Nr 9 (155)

LISTOPAD 2016 nakład 2.000 egz.

bezpłatny ISSN 1507-5087

www.reda.pl

SZANOWNI MIESZKAŃCY REDY!
MAMY PRZYJEMNOŚĆ POINFORMOWAĆ, ŻE WSZYSTKIE REFERATY
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GODZINY OTWARCIA URZĘDU
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
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OTWARCIE NOWEJ CZĘŚCI URZĘDU MIASTA W REDZIE

W dniu 25 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowej części Urzędu przy ul. Gdańskiej 33. Poprzedzające uroczystość dni upłynęły na przeprowadzce ostatnich Referatów z budynku przy ul. Puckiej i były dla wszystkich bardzo pracowite. Aż wreszcie nadszedł ten dzień.
Na otwarcie przybyło prawie dwustu gości,
w tym władze powiatu, ze starostą Gabrielą Lisius
na czele, przedstawiciele okolicznych samorządów,
poseł na Sejm Kazimierz Plocke, byli i obecni radni,
miejscowe środowiska twórcze, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i zasłużeni obywatele Miasta.
Nie zabrakło gości z miast partnerskich, władz Redy
poprzednich kadencji oraz przedstawicieli lokalnych
mediów.
Uroczystość rozpoczęto przecięciem wstęgi,
do którego zaproszeni zostali: burmistrz Redy
Krzysztof Krzemiński, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój, starosta wejherowski Gabriela Lisius, poseł Kazimierz Plocke, projektant budynku Joanna Okraska oraz Roman Rybak z firmy BUDREM RYBAK Sp. z o.o. - wykonawca inwestycji. Zaraz potem proboszczowie redzkich
parafii dokonali wspólnego poświęcenia nowego budynku, a następnie goście zostali poproszeni o przejście do Sali obrad, gdzie uroczyście zawieszono krzyż, pobłogosławiony uprzednio przez papieża Franciszka. Krzyż stanowi dar ks. dr Przemysława Lewińskiego, Sekretarza Nuncjatury Apostolskiej w Sudanie.
Po przemówieniach, gratulacjach i podziękowaniach nastąpił nieprzewidziany punkt programu - niespodzianka, przygotowana przez pracowników Urzędu
Miasta z okazji 10 rocznicy pierwszego wyboru Krzysztofa Krzemińskiego na burmistrza Miasta Redy. Burmistrz otrzymał wielki tort i serdeczne życzenia sukcesów
zawodowych

i

osobistych.
Oprawę artystyczną zapewnił zespół „REDZANIE” pod kierunkiem Edmunda Lewańczyka oraz
grupa „Cantabile Trio” (Urszula Cieślak - skrzypce,
Klaudia Kaczmarczyk - altówka i Aleksandra Urbanowicz - wiolonczela) w repertuarze muzyki klasycznej.
Na koniec gości zaproszono na mały poczęstunek
i oprowadzono po nowej części Urzędu.
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ZŁOTY KŁOS DLA KAZIMIERZA OKROJA
Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystej akademii z
okazji Święta Niepodległości w Domu Kultury w Pierwoszynie, Wójt Gminy
Kosakowo
Jerzy
Włudzik
uhonorował
statuetką Złotego Kłosa
osoby
szczególnie
zasłużone dla rozwoju
Gminy Kosakowo w
tym
Przewodniczącego
Rady Miejskiej w
Redzie,
pana
Kazimierza
Okroja.
Złoty Kłos, najbardziej
prestiżowe wyróżnienie
w Gminie Kosakowo, wręczany jest za kultywowanie tradycji i wartości
patriotycznych, promowanie gminy i jej społeczności.

PIERWSZY ŚLUB W NOWYM URZĘDZIE
W dniu 18 listopada 2016 roku o godz. 16.00 odbył się pierwszy ślub w nowej Sali Ślubów Urzędu Stanu
Cywilnego w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.
Młodej Parze, Państwu Katarzynie Byczkowskiej i Marcinowi Wagner ślubu udzielił - również po raz
pierwszy w swojej karierze - Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński.

Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego!

PIAŚNICA - PAMIĘĆ I OSTRZEŻENIE
Do dnia 21 listopada, w siedzibie Stowarzyszenia EUREKA w
Redzie, przy ul. Gdańskiej 55, można było oglądać wystawę autorstwa
Edmunda Kamińskiego „Piaśnica - pamięć i ostrzeżenie”, zorganizowaną
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Piaśnicka”. Podczas
odbywających się z tej okazji spotkań z uczniami redzkich szkół
podstawowych, z udziałem ks. Daniela Nowaka z Rodziny Piaśnickiej
oraz Elżbiety Grot z Muzeum Stutthof, przedstawiono młodzieży m.in.
postać Franciszka Talaśki, drogomistrza i działacza społecznego,
przedwojennego gospodarza domu przy ul Gdańskiej 55, straconego w
Piaśnicy 11 listopada 1939r. Wystawę odwiedziło 150 osób.

Reda – Miejski Biuletyn Informacyjny. Wydawany przez Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, tel.: (58) 678 80 23, fax.: (58) 678 31 24.
Redaguje Stella Sobczak, tel.: (058) 678 80 37, e-mail: promocja@reda.pl, Druk: „Typograf”, Rumia, ul. Kościuszki 12
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MIROSŁAW ŁUNIEWSKI MISTRZEM ŚWIATA
Mistrzostwa Świata Weteranów, które odbyły się
od 26 października do 6 listopada 2016 roku w australijskim
Perth, oddalonym od Redy o 13 320 km, zakończyły tego-
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Ponadto, w tabelach aktualnych rekordów Polski w rożnych
kategoriach wiekowych, aż 45 należy do Mirosława Łuniewskiego.
ODBIÓR I ETAPU PRAC NA ul. OBWODOWEJ

roczny sezon lekkoatletyczny, który dla redzianina Mirosława Łuniewskiego był bardzo długi i wyczerpujący (dzie-

W dniu 16 listopada 2016 r. zakończono I etap

sięć miesięcy rywalizacji sportowej na arenach krajowych

przebudowy ul. Obwodowej w Redzie, obejmujący chodnik

i zagranicznych).

i ścieżkę rowerową na odcinku od Kanału Łyskiego

Australijskie zmagania najlepsz ych lekkoatletów na

do ul. Łąkowej. Łączna długość przebudowanego odcinka
wynosi około 730 metrów.

świecie były trzecią imprezą mistrzowską w tym roku.
W marcu, we włoskiej Anconie odbyły się Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów, w których redzianin zdobył brązowy medal w rywalizacji drużynowej w chodzie na dystansie 5 km. W maju portugalski kurort Monte Gordo gościł
najlepszych lekkoatletów kontynentu na Mistrzostwach
Europy. Mirosław Łuniewski wywalczył w tej imprezie trzy
medale. Brązowy w rywalizacji drużynowej na dystansie
10 km, indywidualny tytuł wicemistrza Europy na dystansie
30 km i brązowy medal na 10 km. Podczas Mistrzostw
Świata Weteranów w Perth swoją kolekcję medalową uzupełnił o tytuł drużynowego mistrza świata na dystansie 20
km i drużynowego wicemistrza świata na dystansie 10 km.
Trzeci medal, brązowy, wywalczył indywidualnie na dystansie 20 km, w czasie 1:55:56.
Start w championacie globu w Australii był w karierze sportowej redzianina setnym wyjazdem zagranicznym
na mistrzostwa świata, Europy i mityngi międzynarodowe.
Warto dodać, że Mirosław Łuniewski jest,
pod względem startów w zawodach non-stop, czwartym
chodziarzem na świecie. Na chodziarskich trasach rywalizuje nieprzerwanie od roku 1969.
Pan Łuniewski ma na swoim koncie 33 medale
wywalczone w mistrzostwach świata i Europy (6 złotych, 13
srebrnych, 14 brązowych). W rywalizacji krajowej zdobył
91 medali w Mistrzostwach Polski (84 złote i 7 srebrnych).

Inwestycja jest realizowana przy udziale finansowym Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Gminy Miasto Reda. Na wykonanie pierwszego etapu inwestycji wydano łącznie ok. 420 tys. zł, z czego 200 tys. pochodziło
ze środków starostwa, a 220 tys. zł stanowiło udział Gminy
Miasto Reda. W odbiorze prac uczestniczyli: starosta wejherowski Gabriela Lisius,

wicestarosta

Witold Reclaf, radni
Miasta

Redy,

mistrz

bur-

Krzysztof

Krzemiński, zastępca
burmistrza

Halina

Grzeszczuk, kierownik Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta
oraz z ramienia wykonawcy inwestycji,
Firmy

Budowlano-

Drogowej MTM SA
z Gdyni - pan Władysław Grzech, wiceprezes zarządu.
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REDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Redy, radni i osoby duchowne. Cieszę się niezmiernie i dziękuję Wam wszystkim, tak licznie przybyłym, że możemy
po raz kolejny razem świętować to najważniejsze święto Rzeczpospolitej Polskiej Dzień Niepodległości.
Dziś, w jesiennej szarudze, składamy hołd wszystkim tym, dzięki którym mamy wolną Polskę. Pełni szacunku, skupienia i zadumy - ale też radości, że nasza historia to nie tylko smutne rocznice ofiar i klęsk.
98 lat temu nasza Ojczyzna wróciła na mapy Europy
i świata. Wolność zawdzięczamy heroizmowi naszych rodaków, którzy o nią walczyli z narażeniem
życia, nie szczędząc swej krwi. Ale przecież nie tylko
- wolność zawdzięczamy również tym, którzy zostawali w domach - uczyli się, wychowywali dzieci,
przekazywali z pokolenia na pokolenie najważniejsze
wartości a swoją codzienną pracą u podstaw przechowywali tożsamość narodową. To nadzieja i odwaga prowadziła ich przez mroki niewoli. Nadzieja
na lepsze jutro i odwaga, by o nim marzyć. Tacy
odważni marzyciele podnieśli nam Polskę z niebytu, tworząc od podstaw
struktury państwa.
Obecnie żyjemy w czasach pokoju. Nikt na ulicach nie strzela, dzieci chodzą do szkoły, mamy
prawo wyboru i prawo otwartego głoszenia swoich poglądów. W pełni korzystamy z dobrodziejstw cywilizacji. Możemy mieszkać w dowolnym miejscu na świecie. Jednak ciągle musimy
pamiętać, że wolność i pokój nie są dane raz na zawsze, trzeba o nie zabiegać każdego dnia. Myślę, że o tym, jak łatwo wolność stracić i ile kosztuje jej odzyskanie, żadnego Polaka nie trzeba
przekonywać.
Nasz dzisiejszy patriotyczny obowiązek to zaangażowanie w sprawy małej i dużej Ojczyzny. To
uczciwość obywatelska, codzienna rzetelna praca, uczestnictwo w wyborach. To ciekawość miejsca, z którego pochodzimy. To także wiara, że razem możemy wszystko. To dbałość o język,
kulturę, wiarę i historię. Szacunek dla wszystkich symboli polskiej państwowości.

Dla nas, samorządowców, patriotyzm to codzienne, zgodne działanie na rzecz dobra
wspólnego. To wielkie inwestycje dla przyszłych pokoleń, lecz też naprawa chodnika i załatanie dziury w drodze. To dbałość o tradycję i umiejętność patrzenia daleko naprzód, dalej, niż tylko do końca kadencji. To szacunek dla drugiego człowieka.
To wiara w siłę demokracji.
A jaki jest dziś nasz patriotyzm? - Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam.
Jestem jednak głęboko przekonany, że niezależnie od sposobu postrzegania i wypełniania obowiązku wobec Ojczyzny, będąc narodem z piękną, choć trudną historią, mamy przed sobą dobrą
przyszłość.
Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
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POZNALISMY NAJLEPSZEGO
NAUCZYCIELA PRZEDSIEBIORCZOŚCI
Dnia 4 listopada w Warszawie, podczas Gali Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, Narodowy Bank Polski
po raz jedenasty nagrodził najbardziej aktywnych pedagogów przedsiębiorczości, wśród których znalazła się Justyna
Zabrodzka - nauczycielka Zespołu Szkół nr 2 w Redzie. Pani
Justyna zdobyła tytuł „Najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości w województwie pomorskim” w kategorii szkół
gimnazjalnych. Odznaczenie to przyznawane jest nauczycielom, którzy kształtują w uczniach postawy proprzedsiębiorcze. Od kilku lat w Gimnazjum nr 2 w Redzie
działa Szkolny Klub Przedsiębiorczości, dzięki czemu
uczniowie mogą brać udział w ogólnopolskich projektach
edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, takich jak Młodzi Przedsiębiorcy, Tydzień dla
oszczędzania, Ekonomia na co dzień.
MŁODZI GOLFIŚCI Z REDZKIEJ „PIĄTKI”
Dwudziestu siedmiu uczniów Szkoły Podstawowej
nr 5 w Redzie– najlepszych szkolnych sportowców - zostało
nagrodzonych wyjazdem do akademii golfa w Pętkowicach.
Tam, pod kierunkiem dwóch profesjonalnych trenerów,
dzieci zwiedziły dom klubowy Sierra Golf Club, poznały
symulatory gry w golfa i udały się na prawdziwą, golfową
strzelnicę. Na Driving Range, w otoczeniu przepięknej ziele-

ni i pod czujnym okiem trenera PRO Roberta Sokołowicza
odbył się pierwszy trening i ujawniły się prawdziwe talenty,
z których największym był nauczyciel WF. Nie zabrakło też
przejażdżki klubowymi meleksami. O wspaniałej sportowej
atmosferze świadczą wspomnienia dzieci i zdjęcia, upamiętniające pierwsze golfowe zmagania.
MEDALIŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
W sobotę - 12 listopada 2016r. - uczniowie Zespołu
Szkół nr 2 nr Redzie, Paulina Dziecielska i Jakub Bartoń z
III b oraz Kamil Dziecielski z I a gimnazjum, wzięli udział w
XXIV Mistrzostwach Pomorza w Judo Dzieci im. Wiesława
Sawickiego i komandora Stanisława Filipka, reprezentując
UKS Simba Reda. Zawody odbyły się na terenie Akademickiego Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni. Zarówno Paulina jak i Jakub stanęli na podium w
swoich kategoriach - rocznik 2006-2007, otrzymując z rąk
organizatorów dyplomy oraz brązowe medale. Natomiast
Kamil zajął I miejsce i zdobył złoty medal w swojej kategorii
wiekowej. Gratulujemy wspaniałych wyników!
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ŚWIATOWE DNI BOHATERÓW BAJKOWYCH
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
W związku z obchodzonymi 5 listopada Światowymi Dniami Bohaterów Bajkowych, w bibliotece Zespołu
Szkół nr 2 przygotowano dla czytelników dwa konkursy.
Pierwszy z nich – indywidualny - przeznaczony był dla
uczniów z klas drugich i trzecich. Zadania konkursowe polegały m.in. na rozwiązaniu bajkowej krzyżówki; odgadnięciu
tytułów bajek, z którymi związane były różne przedmioty
oraz ułożeniu pomieszanych tytuły bajek. Konkurs cieszył
się ogromnym powodzeniem, o czym świadczy udział 66
uczestników. Największą ilość punktów zdobyli: Zuzanna
Jungiewicz z III a, Zuzanna Bieńkowska z III d, Michał
Dusiński z II b i Konrad Wasiuta z II a. Ponadto wszystkie
klasy młodsze wzięły udział w konkursie maskotkowych
postaci bajkowych, w którym należało przynieść zabawki
związane z różnymi bajkami. Bezkonkurencyjna była klasa
III b, która przyniosła 115 maskotek, na II miejscu znalazła
się klasa II c – 41 pluszaków, a III miejsce zdobyła klasa III
a – 38 maskotek. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani bajkowymi nagrodami rzeczowymi. Serdecznie gratulujemy laureatom i zwycięskim klasom!

WIZYTA W ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW
21 października b.r. członkowie Związku Piłsudczyków w Gdyni gościli uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gdyni, dzieląc się swoimi refleksjami i faktami
z życia Józefa Piłsudskiego. Związek reprezentowali: mgr
Julian Aleksander Michaś płk zp - prezes Okręgu Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP w Gdyni oraz Alicja Łazarska ppłk zp, Edward Golański płk zp, Teresa Hinz kapitan
zp, Andrzej Andrzejewski ppłk zp. Prezes Zarządu, pułkownik ZP RP Julian Aleksander Michaś przedstawił ślady
Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Pan Edward Golański, obecny
na pogrzebie Marszałka, wspominał, jak wyglądało ostatnie
pożegnanie. Pan Andrzej Andrzejewski w ciekawy sposób
opowiedział o barwnym życiu, balach, rautach, pojedynkach,
ale z drugiej strony o odpowiedzialnej służbie dla Ojczyzny
oficerów II RP. Opowiadania, choć ukazały wiele barwnych
epizodów z życia niektórych oficerów, skupiły się jednak na
etosie polskiego oficera w służbie II Rzeczpospolitej, którego nieodłącznymi elementami były honor, patriotyzm,
uczciwość, kultura osobista i szarmanckie zachowanie wobec kobiet. Ta żywa lekcja historii na długo pozostanie
w pamięci uczniów.
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II KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ
Kulinarną oprawę finisażu stanowiły smakołyki z
27 października 2106 roku odbyło się zaprzysiężenie
członków II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie,

epoki – galareta z mięsem, jajka w majonezie, sałatka
warzywna i czerwona oranżada. Dodatkową atrakcją była

2016 / 2017. Młodych radnych powitali członkowie „dorosłej”

projekcja

Rady Miejskiej w Redzie: Karolina Bochan, Jerzy Koska oraz

tym

koordynatorem prac Młodzieżowej Rady Miejskiej. Z ramienia

razem

czytał

burmistrz miasta Redy

Urzędu Miasta młodzież została przywitana przez burmistrza

Krzysztof Krzemiński.

Redy Krzysztofa Krzemińskiego, zastępcę burmistrza Halinę

Komentarzy

Grzeszczuk i sekretarz Hannę Janiak. Burmistrz Krzemiński
wręczył radnym akty wyboru i - gratulując powołania przypomniał, że druga kadencja MRM będzie wyjątkowo

udzielał

chętnym

znawca
–

Muzeum

Gminy Miasto Reda.

i

wyjaśnień

tematu

pracowita, z uwagi na przygotowanie i obchody 50-lecia

dyrektor
Ziemi

Puckiej im. Floriana

Radny Łukasz Kamiński

przypomniał pokrótce

Ceynowy,

historię działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie i

Wystawę

Farion, jednemu z pracujących nad uruchomieniem projektu
w

działalność

mieszkańców, rodzin

redzkiego

z dziećmi, uczniów

samorządu.

szkół,

Wypada zauważyć, że spotkanie Młodzieżowej Rady
Miejskiej było pierwszym wydarzeniem w nowej sali obrad
Rady Miejskiej, mieszczącej się teraz w rozbudowanej części
urzędu przy ul. Gdańskiej 33.

obejrzało

ponad 300 osób –

MRM. Wszyscy obecni zgodzili się, że Młodzieżowa Rada
wkład

pan

Mirosław Kuklik.

podziękował obecnemu na uroczystości panu Radosławowi

zauważalny

z

rzutnika „Ania”, które

Łukasz Kamiński, będący również stałym opiekunem i

stanowi

bajek

a

także

przedszkoli! Ci ostatni
wizytatorzy mieli bardzo ciekawe spostrzeżenia, jak np. „Czy
te rzeczy zostały wykopane?”. Zapytani o to, czym jest rzutnik
„Ania” odpowiadali - „toster?”, „mikrofalówka?” Białą pralkę
„Frania” dzieci uznały za bardzo duży śmietnik. Jednak
pomimo tych drobnych nieporozumień interpretacyjnych,
wszystkie były zafascynowane zarówno eksponatami jak i
bajkami z przeszłości.

FINISAŻ WYSTAWY PRL W FABRYCE KULTURY
9 listopada 2016 roku odbył się finisaż Wystawy PRL,
zorganizowanej w dniach 2 - 9 listopada w Fabryce Kultury w
Redzie. Na wystawę złożyły się eksponaty z różnych dziedzin i
okresów

ówczesnego

życia.

Cała

ekspozycja

została

podzielona na duży pokój, przedpokój, kuchnię oraz mały
pokój pełniący funkcję sypialniano - młodzieżową. Dzieci
przybywające na wystawę mogły również obejrzeć bajki na
klasycznym projektorze „Ania”.
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EKOLOGICZNY APEL SPOŁECZNOŚCI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
Szkoła Podstawowa nr 2 jest od wielu lat miejscem
realizacji wielu inicjatyw i projektów, mających na celu
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej
oraz mieszkańców Redy. W bieżącym roku szkolnym hasło
przewodnie

cyklu

zaplanowanych

działań

brzmi:

„Jednorazówki w odwrocie”. W ramach projektu zostaną
przeprowadzone konkursy i akcje promujące ograniczenie
użycia toreb plastikowych na rzecz toreb i opakowań
z materiałów naturalnych – papieru i tkanin. Bieżące

LET’S DO IT - EXCHANGE FOR ALL
W dniach 30 października – 4 listopada nauczyciele z
gimnazjum nr 1 i nr 2 w Redzie wzięli udział w pierwszym
szkoleniu dotyczącym nowego projektu „Let’s Do It Exchange for all” – South Baltic Program, które odbyło się
w Nykøbing w Danii. Dofinansowanie projektu zapewnia
Program Komisji Europejskiej Erasmus+.
Cykl projektów „Let’s Do It” to partnerstwo

informacje o podejmowanych działaniach i konkursach będą

pomiędzy szkołami z Niemiec, Danii, Litwy, Szwecji i Polski,

zamieszczane na stronie internetowej szkoły: www.sp2reda.pl .

których temat brzmi – „Stop climate change” i odwołuje się

Drodzy Mieszkańcy Redy,
Pewnie tak, jak i my, jesteście dumni z naszego miasta.
Wokół powstają nowe osiedla, skwery i place zabaw. Reda
żyje, rozwija się. Pracujemy tu, uczymy się, odpoczywamy
i bawimy się. Robimy też zakupy. Do dyspozycji mamy małe
osiedlowe sklepiki i wielkie markety. I wszędzie na klientów
czekają tysiące plastikowych toreb, z których w większości
chętnie korzystamy. „Reklamówki” to wielki problem. Używa
się ich raz i wyrzuca. Plastik, z którego są wykonane,
rozkłada się później 300-400 lat! Proces produkcji folii
plastikowej nie jest obojętny dla środowiska, ponieważ
pochłania ogromne ilości energii i ropy naftowej.
Fruwające po trawniku foliowe woreczki to
przygnębiający widok dla ludzi, a dla zwierząt to często wyrok
śmierci. Co roku wskutek spożywania plastikowych śmieci
umiera około miliona morskich ptaków, 100 000 ssaków
morskich i niezliczone ilości ryb. Czy nasza wygoda jest warta
zagłady tylu istnień?
Dlatego zwracamy się do Was, kochani Redzianie,
z prośbą, abyście wychodząc z domu pamiętali, żeby zabrać ze
sobą torbę z tkaniny lub innego przyjaznego środowisku
materiału. Nadszedł czas, by zmienić nasze przyzwyczajenia.
Kolorowa siatka, wiklinowy koszyk, torba na kółkach to
świetna alternatywa dla popularnych „foliówek”.
Musimy i chcemy wspólnie zadbać o naszą planetę.
Zacznijmy od Redy i od sklepu za rogiem. Idąc po bułki
sprawdźmy, czy zabraliśmy ze sobą siatkę na zakupy. Ziemia
będzie nam wdzięczna. Liczymy na Was, kochani Redzianie.

do ekologicznych inicjatyw regionu południowego Bałtyku,

Z ekologicznym pozdrowieniem
Uczniowie SP2 w Redzie.

mających na celu zatrzymanie zmian klimatycznych, jak
również

badanie

efektów

edukacyjnych

udziału

w międzynarodowych wymianach młodzieży w wieku 14-15
lat,

opartych

na

wykorzystaniu

działań

artystycznych.

W trakcie szkolenia zaangażowani nauczyciele mogli poznać
główne

założenia

projektu,

przedyskutować

szczegóły

przyszłych wymian z udziałem młodzieży, wymienić się
wieloma cennymi doświadczeniami, jak również odwiedzić
lokalne szkoły. Podczas wyjazdu zaprezentowaliśmy naszą
miejską grę EKOREDA.
Najbliższe wymiany odbędą się już niebawem –
w maju (w Redzie i Nykøbing Falster) oraz we wrześniu 2017
(w Redzie, Nykøbing Falster i Kłajpedzie).
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II URODZINY FABRYKI KULTURY

9

o potrzebie istnienia domu kultury w Redzie, a także o
jego (mamy nadzieję) rychłej rozbudowie.

19 listopada 2016 odbyły się już drugie urodziny redzkiej
Fabryki Kultury. Budynek nadal stoi, za to już pęka
w szwach od Waszych wizyt na koncertach, imprezach
i warsztatach! Za co bardzo dziękujemy wszystkim!

Na koniec odbył się koncert Tomasz Betka Trio, który
wprowadził wszystkich w sympatyczny nastrój - idealny
do konsumpcji urodzinowego tortu, która zwieńczyła
cały wieczór.
Tradycją stało się już wręczanie przy tej zacnej okazji
statuetek "Przyjaciela kultury" - w tym roku wyróżnienie
to otrzymali: Marek Kamiński - dyrektor ZS1 za udaną
współpracę
(głównie
na
polu
teatralnym),
Stowarzyszenie Kulturnatywa - za świeże i ciekawe
projekty, które często goszczą w naszej Fabryce (jak
chociażby Redzki Klub Filmowy czy Damy Redę!),
Restauracja Dobra Strefa za udaną współpracę kulinarną,
Monika Iwanicka i Adrianna Szarzyńska - "Matki
założycielki" Klubu Rodzica BOBO Reda za pomysł
i dotychczasowe dwuletnie działania pod naszym dachem
i nie tylko, a także i tu niespodzianka - Rodzina Czajów czyli w pełni zasłużone wyróżnienie dla chyba
najczęstszych bywalców naszych murów! Wszystkim
jeszcze raz gratulujemy!

Same urodziny otworzył solowy występ dziewczyny
z Redy o cudnym głosie - Oliwii Drawc, o której na
pewno jeszcze usłyszymy. Podziękowania otrzymała
także sama Fabryka Kultury, a kwiaty, prezenty - w tym
bardzo zabawna karykatura aut. Beaty ZawalBrzezińskiej (Stowarzyszenie Kunszt) - zostały złożone
na
ręce
dyrektora
Tomasza
Wiśniewskiego.
Wiceburmistrz
Halina
Grzeszczuk
zapewniała

AKCJA ZBIERAMY PLUSZAKI TRWA!
Do 20 grudnia br. zbieramy pluszaki, zabawki i artykuły
plastyczne dla dzieci z Redy. Wystarczy przynieść je do
recepcji Fabryki Kultury!
Partnerem akcji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Redzie.

10

REDA - MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

LISTOPAD 2016

SKRÓT NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY

4 grudnia – 10:30 Pora Juniora Specjalna Edycja
– Przedstawienie świąteczne w wykonaniu naszej grupy teatralnej, a zaraz po nim pokaz iluzji.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w
obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą
Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko

6 grudnia – 17:00 Mikołajki w Parku Rodzinnym
nad rzeką Redą - do amfiteatru przybędzie Mikołaj,
Olaf z krainy lodu oraz Elfy! Zapraszamy do wspólnej
zabawy!
31 grudnia – 23:00 Przywitanie Nowego Roku
w amfiteatrze Parku Rodzinnego.
PO KONCERCIE KASI KOWALSKIEJ
Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, na polskiej
scenie nieprzerwanie od 1993 roku- Kasia Kowalska
wystąpiła w Fabryce Kultury.

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 21
ust. 2 pkt 2 i pkt 7, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 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 2016r., poz. 353 ze
zm.) oraz Uchwały Nr XL/425/2013 z dnia 27 listopada
2013r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym
pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w
Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą
i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko

Ta akustyczna odsłona wokalistki była okazją dla
wszystkich fanów, aby posłuchać najbardziej znanych
utworów w nowych aranżacjach. Usłyszeliśmy więc takie
przeboje jak „Coś optymistycznego”, „Spowiedź”, czy
„Wyrzuć
ten gniew”,
nie mogło
też zabraknąć
najnowszego
singla
„Aya”.
Nie zabrakło zatem
sporej
dawki
emocji
przekazywanej zarówno ze
sceny, jak i
ze strony
publiczności, która
pokazała,
że muzyka Kasi Kowalskiej wciąż przyciąga rzesze fanów.

w dniach od 5 grudnia 2016 r. do 4 stycznia 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej
33, w pokoju nr 5, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. od 8˚˚ do 15˚˚, w czwartki w godz. od 9˚˚
do 17˚˚. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
15 grudnia 2016r. o godz. 14˚˚ w Urzędzie Miasta
w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w Sali Konferencyjnej,
nr 210.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Miasta Redy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2017 r. na adres: Urząd Miasta,
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda. Jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w formie zgodnej z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Redy.
Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ
ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
24-28 października 2016 r.
Co roku, w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie,
obchodzony jest Tydzień Świadomości Dysleksji. Tym
razem projekt był realizowany pod hasłem „Uczeń podwójnie wyjątkowy”.
Pierwszy dzień, poniedziałek, został poświęcony
Hansowi Christianowi Andersenowi – sławnemu baśniopisarzowi z dysleksją. O niezwykłym życiu Andersena
opowiedziała dzieciom Aneta Kujawczyk, a w klimacie
bajkowego pokoiku księżniczki, Pani Andersenowa, czyli
Barbara Brzezińska-Feiner, zapoczątkowała rytuał codziennego czytania baśni. Magicznym i ciepłym głosem
przeczytała dzieciom baśń pt. „Księżniczka na ziarnku
grochu”. Pani Andersenowa, rozmawiając z uczniami
o treści baśni zwróciła uwagę, iż prawda nie zawsze ukazuje się wprost.
Dla najmłodszych dzień ten był wyjątkowy również dlatego, że przebrali się za ulubionych bohaterów
bajek. Ponadto pierwszoklasiści zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej, zaś uczniowie z klasy szóstej wnikliwie i żartobliwie „przepytali” najmłodszych
ze znajomości niektórych bajeczek.
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rzeć filmową adaptację wybranej baśni Andersena
dla klas V i VI. Ten radosny tydzień będzie długo wspominany …
Autorką przedsięwzięcia jest Małgorzata Rożyńska, Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Dziękujemy wszystkim Nauczycielom, Personelowi Szkoły oraz Rodzicom za zaangażowanie i pomoc
w realizacji wydarzeń, zaś Uczniom za przepiękne prace
i twórcze pomysły!
INFORMACJA O ZBIÓRCE ELEKTROODPADÓW

Przypominamy, że Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, mieszczący się w „Koksik-u” przy ul. Obwodowej
52 w Redzie, przyjmuje wyłącznie elektroodpady kompletne i w całości, takie jak:
 lodówki, zmywarki, pralki, urządzenia klimatyczne, płyty grzejne
 odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi,
zegarki
 komputery, drukarki, ksero, kalkulatory, faksy
telefony, radia, telewizory, kamery, wiertarki, piły, kosiarki, zabawki elektryczne.
Odpady niekompletne nie będą przyjmowane. Można
je oddać w Eko-Dolinie w Łężycach lub przy zbiórce
odpadów wielkogabarytowych (cztery razy w roku).
Za odbiór nie pobiera się żadnych opłat. Mieszkańcy
Redy mogą przekazywać odpady od poniedziałku
do piątku w godzinach 14: 00 – 17: 00 i w sobotę,
od 9: 00 do 14:00.

CENA ZA WODĘ I ŚCIEKI BEZ ZMIAN!

PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. uprzejSłuchając codziennie baśni Andersena i rozmawiając o przeżyciach bohaterów, uczniowie mieli okazję
dostrzec i zrozumieć prawdziwe wartości i prawa człowieka. Co ciekawe, na zajęciach edukacyjnych baśnie
czytali nie tylko nauczyciele, ale także rodzice i dziadkowie oraz starsi uczniowie- wolontariusze programu
„Dzieci czytają dzieciom. W szkolnej galerii można podziwiać wystawę prac plastycznych pt. „Mój ulubiony
bohater z baśni Andersena”.
Tydzień Świadomości Dysleksji realizowany był
także z udziałem dzieci z koła teatralnego „Koniczynka”,
które - pod kierunkiem Grażyny Tamas i Anety Kujawczyk - zaprezentowały najmłodszym uczniom przedstawienie pt. „Czarodziej z krainy Oz”.
Klasy IV- VI mogły wziąć udział w propozycji
„literackiej”, przygotowując pod kierunkiem Agnieszki
Kostenckiej własną baśń na konkurs „I Ty możesz zostać
Andersenem” oraz, w propozycji pt. „twórczo i motywująco pracujemy w zespole”, przedstawiając „żywy obraz” wybranego dzieła Leonarda da Vinci (również
sławnej osoby z dysleksją) pod czujnym okiem Sylwii
Frymark i szkolnego fotografa Pawła Szymańskiego.
W ramach propozycji „filmowa środa” można było obej-

mie informuje, że cena za dostarczanie
wody i odbiór ścieków od 1 stycznia
2017 roku nie zmieni się.
Zarząd Spółki złożył na początku października wniosek
o przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki” na okres od 01.01.2017 r. do dnia 30.04.2017 r.
Nadal obowiązywać będzie więc taryfa za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na obszarze KZG „Dolina Redy i Chylonki” zatwierdzona Uchwałą nr 20/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku
Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni.
Nadmienić należy, że zakres i jakość świadczonych
usług pozostaną na dotychczasowym, wysokim poziomie.
Zarząd
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

22.11.2016 r.

...
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25 lat Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
25 – lecie Związku inspiruje do refleksji
i wspomnień. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” powołany został w 1991 roku w oparciu
o ustawę o samorządzie lokalnym i był odpowiedzią na
konieczność współpracy międzygminnej tam, gdzie istniały
komunalne firmy państwowe zarządzające sieciami lub
instalacjami przekraczającymi granice jednej gminy.
Związek wykonuje działania publiczne, w zastępstwie gmin
członkowskich w zakresie ochrony środowiska, edukacji
ekologicznej, gospodarki wodno – ściekowej, grzewczej
i odpadami. Zadania te Związek realizuje sam lub poprzez
współpracę ze spółkami komunalnymi, dla których jest
współwłaścicielem tj.: PEWIK sp. z o.o. w Gdyni, OPEC
sp. z o.o. w Gdyni, oraz EKO DOLINA sp. z o.o.
w Łężycach. Gminy zrzeszone w Komunalnym Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wzorowo realizują zadania
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Są liderami
w Polsce, w tym w województwie pomorskim.
Rok
2016
jest
dla
Związku
rokiem
szczególnym, bowiem w tym roku obchodzimy
dwudziestopięciolecie istnienia oraz osiemnastolecie
prowadzenia przedsięwzięć informacyjno–promocyjnych
dla mieszkańców Związku. Swoim zasięgiem obejmujemy
8 gmin tj.: miasta Gdynię, Rumię, Redę, Wejherowo, Sopot
oraz gminy wiejskie Kosakowo, Wejherowo i Szemud
o łącznej liczbie ok. 460 tysięcy mieszkańców.
W minionych 25 latach staliśmy się wzorem do
naśladowania w wielu dziedzinach. Szeroko rozwinięta
edukacja i informacja ekologiczna sprawia, że co roku
uczniowie ponad setki placówek oświatowych z naszego
terenu bierze udział w organizowanych warsztatach,
konkurasach i projektach rozbudzając w sobie tzw.
świadomosć ekologiczną i poczucie odpowiedzialnosci
za stan środowiska naturalnego.

Kampanie edukacyjne kierowane są nie tylko do
najmłodszych mieszkańców. Poprzez audycje, wywiady
i publikacje w prasie staramy się zmieniać także nawyki
dorosłych mieszkańców.
W ciągu 25 lat istnienia doprowadziliśmy do wielu
zmian także w zakresie gospodarki odpadami. Z naszym
udziałem powstała spółka EKO DOLINA, która dziś
jest
jednym
z
najnowocześniejszych
zakładów
zagospodarowania dopadów w Polsce. Dzięki wspólnej
pracy od wielu lat gminy na naszym terenie uzyskają
wymagane wskaźniki zagopspodarowania odpadów,
klasyfikując się na podium wśród polskich samorządów.
Uhonorowaniem
naszych
działań była przyznana w 2008
nagroda Ministra Środowiska. „Lider
Polskiej Ekologii” za kompleksowe
działania służące ochronie i poprawie
stanu środowiska w rejonie Zatoki
Gdańskiej. Nagroda ta inspiruje nas
do jeszcze odważniejszych projektów
i działań. Wszak nic nie działa tak
motywująco jak efekty, które
widzimy na co dzień.
Wiele zmian zostało już przez minione lata
wprowadzonych, wiele zapewne jeszcze przed nami.
Wierzymy, że to dopiero początek i że uda nam się zarazić
zaangażowaniem wszystkich naszych mieszkańców.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia
gospodarka odpadami: (58)6246611, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja:(58)6247515,dos@kzg.pl

