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RADA NACZELNA ZRZESZENIA KASZUBSKO - POMORSKIEGO OBRADOWAŁA W REDZIE
21 czerwca Rada Naczelna Zrzeszenia
Kaszubsko - Pomorskiego obradowała
w Auli Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie.
Podczas spotkania Prezes ZKP Łukasz
Grzędzicki przedstawił sprawozdanie
Zarządu Głównego za 2014 rok.
Natomiast Burmistrz Miasta Redy wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej
serdecznie zaprosili obecnych przedstawicieli większości z 68 oddziałów ZKP
do uczestnictwa w XVII Światowym
Zjeździe Kaszubów, który odbędzie się
już niebawem, bo 4 lipca w Redzie.
Szczegółowo omówiony został Program
Zjazdu, który zamieszczony został na
stronie internetowej Urzędu Miasta
www.reda.pl
pod
logo
Zjazdu
Kaszubów oraz na specjalnej stronie
http://zjazdkaszubow.pl. Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w Zjeździe!
Tekst: IMS, Foto: M. Kaczmarek

GIMNAZJALIŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W REDZIE NA ZIELONEJ SZKOLE U STÓP OLIMPU
Pod koniec maja 40 uczniów
Gimnazjum nr 2 w Redzie uczestniczyło w
szkolnym wyjeździe do Grecji. Podczas
ponad tygodniowego pobytu w niewielkiej
miejscowości Panteleimonas brali oni
udział w zajęciach Zielonej Szkoły, których
tematyka wiązała się z historią i dniem
dzisiejszym Grecji, a także z kulturą
antyczną i z warunkami geograficznoprzyrodniczymi Hellady.
Pod kierunkiem opiekunów wyjazdu: p. U. Obłudy, B. Kisiel, B. StenzelWencel i I. Nowickiej, uczniowie w zespołach
wykonywali szereg zadań z zakresu biologii,
geografii, historii, j. polskiego i j. angielskiego, w których wykorzystywali zdobytą z
różnych źródeł wiedzę o kraju Zeusa i Hery. Część zadań, jak przygotowanie filmów czy plakatów, wymagała wykazania się
talentami plastycznymi i reżyserskimi. We wszystkich zadaniach ważna była umiejętność pracy zespołowej.
W ramach wyjazdu odbyły się wycieczki do Aten, do klasztorów górskich, tzw. Meteorów, oraz rejs na wyspę
Skiathos. Pobyt w Atenach, spacer po Akropolu pozostawił we wszystkich niezapomniane wrażenie. Podobnie niezwykłym
przeżyciem, była wizyta w krainie Meteorów – klasztorów zbudowanych olbrzymim wysiłkiem na niedostępnych szczytach
masywów górskich. Przyklejone do skalistych ścian misterne budowle robią wrażenie zawieszonych między niebem a ziemią.
Ogromną atrakcją był również rejs na malowniczą wyspę Skiathos, której uliczki „grają” w muzycznym filmie „Mamma Mia!”.
Udział w Zielonej Szkole dostarczył wszystkim uczestnikom niezwykłych wrażeń. Cała grupa nie tylko wspólnie
pracowała i jeździła na wycieczki, ale też spędzała czas na plaży i na spacerach po okolicy. Pracując nad zadaniami, uczniowie
ćwiczyli ważne umiejętności społeczne, jak praca zespołowa, podział zadań, dyskusja. Wyjazd ten nie tylko spełnił istotne
zadania edukacyjne i poznawcze, ale też w dużym stopniu przyczynił się do zacieśnienia więzi koleżeńskich i do większej
integracji między uczestniczącymi w nim uczniami. Tekst: Iwona Nowicka

DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE NA UL. MORSKIEJ W REDZIE
Od połowy czerwca br. ul.
Morska jest już wylana
asfaltem.
Dzięki
uprzejmości Pana Michała
Kaczmarka na bieżąco
mogliśmy śledzić w foto
galerii na stronie urzędu
miasta www.reda.pl postęp
prac na tej ulicy. Do końca
inwestycji pozostały już
tylko 2 tygodnie.
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VI MIEJSKI KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
DLA KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Dnia 28 maja 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 odbył się VI Miejski Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla
klas IV-VI szkoły podstawowej. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów wyłonionych po eliminacjach szkolnych. W etapie
miejskim każdy z uczniów musiał wykazać się swoją nieprzeciętną wiedzą podczas testu i przedstawić prezentację na wybrany
temat związany ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Organizatorzy Konkursu: Iwona HillarMacinkiewicz i Bogdana Talar.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła: 60 (test 50 punktów, prezentacja 10 punktów).
Wyniki:
I miejsce - Alina Ewertowska i Jakub Lesner z SP 4, oboje po 56 punktów
II miejsce - Daria Bertrand i Jakub Konkel z SP 6, Szymon Ziółkowski z SP 4 - wszyscy po 55 punktów
III miejsce - Jan Jabłonowski-Kęska z SP 4, 54,5 punktów
IV miejsce - Martyna Płocka SP 4, 54 punkty; V miejsce - Karolina Kwiatkowska SP 4 i Mikołaj Skrzypkowski SP 6, oboje po
53 punkty; VI miejsce - Kamil Trocki SP 6, 51,5 punktów, VII miejsce - Kinga Cyperska SP 4 , 50,5 punktów; VIII miejsce Bartosz Klamecki SP 6, 50 punktów, IX miejsce - Oliwier Baran SP 4, 49 punktów; X miejsce - Maciej Krauze SP 4 , 48 punktów, XI miejsce - Wiktor Lewiński SP 6, 46 punktów; XII miejsce - Magdalena Lisiecka SP 6 , 43,5 punktów, XIII miejsce - Olga
Jagodzińska SP 6, 42 punkty; XIV miejsce - Łukasz Kubik SP 6, 41,5 punktów.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „MIESZKAM W REDZIE – TU PŁACĘ PODATKI”
2 czerwca w siedzibie Urzędu Miasta
w Redzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród
w Konkursie – „Mieszkam w Redzie – tu płacę
podatki”. Autorzy najlepszych haseł otrzymali
dyplomy oraz nagrody pieniężne, natomiast
wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Jak podkreślił Burmistrz Miasta, w Redzie
przybywa około 500 mieszkańców rocznie, jednak
nie wszyscy z nich meldują się w nowym miejscu
zamieszkania.
Nie
wszyscy
też
wiedzą,
że odpowiednie wypełnienie jednej rubryki w PIT,
ma tak duże znaczenie dla funkcjonowania miasta.
W związku z tym ogłoszono ten konkurs, aby
zachęcić nowo przybyłych do tego, by oficjalnie
stawali się Redzianinami i płacili podatki na rzecz miasta, z którym się utożsamiają. Obecna na spotkaniu Skarbnik Miasta
przedstawiła wpływy do budżetu miasta z udziału w podatkach w ciągu ostatnich lat. Ten rok zapowiada się wyjątkowo obiecująco. Sami Mieszkańcy również ocenili pomysł bardzo pozytywnie: „To bardzo fajna inicjatywa i sprzyja temu, by więcej
mieszkańców rozliczało się na miejscu. Mam nadzieję, że dzięki konkursowi miasto uzyska więcej środków finansowych”,
powiedział autor zwycięskiego hasła Łukasz Saganowski.
Komisja przyznała trzy nagrody główne oraz wyróżniła pięć haseł. I miejsce zdobyło hasło „Gdy Redę wskazujesz,
wiele zyskujesz” autorstwa Łukasza Saganowskiego. Na II miejscu znalazło się „Mojemu miastu się wiedzie – mieszkam
i płacę podatki w Redzie”, autorka hasła Izabela Szymichowska. III miejsce zajęła Monika Jurczyk, a jej hasło brzmi „Z Redą
w otwarte karty gram, tu mieszkam i tu rozliczać się mam”.
Tekst i foto: Iwona Miklewska-Szczygieł

UCZNIOWIE Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 NAGRODZENI W KOLEJNEJ EDYCJI
WOJEWÓDZKIEGO MARATONU CZYTELNICZEGO
W tym roku szkolnym uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 po raz kolejny wzięli udział w Wojewódzkim Maratonie
Czytelniczym, odbywającym się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Tym razem było to 14 uczniów z podstawówki i 26 gimnazjalistów. Uczniowie przez cały rok szkolny czytali książki konkursowe
i co miesiąc pisali z nich testy. Z całego województwa pomorskiego w tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1268 uczniów
ze 100 szkół podstawowych oraz 887 uczniów z 56 szkół gimnazjalnych.
Z Zespołu Szkół nr 2 w kategorii szkół podstawowych laureatami zostali: Szymon Pobłocki z 6c, Rafał Wasiuta z 6a i
Karol Kuter z 6a, zaś tytuł „finalisty” zdobyła Karolina Zabrodzka z 5b. Natomiast wśród gimnazjalistów laureatami
zostali: Adriana Bieschke z 3c, Dominika Gruba z 3b, Agnieszka Lademann z 3b, Aleksandra Konkol z 3b i Bartosz
Nowak z 2c. Uroczysta gala z rozdaniem nagród odbyła się 9 czerwca w Dworze Artusa w Gdańsku, dokąd uczniowie udali się
wraz z bibliotekarkami: Teresą Dopke i Mirosławą Wróblewską, pod opieką których czytelnicy przygotowywali się do tego
konkursu.
Tekst: Teresa Dopke
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RODZINNY FESTYN CHARYTATYWNY

W niedzielę 21 czerwca w parafii św. Antoniego Padewskiego w Redzie
odbył się zorganizowany przez Parafialny Zespół Caritas Rodzinny Festyn
Charytatywny. Dochód z festynu przeznaczony zostanie na pomoc szkolną dla
dzieci podopiecznych Caritas parafii.

Program był bardzo urozmaicony, dla dzieci i dorosłych m.in. loteria
fantowa, malowanie na prześcieradle, lepienie z gliny, budowle z kartonów,
przejażdżka kucykiem ze stajni „Pegaz”, gra miejska, malowanie paznokci dla
dzieci i dorosłych, przedstawienie „ Życie to krótki film” na motywach „Małego
Księcia”, w wykonaniu uczniów II LO w Rumi pod kierownictwem pani Moniki
Pranczke. Chętni mogli bezpłatnie przeprowadzić badania ciśnienia oraz poziomu
glukozy przeprowadzone przez Centrum Medyczne Synexus z Gdyni. Kto w ciągu
trwania festynu zgłodniał mógł się posilić, była grochówka, kiełbaski z grilla
oczywiście kaszubski smalec z ogórkiem i na deser ciasta.
Na zakończenie festynu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2
odbył się mecz piłkarski Orlęta Reda - Gospodarze, cieszący się dużym zainteresowaniem w przerwach były zabawy piłkarskie dla dzieci. Wygrały Orlęta ale tu
nie chodziło o wynik. Był to udany festyn, można pogratulować organizatorom,
jedyne co nie dopisało w czasie festynu do momentami padający rzęsisty deszcz.
Tekst i foto: Michał Kaczmarek

NOWE WITACZE

języku polskim, jak i w języku kaszubskim.

Od
czerwca
br. przy wjazdach z
trzech
stron
do
naszego miasta stoją
nowe witacze, które
zdecydowanie różnią
się od poprzednich.
Białe duże tablice z
herbem Redy, Rumi,
Wejherowa
oraz
miast partnerskich
witają i żegnają
odwiedzających
Redę, zarówno w

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA REDY W REJONIE ULIC
JODŁOWEJ I PARKOWEJ
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Redzie uchwały Nr VII/74/2015 z dnia
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28.05.2015r. o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej
i Parkowej.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt
2 i art. 39, w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 03.10.2008r.
o
udostępnianiu
informacji
o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa
w
ochronie
środowiska
oraz
o
ocenach
oddziaływania na środowisko (j.t.
Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.
zm.) zawiadamiam, że w publicznie
dostępnym wykazie danych o
dokumentach
zawierających
informacje o środowisku i jego
ochronie
zamieszczono
wyżej
wymienioną uchwałę oraz wszczęto
przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania
na
środowisko
skutków
realizacji
ustaleń
wymienionego planu.
Zainteresowani
mogą
składać
wnioski
do
wyżej
wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie,
na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul.
Gdańska
33,
84-240
Reda,
w terminie do dnia 31.07.2015 r.
Wniosek
powinien
zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
DZIEŃ PATRONA W
GIMNAZJUM NR 2
W dniu 03.06.2015r. po raz
trzeci w Gimnazjum nr 2 obchodzono Dzień Patrona, w którym
przybliżono sylwetkę Czesława
Miłosza. W części oficjalnej
wprowadzono sztandar i odśpiewano
hymn szkoły, następnie wysłuchano
krótkiego przemówienia Dyrektora.
Zaprezentowano również krótki film,
w którym Andrzej Franaszek (autor
biografii
Czesława
Miłosza)
opowiada o wybitnym poecie.
W następnej części uroczystości
uczniowie
zaprezentowali
wcześniej przygotowane wystąpienia, których inspiracją był wiersz pt.
„Piosenka o końcu świata", np.
plakaty, makiety, scenki, taniec,
rapowanie. Uwieńczeniem występów
uczniowskich
była
muzyczna
interpretacja utworu noblisty dokonana przez uczennicę klasy III a, Adę
Czuryńską. Niewątpliwie gimnazjaliści wykazali się kreatywnością oraz
dużymi zdolnościami artystycznymi.
Tekst: Teresa Liegman
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OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W REDZIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/15
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Redzie osiągnęli w mijającym roku szkolnym 2014/15 wspaniałe wyniki w konkursach
kuratoryjnych oraz innych konkursach o randze ogólnopolskiej i wojewódzkiej.
Troje z nich zostało laureatami konkursów przedmiotowych: Klaudia Hilla (historia), Karolina Potrykus (język polski) i
Łukasz Jalowski (informatyka). Ośmioro uzyskało tytuł finalisty: Rozalia Hoppe i Michał Walczak (język angielski), Julianna
Ponschke (język polski), Hanna Drewek, Grzegorz Gołyński i Klaudia Hilla (biologia) oraz Piotr Bijoch i Igor Ewertowski
(geografia).
Laureatką etapu wojewódzkiego XX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” została Klaudia Hilla, a reprezentantką województwa pomorskiego na finale
ogólnopolskim III Konkursu „Przeszczep sobie zdrowie” w Szczecinie była Dominika Zymni. Laureatami wojewódzkiego
Konkursu Ekologicznego w Gdyni zostali Grzegorz Gołyński i Damian Płokarz.
Finalistą XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej w Sopocie był Karol Majchrzak.
Tekst: Łukasz Kamiński

WOJEWÓDZKA GIMNAZJADA W INDYWIDUALNEJ LA
W dniu 28.05.2015 roku w Słupsku odbyła się Wojewódzka Gimnazjada w Indywidualnej LA. Nasz powiat
reprezentowali również medaliści z naszej szkoły. Zdobyli oni cztery medale.
3 srebrne :
Weronika Sapińska w skoku wzwyż
Hubert Żywiec w skoku wzwyż
Sztafeta 4x100 m chłopców w składzie: Daniel Grunwald, Mateusz Lessnau, Dawid Wałdowski i Hubert
Żywiec
1 brązowy :
Agata Borawska w biegu na 100 m przez płotki
Wszystkim naszym młodym sportowcom SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Tekst: Łukasz Kamiński

WARSZTATY JĘZYKOWE W LONDYNIE
W dniach 29 maja - 3
czerwca 2015 roku 43 uczniów
naszego gimnazjum wraz z opiekunami uczestniczyło w wycieczce do
Londynu w formie warsztatów
języka angielskiego. Uczniowie
zakwaterowani byli w londyńskiej
dzielnicy Plamstead u sprawdzonych rodzin.
Uczestnicy
warsztatów
mieli
możliwość
zwiedzenia
Katedry św. Pawła, Muzeum
Historii Naturalnej i Muzeum
Nauki, British Museum, a także
Muzeum
Figur
Woskowych
Madame Tussaud’s. W tym
ostatnim wszyscy świetnie się
bawili, zdjęciom nie było końca.
Spacerując po stolicy Anglii,
mogliśmy podziwiać
m.
in.
Millennium Bridge, Tower of
London i wystawę klejnotów koronnych, Tower Bridge, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, St. Jame’s Park,
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar, Chinatown. Mieliśmy również okazję zobaczyć zmianę warty pod Pałacem
Buckingham. Ostatniego dnia podziwialiśmy panoramę Londynu z London Eye, obejrzeliśmy film w 4D o tym obiekcie,
następnie płynęliśmy statkiem po Tamizie, a na sam koniec w planetarium w Greenwich zobaczyliśmy Południk „0” oraz
zjawisko fizyczne znane pod nazwą „camera obscura”.
Wycieczka była wyjątkowo udana, młodzież mogła doskonalić swoje umiejętności językowe, a także karmić duszę
pięknymi widokami. Zapewne był to czas intensywny i dostarczył nam ogromną ilość wrażeń.
Tekst: Marzena Borodziuk
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W XIV OGÓLNOPOLSKIM
TYGODNIU CZYTANIA DZIECIOM
W dniach od 30.05. – 6.06 trwał XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom odbywający się pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”. W tym
roku SP3 po raz kolejny postanowiła włączyć się w tę akcję i z tej okazji, 1
czerwca, uczniowie z klas 1 – 6 wysłuchali przez radiowęzeł „Lokomotywy”
Juliana Tuwima, czytanej przez dyrektora szkoły - Jana Skrobula, radnego miasta
Redy – Jerzego Koskę oraz bibliotekarki – Teresę Dopke i Mirosławę Wróblewską.
Chętni uczniowie po wysłuchaniu wiersza mogli pisemnie odpowiedzieć na pytania
dotyczące „Lokomotywy” i oddać je do biblioteki. Wśród 121 dzieci, które wzięły
udział w konkursie, dyrektor szkoły wylosował 20 uczniów, którzy udzielili
prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania. Zwycięzcy otrzymali nagrody z
rąk pani wice – dyrektor, Justyny Zabrodzkiej. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom!
Tekst: Teresa Dopke

GIMNAZJUM NR 2 W HOLANDII
W niedzielę, 17 maja, 22 gimnazjalistów pod opieką nauczycieli: Sandry
Irzyk oraz Tomasza Grodzickiego wyjechało do Zwolle w Holandii. Uczniowie
wzięli udział w drugiej części wymiany międzyszkolnej ze szkołą w Zwolle.
Pierwsza część miała miejsce w październiku, kiedy to holenderscy uczniowie
zostali przyjęci i ugoszczeni przez uczniów biorących udział w wymianie. Pobyt w
Holandii dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Gimnazjaliści musieli się
zmierzyć z wieloma nietypowymi zadaniami np. takimi jak budowa tratwy. Nie
zabrakło również wieczorów integracyjnych z dyskoteką w tle oraz tradycyjnej
kolacji przygotowanej przez rodziców. W środę odbył się wyjazd do Amsterdamu.
Niezwykłych przeżyć dostarczyła wszystkim wycieczka łodzią po kanałach
Amsterdamu, podczas której uczniowie mieli szansę dowiedzieć się np. dlaczego
kamienice w Amsterdamie są tak wąskie.
W ostatni dzień gimnazjaliści wzięli udział w lekcjach przygotowanych
specjalnie dla nich. Największe emocje wzbudziła fizyka, podczas której nie
zabrakło rozwiązywania zadań
w praktyce.
Wymiana holenderska po raz kolejny pokazała uczniom, iż komunikacja
między ludźmi innych narodowości jest możliwa nawet pomimo różnic
kulturowych.
Tekst: Sandra Irzyk

PRZETARG NA SPRZEDAŻ GMINNEJ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta Redy Ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul.
Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:
180/37 obszaru 0,0044 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558, 1361/6 obszaru
0,0014 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894 oraz 1364/6 obszaru 0,0596 ha i
171/35 obszaru 0,0082 ha, wpisanych w księdze wieczystej GD1W/00005792.
1. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie,
płaska
2. Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Polnej wyposażonej w urządzenia
infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie: mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi
(funkcja uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca
umiarkowana, usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.
Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można
uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska
33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.
Dla nieruchomości wyżej opisanej obniżono cenę wywoławczą ustaloną do pierwszego
przetargu oraz ustalono nową cenę wywoławczą i wadium:
- cenę wywoławczą 107 055,- zł netto
- wadium: 10 706,- zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w
wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i
usług z dnia 11.03.2004r.

CZERWIEC 2015
DRUGI PRZETARG odbędzie się w
dniu 11 SIERPNIA 2015 r. o
godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu
Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.
Pierwszy przetarg na przedmiotowa
nieruchomość przeprowadzono w dniu
10 czerwca 2015r.
Warunkiem
uczestnictwa
w
przetargu jest wpłata wadium.
WADIUM płatne jest w gotówce, z
zaznaczeniem
numeru
działki,
najpóźniej do dnia 05 sierpnia 2015r.,
na konto Urzędu Miasta w Redzie w
Banku Millennium 66 1160 2202 0000
0002 5073 9669.
O wysokości postąpienia, nie mniej niż
1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu
okazują Komisji Przetargowej:
1. dowód wpłaty wadium,
2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
3. aktualny wypis z właściwego rejestru,
stosowne pełnomocnictwa, dowody
tożsamości
osób
reprezentujących
podmiot – w przypadku osób prawnych.
Uczestnikom przetargu, którzy przetargu
nie wygrają lub gdy przetarg zostanie
odwołany wadium zostanie zwrócone nie
później niż w terminie trzech dni od dnia
odwołania, zamknięcia, unieważnienia
przetargu lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym.
Ustalony w drodze przetargu
nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę
ustaloną w przetargu, pomniejszoną o
wpłacone wadium, nie później niż do
dnia zawarcia umowy
w sposób
określony w protokole z przetargu.
Termin i miejsce zawarcia
umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21
dni licząc od dnia rozstrzygnięcia
przetargu, o czym
zawiadamia się
nabywcę nie później niż na 7 dni przed
terminem umowy.
Koszty związane z zawarciem
umowy w formie aktu notarialnego w
całości ponosi nabywca.
Wadium przepada jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu przez
organizatora przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu lub jego unieważnienia w
przypadku zaistnienia uzasadnionych
powodów.
Informację
o powyższym można
uzyskać telefonicznie pod numerami
58 678-80-14
lub 58 678-80-34,
osobiście w pokojach nr 202 i 203 w
Urzędzie Miasta w Redzie, ul.
Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. i w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
bip.reda.pl
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KSIĄŻKOBUS W REDZIE
W środowe popołudnie 24 czerwca Redę
odwiedził Książkobus, który zaparkował przed Fabryką
Kultury, będącą jednym ze współorganizatorów
wydarzenia. Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie inicjator akcji w Redzie, a także Wydawnictwo Media
Rodzina byli głównymi organizatorami. Autobus, w
którym dzieci mogły oglądać fragmenty "Piotrusia Pana",
granego przez zawodowego aktora - Jacka Gierczaka,
czekał na dzieci od 13:00 do 15:00. Dodatkową atrakcję
stanowiło malowanie kredą oraz składanie autografów i
odbić ręki na samym autobusie. Dzięki akcji w Redzie
biblioteki szkolne, MBP oraz MDK otrzymały w
prezencie 500 egzemplarzy książek :)
Tekst: MDK

DZIEŃ DZIECKA W REDZIE
Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w
Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się
w Genewie (Szwajcaria) w 1925 roku. W Polsce począwszy od
1952 roku święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca. Inicjatorem
tego święta była organizacja The International Union for
Protection of Childhood, która za cel obrała sobie zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Obecnie Dzień
Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach świata. Jest to
niewątpliwie okazja do organizowania specjalnych akcji,
koncertów i zabaw w szkołach i instytucjach dla uświetnienia
tego dnia. Dla rodziców to okazja na spędzenie dodatkowego
czasu ze swoimi dziećmi.
W Redzie do tradycji weszły już imprezy organizowane
dla dzieci z okazji ich międzynarodowego święta w plenerze tj.
na obiekcie MOSiR oraz w Miejskim Parku Rodzinnym nad
Rzeką Redą. Imprezy te zawsze cieszą się wśród najmłodszych
mieszkańców Redy dużym zainteresowaniem. W tym roku w
parku program imprezy przygotowany przez Miejski Dom Kultury był bardzo bogaty. Dopisała pogoda oraz uczestnicy. Dzieci
oprócz możliwości wzięcia udziału w różnorodnych zawodach sprawnościowych i konkursach mogły m.in. zobaczyć, jak od
środka wyglądają pojazdy Policji oraz Straży Pożarnej, przejechać się na kucyku oraz skorzystać z ogromnego placu zabaw z
dmuchanymi urządzeniami. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji z Wejherowa zaprezentowali swoje psy policyjne patrolowo
- tropiące, które wykrywają m.in. narkotyki, broń, czy zaginione osoby, a ratownicy z WOPR Wejherowo pokazali m.in., jak
udzielać pierwszej pomocy małym dzieciom. Każdy ponadto mógł bezpłatnie oznakować swój rower oraz sprawdzić co czuje i
widzi pijany kierowca w alkogoglach, czyli w specjalnych okularach, które służą do demonstracji upośledzenia zmysłów
występującego po spożyciu alkoholu, czyli m.in. obniżenie koncentracji, niemożność określenia kierunków, zniekształcenie
widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości. Podobnie jak w latach ubiegłych redzki festyn cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Przed niektórymi stoiskami i atrakcjami ustawiały się długie kolejki dzieci. Każdy, kto w niedzielne popołudnie
odwiedził park mógł znaleźć coś dla siebie. Ten szczególny dzień
obchodziliśmy od piątku do poniedziałku również na sportowo z
MOSiR Reda. W piątek na kompleksie Orlik 2012 dzieci z
redzkich przedszkoli brały udział w animacjach sportowych, grach
i zabawach. Śmiechu było co nie miara. Tory przeszkód,
dmuchańce, malowanie twarzy oraz towarzystwo krokodyla Croco
i kanapki Burger to atrakcje tego piątkowego święta. Spartakiada
przedszkolaka jest nową propozycją Redzkiego MOSiR-u i jak
widać po frekwencji był to strzał w "10". Dziękujemy Dyrektorom
przedszkoli: Przy Parku, Ptysiowe, Milo oraz Omnibusek za
współpracę i wspaniałą wspólną zabawę. Podziękowania również
należą się Fun Parkowi Croco Roco oraz restauracji Burger King
za aktywne włączenie się do tegorocznej akcji. W sumie w
przeciągu 4 godzin wspólnych animacji bawiło się na MOSiR
około 200 dzieci! Niedziela to zmagania tenisowe na kortach.
Dzieci oraz młodzież pokazała spore zaangażowanie oraz wolę walki. Mimo formy turnieju, który był organizowany z okazji ich
święta w rywalizacji sportowej nie było taryfy ulgowej.
Tekst: Iwona Miklewska-Szczygieł
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Edukacja ekologiczna
-podsumowanie roku szkolnego 2014/2015
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku
szkolnym 2014/2015 po raz siedemnasty realizował przedsięwzięcia
informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców z terenu
Związku, w tym działania edukacyjne prowadzone we współpracy
z placówkami oświatowymi z miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda,
Wejherowo oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud (łącznie ok.
250 szkół i przedszkoli).
Konkursy oraz towarzyszące im liczne akcje promocyjnoinformacyjne, które bezpośrednio tworzyli i prowadzili uczniowie
i nauczyciele placówek oświatowych przyniosły imponujące efekty.
W wyniku prowadzonych przez Zwiazek w minionym roku szkolnym
działań ekologicznych zebrano: ponad 31 ton zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego, ponad 9 ton zebranych baterii, a także
prawie 10 ton plastikowych nakrętek. To zdecydowanie powód do
dumy!
Podczas uroczystego zakończenia konkursu „Ekspert EEczyli w trosce o środowisko”, które odbyło się 20 maja w Muzeum
Miasta Gdyni wszystkie palcówki oświatowe biorące w nim udział
zostały uhonorowane pamiątkową statuetką, dyplomem oraz tytułem
„Ekspert EE”. Konkurs już od 5 lat uczy ekologicznego, bezpiecznego
postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz
kształtuje właściwe zachowania nie tylko najmłodszych, ale także
rodziców i całej społeczności lokalnej.
Podsumowanie pozostałych konkursów i projektów
edukacyjnych prowadzonych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina
Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2014/2015 odbyło się 17 czerwca
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Wśród
laureatów indywidualnych nie zabrakło uczniów z terenu miasta Redy,
którzy zajęli:
• w XVII edycji konkursu „Małe
dzieci nie chcą śmieci”
pn. „Chronię przyrodę”
wyróżnienie
w kategorii przedszkola
Ola Kiczyńska
Niepubliczne Przedszkole
„Przy Parku”
ul. Łąkowa 27, Reda
• w VI edycji „Konkursu fotograficznego”
pn. „Ochrona środowiska w praktyce”
III miejsce
w kategorii szkoły podstawowe
Mikołaj Kondrat
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Zawadzkiego 12, Reda
• w V edycji konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko”
w kategorii uczniowskiej dla szkół podstawowych”
- I miejsce: Mikołaj Wasiewicz
(Prywatna Szkoła Podstawowa im. Tony Halika)
- III miejsce: Lena Gładka
(Szkoła Podstawowa Nr 2).
Nagrody w konkursach przyznano także placówkom oświatowym:
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• Niepubliczne Przedszkole OMNIBUSEK:
- wyróżnienie w konkursie zbiórki plastikowych nakrętek
pn. „Mała nakrętka-duży problem” (4,476 kg/os);
Koordynator konkursu: p.Joanna Ziółkowska.
• Prywatna Szkoła Podstawowa im. T. Halika:
- I miejsce w konkursie zbiórki plastikowych nakrętek
pn. „Mała nakrętka-duży problem” (3,9063 kg/os);
- II miejsce oraz tytuł
„Ekspert EE 2014/2015”
w konkursie zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego „Ekspert EEczyli w trosce o środowisko”
(14,156 kg/os);
zdj. zbiórka sprzętu
zorganizowana w dn. 6.02.2015

- tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2014/2015”.
Koordynatorki konkursów: p. A. Gerber i p. B. Bautembach.
• Szkoła Podstawowa Nr 2:

- tytuł „Ekspert EE
2014/2015”
w konkursie zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
„Ekspert EE- czyli w trosce
o środowisko” (1,686 kg/os);
zdj. zbiórka sprzętu zorganizowana
w dn. 23.03.2015

- tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2014/2015”
- udział w projekcie „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”
Koordynatorki konkursów: p. G.Krzebietke, p. E. Józefowicz.
W roku szkolnym 2014/15 kontynuowano także konkurs „Zbiórka
baterii”, prowadzony indywidualnie przez Związek. Łącznie bierze
w nim udział 108 placówek oświatowych, w tym 7 z terenu Redy.
W minionym roku szkolnym przeprowadzono także 55
jednodniowych warsztatów edukacyjnych: „Bliżej Europy-nowoczesne
metody gospodarowania odpadami” [32], „Ujmowanie i uzdatnianie
wody” [6], „Oczyszczanie ścieków” [6] oraz „Ciepło dla Trójmiasta”
[11]. W zajęciach, które Związek realizował ze spółkami EKO
DOLINA, OPEC, PEWIK udział wzięło ok 1,5 tys., w tym także
uczniowe ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Prywatnej Szkoły
Podstawowej im. Tony Halika w Redzie.
Laureatom gratulujemy! Jednocześnie dziękujemy wszystkim
szkołom i przedszkolom, a także lokalnym samorządom, za tegoroczną
współpracę w zakresie edukacji ekologicznej. Związek dziękuje także
za współfinansowanie swoich działań spółkom: EKO DOLINA, OPEC,
PEWIK oraz sponsorom, w tym Polskiej Spółce Gazownictwa.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja: 58 624 75 15, dos@kzg.pl
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ciekawe
spotkanie,
co
też
wyraziło się długą kolejką już na
zewnątrz Biblioteki po autografy
oraz dalszą rozmową.
Tekst i foto: Michał Kaczmarek

BAŁTYCKI FESTIWAL
NAUKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3

SPOTKANIE Z KS. JANEM KACZKOWSKIM
W środę 17 czerwca br. Miejska
Biblioteka Publiczna w Redzie „pękała w
szwach” ledwo mieszcząc chętnych spotkania się z ks. Janem Kaczkowskim, prezesem
Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio,
współautora dwóch książek – „Szału nie ma
jest rak” i „Życie na pełnej petardzie czyli
wiara, polędwica i miłość”.
Przez ponad dwie godziny trwała
rozmowa, w środku biblioteki, a później na
zewnątrz, odpowiedzi na pytania zebranych
dotyczące
specjalności
ks.
Jana
bioetyki, teologii moralnej, prowadzenia i
finansowania hospicjum, ale także bieżących problemów m.in. Konwencji Rady
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy …, in vitro. Ksiądz Jan odpowiadał
jasno, może czasami kontrowersyjnie na
zadawane pytania. Było to dla przybyłych

22 maja uczniowie z klasy
2a i 2b z SP3 wraz z wychowawczyniami H. Zwierzycką i M. Szreder
uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na Politechnice Gdańskiej w
ramach
Bałtyckiego
Festiwalu
Nauki. Przygodę z nauką rozpoczęliśmy od matematycznych trików,
kolejnym etapem był udział w
pokazach od „łuczywa do grzyba
atomowego”. Po pokazie udaliśmy
się do laboratorium chemicznego,
aby poznać produkcję i znaczenie
paliwa odnawialnego oraz siłę
energii słonecznej, która może
poruszyć śmigła helikoptera lub
samochód.
Uczniowie
mogli
przeprowadzić doświadczenie prowadzące do krystalizacji minerałów
oraz rozwiązać hydrozagadkę –
dowiedzieli się co to jest napięcie
powierzchniowe powstające na powierzchni wody. Na wydziale ETI
oglądaliśmy makietę kolei metropolitalnej, a na wydziale HYDRO –
budowaliśmy modele wulkanów,
które
rzeczywiście
wybuchły,
rozpoznawaliśmy różne minerały.
Zatrzymaliśmy się również przy
stoisku ekologicznym przypominającym o segregowaniu odpadów.
Ostatnim zajęciem były warsztaty
pod tytułem „Woda na usługach
człowieka”,
podczas
których
poznaliśmy działanie różnych typów
śluz, ich znaczenie w transporcie
rzecznym oraz działanie elektrowni
wodnej. Podczas zajęć odbywały się
konkursy, za rozwiązanie których
otrzymywaliśmy drobne nagrody
niespodzianki i dyplomy. Za rok
przyjedziemy znowu!!!
Tekst: Mariola Szreder
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O godzinie 17:00 rozpocznie się w Fabryce Kultury wernisaż i wręczenie nagród w I Międzynarodowym Konkursie
Kaszubskiej Sztuki Wizualnej Cassubia Visuales na plakat z przetworzonym wzorem kaszubskim.

