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Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
wytrwałości, optymizmu i lepszego jutra.
Niech to, co dobre przegoni smutek i lęk.
Dbajmy o siebie. Wspierajmy się.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Redy

Kazimierz Okrój

Krzysztof Krzemiński

oraz Radni

z Pracownikami Urzędu
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Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ W REDZIE

12.
13.
14.

15.

nia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy
Uchwała nr XXX/330/2021 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy
U
 chwała nr XXX/331/2021 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy
Uchwała nr XXX/332/2021 w sprawie pozostawienia
bez rozpatrzenia petycji złożonej przez T. G. dotyczącą
Referendum Ludowego
U
 chwała nr XXX/333/2021 w sprawie pozostawienia
petycji bez rozpatrzenia

fot. S. Sobczak

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

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu
18 marca 2021 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XXX/319/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres do trzech lat
2. U
 chwała nr XXX/320/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie na rzecz gminy Miasta Redy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
3. Uchwała nr XXX/321/2021 w sprawie zgody na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miasta Redy
4. Uchwała nr XXX/322/2021 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda
5. Uchwała nr XXX/323/2021 w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
rosnącym przy ul. Rzecznej 2 w Redzie
6. Uchwała nr XXX/324/2021 w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na
rok 2021”
7. U
 chwała nr XXX/325/2021 w sprawie przystąpienia do
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2021
8. Uchwała nr XXX/326/2021 w sprawie podjęcia współpracy w zakresie wspólnej realizacji inwestycji pn. „Metropolitalny Pakiet Drogowy w formule Partnerstwa
Publiczno - Prywatnego”
9. U
 chwała nr XXX/327/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/286/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy
rzeczowej Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi
powiatowe na terenie miasta Redy
10. U
 chwała nr XXX/328/2021 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 XXX/329/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grud-

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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UCHWALONO PLAN
OPIEKI NAD BEZDOMNYMI
ZWIERZĘTAMI
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Redzie radni pochylili się nad problemem bezdomności zwierząt. Na
mocy ustawy o ochronie zwierząt, co roku Rada zobowiązana jest uchwalić program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Stanowi to wypełnienie wynikającego z ustawy obowiązku Gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywania.

domki dla kotów. Po wcześniejszym uzgodnieniu koty są
sterylizowane lub kastrowane, czego koszty ponosi gmina.
Oprócz tego, Reda zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, szczegóły znajdują się również na stronie BIP
Urzędu pod adresem https://bip.reda.pl/dokumenty/3885.
Zdarzenia komunikacyjne z udziałem zwierząt na terenie
Miasta należy zgłaszać do Urzędu Miasta w Redzie (Referat
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska), tel. 58 738 60 86,
58-738-60-17 oraz do Komisariatu Policji w Redzie, tel. 58678-30-97 (poza godzinami pracy Urzędu). Gmina Miasto
Reda zabezpiecza opiekę weterynaryjną w przypadkach
zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierząt na terenie
miasta Redy:
• w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”
w Gdyni, tel. 58-622-25-52 - na potrzeby psów,
• w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Jesionowej 5 w Redzie, tel. 58-677-80-31 oraz 602-246-958 - na potrzeby
pozostałych zwierząt,
Przed przedstawieniem radnym, projekt Programu był
poddany konsultacjom społecznym i zebrał pozytywne
opinie, przy braku jakichkolwiek uwag i wniosków. Radni
podjęli uchwałę jednogłośnie.
Działania na rzecz bezdomnych zwierząt są finansowane
wyłącznie z budżetu gminy, w roku bieżącym miasto przeznacza na ten cel ponad 190 tysięcy złotych.
Szczegółowych informacji na temat prowadzonych działań
na rzecz opieki nad zwierzętami udziela Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie,
tel. 58 738 60 86 i 58 738 60 17.

fot. icatcare.org

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto
Reda na rok 2021” ma dość szeroki zakres. Obejmuje m.in.
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, sterylizację albo
kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, a także działania edukacyjne dla mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania zwierząt, a także
adopcji zwierząt bezdomnych.
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Jak to wygląda w praktyce?
Jeśli widzimy porzuconego psa, można zgłosić ten fakt do
Urzędu Miasta w Redzie lub – poza godzinami urzędowania
– na policję. Zgłoszenie – po weryfikacji – jest przekazane do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni,
gdzie na mocy porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Miasta Gdyni a Gminą Miasto Reda, psy z Redy mają
zapewnioną opiekę. Tam należy w pierwszej kolejności poszukiwać informacji o zaginionym pupilu. Reda prowadzi
też program znakowania zwierząt, w ramach którego właścicielom psów zapewnia się dobrowolne i bezpłatne chipowanie podopiecznych. Usługa chipowania jest realizowana
w trzech gabinetach: Przychodnia Weterynaryjna „LUPIN”
ul. Św. Wojciecha 2, 84-240 Reda, Przychodnia Weterynaryjna S.C. Jerzy Podgórski, Andrzej Szczypior ul. Obwodowa
35F/G10, 84-240 Reda oraz Gabinet Weterynaryjny ul. Jesionowa 5 84-240 Reda, których wykaz znajduje się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie
pod adresem https://bip.reda.pl/dokumenty/3878.
Wolno żyjące koty mają zapewnioną opiekę i schronienie
przy współpracy z gabinetem weterynaryjnym oraz przy
pomocy społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.
Opiekunowie otrzymują od miasta zwrot części wydatków
poniesionych na zakup karmy, miasto co roku kupuje też

SKŁADANIE WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO 500+
NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022
Od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet
za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną
lub portal PUE ZUS.
Od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową),
czyli osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Redzie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 wydawane
będą od dnia 25.03.2021 roku.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Jolanta Dampc
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Przebudowa mostu na Puckiej
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku rozpoczął przebudowę mostu na rzece Redzie, którego zły stan techniczny
bezpośrednio zagrażał bezpieczeństwu użytkowników
drogi wojewódzkiej nr 216. Jadący w kierunku Półwyspu
Helskiego muszą korzystać z objazdów, do końca maja zamknięty jest odcinek ulicy Puckiej.

Tymczasowa zmiana trasy linii
od poniedziałku, 08.03.2021 r.
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:
Ciechocino

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.

Obsługę Ciechocina nadal
zapewniają linie
i

Wrzosowa

Pucka - Nowa
Pucka - Nowa 02

Poprzeczna

Brzozowa - Szkoła

Brzozowa

Wiśniowa
Mostowa n/ż

Stary Młyn 01

Rolnicza 01

fot. S. Sobczak

OSP n/ż
Rzemieślnicza n/ż

Gdańska - Kościół

Cicha
Łąkowa - Osiedle

Gniewowska

Na czas zamknięcia drogi Miejski Zakład Komunikacji
w Wejherowie wprowadził zmiany w kursowaniu linii 8,
która będzie poruszać się po zmienionej trasie, z pominięciem podjazdu do Ciechocina. Obsługę Ciechocina nadal
zapewniają linie 9 i 18.

Osiedle Konopnickiej

Opracowano na podstawie www.openstreetmap.org oraz danych własnych.
Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

www.mzkwejherowo.pl

58 572 29 33

W imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy kierowców
o stosowanie się do zmian w organizacji ruchu. Inwestor
zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przebudowa zakończyła się przed sezonem turystycznym.

fot. H. Ferra

To bardzo poważna robota drogowa na bardzo uczęszczanej trasie. Na czas przebudowy zmieniono organizację ruchu. Piesi mogą korzystać z kładki obok remontowanego
mostu. Dla pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 tony
wyznaczono objazd ulicami Obwodową i Kazimierską. Cięższe 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.

Możliwość przesiadki
na autobusy linii
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Węzeł integracyjny w plebiscycie
Pomorskie Sztormy 2020
12 marca rozpoczął się plebiscyt Pomorskie Sztormy 2020.
W kategorii EUROINSPIRACJE o tytuł walczy węzeł integracyjny przy dworcu w Redzie. To wielki zaszczyt, gdyż
kategoria „Euroinspiracje” skupia wyróżniające się przedsięwzięcia finansowane z funduszy unijnych, przynoszące
korzyści nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i mieszkańców całego regionu pomorskiego. Oprócz „Pomorskiej
Euroinspiracji 2020”, mieszkańcy wybierają sportowca
roku, wydarzenie kulturalne roku i inwestycję roku 2020.
Organizatorem plebiscytu jest Agora S.A., a partnerem
Samorząd Województwa Pomorskiego. „Pomorskie Euroinspiracje” to nagroda specjalna Marszałka województwa
pomorskiego.

POSIEDZENIE ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA GMIN
„MAŁE TRÓJMIASTO
KASZUBSKIE” - O DROGACH,
KOMUNIKACJI I NIE TYLKO...

fot. nadesłane
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18 marca, na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia
Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” Arkadiusza Kraszkiewicza, w siedzibie KIS – „Klubu Integracji Społecznej
– ZAGÓRZE” w Rumi odbyło się posiedzenie Zarządu.

fot. UM Reda

Realizacja całej inwestycji to nie tylko budowa węzła przesiadkowego, ale również gruntowna przebudowa układu
drogowego przy redzkim dworcu, budowa systemu retencji wód opadowych oraz wymiana odcinka starego kolektora ściekowego WRR, przebudowa przejść dla pieszych
i budowa chodników i dróg rowerowych. Tam, gdzie kiedyś
był dziki parking, można teraz bezpłatnie i bezpiecznie pozostawić samochód, przesiadając się do pociągu lub autobusu w kierunku Trójmiasta, Półwyspu Helskiego, Lęborka
i Słupska, a także Tczewa i Bydgoszczy. Oprócz parkingu,
węzeł integracyjny w Redzie to system kiss&ride - dla osób
odwożących pasażerów na pociąg oraz parking bike&ride
z miejscami dla rowerów. Pod powierzchnią parkingu znajduje się system retencji wód opadowych, gdzie 112 komór
rozsączająco – drenażowych rozprowadza deszczówkę do
gruntu. Węzeł został wyposażony w system monitoringu,
windy i ławki. Dojeżdżają tu wszystkie linie autobusowe
obsługujące Redę. Trzy totemy informacyjne ułatwiają
orientację w terenie. Wokół rosną drzewa i krzewy, częściowo zachowane, a częściowo nasadzone zgodnie z planem
zagospodarowania terenu zielenią. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 18 mln zł, z czego niemal 8 mln zł
stanowiło dofinansowanie unijne. Zwycięzców plebiscytu
poznamy pod koniec kwietnia.

Głównym punktem zebrania było wystosowanie pisma
gmin MTK do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie drogi krajowej nr 6. Gminy Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Wejherowo – Reda – Rumia) zwracają
się z wnioskiem o pozostawienie kategorii drogi krajowej
na obecnym odcinku drogi krajowej nr 6 Gdynia – Lębork.
W związku z trwającą budową Trasy Kaszubskiej, przewidywana jest zmiana kategorii przebiegającej przez Małe Trójmiasto Kaszubskie drogi krajowej nr 6 na drogę kategorii
niższego rzędu. Realizacja Trasy Kaszubskiej, połączona
z obniżeniem rangi omijanego odcinka drogi krajowej nr 6
w jej dotychczasowym przebiegu, doprowadzi do wykluczenia transportowego Małego Trójmiasta Kaszubskiego
i północnego regionu Kaszub z aktywnego i nieskrępowanego udziału w życiu gospodarczym kraju. W poczuciu
odpowiedzialności za rozwój Wejherowa, Redy i Rumi oraz
los tysięcy mieszkańców północnej części województwa
pomorskiego, nie można do tego dopuścić.
Ze względu na znaczenie tego odcinka drogi krajowej nr 6
dla ruchu tranzytowego, powinien on pozostać nadal drogą kategorii krajowej. Samorządy już dziś ponoszą wysokie
koszty związane z oświetleniem drogowym (co jest obowiązkiem ustawowym), gdyż droga krajowa nr 6 przebiega na długich odcinkach na terenie poszczególnych samorządów oświetlonych w sposób liniowy. Biorąc pod uwagę
wyżej przedstawione argumenty, jak również ze względu
na wysokie koszty utrzymania ww. drogi i słabą kondycję
finansową samorządów, Stowarzyszenie wnosi o pozostawienie drogi krajowej nr 6 w obecnym zarządzie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Ponadto, podczas posiedzenia Zarządu MTK, omówiono
cały pakiet spraw drogowych i połączeń komunikacyjnych,
realizowanych obecnie i tych, które będą prowadzone
i wdrażane w najbliższej przyszłości.
Kolejnym ważnym zadaniem, którym chce się zająć Stowarzyszenie, będzie szeroko rozumiana oświata.
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Wydatki na edukację to jedno z największych wyzwań,
przed którym stają dziś samorządy w Polsce. Gigantyczne
środki potrzebne są nie tylko na pokrycie pensji dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, czy utrzymanie
budynków. Aby dać uczniom szansę na rozwój, niezbędne
są inwestycje w infrastrukturę, czy coraz bardziej wymagające zaplecze informatyczne. Wszystko to stoi pod znakiem
zapytania z powodu konsekwentnie zmniejszającego się
udziału środków rządowych w finansowaniu oświaty.
W posiedzeniu Zarządu MTK udział wzięli: Arkadiusz
Kraszkiewicz – Prezes Zarządu, Piotr Bartelke – Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Krzemiński – Skarbnik Zarządu,
Krzysztof Hildebrandt, Kazimierz Okrój, Michał Pasieczny – Członkowie Zarządu, Andrzej Byczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Beata Rutkiewicz – Zastępca
Prezydenta ds. rozwoju miasta, Ariel Sinicki – Zastępca
Burmistrza Rumi, Halina Grzeszczuk – Zastępca Burmistrza Redy, Jacek Gafka – Przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa, Mateusz Richert – Przewodniczący Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.
Tekst Andrzej Byczkowski

WYSOCE ZJADLIWA
GRYPA PTAKÓW (HPAI)
– REDA W OBSZARZE
ZAGROŻENIA

USTAWA METROPOLITALNA
W SEJMIE
Gdyby podczas głosowania w Sejmie za ustawą metropolitalną dla Pomorza opowiedziała się jednomyślnie
cała opozycja i pomorscy posłowie PiS - ustawa weszłaby w życie. Dlatego tak ważne jest wspólne działanie
posłów, ponad podziałami partyjnymi.
Ustawa we wrześniu niemal jednogłośnie została uchwalona przez Senat i od tego czasu czeka na głosowanie w
Sejmie. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do
budżetu państwa. Kwota ta jest równowartością 5 procent
podatku od osób fizycznych, która przysługuje związkom
metropolitalnym.
Na co zostałyby przeznaczone dodatkowe środki? Projekt
ustawy dla Pomorza określa główne zadania związku metropolitalnego, wśród których są: transport zbiorowy, przebieg dróg, strategia, planowanie przestrzenne i promocja
oraz ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.
Pod koniec lipca 2020 roku projekt ustawy metropolitalnej
dla województwa pomorskiego przyjęły połączone komisje senackie - Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji. Projekt pozytywnie zaopiniowało
też Ministerstwo Rozwoju. W pierwszej połowie września
projekt ustawy trafił pod obrady Senatu RP. Senatorowie
podczas trzeciego czytania niemal jednogłośnie poparli
projekt. Ustawa została skierowana do prac w Sejmie. O jej
dalszym losie zdecydują posłowie podczas głosowania.

OBSZAR ZAGROŻENIA HPAI obejmuje teren następujących gmin: Luzino, miasto Rumia, miasto Reda, Szemud, gmina miejska Wejherowo, gmina wiejska Wejherowo.

Zgłoszenie
miejsca
utrzymywania
drobiu lub innych
ptaków

Z deklaracji, które dotąd złożyli nasi parlamentarzyści
wynika, że na TAK są:
Piotr Adamowicz (KO), Tadeusz Aziewicz (KO), Jerzy Borowczak (KO), Małgorzata Chmiel (KO), Zbigniew Konwiński
(KO), Sławomir Neumann(KO), Henryka Krzywonos-Strycharska (KO), Marek Biernacki (Koalicja Polska), Barbara
Nowacka (KO), Kazimierz Plocke (KO), Agnieszka Pomaska
(KO), Jarosław Wałęsa (KO), Marek Rutka (KO), Joanna Senyszyn (Lewica), Beata Maciejewska (Lewica), Artur Dziambor
(Konfederacja), Michał Urbaniak (Konfederacja).
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Posłowie, którzy nie złożyli dotąd jednoznacznych
deklaracji to: Jarosław Sellin, Aleksander Mrówczyński
i Magdalena Sroka.

Dotąd w sprawie ustawy metropolitalnej głosu nie zabrali: Marcin Horała, Piotr Müller i Janusz Śniadek.

Jak zagłosują pomorscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości? Tu deklaracje poparcia nie są już tak jednogłośne.
Na TAK z zastrzeżeniami są: Kacper Płażyński, Tadeusz Cymański i Kazimierz Smoliński.

SENAT GŁOSOWAŁ
PONAD PODZIAŁAMI.
JAK ZAGŁOSUJĄ POSŁOWIE?
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SPORTOWA REDA
WRĘCZONO SPORTOWE
NAGRODY BURMISTRZA

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło 25 marca, podczas Gali Sportu Redzkiego w auli Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego nr 1 w Redzie. Ze względu na obostrzenia
sanitarne uroczystość odbyła się bez udziału publiczności,
przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Nagrodzeni zawodnicy: Mirosław Łuniewski, Szymon
Gdanietz, Julia Żylla, Wojciech Iwasiuta, Jagoda Łągiewczyk,
Lena Jachimek, Maciej Kubiak, Bernard Błaszczuk, Martyna
Błaszczuk, Weronika Stogowska, Martyna Ossowska, Lena
Kobylska, Beata Gruba, Konrad Kaczmarkiewicz, Paweł Miziarski.

Nagrodzeni trenerzy: Aleksandra Lesner i Ilona Myszk.
Wyróżnieni zawodnicy: Lena Sawicka, Aniela Dlouchy,
Estera Stosik, Oliwia Miotke, Wiktoria Celińska – Spodar,
Olaf Mej, Liliana Tadda, Paulina Schmidt, Lea Kolasa, Jakub
Dylak, Nikodem Cechosz, Leon Kusz, Nikodem Białk, Kacper
Sadecki, Pola Gazecka, Cezary Magiera, Natalia Rutkowska.
Wyróżnieni działacze sportowi: Łukasz Lesner i Tomasz
Formella.
Fot. A. Kunz

fot. MOSiR Reda

Burmistrz Miasta Redy, po zapoznaniu się z propozycjami komisji opiniującej, przyznał nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia
w działalności sportowej w 2020 roku.

27 lutego, na boisku Orlik ze sztuczną nawierzchnią
odbył się turniej piłkarski. Rywalizacja została przeprowadzona w kategorii OPEN. Zawody odbyły się zgodnie
z panującym reżimem sanitarnym.
Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie. Do rozgrywek przystąpiły 3 drużyny.
Mecze zostały rozegrane w systemie każdy z każdym oraz
rewanż. Na zakończenie wszystkim zawodnikom wręczono pamiątkowe medale oraz puchary przygotowane przez
MOSiR Reda oraz Urząd Miasta Reda. Poniżej prezentujemy
wyniki spotkań, klasyfikację końcową oraz zdjęcie zwycięskiego zespołu.
1 seria spotkań:
Sportowe Kaszuby 1 : 3 Młode Grajki
Młode Grajki 4 : 0 Tabakierzy
Sportowe Kaszuby 4 : 0 Tabakierzy
2 seria spotkań:
Sportowe Kaszuby 3 : 4 Młode Grajki
Młode Grajki 4 : 3 Tabakierzy
Sportowe Kaszuby 3 : 2 Tabakierzy
Klasyfikacja generalna:
1 miejsce Młode Grajki 12 punktów
2 miejsce Sportowe Kaszuby 6 punktów
3 miejsce Tabakierzy 0 punktów
Drużyna Młode Grajki w składzie: Stenka Krzysztof, Orga
Michał, Orga Dawid, Nadolski Krystian, Kiełb Kamil, Odwald
Andrzej, Bork Sebastian, Składanek Dominik.

AKCJA WIOSNA
Z MOSIR REDA
Informujemy, iż zgodnie z nowymi wytycznymi odnośnie
COVID19 jesteśmy zmuszeni przełożyć zajęcia, które miały odbyć się w ramach akcji WIOSNA Z MOSIR REDA. O kolejnych zmianach i ewentualnym nowym terminie zajęć
będziemy Państwa informowali za pośrednictwem strony
internetowej www.mosir.reda.pl oraz profilu na Facebooku
MOSiR Reda.
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fot. archiwum SIMBA Reda

SIMBA REDA
Z MEDALAMI

6 marca zawodnicy UKS SIMBA REDA rozpoczęli w Tuliszkowie sezon startowy 2021. W IX Ogólnopolskim
Turnieju Judo wystartowało 11 reprezentantów Redy.
Wysiłek włożony w codzienne treningi przyniósł oczekiwane rezultaty.

fot. archiwum SIMBA Reda

W Mistrzostwach Judo Dzieci i Młodzików startowało ponad 40 klubów m.in. z Warszawy, Piaseczna, Bydgoszczy,
Tuliszkowa, Białegostoku, Wrocławia, Poznania, Włocławka, Rawicza, Kutna, Grudziądza, Opola. Simbowa Drużyna zdobyła 11 medali, co pozwoliło stanąć na III miejscu
podium w klasyfikacji drużynowej, tuż za UKS SameJudo
z Warszawy i UKS 10 Bydgoszcz. Szczegółowe wyniki znajdują się w mediach społecznościowych klubu.
Warto wspomnieć, że UKS SIMBA REDA brało udział w 68
Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego w kategorii drużyna Dekady, zdobywając 1 miejsce w powiecie wejherowskim, a 7
miejsce w województwie pomorskim.
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1
Luty dla naszych przedszkolaków był miesiącem niezwykle
bogatym pod względem różnych atrakcji i wydarzeń. Odbył
się bowiem bal karnawałowy, który jak wiadomo jest dla
nich niezwykłą uroczystością - często wyczekiwaną przez
wiele tygodni, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było i w tym roku. Już od samego rana w grupach
pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za
bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można
było spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów,
pajacyków, policjantów, wielu super bohaterów. Nie sposób było ich wszystkich zliczyć
i wymienić. Rozpoznać przebrane dzieci było bardzo trudno. Wystrój sal i zabawy przy bańkach mydlanych wprowadziły wszystkich w radosny nastrój oraz zachęcały do
wesołej zabawy.
14 lutego obchodziliśmy w przedszkolu Walentynki. Tego
dnia dominował kolor czerwony. Przedszkolaki brały udział
w zabawach zorganizowanych przez nauczycielki w swoich
grupach. Dzieci radośnie uczestniczyły w zabawach integracyjnych i pląsach tanecznych, sprzyjających utrwalaniu
więzi interpersonalnych, a podczas zabaw spontanicznych
chętnie i szczerze okazywały uczucia innym. Pięciolatki wykonały laurki walentynkowe w formie listu, które wysłane
drogą pocztową stały się ogromną i pełną wzruszeń niespodzianką dla ich rodziców.
Przez cały miesiąc wszystkie przedszkolaki brały udział
w zbiórce darów rzeczowych dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni. Dodatkowo, w tym samym czasie, odbyła się kolekta najbardziej niezbędnych
rzeczy dla „Domu Rodzinnego” Fundacji „Rodzina Nadziei”.
Akcje charytatywne przeprowadzane w naszym Przedszkolu są bardzo istotne. Uczą one nasze pociechy wrażliwości na potrzeby i krzywdę innych, rozwijają uczucie
empatii i kształtują pozytywną postawę wobec osób cierpiących i potrzebujących.
Tekst i fot. Małgorzata Latańska
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 4

I Miejski Konkurs Logopedyczny
Mało kto wie, że 6 marca przypada Europejski Dzień Logopedy. Przedszkole nr 2 zorganizowało z tej okazji Pierwszy
Miejski Konkurs Logopedyczny, którego pomysłodawczyniami i koordynatorkami były Agnieszka Pranszke i logopeda Angelika Zielke.
Logopedia to nauka o mowie, obejmująca kształtowanie
i doskonalenie właściwej mowy w okresie rozwoju człowieka, a także o usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń.
Praca z logopedą jest szczególnie ważna dla dzieci w okresie rozwoju, dlatego w przedszkolach bardzo często znajdziemy tego typu zajęcia.
Tematem tegorocznej edycji konkursu była zabawka logopedyczna. Od połowy stycznia dzieci z redzkich przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych szykowały prace konkursowe,
a 8 marca odbyło się uroczyste wręczenie nagród.
Na konkurs wpłynęły 33 prace, spośród których wyłoniono
trzy pierwsze miejsca i sześć wyróżnień. Przyznano także
specjalną Nagrodę Dyrektora Przedszkola nr 2 w Redzie. Ze
wszystkich prac konkursowych została zorganizowana wystawa. Czekamy na druga edycję konkursu, która już za rok.

Dzień Kobiet
8 marca to wyjątkowy dzień, w którym wszystkie Kobiety, duże i małe, obchodzą swoje święto. Tego dnia wszyscy
chłopcy byli prawdziwymi „gentelmenami”, składali Paniom i Dziewczynkom z grupy życzenia i wręczali piękne laurki. Dziewczynki otrzymały dyplom dla „Małej Księżniczki
z Okazji Dnia Kobiet”, bądź medal. Wszystkie przedszkolne
„Kobietki” dziękują chłopcom za piękne życzenia, promienne uśmiechy, kwiatki i słodkości. Ten dzień upłynął w miłej
i wesołej atmosferze. Świadczyły o tym uśmiechnięte buzie
wszystkich przedszkolaków. Dzieci nie zapomniały o najważniejszych Kobietach w swoim życiu, czyli o Mamach,
dla których przygotowały przepiękne malowane bukiety.
Tekst Ewa Bobrowska, fot. Monika Halczak - Lewandowska

fot. A. Kunz

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2

WYNIKI KONKURSU:
1 MIEJSCE – Stanisław Bok – Przedszkole „Milo” w Redzie
2 MIEJSCE – Aleksander Gurzyński – Szkoła Podstawowa
nr 6 w Redzie
3M
 IEJSCE – Martyna Wojciechowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie
NAGRODA DYREKTORA – Anastassia Shorban – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Redzie
WYRÓŻNIENIA:
Liliana Osmolska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie
Mateusz Skowroński – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Redzie
Maksymilian Przeperski – Przedszkole „Milo” w Redzie
Cezary Szyjkowski – Przedszkole nr 1 w Redzie
Piotr Foremniak – Przedszkole nr 2 w Redzie
Julia Wójcik – Przedszkole „Omnibusek” w Redzie

Pierwszy Dzień Wiosny
19 marca Przedszkole nr 4 uroczyście powitało najpiękniejszą porę roku – wiosnę - jednocześnie żegnając zimę,
która jeszcze poprószyła na odchodne śniegiem. Kolorowym korowodem i z kwiatkami w dłoniach dzieci spacerowały uliczkami w okolicy przedszkola, śpiewając wiosenne piosenki. Podczas spaceru przedszkolaki wypatrywały
również pierwszych oznak wiosny: przebiśniegów, krokusów i sasanek oraz śladów budzącej się do życia przyrody,
obserwując, jak zmieniają się pączki i zielenią drzewa. Po
powrocie do przedszkola dzieci otrzymały medale na pamiątkę radosnego powitania wiosny, wykonały wiosenne
karty pracy, odgadywały wiosenne zagadki oraz kolorowały i ozdabiały dużą Panią Wiosnę. To był bardzo miły i wesoły dzień, a uroczystość z okazji nadejścia wiosny sprawiła dzieciom wiele radości.
Tekst Ewa Bobrowska, fot. Alicja Rosenkranz
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CO SŁYCHAĆ W SP 2

Międzynarodowy Dzień Kota
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr w Redzie to miłośnicy
kotów. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota (zainicjowanego w Polsce w 2006 roku przez redaktorkę naczelna
miesięcznika KOT Magdę Bielicką) uczniowie naszej szkoły
wykonali plakaty dotyczące szczytnej idei ochrony kotów.
W kategorii klas starszych I miejsce zajęli: M. Walczewski
i N. Zielińska z klasy IVb, II miejsce zajęli: B. Skwarczyński
z kl. IV c oraz P. Flis z kl. VII f i III miejsce: J. Krzyżak, M. Kasyna i Z Kołodzik z kl VII d. Specjalne wyróżnienie zostało
przyznane Szymonowi Poskróbkowi z klasy IV c. W kategorii klas młodszych, które wykonały gazetki szkolne, przyznano maksymalną liczbę punktów. Dziękujemy za przepiękne prace.
Tekst i fot. W. Muża

Konkurs wiedzy o Małym Trójmieście Kaszubskim
12 marca odbył się V Konkurs Wiedzy o Małym Trójmieście
Kaszubskim dla uczniów klas VI. Do zmagań konkursowych
stanęły zespoły z SP 3, SP 4, SP 5 oraz SP 2. Cały konkurs
odbywał się w ścisłym reżimie sanitarnym. W zadaniach
sprawdzano wiedzę uczniów z historii, geografii i przyrody,
a wszystko nawiązywało do Małego Trójmiasta Kaszubskiego, czyli Rumi, Redy i Wejherowa. Zwyciężyła drużyna gospodarzy, czyli SP 2, druga była drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 3, a III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 4. Nagrody główne zostały ufundowane
przez Urząd Miasta w Redzie oraz dyrektora SP 2, uczestnicy otrzymali również upominki od Starostwa Powiatowego
w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie oraz Urzędu Miasta Rumi.
Konkursowym zmaganiom przyglądali się radny Powiatu
Wejherowskiego Ludwik Zegzuła, oraz zastępca burmistrza Redy Łukasz Kamiński.
fot. Radosław Kamiński
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CO SŁYCHAĆ W SP 3
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Święto to obchodzono razem ze szkołami partnerskimi
projektu Erasmus+. Chcieliśmy przypomnieć o bogactwie
różnorodności językowej i podkreślić wartość języka dla
rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości. Duży nacisk
był kładziony na historię, tradycję oraz kulturę słowa. Aby
przestawić wybrane słowa, uczniowie wykorzystali różne
materiały plastyczne, takie jak: plastelina, farby, kredki,
gazety, Niektórzy skupili się na słowach z trudnościami
ortograficznymi lub zawierających charakterystyczne dla
języka polskiego znaki diakrytyczne. Próbowaliśmy również wybrać najpiękniejsze i najpopularniejsze obecnie
słowa. Dzieci ze świetlicy wykonały piękne plakaty promujące ten wyjątkowy i ważny dzień. Tegorocznym tematem
Erasmus+ jest „Europa dzisiaj”. Nasi partnerzy z Niemiec,
Bułgarii, Szkocji i Włoch przysłali swoje propozycje słów,
wykorzystane później do wykonania dekoracji szkolnego
holu. Uczniowie zatem mogli poznać słowa w innych językach i porównać pisownię (a nawet czcionkę) z poszczególnych krajów.
Tekst Mariola Szreder, Agnieszka Brzezińska. fot. Anna Siuda

Rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu z Historii
19 lutego odbył się Rejonowy Etap Wojewódzkiego Konkursu z Historii. Pomimo pandemii w konkursie wzięło udział
26 uczniów z powiatów wejherowskiego i puckiego. Zmagania odbywały się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Uczestników uroczyście powitała pani
dyrektor Justyna Zabrodzka. Pod okiem komisji konkursowej w składzie: Barbara Stenzel - przewodnicząca, Teresa
Brunath i Anna Zwierzycka, uczniowie rozpoczęli zmagania. W ciągu 60 minut musieli rozwiązać 15 zadań. Pomimo
dużego stopnia trudności, po sprawdzeniu prac okazało
się, że aż trzech uczniów zdaniem komisji kwalifikuje się do
finału konkursu: Karol Rojek z SP w Pogórzu, Mateusz Dziadowicz ze SP w Bolszewie i Maciej Staniszewski z Publicznej
SP Sióstr Salezjanek w Rumi.
Tekst i fot. Barbara Stenzel
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WYNIKI:
Klasy VI-te:
1. Aleksandra Mielniczek SP 4 Reda
2. Jakub Kuberna SP Kostkowo
3. Olga Górska SP Bolszewo
4. Amelia Kumiszcza PSSE Rumia
5. Wiktoria Drożdż SP 4 Reda
5. Mateusz Grzegorek SP 6 Reda
Klasy VII-me:
1. Jakub Radzimiński SP 2 Reda
2. Igor Turkowski SP 4 Reda
3. Bianka Drozd SP 8 Rumia
4. Alex Kozłowski SP 6 Reda
5. Natasza Kruczek SP 1 Rumia
5. Natalia Wysocka SP Pobłocie
Klasy VIII-me:
1. Jan Adach SP 8 Rumia
2. Milena Kościelniak SP 7 Rumia
2. Natalia Kummer PSSE Rumia
3. Olena Płocka SP 4 Reda
3. Jakub Skwarło SP Bolszewo
4. Natalia Stark SP 9 Rumia
5. Marta Chmielecka SP 10 Rumia
5. Filip Sadłowski SP 4 Reda
Tekst i fot. Mateusz Kamiński

Przedszkolaki poznają Kaszuby
Uczniowie oddziału przedszkolnego uczestniczyli w zajęciach pt. „Kaszuby, region Polski w którym mieszkamy”.
Uczniowie poznali legendy o powstaniu kaszubskiej ziemi,
zaprezentowano im kaszubską flagę oraz herb regionu.
Ponadto dzieci wysłuchały tradycyjnej pieśni kaszubskiej
„Nuty kaszubskie”. Oprócz zachęty do nauki języka kaszubskiego, zajęcia pozwoliły poznać nasz region i jego tradycje, a to niezwykle ważny element edukacji pielęgnowany
przez naszą szkołę. Uczniowie powinni być dumni z tego,
że pochodzą właśnie z Kaszub. W trakcie zajęć wykorzystano m.in. tablicę multimedialną oraz gry edukacyjne. Dla
uczniów była to dodatkowa atrakcja, która sprawiła, że zadania były wykonywane chętnie i z radością.
Agnieszka Kaszuba

fot. archiwum SP5 w Redzie

XI edycja Super Bowl - Powiatowego Konkursu
Języka Angielskiego
9 marca, oczywiście z zachowaniem wszystkich norm sanitarno-epidemiologicznych, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie odbył się etap finałowy XI
edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Super
Bowl. Konkurs ten składał się z dwóch etapów: szkolnego,
który uczniowie pisali w swoich macierzystych szkołach
oraz powiatowego, składającego się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W etapie finałowym rywalizowało ze sobą
o zwycięstwo ponad 100 uczestników z całego powiatu
wejherowskiego. Uczniowie klas 8, 7 i 6 pisali odrębne testy. Dla każdego poziomu przygotowywane są inne zestawy zadań leksykalno-gramatycznych, sprawdzających wiedzę uczniów. Poziom konkursu, tak jak co roku, był bardzo
wysoki i wybiegał zagadnieniami ponad materiał szkoły
podstawowej, a jego celem było zachęcenie do nauki języka angielskiego oraz wyłonienie i promowanie najlepszych
uczniów. Z całą pewnością jest to konkurs dla tych, którzy
chcą się sprawdzić na najwyższym poziomie.
Najlepsi otrzymali nagrody oraz dyplomy. Tytuł laureata
daje cenny punkt podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

CO SŁYCHAĆ W SP 5

Dzień dinozaura – 26 lutego
Dinozaury wyginęły dawno temu, ale nadal pozostają dla
nas interesujące, więc uczniowie postanowili uczcić dzień
tych prehistorycznych zwierząt. W pierwszej kolejności dokonali charakterystyki wybranych gatunków dinozaurów,
których podobizny umieszczono dla utrwalenia na gazetce
w świetlicy. Każdy z uczniów stworzył swojego dinozaura,
zagrał w dino – sudoku oraz uśmiechał się prosto z własnoręcznie wykonanej paszczy dinozaura. Dodatkową atrakcję
stanowiła zabawa w paleontologów. Każdy mógł wczuć się
w rolę naukowca, który dokopuje się do wielkiego odkrycia. Uczniowie musieli szukać niespodzianek w wykonanych z lodu jajach dinozaurów. Mali odkrywcy próbowali
rozmaitymi sposobami dostać się do znalezisk. Radość
z wydobycia skarbów była ogromna.
Anna Chojnacka, Dominika Sidorowicz

fot. archiwum SP5 w Redzie

CO SŁYCHAĆ W SP 4

MARZEC 2021

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • 15

CO SŁYCHAĆ W SP 6
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Książka na wieszaku!
Czy każda książka musi stać na półce w bibliotece?
Uczniowie klasy 3a i 3b pracowali na lekcjach w bardzo innowacyjny sposób. Po omówieniu lektury Astrid Lindgren
„Dzieci z Bullerbyn”, zajęli się tworzeniem „garderoby lekturowej, czyli książki na wieszaku”. Jest to ciekawa metoda aktywizująca, dzięki której można w nietypowej formie
zebrać informacje o lekturze (np. o bohaterach, miejscu
i czasie akcji, problematyce czy narracji) i umieścić je na
wieszaku, który staje się dzięki temu mobilnym kompendium wiedzy. Idea „mobilnej książki” na wieszakach bardzo
przypadła do gustu trzecioklasistom. A my możemy się pochwalić niesamowitymi efektami!
E.B

Europejski Dzień Logopedy w redzkiej Szóstce.
W ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy dzieci
z oddziału przedszkolnego wzięły udział w I Miejskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym pt: „Zabawka logopedyczna”. Z tej okazji w grupie przedszkolnej odbyły się
zajęcia „Wesoła gimnastyka buzi i języka”. Dzieci chętnie
wykonały ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i oddechowego oraz ćwiczenia z emisji głosu. Następnie przygotowały prace plastyczne z wykorzystaniem słomek, ćwicząc
mięśnie okrężne warg. Natomiast w bibliotece, świetlicy i w
salach lekcyjnych uczniowie i nauczyciele klas 1-3 doskonalili swoje umiejętności w szybkim wypowiadaniu syczaków,
reraków, figli słownych czyli łamańców językowych. Tymi
zabawnymi ćwiczeniami przypomniano, jak ważny jest
oddech oraz sprawność buzi i języka dla prawidłowej wymowy. Było więc trochę nauki, sporo dobrej zabawy i rywalizacji. II miejsce w Miejskim Konkursie Logopedycznym
zdobył Aleksander Gurzyński (o/przedszkolny) – serdeczne
gratulacje!
E.B

PRÓBNY EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
17-19 marca, jak w całej Polsce, redzcy uczniowie wzięli udział
w próbnych egzaminach ósmoklasisty. Jego zadaniem jest
wskazanie wiadomości i umiejętności, które wymagają dalszego doskonalenia. Majowy egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Test diagnostyczny został
przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących
podczas egzaminu właściwego, czyli uczniowie samodzielnie
rozwiązywali zadania, musieli przestrzegać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz zaznaczać odpowiedzi na specjalnej karcie. Oczywiście diagnoza została przeprowadzona
z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa
sanitarnego.
Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali arkusz z języka polskiego. Do wyboru ósmoklasiści mieli dwa tematy pracy pisemnej. Między innymi, trzeba było odwołać się do jednej
z obowiązkowych lektur oraz innego utworu literackiego.
Zdaniem uczniów, test okazał się dosyć trudny. Najwięcej
problemów sprawiły im zadania, w których musieli wykazać
się umiejętnością argumentowania i wyciągania wniosków.
W części matematycznej uczniowie mieli do rozwiązania 19
zadań, w tym 15 zadań zamkniętych oraz 4 otwarte. Znalazło się tu sporo zadań z geometrii, które dotyczyły głównie
obliczania pól figur płaskich oraz zastosowania reguł geometrycznych. Zdaniem sporej grupy uczniów zadania otwarte
były trudne i wymagały dużego skupienia uwagi. Pomimo
tego, że rozwiązywanie danego typu zadania uczniowie mieli opanowane, to jednak musieli wpaść na pomysł, jak dane
zadanie rozwiązać. W trzecim dniu uczniowie zmierzyli się z
językiem angielskim. Test składał się z 14 zadań, w tym 5 zadań otwartych. Zadaniem uczniów było wykonanie zadań
ze słuchu, wybranie odpowiednich funkcji językowych. Test
diagnostyczny sprawdzał też, czy uczniowie opanowali umiejętności reagowania, rozumienia i przetwarzania wypowiedzi.
Niektórzy uczniowie mieli problemy w części ze słuchaniem,
lecz generalnie, z tej części uczniowie wychodzili zadowoleni.
Zdaniem uczniów, właściwy egzamin ósmoklasisty, który
w tym roku odbędzie się w maju, będzie na tym samym poziomie, chociaż niektórzy liczą, że będzie łatwiejszy. Czego im
również z całego serca życzymy.
Tekst Marlena Jasińska, fot. S. Sobczak
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