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Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ W REDZIE
URZĄD MIASTA W REDZIE
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Biuro Obsługi Interesanta: 58 678-80-00

fot. Michał Kaczmarek

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
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
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

Podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 31 marca 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1.	Uchwała nr XLVI/454/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie, w drodze darowizny, na rzecz Powiatu
Wejherowskiego, nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasta Redy
2.	Uchwała nr XLVI/455/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto
Reda, nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Wejherowskiego
3.	Uchwała nr XLVI/456/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy
4.	Uchwała nr XLVI/457/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy
5.	Uchwała nr XLVI/458/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie przez trwałego zarządcę - Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Redzie kolejnej umowy dzierżawy z
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem będzie ta sama, dotychczas dzierżawiona nieruchomość,
na okres do 5 lat
6.	Uchwała nr XLVI/459/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat.
7.	Uchwała nr XLVI/460/2022 w sprawie zakresu pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa oraz udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Redy
8.	Uchwała nr XLVI/461/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2022 - 2024 w Redzie
9.	Uchwała nr XLVI/462/2022 w sprawie przyjęcia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w Gminie Miasto Reda
10. Uchwała nr XLVI/463/2022 w sprawie współdziałania
Gminy Miasto Reda i udzielenia pomocy w zakresie
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wspierania Powiatu Wejherowskiego w rozwoju sieci
ponadpodstawowych szkół publicznych na terenie miasta Redy
11. Uchwała nr XLVI/464/2022 w sprawie Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na
rok 2022
12. Uchwała nr XLVI/465/2022 o zmianie uchwały nr
XLI/425/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia
2021 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2022 rok
13. U
 chwała nr XLVI/466/2022 o zmianie uchwały nr
XLI/424/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia
2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy
14. Uchwała nr XLVI/467/2022 w sprawie przystąpienia do
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
- edycja 2022.
Podczas XLVII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 28
kwietnia 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1.	Uchwała nr XLVII/468/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru pomiędzy ul. Cechową, Gdańską, Gniewowską
i linią kolejową w Redzie.
2.	Uchwała nr XLVII/469/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy.
3.	Uchwała nr XLVII/470/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Miasta Redy.
4.	Uchwała nr XLVII/471/2022 o zmianie uchwały nr
XLI/425/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia
2021 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2022 rok.
5.	Uchwała nr XLVII/472/2022 o zmianie uchwały nr
XLI/424/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia
2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.
6.	Uchwała nr XLVII/473/2022 o zmianie Uchwały nr
XLVI/460/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 31 marca
2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa oraz udzielenia upoważnienia Burmistrzowi
Miasta Redy.
Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie eSesja, przekierowanie z www.bip.reda.pl

fot. Michał Kaczmarek
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WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
NA WYŻYWIENIE
I ZAKWATEROWANIE
UCHODŹCÓW
Zagadnienia związane z przyznawaniem świadczenia
pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – pytania i odpowiedzi według
stanu prawnego, który został ukształtowany przez ustawę z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 830)
Jak rozumieć okres 60 dni, za który przysługuje
świadczenie?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn.
zm.), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na
własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom
Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie
pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni, od
dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Świadczenie przysługuje za każdego obywatela Ukrainy
przez maksymalny okres 60 dni od dnia przybycia przez
niego na terytorium RP. Oczywiście pod warunkiem, że za
daną osobę przyjętą do zakwaterowania i wyżywienia na
wskazany okres nie wypłacono już świadczenia (art. 13 ust.
4 pkt 10 ustawy).
Dla przykładu, dany podmiot przyjął dwie osoby z Ukrainy
- jedna z nich przybyła na terytorium RP w dniu 25 lutego
br. - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia trwało do
20 kwietnia br., a druga w dniu 10 marca br. – zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia trwało do 30 marca br.
Tym samym łączny okres, za jaki zostanie przyznane świadczenie wyniesie powyżej 60 dni na dwie osoby, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. Natomiast za każdą osobę indywidualnie okres świadczenia będzie krótszy
niż 60 dni.
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AMERYKAŃSKIE
WSPARCIE DLA
UCHODŹCÓW

LIONS CLUB
DLA OBYWATELI
UKRAINY

fot. Michał Kaczmarek

Każda z tych osób otrzymała ponad 1000 zł. Inicjatorem
zbiórki był mieszkaniec Redy, który od lat przebywa w USA
i obecnie jest dyrektorem klubu tenisowego Oakbourne
Country Club w Luizjanie. Ofiarodawcami byli zaprzyjaźnieni z panem Januszem i jego siostrą Laurą tenisiści i biznesmeni z miasta Lafayette. Jak widać na całym świecie
nie brakuje ludzi o dobrym sercu. Na terenie redzkiego
MOSiR przebywa obecnie około 40 uchodźców wojennych
w różnym wieku.
Ofiarodawcom należą się gorące podziękowania za wsparcie dla osób dotkniętych wojną. Mieszkańcy Redy (w tym
radni) pomagają w różny sposób, goszczą w domach, organizują zbiórki niezbędnych rzeczy, odbywają się lekcje
nauki języka polskiego, dodatkowo są prowadzone zajęcia artystyczne z dziećmi, czy animacja czasu wolnego.
Uchodźcy są wspomagani w poszukiwaniu pracy i załatwianiu urzędowych formalności.

fot. archiwum Urzędu Miasta w Redzie

24 marca w sali widowiskowo–konferencyjnej redzkiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się
wyjątkowe spotkanie. Panie Bożena Conradi i Laura
Conradi - Mejzel przekazały, na prośbę Janusza Conradiego, kwotę 11 970 dolarów (50 718,90 zł) przebywającym na terenie MOSiR uchodźcom z Ukrainy.

Oficjalnym punktem żywienia uchodźców wojennych
z Ukrainy zakwaterowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie jest restauracja „Dobra Strefa”.
Lions Club Trójmiasto, stowarzyszenie, którego jednym z
celów jest pomoc poszkodowanym w wyniku kataklizmów
i katastrof humanitarnych, 26 kwietnia przekazało Redzie
wsparcie rzeczowe w postaci produktów spożywczych
do wykorzystania w przygotowywanych dla uchodźców
codziennych posiłkach. Otrzymaliśmy makarony, kasze,
mąkę, mleko, oleje, konserwy, różnego rodzaje jogurty,
dżemy i wiele innych produktów o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Żywność przywiozła do Redy członkini Lions
Club Trójmiasto pani Mirosława Szczęsna, za pośrednictwem której serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu za
wsparcie akcji pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy.
Inicjatorem kontaktu redzkiego samorządu z Lions Club
Trójmiasto był pan Andrzej Papke - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i koordynator pomocy dla uchodźców w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Oprócz
niego w spotkaniu uczestniczyli miejscy koordynatorzy
pomocy dla uchodźców, zastępca burmistrza Łukasz Kamiński i sekretarz miasta Hanna Janiak.
Wsparcie Lions Club Trójmiasto przyszło w samą porę.
Właścicielka restauracji „Dobra Strefa” pani Marzena
Krogulec od samego początku przygotowuje posiłki dla
uchodźców, a przy obecnych cenach żywności środki
otrzymywane z Funduszu Pomocy nie wystarczają.
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Wiecha na „Piątce”!
29 kwietnia na rozbudowywanej Szkole Podstawowej nr 5
zawisła wiecha. To budowlana tradycja, polegająca na zawieszeniu przystrojonego kolorowymi wstążkami wieńca
na górnej części budynku. Wiechę wywiesza się na znak
zakończenia ważnego etapu budowy – najczęściej po ustawieniu pierwszej krokwi.

W uroczystości wzięli udział: społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 z dyrektor Moniką Halczak-Lewandowską na
czele, Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz
Okrój, radni Rady Miejskiej Leszek Hebel, Mariusz Kreft
i Emilia Sawicka-Lieder; Burmistrz Miasta Redy Krzysztof
Krzemiński z zastępcami Haliną Grzeszczuk i Łukaszem
Kamińskim, pracownicy Referatu Inwestycji i Inżynierii
Miejskiej, a przede wszystkim wykonawca, firma Budrem
Rybak Sp. z o.o. z Luzina. Nie zabrakło też księdza z miejscowej parafii.

Rozbudowa „Piątki” jest najważniejszą redzką inwestycją
w roku. Z powodu reformy oświaty, przywracającej po latach ośmioklasowe szkoły podstawowe i częściowo z powodu rosnącej liczby dzieci w wieku szkolnym, od 2018
roku rozbudowujemy nasze szkoły. Pierwsza była Szkoła
Podstawowa nr 2, następnie Szkoła Podstawowa nr 6, teraz buduje się „Piątka”.
Dotychczasowy budynek jest rozbudowywany o dwukondygnacyjne skrzydło. Na pierwszym piętrze nowego
skrzydła powstanie 6 sal lekcyjnych wyposażonych w niezbędne zaplecze, bibliotekę i pomieszczenia socjalne.
Główne wejście do budynku szkoły znajdzie się w łączniku
między częścią starą i nową.
Aby nie ingerować za bardzo w naturalną rzeźbę terenu,
projektanci zaproponowali wykonanie dwupoziomowego
parteru. Niższa część pomieści oddzielony od reszty placówki oddział zerowy z osobnym wejściem. Powstaną tam
dwie sale dydaktyczne wraz z zapleczem, toaletami i szatnią. Ponadto na parterze będzie gabinet terapii indywidualnej, sekretariat, gabinety dyrekcji, administracja, zaplecze socjalne; w wyższej części parteru znajdzie się pokój
nauczycielski, jadalnia i świetlica W podpiwniczeniu niższej
części przewidziano pomieszczenia techniczne oraz szatnię.
Rozbudowa szkoły pochłonie ponad 10 mln złotych, z czego prawie trzy miliony stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowa, większa „Piątka” przyjmie dzieci we wrześniu, z początkiem kolejnego
roku szkolnego.
Fot. Adam Majkowski
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INWESTYCJE I PROJEKTY

Rozstrzygnięto przetargi na ulepszanie nawierzchni
Zakończyły się dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji polegających na ulepszeniu
nawierzchni terenów gminnych. W pierwszym przypadku
ulepszenie będzie polegało na ułożeniu kostki betonowej,
w drugim – na ułożeniu płyt IOMB. W tym roku Gmina
przewiduje poprawę nawierzchni na 2 000 m2 terenów,
w połowie za pomocą kostki betonowej, w połowie płyt
IOMB. Mogą to być chodniki, miejsca postojowe lub fragmenty dróg. W obu przetargach zwyciężyła lokalna firma
ZOMBRUK.
Poprawa nawierzchni terenów gminnych za pomocą kostki
i płyt IOMB jest zadaniem cyklicznym, realizowanym każdego roku.
Przebudowa Jodłowej i Topolowej jeszcze bez
rozstrzygnięcia
Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy jednej z większych tegorocznych inwestycji pn. „Przebudowa ulic Jodłowej i Topolowej w Redzie”. Zadanie to
uzyskało 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. Reda uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 700 000 zł. Całość inwestycji to około
6 500 000 zł.

fot. archiwum Urzędu Miasta w Redzie

fot. archiwum Urzędu Miasta w Redzie

Ulica Ogrodników będzie utwardzona
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie inwestycji pt. „Ulepszenie nawierzchni ulicy Ogrodników polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowej płytami IOMB”.
Wygrała firma ROMADO-BRZEZIŃSKI z Brodnicy Górnej,
która zaproponowała najkorzystniejszą cenę.
W ramach zadania na ok. 900 metrowym odcinku ulicy
Ogrodników, od ulicy Torowej w kierunku Wejherowa,
zostanie wykonana jezdnia o szerokości 6 metrów z obustronnym poboczem. Przekazanie placu budowy nastąpi
pod koniec maja.
Koszt inwestycji wynosi około 1 700 000 zł, w całości z budżetu miasta.

GRANT Z PROGRAMU
POLSKA CYFROWA
Dzięki środkom pozyskanym z Programu Polska Cyfrowa Gmina Miasto Reda zakupi sprzęt komputerowy na
łączną sumę 801 210 zł. Pieniądze pochodzą z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Całkowity budżet programu to miliard złotych.
Do szkół, przedszkoli, biblioteki, Fabryki Kultury i urzędu
trafią zestawy komputerowe, laptopy i tablety, urządzenia
UPS, oprogramowanie biurowe i antywirusowe, monitory interaktywne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne oraz profesjonalny sprzęt do serwerowni. Zrealizowane również będą
szkolenia wdrożeniowe i z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Pozyskany sprzęt, oprogramowanie i doradztwo przyczynią
się do podniesienia komfortu pracy, a także umożliwią przeniesienie działania do sieci ze szczególnym zachowaniem
zasad dotyczących cyberbezpieczeństwa. Zakup sprzętu IT
służącego doposażeniu serwerowni pozwoli stworzyć infrastrukturę, która będzie w przyszłości służyła projektowaniu
własnych usług dla mieszkańców. Zakup ma również na celu
zapewnienie ciągłość i poprawę jakości pracy urzędu oraz
wszystkich jednostek organizacyjnych miasta Redy.

KWIECIEŃ 2022

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • 7

NIE CUKRZYMY!

ZDROWIE W RODZINIE
POMORSKIE SPOTKANIA
ONLINE DLA OSÓB
POMAGAJĄCYCH
UCHODŹCOM
Jak włączać imigrantów w życie mieszkańców naszego
regionu? Jak mądrze wspierać, gdzie szukać pomocy
i jak dbając o innych zatroszczyć się też o siebie? Zapraszamy na “Pomorskie spotkania online” dla osób,
które pomagają uchodźcom w zadomowieniu się i zbudowaniu nowego życia w naszym regionie. Spotkania
odbywają się cyklicznie na platformie zoom.
Udział w nich jest bezpłatny, a organizowane są wspólnie
przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach unijnego projektu Europejska Platforma Integracji
Miast (EPIC).
Harmonogram “Pomorskich spotkań online”:
• Dla kadr instytucji kultury – o bezpiecznych przestrzeniach dla uchodźców
w każdą środę, w godz. 15.00-17.00
• Dla pracowników socjalnych i wolontariuszy – o wsparciu
osób w uchodźstwie
w każdy czwartek, w godz. 13.00-15.00
• Dla mieszkańców goszczących osoby uciekające przed
wojną
w każdy czwartek, w godz. 18.00-20.00
• Dla doradców zawodowych – o wsparciu osób w uchodźstwie
w każdy piątek, w godz. 10.00-12.00
Czwartkowe spotkania dla mieszkańców goszczących osoby
uciekające przed wojną poprowadzi doświadczona psycholożka, Hanna Hakiel, która od wielu lat pracuje w Niemczech
z uchodźcami.
Więcej informacji można znaleźć skanując poniższy kod:

Z prowadzonych badań wynika, że dla większości Polaków zdrowie i rodzina stanowią najważniejszą wartość
w życiu. Nie przez przypadek hasło Światowej Organizacji Zdrowia brzmi „Zdrowie zaczyna się w domu”.
Programy promujące zdrowy tryb życia, pomagające w poprawie oraz utrzymaniu przez długie lata sprawności fizycznej i psychicznej, powodują zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za siebie, a także bliskich. Chcąc wspierać
profilaktykę zdrowia, Gdyńskie Centrum Zdrowia, w partnerstwie z powiatem puckim i wejherowskim, od dwóch lat
realizuje projekt „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na
terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”.
Wystarczy poświęcić 2 minuty, żeby sprawdzić czy grozi Ci
zachorowanie.
Osoby zakwalifikowane do grupy zagrożonej cukrzycą
zostaną zaproszone na bezpłatne przesiewowe badanie
krwi. Wynik badania wskazujący na stan przedcukrzycowy
uprawni do dalszego udziału w kompleksowym programie
edukacyjnym. Przez rok nad zdrowiem i zmianą nawyków
u uczestników będzie czuwać profesjonalna ekipa fizjoterapeutów i dietetyków.
15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Warto
z tej okazji zadbać o zdrowie swoje i rodziny. Wypełnijcie ankietę na www.niecukrzymy.pl, a potem wejdźcie na zakładkę Aktualności i zróbcie „Rodzinną sałatkę”.
Skoncentruj się na zdrowiu, nie na chorobie.
Już dziś wypełnij ankietę.
Bezpłatny projekt skierowany jest do osób pełnoletnich.
Kontakt: Gdyńskie Centrum Zdrowia, tel. 58 880 83 17.
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POSPRZĄTALIŚMY
RZEKĘ

REDA GOŚCIŁA
MODELARZY

Od 1 do 3 kwietnia w Redzie odbywał się I Festiwal Modeli Kartonowych, w którym udział wzięło 100 modelarzy z całej Polski. Do konkursu zgłoszono 304 modele,
spośród których jury wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych (junior, młodzik i senior) oraz 12
kategoriach modelarskich (budowle, figurki, pojazdy
wojskowe, pojazdy cywilne, kolej, samoloty, śmigłowce, żaglowce, rakiety i SF, okręty, modele wykonane od
podstaw, inne).
Oprócz nagród w poszczególnych kategoriach, jury przyznało także nagrody specjalne. Pełna lista nagrodzonych
znajduje się na stronie www.fabrykakultury.pl
Wydarzeniem towarzyszącym I Festiwalowi Modeli Kartonowych była giełda modelarska, na której pojawili się następujący wydawcy: JSC, Sklej Model, TBP Factory, GPM oraz
stanowisko PPNT Gdynia – druk 3D.
Bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła
się prezentowana poza konkursem wyjątkowa wystawa makiety kolejowej. Działająca pod nazwą „Polska Makieta Modułowa H0” grupa modelarzy kolejowych zaprezentowała
fragment makiety normalnotorowej stacji Lewin Leski oraz
Lewin Leski Wąskotorowy. Na setki pytań o sposób działania, budowę modeli, budowli i infrastruktury kolejowej niestrudzenie odpowiadali współtwórcy prezentowanego segmentu, Małgorzata i Leszek Lewińscy. Towarzyszył im
syn, będący na urlopie, ks. prałat dr Przemysław Lewiński,
I Sekretarz Nuncjatury Apostolskiej na Kubie.
Organizatorami I Festiwalu Modeli Kartonowych byli: Fabryka Kultury w Redzie, mieszkaniec Redy Łukasz Orzechowski
- Nut Only Papercraft i Kartonowa Kolej, pomogło też Gdańskie Wydawnictwo JSC. Wszyscy zgodnie podkreślali, że impreza bardzo się udała. Organizatorzy zapewniają, że za rok
będzie jeszcze lepiej.

fot. Michał Kaczmarek

Rzeka Reda nie zawsze cieszy oko pięknymi widokami, ciągle
można natrafić na miejsca zaśmiecane przez ludzi. Oprócz
„zwykłych” śmieci, na dzikie wysypiska lub wprost do wody
trafiają opony, styropian, dywany, kanapy, lodówki, telewizory, materace czy części samochodowe.
Do tegorocznej akcji sprzątania rzeki w nowej, nieco zmienionej formule włączyły się osoby prywatne, szkoły i przedszkola, a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Redzie wraz
z burmistrzem Krzysztofem Krzemińskim oraz pracownicy
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Akcję wspierały Kajakowe Meandry i Polski Związek Wędkarski z okręgu nr 16. Przez cały czas trwania akcji miasto
zapewniało wolontariuszom worki na śmieci i bezpłatny
odbiór odpadów z miejsc wcześniej zgłoszonych i łatwo
dostępnych dla służb odbierających odpady. Uczestnicy
akcji, wyposażeni w rękawice i worki na śmieci, zebrali kilka ton odpadów z różnych części miasta. Ekipa kajakarzy
wyjmowała nieczystości z nurtu rzeki, natomiast mieszkańcy sprzątali brzegi od ulicy Orzeszkowej na granicy z Wejherowem, przez ulicę Rzeczną na moście przy stajni Pegaz
po ulicę Wejherowską przy moście kolejowym, Miejski Park
Rodzinny i ulicę Kazimierską przed stawem rybnym. Pozostali ochotnicy posprzątali swoje najbliższe otoczenie, które
wymagało wiosennego uporządkowania. W sumie na składowisko w Łężycach trafiło prawie 5 ton śmieci.
Udział w akcji był dobrą okazją do otrzymania zaświadczenia o wolontariacie na rzecz ochrony środowiska lokalnego.
Skorzystało z niego wielu uczniów z redzkich szkół podstawowych i średnich.
fot. Daria Dunajska

fot. Michał Kaczmarek

Już po raz dziewiąty w Redzie odbyła się wielka akcja
społeczna „Sprzątanie rzeki Redy” i swojej okolicy. Jest
to element obchodów Światowego Dnia Ziemi.
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SREBRNA REDA

SENIORZY UCZCILI
ŚWIATOWY DZIEŃ
INWALIDY
Po dwóch latach przerwy, Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Redzie
zorganizował uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy. Zasłużeni działacze otrzymali wyróżnienia.
30 marca, po długiej przerwie wymuszonej pandemią, na
cyklicznym zgromadzeniu spotkali się zarząd i członkowie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Redzie. Na wstępie prezes Elżbieta Lesner poprosiła
o uczczenie minutą ciszy tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym Franciszka Ośmiałowskiego, ważnej
postaci w gronie redzkich seniorów. Odczytano też okolicznościowy wiersz pana Franciszka, napisany z myślą o obchodach Światowego Dnia Inwalidy w roku 2020.
Oprócz członków Związku, na spotkaniu nie zabrakło gości.
Jak zawsze, pojawili się przedstawiciele redzkiego samorządu w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza
Okroja, Burmistrza Miasta Redy Krzysztofa Krzemińskiego
i zastępcy burmistrza Łukasza Kamińskiego, Przybyli także
delegaci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z dyrektor Małgorzatą Bernacką oraz Prezes Zarządu
Okręgowego PZERiI Eugeniusz Podolak i honorowy przewodniczący redzkiego oddziału – Jan Wittbrodt.

SPOTKANIE
WIELKANOCNE
UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU

7 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie
odbyło się spotkanie Wiosenno-Wielkanocne zorganizowane przez Grupę Artystyczną Uniwersytetu III Wieku w Redzie.

fot. archiwum Urzędu Miasta w Redzie

Słuchaczy oraz gości powitała dyrektor biblioteki Katarzyna Zielińska. W miłym towarzystwie wspólnie odczytano
wylosowane sentencje, wspominano polskie i ukraińskie
zwyczaje związane z Wielkanocą. Występ umiliły dwa wykonania wokalne. W spotkaniu wzięli udział ukraińscy uchodźcy, Zastępca Burmistrza Miasta Redy Łukasz Kamiński oraz
radna Rady Miejskiej w Redzie Karolina Bochan.
Fot. Michał Kaczmarek

Po krótkim przypomnieniu historii oraz idei Światowego
Dnia Inwalidy, w dalszej części uroczystości wręczono wyróżnienia za wkład pracy na rzecz funkcjonowania i rozwoju
redzkiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. W tym roku uhonorowano siedem osób: Jadwigę Pienczk, Danutę Domagałę, Krystynę Denisiuk, Lidię Wojnarowską, Marzenę Stojałowską, Annę Hefczyc i Romana
Krefta. Część oficjalną podsumował wiersz autorstwa Tadeusza Buraczewskiego.
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GMINA MIASTO REDA PROWADZI
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”
Konsultacje z pracownikiem Punktu
są możliwe codziennie w godzinach pracy urzędu
osobiście lub telefonicznie w godzinach:
pon.-środa – 7:30-15:30 | czwartek – 9:00-17:00 | piątek – 7:30-15:00
Zachęcamy do kontaktu:
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 10 (parter)
tel. 58 738 60 90 (czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu)
e-mail: czyste.powietrze@reda.pl • www.miasto.reda.pl/czyste-powietrze

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
KAŻDY WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA BUDYNKU JEST ZOBOWIĄZANY
DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW
w podziale na: FORMULARZ A - budynki mieszkalne
i FORMULARZ B - budynki niemieszkalne

FORMA DEKLARACJI

• elektroniczna (dokument składany samodzielnie – strona www.zone.gunb.gov.pl) lub
• pisemna (dokument papierowy składany do Burmistrza Miasta Redy – deklarację można złożyć
osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie lub przesłać na adres Urzędu).

TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

• dla budynków istniejących – do 30 czerwca 2022 roku
Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie
prosi o jak najszybsze składanie ww. deklaracji
• dla budynków nowych – do 14 dni od daty uruchomienia źródła ogrzewania budynku / spalania
paliw.
Więcej informacji:
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 11 (parter)
tel. 58 738 60 69 (czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu)
e-mail: ceeb@reda.pl • www.miasto.reda.pl/ceeb
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DOFINANSOWANIE
Dla kogo?

Na co?
DOFINANSOWANIE

Dla kogo?

Na co?

Dla osób ﬁzycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim
budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dla osób ﬁzycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim
budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Forma

Forma

• Dotacja
• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego (ta forma będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie
• po
Dotacja
włączeniu sektora bankowego w realizację Programu)
• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego (ta forma będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie
po włączeniu sektora bankowego w realizację Programu)

NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ
NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą

•
•
•
••
••
••
•
•
•
•
•
•
••
••
•
•
•

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą
DEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA
ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI
CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I WYMIANA NA
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
CIEPŁA
DEMONTAŻdo
NIEEFEKTYWNEGO
ŹRÓDŁA
ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI
podłączenie
sieci ciepłowniczej
CIEPŁAciepła
NA PALIWO
STAŁE I WYMIANA NA
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
pompa
powietrze/woda
ŹRÓDŁO CIEPŁA
CIEPŁA
pompaNOWOCZESNE
ciepła powietrze/powietrze
DOCIEPLENIE
gruntowa
pompa
ciepła
podłączenie do sieci ciepłowniczej
kocioł
kondensacyjny
pompagazowy
ciepła powietrze/woda
- zakup i montaż ocieplenia
kotłownia
gazowa
w skład, której wchodzi
pompa ciepła
powietrze/powietrze
przegródDOCIEPLENIE
budowlanych, okien,
wykonanie
przyłącza
gazowego instalacji od
gruntowa pompa
ciepła
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
przyłącza
do kotła,
montaż kotła gazowego
kocioł
gazowy
kondensacyjny
garażowych
(zawiera
również
kondensacyjnego
oraz
wykonanie
niezbędnej
- zakup i montaż
ocieplenia
kotłownia gazowa w skład, której wchodzi
demontaż)
dokumentacji
projektowej
przegród budowlanych, okien,
wykonanie przyłącza
gazowego instalacji od
kocioł
olejowy
kondensacyjny
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
przyłącza
do kotła,
montaż kotła gazowego
kocioł
na węgiel oraz wykonanie niezbędnej
garażowych (zawiera również
kondensacyjnego
kocioł
zgazowujący
drewno
demontaż)
dokumentacji
projektowej
DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA
kocioł
pelletkondensacyjny
drzewny
kocioł na
olejowy
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA:
ogrzewanie
elektryczne
kocioł na węgiel
AUDYT ENERGETYCZNY (POD
kocioł zgazowujący drewno
WARUNKIEM WYKONANIA
DOKUMENTACJA
DOTYCZĄCA
kocioł na pellet drzewny
OCIEPLENIA
PRZEGRÓD
ZAKRESU
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
ZAKUP I MONTAŻ
URZĄDZEŃ, INSTALACJI
ogrzewanie
elektryczne
BUDOWLANYCH),
DOKUMENTACJA
AUDYT ENERGETYCZNY
(POD
- demontaż oraz zakup i montaż nowej
PROJEKTOWA,
EKSPERTYZY
WARUNKIEM WYKONANIA
instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
OCIEPLENIA
PRZEGRÓD
ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
(w tym kolektorów słonecznych, pompy
BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA
wyłącznie
do cwu)
-ciepła
demontaż
oraz zakup
i montaż nowej
PROJEKTOWA, EKSPERTYZY
instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
(w tym kolektorów słonecznych, pompy
ZAKUP
I MONTAŻ
ODNAWIALNYCH
ciepła
wyłącznie
do cwu)
ŹRÓDEŁ ENERGII

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

czystepowietrze.gov.pl
czystepowietrze.gov.pl

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST
KOGO I CZEGO DOTYCZY:
Właściciel instalacji jest odpowiedzialny za wymianę starego kotła. Użytkownik instalacji jest odpowiedzialny za stosowanie
paliw dopuszczonych uchwałą. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST dotyczy instalacji grzewczych o mocy do 1 MW,
których użytkowanie służy do: zapewnienia właściwej temperatury w obiekcie budowlanym lub jego części lub podgrzewania
wody użytkowej lub produkcji pary technologicznej.
TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE WYMAGAŃ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MIAST:
KOTŁY
< kl. 3
kl. 3 i 4
kl.5
< kl. 3
kl. 3 i 4
kl.5

01 września 2024
DOSTĘP
DO SIECI C.O.
LUB GAZOWEJ

BRAK
DOSTĘPU
DO SIECI C.O.
LUB GAZOWEJ

01 września 2026
01 lipca 2035
01 września 2024
01 września 2026
01 lipca 2035

KOMINKI I PIECE
kominki, piece, kozy

WYMIEŃ NA:
C.O. LUB GAZOWA / OZE / INSTALACJA NA
PALIWO GAZOWE / INSTALACJA NA LEKKI OLEJ
OPAŁOWY / ENERGIA ELEKTRYCZNA
WYMIEŃ NA:
OZE / INSTALACJA NA PALIWO GAZOWE /
INSTALACJA NA LEKKI OLEJ OPAŁOWY / ENERGIA
ELEKTYRCZNA, INSTALACJA NA PALIWO STAŁE
SPEŁNIAJACA WYMOGI EKOPROJEKTU
WYMIEŃ NA:

01 września 2024

INSTALACJA NA PALIWO STAŁE
SPEŁNIAJACA WYMOGI EKOPROJEKTU

CZYM NIE
MOŻNA PALIĆ?
CZYM NIEOd 1 stycznia 2021
• muł węglowy
MOŻNA PALIĆ?

•
Od 1 stycznia 2021
• węgiel brunatny
• muł węglowy
• paliwa zawierające
•
biomasę o wilgotności
• węgiel brunatny
powyżej 20%.
• paliwa zawierające
biomasę o wilgotności
powyżej 20%.

01 stycznia 2021

CZYM OGRZEWAĆ
DOM?
• paliwo gazowe
CZYM OGRZEWAĆ
• gaz płynny LPG
DOM?

• lekki olej opałowy
paliwo gazowe
• biomasa stała o wilgotności
gaz płynny LPG
poniżej 20%
lekki olej opałowy
• ogrzewanie elektryczne i OZE
biomasa stała o wilgotności
• węgiel dobrej jakości*
poniżej 20%
• ogrzewanie* wymagana
elektryczne
i OZE
kopia świadectwa
jakości
• węgiel dobrej jakości*
•
•
•
•

* wymagana kopia świadectwa jakości

Źródło: www.pomorskie.eu/polityka-antysmogowa
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KULTURALNA REDA
W Bibliotece i Mediatece trwa akcja „Mała Książka- Wielki
Człowiek”, mająca na celu rozpowszechnianie czytelnictwa
wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Dla uczniów szkół podstawowych zorganizowaliśmy po raz
kolejny warsztaty poświęcone zdrowemu stylowi życia pt.
„Książka na zdrowie”.

DZIAŁO SIĘ W BIBLIOTECE
Co tydzień w środowe poranki dla naszych najmłodszych
Czytelników odbywają się „Poczytajki Cioci Krysi”.

Zapraszamy do korzystania z BIBLIOTECZKI PLENEROWEJ
w Parku Miejskim.
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KULTURALNA REDA

fot. Michał Kaczmarek

W Bibliotece czekają nowości wydawnicze dla małych i dużych Czytelników.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrali się do Oksywia na wiosenny spacer.

Przemysław Raminiak (instrumenty klawiszowe); pianista, kompozytor i aranżer. Współpracował z czołowymi muzykami jazzowymi w Polsce min: Janem „Ptaszynem” Wróblewskim, Zbigniewem Lewandowskim, Adamem Maciejem
Strzelczykiem. Często zapraszany jest jako muzyk sesyjny
do współpracy w różnych formacjach, nie tylko jazzowych.
Marcin Jahr (perkusja); profesjonalną karierę rozpoczął
w kwintecie Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego (1987), współpracował m. in. z Garrisonem Fewellem, Nicolasem Simonem, Joachimem Menclem, Piotrem Wojtasikiem, Mieczysławem Szcześniakiem, Kubą Stankiewiczem, Lorą Szafran
z zespołem New Presentation, Zbigniewem Namysłowskim
i z wieloma innymi.

ØRGANEK ZAGRAŁ W REDZIE

W niedzielny wieczór, w ramach cyklu „Jazz w Fabryce
Kultury” wystąpił Adam Wendt Power Set.
Zespół prezentuje nurt jazzu elektrycznego. Niekonwencjonalne instrumentarium, zróżnicowany i dynamiczny
repertuar, oryginalne kompozycje, komunikatywność wypowiedzi muzycznej oraz olbrzymia energia muzyków – to
główne atrybuty zespołu. Projekt ten stanowi ukłon w stronę wielkich mistrzów światowej sceny jazzowej, takich jak
James Brown, Eddie Harris, J.C. Adderley czy Stanley Turrentine.
Zespół wydał dotychczas trzy albumy: Adam Wendt Power
Set (2007), Power Set Live International Edition (2010) i Big
Beat Jazz (2011).
Na redzkiej scenie wystąpili:
Adam Wendt (saksofony); od wielu lat plasuje się w ścisłej
czołówce polskich saksofonistów, m. in. 1990 roku z Walk
Away z Urszulą Dudziak otwierali Europejskie koncerty Milesa Davisa. Dotychczas wziął udział w nagraniu około 60
płyt, nie tylko jako saksofonista ale również jako kompozytor i aranżer.

Fani z niecierpliwością czekali na ten koncert, będący
częścią trasy promocyjnej nowej płyty „Na razie stoję,
na razie patrzę”. Bilety rozeszły się błyskawicznie.
Tomasz Organek jest jednym z najciekawszych polskich artystów. Trasa „Na razie stoję, na razie patrzę” to dynamiczne, przebojowe i bezkompromisowe show z nową muzyką
na nowe czasy. Zespół zagrał w składzie: Tomasz Organek –
gitary, śpiew; Adam Staszewski -bas; Tomasz Lewandowski
– instrumenty klawiszowe; Robert Markiewicz -perkusja.

fot. Michał Kaczmarek

ZA NAMI KOLEJNA UCZTA
DLA MIŁOŚNIKÓW JAZZU
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KULTURALNA REDA
VI PRZEGLĄD TEATRZYKÓW
ZUCHOWYCH
9 kwietnia, w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Redzie, odbył się VI Przegląd Teatrzyków Zuchowych,
w tym roku pod hasłem „W głębi dżungli”.
Swoim talentem podzieliły się aż 3 gromady: 12 Rumska
Gromada Zuchenek „Strażniczki Lilii Wodnej”, 21 Gdyńska
Gromada Zuchowa „Arturianie” i 28 Gromada Zuchowa
„Stumilowy Las” z Redy. Zuchy zaprezentowały się znakomicie, przyznano trzy pierwsze miejsca. Mali artyści otrzymali „Certyfikaty Aktora” oraz nagrody. Wśród publiczności
nie zabrakło redzkich włodarzy – Burmistrza Miasta Redy
Krzysztofa Krzemińskiego i jego zastępcy Łukasza Kamińskiego. Po występach przyszedł czas na skromny poczęstunek przygotowany dla wszystkich występujących oraz całej
widowni.

Po przerwie do zuchów przybyli niecodzienni goście, czyli
ekipa z Gadoland Reda, która przygotowała niesamowitą
żywą lekcję biologii. Dzieci z zapartym tchem obserwowały
z bliska żywe węże oraz inne gady.
– Z całego serca chcemy podziękować wszystkim naszym wolontariuszom z Harcerskiego Szczepu Leśnego Wampum Reda,
dzięki którym to wydarzenie mogło mieć miejsce. Dziękujemy
również Miastu Reda za dofinansowanie naszego wydarzenia,
a dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Redzie za
użyczenie auli – mówi Klaudia Lietzau druhna przyboczna
28 GZ „Stumilowy Las”.
Fot. Klaudia Lietzau

ROZSTRZYGNIĘTO
XXV MIEJSKI KONKURS
WIELKANOCNY
Już od 25 lat uczniowie redzkich szkół i przedszkoli prezentują prace plastyczne w Miejskim Konkursie Wielkanocnym. To jedna z form pielęgnowania tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy.
W tym roku konkurs odbywał się w trzech kategoriach dla
trzech grup wiekowych. Dzieci z przedszkoli i zerówek przygotowywały wielkanocnego kurczaczka, klasy I – III szkoły
podstawowej szykowały wianki i stroiki, a najstarsi uczestnicy, klasy IV – VIII szkoły podstawowej, wykonywali wielkanocne palmy.
Prace można było składać do 8 kwietnia. Łącznie wpłynęły
204 dzieła, z czego przeważającą kategorię stanowiły palmy wielkanocne - ponad 90 pięknych egzemplarzy.
11 kwietnia komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – Tomasz Wiśniewski, Aleksandra Szwarc, Elżbieta Bieńko-Kornacka oraz Dorota Dobrzyńska, przyznała nagrody.
Szczególną uwagę zwracano na kreatywność, nowatorskie
pomysły, samodzielność wykonania pracy oraz użycie nietypowych lub naturalnych surowców.

fot. Fabryka Kultury

W kategorii Kurczak Wielkanocny I miejsce zajął Stanisław
Michalski (Przedszkole Anioła Stróża), II miejsce - Alicja
Miotke, a III miejsce Witek Węgrzynowski (oboje z Chatki
Puchatka). Laureatami kategorii Wianek Wielkanocny zostali: Miłosz Mączka (SP3) – I miejsce, Antonina Łaga (SP5)
– II miejsce i Arkadiusz Kowalski (SP6) – III miejsce. W kategorii Palma Wielkanocna nagrody zdobyli: I miejsce - Martyna Pouch (SP3), II miejsce - Dżamila Browarczyk (ZSP1) i III
miejsce - Oliwier Czarnecki (SP3). Wszyscy laureaci odebrali
nagrody indywidualnie w Fabryce Kultury. Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie organizatora konkursu
www.fabrykakultury.pl.
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KULTURALNA REDA

SPORTOWA REDA

STOWARZYSZENIE
„KUNSZT” WYSTAWIA
SIĘ W GDAŃSKU

NASI ZE ZŁOTEM!

Wernisaż miał miejsce 21 kwietnia. Po otwarciu wystawy
przez kustosza galerii Waldemara Jaroszewicza, głos zabrały prezes Stowarzyszenia „Kunszt” Joanna Mroczek i Beata Zawal – Brzezińska, przedstawiając 20 artystów i ich 74
prace.
Ekspozycja obfituje w różne techniki artystyczne oraz ich
ciekawe połączenia, można podziwiać między innymi malarstwo, asamblaż, ceramikę, haft krzyżykowy, fotografię
czy digital art. Ekspozycja jest kontynuacją wystawy „Człowiek i Świat Fantazji”, która powstała w ramach XVII Redzkich Impresji w 2021 roku.
Wystawę Stowarzyszenia „Kunszt” można zwiedzać do 12
maja, od wtorku do piątku w godz. 12:00-17:00 przy ul. Mariackiej 48 w Gdańsku. Cykliczne wydarzenie artystyczne
„Redzkie Impresje” jest współfinansowane ze środków
Urzędu Miasta Redy oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Fot. Miłosz Majkowski

Od 22 do 24 kwietnia Reda należała do siatkarzy. W halach
sportowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz Powiatowego Zespołu
Szkół, amatorskie drużyny reprezentujące urzędy miast,
gmin i powiatów po raz 24 rywalizowały o tytuł samorządowego mistrza Polski w piłce siatkowej.
Na starcie stanęło 13 drużyn kategorii Open i po 4 w kat.
+45 i +50 lat. Redzki samorząd wystawił dwie drużyny, jedną w kategorii Open i jedną w kategorii +45 lat. W kategorii 45+ drużyna z Redy zajęła trzecie miejsce, a w kategorii
Open nasi reprezentanci odnieśli historyczne zwycięstwo,
pokonując w finale reprezentantów Urzędu Miasta Milicz
2:1. Sukces tym większy, że miliczanie zdobyli w dotychczasowych edycjach 13 medali, w tym 7 złotych i po 3 srebrne
i brązowe.

fot. Michał Kaczmarek

Redzkie Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w tym roku po raz pierwszy pokazuje swoje prace w Gdańsku, w Galerii Mariackiej.

Po dwóch latach przerwy do Redy wróciły Mistrzostwa
Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej.
Przez trzy dni na parkietach hal sportowych w redzkich
szkołach walczyło 21 zespołów z 18 jednostek samorządu terytorialnego. Złoty medal trafił do gospodarzy turnieju.

Klasyfikacja XXIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej
Kat. Open
I miejsce - Urząd Miasta w Redzie, II miejsce - Urząd Miasta Milicz, III miejsce - Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Kategoria 45 +
I miejsce - Urząd Gminy Stare Pole, II miejsce- Urząd Gminy Choczewo, III miejsce - Urząd Miasta w Redzie
Kat. 50 +
I miejsce - Starostwo Powiatowe Człuchów, II miejsce Urząd Gminy Choczewo, III miejsce - Urząd Gminy Goleniów
W meczu o Superpuchar Mistrzostw Urząd Gminy Stare
Pole pokonał Starostwo Powiatowe Człuchów 2:1.
To nie koniec redzkich sukcesów, gdyż za najlepszą siatkarkę finału uznano reprezentantkę Redy Annę Farbotko.
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SPORTOWA REDA
REDA POBIEGŁA
DLA UKRAINY

Zawodnicy klubu SIMBA REDA mieli bardzo pracowity
kwiecień. Drużyna brała udział w czterech turniejach
– 2 kwietnia w Grudziądzu, 9 kwietnia w Toruniu, 10
kwietnia w Gdańsku i 23 kwietnia w Warszawie.
Były medale! Szczegółowa klasyfikacja z każdych zawodów
znajduje się w mediach społecznościowych klubu, a my prezentujemy kilka zdjęć nadesłanych przez panią Annę Rutkowską, prezes UKS SIMBA REDA.

fot. Michał Kaczmarek

Fot. Archiwum UKS SIMBA REDA

W sobotę, 26 marca w kilkunastu miastach Polski biegacze pobiegli w Biegu dla Ukrainy na dystansie 5 km.
W Redzie bieg odbywał się na stadionie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Miasta
Redy - Krzysztof Krzemiński. Na starcie stawiło się około
pięćdziesięciu uczestników w różnym wieku. Bieg odbył się
bez ścigania i pomiaru czasu. Poprzez aktywność sportową
można było pomóc najbardziej potrzebującym, opłata startowa wynosiła 50 zł. W trakcie biegu poinformowano biegających i dopingujących kibiców, że zebrano już ponad 80 tys.
zł. Cała kwota zostanie przekazana Polskiej Akcji Humanitarnej na pomoc dla Ukrainy. Organizatorem redzkiego biegu był Pan Dariusz Rewers - Stowarzyszenie ULTRA - WAY.

PRACOWITY MIESIĄC
UKS SIMBA REDA
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2

„Wiosenne wierszyki łamiące języki”
To tytuł tegorocznego konkursu logopedyczno-recytatorskiego, który odbył się pod koniec marca w naszym Przedszkolu. Celem tego przedsięwzięcia było, przede wszystkim,
rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, jak i również propagowanie poezji wśród dzieci. Konkurs cieszył się
wielkim zainteresowaniem, a na wyzwanie rzucone wszystkim przedszkolakom odpowiedziało aż 32 śmiałków. Ich
umiejętności recytatorskie oceniało jury, w szczególności
biorąc pod uwagę poprawną dykcję, a także umiejętności
wyrażania treści utworu poetyckiego gestem i mimiką. Ciekawych recytacji i interpretacji było wiele, co poskutkowało
przyznaniem przez oceniającą komisję kilku nagród wyróżniających oraz dwóch nagród za trzecie miejsce. Wszystkie
nagrody dla uczestników zostały zasponsorowane przez
firmę Trucker z Rumii za , które bardzo dziękujemy.
Najstarsza grupa „sowy”, aby poznać tajniki zawodu aktora,
4. kwietnia odwiedziła Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Z pomocą doświadczonego pedagoga teatru
dzieci zaznajomiły się z najważniejszymi pojęciami, takimi
jak: rekwizyt, charakteryzacja, zapadnia itp. Starszaki oglądały scenę i widownię z perspektywy aktora. Dowiedziały
się, jak działa teatr oraz na czym polega praca ludzi, którzy
współtworzą spektakle – scenografowie, reżyserzy światła,
krojczy i wielu innych.

Wycieczka do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni
Grupy „Biedronki” oraz „Sówki” poprzez beztroską zabawę
poznawały i odkrywały wiele tajemnic otaczającego nas
świata. Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach „Mały
chemik”, podczas których miały okazję samodzielnie eksperymentować i obserwować reakcje chemiczne.

fot. archiwum Przedszkola nr 1

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1

Młodsze grupy „Biedronki” i „Jeże” wybrały się do „Akwarium Gdyńskiego”, aby poznać piękno podwodnego świata.
Dzieciaki z wielkim zaangażowaniem poznawały morskie
zwierzęta zaspokajając swoją ciekawość na temat ich życia.
Pod koniec kwietnia w naszym Przedszkolu zapanował
świąteczny, wielkanocny nastrój. Przedszkolaki wraz z nauczycielami skupiły się na wielkich przygotowaniach do
celebracji tego radosnego czasu. Malowaniem pisanek,
strojeniu wielkanocnych koszyków oraz przygotowywaniu
palemek nie było końca. Tradycyjnie wszyscy spotkaliśmy
się na Wielkanocnym Śniadaniu. Po złożeniu życzeń i podzieleniu się jajeczkiem zasiedliśmy do wspólnego stołu, na
którym znalazły się wielkanocne potrawy. Jak co roku przed
świętami Wielkiej Nocy do Przedszkola przykicał zajączek
zostawiając upominki w ogrodzie przedszkolnym, co sprawiło najmłodszym wielką radość.

1 kwietnia w naszym przedszkolu królował kolor niebieski,
ponieważ obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Poprzez zabawę dzieci poznały sposoby odbierania
bodźców przez osoby autystyczne. Podsumowaniem dnia
była grupowa praca plastyczna pt. „Świat zmysłów”.

Na początku kwietnia w naszym przedszkolu zrobiło się
bardzo kolorowo. W ramach programu Przedszkole Promujące Zdrowie pod hasłem „Zdrowo, Sportowo, Owocowo”
celebrowaliśmy kolorowy tydzień, który jest formą aktywności edukacyjnej dla całego przedszkola. Każdego dnia poznawaliśmy inny temat o zdrowym odżywianiu, aktywności
fizycznej oraz higienie, a dzieci, jak i pracowników obowiązywał określony kolor ubioru.
Tekst Anna Pawlak, fot. archiwum Przedszkola nr 2
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CO SŁYCHAĆ W ZSP 1
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
21 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy
Dzień Osób z Zespołem Downa, czyli Dzień Kolorowej Skarpetki. Pomimo iż większość osób kojarzy tę datę z pierwszym dniem wiosny, jest to również dzień, w którym powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i zwiększenie
naszej świadomości o tej chorobie, oraz o promowaniu
praw osób z trisomią 21 do pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym.
Nasze przedszkolaki uczyły się i rozmawiały tego dnia o tolerancji, wyrozumiałości, szacunku oraz wrażliwości na potrzeby osób z wrodzonymi wadami genetycznymi. Dzieci
wykonały ciekawe prace plastyczne pod tytułem: Wesołe
kolorowe skarpetki” według własnych projektów i pomysłów. Przedszkolaki założyły w tym dniu, skarpetki „nie do
pary”, okazując tym samym swoje wsparcie i solidarność
z wszystkimi osobami z Zespołem Downa.
Tekst: Ewa Bobrowska i Daria Pawlaczyk,
fot. Ewa Bobrowska

Wiosenna Parada w Przedszkolu nr 4
21 marca do naszego przedszkola zawitała Wiosna. Dzieci
przyszły do przedszkola ubrane w wiosenne barwy. Poznaliśmy zwiastuny wiosny, rozmawialiśmy o wydłużającym
się dniu i coraz krótszej nocy oraz o zwierzętach budzących
się z zimowego snu. Dzieci, podczas prac grupowych, wykonały także prace o tematyce wiosennej, między innymi
dużą PaniąWiosnę. Sadziły również szczypiorek, owies i
inne rośliny. Grupy: Żabek, Biedronek i Motylków zorganizowały wiosenną paradę. Przedszkolaki tego dnia wybrały
się na spacer w poszukiwaniu wiosny. Każde dziecko miało
na sobie wcześniej przygotowany wiosenny akcent. Były to
kwieciste opaski na głowach lub własnoręcznie wykonane
kolorowe kwiatki z papieru. Rozśpiewane przedszkolaki
maszerowały w okolicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1, żegnając zimę i witając kolejną porę roku.

Tydzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO w 1999
roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń w Bangladeszu,
gdzie podczas pokojowej demonstracji w 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma
przypominać o różnorodności językowej i o tym, że język
to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego
dziedzictwa kulturowego ludzkości. W tym roku Dzień Języka Ojczystego przypadał podczas ferii zimowych. Postanowiliśmy jednak, że zorganizujemy kilka przedsięwzięć, które
podniosą naszą świadomość językową i będą kształtować
poczucie odpowiedzialności za polszczyznę. Z dniem 2 marca z inicjatywy nauczycieli języka polskiego rozpoczęliśmy
w naszej szkole Tydzień Języka Ojczystego. W ciągu trzech
pierwszych dni uczniowie klas IV-VIII mogli zmierzyć się
z różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi ich umiejętności. Specjalnie na tę okoliczność przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali stoiska z quizami, krzyżówkami, oraz zabawami językowymi. Wśród nich pojawiły się
wierszyki przepełnione trudnymi do wyartykułowania słowami, wykreślanki dotyczące znajomości słowników i zabawy, podczas których trzeba było się wykazać umiejętnością
posługiwania się poprawną polszczyzną. Ponadto na lekcjach języka polskiego uczniowie oglądali filmy poświęcone
historii polszczyzny, rozwiązywali multimedialne testy poprawnościowe, utrwalali reguły ortograficzne, tworzyli gry
zwracające uwagę na różnorodność i bogactwo językowe,
a także wysłuchali wykładu profesora Jerzego Bralczyka
„Jak mówić, żeby nas słuchano?”. W tych dniach w klasach
VII i VIII przeprowadzono eliminacje do szkolnego Konkursu
Poprawności Językowej 1 z 10. Celem ich było wyłonienie
przedstawiciela każdej klasy, który miał zawalczyć o zdobycie dyplomu Mistrza Języka Ojczystego. 9 marca odbył się
turniej, który skupił uwagę uczniów na tzw. kłopotliwych
wyrazach. Przedstawiciele klas VII i VIII odpowiadali na pytania o znaczenie związków frazeologicznych, pochodzenie
słów, a także o ich odmianę i poprawną formę.
Tytuł Mistrza Języka Ojczystego uzyskał Igor Romanowski
z klasy VIIIe.

Tekst: Ewa Bobrowska i Daria Pawlaczyk,
fot. Ewa Bobrowska
Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w szkolnym konkursie ortograficznym - dyktandzie sprawdzającym pisownię wyrazów z „rz” i „ż”, „ó” i „u”, „ch” i „h” wraz z wyjątkami, a także
pisownię wyrazów wielką i małą literą oraz pisownię łączną
i rozdzielną. Zwycięzcy: Nadia Orent z klasy 4e – I miejsce,
Jan Rompca z klasy 4b – II miejsce i Artur Nowicki z klasy 6b
– III miejsce. Organizatorzy: nauczyciele języka polskiego
i Samorząd Uczniowski.
Tekst: Małgorzata Olszewska, fot.Ewa Miotke
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CO SŁYCHAĆ W ZSP 2

Lider Lokalnej Ekologii – Tydzień Ekologiczny
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie corocznie
uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Lider Lokalnej Ekologii” organizowanym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. W tegorocznej, XII edycji pod hasłem
„Im mniej, tym lepiej”, uczniowie realizowali wiele zadań
dotyczących sposobów ograniczenia odpadów, prezentujących problem nadmiernego konsumpcjonizmu, kształtujących poczucie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan
środowiska przyrodniczego.
Do realizacji działań zaangażowane były zarówno grupy
klas młodszych, jak i starsi uczniowie. Na zakończenie projektu w szkole zorganizowano Tydzień Ekologiczny, podczas którego odbył się m.in. Szkolny Konkurs Ekologiczny
dla uczniów klas IV, Turniej Wiedzy Ekologicznej dla klas V,
odchody Dnia Ziemi oraz EKO zadania.
Uczniowie na wszystkich poziomach klas realizowali wiele
zadań, np.: przygotowanie ulotek nt. „Zapobiegaj i ograniczaj”, przygotowanie plakatów „Zasada 4P (planuj – przetwarzaj - podziel się - posegreguj)”, zaprojektowanie gry
Eko-Memory, przygotowanie eko-kanapki, projektowanie
awatarów, tworzenie tablicy interaktywnej na zajęciach online - W jaki sposób mogę ograniczyć ilość odpadów?, udział
w warsztatach przygotowanych przez Eko Dolinę i KZG oraz
udział w zbiórce elektrośmieci (we współpracy z KZG).
Projekt „Lider Lokalnej Ekologii” zawsze cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej, a osiągane
do tej pory sukcesy motywują do dalszej pracy i działań
na rzecz ochrony środowiska.
Tekst i fot. Anna Gerber,
Joanna Słuszewska-Grychta, Magdalena Szornak
Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie corocznie
Z okazji Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego przenieśliśmy się
w morskie klimaty.
Klasa III b pod opieką pani Joanny Słuszewskiej-Grychty
przygotowała bardzo ciekawe makiety morskiego wybrzeża. Klasy starsze miały warsztaty z dr Stellą Mudrak-Cegiołka, która w naszej szkole uczy biologii, ale z zawodu jest
oceanografem. Dzieci dowiedziały się, co żyje w głębinach
wód, następnie same stworzyły własną rafę koralową. Każdy mógł się zapoznać z informacjami, jak wyjątkowy akwen
mamy tuż obok nas i dlaczego warto go chronić.

Sukcesy naszych uczniów
Jakub Radzimiński (kl. VIII a) uzyskał tytuł Laureata w III
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Juniorów.
Tytuł ten zapewnia Jakubowi zwolnienie i 100% punktów na
egzaminie końcowym z języka angielskiego klas ósmych.
Jakub Czajka, uczeń klasy IV c, zajął 5 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym Galileo. Uzyskał tytuł laureata. Zofia Tartas (kl. VII b) i Maja Torchalska (kl. IV b) zajęły
III m. w swoich kategoriach klasowych w Powiatowym Konkursie Plastycznym inspirowanym Twórczością Stanisława
Lema „Planeta Robotów”. Lena Sapierów (IV b) otrzymała
wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy sukcesów i dziękujemy naszym
uczniom za piękne reprezentowanie Szkoły.
Dzień autyzmu
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu propagowania
wiedzy na temat spektrum zaburzeń autystycznych oraz
wzmocnienia akceptacji dla osób w spektrum i zwrócenia
uwagi na trudności, z jakimi mierzą się każdego dnia. Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z komunikacją,
postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. W ZSP2 Dzień Autyzmu obchodziliśmy 1
kwietnia. Zgodnie z hasłem: „Nie bądź obojętny, bądź na
niebiesko”, kolorem dominującym w tym dniu był kolor niebieski. Szkoła „zaświeciła na niebiesko” i została oklejona
hasłami, zwracającymi uwagę na najczęściej występujące
emocje i trudności osób autystycznych. Na zajęciach z wychowawcami uczniowie przygotowali tematyczne plakaty,
ulotki i lookbooki z informacjami o tym, jak wyglądają relacje społeczne, emocje u osób ze spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Celem akcji było uzmysłowienie uczniom,
że osoby z autyzmem są takie same, jak wszyscy, tylko inaczej odbierają świat. Każdy z nas jest inny, lubi inne zabawy i inaczej postrzega świat, ważne abyśmy się wspierali
i pomagali sobie wzajemnie, ponieważ każdy zasługuje na
szacunek, miłość i uznanie.
Tekst i fot. Ewa Zielińska
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Dzień Patrona
W środę, 23 marca, w Szkole Podstawowej nr 3 obchodziliśmy Dzień Patrona – Stefana Żeromskiego. W tym
dniu wszystkie klasy, od 4 do 8, brały udział w pisaniu testu, w którym udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące
związku Stefana Żeromskiego z naszym regionem. Należało uważnie wysłuchać wiadomości przygotowanych przez
organizatorów konkursu o Patronie, przeczytanych przez
radiowęzeł szkolny. Wiadomości dotyczyły zainteresowań
pisarza ziemią kaszubską, Wybrzeżem Bałtyckim, osobliwościami przyrody. Druga część konkursu polegała na
wcześniejszym przygotowaniu prac plastyczno-informacyjnych, których celem było przybliżenie sylwetki Stefana
Żeromskiego. Zadania zostały podzielone w następujący
sposób: klasy 4 i 5 wykonywały zakładkę do książki poświęconą pisarzowi, klasy 6 i 7 zaprezentowały gazetkę klasową
o życiu i twórczości Żeromskiego, natomiast klasy 8 zaprojektowały okładkę do książki, a zarazem doskonale znanej
lektury pt. „Syzyfowe prace”.
W tym roku szkolnym najlepsze okazały się klasy: I miejsce
klasa 4D, II miejsce klasa 8B, III miejsce klasa 8C.
W dniu 28 marca nastąpiło uroczyste wręczenie nagród
i dyplomów dla zwycięskich klas przez panią dyrektor Justynę Zabrodzką i organizatorów konkursu.
Tekst Mirosława Wróblewska, fot. Grażyna Napieraj

Kiermasz wielkanocny
8 kwietnia odbył się kiermasz świąteczny z ozdobami oraz
kartkami świątecznymi przygotowanymi przez uczniów
klas 0-VIII. Kiermasz rozpoczął się od przemowy Pani Dyrektor, która złożyła podziękowania p.Przemysławowi Gierakowi, działającemu na rzecz naszej placówki, m.in. wyposażając bibliotekę szkolną. Następnie odbył się pokaz grupy
tanecznej uczniów klas 0-IV, która przygotowała aż dwa występy. Kiermasz zakończył się sukcesem, udało zebrać się
ok. 2500 zł, przekazanych na rzecz Rady Rodziców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację kiermaszu, w szczególności: Radzie Rodziców, która
zorganizowała kawiarenkę, p. Sylwii Wilczewskiej i p. Justynie Klein-Melcer, które przygotowywały watę cukrową oraz
popcorn, p. Katarzynie Orzechowskiej za przygotowanie zespołu tanecznego i zorganizowanie pokazu dla uczestników
kiermaszu, p. Beacie Grzymkowskiej i p. Ewie Kotłowskiej
za pomoc przy organizacji i wszystkich pracach porządkowych, Wolontariuszom i Samorządowi Szkolnemu, którzy
zajmowali się sprzedażą ozdób i kartek, a także wszystkim
rodzicom, nauczycielom i uczniom. Z niecierpliwością czekamy na kolejny kiermasz.
Tekst Joanna Samorajczyk, Marta Szulc-Przybył
fot. Agnieszka Gomułka

X Powiatowy Konkurs Geograficzny w SP3
Tematyka tegorocznej edycji dotyczyła klimatów Ziemi. W
konkursie wzięło udział pięć szkół: SP z Ciekocina, SP nr 7
z Rumi, SP nr 8 z Rumi, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z
Wejherowa oraz SP nr 3 z Redy. Konkurs tradycyjnie podzielony był na dwa etapy. Pierwszy z nich odbywał się w poszczególnych szkołach. Jego celem było wytypowanie dwuosobowych zespołów do drugiego etapu. Drugi etap odbył
się w formie online i polegał na rozwiązaniu testu. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu
zagadnień obowiązujących na konkursie. Rywalizacja była
bardzo wyrównana. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła:
Czarnecka Oliwia ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Rumi. Na
II miejscu uplasował się Szkaradkiewicz Szymon z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie. III miejsce zdobył Drozdowski Maciej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Wejherowie. Reprezentant SP3– Aleksander Żala zajął VI miejsce. Uczniowską wiedzę oceniała komisja konkursowa w składzie: Urszula Obłuda i Katarzyna Danisewicz.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu serdecznie gratulujemy!
Tekst Katarzyna Danisewicz

Pomorskie Żagle Wiedzy
W marcu rozpoczęły się zajęcia w ramach programu „Pomorskie Żagle Wiedzy”. Uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu edukacji morskiej i informacji o Morzu Bałtyckim.
Wysłuchano szant, wykonano prace plastyczne. Na zajęciach sportowych można było sprawdzić swoją sprawność
fizyczną poprzez gry i zabawy ze sznurem oraz zagrać w
koło fortuny. Na kolejnych warsztatach nasi podróżnicy
wcielili się w rolę marynarzy, śpiewali szanty, rysowali żaglówki, zrobili mini regaty papierowych żaglówek. Już niedługo czeka naszych marynarzy wizyta w porcie rybackim
w Pucku. Koordynatorzy: Katarzyna Orzechowska, Agnieszka Kaszuba. Nauczyciele wspierający: Celina Dawidowska,
Bogusława Paszowska.
Fot. Agnieszka Kaszuba
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Gmina Kosakowo realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Pomorskie Żagle Wiedzy –
Partnerstwo Gminy Kosakowo”, w którym Gmina
Miasto Reda jest partnerem.
Celem projektu jest poprawa jakość edukacji ogólnej.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 763 514,64 PLN

1

fot. archiwum SP 6

Jesteśmy dumni!
16 marca w SP 57 w Gdańsku odbył się trzeci etap Konkursu Języka Polskiego. Wzięło w nim udział ponad siedemdziesięciu uczniów z całego województwa, w tym dwoje
reprezentantów naszej szkoły, uczniów klasy 8a, Wiktoria
oraz Igor. Do zadań konkursowiczów należało udzielenie
odpowiedzi na pytania wykraczające poza ramy podstawy
programowej dla szkoły podstawowej oraz wykazanie się
dobrą znajomością lektur z listy przygotowanej przez organizatorów zmagań. Zarówno Wiktoria, jak i Igor poradzili
sobie znakomicie z rozwiązywaniem konkursowego arkusza i za swoją pracę otrzymali zasłużone laury. A wszystko
dlatego, że w trwającej od grudnia fazie przygotowań wykazali się ogromną samodyscypliną oraz uporem w dążeniu
do celu. Wiktoria, dzięki swojemu talentowi do niecodziennego formułowania myśli, uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i może cieszyć się
dodatkowymi punktami rekrutacyjnymi do szkoły ponadpodstawowej. Igor, mistrz dokładności i miłośnik mitologii,
został laureatem tegoż konkursu, co oznacza, że zostanie
zwolniony z egzaminu ósmoklasisty oraz przyjęty w pierwszej kolejności do wybranej przez siebie szkoły wyższego
stopnia. Serdecznie gratulujemy Igorowi, Wiktorii oraz Pani
Joannie Borkowskiej – nauczycielce języka polskiego, która
wspaniale przygotowała naszych zwycięskich ósmoklasistów do konkursu!

Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. W naszej szkole świętowaliśmy pod hasłem „Słowa ranią. Pomyśl
zanim powiesz”. Jak co roku założyliśmy kolorowe, niedopasowane parami skarpetki, przygotowaliśmy prezentację multimedialną i tablicę informacyjną. Młodsze dzieci dekorowały
szablony skarpetek według własnego pomysłu. Wszystko to,
aby podkreslić prawo osób z Zespołem Downa do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym. Uczniowie wykonali również kolorowe kartki, które zostały przekazane do Przedszkola Specjalnego PZKS w Wejherowie.
Zespół nauczycieli współorganizujących proces kształcenia

UWAGA!

Od 1 maja 2022 r., na obszarze Metropolitalnego
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
w komunikacji miejskiej organizowanej przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Urząd
Miejski w Wejherowie przestają obowiązywać
bezpłatne przejazdy dla migrantów
wojennych z Ukrainy.
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CZY MOŻESZ OGRANICZYĆ ILOŚĆ ODPADÓW I CHRONIĆ ŚRODOWISKO?
Ile odpadów wytwarzamy?
Statystyczny mieszkaniec Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wyrzucił w 2020 roku aż 422 kg odpadów.
Porównując dane z lat ubiegłych widać, że masa ta z roku na rok wzrasta. Dlaczego tak się dzieje? Główne powody to
nadmierna konsumpcja, krótka trwałość produktów, nadmierna ilość opakowań. Czas to zmienić. Odpowiedzialne
postępowanie z odpadami dotyczy każdego z nas. Zmiana nawyków czasem może być trudna, ale jest konieczna dla nas
samych, dla przyszłych pokoleń, dla środowiska.
Segregacja odpadów to obowiązek
nas wszystkich. Coraz lepiej sobie z tym radzimy,
jednak powinniśmy zacząć od świadomych
„wyborów konsumenckich”. Unijna dyrektywa
2008/98/WE wprowadziła pięciostopniową
hierarchię postępowania z odpadami, której
najważniejszym celem jest zapobieganie
i o g ra n i c z e n i e w y t w a r z a n i a o d p a d ó w.

Co możemy zrobić, żeby odpadów było mniej?
nie ulegaj reklamom - zastanów się nad
każdym zakupem - kupuj tylko to, co jest
Ci potrzebne

wybieraj produkty bez opakowań lub w opakowaniach nadających
się do recyklingu
daj przedmiotom drugie życie odsprzedaj lub przekaż potrzebującycm

unikaj artykułów jednorazowych
i wielokrotnie pakowanych

uszkodzone rzeczy możesz naprawić

nie kupuj na zapas i nie marnuj żywności

używaj opakowań wiele razy

unikaj kupowania nowych ubrań - stare
możesz przerobić lub z kimś się wymienić

pij wodę z kranu

kupuj produkty lokalne

zakup używanego towaru jest tańszy i bardziej eko, niektóre przedmioty możesz wypożyczyć

!

ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU ODPADÓW
UŻYJ PONOWNIE
SEGREGUJ ODPADY

!

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!

MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”
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