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PODSUMOWANIE KONKURSU "CELUJ W PASJĘ”
W auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie odbyło się podsumowanie, wręczenie
nagród i wyróżnień konkursu „Celuj w pasję”, zorganizowanego w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku wspólnie z
Nadmorską Grupą Fotograficzną. Celem konkursu była popularyzacja fotografii
wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Na konkurs wpłynęły prace od 22 uczestników reprezentujących szkoły z
Redy - Gimnazjum nr 1, 2; SP nr 3, 5, Szkoła Prywatna im. Tony Halika, Wejherowa – Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1, Gdyni – Zespół Szkół
Hotelarsko – Gastronomicznych. Najwięcej prac wpłynęło od uczniów Zespołu
Szkół nr 2 w Redzie - 9 ( SP 3 – 8 i Gim. nr 2 – 1).
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praca Julii jest wrześniem, a praca
Jowity - grudniem.
Przyznano również wyróżnienia,
które otrzymały: Laura Elwart i
Nikola Wilczewska. Nagrodzonym
uczennicom składamy największe
gratulacje!
Tekst i zdjęcie: Teresa Dopke

"KRASZEWSKI.
KOMPUTERY DLA
BIBLIOTEK"
„Kraszewski. Komputery
dla bibliotek” to program dotacyjny
Instytutu Książki realizowany w
ramach Narodowego
Programu

Wręczenia nagród i wyróżnień dokonał, Krzysztof Krzemiński burmistrz
Redy, Teresa Kania z-ca burmistrza Redy i Wanda Chomacka - organizator
konkursu, poprzedziło to przedstawienie w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami
rzeczowymi. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów – I m. Paulina Groen ( Gim.
Nr 1 Reda); II m. Adriana Dopke, Michał Ławicki (Szkoła Prywatna Reda),
Krzysztof Jerzy Szkurłatowski ( Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1
Wejherowo), III m. Adrian Pienczke (Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
nr 1 Wejherowo), Nadia Główczewska ( SP 3 Reda), Antoni Stanek (Szkoła
Prywatna Reda), pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.
Większość prac można obejrzeć na stronie http://nadmorskagf.pl/wpcontent/celuj2013/.
Tekst: Michał Kaczmarek
UCZENNICE Z ZS2 NAGRODZONE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
PLASTYCZNYM POŚWIĘCONYM STEFANOWI ŻEROMSKIEMU!
W związku z 150 rocznicą urodzin Stefana Żeromskiego, która przypada
w przyszłym roku Stowarzyszenie im.
Stefana Żeromskiego zorganizowało
konkurs plastyczno-literacki,
przeznaczony dla szkół noszących imię tego
pisarza.
Ogółem na konkurs wpłynęło 78
prac plastycznych z dwunastu szkół w
Polsce. Ze Szkoły Podstawowej nr 3 panie
bibliotekarki, Teresa Dopke i Mirosława
Wróblewska wysyłały 14 prac. Jury
plastyczne wyłonione wśród członków
Stowarzyszenia, ogłosiło wyniki swoich
obrad. Nagrodzono 2 prace: Jowity
Plichty i Julii Sarbak, które
od
6 grudnia można odnaleźć na stronie
internetowej
Stowarzyszenia
(www.stefanzeromski.pl). Z prac konkursowych powstał kalendarz, w którym

Rozwoju czytelnictwa w roku 2013.
Jego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez
wyposażenie ich w nowoczesny
sprzęt komputerowy, który umożliwi
mieszkańcom korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom zapewni
elektroniczne
katalogowanie
zbiorów i udostępnienie ich on-line.
Biblioteka
w Redzie złożyła
wniosek w tym programie. Został on
pozytywnie rozpatrzony.
Do 20 grudnia 2013r. Biblioteka
wzbogaci się o 6 nowoczesnych
zestawów komputerowych, zakupionych ze środków finansowych
Instytutu Książki. Dwa z nich
zostaną przeznaczone dla użytkowników biblioteki.
MOSIR REDA zaprasza na
otwarte Lodowiska Biały Orlik.
Lodowisko czynne jest codziennie:
10.00 - 21.00
Wypożyczania łyżew czynna:
14.00 - 21.00
Kontakt: 58 578 58 02,
www.mosir.reda.pl
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UCZEŃ Z GIMNAZJUM NR 1 W GRONIE
NAJZDOLNIEJSZYCH
Mikołaj Majkowski, uczeń klasy III c Gimnazjum nr
1 im. L. Wałęsy w Redzie, otrzymał stypendium dla
szczególnie uzdolnionych uczniów naszego województwa w
ramach samorządowego projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej: „Pomorskie – dobry kurs na
edukację”. Ma ono na celu ułatwić rozwój zainteresowań
przede wszystkim w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych.
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UWAGA
ZMIANA NR KONT BANKOWYCH
Z dniem 01.01.2014 roku nastąpi zmiana banku do
obsługi Gminy na BANK MILLENNIUM SA z siedzibą
przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Redzie.
Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe konto
w Kaszubskim Banku Spółdzielczym zostaje zamknięte dnia
31.12.2013 roku.
Więcej informacji o numerach kont można uzyskać
na stronie internetowej www.reda.pl w zakładce Urząd
Miasta/Jak załatwić sprawę (druki) lub pod numerami
telefonów: 58 678 80 27; 58 678 80 05.
Od 01.01.2014 roku na konto w Banku Millennium SA
numer 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 należy wpłacać
należności z następujących tytułów:
•
•
•
•
•
•

Uroczysta gala odbyła się 11 grudnia w Filharmonii
Bałtyckiej na Ołowiance. Mikołaj uczestniczył w niej wraz ze
swoim opiekunem mgr Lucyną Szczepańską.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

WIGILIA SENIORA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 5 W REDZIE
W sobotę 14 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie odbyła się tradycyjnie już organizowana
Wigilia Seniora. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 09.00
mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Redzie-Rekowie. Potem zaproszeni
goście udali się do szkoły, gdzie obejrzeli Jasełka w
wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie
przygotowane pod kierunkiem katechetki Pani Beaty Bissa.
Następnie łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia,
po czym ustawiono się do wspólnej fotografii. Poczęstunek
przygotowały i podały mamy z Rad Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 5 w Redzie oraz Szkoły Podstawowej w
Rekowie Górnym. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz
Miasta Reda Krzysztof Krzemiński, vice-Burmistrz – Pani
Teresa Kania, vice-Przewodniczący Rady Miasta Reda – Pan
Jan Lica, Przewodniczący Rady Gminy Puck – Kazimierz
Czernicki, Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk, radny
Miasta Reda – Leszek Hebel, Radna Gminy Puck –
Małgorzata Szlas, Sekretarz Miasta Reda Pani Hanna Janiak
oraz księża parafii Reda-Rekowo: proboszcz Fabian Tokarski
oraz Rafał Czaja. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali
obdarowani upominkami, wykonanymi przez uczniów obu
Rekowskich szkół oraz Koło CARITAS-u w Rekowie.

•
•
•
•
•
•

opłaty skarbowej,
opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych,
opłaty od posiadania psów,
podatku od środków transportowych,
dochodów z tytułu najmu lokali lub dzierżawy,
użytkowania wieczystego lub przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
zakupu nieruchomości,
renty planistycznej,
opłaty adiacenckiej,
zajęcie pasa drogowego,
opłaty za udostępnienie danych,
oraz innych opłat, np. opłata cmentarna, reklama.
WAŻNE !!!

Numery indywidualne rachunków bankowych z tytułu
zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
zostaną umieszczone w decyzjach wymiarowych na 2014 rok
dostarczanych podatnikom.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi również
będzie wnoszona na nowe indywidualne konta bankowe,
które Gmina wskaże Państwu w odrębnych zawiadomieniach.
Od 01 stycznia 2014 roku do dnia otrzymania informacji o
nowych indywidualnych kontach - wpłat można dokonywać
na rachunek bankowy Bank Millennium SA,
nr konta 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431.
Konieczność zmiany banku jest rezultatem ogłoszonego przez
Gminę Miasto Reda przetargu na wykonywanie obsługi
bankowej w okresie od 01.01.2014 roku do 30.09.2017 roku,
w wyniku którego został wybrany Bank Millennium SA z
siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 4, ponieważ złożył
najkorzystniejszą ofertę. Koszt obsługi wynosi zero złotych.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
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NOWE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA
KORZYSTANIE Z CMENTARZY

każdorazowo występowanie o szczególne wytyczne konserwatorskie i
opinie przed podjęciem decyzji o
jakiekolwiek działalności. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji
inwestycji obowiązuje przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt
inwestora, wyprzedających proces
przygotowania inwestycji.
Właściciele i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku o podjęciu
działań inwestycyjnych lub związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 3- miesięcznym
w celu umożliwienia wykonania
archeologicznych badań ratunkowych. Badania archeologiczne mają
charakter sezonowy - w strefie
ochrony pośredniej zewnętrznej
projektowanego ujęcia wody „Pieleszewo II”, - w obszarze potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi
ziemi. Wszelkie inwestycje na tym
terenie powinny być poprzedzone
szczegółowym
rozpoznaniem
budowy geologicznej i ustaleniem
kategorii geotechnicznej warunków
ich posadowienia z uwzględnieniemstateczności skarp. W przypadku
konieczności
zabezpieczenia
stabilności skarp, należy w projekcie
budowlanym przewidzieć sposób ich
zabezpieczenia, - w granicach
obszaru Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 110.
Szczegółowe
informacje
o
zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w
Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul.
Pucka 9, pokój 6 i 7, telefon 58 678
80 07, 58 678 80 06.
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Burmistrz Miasta Redy informuje, że od 1 stycznia 2014 r. będzie
obowiązywać
nowe
Zarządzenie
w sprawie
ustalenia
opłat
za korzystanie z Cmentarzy będących w administracji Urzędu Miasta
Redy na terenie Gminy Miasto Reda. Obowiązujące stawki nie uległy
zmianie. Katalog usług został rozszerzony i dostosowany do potrzeb.
Całe zarządzenie dostępne na stronie internetowej www.reda.pl
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIA Z CMENTARZY
NA TERENIE GMINY MIASTO REDA
Lp.

Rodzaj opłaty

Opłata
(cena zł brutto)

I. Za miejsce grzebalne,– przy pochówku
1.

Grób ziemny - jedna kwatera zwykła, na okres 20 lat

360

2.

Grób ziemny - kwatera pogłębiona, na okres 20 lat

380

3.

250

1000

7.

Grób ziemny - jedna kwatera dla dziecka do lat 6, na
okres 20 lat
Grób murowany - grobowiec - jedna kwatera, na
okres 60 lat
Grób murowany - grobowiec - dwie kwatery , na okres
60 lat
Grób murowany - grobowiec - trzy kwatery, na okres
60 lat
Grób murowany - grobowiec - cztery kwatery i więcej

8.

Grób urnowy

250

4.
5.
6.

700

1300
1600

II. Za rezerwację miejsca grzebalnego, na okres 20 lat
1.
2.
3.

Grób ziemny- jedna kwatera zwykła
Grób ziemny - kwatera pogłębiona
Grób murowany - grobowiec - jedna kwatera

500
600
1500

4.

Grób murowany - grobowiec - dwie kwatery

2000

5.

Grób murowany - grobowiec – trzy kwatery

2500

6.

Grób murowany - grobowiec – cztery kwatery i więcej

3000

7.

Grób urnowy

500

III. Za przedłużenie użytkowania miejsca grobu, na okres 20 lat
1.
2.
3.

Grób ziemny- jedna kwatera zwykła
Grób ziemny - kwatera pogłębiona
Grób ziemny - jedna kwatera dla dziecka do lat 6

360
380
250

4.

Grób murowany - grobowiec - jedna kwatera

500

5.

Grób murowany - grobowiec - dwie kwatery

700

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Burmistrz miasta redy ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta
Redy, położonej w Redzie przy ul. Chopina, wpisanej w księdze wieczystej KW
22658, oznaczonej numerem działki 8/19 o powierzchni 0,1683 ha, która:
1/ jest niezabudowana i niezagospodarowana, częściowo porośnięta zielenią i
zadrzewiona.
2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Chopina wyposażonej w
urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną,
kanalizacyjną i gazową.
3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy
usługowej towarzyszącej zajmującej maksymalnie jedną kondygnację
użytkową budynków mieszkalnych.
Działka położona jest:
- w obszarze archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków, prowadzenie prac
i badań wymaga pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Obowiązuje uzgadnianie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych innych z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku,

Dla nieruchomości wyżej opisanej
ustalono cenę wywoławczą
i wadium:
- cenę wywoławczą 221 000,- zł
netto
- wadium: 22 100,- zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w
drodze przetargu doliczony zostanie
23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o
podatku od towarów i usług.
CZWARTY PRZETARG
odbędzie się w dniu
15 STYCZNIA 2014r.
o godzinie 10:00
w siedzibie Urzędu Miasta w
Redzie ul. Pucka 9.
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INFORMACJA MOPS REDA
W dniu 06 grudnia 2013r.
od godziny 20.00 pracownicy
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Redzie wraz z
funkcjonariuszami Policji w Redzie
zrealizowali projekt Pomorskiego
Forum na rzecz Wychodzenia z
Bezdomności
i
przeprowadzili
badania socjodemograficzne 2013
„Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego”.
To badanie odbyło się w tym samym
dniu w całym Województwie
Pomorskim.
Celem
przeprowadzenia
sondażu było ustalenie liczby oraz
podstawowych danych dotyczących
osób bezdomnych przebywających
na terenie Miasta Redy i objęcie
pomocą nieznanych dotychczas osób
bezdomnych oraz zaoferowanie
pomocy poprzez ulotki zawierające
informacje o instytucjach udzielających pomocy osobom bezdomnym.
W powyższym badaniu, za
pomocą specjalnie przygotowanego
kwestionariusza ankiety ustalono, że
na terenie Miasta Redy przebywa 8
osób bezdomnych – w tym 4 kobiety
i 4 mężczyzn. W większości osoby
przebywały
w
mieszkaniach
wynajmowanych oraz pustostanach.
Badanie miało na celu stworzenie
właściwego
systemu
pomocy
osobom bezdomnym, a wyniki będą
wykorzystane do kreowania polityki
lokalnej w zakresie problematyki
bezdomności.
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

WOŚP 2014 W GIMNAZJUM
NR 1 W REDZIE
Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do odwiedzenia sztabu
WOŚP w Zespole Szkół nr 1 na ulicy
Łąkowej. Młodzież z Gimnazjum nr
1 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 przygotowują wiele
niespodzianek. W auli będą występy,
aukcje ciekawych przedmiotów oraz
ciasta i dobra kawa. Od 8.30 do 16tej w mieście będą kwestować
wolontariusze
wyposażeni
w
specjalne puszki i identyfikatory.
Więcej informacji znajdą państwo na
stronie
internetowej
szkoły
www.zs1reda.eu.
Do
zobaczenia
w
niedzielę
12 stycznia 2014!
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„Z DZÔTKAMA MALINCZIMA I PËRZNÃ WIKSZIMA Ò NAJU
TATCZËZNIE CHCEMË PÒGADAC.”
(Rozmowa z dziećmi małymi i trochę większymi o naszej Małej Ojczyźnie.)
Przy współpracy oddziału redzkiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Biblioteka realizuje projekt skierowany do dzieci ze Szkół Podstawowych,
promujący kulturę i zwyczaje kaszubsko-pomorskie.

W ramach projektu w zabawny i pomysłowy sposób zostaje przedstawiona
dzieciom bogata kultura i historia Kaszub. Członkowie Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego ubrani w tradycyjne stroje kaszubskie, ciekawie i na wesoło opowiadają o Kaszubach, włączając uczestników do wspólnej zabawy mającej na celu
pokazanie uroków, odmienności i cech wspólnych Kaszub z innymi regionami
Polski. Dzieci bardzo chętnie biorą czynny udział w tej zabawie: tańczą, śpiewają,
grają na instrumentach kaszubskich, poznają język kaszubski. Do przeprowadzenia
tych zajęć zostaje wykorzystany bogaty zbiór biblioteki, taki jak: instrumenty
kaszubskie, rzeźby, wzory haftów kaszubskich, książki, zabytkowe rzeczy codziennego użytku oraz spory materiał informacyjny, który biblioteka gromadzi od
dziesiątków lat.

PROŚBA i ŻYCZENIA MOPS REDA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zwraca się z uprzejmą
prośbą do mieszkańców o szczególne zainteresowanie i życzliwość wobec osób
samotnych, starszych oraz bezdomnych. Niepokojące sytuacje prosimy pilnie
zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego
25 lub telefonicznie: (58) 678-58-65, (od poniedziałku do piątku od 7:30 do
15:30).
Informacje te pozwolą na zabezpieczenie i zapewnienie takim osobom
należytej pomocy i zapobiegną niebezpiecznym skutkom. Stwórzmy miasto
przyjazne i życzliwe dla mieszkańców, których los nie jest nam nigdy obojętny
czego życzę wszystkim mieszkańcom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i na
Nowy 2014 Rok.
Za okazaną dotychczasową pracę BARDZO DZIĘKUJE wszystkim
mieszkańcom REDY, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ochotniczej Straży Pożarnej, placówkom oświatowym i kulturalnym, funkcjonariuszom Policji oraz organizacja pozarządowym w imieniu swoim i pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

6

REDA - MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

Bezpieczny sezon grzewczy
Po raz kolejny przyszło nam poruszyć temat
spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych.
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym i co
za tym idzie wzmożoną eksploatacją naszych domowych
instalacji
przypominamy,
że
ODPADÓW
W
DOMOWYCH PIECACH SPALAĆ NIE WOLNO!
Okres jesienno-zimowy wśród mieszkańców
dzielnic jednorodzinnym jawi się ciężkim, dymnym
powietrzem. I niestety, w dużej mierze jest to efektem
nieprzemyślanego, a czasem i celowego spalania odpadów
w domowych piecach. Rokrocznie w mediach pojawiają się
kampanie społeczne mające na celu uświadomienie
wszystkim nam jak ogromne zagrożenie dla nas stanowi
wyżej opisane postępowanie z odpadami, a mimo wszystko
często, w trakcie zimowego wieczornego spaceru słyszymy
za plecami słowa: „ja nawet lubię zimę, gdyby nie ten dym!

Ciężki, o nieprzyjemnym zapachu ukradkiem
wkradający się do organizmu potrafi być przyczyną
początkowo niewinnie wyglądającego kaszlu, a następnie
ataków duszności. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają
na nasz cały organizm chociaż skutki ich oddziaływania nie
są widoczne natychmiast. Powoli ale skutecznie uszkadzają
one narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, rdzeń
kręgowy i korę mózgową, zwiększają także ryzyko
wystąpienia nowotworów. Zwłaszcza dzieci są narażone na
choroby związane z układem oddechowym i obniżoną
odpornością, która objawia się w formie alergii. Szczególnie
niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych
w wyniku czego do atmosfery wydostaje się wiele
szkodliwych substancji m.in. tlenek węgla, nieorganiczne
związki chloru i fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki,
metale ciężkie.
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Poniżej przedstawiamy zestawienie odpadów
których spalać w domach nie wolno:
 plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 sztucznej skóry,
 opakowań po rozpuszczalnikach i środkach
ochrony roślin,
 pozostałości farb i lakierów
 plastikowych toreb z polietylenu,
 papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem
farb kolorowych.
Każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego wie ile
zachodu kosztuje utrzymanie sprawnej i bezpiecznej
instalacji grzewczej. Podczas spalania odpadów
w domowych piecach dochodzi do osadzania się na
ściankach przewodów kominowych sadzy, która
w połączeniu z popiołem i wodą tworzy bardzo trudny
do usunięcia osad. W wyniku tego zmniejsza się
przekrój komina, a ograniczony ciąg prowadzić może do
zaczadzenia pomieszczenia. Ponadto, dodatkowym
niebezpieczeństwem jest też możliwość zapalenia się
sadzy osadzonej w przewodach, a co za tym idzie pożar
instalacji i całego budynku. Sadza paląc się powoduje
gwałtowny wzrost temperatury wewnątrz przewodu
kominowego, a ciśnienie wywołane powstałymi gazami
rozsadza jego ściany powodując liczne pęknięcia.
Możemy temu zapobiec dokonując regularnych
przeglądów instalacji oraz, rzecz jasna- opalać
materiałami do tego przeznaczonymi. Palenie śmieci
w domu grozi ponadto kontrolą i nałożeniem wysokiej
grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. Unikajmy
zatem domowych sposobów pozbywania się śmieci
i pamiętajmy że ciepło, nie zawsze oznacza bezpiecznie

KONTAKT

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia www.kzg.pl
-gospodarka odpadami: tel. (58)6246611, dgo@kzg.pl
-ochrona środowiska, edukacja: tel. (58)6247515, dos@kzg.pl
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WIELKI BAL PLUSZOWEGO MISIA
W tym roku, po raz kolejny, w MBP w Redzie obchodzono
Światowy Dzień Pluszowego Misia, w którym wzięły udział
przedszkolaki wraz z opiekunami. Uczestnicy przynieśli ze sobą
swoje ukochane pluszowe misie. Na dzieci czekało wiele niespodzianek: prezentacje multimedialne, projekcje filmowe i wystawy książek.
Najmłodsi czytelnicy mieli okazję zapoznać się z
historią
pluszowej
zabawki,
recytowały
wiersze
i
śpiewały piosenki. Były również pląsy, tańce i wspólne odśpiewanie 100 lat solenizantowi. Na zakończenie uroczystości dzieci
dostały kolorowe baloniki z promującym czytelnictwo hasłem
„Czytasz i wiesz”.

ELEGANCKIE BOMBKI I PACHNĄCE OZDOBY Z PIERNIKA
W XIX MIEJSKIM KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM
Dnia 16.12.2013r. jury w składzie: Brygida Śniatecka (Stowarzyszenie "KUNSZT"), Bogdana Gołojuch, Aleksandra
Rost, Aleksandra Szwarc (Stowarzyszenie "KUNSZT”), Karolina Bochan, (Rada Miejska) Hanna Janiak (Sekretarz Miasta
Redy), Tomasz Wiśniewski (Dyrektor Miejskiego Domu Kultury) oceniło prace nadesłane na XIX Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy.Na konkurs wpłynęło łącznie 367 prac we wszystkich kategoriach, w tym 29 szopek, 134 bombki, 91 ozdób z piernika,
41 okładek na płytę kolędy i 74 kartki z quillingiem. Jury, któremu przewodniczył dyrektor MDK Tomasz Wiśniewski przyznało
łącznie 55 nagród i wyróżnień. Wśród szopek dominowały prace
wykonane z materiałów naturalnych i piernika. Zachwyt
wzbudziły szopki 2
konkurujących
ze
sobą
Rodzin
Sawickich, które zostały misternie wykonane i oświetlone.
Ozdoby z piernika przybliżyły atmosferę świąt. Zapach
piernikowych figurek był odczuwalny w całej szkole. Do
najciekawszych należały szopki z piernika Filipa Laszczyka i
Dominika Korszuń z Niepublicznego Przedszkola "Przy Parku".
Gwiazdki, anioły i choinki stanowiły dla łasuchów smakowity
kąsek, niestety niejadalny.
Najtrudniejszy dla jury był wybór spośród bombek
choinkowych w kategorii klas I- III szkoły podstawowej, gdyż
było ich najwięcej i stanowiły najciekawszą część wystawy.

Pomysły najmłodszych na ozdobienie bombki były różne, lecz
najwięcej wykonano ich z cekinów, wstążek i krepy pokrytej
brokatem. Jury najbardziej spodobała się bombka Maksymiliana Kluszczyńskiego z SP nr 5.
W kategorii klas 4 – 6 wykorzystano metodę quillingu
do wykonania świątecznych kartek. Z zaskoczeniem oglądano
jakie ciekawe wykorzystanie mogą mieć zwijane we wzory
paski papieru. Najpiękniejszą kartkę wykonał Rafał Wasiuta z
SP nr 3. Uczniowie gimnazjum wykonali okładki na płytę do
wybranej kolędy. Wśród nich najbarwniejsza należała do
Kamili Haustein z Gimnazjum nr 2.
Organizatorem
XIX
Miejskiego
Konkursu
Bożonarodzeniowego był Zespół Szkół nr 2 w Redzie, Parafia
Św. Wojciecha w Ciechocinie i Miejski Dom Kultury.
Nagrody w konkursie sponsorowali: proboszcz Parafii Św. Wojciecha - Zbigniew Kerlin, Urząd Miasta w Redzie,
Miejski Dom Kultury, wiceburmistrz Teresa Kania i sekretarz Hanna Janiak oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Lica.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejny jubileuszowy dwudziesty już
konkurs świąteczny. Wręczenie nagród nastąpiło 19 grudnia 2013r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2.
Tekst: Beata Zawal - Brzezińska
Reda – Miejski Biuletyn Informacyjny. Wydawany przez Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, tel.: (58) 678 80 23, fax.: (58)678 31 24.
Redaguje Iwona Miklewska-Szczygieł tel.: (058) 678 80 33, e-mail: promocja@reda.pl, Druk: „Typograf”, Rumia, ul. Kościuszki 12
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ZGRANA REDA – 40 GRACZY NA PIERWSZYCH „PLANSZÓWKACH”
W grudniowe popołudnie, fani "Gier Planszowych" spotkali się w Redzie (w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 1). Pierwsze
"Planszówki" zgromadziły 40-stkę uczestników. Mamy nadzieję, że to było niezłe przetarcie, przed przyszłorocznym cyklem
spotkań. W planszówki grają całe rodziny. To sposób spędzania wolnego czasu, który łączy pokolenia. Tak było też na naszym
spotkaniu. Mama, tata i dzieci przy jedynym stole. Każdy mógł wybrać grę dla siebie, mając do dyspozycji ponad 70 tytułów
przygotowanych przez organizatorów. Kulminacyjnym punktem zabawy, były turnieje w Time's Up Family i Dobble! Na
zwycięzców czekały cenne nagrody, którymi były oczywiście gry. Kolejne spotkanie (mamy nadzieję) już w styczniu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na Facebooku www.facebook.com/zgranareda i dziękujemy wszystkim uczestnikom za
miłe spotkanie.

MIKOŁAJKI 2013 Z MIEJSKIM DOMU KULTURY REDA
Pierwsze podejście do imprezy
Mikołajkowej pokrzyżował nam Ksawery.
Szalejący również nad Redą
orkan, zmusił nas do przełożenia zabawy.
Święty Mikołaj znalazł wolny termin w
piątek 13-go i na przekór zabobonom
zaprosił dzieci do wspólnej zabawy w Sali
Kultury MDK przy ul. Łąkowej.
Frekwencja
przerosła
nasze
oczekiwania. Już kilka minut przed godziną
16:00, sala "pękała w szwach". A gdy
pojawili się Mikołaj w towarzystwie
śnieżynek, zaczęła się zabawa. Przez dwie
godziny były tańce, śpiewy i zabawy.
Malowaliśmy
i
stroiliśmy
pierniki,
lukrowaliśmy ciasteczka i rozdaliśmy górę
prezentów. Mikołaj częstował słodyczami a
jego pomocnice zabawiały wszystkich przybyłych. Przez salę MDK przewinęło się ponad 250 przedszkolaków.
Szkoda, że do
kolejnej wizyty brodatego staruszka, trzeba czekać teraz cały rok. Ale obiecujemy, że niebawem maluchy znów będą mogły skorzystać z atrakcji, przygotowywanych przez Miejski Dom Kultury. Wszak niebawem ferie.
Zdjęcia z Mikołajkowego szaleństwa, dostępne są na www.facebook.com/mdkreda

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNEGO SYLWESTRA DO PARKU
Burmistrz Miasta Reda i Miejski Dom Kultury, zapraszają na Sylwestrowy
pokaz fajerwerków.
W programie:
Zabawa w rytmie największych hitów, tort od Burmistrza (osobiście serwowany),
pokaz fajerwerków
Zapraszamy od 22:00 do Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie nad rzeką Reda.

