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Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
pomimo zimy na zewnątrz – wiele ciepła w sercu,
odpoczynku i wytchnienia od codziennych trosk.
A na nadchodzący 2022 rok
otuchy, optymizmu i samych dobrych ludzi wokół
życzą
Kazimierz Okrój

Krzysztof Krzemiński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie
wraz z Radnymi

Burmistrz Miasta Redy
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URZĄD MIASTA W REDZIE
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

REDA NAGRODZONA
W RANKINGU GMIN
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

Biuro Obsługi Interesanta: 58 678-80-00
Sekretariat Burmistrza Miasta:
Tel/Fax 58 678-80-23/ 58 678-31-24
e-mail sekretariat@reda.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
– adres skrytki: /3890kwrvvn/skrytka

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów
W CZWARTKI W GODZ. 14:00-18:00
(po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu
się na spotkanie.)

Godziny Pracy Urzędu Stanu Cywilnego
oraz Referatu Spraw Obywatelskich
poniedziałek – 8:00-15:00
wtorek – 8:00-15:00
środa – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
czwartek – 9:00-17:00
piątek – 8:00-15:00

Godziny Pracy Referatu Urbanistyki i Architektury
poniedziałek – 8:00-13:00
wtorek – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
środa – 10:00-13:00
czwartek – 13:00-17:00
piątek – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW

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

fot. gdansk.frdl.pl

Urząd jest czynny w godzinach:
poniedziałek – 7:30-15:30
wtorek – 7:30-15.30
środa – 7:30-15:30
czwartek – 9:00-17:00
piątek – 7:30-15:15

18 listopada ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodek Regionalny w Gdańsku oraz Urząd
Statystyczny w Gdańsku. W rankingu oceniano wszystkie gminy województwa pomorskiego z wyłączeniem
miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska
i Sopotu. Gmina Miasto Reda otrzymała tytuł Lidera
Powiatu Wejherowskiego.
Ideą Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społecznego i gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.
Ranking został przygotowany w oparciu o dane za rok 2020.
W przypadku wskaźników uwzględniających perspektywę
kilkuletnią dane obejmowały lata 2018–2020. Źródłem danych były zasoby statystyki publicznej oraz dane zewnętrzne pozyskane przez Urząd Statystyczny w Gdańsku (m.in.
z Ministerstwa Finansów). Wszystkie prace o charakterze
analityczno-statystycznym prowadził Urząd Statystyczny
w Gdańsku – Partner Rankingu.
Podczas uroczystej Gali ogłoszenia wyników Rankingu
uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój oraz Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, który z rąk Organizatorów odebrał symboliczną
statuetkę.
Co oceniano?
Miejsce w Rankingu to syntetyczny wynik 16 wskaźników
mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez
gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Te wskaźniki, to:
• Średnioroczne dochody własne budżetów gmin
• Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin
• Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin

fot. UM Reda

• W
 ydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną
• Ś
 rednioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł
niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów
i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin
• L
 iczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym
• Ś
 redni wynik procentowy egzaminu ósmoklasisty
• S
 aldo migracji
• W
 ydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego
• Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
• W
 ydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu
• O
 dsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej
• P
 rzyrost naturalny
• Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego
• W
 ydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad
dzieckiem w wieku do lat 3
• U
 dział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów
gmin
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Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ W REDZIE

fot. Michał Kaczmarek
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Podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 28
października 2021 roku podjęto następujące uchwały:
1.	Uchwała nr XXXVIII/385/2021 w sprawie nadania nazwy
projektowanej drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy
2.	Uchwała nr XXXVIII/386/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same
nieruchomości, na okres do 3 lat
3.	Uchwała nr XXXVIII/387/2021 w sprawie obowiązujących
na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
4.	Uchwała nr XXXVIII/388/2021 w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody, rosnących na terenie Gminy Miasto Reda
5.	Uchwała nr XXXVIII/389/2021 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda
6.	Uchwała nr XXXVIII/390/2021 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7.	Uchwała nr XXXVIII/391/2021 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 z późniejszymi zmianami
8.	Uchwała nr XXXVIII/392/2021 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 XXXIX sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 18
listopada 2021 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XXXIX/393/2021 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 z późniejszymi zmianami

4 • REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

Podczas XL sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 2 grudnia
2021 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XL/396/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
w Redzie
2. U
 chwała nr XL/397/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 w Redzie
3. Uchwała nr XL/398/2021 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 Powiatowi Wejherowskiemu na publiczne
drogi powiatowe na terenie miasta Redy
4. Uchwała nr XL/399/2021 o wyborze opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie
5. Uchwała nr XL/400/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
6. Uchwała nr XL/401/2021 o zmianie uchwały nr
XXX/299/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 marca
2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi
szyjki macicy w Gminie Miasto Redy na lata 2009-2021”
7. Uchwała nr XL/402/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Harcerskiej, Długiej i Alei
Lipowej w Redzie
8. Uchwała nr XL/403/2021 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Redą i Kanałem Mrzezino w Redzie
9. Uchwała nr XL/404/2021 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie
ul. Objazdowej w Redzie
10. Uchwała nr XL/405/2021 w sprawie przeprowadzenia
na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok
11. Uchwała nr XL/406/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy będących w zarządzie
Burmistrza Miasta Redy na terenie Gminy Miasto Reda
12. Uchwała nr XL/407/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Reda na lata 2022-2026
13. Uchwała nr XL/408/2021 o uchyleniu Uchwały Nr
XXXI/342/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
14. Uchwała nr XL/409/2021 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 z późniejszymi zmianami
15. Uchwała nr XL/410/2021 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
16. U
 chwała nr XL/411/2021 w sprawie ustalenia zasad
przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Redzie
17. U
 chwała nr XL/412/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Redy
Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie eSesja, przekierowanie z www.bip.reda.pl

fot. Michał Kaczmarek

fot. Dorota Tarnowska

2. U
 chwała nr XXXIX/394/2021 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
3. Uchwała nr XXXIX/395/2021 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
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INWESTYCJE MIEJSKIE

fot. UM Reda

Budżet Obywatelski 2022
3 grudnia opublikowano wyniki głosowania mieszkańców
na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego
2022. Oddano 2040 głosów, wszystkie były ważne.
Na realizację czterech wybranych projektów Gmina przeznacza w sumie 400 tysięcy złotych.
Największą ilość 555 głosów uzyskał projekt „Plac do ćwiczeń na świeżym powietrzu z klatką typu street workout”
zlokalizowany w Ciechocinie, przy skrzyżowaniu ulic Brzozowej, Kazimierskiej i Nowej. Projekt zakłada wykonanie
podbudowy i montaż bezpiecznej dla ćwiczących, miękkiej nawierzchni oraz instalację rozbudowanej klatki wielofunkcyjnej do treningu typu crossfit i street workout. Przy wzrastającej popularności treningów typu crossfit lub
street workout projekt trafia w sedno potrzeb osób chcących podtrzymywać wysoki poziom aktywności fizycznej
w niemalże każdej kategorii wiekowej – czytamy w uzasadnieniu.
Drugi pod względem ilości oddanych głosów projekt, na
który głosowało 408 osób, to „REDA: Ratuj Ekspresowo
Dostępnym AED- automatycznym defibrylatorem”. Polega
on na instalacji w miejscach publicznych takich jak szkoły,
Fabryka Kultury oraz Park Miejski nowoczesnych defibrylatorów AED umożliwiających udzielenie szybkiej pomocy
osobom z zatrzymaniem krążenia. Pozostałe zwycięskie
projekty to „Podwórko Betlejem – boisko do piłki nożnej”,
na który głosowały 284 osoby oraz „Budowa placu zabaw”
przy Szkole Podstawowej nr 2, czyli budowa integracyjnego placu zabaw w systemie modułowym do ćwiczeń
sprawnościowych dla dzieci wieku 7-15 lat (274 głosy).
Dziękujemy pomysłodawcom za projekty, a mieszkańcom
za głosowanie. Współudział w planowaniu inwestycji jest
ważnym elementem współpracy mieszkańców, radnych
i urzędników.
Szczegółowy opis projektów wybranych do realizacji oraz
statystyki głosowania znajdują się na stronie bo.reda.pl

Boisko gotowe
Miniboisko wielofunkcyjne na terenie SP2 było jednym
z projektów Budżetu Obywatelskiego 2020.
Projekt polegał na utworzeniu na bazie istniejącej powierzchni asfaltowej miejsca do gry w piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. Przystosowanie terenu do nowej
roli wymagało wykonania poprawy nawierzchni, wymalowania oznaczeń i zamontowania urządzeń, czyli bramek
do piłki ręcznej, czterech koszy do koszykówki, piłkochwytów i słupków do rozwieszania siatki do siatkówki. Całość
kosztowała około 88 tysięcy złotych.
Dyrekcja SP2 zapewnia, że po uprzednim uzgodnieniu,
z obiektu, oprócz uczniów, będą mogli korzystać również
mieszkańcy.

fot. UM Reda

Dofinansowanie przebudowy dróg
Projekt „Przebudowa ulic Jodłowej i Topolowej w Redzie”
uzyskał 5 700 000 zł dofinansowania w pierwszej edycji
Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu
Polski Ład.
Kompleksowa przebudowa dróg osiedlowych, jakimi są
ulice Topolowa i Jodłowa, stanowi etap porządkowania
infrastruktury drogowej w Ciechocinie. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przewidziane w projekcie technologie bazują na rozwiązaniach przyjaznych dla
środowiska naturalnego, dążąc do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń i hałasu. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej przeciwdziała zalewaniu terenu w razie
nagłych zdarzeń pogodowych, a poprawa jakości miejskiej
infrastruktury oznacza również mniejsze koszty eksploatacyjne, które Gmina musi ponosić.
Program będzie realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Uzyskane dofinansowanie pokrywa 95% kosztów inwestycji.
Pozostałe 5% stanowi wkład własny samorządu i pochodzi
w całości z budżetu miasta Redy.

Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Harcerskiej
Najpierw był projekt w Budżecie Obywatelskim, a w nim
zgłoszona przez mieszkańców potrzeba budowy placu zabaw przy ul. Harcerskiej. Projekt wygrał, w roku 2018 plac
powstał. W tym roku, dzięki realizacji projektu „Małe Miasto Reda”, na placu zabaw pojawiły się karuzela i komin do
wspinania.
Od 18 do 24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 realizowany był projekt „Małe Miasto Reda”, inicjatywa Fundacji „Dom mojego Brata” oraz Fundacji BGK. W projekcie
uczestniczyło ok. 110 uczniów z klas 4 i 5 wraz z wolontariuszami z PZS nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi.
Uczniowie poznawali różne zawody, m.in. stolarza, fryzjera, ogrodnika, czy strażaka, a za swoją pracę otrzymywali
wynagrodzenie w formie „ditków kaszubskich”. Wynagro-
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Przy Obwodowej posadzono drzewa
Rozpoczęto nasadzenia wzdłuż ulicy Obwodowej. W pierwszej turze, tuż przed Świętem Niepodległości, w nasadzeniach wzięły udział dzieci z SP5, dla których była to cenna lekcja ekologii, z elementami urbanistyki i planowania
przestrzennego. Tego dnia posadzono 6 drzew, z gatunku
grusza drobnoowocowa. To drzewo o niedużych wymaganiach uprawowych, które dzięki wąskim koronom doskonale nadaje się do sadzenia w miastach wzdłuż dróg i ulic.
Kolejne sadzenie miało miejsce 16 listopada, z udziałem
radnych Rady Miejskiej w Redzie.

fot. UM Reda

dzenie podlegało opodatkowaniu, za odprowadzone podatki można było sfinansować projekt dla swojego miasta.
Reda uzbierała w projekcie 8 tysięcy złotych, a uczestnicy
– w drodze głosowania - zdecydowali, że pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup dodatkowego wyposażenia
placu zabaw przy ul. Harcerskiej.

fot. UM Reda

Projekt „Małe Miasto Reda” uczył dzieci przedsiębiorczości, racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz oszczędzania – zupełnie jak w dorosłym życiu. Uczniowie w praktyczny sposób dowiedzieli się, jak wygląda odpowiedzialne
zarządzanie finansami.

Dziękujemy Fundacji „Dom mojego Brata”, Fundacji BGK,
nauczycielom i wolontariuszom z PZS nr 2 im. Hipolita
Roszczynialskiego w Rumi, pracodawcom oraz wszystkim
osobom zaangażowanym w realizację projektu.

fot. UM Reda

fot. UM Reda

Radni posadzili 6 dębów błotnych Green Pillar. Jest to gatunek bardzo odporny na zanieczyszczenia miejskie, co
istotne w przypadku nasadzeń wzdłuż bardzo ruchliwej
ulicy, jaką jest ulica Obwodowa. Przed zimą Urząd planuje
posadzenie jeszcze czterech drzew z gatunku sosna Pinus
Nigra. Dalsze nasadzenia będą realizowane sukcesywnie
w przyszłym roku.
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ŚLADAMI
DROGOMISTRZA
Z REDY...

Redzkie uroczystości 103 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod obeliskiem poświęconym pamięci założycieli Ochotniczej
Straży Pożarnej w Redzie Lucjana Kellasa i Franciszka
Talaśki, zamordowanych przez hitlerowców 11 listopada 1939 r. w Lasach Piaśnickich.
Stamtąd udano się do kościoła pw. WNMP i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie przedstawiciele władz miasta
i powiatu, redzkich organizacji oraz mieszkańców, złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą
poległych mieszkańców Redy. Odśpiewano też hymn narodowy. Następnie, przy udziale pocztów sztandarowych,
w honorowej asyście druhów OSP Reda, uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie i harcerzy, zebrani przeszli do
kościoła. Tam odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny,
koncelebrowana przez proboszczów wszystkich redzkich
parafii.
Dalszy ciąg redzkich obchodów Święta Niepodległości miał
miejsce w Fabryce Kultury, gdzie po okolicznościowych
przemowach Teatr Muzyczny Hals przedstawił program
słowno-muzyczny pt. „A piosenka za nami szła”. W programie, w sposób historycznie chronologiczny, za pomocą piosenek i tekstów poetyckich, opisany został marsz żołnierza
do niepodległej Polski. Wykonawcy – Beata Andraszewicz,
Mirosław Rymarz, Jan Mazur i Jan Krenc – przypomnieli takie piosenki jak: „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”, „Piechota”, „Jak to na wojence ładnie”, „Pierwsza Brygada”, „Po
ten kwiat czerwony” i wiele innych. A na koniec przyszła
pora na tradycyjne rogale.

Wydarzenie w ramach projektu finansowanego ze środków Akumulatora społecznego uświetnione zostało znakomitym koncertem Sergieja Kriuczkowa. W dalszej części uroczystości, w Izbie Pamięci Drogomistrza, Elżbieta
Grot przypomniała jego zasługi dla Redy i regionu, a Piotr
Frączak przedstawił działalność organizacji społecznych
w XX-leciu międzywojennym.
W listopadzie, w ramach projektu „Śladami Drogomistrza
z Redy...”, któremu patronuje EUREKA, w pięciu redzkich
szkołach odbyły się lekcje historyczne. Młodzież poznawała historię swojego miasta, tę tragiczną, zakończoną Piaśnicą oraz tworzoną przez wybitne postacie z życia społeczno-gospodarczego przedwojennej Redy, zaangażowane,
jak Franciszek Talaśka, w jej rozwój.

fot. nadesłane

fot. Michał Kaczmarek

11 listopada w siedzibie Stowarzyszenia EUREKA odbyła się uroczystość upamiętnienia Drogomistrza Franciszka Talaśki w 82 rocznicę stracenia w grupie 314 patriotów w lasach piaśnickich.

KONTROLA DEKLARACJI
ŚMIECIOWYCH
Urząd Miejski w Redzie informuje o prowadzeniu
wzmożonej weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Działanie ma na celu ujawnienie tych mieszkańców, którzy nie podali rzetelnych informacji, m.in. nie uwzględnili
wszystkich mieszkających w danej nieruchomości. Trzeba
zaznaczyć, że za wywóz odpadów mieszkańców niezarejestrowanych w systemie płaci Gmina, czyli niestety my
wszyscy.
Weryfikacja zgodności złożonych deklaracji odbywa się na
podstawie danych zgromadzonych przez tut. urząd, jednostki podległe oraz inne jednostki organizacyjne i osoby
fizyczne. Sprawdzana jest zgodność podanej w deklaracji
liczby osób z faktyczną ilością mieszkańców zamieszkujących na danej posesji. W przypadku uzasadnionych wąt-
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WŁADZE REDY Z WIZYTĄ
W SZEMUDZIE

BIAŁA WSTĄŻKA 2021

fot. UM Reda

pliwości co do danych zawartych w deklaracji złożonej
przez właścicieli nieruchomości, wzywa się mieszkańców
do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących. Niezłożenie poprawnej
deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do
wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości (do lat trzech).

Od 1 do 7 grudnia odbywał się drugi POMORSKI TYDZIEŃ BIAŁEJ WSTĄŻKI. W roku 2021 ONZ ponownie
zwróciła uwagę, że w cieniu pandemii COVID-19 dochodzi do globalnego nasilenia przemocy domowej. Problem ten dotyczy również Polski.
„Biała Wstążka” to największa międzynarodowa kampania społeczna adresowana do mężczyzn, celem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Przyłączają się do niej
mężczyźni na całym świecie, przypinając białą wstążkę
i udostępniając publicznie swoje zdjęcie w mediach społecznościowych. Burmistrz Miasta Redy i panowie z Urzędu
Miasta w Redzie przyłączyli się do akcji i zachęcają wszystkich do wspierania ruchów i działań antyprzemocowych.

fot. UM Reda

500+ DO ZUS

W październiku delegacja redzkich samorządowców
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kazimierzem Okrojem na czele odwiedzili Gminę Szemud.
Wójt Ryszard Kalkowski zaznajomił gości z najważniejszymi inwestycjami, jakie miały miejsce w ostatnim okresie.
Goście zwiedzili m.in. Centrum Sportowym w Kielnie, budujące się Centrum Samorządowe w Szemudzie oraz siedzibę Gminnej Spółki Komunalnej.
Redzcy samorządowcy zapewnili wójta o woli ciągłego
zacieśniania współpracy i wymiany doświadczeń naszych
samorządów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 września
2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1981) wnioski o świadczenie
wychowawcze od 1 stycznia 2022 r. będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie
– za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy podany przez
osobę uprawnioną.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie
przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze do
31 grudnia 2021 r.

ZACHĘCAMY DO
KORZYSTANIA
Z PROFILU
ZAUFANEGO
Masz profil zaufany i chcesz szybko i skutecznie
otrzymywać decyzje przez ePUAP? Poinformuj
o tym Urząd. To obecnie najszybsza i najskuteczniejsza droga korespondencji.
Urząd Miasta w Redzie wysyła rocznie ponad 16 tysięcy listów. Dużą część korespondencji stanowią
decyzje, między innymi dotyczące podatków i opłat
lokalnych. Tu skuteczne doręczenie jest bardzo ważne. Gdy obywatel nie przebywa w miejscu stałego zamieszkania i nie podaje adresu korespondencyjnego,
przesyłki wracają do urzędu, a podatnik nie wie, jak
zmieniły się stawki lub jakie posiada zaległości. To
ważne, tym bardziej, że koszty upomnień w tym roku
bardzo wzrosły i obciążają mieszkańca.
Informację o wyborze komunikacji przez profil zaufany trzeba koniecznie przesłać do urzędu również
przez ePUAP. Pisma z Urzędu będą przychodzić na
podany automatycznie adres skrzynki. Jednak w przypadku, gdy decyzje dotyczą nieruchomości, która jest
własnością kilku osób, to wybór elektronicznej formy
komunikacji z urzędem muszą zadeklarować wszyscy
współwłaściciele.
Otrzymując decyzję ePUAP-em możemy ją odebrać
w każdym miejscu świata, już kilka chwil po nadaniu
z urzędu. Warunkiem jest jedynie dostęp do Sieci.
Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online. Można go założyć samodzielnie, przez
portal www.gov.pl i potwierdzić m.in. za pośrednictwem niektórych banków lub w urzędzie.
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„PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
RAKOWI SZYJKI MACICY
W GMINIE MIASTO
REDA” PRZEDŁUŻONY
O DWA LATA

Od 2009 roku Reda realizuje gminny program
zdrowotny pod nazwą „Program przeciwdziałania
rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Reda”. Na
ostatniej sesji radni zdecydowali o przedłużeniu
programu o dwa kolejne lata.
„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w Gminie Miasto Reda na lata 2009–2023” jest finansowany wyłącznie z budżetu Gminy Miasto. Umowy
z realizatorami programu zawierane są co dwa lata,
a każda umowa obejmuje dwa pełne cykle szczepień,
czyli dwa lub trzy szczepienia. W roku 2022 będziemy szczepić rocznik 2009, tu uprawnionych jest 187
dziewcząt, a w roku 2023 – rocznik 2010, odpowiednio
179 uprawnionych dziewcząt.
Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem u kobiet do 45 roku życia na
świecie. Główną przyczyną zachorowań jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Rutynowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji HPV
jako ważną część skutecznej profilaktyki raka szyjki
macicy rekomendują m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG), Polskie Towarzystwo Profilaktyki
Zakażeń HPV, a także Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO). PTG szacuje, że powszechne szczepienia całych roczników nastolatek spowodują zmniejszenie
ogólnej liczby zachorowań na raka szyjki macicy od
76 do 96 procent w ciągu 15-20 lat od rozpoczęcia
szczepień.
Obowiązujący w Polsce Program Szczepień Ochronnych dzieli szczepienia na obowiązkowe i zalecane.
Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) należą do grupy szczepień zalecanych
i nie podlegają refundacji. Refundacja szczepionek
jest realizowana głównie przez lokalne samorządy.

grafika: freepik.com
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Klub Senior+ w Redzie realizuje zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne, arteterapeutyczne
i ergoterapeutyczne, a także wspólne wyjazdy
i wyjścia integracyjne. Zajęcia są organizowane
ze środków samorządu Gminy Miasta Reda oraz
środków pochodzących z dotacji w ramach wieloletniego Programu Senior+ na lata 2021-2025.
Pracownicy Klubu Senior+ w Redzie zapewniają seniorom zajęcia, dostosowane do aktualnych potrzeb
i oczekiwań. Istotą działalności Klubu jest również
wspieranie inicjatyw oraz organizacji społecznych.
Od 10 do 31 grudnia zachęcamy do przekazywania
karmy suchej i mokrej na rzecz prowadzonej przez seniorów i pracowników Klubu Senior+ w Redzie zbiórki
żywności dla psów i kotów zamieszkałych w okolicznych schroniskach. Można to zrobić w Klubie Senior+,
zlokalizowanym na terenie MOSiR przy ul. Łąkowej 59.
Szczegółowe informacje na temat zbiórki udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30-15:30, tel. 533 397 780.

29 listopada w Gdyni została podpisana umowa na dofinansowanie projektu “Klimat w szkołach metropolii”,
który realizuje Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Na terenie szkół zostaną wybudowane tzw.
zielono-niebieskie inwestycje, przeszkoleni zostaną
nauczyciele, a uczniowie zyskają wiedzę na temat działań ograniczających zmiany klimatu.
Na ten cel OMGGS otrzymał prawie 3 mln zł dofinansowania. Umowę na realizację projektu podpisali Diana
Piotrowska, p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Michał Glaser prezes Zarządu
OMGGS i Beata Neumann, wiceprezes Zarządu OMGGS.
“Klimat w szkołach metropolii” to największy projekt edukacyjny realizowany na terenie Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot. Bierze w nim udział aż 40 szkół.
W ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele przyrody, biologii lub geografii, otrzymają także niezbędne
materiały dydaktyczne. Każda ze szkół dostanie również
sadzonki i narzędzia do dodatkowych nasadzeń roślin.
Uzupełnieniem działań w szkołach będzie kampania społeczna mająca na celu informowanie o zmianach klimatu,
gwałtownych zjawiskach pogodowych (deszczach nawalnych, suszach).

Fot. Magdalena Czernek/gdynia.pl

10-31 GRUDNIA 2021
ZBIÓRKA KARMY
DLA PSÓW I KOTÓW
W OKOLICZNYCH
SCHRONISKACH

KLIMAT
W SZKOŁACH
METROPOLII

INFORMACJA MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W REDZE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż z dniem 31.01.2022 r. karty przedpłacone banku Millennium tracą ważność.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o stawienie się do tut. Ośrodka w terminie od 15 styczniu
2022 r. w celu rozliczenia środków zgromadzonych na
kartach i odebrania nowej karty.
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Jolanta Dampc

Projekt “Klimat w szkołach metropolii” potrwa trzy lata.
OMGGS realizuje go we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wody oraz z partnerem zagranicznym
International Development Norway. Projekt będzie realizowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany
Klimatu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2014-2021 oraz budżetu państwa.
W projekcie “Klimat w szkołach metropolii” bierze udział
Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie.
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SREBRNA REDA

I Nadmorski Festiwal Teatralny
Od 17 do 20 listopada w Łebie odbywał się I Nadmorski
Festiwal Teatralny, w którym udział wzięła także Grupa Teatralna UTW z Redy, przedstawiając w konkursie spektakl
„Rechot”, na podstawie „Żab” Arystofanesa. Organizatorem I Nadmorskiego Festiwalu Teatralnego, była Biblioteka
Miejska w Łebie. W ciągu czterech dni festiwalu dla uczestników przygotowano warsztaty aktorskie, spotkania i konkurs spektakli.
Jury w składzie: Tomasz Zadrożny, Gosia Bielecka, Dorota Reszke, Marta Jarosińska i Wiesław Kowalski przyznała
redzkiej Grupie Teatralnej UTW III nagrodę. Nagrodę indywidualną otrzymała Danuta Dumitrescu-Malec za indywidualność, charakterystyczny rys postaci i charyzmę sceniczną. W redzkim spektaklu zagrali: Aleksandra Świątecka,
Anna Mostek, Alicja Bubnowska, Alicja Langner, Danuta
Dumitrescu-Malec, Janina Ruszczak, Jadwiga Weber, Lidia
Wojnarowska, Maria Pioch, Maryla Piaskowska, Renata
Albecka-Konkel, Teresa Łukaszewska, Zofia Doering, Waldemar Falkiewicz i Piotr Mostek. Reżyseria - Maciej Wizner.

Fot. archiwum UTW w Redzie

UTW na „Srebrnym Drzewku”
6 listopada studenci UTW wzięli udział w Gali Srebrnego
Drzewka 2021 – nagrody marszałka województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie
pomocy i integracji społecznej. Gala odbyła się w Teatrze
Muzycznym w Gdyni, a zakończył ją wyjątkowy spektakl
„Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa w reżyserii Janusza Józefowicza.

Fot. nadesłane

Fot. archiwum UTW w Redzie

Rada Seniorów w PZS Reda
25 listopada Redzka Rada Seniorów zorganizowała posiedzenie w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. Na zaproszenie członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego Ludwika
Zegzuły, seniorzy mogli zwiedzić nowe skrzydło szkoły,
a następnie wziąć udział w dyskusji z redzkimi radnymi powiatowymi – Markiem Kamińskim i Ludwikiem Zegzułą.

Narodziny Pana
Jak ptaki wracają do gniazda
Tak wszyscy się zbiorą gdy pierwsza gwiazda
Jasno nad ziemią będzie świeciła
Znak - że się Dziecina Święta narodziła
Matka Święta Dziecię tuli
Cicho nuci luli luli
Ni koszulki ni korony
Tylko w rąbek owiniony
Lulajże Jezuniu nie płacz malusieńki
Tu Twoje pałace pośród tej stajenki
Chociaż nie masz berła ani też korony
Za to jesteś Pan nasz jakże uwielbiony
Gwiazda świeci - mróz na dworze
Cicho kwili Dziecię Boże
W żłobie leży pośród woły
Dziecię Święte Jezus mały
Cóż to za noc cóż to za święto
Swarów i złości nikt nie pamięta
Nic że na dworze wieje chłodem
W sercu każdego topnieją lody
Biały opłatek na stole leży
Nim się podzielmy zupełnie szczerze
Z nim przebaczamy najstarsze rany
Niech tylko miłość w sercu zostanie
Więc przy stole stańmy w krąg
I podajmy sobie dłoń
Niech w ten piękny święty czas
Biały chleb połączy nas
Zanim kolędę razem zaśpiewamy
Ci co już odeszli teraz też są z nami
Białym opłatkiem z nimi się dzielimy
Są wśród nas obecni choć ich nie widzimy
Cicha noc kolędą przerywana
Gloria Gloria śpiewają dla Pana
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Słychać radosne Bóg się rodzi...

autor Maria Prena
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KULTURALNA REDA
23 STYCZNIA 2022 | 18:00 | WSTĘP: 35 PLN
Już ze zmienioną datą Fabryka Kultury będzie miała przyjemność gościć kultowy zespół na polskiej scenie rockowej!
23 stycznia Chłopcy z Placu Broni!

fot. MBP w Redzie

GRZEGORZ KASDEPKE
W BIBLIOTECE

GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA
ZAŚPIEWAŁA W FABRYCE

FABRYKA KULTURY
ZAPRASZA
16 STYCZNIA 2022 | 18:00 | WSTĘP: 15 PLN
Fabryka Kultury zaprasza na kolejny koncert z cyklu Jazz
w Fabryce Kultury! Tym razem w Redzie wystąpi KRYSTYNA
STAŃKO TRIO!

fot. Michał Kaczmarek

Dzieci uczestniczące w spotkaniu zadawały autorowi mnóstwo pytań związanych nie tylko z książkami:
• „Gdzie pan kupił ten szalik?”
• „Jaki ma pan rozmiar buta?”
• „Ile ma pan lat?”
Na wszystkie pytania autor odpowiadał cierpliwie
i z uśmiechem, czym zjednał sobie serca i sympatię wszystkich obecnych.

21 listopada nowa sala widowiskowa Fabryki Kultury
wypełniła się publicznością przybyłą na koncert Grażyny
Łobaszewskiej.
Artystka zaśpiewała piosenki zarówno własne, jak i napisane specjalnie dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów i autorów tekstów. Pojawiły się utwory starsze
i nowe. Grażynie Łobaszewskiej towarzyszyła grupa Ajagore
w składzie: Paweł Urowski - bas; Maciej Kortas - gitara i Michał
Szczeblewski – perkusja. Koncert objęło patronatem Radio
Gdańsk, gdzie artystka kształciła się w Studiu Piosenki Polskiego Radia i Telewizji, prowadzonym przez Renatę Gleinert.

fot. Michał Kaczmarek

Gościem naszej biblioteki był znany i lubiany autor piszący dla dzieci, Kawaler Orderu Uśmiechu Grzegorz Kasdepke - twórca „Detektywa Pozytywki”, „Kuby i Buby”,
„Kacperiady”, „Co to znaczy” i wielu, wielu innych.
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KULTURALNA REDA

„ONI” W FABRYCE

fot. Michał Kaczmarek

IV REDZKIE
ZADUSZKI JAZZOWE

fot. Michał Kaczmarek

To niewątpliwie jedno z najważniejszych redzkich wydarzeń kulturalnych, organizowane cyklicznie przez Fabrykę
Kultury w pięknym wnętrzu zabytkowego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Koncert rozpoczął się od wspólnej modlitwy,
poprowadzonej przez o. Marka Kiedrowicza, franciszkanina z Klasztoru Świętej Trójcy w Gdańsku. Następnie Leszek Dranicki, przy akompaniamencie Artura Jurka, odczytał nazwiska muzyków, którzy odeszli w ciągu mijającego
roku. Po tym okolicznościowym wstępie nas tąpiła dwugodzinna część muzyczna. Przed redzką publicznością wystąpili najlepsi trójmiejscy jazzmani. Zagrali i zaśpiewali:
Joanna Knitter, Krystyna Stańko, Przemek Dyakowski, Leszek Dranicki, Dominik Bukowski, Piotr Góra, Artur Jurek,
Janusz Mackiewicz, Krzysztof Paul, Jacek Siciarek, Wojciech
Staroniewicz, Piotr Lemańczyk, Maksymilian Kreft, Mikołaj
Stańko i Adam Żuchowski.

fot. Michał Kaczmarek

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 3 listopada odbyły się IV Zaduszki Jazzowe - muzyczne wspomnienie artystów, którzy odeszli.

Do 31 grudnia w Fabryce Kultury można oglądać wystawę fotografii pt. „Oni” -podsumowanie ponad dwuletnich warsztatów działającej w Fabryce grupy fotograficznej.
Wystawa składa się z prac Sławka Podwojskiego (pomysłodawcy i prowadzącego warsztaty) oraz Justyny Mielewczyk, Małgorzaty Krajewskiej, Liliany Bury i Iwony Biłyk. Ich
charakter najlepiej określa to, co grupa sama pisze o sobie:
„To był trudny czas. Zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia
kontaktów międzyludzkich. Relacje jakie udało się utrzymywać najczęściej odbywały się przez „maskę”. Dlatego
w naturalny sposób w naszym fotograficznym projekcie
skupiliśmy się na człowieku, na twarzy. Zamknęliśmy się
jednak w obrębie nas samych, uczestników warsztatów. To
był w pewnym sensie eksperyment, w którym uczestniczyliśmy po dwóch stronach - modeli i fotografów. Mieliśmy
czas na poznanie się, mieliśmy czas na stworzenie koncepcji portretu, na wspólną pracę nad każdym zdjęciem. Na
wystawę wybraliśmy 44 fotografie, które naszym zdaniem
najlepiej oddają prawdę o… no właśnie po części o modelu,
a po części o fotografie. To było nasze zadanie. Chcieliśmy
dowiedzieć się ile fotografia jest w stanie powiedzieć. Zapraszamy Was na wspólne „czytanie” fotografii.”
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SPORTOWA REDA

fot. Michał Kaczmarek

REDZKI BIEG
MIKOŁAJKOWY 2021

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 5 grudnia odbył się tradycyjny Uliczny Bieg Mikołajkowy
na dystansie 5 kilometrów. Bieg wyjątkowo odbył się
w Parku, gdzie uczestnicy mieli do pokonania trzy pętle. Start i meta biegu zostały zlokalizowane przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

SIMBA NADAL WALCZY
Długi weekend był dla UKS SIMBA REDA bardzo pracowity. 11 listopada młodzi judocy startowali w zorganizowanym przez Akademia Judo Kodokan Polkowice
Memoriale Jigoro Kano w Luboniu, a 13 listopada wzięli
udział XXX Jubileuszowym Turnieju im. Wiesława Sawickiego i kom. Stanisława Filipiaka w Gdyni.
Kolejne z cyklu International Judo League zawody w Luboniu były kolejnym sprawdzianem umiejętności naszych
zawodników przed Mistrzostwami Polski Młodzików.
Uczestnicy turnieju reprezentowali bardzo wysoki poziom,
a reprezentacja UKS SIMBA REDA, w składzie: Nikodem
Cechosz, Leon Kusz, Nikodem Białk, Mateusz Tesmar, Pola
Gazecka, Natalia Rutkowska, Weronika Stogowska i Nadia
Dziadko, osiągnęła imponujące wyniki (dostępne m.in. na
reda.pl)

TRWA DRUGA EDYCJA AKCJI
„ROZBIEGANA REDA”
Od 1 do 31 grudnia miłośnicy biegania mogą się sprawdzić podczas akcji „Rozbiegana Reda”, zorganizowanej
przez MOSiR Reda. Wirtualna formuła rywalizacji sprawia, że każdy sam decyduje, ile kilometrów pokona
w jakim czasie i miejscu.
Zarejestrowane wyniki należy przesłać do organizatorów,
którzy prowadzą klasyfikację z podziałem na kategorie
- kobiety, mężczyźni oraz dzieci do lat 16. Uczestnik akcji
korzysta z jednej z aplikacji mierzącej wyniki biegowe, a następnie przesyła screena, na którym muszą być widoczne
data oraz dystans biegu. O kolejności będzie decydować
suma przebiegniętych kilometrów. Na ostatni zapis organizatorzy czekają 31 grudnia do północy. Może sylwestrowa
przebieżka to dobry sposób na pożegnanie starego roku?
Niewątpliwie znajdą się osoby, które tak właśnie zrobią.

Fot. UKS SIMBA REDA

W zawodach wzięło udział 97 zawodników i zawodniczek,
najlepsze wyniki wśród mieszkańców Redy osiągnęli Michał Zajk i Monika Giejło. Pełna klasyfikacja zawodów znajduje się na stronie www.elektronicznezapisy.pl
Impreza została zorganizowana wspólnie przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, Gminę Miasto Reda,
Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz The North Event.
Nagrody ufundowali Starostwo Powiatowe w Wejherowie
oraz Gmina Miasto Reda. Najlepsi biegacze zostali nagrodzeni statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi. A każdy,
kto ukończył bieg, mógł liczyć na pamiątkowy medal z rąk
radnej Rady Miejskiej w Redzie Emilii Sawickiej – Lieder.
W XXX Jubileuszowym Turnieju im. Wiesława Sawickiego
i kom. Stanisława Filipiaka, odbywającym się 13 listopada
w Gdyni, wzięło ponad 400 zawodników, a redzki klub reprezentowało 16 samurajów. W klasyfikacji klubów reprezentanci rocznika 2012-2013 zajęli drużynowo 3 miejsce,
a reprezentanci rocznika 2010-2011 – 2 miejsce.
W ostatni weekend listopada w Pile odbyły się Mistrzostwa
Polski Młodziczek i Młodzików. Klub UKS SIMBA REDA po raz
pierwszy wystawiał zawodników na turnieju tak wysokiej
rangi. Redę reprezentowało 4 zawodników: Mateusz Tesmar, Weronika Stogowska, Pola Gazecka i Kacper Sadecki.
Brązowym medalistą Mistrzostw Polski został po raz pierwszy zawodnik z Redy – Mateusz Tesmar, kat. wag. 90 kg.
Mateusz na początek stoczył dwa zwycięskie pojedynki,
pierwszy z Maciejem Efner z UKJ Legion Zamość, a drugi
z Michałem Florkiem z KS Błękitni Tarnów. W kolejnej, półfinałowej rundzie zmierzył się Danielem Chamerskim UKS
Sakura Warszawa. Po przegranej walce stoczył pojedynek
o 3 miejsce z Mateuszem Dolny z UKS Copal Trzcianka. Mistrzem Polski został Daniel Chamerski z UKS Sakura Warszawa. W rankingu zawodów, w klasyfikacji generalnej klubów UKS SIMBA REDA zajęła 31 miejsce na 192 kluby.
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POŻEGNANIA
ŻEGNAMY ŁUCJĘ
KUBICKĄ-KOWALCZYK

ODESZŁA ZASŁUŻONA
PEDAGOG

29 listopada, po długiej chorobie, odeszła osoba będąca częścią historii redzkiego samorządu Mecenas Łucja
Kubicka-Kowalczyk, radca prawny w Urzędzie Miasta
w Redzie.

W wieku 95 lat zmarła Stanisława Soińska, długoletnia
nauczycielka redzkich i wejherowskich szkół, wychowawczyni kilku pokoleń młodzieży.
Stanisława Soińska urodziła się 4 stycznia 1926 roku
w wielkopolskim Wiewiórczynie. W czasie wojny, wysłana
na przymusowe roboty, ciężko pracowała w niemieckim
gospodarstwie, a gdy wojna się skończyła, świadoma
swoich zdolności, kontynuowała przerwaną przez wojnę
edukację. W latach późniejszych, gdy podjęła studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim, miała szczęście
studiować m.in. u wybitnego historyka prof. Gerarda Labudy. Aktywnie działała też w Katolickim Stowarzyszeniu
Młodzieży Żeńskiej.
Po studiach, zgodnie z ówczesną polityką państwa, otrzymała nakaz wyjazdu na Pomorze, gdzie rozpoczęła pracę
pedagogiczną. Najpierw w szkole w Gdańsku, a następnie
w Liceum Pedagogicznym w Żukowie. Pracę zawodową łączyła z wychowaniem gromadki dzieci.
W roku 1964 została kierownikiem Szkoły Podstawowej nr
3 w Redzie, a od roku 1971 była profesorem historii w Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie. Od 1980 roku działała w duszpasterstwie Solidarności nauczycieli. Jako emerytowany nauczyciel wejherowskiego liceum nadal uczyła
historii i religii w redzkich szkołach.
Pogrzeb odbył się 24 listopada w Redzie.

Pani Mecenas przeprowadziła Redę przez cały proces komunalizacji mienia państwowego, a był to trudny czas,
gdyż spora część majątku gminy powstała na bazie zasobów po byłej budowanej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu. Do tego doszły przekształcenia własnościowe i inne
zagadnienia związane z początkiem samorządu, których
cała polska palestra dopiero się uczyła. Dalszy, dynamiczny rozwój Redy to w wielkiej części Jej zasługa.
„Każde uzasadnienie da się krótko spuentować” – zwykła
mawiać nasza Pani Mecenas i najtrudniejsze tematy nie
wydawały się już takie straszne. Bardzo nam Jej brakuje.
Była częścią Redy, częścią Urzędu i pamięć o Niej zawsze
z nami pozostanie.

Fot. archiwum prywatne

Fot. archiwum prywatne

W redzkim magistracie pracowała od początku istnienia
samorządu. Brała udział w najważniejszych dla miasta
przedsięwzięciach, jak tworzenie pierwszych struktur samorządowych, realizacja projektów infrastrukturalnych
z dofinansowaniem unijnym, powstanie miejskiej spółki
ciepłowniczo-komunalnej KOKSIK i wiele innych. Zawsze
niezwykle merytoryczna, uważna i zaangażowana – tak
wspominają ją współpracownicy.
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1
Jak co roku o tej porze, 29 października w Przedszkolu nr
1 odbyło się uroczyste przyłączenie dzieci do społeczności
przedszkolnej, a mianowicie „Pasowanie na Przedszkolaka” najmłodszej grupy trzylatków. Tego dnia Motylki po raz
pierwszy miały okazję zaprezentować swoje zdolności wokalno - taneczne. Zwieńczeniem imprezy było obdarowanie
dzieci dyplomami, upominkiem i słodkim poczęstunkiem,
oraz wykonanie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Zbliżające się Boże Narodzenie sprawiło, że w Przedszkolu
zapanowała świąteczna atmosfera. Przygotowaniom dzieci do występów jasełkowych towarzyszył radosny zgiełk,
a z sal zajęciowych dobiegały dźwięki kolęd i pastorałek. Jak
co roku, nasz główny hol kominkowy ozdabia przepiękna,
żywa choinka przystrojona bombkami wykonanymi przez
dzieci i ich rodziców. Okna również zyskały świąteczny
blask, a to za sprawą oryginalnych i starannie przygotowanych ozdób. Zapewne te wszystkie starania miały wpływ
na prezenty jakie w tym roku przedszkolakom przyniósł
Święty Mikołaj. Jego wizyta w dniu 6 grudnia spotkała się
ze spodziewanym entuzjazmem. Najmłodsze dzieci z grupy
Motylków przywitały go z ogromną radością i ekscytacją.
Starsi podopieczni naszego przedszkola zapewniali z pełnym przekonaniem, że czekali na ten dzień cały rok.

fot. A.Ulenberg

Tekst i fot. Martyna Rumkowska

Na początku listopada odwiedził nas teatrzyk Qufer
z przedstawieniem „Legenda o białym orle”. Dzieci z zaciekawieniem oglądały występ aktorów. Poznały legendę
o początkach dziejów Polski i założeniu pierwszej stolicy
Polski - Gniezna.

fot. M.Pacler

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2
10 listopada całe przedszkole włączyło się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Stojąc na baczność, dumnie odśpiewaliśmy hymn Polski. Przygotowaliśmy kotyliony, flagi, biało - czerwone balony i wiele więcej.
Nauczycielki z grupy trzylatków udekorowały salę z okazji
„Dnia Niepodległości”, a wszystko to, by już od najmłodszych lat kształtować w dzieciach postawy szacunku do
historii naszego kraju, symboli narodowych oraz poczucia
przynależności społecznej.
26 listopada dwie grupy pięciolatków – Jeżyki oraz Biedronki – po raz pierwszy wybrały się na wycieczkę do
Multikina w Rumi. Oczywiście nie mogło się obyć bez spróbowania popcornu, a także pokazu jak powstaje.. Gdy na
sali zgasły światła, a na wielkim ekranie pojawiła się bajka
pt.:”Pszczółka Maja: mały - wielki skarb”, emocje sięgnęły
zenitu. Tego dnia uśmiech na twarzach dzieci nie znikał.
Tekst Amanda Ulenberg

10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w naszym przedszkolu odbyła się akademia, podczas której oddaliśmy hołd walczącym i marzącym o wolności przodkom. Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się na
holu przedszkolnym, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Polaków dzień. Dzieci z powagą i w skupieniu wysłuchały występu najstarszej grupy „Sówki”, a o godz. 11:11
zaśpiewaliśmy hymn narodowy, włączając się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Mamy nadzieję, że ta lekcja patriotyzmu na długo zapadnie w pamięci
naszych „Małych Polaków”.
Tekst Monika Dobrosielska
„List napisać każdy może, każdego dnia i o każdej porze”.
Przedszkole nr 2 w Redzie prężnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. W ramach tej współpracy grupa V (Jeżyki) wraz z grupą III (Jagódki) odwiedziła Urząd Pocztowy
w Redzie. Dzieci poznały budynek poczty i jej wyposażenie.
Zapoznały się również ze specyfiką pracy listonoszy oraz
pań na poczcie. Dla przedszkolaków było to bardzo ciekawe przeżycie, które pozwoliło im utrwalić wiedzę dotyczącą
wędrówki listu „od nadawcy do odbiorcy”.
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fot. archiwum Przedszkola nr 2

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 3

fot. archiwum Przedszkola nr 2

Kolejnym interesującym wydarzeniem z życia naszego przedszkola była wizyta przedstawicieli „Gadolandu”
z Redy. W trakcie prezentacji dzieci stanęły oko w oko z wężami, jaszczurkami, pajęczakami, a nawet krokodylem.
Podczas pogadanki, która była bardzo pouczająca oraz
barwna w anegdoty, wynikające z doświadczenia opiekunów gadów, dzieci mogły dowiedzieć się wielu ciekawostek
ze świata zwierząt, dotknąć je i zobaczyć z bliska. Chętni
i odważni mogli uwiecznić ten moment, wykonując indywidualne zdjęcie z jaszczurką na rękach.

fot. archiwum Przedszkola nr 2

W listopadzie odwiedził nas również Iluzjonista. Klimat,
który stworzył czarodziej był iście magiczny. Dzieci były zachwycone sztuczkami jakie prezentował. Przedszkolaki nie
mogły oderwać wzroku od pokazu, w którym między innymi latał stolik, monety wyłaniały się z przeróżnych miejsc,
a kolorowanka sama się pokolorowała.

Przez jeden tydzień listopada przedszkolaki z grupy 0A poznawały owoce i warzywa. Odbywało się to poprzez szereg
różnych zajęć. Dzieci rozwiązywały zagadki słuchowo-wzrokowo-smakowe, wyklejały kontury warzyw i owoców plasteliną, układały owocowo-warzywne puzzle, tworzyły cudaki
z wyciętych kształtów owoców i warzyw, uczyły się piosenki.
Na zakończenie samodzielnie wykonały kolorowe i zdrowe
sałatki owocowe. Było to bardzo smaczne podsumowanie tygodnia promującego zdrowe odżywianie.
Lidia Nowak
2 grudnia w Przedszkolu nr 3 odbyło się podsumowanie
i uroczyste wręczenie nagród laureatom Miejskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci 5- i 6- letnich „Reda w kolorach jesieni”. Celem konkursu było zainteresowanie pięknem naszego miasta i wzbudzenie wrażliwości na zmiany
zachodzące w przyrodzie w najbliższym otoczeniu, a także
rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych dzieci. W konkursie wpłynęło 30 prac z większości placówek
przedszkolnych w Redzie. Prace były zróżnicowane pod
względem użytych technik, widać było ogrom pracy dzieci
włożonej w wykonanie każdej z nich. Z dostarczonych prac
stworzono wystawę na korytarzu szkolnym Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2. Przyznano nagrody za pierwsze
trzy miejsca w obu kategoriach wiekowych, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.
Kategoria 5-latków:
1. Tomasz Jong z Przedszkola nr 1 w Redzie
2. Tomasz Brzozowski z Przedszkola nr 2 w Redzie
3.	K sawier Adamski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Redzie
Kategoria 6-latków:
1. Adrian Mielewczyk ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie
2. Ignacy Tomczyński z Przedszkola nr 1 w Redzie
3. Lena Tocha ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie.
2 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom, którzy przybyli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w towarzystwie swoich mam. Za bardzo liczny udział
i piękne prace zgłoszone do konkursu dziękują organizatorki konkursu, nauczycielki grup przedszkolnych w ZSP2.

Wskakując w grudzień nie możemy przeoczyć najważniejszego wydarzenia, a mianowicie wizyty Świętego Mikołaja, który
w tym roku odwiedził nas dokładnie 6 grudnia. Dla dzieci było
to nie lada przeżycie. Elf, który towarzyszył Mikołajowi opowiedział dzieciom o tym jak wygląda jego praca przed Świętami Bożego Narodzenia. Po krótce zobrazował również fabrykę zabawek. Następnie Mikołaj zadawał pytania dotyczące
zachowania przedszkolaków, a po wysłuchaniu specjalnie dla
niego zaśpiewanej mikołajkowej piosenki rozdał wszystkim
zasłużone upominki.
Tekst Katarzyna Nowaszczuk

fot. archiwum Przedszkola nr 3

Izabela Oberzig
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 4

Pod koniec października uczniowie klas siódmych uczestniczyli w 3-dniowej wycieczce do Warszawy w ramach ministerialnego programu „Poznaj Polskę”. Uczniowie zwiedzili m.in.
Zamek Królewski, Stary cmentarz na Powązkach, Łazienki
Królewskie, Pałac Kultury i Nauki oraz stadion PGE Narodowy. Dodatkowo odwiedzili park trampolin „hangar 646”. Trzydniowy pobyt w stolicy dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.
Róża Ostolska

fot. Monika Iwanicka

fot. archiwum SP2

19 X najmłodsze grupy Lisków, Jeżyków i Żabek miały przyjemność posłuchać bajki czytanej przez młodzież przybyłą
wraz z Mają Stanisz, nauczycielką języka polskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. Przedszkolaki poznały
nową przygodę Kubusia Puchatka, z którą zapoznała dzieci uczennica Karolina Naczk oraz mogły obejrzeć teatrzyk
obrazkowy Kamishibai, własnoręcznie wykonany przez
ucznia Szymona Palucha. Nasze przedszkolaki bardzo miło
spędziły czas i z dużą uwagą słuchały przygód Puchatka
oraz poznały historię o prawdzie i kłamstwie. Dziękujemy
i niecierpliwie czekamy na kolejne spotkania z nowymi bajkami czytanymi przez wychowanków PZS w Redzie.

CO SŁYCHAĆ W SP 2

18 X odbyły się warsztaty pod hasłem: „Przedszkolak bezpieczny na drodze”, prowadzone przez przedstawicieli policji. Dzieci odpowiadały, jakie jest znaczenie najważniejszych
znaków drogowych i jak wygląda oznakowanie przejścia dla
pieszych. Powtórzyliśmy również numery alarmowe i sytuacje, w jakich należy z nich korzystać. Przedszkolaki poznały specyfikę zawodu policjanta oraz mogły przyjrzeć się
z bliska, jak wygląda policyjny strój. Największą atrakcją był
radiowóz policyjny, do którego każdy przedszkolak mógł
wejść i wszystko obejrzeć. To dopiero była frajda, szczególnie jak Pani policjantka zakuła chętne przedszkolaki w kajdanki. Dzieci miały również okazję przymierzyć policyjną
czapkę i wykonać pamiątkowe zdjęcia. Serdecznie dziękujemy za ciekawe warsztaty oraz piękne misiowe odblaski.
Tekst i fot. Ewa Bobrowska

Od września b. r. klasa III d wraz z wychowawcą uczestniczą
w ogólnopolskim programie edukacyjnym MegaMisja. Jest to
program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. We wrześniu uczniowie wykonywali zadania związane z poskromieniem Psotnika – sztucznej
inteligencji, która namieszała w systemach komputerowych.
Wraz z dwojgiem przyjaciół Julką i Kubą, dzieci przemierzają
wirtualny świat Cyfrowego Laboratorium. Wykonują zadania,
dzięki którym uczą się, jak rozróżniać różne źródła informacji. Potrafią ocenić, które informacje są przydatne, umieją się
przedstawić. Wiedzą, że obcym nie udziela się wszystkich informacji na swój temat. Rozumieją, po co stosuje się awatary i nicki. Pierwszy etap już za nami. Za zdobyte „diamenty”
otrzymaliśmy mnóstwo nagród m.in. bloki, farby, plastelinę,
zestawy kreatywne, pędzle, kubki, kredki, pisaki i kolorowanki. Teraz czeka na nas drugie pomieszczenie... z niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwania!
Wioletta Mosińska

fot. archiwum SP2
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fot. archiwum SP2

W listopadzie b. r., w miejskim etapie Konkursu pięknego czytania po kaszubsku wzięło udział aż 15 uczniów SP2 uczęszczających na zajęcia z języka i kultury kaszubskiej. Spośród
nich, pięcioro uzyskało miejsca na podium w różnych kategoriach wiekowych: Helenka Schüttenberg i Zosia Schüttenberg
zajęły I miejsce, Amelia Mastela miejsce II, a Kinga Szarzyńska
– miejsce III w kategorii klas I-III.
W kategorii klas IV-VI miejsce I zajął Mateusz Schüttenberg,
który reprezentował miasto Redę powiatowym etapie konkursu, przeprowadzonym 2 grudnia w Gminie Linia. Na tym
etapie Mateusz zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii
i zakwalifikował się do konkursu regionalnego, który odbędzie się 10 grudnia w wejherowskim Pałacu Przebendowskich. Gratulujemy sukcesów wszystkim naszym adeptom
języka kaszubskiego i trzymamy kciuki za Mateusza!

fot. archiwum SP2

Janina Czerwionke, w przededniu Święta Niepodległości, 10
listopada, została zaproszona do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie niedaleko Łodzi jako nauczycielka języka kaszubskiego z Redy. Przedstawiła uczniom klas
siódmych zajęcia, podczas których mogli poznać Kaszuby,
ich język, tradycję, kulturę i atrakcje turystyczne. Ubrana
w kaszubski strój ludowy opowiedziała, czym charakteryzują się Kaszuby, pokazała flagę i zaprezentowała hymn regionu. Opowiedziała o używanych lokalnie instrumentach
muzycznych, bogatej kuchni regionalnej i znanych Polakach
pochodzących z Kaszub. Uczniowie dowiedzieli się również,
czym jest Szwajcaria Kaszubska, „kaszubskie nuty” czy ”dziadówka”. To spotkanie z rodowitą Kaszubką uświadomiło młodzieży, jak bogata i różnorodna jest Polska pod względem
kulturowym i geograficznym. Każdy region naszej Ojczyzny
jest pełen urokliwych miejsc, cennych zabytków i atrakcji turystycznych. Spotkanie z Panią Janką pokazało młodzieży, że
warto wybrać się na Pomorze, warto odkryć Kaszuby!
Gratulujemy Pani Jance i cieszymy się, że mamy w swoim gronie takiego Ambasadora Kaszub.
W. Muża, J. Czerwionke
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CO SŁYCHAĆ W SP 3

Rok szkolny 2021/2022 jest trzecim, ostatnim rokiem realizacji projektu „ Przyszłość naszej Europy. Unia Europejska wczoraj - dzisiaj - jutro”. Bardzo ważną częścią projektów Erasmus+
są mobilności, jednak wyjątkowe okoliczności spowodowane
pandemią COVID-19 oraz ograniczenia w przemieszczaniu
się wpłynęły na zmiany w harmonogramie działań lokalnych
oraz spotkań uczniów szkół partnerskich.
Wspólnie z partnerami podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu
wirtualnego spotkania z wykorzystaniem Google Classroom.
Pierwsza część odbyła się w dniach 1–3 grudnia 2021. Tematem przewodnim była „Europa dzisiaj”, a szczegółowe zadania dla wszystkich opracowali szkolni koordynatorzy z poszczególnych krajów. Szkoła w Burgas była organizatorem
pierwszego dnia, którego tematem były tradycje w zjednoczonej Europie. Uczniowie naszej szkoły w pięknych strojach
i maskach zaprezentowali informacje na temat karnawału we
Włoszech, Bułgarzy przedstawili Andrzejki w Polsce, uczniowie z Niemiec – tradycyjny ślub w Bułgarii, a Włosi – tradycyjny festiwal Schützenfest w Niemczech. Czwartek został
zaplanowany przez szkołę w Gifhorn. Udaliśmy się wspólnie
w wirtualną podróż po najciekawszych, niekoniecznie bardzo
znanych zakątkach swoich krajów. Uczniowie naszej szkoły
wybrali Redę, Gdańsk, Kraków, Warszawę i Półwysep Helski.
Trzeci dzień spotkania był poświęcony tematyce związanej
z tradycjami kulinarnymi naszych krajów. Uczniowie każdej
ze szkół partnerskich zaprezentowali tradycyjne potrawy,
także bożonarodzeniowe. Wirtualne spotkanie uczniów na
pewno nie dostarczyło tylu wrażeń, ile tradycyjne spotkanie
wyjazdowe, jednak umożliwiło nam kontakt, wymianę informacji i udział w grach.
Tekst i fot. Grażyna Napieraj
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wzięli udział w szkolnym etapie konkursu plastycznego pt. „Zrozumieć niepełnosprawność”, którego celem było wzmocnienie postaw
empatii i zrozumienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Do konkursu przystąpili uczniowie klas 1-3 oraz 4-6 i 7-8.
Prace zostały zaprezentowane na wystawie. Zaangażowanie
i starania artystyczne wszystkich uczniów, biorących udział
w konkursie, bardzo ucieszyły organizatorów. Ocenie podlegały walory artystyczne, pomysłowość i realizacja tematu.
W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostały trzy prace.
We wtorek, 9 listopada 2021 r. pani dyrektor Justyna Zabrodzka wręczyła nagrody zwycięzcom. Ich prace wezmą
udział w etapie ogólnopolskim konkursu!
Kl.1-3: Amelia Skurtys (1.miejsce), Hanna Szablewska (2.miejsce), Grzegorz Zenka (3.miejsce).
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Kl. 4-6: Anna Sultanyan (1.miejsce), Ewa Zwara (2.miejsce),
Natalia Szafranek (3.miejsce).
Kl. 7-8: Natalia Walkowiak (1.miejsce), Konrad Wasiuta
(2.miejsce), Konrad Gawin (3.miejsce).
Wszystkim uczennicom i uczniom, którzy wykazali się postawą pełną zrozumienienia dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - serdecznie gratulujemy!!!
Tekst Ewelina Miszkiewicz, fot. Teresa Dopke

Mikołajki w Szkole Podstawowej nr 3 w tym roku wyglądały
na szczęście zupełnie inaczej niż w ubiegłym. Na korytarzach
i w salach pojawili się uczniowie wyposażeni w różne akcesoria mikołajowe i świąteczne. Kilkanaście klas z tej okazji
wybrało się na wycieczki, m.in. do Drzewiny, gdzie dzieci zanurzyły się w atmosferę krainy Mikołaja. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego można było wziąć udział w akcji charytatywnej i zakupić pluszaka. W bibliotece wypożyczając
tego dnia książki otrzymywało się słodki upominek. Ponadto
w prezencie dla czytelników w księgozbiorze pojawiły się
nowe książki, np. „O psie, który uratował święta”, „Mikołajek.
Święta są strasznie fajne”, „Chłopiec zwany Gwiazdką” czy
też „Gwiazdowy prosiaczek”. Była również okazja, by wziąć
udział w akcji „I Ty możesz zostać Mikołajem” i podarować do
biblioteki książkę.
Oczywiście, nie obyło się bez prezentów, choć czasem, by je
otrzymać należało wykonać różne zadania, a wskazówki za
ich poprawne wykonanie prowadziły do prezentów.
Mikołajki w zimowej aurze i pełne niespodzianek na pewno
wywołały niejeden uśmiech i sprawiły wiele radości zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Tekst i fot. Teresa Dopke

CO SŁYCHAĆ W SP 4
Na sportowo uczniowie naszej szkoły uczcili Święto Narodowe uczestnicząc w 15. edycji Biegów Niepodległościowych
w Kosakowie. Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach
wiekowych na różnych dystansach. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a po biegu rogala i ciepłą zupkę.
Opiekunami byli Ilona Myszk, Jolanta Wojnarowicz i Tomasz
Formella.
Tekst i fot. Ilona Myszk

9.11 odbył się miejski konkurs Méster Bëlnégò Czëtaniô –
Mistrz Pięknego Czytania po kaszubsku. W szranki stanęło
około 40 osób, w tym aż 15 uczniów naszej szkoły, którzy
przez kilka tygodni wytrwale ćwiczyli piękne czytanie konkursowych tekstów. Jury konkursowe obradowało bardzo
długo i zdecydowało się przyznać nagrody 3 z nich:
• Kamil Kosmala z klasy 2d zajął III miejsce w kategorii klas 1-3
• Zosia Dzienisz z klasy 4c zajęła II miejsce w kategorii klas 4-6
• Emilia Młynik z klasy 6b zajęła III miejsce w kategorii 4-6
Wszyscy nasi uczniowie pięknie zaprezentowali otrzymane
fragmenty prozy lub wiersze, wyśmienicie poradzili sobie
z czytaniem niełatwych kaszubskich tekstów, pamiętając
o zasadach wymowy kaszubskich liter. Każdy uczestnik dostał pamiątkowy dyplom i książeczkę.
Olbrzymie gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu.
Wykazali się nie lada odwagą i dużymi umiejętnościami czytania kaszubskich tekstów.
Tekst i fot. Monika Kubisiak

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2021

W ramach programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
w ostatnim tygodniu października odbył się Szkolny Tydzień
Dbania o Relacje, pod hasłem 1000 wariacji na temat relacji! Pierwszego dnia przygotowywaliśmy Challenge klasowy. Przedstawiciele wszystkich klas przygotowywali plakaty
ukazujące ich zespoły klasowe. W tym czasie młodsi uczniowie dyskutowali, kim jest Władca Dobrego Słowa. Kiedy
już ustalono, czego się od niego oczekuje, przystąpiono do
przygotowania tronu, berła i korony. Kolejnego dnia zaprosiliśmy uczniów do przygotowania quizów o klasie. W ten
sposób z ogromną dawką humoru i pozytywnej energii dowiedzieliśmy się o sobie samych, jak nas widzą inni i powspominaliśmy ważne momenty z życia naszych klas. Tymczasem
młodsi uczniowie zaangażowali się w przygotowanie pudełka z łakociami dla duszy. Tak wypełnione pudełko dobrych
wiadomości posłuży wszystkim, którzy będą potrzebować
plasterka na mniejsze i większe zmartwienia. 29 X wzięliśmy
udział w przygotowanych przez Samorząd Uczniowski warsztatach dotyczących relacji. Urozmaiceniem warsztatów
były odegrane przez uczennice klas ósmych scenki, obrazujące kilka typowych sytuacji, które osłabiają lub niszczą dobre relacje z innymi. A na zakończenie ruszyliśmy do tańca.
Wesoła, energiczna belgijka była wspaniałym uwieńczeniem
Tygodnia Dbania o Relacje.

CO SŁYCHAĆ W SP 5

Uczniowie klasy VIIIa ze Szkolnego Koła Teatralnego postanowili zmierzyć się z tekstem „Dziadów” Adama Mickiewicza.
Było to nie lada wyzwanie, z uwagi na XIX – wieczną polszczyznę tekstu. Następnie rozpoczęły się prace nad grą aktorską,
ruchem scenicznym, mimiką, a w ostatniej kolejności – nad
kostiumami i scenografią. II część „Dziadów” nawiązuje do
dawnego obrzędu celebrowanego w przeddzień Święta
Zmarłych. W porozumieniu z Dyrekcją i rodzicami ustalono
więc, że spektakl zostanie zaprezentowany szerszej publiczności 29 października o godz. 19:00 – gdy „ciemno wszędzie,
głucho wszędzie”. Młodych aktorów podziwiali rodzice i nauczyciele, pod wielkim wrażeniem interpretacji romantycznego dramatu.
Tekst i fot. Monika Stanek

fot. archiwum SP 5

Tekst Małgorzata Olszewska, fot. Ewa Miotke
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W niewielkim mieście Ozorków w województwie łódzkim,
znajduje się Zespół Szkół Specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach współpracy międzyszkolnej 4 i 5 listopada uczniowie klasy 3e byli gośćmi tej
placówki. Wraz z uczniami oddziałów edukacyjno-terapeutycznych oraz klasami 1-3 szkoły podstawowej pojechaliśmy
do Uniejowa, gdzie korzystaliśmy z kąpieli w gorących wodach termalnych. Po powrocie czekała na nas pyszna kolacja
i zabawy integracyjne, które pozwoliły bliżej się poznać. Następnego dnia odbył się Bal Przebierańców „W świecie magii
i fantazji”. Różnorodność strojów była ogromna. Dużą atrakcją balu stanowili przybyli superbohaterowie. Na spragnionych i zmęczonych czekała chwila relaksu przy wspólnym
poczęstunku i pamiątkowe zdjęcia. Za udział w balu każdy
z naszych uczniów otrzymał nagrodę. Gdy muzyka ucichła
nadszedł czas na podziękowanie i pożegnanie. Dziękując za
zaproszenie nasi uczniowie wręczyli drobne upominki, a także piękny dyplom. Pojawiły się łzy i smutek, że pora już wyjeżdżać.

8 października w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku
odbyła się III Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji
Morskiej pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Szkoła Podstawowa nr 5 trzymała certyfikat PPEM za swoją działalność
żeglarsko-morską. W panelu dyskusyjnym uczestniczyły
dyrektor Monika Halczak – Lewandowska oraz Agnieszka
Kaszuba, które podkreślały wagę współpracy z instytucjami
zaangażowanymi w projekt szkoleń żeglarskich dla młodzieży i kadry pedagogicznej. Panie zapewniły o kontynuowaniu
edukacji morsko - żeglarskiej w szkole, czego wyrazem będzie udział w nowym projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy”.
Nasza przygoda żeglarska zaczęła się od projektu „Redzka Piątka Pływa na Piątkę - żeglarstwo naszą pasją i kuźnią
charakteru” finansowanym przez Gminę Miasto Reda, a realizowanym przez Yacht Club Rewa. następnie wzięliśmy
udział w programie PPEM. Inicjatorem działań żeglarskich
była Anna Milewska, która razem z Katarzyną Orzechowską
i Agnieszką Kaszubą czuwała nad właściwą realizacją zajęć
praktycznych, teoretycznych oraz spotkań z ludźmi morza.
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CO SŁYCHAĆ W SP 6

fot. archiwum SP 6

8 października 2021 r. odbyło się uroczyste Pasowanie na
Czytelnika Biblioteki szkolnej uczniów klasy I A i I B. Dla uczniów nadszedł kolejny ważny dzień, wszyscy stali się prawdziwymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. Głównym
celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów
do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek
oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na
czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza
uroczystości szkolnych. Specjalnie na tę okazję Pani bibliotekarka Ewa Bielik przygotowała krótką część artystyczną,

Z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego Sejm Rozbiorowy obradujący w roku 1773 powołał instytucję, która miała zająć się organizowaniem edukacji dla młodych
obywateli będącej pod zaborem Polski. Nadano jej nazwę:
„Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”.
Wprowadzono przedmioty przyrodnicze i fizyczne, historię, geografię, a także elementy nauk rolniczych i medycznych; całkowicie nowym przedmiotem była „nauka moralna”, oparta na prawie naturalnym. KEN udało się stworzyć
jednolity system szkolnictwa, zreformować uniwersytety
i opracować zbiór przepisów szkolnych, a powołane przez
nią Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych zreformowało
programy i metody nauczania, wydało nowoczesne podręczniki.
14 października w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej potocznie
zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji klasy czwarte pod
kierunkiem swoich wychowawczyń - pani Angeliki i pani Joanny przygotowały przedstawienie, w którym w zabawny
sposób pokazały swoje pomysły na nowoczesną i przyjazną dla wszystkich szkołę.

fot. archiwum SP 6

fot. archiwum SP 6

fot. archiwum SP 6

W minionym tygodniu w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji mediatorzy rówieśniczy którzy przewodzą mediacjom w redzkiej Szóstce
(w składzie: Hania, Martyna, Tosia, Mateusz, Bartek i Szymon) przygotowali atrakcje i zagadki dla kl. 4-8. Uczniowie
mieli okazję dowiedzieć się, czym jest mediacja, jakie są jej
zasady i jak skorzystać ze wsparcia mediatora rówieśniczego. To był udany dzień!

podczas której uczniowie klas pierwszych odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów
baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy
złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować
książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać
obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy mogli
wypożyczyć swoją pierwszą książkę. Potem wszyscy zostali
zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej
atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem
bezpiecznym, przyjaznym i radosnym.
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30-lecie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki ”
Rok 2021 dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest rokiem szczególnym. Obchodzimy bowiem
30-lecie swojej działalności, w tym 23 lata nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich naszych mieszkańców.
W odpowiedzi na zmianę ustroju kraju, powstanie samorządów gminnych
i przejęcie przez nie kompetencji i obowiązków na mocy ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym powołano związek międzygminny mający na
celu wspólną i skuteczną realizację zadań komunalnych. 22 listopada 1991 r.
zarejestrowano Komunalny Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w rejestrze
związków.
Nazwa "Dolina Redy i Chylonki" ma symboliczne znaczenie i związana jest
z położeniem geograficznym wszystkich gmin członkowskich – rzeka Reda
przepływa przez miasta związku (Wejherowo, Rumię i Redę) oraz Gminę
Wejherowo, a rzeka Chylonka przez Gdynię. Jest w tej nazwie głębszy sens, gdyż
jednocześnie obie rzeki wyznaczają lokalizację Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 110 – będącego jednym z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w Polsce i zasilającym
w wodę pitną gminy Związku. Zbiornik ten jest objęty naszą szczególną ochroną.
Przedstawicielami gmin w najwyższym organie tj. Zgromadzeniu są Prezydenci, Burmistrzowie oraz Wójtowie
poszczególnych gmin, jak również dodatkowi przedstawiciele delegowani przez rady miast i gmin. W ciągu 30 lat
Zgromadzenie Związku tworzyli ludzie zaangażowani w kreowanie spójnej i jednolitej polityki regionu. Potrzeba
współpracy Gdyni z sąsiednimi gminami jest niezwykle ważna w celu wspólnego rozwoju.
„Dolina Redy i Chylonki” jest obecnie dobrze znaną instytucją samorządową w Polsce. Głównym jej celem była i jest
realizacja zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska naturalnego. Począwszy
od 1991 roku Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania związane m.in. z:
✓ ujmowaniem, uzdatnianiem oraz dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe,
✓ odbiorem i oczyszczaniem ścieków,
✓ dystrybucją ciepła zasilanego centralnie,
✓ zagospodarowaniem odpadów,
✓ edukacją ekologiczną.
Dziś Związek wspólnie z gminami jest właścicielem trzech firm: PEWIK GDYNIA sp. z o.o. w Gdyni, która działa
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, OPEC sp. z o.o. w Gdyni, która zajmuje się ciepłownictwem zasilanym
centralnie oraz „EKO DOLINA” sp. z o.o, która zajmuje się gospodarką odpadami.
Poprzez samorządowe przedsiębiorstwa komunalne dbamy o świadczenie usług dla mieszkańców o najwyższej jakości
i bezpieczeństwie. Robimy to zgodnie z najlepszymi wzorcami spełniając najwyższe polskie i unijne wymogi prawne.
Realizowane przez Związek działania są kompleksowe, służą ochronie i poprawie środowiska w regionie oraz w skali
ponadregionalnej.
Od 30 lat Związek jest miejscem tworzenia projektów i strategii, forum dyskusji
i ścierania się poglądów, platformą porozumień.
Ponadto, wspólnie od 23 lat prowadzimy działania edukacyjne dla naszych
mieszkańców. Naszym celem cały czas jest rozwijanie świadomości
proekologicznej u dzieci, młodzieży i dorosłych. Dziękujemy za wieloletnią
współpracę, wspólnie zdobywane doświadczenia oraz zaufanie jakim corocznie
obdarzają nas Państwo przystępując do prowadzonych przez nas działań.
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Uwaga. Zmiana klimatu!
Odc. 1. Retencja wody

Długotrwały brak opadów, ale też opady gwałtowne stanowią
zagrożenie dla terenów rolnych i obszarów zurbanizowanych.
Dlatego tak istotne jest zatrzymywanie wody w miejscu gdzie
ona spada. Można to osiągnąć między innymi przez tworzenie
zbiorników, oczek wodnych, stawów, ale również przez
pozostawienie jak największych obszarów pokrytych
roślinnością.
Kompleksowe podejście do retencjonowania wody to szukanie
rozwiązań w każdym możliwym miejscu. W ramach pojęcia
małej retencji mieszczą się również zabiegi melioracyjne tj.
budowa sztucznych kanałów, rowów wraz z systemem
magazynowania wody w postaci jazów i zastawek. Dzięki nim,
zwłaszcza na obszarach wiejskich, łatwiej jest kontrolować
stosunki wodne. Wpływ na gospodarkę wodną na terenach
rolniczych mają również zadrzewienia i zalesienia. Gleby słabej
klasy - piątej, szóstej - w momencie gdy spada ulewny deszcz nie
wchłaniają wody. Odwrotnie jest w przypadku zalesienia. Ściółka
leśna dobrze wchłania wodę, a potem powoli przenika do gleby.
W ciągu ostatniej dekady, na obszarze gmin zrzeszonych w
Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki"
zrealizowano liczne inwestycje wspierające retencję wód.
Przebudowa węzła integracyjnego przy dworcu kolejowym w
Redzie była przemyślaną inwestycją. Pod powierzchnią parkingu
znajduje się 112 komór rozsączająco-drenażowych, które
rozprowadzają deszczówkę do gruntu. Miejski Park Rodzinny w
Redzie poprzez swą dużą powierzchnię z bujną roślinnością oraz
oczkami wodnymi lub nieckami, zwiększają potencjał retencyjny.
Przy okazji jest to piękne miejsce do czynnej rekreacji.

Potrzebna jest przemiana naszego sposobu myślenia o wodzie.
Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo nasze
i przyszłych pokoleń. Każdy złapany litr wody deszczowej
zmniejsza ryzyko podtopień, powodzi oraz suszy. Jej zbieranie
dodatkowo odciąża kanalizację deszczową oraz obniża koszty jej
utrzymania.
Od czego zacząć?
a) oszczędzajmy wodę w domu i ogrodzie,
b) zbierajmy deszczówkę,
c) zakładajmy oczka wodne, stawy lub ogrody deszczowe,
d) minimalizujmy powierzchnie nieprzepuszczalne dla wody,
e) zastępujmy trawniki łąkami kwietnymi,
f) jeżeli mamy trawnik – ograniczajmy częstotliwość koszenia,
g) chrońmy obszary naturalnej retencji jak mokradła czy
torfowiska,
h) zakładajmy pasaże roślinne (drzewa i krzewy), które mogą
stanowić zwarty pas ochronny na obrzeżach działki, przy drogach,
na miedzach,
i) jeśli to możliwe zalesiajmy nieużytki.
Planując różnorodne przedsięwzięcia, warto zapoznać się
z możliwością dofinansowania z funduszy rządowych lub
samorządowych. Bądźmy aktywni!

Te i wiele innych przykładów działań można
zobaczyć w filmie pt. „Uwaga: zmiana
klimatu! Odc. 1. Retencja wody”.
Zachęcamy do obejrzenia filmu, który
dostępny jest po zeskanowaniu kodu QR.
Rozwiązania na poziomie krajowym i lokalnym warto wdrażać
we własnym gospodarstwie domowym. Przeciętnie przyjmuje
się, że z dachu o powierzchni 120 m² w ciągu deszczu trwającego
20 minut można zebrać ok. 360 litrów wody. Warto ją
wykorzystać i tym samym oszczędzać wodę dostarczaną
z wodociągu.

Rys. Porównanie ilości wsiąkania wody na terenach zalesionych
oraz zabudowanych.

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia!

Reda - Miejski Biuletyn Informacyjny. Wydawany przez Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Tel. 58 678 80 23, fax 58 678 31 24, redaguje Stella Sobczak, tel. 58 678 80 37, e-mail: promocja@reda.pl
Skład i druk: Drukarnia Caro, ul. Chełmońskiego 15, 84-230 Rumia, tel.: 605 04 00 34, facebook.com/drukarnia-caro

