Nr 5 (210)

MAJ 2022

nakład 2.000 egz.

bezpłatny

ISSN 1507-5087

www.reda.pl

DNI REDY 2022

Zdjęcia: Adam Wysocki

2 • REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

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 XLVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 26
maja 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XLVIII/474/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. U
 chwała nr XLVIII/475/2022 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Redy”
3. Uchwała nr XLVIII/476/2022 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Redy”
4. Uchwała nr XLVIII/477/2022 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Redy”
5. Uchwała nr XLVIII/478/2022 w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Miasta Redy”
6. Uchwała nr XLVIII/479/2022 w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Miasta Redy”
7. Uchwała nr XLVIII/480/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie
8. Uchwała nr XLVIII/481/2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reda dla obszaru położonego w rejonie ulicy
Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905
9. U
 chwała nr XLVIII/482/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym dzierżawcą, umowy
dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Miasta Reda, na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy
10. Uchwała nr XLVIII/483/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat
11. Uchwała nr XLVIII/484/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te
same nieruchomości, na okres do 3 lat
12. Uchwała nr XLVIII/485/2022 o zmianie Uchwały nr
XLI/423/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia
2021 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy
rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu na publiczne
drogi powiatowe na terenie miasta Redy
13. U
 chwała nr XLVIII/486/2022 o zmianie uchwały nr
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XLI/425/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia
2021 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2022 rok
14. Uchwała nr XLVIII/487/2022 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
Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie eSesja, przekierowanie z www.bip.reda.pl
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POŻEGNANIE
ŻEGNAMY
JERZEGO KOSKĘ

LEKCJE OBYWATELSKIE
MRM
Ostatni miesiąc przed wakacjami oznacza dla uczniów
redzkich szkół podstawowych udział w ciekawym projekcie przygotowanym przez rówieśników.
Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie, pod opieką radnego
Rady Miejskiej Radosława Fariona i zastępcy burmistrza Łukasza Kamińskiego, przeprowadza cykl lekcji obywatelskich
dla najstarszych klas. Przedmiotem lekcji jest konstrukcja
i realizacja miejskiego budżetu oraz znaczenie działań młodych mieszkańców dla samorządu miasta. Pokazywana
jest struktura dochodów i wydatków, co to są subwencje,
jakie zadania gmina musi finansować we własnym zakresie
i co dzieje się z podatkami. Podczas lekcji uczniowie mają
też możliwość zadawania pytań i zgłaszania pomysłów lokalnym samorządowcom oraz swoim przedstawicielom
w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Druga część lekcji należy
do radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, którzy prezentują
swoją instytucję, pokrótce opowiadają o bieżącej działalności i zachęcają uczniów do udziału w corocznych wyborach
do MRM, które odbywają się jesienią.
Prawie siedem lat istnienia Młodzieżowej Rady Miejskiej
ukazuje duży stopień zaangażowania młodych w miejskie
sprawy. Młodzieżowa Rada pełni funkcję konsultacyjną
i doradczą przy Burmistrzu Miasta Redy. Lekcje odbywały się od 2 do 10 czerwca we wszystkich redzkich szkołach
publicznych i jednej prywatnej.
Fot. UM w Redzie

1 czerwca 2022 r. po długiej chorobie zmarł Jerzy Koska
– od 1998 roku radny Rady Miejskiej w Redzie, przewodniczący Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego
kadencji 2010-2018. Wieloletni kierownik gospodarczy
w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie
W roku 1992 powołał Społeczny Komitet Budowy Sieci Kanalizacyjnej i Sanitarnej i Sieci Gazowej w ulicy H. Derdowskiego. Chęć dalszego zaangażowania w sprawy miasta zaowocowała decyzją rozpoczęcia działalności samorządowej
z pozycji radnego. Zawsze szybko i skutecznie reagował na
zgłaszane przez mieszkańców problemy na terenie całego
miasta. Aktywnie działał na rzecz współpracy miasta z policją i w ramach Komisji Bezpieczeństwa w powiecie wejherowskim pracował nad kwestiami dotyczącymi Redy. Był
bardzo zaangażowany w sprawę poprawy bezpieczeństwa
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 216 zwanym „Rekowską
Górką”, co między innymi zaowocowało budową w roku
2016 zapór oddzielających kierunki jazdy pojazdów na
Półwysep Helski. Pracował nad rozwojem sieci miejskiego
monitoringu. Był współinicjatorem stworzenia programu
likwidacji eternitu z dachów redzkich domów. Z jego inicjatywy powstał alternatywny dojazd do siedziby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Dbał o upamiętnienie ważnych wydarzeń z historii Redy, a także o promocję
historycznych budowli naszego miasta – starego młyna
i kuźni, mostów na rzece Redzie w ciągu ulicy Puckiej, dawnego budynku drogomistrza i starej poczty przy dworcu
PKP.
Był współtwórcą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie.
Wielokrotnie służył radą młodym samorządowcom, zachęcając ich do podejmowania nowych tematów i inicjatyw. Po
wycofaniu się z pracy w Radzie Miejskiej zaangażował się
w działalność Redzkiej Rady Seniorów.
Był człowiekiem sumiennym, oddanym i obowiązkowym.
W gronie samorządowców cieszył się autorytetem i uznaniem. Takim Go zapamiętamy.
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Obchody Dni Redy 2022 rozpoczęły się 3 czerwca w Fabryce Kultury uroczysta sesją Rady Miejskiej. Wśród
przybyłych gości znaleźli się m.in. parlamentarzyści
Henryka Krzywonos-Strycharska i Kazimierz Plocke,
Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, delegacja
samorządowców z Okręgu Wileńskiego, przewodnicząca Stowarzyszenia Reda-Waldbronn Bożena Arnold,
przedstawiciele sąsiadujących z Reda samorządów
oraz współpracujących jednostek i instytucji.

kronikarzowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie i Wiesławowi Kornackiemu – byłemu prezesowi redzkiej OSP.
Następnie wręczono trzy medale „Zasłużony dla Miasta
Redy”, które decyzją Rady Miejskiej w Redzie w roku 2022
otrzymali: Marzenna Jodłowska, Bożena Natzke i Elżbieta
Lesner. Wśród wyróżnionych za zasługi dla miasta znalazł
się również Edmund Lewańczyk, który został przez Burmistrza Miasta Redy pośmiertnie nagrodzony Orłem Redy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój poinformował zebranych o podjętych uchwałach Rady Miejskiej,
przyznających tytuły Honorowego Obywatela Miasta Redy
Edwardowi Maniurze – burmistrzowi Lublińca i Krzysztofowi Kalińskiemu – burmistrzowi Łowicza. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbędzie się w terminie późniejszym, przy
okazji wizyty władz Redy w Lublińcu i Łowiczu.

fot. Maria Leśniak

fot. Michał Kaczmarek

fot. Michał Kaczmarek

XLIX UROCZYSTA
SESJA RADY MIEJSKIEJ

fot. Maria Leśniak

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy ku pamięci zmarłego 1
czerwca Jerzego Koski, samorządowca i radnego Rady
Miejskiej oraz Redzkiej Rady Seniorów. Głównym punktem porządku obrad było wręczenie medali, odznaczeń
i dyplomów. W imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk wręczył Medale „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”
dwóm mieszkańcom Redy: Andrzejowi Brzozowskiemu –

Kolejnym punktem uroczystej sesji była prezentacja okolicznościowego albumu, który miasto wydało z okazji jubileuszu 55-lecia. Album ten składa się ze zdjęć wykonanych
i przekazanych przez mieszkańców i ukazuje zmiany, jakie
zaszły w Redzie na przestrzeni ostatnich 55 lat. Głos zabrali Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój
i Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, dziękując
autorom zdjęć i pokrótce przybliżając historię miasta.
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REDA... w oczach Mieszkańców • 55 lat Miasta Redy • 1967-2022

fot. Michał Kaczmarek

ZASŁUŻENI DLA
MIASTA REDY
Na mocy uchwały nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 26 maja 2022 r., medal „Zasłużony dla
miasta Redy” otrzymała pani Bożena Natzke.

REDA

...w oczach Mieszkańców
55 lat Miasta Redy

Uroczystą sesję Rady Miejskiej w Redzie uświetnił Maciej
Miecznikowski, znany i lubiany muzyk pochodzący z Kaszub. W występie pana Macieja nie zabrakło osobistych
akcentów związanych z Redą, gdyż jego nauczycielem
w szkole średniej był nieżyjący już były burmistrz Redy Antoni Jaks, którego artysta niezwykle ciepło wspominał.

fot. Maria Leśniak

fot. Maria Leśniak

1967-2022

Pani Bożena kierowała Miejską Biblioteką od 1985 roku,
najpierw na stanowisku kierownika a po czterech latach
– dyrektora. 31 stycznia 2022 roku przeszła na emeryturę.
Dzięki Pani Bożenie redzka biblioteka, jako jedna z pierwszych w woj. pomorskim, została w pełni skomputeryzowana. W ciągu 37 lat w bibliotece odbyły się niezliczone
lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, spotkania ze
znanymi i lubianymi pisarzami i ludźmi kultury, wystawy,
koncerty, konkursy i imprezy plenerowe. Zapraszała do
biblioteki pisarzy i ludzi kultury z regionu i z całego kraju,
nie sposób wymienić wszystkich nazwisk. Pod jej kierownictwem biblioteka piękniała i rozwijała się pod względem
kulturalnym, edukacyjnym, wizerunkowym, jak również
estetycznym, stając się centrum aktywności życia społeczno-kulturalnego, miejscem bez barier, przyjaznym dla
wszystkich mieszkańców. Tu można realizować zainteresowania, twórczo spędzać wolny czas, zdobywać wiedzę oraz
korzystać z różnych form rozrywki.

fot. Maria Leśniak

Bożena Natzke przyczyniła się w 1991 roku do reaktywowania oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Redzie, który przez wiele lat miał siedzibę właśnie w bibliotece. W tym samym roku z inicjatywy pani dyrektor
bibliotece nadano imię Hieronima Derdowskiego – kaszubskiego działacza, poety i pisarza. W 2001 roku, przy
jej opiece i wsparciu, powstała książka autorstwa Beaty
Zawal-Brzezińskiej o redzkim twórcy ludowym pt. „Izajasz
Rzepa. Ptasznik i mistrz od Św. Franciszka”.
Pani Bożena jest również współtwórczynią redzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nad którym przez 16 lat sprawowała pieczę, organizując dla słuchaczy wykłady, spotkania autorskie, wycieczki, wyjścia do kina i teatru.
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Absolwentka szkoły muzycznej II stopnia w klasie śpiewu, Studium Wokalno-Aktorskiego im. Baduszkowej przy
Teatrze Muzycznym w Gdyni i kierunku animacja kultury
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Pracę w Redzie rozpoczęła w 1994 roku jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4. Długie lata była pracownikiem Fabryki Kultury.
Oprócz nauczania muzyki jej pasją przez całe zawodowe
życie była praca artystyczna z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pełniła rolę profesjonalnego reżysera, choreografa,
pedagoga i opiekuna artystycznego. Pod jej kierunkiem
powstało wiele niezapomnianych spektakli teatralnych,
które na trwałe odcisnęła ślad w pamięci i sercach redzkiej
społeczności.
Dzięki jej staraniom aula Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie
została przekształcona w profesjonalną scenę teatralną.
Wielu podopiecznych zaraziła miłością do teatru, muzyki
i śpiewu. Wychowankami pani Marzenny są min. były prorektor Warszawskiej Akademii Teatralnej, a obecnie dyrektor Teatru Starego w Krakowie dr hab. Waldemar Raźniak
i wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie oraz przez
wiele lat asystent prof. Krzysztofa Pendereckiego dr Karol
Nepelski. Spektakle muzyczne tworzone przez panią Marzennę rozsławiały nasze miasto również na scenach Małego i Dużego Trójmiasta, Elbląga czy powiatów puckiego i
kościerskiego.
Najważniejsze spektakle, które współtworzyła to: West
Side Story, Gdy się Chrystus rodzi, Pan Twardowski, Pinokio, Don Kiszot z komputera, Guliwer i liliputy, Faust,
Inny gorszy , „Czarno to widzę”, „Wielki Oz” czy „Po drugiej
stronie”, wyreżyserowała również własny recital wokalny
„W moim sercu jest muzyka”.
Pani Marzenna przez kilka lat pełniła też funkcję koordynatora ds. kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, a następnie po odtworzeniu redzkiego domu kultury pracowała w Fabryce Kultury. Sprawowała opiekę nad
kolejnymi grupami teatralnymi i przygotowywanymi przez
nie spektaklami. Stworzyła i otoczyła opieką artystyczną
kabaret Senior-i-ta i rozpoczęła w ten sposób nowy rozdział w redzkiej kulturze – zaangażowanie w tę dziedzinę
życia najstarszych mieszkańców naszego miasta.

Pani Elżbieta od 34 lat mieszka w Redzie. Z wykształcenia
księgowa, pracowała w Zakładach Klimor w Gdyni, a następnie w Spółce Melioracyjnej w Redzie oraz Prefabecie.
Od września 2006 roku należy do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Reda. Zawsze zaangażowana i poświęcająca swój czas pracy społecznej na
rzecz środowiska seniorów. W latach 2008-10 Sekretarz
Miejskiej Komisji Rewizyjnej, w latach 2010-13 Sekretarz
Zarządu Rejonowego PZERiI w Redzie. W dniu 18 kwietnia
2013 roku wybrana na Przewodniczącą Zarządu Rejonowego w Redzie i funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego.
Od kilkunastu lat świetny organizator spotkań, wyjazdów
krajoznawczych, imprez i innych wydarzeń integrujących
środowisko emerytów i rencistów. Poświęca bardzo dużo
czasu na pracę na rzecz całego środowiska seniorów. Działa systematycznie i dokładnie. Przygotowując obchody
20-lecia Związku poświęciła swój prywatny czas na wykonanie kroniki organizacji, obrazującej historię samodzielnej działalności Związku od roku jego założenia. Charakteryzuje się spokojem oraz konsekwencją w działaniu.
Podczas pandemii pani Ela zaangażowała Związek w dystrybucję maseczek wśród redzkich seniorów. Od 2021 roku
stara się przywrócić wielu członków Związku do normalnego funkcjonowania w społeczności po okresie izolacji.
Zawsze służy radą i pomocą władzom miasta i innym organizacjom. Sama od 2010 roku jest też członkiem Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Redzie oraz Stowarzyszenia Społeczności Lokalnej „Wsparcie”.
Jej poświęcenie dla środowiska i zaangażowanie w pracę
społeczną już w 2010 roku zaowocowało przyznaniem
Złotej Odznaki Honorowej małej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Złotą Odznakę dużą pani
Elżbieta otrzymała w 2017 roku. Za swoją społeczną działalność na polu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym była wielokrotnie nagradzana przez PCPR Wejherowo, Burmistrza
Miasta Redy oraz Starostę Powiatu Wejherowskiego.
Działalność pani Elżbiety przyczyniła się do promocji Redy
oraz regionu Kaszub. Przy każdej okazji podkreśla ona
swoją oraz PZERiI więź z naszym miastem i mieszkańcami.

fot. Maria Leśniak

Na mocy uchwały nr XLVIII/477/2022 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 26 maja 2022 r. medal „Zasłużony dla
miasta Redy” otrzymała pani Elżbieta Lesner.

fot. Maria Leśniak

Na mocy uchwały nr XLVIII/475/2022 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 26 maja 2022 r. medal „Zasłużony dla
miasta Redy” otrzymała pani Marzenna Jodłowska.
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WEEKENDOWE
OBCHODY DNI REDY
Rozpoczęte w piątek uroczystą sesją Rady Miejskiej
Dni Redy trwały aż do niedzieli, upływając pod znakiem wydarzeń kulturalnych i sportowych.
W sobotę na miejskim stadionie zorganizowano Mini
Euro Turniej Piłkarski dla dzieci, rozegrano turniej „Baśki
Kaszubskiej”, a wieczorem odbył się koncert gwiazd, na
którym wystąpiła Roksana Węgiel, poprzedzona występem Baranovskiego i Dominiki Kwiatkowskiej. W niedzielę
można było wziąć udział w turnieju deblowym tenisa ziemnego, a w Miejskim Parku Rodzinnym odbyła się potańcówka dla seniorów. Przez cały weekend w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 odbywały się warsztaty taneczne
dla młodzieży, których organizatorem był redzianin Piotr
WĄŻ Bulman i Cypher Movement.
Fot. Michał Kaczmarek

8 • REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

DNI REDY 2022

30-LECIE REDZKIEGO
ZK-P

9 czerwca 1992 roku w miejskiej bibliotece w Redzie
wyłoniono tymczasowy zarząd redzkiego oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Od tego momentu przyjęło się datować historię oddziału,
który w miniony weekend obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Pierwszym punktem uroczystości była mszy święta
w języku kaszubskim, odprawiona 5 czerwca, w kościele
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie. Liturgię kaszubską odczytali
Mateusz Schuttenberg i Zosia Dzienisz, a były prezes oddziału w latach 2001-2004 Andrzej Kass odśpiewał w języku
kaszubskim psalm responsoryjny. W czasie mszy została
odsłonięta tablica „Ojcze nasz” w języku kaszubskim. Po
mszy zgromadzeni udali się do amfiteatru w Miejskim Parku Rodzinnym, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
W części artystycznej nie mogło zabraknąć koncertu zespołu „Redzanie”. Na zakończenie można było się posilić grochówką przygotowaną przez państwa Joannę i Wojciecha
Minczykow oraz słodkimi wypiekami redzkich gospodyń.
Fot. Michał Kaczmarek
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Rozpoczęła się przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej
Gmina Miasto Reda pozyskała z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych prawie sześć milionów złotych na przebudowę dwóch ulic. 27
maja Burmistrz Miasta Redy podpisał dwie umowy z Firmą
Budowlano-Drogową MTM SA – wykonawcą zadania „Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie”. Zadanie polega
na kompleksowej przebudowie dróg osiedlowych, jakimi
są ulice Topolowa i Jodłowa, co stanowi etap porządkowania infrastruktury drogowej w Ciechocinie.
Rozwój lokalnej sieci dróg poprawi bezpieczeństwo i stworzy spójny system transportowy. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przewidziane w projekcie technologie bazują na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska
naturalnego, dążąc do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
i hałasu. Jednoczesne 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.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 6 452 156,57 zł. Program „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – Edycja nr 1, ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” będzie realizowany
poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 5 700 000,00 zł pokrywa 88% kosztów, pozostałe 12%
stanowi wkład własny samorządu i pochodzi w całości
z budżetu miasta Redy.
1 czerwca przekazano wykonawcy plac budowy. Od 6
czerwca zmieniła się organizacja ruchu. Zamknięto skrzyżowanie ulic Jodłowej i Wiśniowej. Dojazd do posesji dla
mieszkańców ulicy Jodłowej jest możliwy ulicami Brzozową i Akacjową. Prosimy o zwracanie uwagi na tymczasową
organizację ruchu, dołożymy wszelkich starań, aby utrudnienia nie trwały dłużej, niż to konieczne.
Fot. UM w Redzie

10 • REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

INWESTYCJE MIEJSKIE
Bezpieczne przejścia dla pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
W ramach działań poprawiających bezpieczeństwo dzieci
na drodze do szkoły w Redzie zakończono przebudowę
dwóch przejść dla pieszych. Pierwsze przejście znajduje
się na skrzyżowaniu ulic Łąkowej i Spokojnej, drugie w obrębie skrzyżowania ulic Pawła Bielawy z Aleją Jana Pawła II,
w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na ul. Łąkowej.
Skrzyżowanie ulic Pawła Bielawy z Aleją Jana Pawła II jest
obecnie skrzyżowaniem wyniesionym, co zmusza przejeżdżające samochody do znacznego ograniczenia prędkości.
Oba przejścia zostały doświetlone za pomocą energooszczędnego oświetlenia LED.
Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łącznie oba zadania kosztowały prawie 160 tysięcy złotych, z czego niemal
połowę stanowiły środki rządowe.

przed

fot. UM w Redzie

fot. Anna Kososka

Jest dofinansowanie na budowę biblioteki!
23 maja rozstrzygnięto konkurs Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025.
Gmina Miasto Reda wnioskowała o dofinansowanie zadania „Budowa Biblioteki w Redzie” i otrzymała na ten cel
2 250 000 zł. Była to czwarta próba pozyskania środków na
ten cel, tym razem zakończona sukcesem.
Projekt zakłada wyburzenie obecnego pawilonu przy ul.
Derdowskiego i budowę w tym miejscu piętrowego budynku z windą i wszystkimi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze znajdą się wypożyczalnia
dla dorosłych i osobna dla dzieci i młodzieży, oraz czytelnia
internetowa i czytelnia czasopism. Na piętrze będzie czytelnia popularnonaukowa, magazyn, pomieszczenia biurowe oraz duża sala do spotkań, która pomieści około 100
osób. Miasto otrzymało już pozwolenie na budowę, niebawem rozpocznie się procedura wyłonienia wykonawcy.

obecnie

Co robić w przypadku awarii
oświetlenia ulicznego?
Drodzy mieszkańcy Miasta Redy.
Jeżeli zauważyliście nieprawidłowości w działaniu oświetlenia ulicznego, jak:
• nieświecące lampy
• uszkodzone słupy lub oprawy oświetleniowe
• lampy świecące się w ciągu dnia

W zgłoszeniu należy podać lokalizację (nazwa ulicy, przy jakim numerze lub skrzyżowaniu) rodzaj
usterki (nie świeci, świeci za długo, uszkodzenie
mechaniczne), ilu lamp dotyczy.

fot. UM w Redzie

Proszę zgłaszać takie zdarzenia bezpośrednio
do operatora systemu na nr 801 800 103,
58 760 72 40 lub do Urzędu Miasta
na nr 58 738 60 82 w godzinach pracy Urzędu.
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CEEB

GMINA MIASTO REDA PROWADZI
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA
EMISYJMOŚCI BUDYNKÓW
Konsultacje z pracownikiem Punktu
możliwe codziennie
godzinach pracyI urzędu
WŁAŚCICIELU,są
ZARZĄDCO
BUDYNKUw(MIESZKALNEGO
NIEMIESZKALNEGO)!
osobiście lub telefonicznie w godzinach:

PAMIĘTAJpon.-środa
O OBOWIĄZKU
ZŁOŻENIA
DEKLARACJI
O ŹRÓDŁACH
OGRZEWANIA
– 7:30-15:30
| czwartek
– 9:00-17:00
| piątek
– 7:30-15:00BUDYNKU!

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI

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

dla „starych” budynków
(istniejących przed 1 lipca 2021 r.)
do 30 czerwca 2022 r.

dla „nowych” budynków
lub dla nowych/zmienionych źródeł ciepła
(użytkowanych po 1 lipca 2021 r.)
CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI
BUDYNKÓW
(CEEB) źródła
do 14 dni
od dnia uruchomienia

JAK MOŻNA
ZŁOŻYĆ
DEKLARACJĘ
KAŻDY WŁAŚCICIEL
LUB ZARZĄDCA
BUDYNKU
JEST ZOBOWIĄZANY
DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW
w podziale na: FORMULARZ A - budynki mieszkalne
w formie elektronicznej
w formie papierowej
i FORMULARZ B - budynki niemieszkalne

(na stronie www.zone.gunb.gov.pl)

(w Urzędzie Miasta w Redzie)

FORMA DEKLARACJI

PRZYPOMINAMY!
Ostateczny termin na złożenie deklaracji
przez właścicieli/ zarządców „starych” budynków
TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI
mija 30 czerwca 2022 r.!

• 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).

• 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.

WAŻNE!

NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI STANOWI WYKROCZENIE
Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie złoży w terminie deklaracji,
podlega grzywnie, nawet do 5000 zł.
Więcej informacji:
OGRZEWASZ

Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 11 (parter)
tel. 58 738 60 69 (czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu)
e-mail:STARYM
ceeb@reda.pl
• www.miasto.reda.pl/ceeb
DOM
PIECEM/KOTŁEM
NA WĘGIEL LUB DREWNO?

PAMIĘTAJ!
Zgodnie z tzw. „uchwałą antysmogową dla miast”, obowiązującą na terenie województwa pomorskiego,
musisz wymienić piec/ kocioł na paliwo stałe poniżej 3 klasy
do dnia 1 września 2024 r. !

Zapraszamy do kontaktu:
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 11 (parter)
tel. 58‐738‐60‐69
www.miasto.reda.pl/ceeb
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DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI KOTŁÓW
NA PALIWO STAŁE (TZW. „KOPCIUCHÓW”)
 PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

W ramach Programu „Czyste Powietrze” możliwe jest
uzyskanie dofinansowania na likwidację tzw. „kopciuchów”
oraz na termomodernizację budynków w wysokości
do 69 tys. zł., nawet do 90 % poniesionych kosztów.

Gmina Miasto Reda prowadzi Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu „Czyste Powietrze”, w którym każda zainteresowana osoba
może uzyskać pomoc przy wnioskowaniu o dotację oraz przy jej rozliczeniu.
Konsultacje z pracownikiem Punktu możliwe są codziennie
w godzinach pracy Urzędu Miasta w Redzie.

 DOTACJA ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO REDA

Masz stary kocioł na paliwo stałe?
Na wymianę „kopciucha” możesz uzyskać dofinansowanie
ze środków gminnych w wysokości 50% poniesionych
i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, do 5 tys. zł.!

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:
on.-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

PAMIETAJ!

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

NA TERENIE REDY OBOWIĄZUJE TZW. „UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST”

Likwidacja „kopciuchów” jest obowiązkowa:
 do 1 września 2024 r. (dot. kotłów na paliwo stałe poniżej klasy 3)
CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI
BUDYNKÓW
(CEEB)
 do 1 września
2026r.
(dot. kotłów na paliwo stałe klasy 3 i 4)
i warto zrealizować ją z wykorzystaniem dostępnych środków publicznych!
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

CZYM MOŻNA OGRZEWAĆ DOM

CZYM NIE MOŻNA PALIĆ?
od 1 stycznia 2021r.
ektroniczna (dokument składany samodzielnie – strona www.zone.gunb.gov.pl) lub

ORMA DEKLARACJI

1 stycznia
2021r.
na terenie
województwa
semna (dokument Od
papierowy
składany
do Burmistrza
Miasta
Redy – deklarację można złożyć
obiście w siedzibie Urzędu
Miasta w Redzie
pomorskiego
zakazlub
anprzesłać
e jest sna
paadres
lanieUrzędu).
w domowych

kotłach (kominkach, piecach, kozach, itp.) :
 mułu węglowego, flotokoncentratów
la budynków istniejących – do 30 czerwca 2022 roku
węgla brunatnego
uwagi na obowiązeksporządzenia
gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie
rosi o jak najszybsze 
składanie
deklaracji
paliwww.
zawierających
biomasę o wilgotności powyżej
la budynków nowych – do 14 dni od daty uruchomienia źródła ogrzewania budynku / spalania
20%.
aliw.

RMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

CZYM MOŻNA OGRZEWAĆ DOM?
od 1 stycznia 2021r.
 biomasa stała o wilgotności poniżej 20% (suche
drewno),
 miejska sieć ciepłownicza,
 paliwo gazowe (gaz ziemny, gaz płynny LPG),
 lekki olej opałowy,
 ogrzewanie elektryczne (prąd),
 OZE - odnawialne źródła energii (np. pompa ciepła,
panele fotowoltaiczne),
 węgiel dobrej jakości
(Ważne! Sprzedawca węgla zobowiązany jest dołączyć
do faktury/rachunku kopię świadectwa jakości paliwa).
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DOTACJA ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO REDA
NA WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO STAŁE
Masz stary kocioł na paliwo stałe i myślisz o jego wymianie?
To jest najlepszy moment! Możesz uzyskać dofinansowanie ze środków gminnych!
Pamiętaj, że „kopciuchy” należy wymienić do 1 września 2024 roku.

POPRAW JAKOŚĆ POWIETRZA, KTÓRYM ODDYCHASZ TY I TWOI BLISCY!

CO PODLEGA DOFINANSOWANIU
Wymiana starego kotła na paliwo stałe na: sieć c.o., sieć gazową, odnawialne źródła energii
(OZE), ogrzewanie olejowe lub ogrzewanie elektryczne.
Dofinansowaniu podlegają zadania realizowane w okresie od daty zawarcia umowy z Gminą
do 10 grudnia danego roku (ostateczna data zakończenia zadania i kompleksowego rozliczenia z
Gminą).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE
Właściciel/współwłaściciel/użytkownik
wieczysty
budynku
jednorodzinnego
lub
wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, który nie jest
wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dotacja udzielana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych
kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł.
W przypadku zadania objętego dofinansowaniem z innych źródeł publicznych, ww. wskaźnik
procentowy odnosi się do poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych
pomniejszonych o uzyskane dofinansowanie z innych źródeł publicznych (tj. do różnicy pomiędzy łączną
wysokością kosztów kwalifikowanych a wysokością uzyskanego dofinansowania z innych źródeł
publicznych).

Zachęcamy do kontaktu:
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 10 (parter)
tel. 58-738-60-90

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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Kompostownik to doskonały sposób na wykorzystanie
odpadów w gospodarstwie domowym i świetny sposób
na ekologiczny nawóz czyli kompost. Kompost poprawia
strukturę gleby, a zawarta w nim próchnica użyźnia podłoże. Ten naturalny nawóz uzyskać można z odpadów
organicznych, takich jak: skoszona trawa, liście, gałązki
i odpady kuchenne.
Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów w gospodarstwie domowym jest założenie kompostownika.
Jeśli tylko posiadamy przydomowy ogródek, nie ma lepszego sposobu na zapewnienie sobie kompostu, czyli ekologicznego nawozu. Kompost, nazywany złotem ogrodników, możemy wykorzystać zarówno do użyźnienia gleby
w ogrodzie, jak i w doniczkach. A co najważniejsze nawozu
tego nie można przedawkować. Miejsce, w którym stanie
kompostownik, powinno być lekko wzniesione, żeby woda
opadowa nie zalewała kompostu oraz osłonięte od wiatru
i zacienione.

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że
osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci
kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwa i które
dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają
ścieki bezumownie, mogą do 1 września 2022
roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków.
W takim przypadku Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu
przyłączenia się do jej sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków.
Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9 tj. „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”. Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków
w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem
klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.
Więcej na:
www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/akcja-abolicja-tylko-do-1-wrzesnia.html

90-LECIE OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Redzie ma bogate tradycje
i w tym roku obchodzi okrągłą, 90 rocznicę powstania.
Główne obchody jubileuszu miały miejsce 21 maja. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny w Redzie.
Redzka straż powstała jeszcze przed II wojną światową,
w 1932 roku, licząc wówczas 32 członków. Pierwszym prezesem został Lucjan Kellas, a komendantem Franciszek
Talaśka; obaj zostali zamordowani przez hitlerowców w Lasach Piaśnickich. Pamięci założycieli redzkiej straży jest poświęcony obelisk na dziedzińcu remizy.
Jak czytamy w „Historii Redy po 1945 roku” pióra Cezarego
Obracht-Prondzyńskiego, powojenna reaktywacja straży
nastąpiła w styczniu 1946 roku, a strażacy zaczęli zbierać
fundusze na sprzęt i remont remizy, zniszczonej podczas
działań wojennych. Pierwszym prezesem po wojnie został
Bolesław Guzik, a naczelnikiem Alojzy Boetcher.
W ciągu lat zaopatrzenie jednostki stopniowo się poprawiało, pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia
redzka remiza została w czynie społecznym rozbudowana,
a do nowego obiektu przeniosły się najważniejsze urzędy,
jak Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. W roku 1972,
w dniu jubileuszu 40-lecia istnienia, redzka OSP otrzymała
nowy sztandar. Kolejna, tym razem generalna przebudowa
remizy nastąpiła na początku lat osiemdziesiątych. W tym
kształcie budynek istnieje do dzisiaj, lecz cztery lata temu
został poddany remontowi i termomodernizacji w ramach
unijnego dofinasowania.
W roku 1992, w sześćdziesiątą rocznicę powstania, redzka
OSP liczyła już 58 czynnych członków i 7 wspierających.
Przy jednostce działała też 12 osobowa drużyna młodzieżowa. Dwadzieścia lat temu, z okazji jubileuszu 70-lecia
i w uznaniu dotychczasowej działalności, jednostka otrzymała Medal „Zasłużony dla Miasta Redy”.
A jak jest dzisiaj? Wchodząc w rok jubileuszu, 1 stycznia
2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Redzie zrzeszała 76
członków, w tym 1 członka honorowego, 1 członka wspierającego działalność jednostki oraz 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W szeregach OSP działają 4 kobiety. W ciągu ubiegłego roku redzka jednostka uczestniczyła
łącznie 281 razy w akcjach ratowniczych, w tym 56 razy
w gaszeniu pożarów.

fot. UM w Redzie

CZYM JEST
KOMPOSTOWNIK ?
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SREBRNA REDA
SPOTKANIE RADNYCH
Z SENIORAMI
23 maja, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie Kazimierza Okroja, w Urzędzie Miasta
w Redzie odbyło się spotkanie redzkich seniorów z radnymi. W spotkaniu udział brała Redzka Rada Seniorów
oraz zainteresowani jej działalnością mieszkańcy.

Z KIJKAMI PO MEDALE!
Redzianin Antoni Wandtke reprezentował Redę w ENEA
POLISH NORDIC WALKING CUP 2022 w kategorii 70+.
Pan Antoni brał udział w dwóch marszach: 30 kwietnia
w Koszalinie na dystansie 10 km, gdzie zajął 6 miejsce oraz
1 maja w Mielnie, na dystansie 5 km, gdzie był czwarty.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Redzka Rada Seniorów II kadencji:
Eugeniusz Czapp
Danuta Dumitrescu-Malec
Waldemar Falkiewicz
Helena Hildebrand
Regina Kobus
Jan Lica
Janusz Molak
Anna Mostek
Jadwiga Pienczk
Elżbieta Piłkowska
Barbara Renkiel
Grażyna Richert
Janina Ruszczak
Stanisław Torchalski

fot. archiwum prywatne

Poruszone zostały tematy infrastruktury, transportu i miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, oraz
działań na rzecz środowiska osób starszych. Na pytania odpowiadali radni Rady Miejskiej. Tematów było więcej, niż zaplanowanego czasu, więc planowane jest kolejne zebranie,
by wyjaśnić zgłaszane problemy i zapotrzebowania. Obecnie w Redzkiej Radzie Seniorów działa 14 osób. Ostatnio doszło do zmiany w składzie. Ze względu na śmierć śp. Jadwigi
Dziubich, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Redzie oddelegowało do pracy w Radzie panią Helenę Hildebrand.

POTAŃCÓWKA
DLA SENIORÓW
Ostatniego dnia obchodów Dni Redy w miejskim Parku Rodzinnym odbyła się potańcówka dla seniorów na
sportowo.
Frekwencja dopisała, przez pięć godzin bawiono się przy
starych przebojach, które zapewniał DJ Robert.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Redzie ogłasza nabór uczestników
do Klubu Senior+.
Uczestnikiem może zostać każdy mieszkaniec
Gminy Miasto Reda, który ukończył 60 lat i jest
osobą nieaktywną zawodowo. Klub oferuje
różnorodne formy aktywności i integracji.
W ramach działalności klubu zapewniony jest
jeden ciepły posiłek dla uczestnika. Uczestnictwo
w klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.
Deklaracje można składać od 1 do 20 czerwca
2022 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt
telefoniczny 533 397 780.

Fot. Michał Kaczmarek
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KULTURALNA REDA

Koncert finałowy łączący pokolenia wraz z pokazem wokalnym i tanecznym Zespołu „Redzanie” jest podsumowaniem
projektu, którego głównym celem było uszycie 25 strojów
Kaszubskich. Dzięki realizacji projektu zostanie wyeksponowane bogactwo kulturowe naszego regionu i jego wspaniałe
wciąż żywe tradycje, a przede wszystkim piękno kaszubskiego stroju ludowego oraz promocja kultury kaszubskiej na
terenie województwa. Koncert finałowy stanie się doskonałą okazją do podejmowania działań na rzecz pielęgnowania
kultury ludowej (w tym przede wszystkim lokalnych tradycji
muzycznych); poprzez popularyzację lokalnego dziedzictwa
kulturowego. Będzie również okazją aby krzewić i popularyzować kaszubskie dziedzictwo kulturowe wśród młodego
pokolenia oraz ocalić od zapomnienia tradycyjne zwyczaje.

Redzki Tydzień Bibliotek rozpoczęło 9 maja spotkanie
autorskie z Arturem Andrusem. Znany i lubiany dziennikarz i konferansjer, jeden z komentatorów „Szkła kontaktowego” i laureat tytułu „Mistrz Mowy Polskiej” opowiadał o swojej współpracy ze znanymi osobowościami
telewizyjnymi i radiowymi, o przyjaźni z Marią Czubaszek i Wojciechem Karolakiem oraz o swojej fascynacji
twórczością Wojciecha Młynarskiego.
A już następnego dnia czytelnicy przenieśli się na kilka godzin w tajemniczy świat fantasy. Odbyły się trzy inspirujące
spotkania autorskie. Goście, Mateusz Rogalski, Karolina Żuk-Wieczorkiewicz i Paweł Kopijer, autorzy książek o tematyce fantasy, opowiedzieli o swojej twórczości oraz zachęcili
młodzież do wejścia w ten wyjątkowy świat. Kolejnego dnia
bibliotekę opanowali miłośnicy książek podróżniczych. Gościem był Arkady Paweł Fiedler, wnuk znanego polskiego podróżnika i prozaika Arkadego Fiedlera, który opowiedział
o projekcie „Po Drodze Azja”, czyli przejechaniu tym samym
„maluchem” liczącej 22 707 km trasy z Puszczykowa do Władywostoku. W ramach propozycji dla młodszych czytelników, 12 maja bibliotekę odwiedziła Justyna Schumacher - miłośniczka zwierząt podwodnych, podróżniczka i pasjonatka
nurkowania z rekinami. Uczniowie redzkich szkół z wypiekami na policzkach wysłuchali historii z podwodnego świata,
ilustrowanych autorskimi filmami i zdjęciami wykonanymi
podczas nurkowań. A w Mediatece uczniowie i przedszkolaki obejrzeli spektakl teatralny w wykonaniu teatru MASKA
z Krakowa - „Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”. Dzieci dowiedziały się, że w bibliotece dzieje się dużo fantastycznych rzeczy.

fot. Michał Kaczmarek

fot. Fabryka Kultury w Redzie

Fabryka Kultury zaprasza na koncert finałowy projektu
„Folklor na miarę szyty” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022 w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Redzanie”. To bezpłatne
wydarzenie odbędzie w Parku Miejskim w Redzie w dniu
10 lipca 2022.

fot. Fabryka Kultury w Redzie

TYDZIEŃ BIBLIOTEK ZA NAMI
fot. Michał Kaczmarek

ZAPRASZAMY NA KONCERT

18 maja tydzień spotkań autorskich zakończył gość szczególny, bo tutejszy. Mieszkaniec Redy, kapitan żeglugi wielkiej
Marek Wenta zaprezentował czytelnikom swoją książkę ,,Na
przekór bałwanom”, w której z humorem wspomina lata
spędzone na morzu.

MAJ 2022

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • 17

SPORTOWA REDA
NIEPRAWDOPODOBNY
WYCZYN MIROSŁAWA
ŁUNIEWSKIEGO

SPARTAKIADA
PRZEDSZKOLAKA
31 maja w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbywała się Spartakiada Przedszkolaka. W zabawie
uczestniczyło blisko 150 dzieci z 3 redzkich przedszkoli
nr 1, nr 2 oraz Przedszkola Anioła Stróża.

27 maja w Gdańsku odbył się 50. Memoriał Józefa Żylewicza. To zawody lekkoatletyczne, które nieprzerwanie od 1973 roku organizuje KL Lechia Gdańsk, aby
uczcić pamięć zasłużonego trenera i działacza. Józef
Żylewicz był jednym z twórców KS Lechia i współtwórcą polskich sukcesów lekkoatletycznych.
Pięćdziesiąty, jubileuszowy Memoriał Józefa Żylewicza odbył się w 26 konkurencjach, w tym 6 pod patronatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po raz pierwszy w Trójmieście zaprezentowany został
Race Running. Zmagania profesjonalnych lekkoatletów poprzedził „mały memoriał”, w którym w sztafetach szwedzkich startowała młodzież ze szkół podstawowych, a także
festyn rodzinny. Pomimo silnego wiatru, a nawet deszczu,
8-godzinny program imprezy udało się zrealizować w pełni.
Mieszkaniec Redy Mirosław Łuniewski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy weteranów w chodzie
sportowym, popisał się kolejnym nieprawdopodobnym wyczynem. Jest jedynym lekkoatletą, który wystartował
w pierwszym jak i w pięćdziesiątym Memoriale Józefa
Żylewicza. W pierwszym Memoriale pan Łuniewski zajął
drugie miejsce, w pięćdziesiątym – czwarte, pokonując m.in.
chodziarza młodszego od siebie o... 52 lata.
W uznaniu pięknej kariery sportowej lekkoatleta doczekał się tablicy pamiątkowej na stadionie lekkoatletycznym
w Redzie – swoim rodzinnym mieście, gdzie mieszka i trenuje. W 2004 roku Mirosław Łuniewski otrzymał medal „Zasłużony dla miasta Redy”.

fot. MOSiR Reda

Fot. Agnieszka Potocka/Trojmiasto.pl

Dzieci brały udział w zajęciach sportowych zorganizowanych przez referentów MOSiR na kompleksie Orlik 2012
oraz na nowopowstałym zadaszonym korcie ze sztuczną
nawierzchnią. Oprócz sportowych konkurencji nie zabrakło
animacji taneczno-ruchowych przygotowanych przez firmę
Gosia Samosia. Po wysiłku każdy z uczestników otrzymał
słodki poczęstunek, aby „doładować akumulatory” przed
kolejnymi zajęciami w przedszkolu.

Dzieci były zmęczone, lecz szczęśliwe, o czym świadczyły
uśmiechnięte buźki. Wszystkim przedszkolakom oraz dyrekcji przedszkoli uczestniczących w zajęciach dziękujemy
za wspólną organizację i udział w sportowej rywalizacji.

FAMILY CUP 2022
XXVI Amatorskie Mistrzostwa Regionu Polski Północnej
w Rodzinnych Deblach i Mikstach Family CUP 2022 gościły na kortach w Redzie. Turniej został rozegrany 28 i 29
maja. W turnieju wzięły udział 34 osoby, które rywalizowały ze sobą w różnych kategoriach: debel męski, debel
żeński, mikst oraz rodzic z dzieckiem do 10 lat.
Poziom rozgrywek był wysoki i wyrównany. Do gry przygotowane były zarówno korty z mączki jak i dwa kryte korty ze
sztuczną nawierzchnią. Organizatorami zawodów byli MOSiR Reda oraz ABC Tenis. Sponsorami zawodów byli Miasto
Reda, MOSiR Reda, ABC Tenis oraz Starostwo Powiatowe.
Dla najlepszych zawodników przygotowano pamiątkowe
puchary. Wszystko zostało zwieńczone wspólnym grillem
przygotowanym przez restaurację Dobra Strefa.
Wyniki na stronie organizatora: mosir.reda.pl
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SPORTOWA REDA

fot. MOSiR Reda

KAPITALNY
WYSTĘP MŁODYCH
LEKKOATLETÓW Z REDY

27 maja na stadionie 650-lecia w Słupsku odbyły się
XXIII Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. Zawody zgromadziły na starcie kilkuset
najlepszych lekkoatletek i lekkoatletów województwa
pomorskiego.

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca na obiekcie MOSiR przeprowadzono Redzkie Igrzyska Sportowe dla dzieci ze
Szkół Podstawowych.
Otwarcia Igrzysk dokonali: Łukasz Kamiński – zastępca burmistrza miasta Redy, Hanna Janiak – sekretarz miasta Redy,
Leszek Hebel – przewodniczący komisji kultury sportu rekreacji i promocji, Jerzy Conradi – dyrektor MOSiR Reda
oraz Zbigniew Elwart – kierownik MOSiR Reda .
Do rywalizacji przystąpiło łącznie 100 uczniów z pięciu redzkich podstawówek (ZSP nr 1, ZSP nr 2, SP3, SP5 i SP6). Głównym celem zawodów była integracja i dobra zabawa uczniów naszego miasta. Igrzyska odbywały się w kategoriach
dziewcząt oraz chłopców. W każdej kategorii znajdowało
się po 10 drużyn. Zespoły kolejno od A do J składały się z 5
zawodników. Igrzyska rozpoczęły się przemarszem uczestników po bieżni lekkoatletycznej. Uczestnicy mieli okazję
startować w takich konkurencjach jak: skok w dal (gdzie
sumowano skoki wszystkich zawodników z danej drużyny),
skoki w workach 5x20 metrów, przeciąganie liny oraz sztafeta 5x100 metrów. Za 1 miejsce przyznawano 6 punktów,
2-5 pkt., 3-4 pkt., 4-3 pkt., 5-2 pkt. i każde kolejne miejsce
1 pkt. W kategorii chłopców rywalizację wygrała drużyna
z 16 punktami na koncie, natomiast wśród dziewcząt najlepszy zespół zdobył łącznie 19 punktów na możliwych 30.
Warto tutaj podkreślić, że zawodnicy i zawodniczki z każdego zespołu wcześniej nie mieli szansy razem startować
w jednej ekipie a składy powstały losowo.

fot. MOSiR Reda

fot. MOSiR Reda

W bardzo trudnych warunkach pogodowych, doskonały
występ zanotowali młodzi lekkoatleci z naszego miasta,
którzy wywalczyli 5 medali.
Julia Żylla z SP 4, podopieczna trenerki Ilony Myszk, wygrała bieg na 100 m, na 300 m była trzecia, pobiegła również
w sztafecie 4x100 m, która wywalczyła złoty medal.
Patrycja Mazgaj z SP 4 w Redzie okazała się najlepszą w rzucie dyskiem, jej trenerem jest Krzysztof Jędrzejewski.
Szymon Gdanietz z SP 4, podopieczny trenera Tomasza
Formelli zdobył kolejny złoty medal w skoku wzwyż.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i ich trenerom!

REDZKIE IGRZYSKA
SPORTOWE DZIECI

Miła atmosfera i wspólna sportowa zabawa na pewno
wpłynęła na integrację uczniów redzkich placówek, za co
dziękujemy przede wszystkim nauczycielom wychowania
fizycznego i dyrektorom szkół biorących udział w świętowaniu dnia dziecka. Z okazji dnia dziecka do dyspozycji dzieci
były dmuchańce, animacje Gosia Samosia, różnego rodzaju
słodkości i popcorn. Wszystko to jedynie za uśmiech.
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2

I Miejski Konkurs Ekologiczny
18 maja odbył się I Miejski Turniej Ekologiczny. Ideą wydarzenia było propagowanie ekologii i ochrony środowiska.
Do turnieju przystąpiło sześć drużyn z różnych placówek
naszego miasta: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa
nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 6. Konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem, gdyż można było wykazać się
szeroką wiedzą z zakresu ekologii i dbania o planetę Ziemia. Siedmioletni uczestnicy w drużynach trzyosobowych
zmierzyli się z zagadnieniami o ekologii, ochrony środowiska i zdrowego trybu życia. Przekonaliśmy się, że kreatywność i zgodna praca zespołowa to mocne strony naszych
uczniów. Uczestnicy I Miejskiego Konkursu Ekologicznego
świetnie poradzili sobie z każdym zadaniem, a ich pomysłowość i staranność zachwyciły jury w składzie: Zastępca
Burmistrza Miasta Redy Łukasz Kamiński i specjalista Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Alicja Kunz. Rywalizujące grupy dostarczyły nam sporą dawkę pozytywnych
emocji dzięki swojemu zaangażowaniu i wytrwałości. Każda z drużyn na koniec otrzymała sadzonkę buka czerwonego do posadzenia w obrębie swojej placówki. Ponadto pod
okiem wychowawców powstały piękne, konkursowe prace
plastyczno-techniczne z mottem przewodnim: „Apelują
dzieci-nie wyrzucaj w lesie śmieci”. Prace te dodatkowo zostały nagrodzone przez Komunalny Związek Gmin „Dolina
Redy i Chylonki”. Wszystkim uczestnikom raz jeszcze gratulujemy, nauczycielom składamy podziękowania za przygotowanie dzieci do wzięcia udziału w naszym konkursie,
a sponsorom za wspaniałe nagrody.
I miejsce „ECO – TEAM” z Przedszkola nr 1, II miejsce „Ekoludki” z SP 6, III miejsce „Przyjaciele Ekologii” z SP 5.

W latach 2018 - 2020 Przedszkole nr 2 realizowało projekt
„Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych
miejsc przedszkolnych w Redzie”, dofinansowany z UE.
Przedszkole zostało wyposażone w różnorodny sprzęt do
terapii Integracji Sensorycznej oraz Sali Doświadczania
Świata. Jednak nie byliśmy w stanie w pełni go wykorzystywać w bieżącej pracy, ponieważ brakowało nam odpowiedniego miejsca. Urząd Miasta w Redzie sfinansował modernizację pomieszczeń gospodarczych na Salę SI. Nowe
pomieszczenie stworzyło nam warunki dalszego rozwoju
oraz pozwala realizować zajęcia w ramach WWR. Jednocześnie podniosło atrakcyjność naszego przedszkola jako
placówki sprzyjającej rozwojowi dzieci, z korzyścią dla całej
społeczności lokalnej.
Zakończono również II etap modernizacji ogrodzenia budynku przedszkola. Nowy płot zapewnia bezpieczeństwo
dzieciom bawiącym się na placu zabaw oraz spełnia walory
estetyczne w otoczeniu redzkiego parku.

fot. archiwum Przedszkola nr 1

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1

Jak co roku, dzieci z Przedszkola nr 2 w Redzie chętnie wzięły udział w 51 Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”, który odbył się 26 kwietnia w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie. Konkurs ten miał na
celu poznawanie i popularyzowanie literatury kaszubskiej
oraz uwrażliwianie dzieci na jej piękno. Reprezentowało
nas 5 uczestników. Po raz pierwszy udało nam się podwójnie zająć podium. I miejsce zajęła Paulina Wiśniewska z grupy „Żabki”, natomiast II miejsce Maksymilian Okrój z grupy
„Jeżyki”. Pozostali uczestnicy: Michał Gellert z grupy „Biedronki”, Piotr Foremniak oraz Przemysław Seweryn z grupy
„Sówki” otrzymali wyróżnienia. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz gratulujemy wysokich ocen.
Tekst: Natalia Grabowska, Zdjęcia: Monika Dobrosielska

Konkurs plastyczno-techniczny
„Apelują dzieci-nie wyrzucaj w lesie śmieci”
I miejsce SP 3, II miejsce SP 5, III miejsce Przedszkole nr 4.
Wyróżnienie otrzymało Przedszkole nr 1. Nagrody ufundowali: Urząd Miasta w Redzie, PEWIK Sp. z o.o, Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne „Koksik”
Sp. z o.o, Eko Dolina Sp. z o.o, Cukiernia Sabinka, Pizzeria
Palermo w Redzie, Cukrownia, Hurtownia WAKAT DK, Centrum EduFan, Fryzjernia Marek Zając.
Tekst Małgorzata Latańska i Amanda Ulenberg
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Obchody Dnia Ziemi w Przedszkolu nr 4 w Redzie
2 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Ziemi. Przedszkolaki przypomniały sobie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę i podzieliły się pomysłami na to, w jaki
sposób wcielać przyswojoną wiedzę w życie. Tego dnia Liski, Jeżyki, Żabki, Biedronki i Motylki wykonały także prace
plastyczne nawiązujące do święta Ziemi. Podsumowaniem
obchodów tego dnia było bezpośrednie działanie dzieci spacer w okolicach przedszkola i wspólne zbieranie śmieci.
Tekst: Daria Pawlaczyk, fot. Urszula Kaczmarek

Wycieczka do Kaszubskiego Parku Miniatur
11 maja grupy Biedronek i Motylków wybrały się na wycieczkę do Kaszubskiego Parku Miniatur w Stryszej Budzie.
Dzieci miały okazję zobaczyć mniejsze repliki znanych budowli z całego świata, takich jak wieża Eiffla czy Statua Wolności, a także odwiedzić Gabinet Śmiechu i Zamek Strachu.
Niezwykłą radość sprawiły przedszkolakom również chwile
spędzone w MINI ZOO. Kolejnym etapem wycieczki była podróż kolejką do Parku Gigantów. Tam dzieci mogły obejrzeć
ogromne makiety owadów, dinozaurów i przedmiotów codziennego użytku. Na młodych fanów motoryzacji czekały
modele pojazdów znanych z bajek i filmów, ale największą
popularnością cieszył się ogromny plac zabaw - labirynt i
zjazd zjeżdżalnią z ogromnego samolotu. Dzieci nie mogły
narzekać na brak wrażeń! Do przedszkola zerówkowicze
wrócili zmęczeni, ale uśmiechnięci. Oby więcej takich wyjazdów!
Tekst: Daria Pawlaczyk, fot. Urszula Kaczmarek

Wojewódzki Konkurs „English Poetry and Drama”
28 kwietnia odbył się w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie XV Wojewódzki Konkurs „English Poetry and Drama”. Uczniowie oceniani byli przez jury: Tomasz Wiśniewski – przewodniczący konkursu – dyrektor
Fabryki Kultury w Redzie, Dorota Dobrzyńska – kierownik
Fabryki Kultury, dr Olga Aleksandrowska – nauczycielka
języka angielskiego w I LO w Wejherowie oraz wykładowczyni języka angielskiego na UG. Kryteriami oceny było:
wykonanie, poprawność językowa, scenografia oraz ujęcie
morału. Komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech
kategoriach. W kategorii wiersz: I miejsce – Julita Plewka
ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni, II miejsce – Anna
Wróbel ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Redy, a III miejsce –
Mateusz Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej nr 5 ze Słupska. W kategorii piosenka: I miejsce – Maria Wasiniewska
z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Gdyni, II miejsce – Dorota Suszko ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej,
a III miejsce – Katarzyna Podwojska ze Szkoły Podstawowej
nr 11 w Wejherowie. W kategorii scenka: I miejsce – grupa
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie za „A changed story of
Ebenezer Scrooge”, II miejsce – grupa ze Szkoły Podstawowej nr 37 z Gdyni za „A seed”, a III miejsce – grupa ze Szkoły
Podstawowej nr 35 z Gdańska za „New Year’s Resolutions”.
Przyznano dwa wyróżnienia w kategorii wiersz: Aleksandrze Mielniczek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie oraz Marii Błaszkiewicz z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Lokomotywa w Sopocie. Nagrodę „Organizatorów” otrzymała Bianka Drozd z SP nr 8 w Rumi
za interpretację wiersza pt.: „Life is a golden book”.

Uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, zaś osoby, które
zajęły miejsca na podium otrzymały nagrody oraz statuetki. Swoją obecnością zaszczycił nas z-ca Burmistrza Miasta
Redy Łukasz Kamiński. Współorganizatorami konkursu byli
M. Kamiński i A. Jurasz.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym, a zwycięzcom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną, XVI już edycję Wojewódzkiego Konkursu „EP&D”.
Tekst: organizator konkursu Marlena Jasińska,
fot. archiwum szkoły
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Dzień Ziemi w przedszkolu
Od 19 kwietnia przedszkolaki z grupy 0 c zajmowały się
problemami ekologicznymi. W ramach licznych zadań i zajęć dzieci poznawały różne pojęcia związane z przyrodą,
z ochroną środowiska naturalnego, omawiały problemy
i zagrożenia dla naszej planety. 21 kwietnia grupa obchodziła Dzień Ziemi. Ubrane na zielono, dzieci wymyślały sposoby dbania i ratowania Ziemi. W piątek odbyło się podsumowanie kilkudniowych rozmów i działań. Dzieci obejrzały
na ekranie wielką wyspę śmieci na Pacyfiku, która je i zadziwiła, i zasmuciła. Wspólnie stworzyły ogromny plakat z Ziemią – ta zespołowa praca zjednoczyła je w ekologicznym
myśleniu o naszej planecie.
To był bardzo ważny, wartościowy tydzień. Oby w naszych
głowach i w naszym postępowaniu zostało jak najwięcej
z tego, co było wypowiedziane na temat ekologii przez cały
tydzień.
Tekst i fot.: Izabela Oberzig, Paulina Kita

Ahoj! Pomorskie Żagle Wiedzy w „Dwójce”
W ZSP2 ruszyły zajęcia projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy”.
W maju młodsi uczniowie z klas III b i III d zdobyli podstawowe wiadomości dotyczące Morza Bałtyckiego. Stworzyli m.in. galerię prac pt. „Bałtyk widziany oczami dziecka”,
wykonali makiety Morza Bałtyckiego oraz odwiedzili Akwarium Gdyńskie. Do szkoły na zajęcia zaproszono także specjalistę od struktur działania portu gdyńskiego. W ramach
programu uczniowie przygotowywali sałatki z owocami morza, a także projektowali środki transportu morskiego na
zajęciach komputerowych. W klasach starszych uczniowie
wykorzystali wiedzę z zakresu biologii morza (mieszkańcy),
tematyki zagrożeń Morza Bałtyckiego (ochrona fok i morświna) oraz budowy i właściwości bursztynu. Dzieci miały
okazję dokonywać obserwacji „skarbów” morza (muszle
i bursztyny). W najbliższym czasie grupa warsztatowa rusza na zajęcia praktyczne, które odbędą się w Rewie.
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Udział w projekcie pomaga uczniom w aktywny sposób poznać bogactwo, różnorodność i problemy środowiska naturalnego naszej najbliższej okolicy.
Tekst i fot. Róża Ostolska
Sukcesy naszych uczniów
W IV Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gościcinie, dwie reprezentujące ZSP2 uczennice
zajęły wysokie miejsca: Klaudia Zdyb (kl. VII e) zdobyła III
miejsce i uzyskała tytuł LAUREATKI, a Pola Dublinowska
została finalistką konkursu. Małgorzata Walder, uczennica
klasy VIII c, zajęła II miejsce w etapie rejonowym Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego
Kard. Augusta Hlonda. Leon Brucki (kl. VIII a) i Maksymilian
Osak (kl. VIII d) uzyskali tytuł FINALISTY etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z przedmiotu: kompetencje społeczne. W X edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego
Tymoteusz Albecki (kl. VI a) uzyskał tytuł LAUREATA w kategorii „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” (klasy IV-VI).
Tytuły FINALISTÓW uzyskali: Amelia Dondela (kl. II b) i Karol
Jankowski (II a) w kategorii „Spotkacie nowych przyjaciół”
(kl. II-III) oraz Katarzyna Drózda (VII b) i Mikołaj Lomonos
(VIII g) w kategorii „W lustrze książki” (kl.VII-VIII). Mateusz
Schuttenberg (kl. VI b) zajął II miejsce w kategorii klas IV-VI
w 51. Powiatowym Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”.
Gratulujemy naszym uczniom i dziękujemy za godne reprezentowanie Szkoły.
Arch. ZSP2

Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”
Uczniowie klas I d, I b, III b, III d, biblioteka szkolna oraz uczniowie ze świetlicy uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. W ramach tego
projektu uczniowie oraz nauczyciele realizowali zadania
z poszczególnych modułów: „W Krainie Muz”, „Tu jest moje
miejsce”, „Kocham, Lubię, Szanuję” oraz „Kultury Świata”.
Klasy wzięły udział w wycieczce na Westerplatte oraz do
Gowidlina, gdzie poprzez udział w warsztatach kaszubskich
uczniowie zapoznali się z instrumentami ludowymi oraz
pieśniami i tańcami kaszubskimi. Podczas wielu zajęć plastycznych zrealizowano takie projekty, jak: chińskie smoki,
wachlarze, budowle na wzór słynnych zabytków znajdujących się we Włoszech oraz plakaty przedstawiające naszą
miejscowość. Uczniowie przygotowali przedstawienie kukiełkowe, a także uczyli się zasad savoir-vivre.
Tekst i fot. Wioletta Mosińska
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Konkurs „Planeta Robotów”
13 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród w
Powiatowym Konkursie Plastycznym inspirowanym twórczością Stanisława Lema pt.: „Planeta Robotów”. konkurs
został wpisany na listę konkursów kuratoryjnych i za zajęcie I miejsca laureat może otrzymać wpis na świadectwie i dodatkowy punkt przy rekrutacji. Wpłynęło łącznie
150 prac ilustrujących wybrane opowiadania i powieści.
Najwięcej prac wykonali uczniowie klas 4-6, łącznie 90.
Najmłodsi z klas 1-3, dla których słownictwo używane w
utworach Lema było bardzo trudne, wykonali 17 malowideł i rysunków. Klasy 7-8 zilustrowały nietypowe utwory i
opowiadania - 37 prac. Najstarsi uczniowie ze szkół ponadpodstawowych wykonali zgodnie z profilem szkoły grafikę
komputerową – 6 prac.
Jury w składzie: przewodniczący Ludwik Zegzuła (radny powiatowy), Brygida Śniatecka, Barbara Terlecka (Stowarzyszenie Kunszt) oraz Dorota Dobrzyńska (Fabryka Kultury)
oceniło nadesłane prace i przyznało 28 nagród i wyróżnień.
W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Wiktoria Gwizdała z 3d, drugie miejsce zajęła Katarzyna Śledziewska z 3a, III miejsce
Maria Kondeja z 2b - wszystkie z SP3 w Redzie. W kategorii klas 4-6 I miejsce zajęła Alicja Kałędkiewicz z kl. 5b SP8
w Rumi, II miejsce Anna Sultanyan z kl.4c SP3 w Redzie,
III miejsce Maja Torchalska z kl. 4b SP2 w Redzie. Najciekawszy rysunek w kategorii klas 7-8 wykonała uczennica klasy
8b ze Szkoły Podstawowej w Bolszewie, II miejsce zajęła
Paulina Paluch z kl. 7d SP3 w Redzie, III miejsce Zofia Tartas z kl.7a SP2 w Redzie. Wśród najstarszych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła grafika Oliwii Socha,
II miejsce zajął Nikodem Bolda, III miejsce Oliwia Patok,
wszyscy z PZS w Redzie.
Wręczenie nagród uświetnił występ taneczny uczennic klasy 2b przygotowany przez Marię Szymoniak, występ chóru
szkolnego pod kierunkiem Jana Skałbani z piosenką „Aleja
gwiazd” i improwizacja muzyczna na saksofon do utworów
Lema przygotowana przez Jana Skałbanię. Nagrody laureatom wręczyli: wiceburmistrz Redy Łukasz Kamiński, Radny
Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła i dyrektor SP3 Justyna Zabrodzka. Organizatorem i pomysłodawczynią konkursu była Beata Zawal-Brzezińska.
Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Wejherowie i Urząd
Miasta w Redzie. Kuratorium Oświaty w Gdańsku objęło
konkurs honorowym patronatem.
Tekst Beata Zawal-Brzezińska, fot. Ewelina Miszkiewicz

Klasa I w Mediatece
Biblioteka to miejsce, w którym można wypożyczać książki, miło spędzać czas, a także super się bawić. O tym przekonali się uczniowie klasy I, którzy 27 maja 2022r. gościli
w Mediatece w Redzie. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili Mediatekę, a pani bibliotekarka zapoznała ich z księgozbiorem i zasadami korzystania z biblioteki. Duże wrażenie na uczniach zrobił olbrzymi zbiór książek i czasopism
dla dzieci. Dzieci mogły pooglądać wybrane przez nich
książeczki oraz narysować swoich ulubionych bohaterów
z książek. Pierwszoklasiści uczestniczyli także w zajęciach
z działu Robotyki, zapoznali się z robotami Photon. Bawili
się i uczyli programowania robotów, które następnie wzięły udział w wyścigu. Uczniowie z dużym zaangażowaniem
uczestniczyli w zajęciach, które dostarczyły im nowych
wrażeń. Na pożegnanie część dzieci zadeklarowała, że na
pewno wrócą do Mediateki, aby miło spędzić czas.
Źródło www.sp5reda.pl

Pomorskie Żagle Wiedzy
25 maja 2022 uczniowie biorący udział w programie „Pomorskie Żagle Wiedzy” udali się po raz drugi w tym sezonie
na praktyczne zajęcia żeglarskie do Yacht Club Rewa. Pogoda była odpowiednia aby spróbować swoich sił i umiejętności płynąc żaglówkami. Po krótkim przygotowaniu teoretycznym poszliśmy nad wodę, gdzie pod bacznym okiem
sterników przygotowaliśmy żaglówki do morskiej przygody.
Jednym z instruktorów był dobrze nam znany pan Czesław
Jakubczyk „Kuba”, człowiek zasłużony dla żeglarstwa i znany ze swojego zamiłowania do sportów wodnych i ekstremalnych. To spotkanie dało nam możliwość wspólnego żeglowania oraz nabywania wiedzy żeglarskiej, ucząc się od
najlepszych.
Źródło www.sp5reda.pl
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fot. archiwum SP 6

Nocny Maraton Czytelniczy w redzkiej Szóstce.
Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa redzka Szóstka
powróciła do promowania czytelnictwa wśród uczniów.
Nie jest dla nikogo zagadką fakt, iż dzieci oraz młodzież nad
wyraz upodobały sobie Baśnie H. Ch. Andersena. Tak też
było i tym razem. Pod koniec kwietnia br. dwie klasy szóste spotkały się na imprezie regularnie organizowanej od
lat, zatytułowanej „Nocny Maraton Czytelniczy”. O godzinie
20.00 uczniowie zebrali się w szkolnej sali gimnastycznej,
gdzie przygotowali wspólnie miejsca noclegowe. Na środku
zaś postawiono stolik i lampkę nocną oraz piękne wydanie „Baśni” Andersena. Maraton rozpoczęto około godziny
22.00 i trwał on nieprzerwanie do godziny siódmej rano.
Szóstoklasiści byli dzielni i wytrwali, czytali utwory duńskiego pisarza z wielkim zapałem bez przerwy do białego
rana. Wszyscy uczestnicy uznali tę imprezę czytelniczą za
bardzo udaną. Jesteśmy przekonani, że z radością wrócimy
do jej kontynuacji za rok.

Dzień Patrona Szkoły SP 6 - Jana Pawła II
Jak co roku 18 maja, z okazji rocznicy urodzin Karola Wojtyły obchodzimy Szkolny Dzień Patrona - Jana Pawła II. Z tej
okazji uczniowie delektowali się słodkimi kremówkami,
a także uczestniczyli w przygotowanym przez szkolne koło
teatralne „Koniczynka” przedstawieniu pt. „Piotruś Pan”.
Był to powrót naszego koła po kilkuletniej nieobecności na
deskach sceny szkolnej i licznych scen Trójmiasta i okolic.
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NIE CUKRZYMY!

ZDROWIE W RODZINIE

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.

fot. archiwum SP 6

UWAGA!
Pojawiły się osoby podszywające się pod pracowników
urzędu prowadzących kontrole źródeł ciepła. Informujemy, że obecnie urząd nie prowadzi takich kontroli. W razie
zaistnienia takiej sytuacji, prosimy skontaktować się z policją.
PROSIMY O CZUJNOŚĆ I OSTROŻNOŚĆ!
Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzania jakiejkolwiek kontroli urzędnik zobowiązany jest
okazać upoważnienie i legitymację służbową.
Zapewniamy, że systemowa kontrola źródeł ciepła
poprzedzona będzie komunikatami na naszej stronie
internetowej i w mediach społecznościowych.
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Poziomy recyklingu osiągnięte w 2021 roku
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od 2012 roku na podstawie sprawozdań firm odbierających
odpady komunalne, przygotowuje sprawozdania roczne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
w imieniu gmin wchodzących w skład Związku.
Od 2021 roku w Polsce obowiązują zapisy dyrektywy unijnej (UE 2019/1004) określające nowe wymogi, jakie
winny spełnić państwa członkowskie w celu wprowadzenia w życie gospodarki o obiegu zamkniętym.
W latach 2012-20 gminy miały obowiązek uzyskania określonych poziomów przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu jedynie w odniesieniu do odpadów surowcowych, a od 2021 r. poziom recyklingu dotyczy
wszystkich odpadów komunalnych. Oznacza to, że nie można porównywać wyników uzyskanych w 2021 roku z
tymi osiągniętymi w latach 2012-20.
Poniżej w tabeli zestawiono uzyskane w zeszłym roku poziomy: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania oraz poziomów składowania gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki".

Stosunkowo wysokie wskaźniki recyklingu uzyskane przez gminy Związku wynikają w dużej mierze z umożliwienia
mieszkańcom przekazywania oddzielnie odpadów zielonych oraz kuchennych wytwarzanych na terenie ich
nieruchomości. W instalacji komunalnej „Eko Dolina” Sp. z o.o. frakcje te poddawane są procesowi
kompostowania, a wytworzony w tym procesie kompost poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby.
Związek od lat podejmuje działania mające na celu promowanie
segregacji odpadów na następujące frakcje: papier, szkło,
tworzywa sztuczne, odpady kuchenne i zielone oraz popiół, gdyż
jedynie prawidłowa segregacja u źródła umożliwi gminie
osiągnięcie wymaganych poziomów.

Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska. Wierzymy, że wspólnie w nadchodzących latach
osiągniemy jeszcze lepsze rezultaty. Czeka nas jeszcze dużo pracy.

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!

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