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25 – LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W REDZIE
28 października w Redzie odbyła się uroczysta
Sesja Rady Miejskiej z okazji 25 – lecia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji ponad sto osób, radnych wszystkich
kadencji, samorządowców oraz osób reprezentujących
instytucje współpracujące z redzkim samorządem spotkało
się w auli Zespołu Szkół nr 1, aby wspólnie świętować. Nie
byłoby nowoczesnej i wolnej Polski bez rozwoju samorządu. Samorząd w Polsce jest jednym z tych obszarów, które
cieszą się największą akceptacją społeczną. W każdym
polskim mieście, miasteczku, gminie znajdują się pomniki
wolności samorządowej: drogi, chodniki, szkoły, boiska,
place zabaw, budynki użyteczności publicznej.

Uroczystość ta była doskonałą okazją do podziękowań
i gratulacji. Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz
Okrój wyróżnili wszystkich zaproszonych gości okolicznościowymi medalami.
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Wspólnie z Powiatem Wejherowskim i Rumią, wykonano
największą inwestycję drogową w naszym mieście
tj. przebudowano system drogowy w Rumi i Redzie wraz
z wykonaniem bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213, zlikwidowano przejazd kolejowy
w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia podziemnego
dla pieszych wraz z budową wiaduktu kolejowego. Projekt
dofinansowany był z Unii Europejskiej. W wyniku realizacji
tego zadnia poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców,
powstał tunel i alternatywna droga do drogi krajowej nr 6,
połączenie z Redy do Rumi. Na początku lat 90 – tych
wprowadzono w mieście komunikację autobusową. Obecnie
jest 6 linii autobusowych. Zbudowano blok z mieszkaniami
socjalnymi, wyremontowano siedzibę Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz część komunalnych budynków mieszkalnych.
W dużym stopniu rozbudowano Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. W ramach tych działań powstały: trybuny
na stadionie, boisko wielofunkcyjne „ORLIK” oraz sztuczne
lodowisko – „BIAŁY ORLIK”, który w okresie letnim pełni
funkcję kortu tenisowego. Na Miejski Dom Kultury przystosowano jeden z dawnych obiektów MPCK „KOKSIK”.
Również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał
własną siedzibę. Zaadaptowano budynek dawnej Szkoły
Zasadniczej na nową siedzibę Urzędu Miasta, która obecnie
jest rozbudowywana. Sukcesem, wpływającym na estetykę
Redy było przejęcie od PKP i rewitalizacja skweru
przed budynkiem dworca. PKP przeprowadziło natomiast
rewitalizację budynku dworca kolejowego. Kompleksowo
zrewitalizowano
park
nad rzeką
Reda,
powstała
m.in. przystań kajakowa, plac zabaw, siłownie oraz skatepark. Samorządowcy w Redzie są dumni z tego co udało się
dotychczas zrobić, jednakże zdają sobie sprawę, że jeszcze
wiele rzeczy jest do zrobienia. Na zakończenie
uroczystości wystąpił redzki kabaret SENIOR-I-TA.

JUBILEUSZ 50-LECIA I 60-LECIA
POŻYCIA PAR MAŁŻEŃSKICH

Burmistrz Miasta w referacie okolicznościowym przedstawił ogrom prac wykonanych na rzecz społeczności
lokalnej Miasta Redy. W okresie ostatnich 25 lat redzki
samorząd zrealizował bardzo dużą ilość inwestycji, starając
się maksymalnie wykorzystać niepowtarzalne szanse.
Nastąpiła zdecydowana poprawa we wszystkich dziedzinach
funkcjonowania miasta. Zrealizowano w tym czasie wiele
inwestycji w zakresie wodociągów, kanalizacji, sieci
ciepłowniczych, dróg, obiektów sportowo-rekreacyjnych
i oświatowych. Należy tu wyraźnie podkreślić, iż nie byłoby
to możliwe, w tak dużej skali, bez środków zewnętrznych,
pozyskanych z różnych źródeł. Wybudowano m.in. Szkołę
Podstawową nr 6, sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych nr 6, 5 i 2 oraz Zespole Szkół nr 2. Zrealizowano
program termomodernizacji szkół. Szkoły Podstawowe nr 2
i nr 5 oraz Zespoły Szkół nr 1 i nr 2 otrzymały estetyczny
wygląd, wzrósł w nich komfort cieplny i przede wszystkim
zmniejszyło się zużycie energii. Przy wszystkich szkołach
wybudowane zostały place zabaw dla najmłodszych.

30 października 2015 r. w Urzędzie Miasta
w Redzie wręczono odznaczenia i dyplomy 9 parom
z okazji „Złotych Godów” oraz jednej parze z okazji
„Diamentowych Godów”. Spotkania z Jubilatami odbywają
się w naszym mieście każdego roku. Słowa uznania
pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne
i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla
młodego pokolenia oraz wręczenia dyplomów, kwiatów
i upominków dokonał Burmistrz Miasta Redy Krzysztof
Krzemiński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Redzie Kazimierzem Okrojem. Podniosłą chwilę
uczczono symboliczną lampką szampana. Po oficjalnej
części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Nie zabrakło również bogatego
programu artystycznego w wykonaniu redzkiego kabaretu
SENIOR-I-TA.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili
w tym roku państwo Leszczyńscy Józef i Aleksandra,
Marszał Czesław i Anna, Sekuła Waldemar i Alicja, Licau
Edmund i Felicja, Zwierzyccy Witold i Jadwiga,
Młodzikowscy Ryszard i Maria, Włoch Piotr i Wanda,
Płotka Albin i Urszula, Król Witold i Regina oraz Józef
i Helena Hildebrandt – 60 lecie.
Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia
w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

LISTOPAD 2015

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

UKS JEDYNKA REDA „W CZEPKU URODZENI”
Powiedzenie „W czepku urodzony” bardzo mocno
pasuje do drużyny Nigerii U-11, czyli chłopców z Naszego
klubu, którzy w rozgrywkach Deichmann 2015 co prawda nie
awansowali do czerwcowego Finału w Wałbrzychu, ale właśnie na tym finale z pośród ponad 1500 drużyn organizatorzy
wylosowali dla nich nagrodę niespodziankę w postaci 4
dniowego wyjazdu do Dortmudu.
W dniach 22.10.2015r.-26.10.2015 r. 9 zawodników
z Jedynki Reda udało się na upragnioną przygodę życia. Na
pewno nie są to słowa zbyt mocne, gdyż z pewnością
wycieczka pozostanie w pamięci na całe życie.
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Po raz pierwszy w oficjalnym turnieju systemu
Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki,
wystartowało troje reprezentantów UKS Simba Judo Reda.

Był to udany debiut, do domu powrócili z jednym brązowym
medalem i punktowanym siódmym miejscem. Brązowy
medal w wadze 57 kg wywalczyła Kamila Melcer,
walczyło siedem zawodniczek, siódme miejsce w wadze 50
kg - 15 zawodników, wywalczył Tadeusz Kreft, w tej samej
wadze walczył Igor Kniaź, przegrał w eliminacjach. Do
zawodów przygotowywał ich trener Rafał Rutkowski.
Redzkim judokom życzymy by był to początek ich sportowej
kariery.
Tekst: M.K.

Organizatorzy czyli Stowarzyszenie Kocham Sport
zagwarantowali nam bogaty program, w którym m.in.
zwiedziliśmy muzeum oraz stadion Borussi Dortmud,
zwiedziliśmy nowo otwarte Muzeum Narodowe Niemieckiego Futbolu, bawiliśmy się w Lego Landzie, mieliśmy okazję
zobaczyć centrum treningowe Borussi Dortmund oraz
zobaczyć kilka spotkań ligowych drużyn juniorskich.
Kwintesencją było spotkanie chłopców z reprezentantem Polski Łukaszem Piszczkiem. Wesoły zawodnik,
zawsze uśmiechnięty znalazł dla chłopców czas na indywidualne zdjęcia, autografy oraz każdego obdarzył pamiątkowym
gadżetem. Dziękujemy Łukasz!
Niedziela to upragnione wyjście na mecz Bundesligi
Borussia Dortmund – Augsburg. Stadion, na którym frekwencja zawsze jest pełna (ponad 81 tys. widzów na każdym
meczu) Signal Iduna Park robi niesamowite wrażenie. Nie da
się tego opisać słowami, to po prostu trzeba zobaczyć.
Popularna ściana czyli 25 tys. miejsc stojących za bramką
najbardziej fanatycznych kibiców Dortmundu sprawia, że
przechodzi gęsia skórka przez całe ciało. Wynik 5:1 dla
gospodarzy oznacza, że kciuki mocno trzymaliśmy 
Podsumowując pragnę na wstępie podziękować
organizatorom za perfekcyjne przygotowanie wyjazdu.
Jestem przekonany, że każdy z chłopców zapamięta tą
wycieczkę do końca życia. Na ogół z przymrużeniem oka
patrzę na wszelkiego rodzaju konkursy i gry losowe, ale w
tym miejscu faktycznie muszę przyznać „Jesteśmy w czepku
Tekst: Arkadiusz Janor
urodzeni” 

PIERWSZY MEDAL DLA REDZKIEGO KLUBU
Na czterech matach Hali Sportów Walki ZOS w
Koszalinie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w judo. Na starcie stanęło ponad 120 młodzików
i 50 młodziczek reprezentujących 30 klubów czterech północnych województw (Warmińsko – Mazurskie, Kujawsko Pomorskie, Pomorskie, Zachodniopomorskie).

NARODOWE ŚPIEWANIE W ZESPOLE SZKÓŁ
NR 2 W REDZIE
Od września 2015 w Zespole Szkół 2 w Redzie
realizowano projekt „Kształtujemy tożsamość narodową
poprzez śpiewanie pieśni patriotycznych”.
Przybyli ułani, Wojenko, wojenko, My Pierwsza Brygada,
Płynie Wisła, Chociaż każdy z nas jest młody, Pałacyk
Michla, Biały krzyż, Jak długo w sercach naszych –
te piosenki rozbrzmiewały we wszystkich klasach uczonych
przez p. Monikę Kitel od pierwszego miesiąca nauki.
10 listopada br. na akademii z okazji Narodowego
Święta Niepodległości odświętnie ubrani uczniowie z białoczerwonymi kokardami, zmotywowani patriotycznymi
słowami p. dyrektora Jana Skrobula zaśpiewali przygotowane pieśni. Porywający akompaniament p. Moniki Kitel i
spontaniczny śpiew chóru szkolnego przyczyniły się do
ogromnego zaangażowania społeczności szkolnej. Mimo
naturalnego oporu, charakterystycznego dla wieku gimnazjalnego, do zbiorowego śpiewania, śpiew był donośny. Projekt
okazał się wartościowy, zaszczepił w uczniach przekonanie,
że pieśń łączy, cieszy i buduje wspólnotę. Organizującym
udało się zrealizować założony cel, angażując młodzież we
wspólne śpiewanie, w atrakcyjny sposób przekazano wartości
patriotyczne.
Oprawę
wizualną
akademii
przygotowała
p. Agnieszka Brzezińska, a p. Gabriela Orzechowska
z uczniami: Wiktorią Wentą, Olą Wasiutą i Hubertem
Bogackim zadbała o komentarze prezentowane pomiędzy
piosenkami. Projekt – scenariusz, teksty piosenek oraz krótki
film z akademii wykonany przez ucznia Wojciecha
Nizińskiego - zamieszczono na stronie internetowej szkoły
www.zs2.reda.pl.
Tekst: Gabriela Orzechowska
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AKTYWNOŚĆ REDZKICH HARCERZY
W naszym mieście działa już ponad 150 zuchów, harcerzy i instruktorów
zrzeszonych w 6 jednostkach: drużynach harcerskich i gromadach zuchowych.
Harcerze włączają się w różne uroczystości i przedsięwzięcia organizowane w
Redzie. 1 listopada delegacja z 21 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im.
Cichociemnych oraz Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej w ramach akcji „Harcerze
Pamiętają” złożyła kwiaty, zapaliła znicze i pełniła honorową wartę na cmentarzu
parafialnym przy pomniku poległych żołnierzy w czasie II wojny światowej.
Podczas organizowanego w Gdańsku XXVIII Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska
nasz patrol starszoharcerski z 20 Redzkiej Drużyny Czarnych Beretów „Reaktywacja” zdobył 2 miejsce, a w rajdzie brało udział przeszło 800 uczestników.

Podczas uroczystości Święta Niepodległości zuchy, harcerze i instruktorzy
z redzkich drużyn wzięli udział w uroczystej mszy świętej wraz z pocztem sztandarowym oraz ruszyli na paradę razem z włodarzami i mieszkańcami Redy. Wśród
innych delegacji również nasi harcerze złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą
upamiętniającą poległych mieszkańców Redy i oddali honory.
14 listopada br. odbył się w Rumi Janowie Harcerski Festiwal „SCOUT
SONG”, którego organizatorem w tym roku była 5 Wielopoziomowa Redzka Drużyna Harcerska. W festiwalu wzięło udział prawie 120 zuchów i harcerzy z naszego miasta, którzy zaprezentowali się w różnych kategoriach: pląs, piosenka
harcerska, występy solowe oraz piosenka żeglarska.
Obecnie drużyny harcerskie i gromady zuchowe utworzyły Szczep Reda,
który prężnie rozwija się w naszym mieście. Jeżeli ktoś chciałby wstąpić do
harcerstwa, serdecznie zapraszamy. Oprócz udziału w uroczystościach organizujemy biwaki, rajdy, wycieczki, zimowiska i obozy harcerskie pod namiotami.
Tekst: phm Aleksandra Piotrowska

OBWIESZCZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA REDY W REJONIE ULICY LEŚNEJ
WZDŁUŻ TERENÓW KOLEJOWYCH WRAZ Z PROGNOZĄ
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), art. 21
ust. 2 pkt 2 i pkt 7, 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 ze zm.) oraz uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 25.02.2015r.
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zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Redy w rejonie ulicy
Leśnej, wzdłuż terenów
kolejowych wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
w dniach od 01.12.2015r. do
31.12.2015r. 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
16.12.2015r.
o
godz. 10˚˚
w
Urzędzie Miasta w Redzie przy
ul. Puckiej 9, w Sali Reprezentacyjnej, sala nr 20.
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
organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości,
której
uwaga
dotyczy,
w
nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22.01.2016r., na
adres: Urząd Miasta Redy, 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 ww. ustawy.

AKCJA ZBIERAMY
PLUSZAKI
Już po raz 4 MDK przeprowadza Akcję Zbierania Pluszaków i
Artykułów Plastycznych dla dzieci z
Redy! Zbieramy zarówno nowe jak i
używane (ale w dobrym stanie,
wyprane) maskotki, a także artykuły
plastyczne (farby, pędzle, bloki,
kredki, flamastry itp.). Akcja rozpoczyna się 20 listopada i kończy 20
grudnia. Zabawki zostaną przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Redzie, który przekaże
je potrzebującym.
Szczegóły na www.mdk.reda.pl
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TYDZIEŃ DOBRYCH MANIER W SP NR 3
W dniach 19 - 23 października w Szkole Podstawowej nr 3 trwał „Tydzień dobrych manier”. Podczas tego
tygodnia klasy I –III otrzymały jedno zagadnienie dotyczące
zasad savoir - vivre’u. Klasy pierwsze zajmowały się
zagadnieniem „powitań i pożegnań”, klasy drugie: „składaniem życzeń i wręczaniem prezentów”, a klasy trzecie
„zachowaniem się przy stole”. Konkurs opierał się w dużej
mierze na książce Małgorzaty Strzałkowskiej „Rady nie od
parady”, w której autorka zawarła podstawowe zasady
zachowania się w życiu. Każda klasa otrzymała jeden
wierszyk, który miała przedstawić w inscenizacji.
Przez cały tydzień dzieci typowały swoje koleżanki i
swoich kolegów do miana „osoby kulturalnej”, a ich imiona
„zawieszone zostały na kulturalnym drzewie”. Czwartek był
dniem uprzejmości. W piątek nastąpiło podsumowanie,
podczas którego każda klasa przedstawiła interpretację
swoich wierszy oraz wykonane plakaty. Inscenizacje te
bardzo podobały się zebranej na sali publiczności, która
obejrzała je z niemałym zaciekawieniem. Wszyscy aktorzy
otrzymali mnóstwo braw. Mamy nadzieję, że przedstawione
w ten sposób zasady savoir –vivre’u zostaną łatwo zapamiętane przez wszystkich.
Tekst: Mariola Szreder, Hanna Zwierzycka

PAMIĘTAJMY O PIAŚNICY!
Każdego roku, na początku listopada uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie odwiedzają groby osób
zamordowanych w Lasach Piaśnickich. Tak też było i w tym
roku. W ramach upamiętnienia 76 rocznicy kaźni piaśnickiej,
tuż przed obchodami Dnia Odzyskania Niepodległości, klasy
III-VI pojechały do Piaśnicy, by oddać hołd Polakom, którzy
zginęli w tym miejscu. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapalili symboliczne znicze przy pomniku upamiętniającym zamordowane w Piaśnicy dzieci. Wcześniej młodzież
zapoznała się z historią tego miejsca, uczniowie klasy szóstej
przedstawili najważniejsze fakty młodszym dzieciom.

Dla społeczności szkolnej redzkiej Szóstki to bardzo
ważne wydarzenie. Należy bowiem znać historię swojego
regionu i ją kultywować, pamiętać o ludziach, którzy oddali
swoje życie za to, byśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnym
kraju.
Tekst: AkA

ZŁOTA SZTAFETA Z GIMNAZJUM NR 1
W REDZIE
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Redzie zajęli I
miejsce i zdobyli złoty medal w finale wojewódzkim
sztafetowych biegów przełajowych, które odbyły się 23 X
2015 roku w Garczynie. Aby sięgnąć po to najcenniejsze
trofeum, musieli pokonać 19
drużyn reprezentujących
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wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu z naszego
województwa.

Tytuł Mistrzów Województwa wywalczyła drużyna w
składzie: Marcel Betcher, Wiktor Fedde, Bartosz Jantowski,
Mateusz Kustusz, Piotr Miotk, Cezary Sawczuk, Rafał
Śmielak, Jakub Stachowski, Jan Świątek, Natan Trawicki,
Jakub Fornalik (rezerwa), Mateusz Jezierski (rezerwa) i Filip
Lasek (rezerwa). Chłopcy pod okiem trenerów: Krzysztofa
Jędrzejewskiego i Ilony Myszk przygotowują się teraz do
zawodów ogólnopolskich.
Gratulujemy zawodnikom woli walki i życzymy
dalszych sukcesów!

OBRADY RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
W środy, 2 grudnia oraz 16 grudnia br. w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Redzie przy ulicy
Puckiej 9 odbędą się Zwyczajne Sesje Rady Miejskiej w
Redzie.
W trakcie obrad 2 grudnia radni podejmą uchwały dotyczące
m.in.:
- zmian w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Redy;
- wyrażenia woli przystąpienia do wspólnych działań z Gminą
Miejską Rumia i Gminą Miasta Wejherowa na rzecz ubiegania się o dofinansowanie dla projektu pt. „Budowa węzłów
integracyjnych na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego”
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot, poprzez
wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i jego późniejszej realizacji;
- przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata 2015 - 2018 - przyjęcie tego programu
ma na celu nie tylko zachęcenie do działań ochronnych i
edukacyjnych, ale także pozwoli właściwie zadbać o obiekty
wymagające opieki;
- zmiany uchwały Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Miasto Reda;
- włączenia nowopowstałej ulicy Wojciecha Kilara do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
Natomiast 16 grudnia br. radni będą w szczególności obradowali nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.
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Nie spalaj – segreguj!
W oparciu o wyniki „Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski” wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Środowiska (MŚ) w październiku
2014r., w przeciągu minionych czterech lat odsetek Polaków
deklarujących regularną segregację odpadów wzrósł z 45 do
68% a co za tym idzie, sukcesywnie co roku obniża się odsetek osób niesegregujących, lub segregujących sporadycznie.
Wyniki uzyskane w trakcie badania wskazują więc,
że zmiana przepisów w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi w połączeniu z zaangażowaniem samorządów
w edukację oraz promocję właściwego gospodarowania
odpadami przynosi zamierzone efekty, choć do ideału jeszcze
daleko.

Źródło: Badanie świadomości i zachowań ekologicznych
mieszkańców Polski (badanie trackingowe 2014, MŚ)

Zwiększający się z roku na rok odsetek osób deklarujących regularną segregację odpadów komunalnych na
terenie naszego Związku znacznie większy od średniej
krajowej, daje realną szansę na ograniczenie jednego
z najniebezpieczniejszych w okresie zimowym zjawisk, czyli
spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych.
W trakcie tego samego badania, pytano także czy
w swojej najbliższej okolicy zauważył Pan/Pani kiedyś
m.in. zjawisko palenia śmieci w domu lub przy domu?

LISTOPAD 2015

Choć odsetek osób odczuwających skutki spalania
śmieci w swoim otoczeniu sukcesywnie maleje, to wciąż
co piąty z nas deklaruje iż w jego otoczeniu zachodzi to
niebezpieczne zjawisko.
Wszyscy wiemy, co jest efektem nieodpowiedniego
gospodarowania odpadami, a jednak problem ten powraca
co roku. Zważywszy na to, co znajduje się w naszych koszach na odpady, można by pomyśleć że ich zawartość
stanowi „doskonały” materiał opałowy. Nikt nie
zaprzeczy, że kolorowe gazety, folie i plastikowe butelki
palą się doskonale, swoją wydajnością nie ustępując
drewnu czy węglu. Odpady, ze względu na swoją wysoką
wartość energetyczną stanowią potencjalne i jednocześnie
niezwykle groźne źródło ciepła.
Niebezpieczeństwo spalania odpadów w domowych
piecach wynika przede wszystkich z ich nieprzystosowania do tego typu opału. Wąskie przewody kominowe,
niskie kominy oraz niska temperatura spalania jaką
jesteśmy w stanie uzyskać w domowych instalacjach
przyczyniają się zarówno do pożarów instalacji jak
i wytwarzania niezwykle niebezpiecznego dla naszego
zdrowia trującego dymu. Spalane w domowych instalacjach w zbyt niskich temperaturach odpady powodują
osadzanie się w przewodach kominowych tzw. krustu
sadzowego będącego mieszaniną sadzy, popiołu i wody.
Wskutek powyższego przekrój komina ulega zmniejszeniu
i osłabia się jego ciąg, czego konsekwencje mogą być
tragiczne. Gruba warstwa osadzonej sadzy na skutek
wysokiej temperatury może ulec samozapaleniu.
W następstwie temperatura wewnątrz przewodu
kominowego gwałtownie rośnie, 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.
Podczas spalania odpadów w zbyt niskich temperaturach (domowych piecach) powstaje wiele szkodliwych
związków, których stężenie aż 1000-krotnie przekracza
dopuszczalne normy. Pył, gaz i para z kominów unosi
się nisko nad ziemią i szybko na nią opada, wzbogacając
spożywane przez nas warzywa i owoce w niebezpieczne
dla zdrowia metale ciężkie. Nawet, jeśli unikniemy bezpośredniego kontaktu z substancjami unoszącymi się w powietrzu, trafią one do naszego organizmu wraz z pożywieniem w myśl zasady że „nic w przyrodzie nie ginie”.
SPALANIE ODPADÓW JEST MOŻLIWE TYLKO W
PROFESJONALNYCH ZAKŁADACH POSIADAJĄCYCH
INSTALACJE OCZYSZCZAJĄCE SPALINY !

Źródło: Badanie świadomości i zachowań
mieszkańców Polski (badanie trackingowe 2014, MŚ)

ekologicznych

KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: 58 6246611, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja ekologiczna: 58 6247515, dos@kzg.pl
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XI REDZKIE IMPRESJE 2015 POD HASŁEM „HEART ATTACK”
23 października br. już po raz jedenasty Stowarzyszenie Kunszt gościło
mieszkańców, władze miasta i powiatu na Redzkich Impresjach. Po raz pierwszy
wystawa odbywała się w „Fabryce Kultury” – siedzibie Miejskiego Domu Kultury
w Redzie. Zamiarem Stowarzyszenia była promocja nowej placówki działającej od
niedawna w mieście. Z powodu małej kubatury obiektu liczba prac wystawianych
przez artystów została jednak ograniczona.

W sali głównej prezentowało swoje dzieła 36 członków Stowarzyszenia.
Głównie malarstwo, fotografię, rękodzieło, biżuterię, i decoupage.
Tegoroczne Impresje odbywały się pod hasłem „HeART attack”, czyli
atak serca. Wnikliwiej studiujący tytuł Impresji dopatrzyli się ukrytego w podtekście ataku sztuki. Tytuł nawiązuje do zwariowanego happeningu artystycznego, od
którego rozpoczęła się uroczystość. Przedstawiono reanimację sztuki.
Do zabawy został zaproszony m.in. etatowy członek Zarządu Powiatu
p. Jacek Thiel, który wykazał się wielkim talentem aktorskim i odwagą. Aby wy-

konać operację artyści musieli użyć ciężkiego sprzętu tnącego i zapasowego serca.
Akcja naprawy sztuki za pomocą różnych akcesoriów wzbudzała salwy śmiechu
wśród publiczności jak i samych lekarzy. Na szczęście pacjent przeżył operację i
sztukę udało się postawić na nogi.
Publiczność mogła również częstować się tabletkami – panaceum na
wszelkie dolegliwości od głowy do stóp, które mogła sobie dowolnie konfigurować.
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Podczas otwarcia wystawy z
koncertem wystąpiła Monika Kitel,
która prezentowała utwory ze swojej
autorskiej płyty. Wernisaż był także
okazją do przypomnienia działalności wieloletniego członka zarządu i
skarbnika Stowarzyszenia Kunszt –
zmarłej w 2012 roku Jadwigi
Kamionki, która dawniej pełniła
również funkcję dyrektora w pierwszym Miejskim Domu Kultury w
Redzie. Mąż Sylwester Kamionka
otrzymał piękny portret Jadzi
wyhaftowany haftem krzyżykowym
przez Alicję Urbaniak. Była to dla
wszystkich szczególnie wzruszająca
chwila.
Mecenasem
tegorocznej
wystawy był Urząd Miasta w Redzie,
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Różane Centrum Róży Melcer
oraz „Fabryka Kultury”, którzy
otrzymali w podziękowaniu od
członków Kunsztu wielkie piernikowe serca.
Na wernisażu pojawiło się
wielu znakomitych gości jak starosta
wejherowski
Gabriela
Lisius,
wicestarosta Witold Reclaf, starosta
poprzedniej kadencji Józef Reszke,
radni powiatu Wojciech Rybakowski,
Jacek
Thiel,
Ludwik
Zegzuła, przedstawiciel Wydziału
Kultury i Spraw Społecznych
Agnieszka Czerska. Nie zabrakło
także reprezentantów Redy z burmistrzem Krzysztofem Krzemińskim i
sekretarzem miasta Hanną Janiak.
Wśród radnych znaleźli się Karolina
Bochan, Andrzej Byczkowski,
Zbigniew Kisiel, Jerzy Koska.
Odnotowano także obecność dyrektorów redzkich placówek oświatowo
– wychowawczych jak nowy
dyrektor ZSP Dorota Nowicka Klimowicz, Przedszkola „Akademia
Pana Kleksa” Lidia Żak i innych.
Jak co roku odwiedzili nas
członkowie Stowarzyszeń artystycznych z Wejherowa – Longina
Wysocka, Tadeusz Trocki oraz z
Redy Wiesław Horak.
Wystawa Fabryce Kultury
była eksponowana od 27 października do 19 listopada br.
Zarząd
Stowarzyszenia
składa serdeczne podziękowania
wszystkim mecenasom i gościom
obecnym na wernisażu i zaprasza za
rok na kolejną już XII wystawę
Redzkich Impresji.
Tekst: B. Zawal - Brzezińska
Foto: Joanna Mroczek

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 Iwona Miklewska-Szczygieł tel.: (058) 678 80 33, e-mail: promocja@reda.pl, Druk: „Typograf”, Rumia, ul. Kościuszki 12
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie w obrębie 2:
I. nieruchomość położona u zbiegu ulic Polnej i Trzcinowej, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1390/1,
obszaru 0,5330 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00006489/0
Nieruchomości jest::
1/niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, płaska,
2/ posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych ul. Polnej i ul. Trzcinowej,
3/teren przyległy wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną,
4/w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: usługi (funkcja wiodąca), mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne (funkcja uzupełniająca) oraz w nieznacznym fragmencie zieleń urządzona ogólnodostępna (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca); usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.
II. nieruchomość położona przy ulicy Trzcinowej, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1390/2, obszaru
0,4679 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00006489/0
Nieruchomości jest::
1/ niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie, płaska,
2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Trzcinowej,
3/w pobliżu północnej granicy działki biegnie linia energetyczna, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia
nieodpłatnej służebności polegającej na prawie swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej, celem usunięcia awarii,
przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.
4/teren przyległy wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną,
5/w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: usługi (funkcja wiodąca),
mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne (funkcja uzupełniająca); usługi niezaliczone 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 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.
Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono cenę wywoławczą i wadium:
-----------------------------------------------------------------------------------------------lp. numer działki
cena wywoławcza
wadium
w zł
w zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. 1390/1
920 000,- zł netto
92 000,- zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------2. 1390/2
806 000,- zł netto
80 600,- 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.
PRZETARGI odbędą się w dniu 03 LUTEGO 2016r . od godziny 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul.
Gdańskiej 33.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru
działki na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 28 stycznia 2016r.
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 w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie,
ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.
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ZAPOWIEDZI FABRYKI KULTURY
5.12/ godz18:00/ miejsce: Fabryka Kultury/ wstęp: wolny TEATR ZAJECHAŁ, SPEKTAKL "MATECZKA"

Scenariusz i reżyseria: Ewa Ignaczak
obsada: Ida Bocian
śpiew: Marta Andrzejczyk
teatr Stajnia Pegaza
Czas trwania: 50 min
Mateczka to opatrzona zgryźliwym humorem i szczyptą kokainy parodia psychologicznego dramatu rodzinnego opisującego relację matki i syna, w której przewija
się miłość, nienawiść, troska i wyrzuty. Ona - podstarzała i zrujnowana wdowa arystokratka zarabiająca na życie ręcznymi robótkami. On - filozof, myśliciel
wieszczący koniec cywilizacji. Oboje toksyczni, cierpiący jakiś fizyczny i metafizyczny ból, nie stroniący od używek, wzajemnie od siebie uzależnieni i wysysający
z siebie nawzajem życie. Spektakl porusza ciągle aktualną kwestię ludzkiej tożsamości: jacy jesteśmy „sami ze sobą”, a jacy wobec innych? Na ile się kreujemy, a
na ile ulegamy wpływom? Monodram rozgrywa się na kilku poziomach interpretacyjnych: społecznym, psychologicznym i artystycznym. Celem twórców spektaklu
jest odnalezienie niezależnej przestrzeni dla artysty, w której mógłby funkcjonować
wobec ograniczeń kultury, religii i zasad społecznych. Czy jednostka może się
przeciwstawić globalnemu systemowi współczesnego świata? Inspiracją stała się
technika fotografii.
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-rozdawanie słodkości i gadżetów
dla najmłodszych,
-mikołaje na motorach,
-uroczyste zapalenie światełek na
choince.

13.12/ godz.: 19:00/ miejsce:
Fabryka Kultury TEATR ZAJECHAŁ SPEKTAKL "EPITAFIUM
DLA WŁADZY"

Ostania w roku 2015 odsłona projektu realizowanego przez Teatr Gdynia
Główna. 13 grudnia na scenie Fabryki Kultury sztuka znana już niektórym mieszkańcom Redy, bo wystawiana w zeszłorocznej edycji programu „Teatr Zajechał”. Spektakl
„Epitafium dla władzy” w Miejskim
Domu Kultury w Redzie kończy
tegoroczną współpracę z Teatrem
Gdynia Główna
scenariusz i reżyseria:
Ewa Ignaczak
obsada:
Łukasz
Dobrowolski,
Wojciech Jaworski, Piotr Srebrowski
Ryszard Kapuściński – współczesna
ikona literatury faktu, mistrz reportażu, który nadał mu wymiar literacki.
Jedno z jego najbardziej znanych
dzieł – Cesarz, stało się inspiracją do
podjęcia teatralnego dialogu z zawartą w nim myślą. Spektakl Epitafium
dla władzy stanowi ogromne, wielopoziomowe wyzwanie – adaptacyjne,
reżyserskie, aktorskie. Uniwersalna
opowieść o mechanizmach władzy
niezwykle rzadko przenoszona na
scenę zadaje pytania, na które
odpowiedzi udzielają nieliczni, a
uchyla się od niej zbyt wielu.

MIEJSKI KONKURS
BOŻONARODZENIOWY

06.12/ godz.: 15:00/ miejsce: plac przed Zespołem Szkół nr 1 w Redzie,
ul. Łąkowa 36/38 - MIKOŁAJKI

Wspólne kolędowanie i zabawa dla najmłodszych:
-zabawę otworzy Miejska Orkiestra Dęta i Miejski Chór Mieszany.,
-wspólne kolędowanie,

Po raz XXI Zespół Szkół nr 2, Parafia
Św. Wojciecha oraz Miejski Dom Kultury serdecznie zapraszają do udziału
w Miejskim Konkursie Bożonarodzeniowym, którego celami są: kultywowanie tradycji związanych ze świętami
Bożego
Narodzenia,
podtrzymanie
zwyczaju własnoręcznego wykonywania
szopki, podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji świątecznych, prezentacja najciekawszych
prac w powiązaniu z różnorodną techniką
wykonania oraz konfrontacja osiągnięć
artystycznych.
Prace należy dostarczyć do Zespołu
Szkół nr 2 – Reda ul. Brzozowa 30
(świetlica) do Izabeli Jarzębskiej –
Pawłowskiej do dnia 14 grudnia 2015r.
do godziny 12.00.
Szczegóły, w tym REGULAMIN
Konkursu dostępne są m.in. na stronie
www.mdk.reda.pl
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1 URODZINY FABRYKI KULTURY
To ważne dla nas wydarzenie
rozpoczęliśmy od Oficjalnej
Gali, którą otworzyła Weronika
Korthals piosenką z repertuaru
aranżowanych wierszy księdza
Twardowskiego - „Sprawiedliwość”. Następnie głos zabrał
dyrektor Miejskiego Domu
Kultury w Redzie – Tomasz
Wiśniewski, prezentując dokonania Fabryki Kultury z minionego roku, omawiając najważniejsze wydarzenia z życia
Fabryki Kultury i zarazem
życia kulturalnego Redy, które
organizowaliśmy.
Były
to
różnego
rodzaju
występy,
warsztaty, spektakle teatralne i
wydarzenia
artystycznokulturalne.
Najważniejszymi
imprezami były na pewno –
organizacja Światowego Zjazdu
(foto: Adam Majkowski)
Kaszubów w Redzie, pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Kaszubskiej Sztuki Wizualnej „Cassubia Visuales”, koncertów takich gwiazd jak Szymon Wydra, Ania Wyszkoni, czy też Sarsa. Zorganizowaliśmy również wiele warsztatów dla dzieci i
rodziców, a także cyklicznych takich jak Zgrana Reda – planszówki, Scena Młodych, Kameralna Reda – koncerty w parku,
wspólnie z Kulturnatywą – Redzki Klub Filmowy.
Naszym dziełem są również plenerówki – Dzień
Dziecka, Dni Redy, Sun Grass – muzyka elektroniczna. W ostatnim roku współpracowaliśmy
również ze szkołami m.in. podczas organizacji
Narodowego Dnia Niepodległości, czy warsztatów
sitodruku dla klas reklamy z pobliskiej ZSP.
Ważniejszym punktem Gali na Roczek Fabryki było
wręczenie statuetek Przyjaciela Kultury, które
otrzymali: Adam Mierzejewski (Semeko), Agnieszka
Krzyzon (Hotel Ibis), Janusz Formella i Łukasz
Kończak (Audioline), Weronika Korthals (wokalistka), Mariola Szreder (nauczycielka z ZS2), a także
Marek Kopicki (Referat Inwestycji). Następnie ekipa
Fabryki Kultury sprawiła dyrektorowi niespodziankę
wręczając prezent oraz odśpiewując „Sto lat”.
(foto: Michał Kaczmarek)
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Kolejnym ważnym momentem był bardzo interesujący,
momentami eksperymentalny koncert zespołu perkusyjnego z Akademii Muzycznej w Gdańsku „Trio Per Ka”, którzy grali między innymi na wibrafonie
i kongach. Koncert wywarł na publiczności piorunujące
wrażenie.
Galę zakończyły podziękowania od władz miasta, które
wykorzystały moment aby zapowiedzieć dalszą rozbudowę Fabryki Kultury, a także od naszych przyjaciół.
Wieńczącym momentem był wjazd tortu urodzinowego,
który został rozdany wszystkim obecnym.
Drugi dzień świętowania Roczku Fabryki Kultury stał
pod znakiem koncertu legendarnego zespołu Varius
Manx. Kto był ten można powiedzieć, że kameralność
tylko sprzyja doznaniom koncertowym ;-)
Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na stronach
internetowych www.reda.pl oraz www.mdk.reda.pl.
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