foldery w języku angiel-
skim.
Ponadto zorganizowaliśmy dwa konkursy - na komiks do-
tyczący cyberprzemocy i ulotkę poświęconą bezpieczeń-
stwu w Internecie. 
Oto zwycięzcy w naszych konkursach:
KOMIKS - PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY
Zuzanna Olkowicz, kl. 5b, Antonina Rybacka, kl.5b
ULOTKA – BEZPIECZNY INTERNET (na zdj.)
Kinga Chmura, kl. 7e
Wyróżnienie:
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Aleksandra Gomułka i Zofia Jurasz, klasa 7e.
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Kaszubskie talenty
Z okazji Dnia Jedności Kaszubów (19 marca), który upa-
miętnia pierwszą wzmiankę o Kaszubach w bulli papieskiej 
z roku 1239, nauczyciel języka kaszubskiego oraz przed-
miotów artystycznych zorganizował szkolny konkurs ka-
szubski. Uczniowie byli oceniani aż w czterech kategoriach: 
fotografia, recytacja, śpiew oraz praca plastyczna. Celem 
konkursu było zachęcenie uczniów oraz ich rodzin do za-
prezentowania swojej aktywności związanej z językiem 
oraz kulturą Kaszub. Finaliści zaprezentowali się z jak naj-
lepszej strony i pokazali, że można odczuwać dumę z po-
siadania kaszubskich korzeni. Część uczniów wzięła udział 
w każdej kategorii konkursowej! Gratulujemy zwycięzcom. 

Tekst Marek Czarnowski , fot. archiwum SP5

Remont szkolnego korytarza
W maju ubiegłego roku rozpoczęliśmy remont szkolnego 
korytarza. Obecnie, gdy szkoła pracuje w trybie wewnętrz-
nym, w kolejnej części korytarza rozpoczęto zrywanie po-
rowatej i już mocno zabrudzonej lamperii z tynku mozai-
kowego gramaplast, aby zastąpić ją nową gładką lamperią. 
Panie Beata Grzymkowska, Mirosława Brejska, Ewa Kotłow-
ska oraz Justyna Piastowska usunęły kilka warstw starych 
farb, przygotowując w ten sposób ściany do oczyszczenia 
i malowania przez Pana konserwatora Zbigniewa Żmudow-
skiego. Wszystkim pracownikom obsługi składamy gorące 
podziękowania za ciężką i wytrwałą pracę. Dziękujemy za 
zaangażowanie Paniom: Beacie, Mirosławie, Ewie i Justynie 
oraz szkolnemu konserwatorowi Panu Zbyszkowi.

Tekst Anna Milewska, fot. archiwum SP5

Dzień Kolorowych Skarpetek w redzkiej Szóstce.
21 marca przypadał Światowy Dzień Zespołu Downa. Z tej 
okazji nasz szkoła przygotowała różnego rodzaju działania. 
Dzieci - zarówno na nauczaniu zdalnym jak i te w szkole - 
ubrały skarpety nie do pary, a w szkole powstała galeria 
kolorowych skarpetek – prac plastycznych wykonanych 
przez uczniów klas I-III. 
A dlaczego kolorowe skarpety? Kolorowe skarpetki, koniecz-
nie nie do pary - to symbol niedopasowania społecznego, 
ale też genotypowego z jakim borykają się osoby cierpiące 
na zespół Downa. Skarpetki mają symbolizować przełamy-
wanie stereotypów i oswajanie się z odmiennością.

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 
Na całym świecie Dzień Autyzmu obchodzony jest 2 kwiet-
nia. Ten dzień został uznany przez państwa członkowskie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. ONZ oficjalnie zalicza autyzm do 
najgroźniejszych problemów zdrowotnych – obok AIDS, 
cukrzycy i raka. Jak dotąd nie wskazano jednoznacznie przy-
czyn występowania tego zaburzenia, nie ma też leku na au-
tyzm. Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany. 
Na niebiesko dla autyzmu! Zaświeć się na niebiesko! 
Taki jestem! Zrozumieć! Poznać! Autyzm- rozumiem. 
Nie krzycz. Powtórz. Żyjemy w tym samym świecie, 
lecz ja odbieram go inaczej – oto hasła, które pojawiły się 
na plakatach przygotowanych przez  uczniów naszej Szóst-
ki.  Kolejny raz obchodzimy w naszej szkole dzień  tolerancji, 
przy okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Chce-
my uwrażliwiać społeczeństwo na problematykę autyzmu 
i niepełnosprawności.
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XXIV MIEJSKI 
KONKURS 
WIELKANOCNY 
W CIENIU PANDEMII

LISTA LAUREATÓW

W momencie, kiedy cały świat wstrzymał oddech 
z  owodu pandemii, SP 3 i Fabryka Kultury postanowi-
ły przeprowadzić XXIV Miejski Konkurs Wielkanocny. 
Ograniczono jedynie ilość kategorii, w których mogli 
uczestniczyć uczniowie redzkich szkół i przedszkoli. Ze 
względu na zamknięcie placówek oświatowo- wycho-
wawczych dzieci przynosiły swoje świąteczne ozdoby 
do Miejskiego Domu Kultury.

Czas Wielkanocy jest świętem radości i nadchodzącej wios-
ny i dlatego na konkurs napłynęło wiele różnorodnych 
i ciekawych prac. Czteroosobowa komisja konkursowa pod 
przewodnictwem dyrektora Fabryki Kultury Tomasza Wiś-
niewskiego oceniła prace w trzech kategoriach: zajączek 
wielkanocny przedszkole- zerówka, moja pisanka klasy I- III 
i palma rodzinna – kategoria otwarta dla wszystkich. Łącz-
nie na konkurs napłynęło 218 małych dzieł. Najwięcej prac 
wykonały dzieci z zerówek i przedszkoli - 94 zajączki wiel-
kanocne, a klasy 1-3 szkoły podstawowej - 65 kolorowych 
pisanek. Najstarsi uczestnicy z klas 4-7 i szkół ponadpod-
stawowych wykonali łącznie 59 palm.

Wszystkie zgłoszone na konkurs ozdoby wykonane zosta-
ły z materiałów naturalnych. Pojawiło się wiele nowych 
technik, dotychczas rzadziej stosowanych. Zachwycała 
zwłaszcza kreatywność małych przedszkolaków Martyny 
Kwiatkowskiej (I miejsce) i Leny Robaszkiewicz ( II miejsce) 
z Przedszkola nr 1, które wykonały wielkie zające z tektu-
ry i  papierowych akcesoriów, ozdobione krepą, ryżem 
i   jajeczkami. Trzecie miejsce uzyskała Oliwia Olejowska 
z Przedszkola nr 2. Wśród pisanek wyróżniła się praca Dża-
mili Browarczyk z SP 4, która styropianowe jajko okleiła 
kolorowym sznureczkiem, Nadii Owczarzak z SP 5 i Miło-
sza Mączki z SP 3. Palm było mniej niż w latach ubiegłych. 
Pierwsze miejsce uzyskała pomysłowa palma Nikoli Grzeni 
wykonana z naturalnych materiałów, drugie miejsce zajęła 
Lena Roczyniewska, która wykonała palmę z kolorowych 

ZAJĄCZEK WIELKANOCNY
Kategoria wiekowa: 
PRZEDSZKOLE - ZERÓWKA

I miejsce Martyna Kwiatkowska, 
II miejsce Lena Robaszkiewicz, 
III miejsce Oliwia Olejowska.
Wyróżnienia: Anastasia 
Shorban, Marlena Nowotko, 
Alicja Majerowska, Magda 
Dzieweczyńska, Franek 
Gostomski „0” A.

wstążek. Obie laureatki z SP 3. Trzecie miejsce zajęła Maria 
Dombrowska z SP 6.
Pomimo trudnego czasu zdalnej nauki, ogromnie cieszy, 
że udało się zmobilizować tak wielu uczniów do wykonania 
tych pięknych prac. Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
udział w konkursie. Z powodu pandemicznych obostrzeń 
nie odbyło się oficjalne wręczenie nagród. Laureaci XXIV 
Miejskiego Konkursu Wielkanocnego mogą od 1 kwietnia 
zgłaszać się indywidualnie do Miejskiego Domu Kultury po 
nagrody i odbiór prac.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku konkursy miejskie będą mogły odbywać 
się według dotychczasowych zasad.

Tekst i fot. Beata Zawal - Brzezińska

MOJA PISANKA
Kategoria wiekowa: klasy I - III SP

I miejsce Dżamila Browarczyk, II miejsce 
Nadia Owczarzak, III miejsce Miłosz Mączka.
Wyróżnienia: Lena Chruścińska, Marek Zając, 
Nikander  Kankowski-Filipiak, Julia Krampa, 
Ingacy Wichnowski.

PALMA WIELKANOCNA
Kategoria wiekowa: Klasy: IV-VII SP, 
ponadpodstawowe

I miejsce Nikola Grzenia, II miejsce Lena 
Roczyniewska, III miejsce Maria Dombrowska.
Wyróżnienia: Gracjan Ziemiańczyk, Robert 
Dalecki, Bartosz Stobieniecki, Zofia Backtrog, 
Maja Szczepańska, Dominik Nadolski, Martyna 
Pouch, Aleksander Bojanowski.
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czyli krótka instrukcja jak prawidłowo
postępować z odpadami nietypowymi*

abc segregacji

*ODPADY NIETYPOWE czyli te, które sezonowo lub przy okazji np.remontu, budowy lub wiosennych
porządków pojawiają się w naszych domach. Jak bezpiecznie zagospodarować takie odpady? Podpowiadamy!

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE *
M.in. meble (również ogrodowe),
dywany, materace, pojedyncze
drzwi i okna, rowery, duże lustra i
o b ra zy, a r m at u ra s a n i ta r n a
( p o j e d y n c ze s z t u k i ) , o p o ny
( 4 s z t / ro k n a g o s p o d a rs t w o
domowe)

� należy wystawiać w ramach
„wystawek” w miejscu i terminie
określonym przez gminę

� można dostarczać we własnym
zakresie do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK). Zasady przyjmowania
odpadów i adresy PSZOK sprawdź
na stronie swojej gminy.

Przy wymianie większej ilości drzwi i
okien – stare należy oddać firmie
montującej nowe lub złożyć do
zamówionego worka typu big-
b a g / k o n t e n e r a n a o d p a d y
poremontowe u firmy świadczącej
odpłatnie tego typu usługi.

ODPADY BUDOWLANE/REMONTOWE *
Cegły, gruz, beton, płytki, stolarka budowlana, materiały izolacyjne, panele,
kable z instalacji, worki po cemencie, zaprawach i klejach, usunięte tapety,
papa, armatura sanitarna, wiadra (pełne) z tynkami, armatura sanitarna:

� należy przekazać nieodpłatnie do PSZOK w ramach ustalonych przez gminę
limitów. W większych ilościach przekaż odpłatnie do instalacji
„EKO DOLINA” Sp. z o.o. lub uprawnionej firmie wywozowej dostarczającej
specjalistyczne worki lub kontenery.

ODPADY ZIELONE
Wyłącznie trawa, chwasty, liście, kwiaty cięte i doniczkowe, pocięte na
mniejsze kawałki gałęzie drzew i krzewów.

Kompostuj na swojej posesji lub gromadź w workach kompostowalnych i
przekazuj do odbioru zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę.

POPIÓŁ
Zbierany oddzielnie z domowego pieca oddawaj w
ramach selektywnej zbiórki odpadów.

Jeżeli w gminie nie jest prowadzona selektywna zbiórka
popiołu skontaktuj si ze swoim urz dem gminyę ę
i dowiedz jak należy postępować z tym odpadem w

twojej miejscowości.

*systemy zagospodarowania odpadów  różnią się w poszczególnych gminach. O szczegóły dopytaj w swojej gminie.

Znajomość oraz stosowanie w praktyce zasad skutecznej gospodarki odpami komunalnymi przez mieszkańców Redy

przyczyniły sie do uzyskania w 2020 roku wymaganych przez Unię Europejską poziomów:

• recyklingu przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła (wymóg >50%,

poziom uzyskany )59%

• recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i

rozbiórkowych (wymóg >70%, wynik uzyskany )79%

• dopuszczalnyego poziomu składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

(wymóg <35, wynik uzyskany ).13%
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