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KONFERENCJA „KSZTAŁTOWANIE CIAŁA, INTELEKTU I DUCHA, A ROZWÓJ CZŁOWIEKA”
15 listopada 2013 r. odbyła się VI Miejska Konferencja Profilaktyczna pod patronatem Burmistrza Miasta Redy Pana
Krzysztofa Krzemińskiego dotycząca „ Kształtowania ciała, intelektu i ducha, a rozwoju człowieka”. Konferencję otworzyła Pani
wice Burmistrz Terasa Kania, a poprowadziła Pani Wanda Chomacka – pedagog Gimnazjum nr 1 w Redzie. Prelegentami były
osoby związane z Małym Trójmiastem Kaszubskim, które zajmują się zawodowo kształtowaniem i wzbogacaniem wiedzy
na temat pracy z dzieckiem w różnym okresie rozwojowym jednocześnie czynnie pracującymi w lokalnym środowisku na rzecz
dzieci i młodzieży. Byli to Pan: dr Paweł Bykowski – Politechnika Gdańska, Marek Kamiński – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1,
Ksiądz Mariusz Kunicki, Panie: Danuta Gimińska – wice Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi, Małgorzata
Rożyńska – pedagog SP nr 6 w Redzie, Hanna Janiak – sekretarz Miasta Redy, Ewa Rój – psycholog, Agnieszka
Potrykus-polonista, Alina Kreft- historyk – Gimnazjum nr 1 w Redzie. Konferencja skupiła środowisko ludzi zajmujących się
szeroko rozumianą pracą z młodzieżą i dziećmi
w naszym powiecie.
Dbając o sprawność ruchową dziecka,
przyczyniamy się do rozwoju jego mózgu. Już
u dwumiesięcznego płodu ruchy pobudzają komórki
nerwowe do rozwoju. Po przyjściu na świat dziecko
od pierwszych godzin życia i przez następnych kilka
lat stymuluje mózg przez ruch, tworząc podstawy
sprawnego uczenia się. Zatem, gdy rozwijamy
sprawność fizyczną dziecka, nie tylko dbamy o jego
kondycję fizyczną, ale rozwijamy również sprawność
intelektualną, czyli dobrą koncentrację i pamięć,
sprawne czytanie i pisanie, szybkie kojarzenie.
Środowisko małych dzieci powinno obfitować w bodźce ruchowe, takie jak kołysanie, przytulanie, noszenie na rękach, tańczenie wraz z malcem.
Zresztą dzieci domagają się tego same, bo wyczuwają, co jest dobre dla rozwoju ich mózgu. Kilkulatki w swoim codziennym
programie zabaw powinny mieć okazję
do tego, by pokręcić się wokół własnej osi,
pohuśtać
na huśtawce,
pobalansować
na równoważni, wspinać się, turlać i skakać.
Wszystkie te czynności pobudzają układ
przedsionkowy i stymulują rozwój mózgu, są doskonałym treningiem koordynacji
ruchowej i koncentracji – w zdrowym ciele
szczęśliwy człowiek. Materiały, które
powstały w czasie Konferencji posłużą
do cyklu artykułów, które pojawią się sukcesywnie na łamach Miejskiego Biuletynu
Informacyjnego.
Zapraszamy wszystkich do lektury tych
publikacji.
Tekst: Wanda Chomacka

JUBILEUSZ 50 – LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe
święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia
małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej
miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i

zbudowania trwałego gmachu, któremu na imię rodzina. To
wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych,
którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając
rodzinę. Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody
małżeńskie odbyło się 22 listopada w Sali Reprezentacyjnej
Urzędu Miasta Redy. W tym roku swój Jubileusz obchodziło 11 par: Bernard i Eugenia Penk, Alfons i Lidia Ciroccy,
Marian i Krystyna Malinowscy, Zygmunt i Julianna
Łojewscy, Zygmunt i Brygida Gajewscy, Jan i Felicja
Wawrzon, Brunon i Maria Walder, Antoni i Walentyna
Kotłowscy, Zygmunt i Irena Zioła, Maksym i Jadwiga
Pawlik oraz Henryk i Maria Majer.
Gości powitał Burmistrz Krzysztof Krzemiński,
który serdecznie podziękował jubilatom za chęć przybycia
na uroczystość oraz wyraził swój szacunek i podziw dla
wytrwałości i niezłomności wszystkich par małżeńskich,
które pomimo wielu przeciwności losu – dotykających
każdego człowieka – doczekały tak wielkiego jubileuszu.
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WYRÓŻNIENIE DLA MBP W REDZIE
Miło nam poinformować, że 13 listopada
br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku
podczas Konferencji Regionalnej ” W co się bawić …
w bibliotece” Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Redzie Pani Bożena Natzke odebrała dyplom za zajęcie II
miejsca w III edycji Konkursu dla Partnerów Lokalnych
na rzecz Rozwoju Bibliotek. Serdecznie gratulujemy !

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Burmistrz Miasta Redy ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy
ul. Cechowej,
wpisanej
w księdze
wieczystej
GD1W/00030450 oznaczonej numerem działki 151/8
o powierzchni 0,0644 ha.
Nieruchomość
jest
zabudowana
budynkiem
o w funkcji mieszkalnej, w złym stanie technicznym,
przeznaczonym do rozbiórki. Posiada dostęp do drogi
publicznej – ul. Cechowej. Na działce znajduje się przyłącze
kanalizacyjne i energetyczne. Ulica Cechowa wyposażona
jest w sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną z ograniczeniem zabudowy do 9 mieszkań
w jednym budynku wolnostojącym. W ramach zabudowy
mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową towarzyszącą nieuciążliwą, zajmującą maksymalnie jedną kondygnację użytkową budynków mieszkalnych. Warunkiem wprowadzenia zabudowy usługowej jest wcześniejsza lub równoległa
realizacja zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza się realizację
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej
zamiennie.
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.
Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:
- cenę wywoławczą 122 000,- zł netto
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- wadium: 24 400,- zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.
PRZETARG odbędzie się w dniu 16 GRUDNIA
2013r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta
w Redzie ul. Pucka 9.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata
wadium. WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem
numeru działki, w kasie Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Redzie przy ul. Gdańskiej 30 lub przelewem
na konto
Kaszubski
Bank
Spółdzielczy
37 8350 0004 0000 6006 2000 0040 najpóźniej do dnia 10
grudnia 2013r.
O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy
przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej: 1.
dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach
osób fizycznych, 2. 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 58 678-8034, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie,
ul. Pucka 9 lub na stronie internetowej urzędu
www.reda.pl.

MARSZAŁEK WYRÓŻNIŁ SPORTOWCÓW
W Sali Okrągłej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław
Struk gościł najlepszych młodych sportowców na Gali
Sportu Młodzieżowego. W spotkani wzięło udział około200
osób, zawodniczek zawodników którzy w roku bieżącym
zdobywali medale na imprezach mistrzowskich w kategorii
juniora młodszego, juniora i młodzieży, rodziców i trenerów.
Wśród wyróżnionych Dyplomem Marszałka znalazła
się zawodniczka trenująca kick - boxing w redzkim Klubie
Sportowym Feniks Reda - Aleksandra Dombrowska (złoto,
Mistrzostwa Polski juniorów, Mistrzostwa Europy juniorów,
1m. Puchar Świata Węgry, trener Mariusz Wesserling);
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Tekst: Michał Kaczmarek
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LAUREACI POMORSKIEGO BIZNESPLANU Z REDY
Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji Pomorskiego
Biznesplanu Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 21 listopada br. podjęła
jednogłośnie decyzję o przyznaniu nagród ufundowanych bezpośrednio
przez miasta i gminy biorące udział w konkursie – dwie nagrody za drugie miejsce
trafiły do mieszkanek Redy. Pierwsza w wysokości 6 tys. złotych trafiła do Pań
Martyny Stolińskiej i Joanny Bagińskiej za projekt „Agencja opiekunek do dzieci i
osób starszych”, a druga w wysokości 4 tys. do Pani Anny Mazurek – Cieśniarskiej
za projekt: „Czas mam dla mam – miejsce spotkań dla mam w ciąży.
Serdecznie gratulujemy!

LEKCJA W KINIE
22 X 2013r. uczniowie klas V i VI wraz z wychowawcami i nauczycielami uczestniczyli w ,,Lekcji w kinie" prowadzonej przez zawodowego aktora.
Obejmowała ona multimedialną lekcję ,,Sekrety X muzy" oraz pełnometrażowy
film pt. ,,Podróże Guliwera". W tytułową rolę przygodowej komedii opartej na
klasycznej powieści wcielił się Jack Black.
Podczas ,,Lekcji w kinie" uczniowie:-poznali określenie X muza, dowiedzieli się,
jak wynaleziono kino, obejrzeli pierwsze filmy braci Lumiere, poznali postać
Charliego Chaplina, porównali dawne filmy z filmami współczesnymi, poznali
skutki pierwszych eksperymentów z kolorem, odkryli tajniki tworzenia efektów
specjalnych, dowiedzieli się, jak działa kino trójwymiarowe.
W opinii nauczycieli taka lekcja to świetny sposób na twórczą aktywizację uczniów i ciekawa realizacja podstawy programowej, łącząca edukację i
rozrywkę.
Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia w doskonałym nastroju wrócili do
szkoły. To nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia taka lekcja. Pedagodzy i
uczniowie SP 4 są otwarci na aktywizujące metody pracy dydaktycznej i dalszą
współpracę z Centrum Edukacji Filmowej.
Opiekun Zespołu Samokształceniowego
Humanistycznego Marzena Mangos-Norowska

„BIESIADA LITERACKA” ZE STANISŁAWĄ CELIŃSKĄ
Ostatnią w roku bieżącym w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H.
Derdowskiego w Redzie „Biesiadę Literacką” jak zwykle poprowadził Krystian
Nahrebecki, gościem była pani STANISŁAWA CELIŃSKA – wybitna
aktorka teatralna i filmowa. Zapowiadając spotkanie zgromadzonym w pan
Krystian stwierdził że tym razem nie będzie o książce napisanej przez gościa
„Biesiady” ale o nim, na podstawie książki Karoliny Prewęckiej „Stanisława
Celińska – Niejedno Przeszła. Krótko o gościu redzkiego spotkania - zadebiutowała
w teatrze w 1968 roku. Występowała w teatrach warszawskich: Współczesnym,
Nowym , Dramatycznym , Studio i Kwadrat, a także Teatrze Nowym w Poznaniu.
Brała udział w programach muzycznych i spektaklach Studenckiego Teatru
Satyryków, Teatrze TVP, grała w kilkudziesięciu filmach. Obecnie pracuje na
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deskach Teatru Współczesnego w
Warszawie, oraz Nowego Teatru w
Warszawie.
O swojej pracy w teatrze i
filmie i życiu prywatnym opowiedziała zebranym odpowiadając na
zadawane pytania, ale także później
przy podpisywaniu książki i wspólnych zdjęciach, w rozmowach
prywatnych w ciągu półtoragodzinnego spotkania, okazała się pani
Stanisława ciepłą i bardzo miłą
osobą.
Warto przytoczyć cytat co o
pani
Stanisławie
Celińskiej
powiedział jeden z najwybitniejszych
polskich reżyserów Kazimierz Kutz
(goszczący także swojego czasu w
Redzie na „Biesiadzie literackiej” :
Ma energię silnika odrzutowego,
glos niebotyczny,
muzykalność
kompletną i odwagę zawodową jak
mało kto. Po prostu Stasia jest
wspaniałą aktorką i niezwykła osobą.
Pani Stanisława Celińska gościła
także na spotkaniach w pozostałych
miastach
Małego
Trójmiasta
Kaszubskiego w Wejherowie i Rumi.
Tekst: Michał Kaczmarek

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ
27 listopada
2013 r. w sali
reprezentacyjnej Urzędu Miasta w
Redzie odbyła się XL sesja Rady
Miejskiej. Radni obradowali m.in.
nad
następującymi
projektami
uchwał: Projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne
przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Miejskiego Domu
Kultury w Redzie; Projekt uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia
zmiany fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie
w obszarze położonym pomiędzy
rzeką Redą i ulicą Wejherowską;
Projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały nr XXXIX/415/2013 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia 23
października 2013 r. w sprawie
udzielenia w 2013 roku Szpitalowi
Specjalistycznemu im. Floriana
Ceynowy w Wejherowie dotacji w
wysokości 15 000 zł., czy Projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia na
terenie
Gminy
Miasto
Reda
Programu „Duża Rodzina” na rok
2014, o której szerzej napiszemy w
następnym, grudniowym wydaniu
biuletynu miejskiego.

LISTOPAD 2013

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

5

OD STYCZNIA 2014 ROKU NOWY BANK DO OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY REDA
Niniejszym informuje się, że w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonywanie obsługi
bankowej Gminy Reda i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2017 roku został
wybrany BANK MILLENNIUM Oddział w Redzie.
Zaoferowany koszt bieżącej obsługi wynosi „O” (słownie : zero złotych). W stosunku do następnego oferenta Gmina
zaoszczędziła ponad 184 tys. zł.
Oznacza to, że po 1 stycznia 2014 roku każdy klient Gminy, w tym ten indywidualny opłacający podatki i opłaty
lokalne musi się skierować do Oddziału Banku Millennium przy ul. Jana Pawła II nr 4.
Wizyta nie będzie konieczna, gdy należności te mieszkańcy opłacają przelewami ze swoich rachunków bankowych.
Jeszcze w grudniu 2013 roku do każdego zobowiązanego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie
przesłany nowy indywidualny nr rachunku, a podatnikowi podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w miesiącach styczniu
i lutym 2014 roku zostanie taki numer przesłany na decyzji wymiarowej.
Dla utrwalenia informacji o zmianie banku, w tym numeracji rachunków bankowych informacja ta zostanie podawana
przez jakiś czas również w „Wieściach z Redy”, umieszczona na stałe na stronie internetowej Gminy Miasta Redy (www.reda.pl)
oraz dodawana jako krótkie INFO do wysyłanej przez Gminę i jej jednostki organizacyjne korespondencji. W ten sposób,
pragniemy dotrzeć do każdego odbiorcy i naszego klienta.
Bank zaoferował Gminie i jej klientom szeroką gamę nowych usług. Oprócz tych usprawniających obrót i gospodarkę
zasobami finansowymi, również zmianę sposobu obsługi bezpośredniej.
Klienci, którzy korzystają z różnego rodzaju świadczeń społecznych, w szczególności tych o charakterze socjalnym –
zostaną zaopatrzeni w indywidualne karty, które spełniać będą rolę kart płatniczych. Oznacza to, że taką kartą klient może
uregulować rachunek w sklepie, pobrać gotówkę w bankomacie a przy okazji sprawdzić stan posiadania środków finansowych na
karcie.
Liczymy, że nowa obsługa odbywać się będzie z korzyścią dla każdej ze stron.

I MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W dniu 22 listopada br. uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego „Kultura i obyczaje Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej”, który odbył się w Rumi. Celem konkursu było
przybliżenie uczniom kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych, oraz upowszechnienie znajomości języków obcych. Grupa
przygotowana przez p. Małgorzatę Terlecką zajęła zaszczytne I miejsce za scenkę pt. „American Heaven”, otrzymując nie tylko
nagrody i dyplomy, ale także wpis na świadectwo i cenne punkty. Skład zwycięskiej grupy: Marcelina Wilczewska (kupidyn),
Adriana Bieschke (Marilyn Monroe), Patrycja Pawlik (Pocahontas), Bartosz Nowak (John Wayne), Marta Plichta (Neil
Armstrong), oraz Maciej Dopke (Elvis Presley).

RUNEDA – REDA BIEGAJĄCA
18 września wystartowaliśmy w Redzie z nową inicjatywą – klubem biegowym Runeda. Powstał on z myślą o integracji
i aktywizacji biegaczy z Redy, jak i samej promocji biegania.
11 listopada mieliśmy swój debiut w Biegu Niepodległości w Gdyni - ostatniej imprezie z cyklu GPX Gdyni w Biegach
Ulicznych 2013. Jako Runeda wystartowało 17 osób – wszyscy w imiennych koszulkach klubowych z herbem Redy na piersi.
Spotykamy się na również na wspólnych treningach na terenie miasta. Na tym etapie podstawowym miejscem spotkań
jest Park Miejski w Redzie.
Runeda to otwarci, pozytywnie nastawieni ludzie.
Runeda to biegacze początkujący i ci bardziej zaawansowani.
Runeda to wspólne treningi i wyjazdy na zawody.
Runeda to przełamywanie barier i osiąganie celów.
Runeda to wiele radości i satysfakcji.
Dołącz do nas!
Więcej informacji o naszej działalności znaleźć można pod adresem www.runeda.pl, gdzie znajduje się przekierowanie na nasz
profil na Facebooku. Zapraszam, Mateusz Siwiela
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Niebezpieczny „potencjał” baterii!
Niestety, mówiąc o potencjale małej baterii mamy na
myśli nie tylko to, ile materiałów możemy z niej odzyskać
poprzez zastosowanie metod recyklingu, ale również wysoki
poziom niebezpieczeństwa skażenia środowiska jaki niesie za
sobą nieodpowiednie gospodarowanie bateriami. Czy wiesz,
że jedna mała bateria guzikowa jest w stanie skazić jeden
metr sześcienny gleby
i zatruć 400 litrów wody? A teraz
wyobraź sobie, jak ogromne szkody w środowisku może
wywołać np. kilogram „paluszków”, baterii które występują
w każdym z naszych gospodarstw domowych, a które zamiast
do punktów ich zbierania, trafią do pojemnika na zmieszane
odpady?
Baterie
zaliczamy
do
grupy
odpadów
niebezpiecznych ze względu na wybrane metale ciężkie jakie
zawierają m.in.: ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla
naszego organizmu wywołując choroby nerek oraz
dysfunkcje
pozostałych
naszych
układów
m.in.
pokarmowego. Zważywszy na fakt, że obecnie 90% baterii
używanych w Polsce to baterie jednorazowe, najczęściej
manganowo- cynkowe lub alkaliczne, niezwykle ważne jest
oddzielenie ich ze strumienia pozostałych odpadów
komunalnych i przetworzenie w celu neutralizacji. Pamiętać
należy, że niezależnie od składu chemicznego baterii, jej
wpływ na nasze zdrowie i stan środowiska naturalnego nie
jest obojętny.
Gospodarka bateriami i akumulatorami została
przedstawiona w przepisach ustawy o bateriach i
akumulatorach, której zapisy ściśle regulują działalność
podmiotów rynku bateryjnego: zarówno na wprowadzającego
baterie, zbierających jak i użytkowników końcowych.
Komunalny Związek Gmin pełni funkcję zbierającego baterie
od mieszkańców swoich gmin-członków poprzez ustawione
na terenie danej gminy stacjonarne punkty zbiórki odpadów
niebezpiecznych (tzw. PZON), objazdowe zbiórki odpadów
niebezpiecznych, a także ustawiane w placówkach
oświatowych, urzędach, sklepach, administracjach spółdzielni
mieszkaniowych i innych obiektach użyteczności publicznej
pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii.
Łatwość i dostępność systemu zbiórki baterii jaki
prowadzi Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i
Chylonki” rokrocznie potwierdzamy ilością baterii zebranych
w sposób bezpieczny i przekazanych do recyklingu do
zakładu przetwarzania. Należy pamiętać, że to nie pojemniki i
zbiórki przedkładają się na powodzenie systemu gospodarki
odpadami, ale mieszkańcy świadomi ryzyka jakie niesie za
sobą nieodpowiednie postępowanie z bateriami. Każdy z
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nas ustawowo zobowiązany do tego, aby zużyte baterie
oddawać do punktu ich zbierania. Obecnie w naszym
systemie zbierania znajduje się około 460 placówek
prowadzących miejsce odbioru baterii, z których corocznie
zbieramy od 13 do 16 ton baterii. Liczymy, że dzięki
zaangażowaniu naszych mieszkańców liczba ta będzie stale
rosła.

Odpady niebezpieczne to nie tylko baterie i
akumulatory, ale także sprzęt elektryczny i elektroniczny
(AGD, RTV), niewykorzystane lub przeterminowane
lekarstwa, resztki farb, lakierów, środków ochrony roślin.
Wszystkie te odpady można nieodpłatnie oddać w każdym
z dziesięciu prowadzonych przez KZG na swoim terenie
punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON.
Dla mieszkańców Redy, najbliższy punkt znajduje
się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo –
Komunalnego „KOKSIK” zlokalizowanego przy ul.
Obwodowej 52 (czynny od poniedziałku do piątku 14:0017:00 oraz w soboty 09:00-14:00). W przypadku oddawania
odpadów niebezpiecznych do PZON* nie obowiązuje
rejonizacja, zatem odpady można oddać w każdym z
prowadzonych przez KZG na jego terenie punktów do
których mamy przysłowiowo „po drodze”.
* adresy oraz godziny otwarcia pozostałych PZON, terminy
objazdowych zbiórek oraz adresy punktów w których znajdują
się pojemniki do zbiórki baterii dostępne są na stronie
www.kzg.pl zakładka gospodarka odpadami
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 ekologiczna.:
tel. (58)6247515, dos@kzg.pl
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IX REDZKIE IMPRESJE ZA NAMI
W dniach od 25-28 października Stowarzyszenie Kunszt prezentowało dorobek artystyczny swoich członków. Wystawa
skupiła 35 wystawiających. Pokazano malarstwo, rysunek, biżuterię, haft, fotografię i rękodzieło artystyczne. Na wernisaż
przybyli tłumnie: włodarze naszego miasta, radni, prezesi stowarzyszeń artystycznych, dyrektorzy placówek oświatowych, prasa,
telewizja, zaproszeni goście i rodzice z dziećmi.
Oprócz pokazania prac powstałych w ciągu minionego roku artyści zaprezentowali eksperyment plastyczny, którego
celem było odkrycie nowych technik, poszukanie niebanalnego wyrazu artystycznego i próba wyrażenia swoich poglądów na
różne tematy. Eksperymenty zostały pokazane w oddzielnej „sali eksperymentów”, gdzie odwiedzający wystawę mogli je
zobaczyć. Szczególne zaciekawienie wzbudzały assamblaże ze zużytych komputerów, kompozycje z gąbek i technik mieszanych.
Sekcja malarstwa wykonała obrazy abstrakcyjne. Te kompozycje złożone tylko z plam okazały się świetnym
uzupełnieniem eksperymentów. Uczestnicy wernisażu mieli okazję współtworzyć obraz abstrakcyjny bezpośrednio na wystawie.
Powstały 2 prace wykonane oddzielnie przez kobiety
i mężczyzn. Biletem wstępu na wystawę była zużyta
żarówka, która stała się częścią kompozycji
pt.:”Energia” tzn. wielkiej litery „E”, w którą była
wkręcana przez każdego z zaproszonych na wernisaż
gości.
Podczas otwarcia, kwiaty artystom wręczył
Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, a dzieci
uczęszczające na warsztaty „Świat dziecięcej
fantazji– zabawy i eksperymenty plastyczne”prowadzone przez Stowarzyszenie dostały słodki
upominek. Ich rysunki i malarstwo zostały także
pokazane w sali eksperymentów.
Wyróżnienie
„Przyjaciela sztuki” za
współpracę w prowadzeniu galerii wystawienniczej
Stowarzyszenia „W Hirkowej Izbie” otrzymała w
2013 roku pani Bożena Naczk - dyrektor Biblioteki
Miejskiej w Redzie.
Mecenasem wystawy był Urząd Miasta w
Redzie, Starostwo Powiatowe w Wejherowie –
którym artyści podziękowali za finansowanie wystawy oraz „Różane Centrum” Róży Melcer - które wypełniło wystawę pięknymi
kompozycjami roślinnymi.
W trakcie wernisażu wystąpił zespół Malibu-duo, a lider grupy swoim energetycznym wokalem naelektryzował zgromadzoną publiczność i artystów. Jak zawsze dopisali goście, którzy już pytali o plany przyszłoroczne , gdyż w przyszłym roku Stowarzyszenie będzie obchodziło 10 – lecie istnienia. Plany są szerokie i na pewno rocznicowa wystawa okaże się równie udana jak
tegoroczna. Tekst: B.Zawal - Brzezińska

MDK ORAZ MOPS ZACHĘCAJĄ DO AKCJI
ZBIERANIA PLUSZAKÓW DLA DZIECI

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w
związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z
uprzejmą prośbą do mieszkańców miasta o szczególnie
uaktywnienie i reakcje dotyczące osób bezdomnych,
niepełnosprawnych i starszych żyjących samotnie. Ponieważ
okres zimowy stanowi zagrożenie szczególnie dla osób
bezdomnych niezbędna jest współpraca wszystkich służb
samorządowych, ale również mieszkańców, aby udzielona
pomoc była najbardziej skuteczna.
Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Redzie zwraca się z prośbą o informowanie o miejscach
pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia pomocy.
Informacje o osobach bezdomnych przebywających w
miejscach niemieszkalnych należy przekazać do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub
telefonicznie (58) 678-58-65, (58) 678 74 -87, (58)572 23-87
a w dni świąteczne i wolne od pracy do Komisariatu Policji w
Redzie, ul. Łąkowa 61( tel. 58 678-30-97).
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

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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MIEJSKI DOM KULTURY W REDZIE ZAPRASZA NA SPEKTAKLE

BAŚNIOSŁOWIE to teatralno-muzyczne widowisko z pogranicza sztuki teatru i tradycji "story telling" (sztuka opowiadania
historii). Bajarki opowiadają baśni z całego świata, ubarwiając je muzyką wykonywaną "na żywo" na różnorodnych instrumentach (m.in. skrzypce, akordeon, shanti chime, hinduski dzwon, bęben obręczowy, sagaty, lira korbowa) oraz specjalnie dobranymi
pieśniami tradycyjnymi bądź skomponowanymi na potrzeby opowieści. Trzy Bajarki malują opowieść słowem i dźwiękiem. Będą
więc
ryczące smoki, dzielni bohaterowie, niezwyczjne przygody i czary. Od słowa do wyobraźni trzy kroki. Zapraszamy!
Opowiadać będą Justyna Jary, Basza Songin, Czarli Bajka z Grupy Artystycznej BAJARKI: Współpraca FURU Fundacja.
Spektakl otworzy tegoroczny XII Powiatowy Przegląd Małych
Form Teatralnych w Redzie.
Miejski Dom Kultury w Redzie zaprasza na przedstawienie teatralne
w jednym akcie - pisane wierszem - "Spacer do nikąd" w reż.
Janusza Tartyłło. Spektakl dla młodzieży i dorosłych.
Wystąpią: Edytyona - Joanna Ryduchowska – Wrzałek (absolwentka studiów podyplomowych przy Teatrze "Wybrzeże"- drama
pedagogiczna), Fryd - Janusz Tartyłło, a także Meryl – Marta
Kruger. Reżyseria oraz aranżacja przestrzeni scenicznej, dobór
kostiumów – Aniela
Łamtiugina.
Zarys spektaklu „Spacer do Nikąd” / Scena „RYTAR”
/Skrzyżowanie szos../ Spektakl grany jest w przestrzeni zaaranżowanej, pomiędzy widzami, usadowionymi – na obrzeżach
„umownie potraktowanej szosy”/ - jest alegorią - „życiowej drogi
człowieka”. Ale – ta metafora – objawia się dopiero w scenie finałowej. Troje ludzi spotyka się podczas wieczornego spaceru,
podczas którego funkcję 'samozwańczego – przewodnika' – sprawuje stary mężczyzna, zachowujący się prowokacyjnie – wobec
obu kobiet spacerujących. Ta prowokacja – polega na – zadawaniu natrętnych pytań – dziewczynie i – dojrzałej kobiecie. Z
czasem starzec zaczyna przekraczać granice, wymuszając na nich zwierzenia skrzętnie ukrywane. Zaczyna je „rozliczać”, nawet
karcić za ich postępki. Dominując nad podporządkowanymi kobietami osiąga wymiar demoniczny, i...w tym momencie rodzi się
w jego 'ofiarach' opór! Starzec słabnie i... zostaje porzucony na bezdrożu. Finał jest niespodzianką „tragikomiczną”, zatem w
opisie nie powinien być ujawniony./ Spektakl jest, przy nawarstwie – nie konflirtów- KOMEDIODY i posiada (sprawdzone już w
reakcjach widowni)... zabawne momenty. / Janusz Tartyłło – autor sztuki.

