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VIII Wojewódzki konkurs „English Poetry and Drama”
Konkurs „English Poety and Drama” organizowany jest już od 2001 roku:
najpierw jako konkurs szkolny, potem miejski, a z czasem jako konkurs powiatowy
w ramach Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W 2008 roku zyskał rangę konkursu
wojewódzkiego i jest organizowany pod honorowym patronatem Pomorskiego
Kuratora Oświaty. Celem nadrzędnym konkursu jest upowszechnienie znajomości
języka angielskiego oraz rozwijanie u młodych ludzi zdolności aktorskich,
poczucia własnej wartości i umiejętności pokonywania tremy.

W tym roku w konkursie wzięło udział 93 uczestników z 11 szkół: z
Gdyni, z Rumi, z Wejherowa, z Nowej Wsi Lęborskiej, z Łęczyc, z Szemuda, z
Gniewina, z Redy i po raz pierwszy z Sopotu. Wszystkie przedstawienia młodzieży
prezentowały wysoki poziom artystyczny i merytoryczny. Uczniowie oceniani byli
przez jury powołane przez organizatorów konkursu. Kryteriami oceny było:
wykonanie, poprawność językowa, scenografia oraz ujęcie morału. W tym roku
motywem przewodnim był temat „It’s all up to you”, czyli „Wszystko zależy od
ciebie”.
I tak komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech kategoriach:
W kategorii wiersz:
I miejsce zajęła Anna Piątkowska z Gimnazjum nr 1 w Redzie
II miejsce zajęła Anna Gliszczyńska z Gimnazjum nr 1 w Redzie
III miejsce zajął Michał Górski z Gimnazjum w Nowej Wsi Lęborskiej
W kategorii piosenka:
I miejsce zajęła Patrycja Misiak z Gimnazjum nr 1 w Redzie
II miejsce zajęli Marta Hinc, Magdalena Szymańska i Radosław Milewski z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
III miejsce zajęły Julia Wolak i Oliwia Kreft z Gimnazjum nr 2 w Gdyni
W kategorii scenka:
I miejsce zajęło przedstawienie pt. „Alice in the Problemland” z Gimnazjum nr 3
w Wejherowie
II miejsce zajęło przedstawienie pt. „ Listen to my story” z Gimnazjum nr 1 w
Gdyni
III miejsce zajęło przedstawienie pt. „Life is not a fairy tale” z Gimnazjum nr 1 w
Redzie.
Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa i drobne upominki,
zaś pierwsze miejsca w każdej kategorii otrzymały nagrody oraz statuetki ufundowane przez Urząd Miasta w Redzie. Fundatorami nagród ponadto były wydawnictwa językowe: Pearson, Macmillan, Oxford i Polanglo.
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy. Podziwiamy
młode talenty oraz coraz lepszą znajomość języka angielskiego, który w obecnych
czasach jest przepustką do znalezienia dobrej pracy oraz komunikacji międzynarodowej.
Tekst: Marlena Jasińska
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AHOJ, PIRACI! MORSKA
PRZYGODA W BIBLIOTECE
Z
okazji
tegorocznych
obchodów Tygodnia Bibliotek nasza
czytelnia zamieniła się w wyspę
piratów. Zaproszone przez nas dzieci
poznały zwyczaje piratów, otrzymały
nowe pirackie imiona i wspólnie
uczyły się pirackiego hymnu.
Maluchy z radością dołączyły do
naszej
bibliotecznej
załogi
i
aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Najwięcej emocji wzbudziła zabawa
w poszukiwanie skarbu. Aby
rozszyfrować wszystkie zagadki i
odnaleźć skarb mali piraci musieli
wykazać
się
sprytem
oraz
umiejętnością współpracowania ze
sobą.

W
części
edukacyjnej
spotkania, dotyczącej morza, dzieci
poznały florę i faunę Bałtyku.
Wysłuchały legendy o Juraciekrólowej Bałtyku oraz dowiedziały
się jak powstaje bursztyn.

Na zakończenie pirackiej
przygody odbyło się uroczyste
pasowanie dzieci na czytelników
biblioteki. Pasowania dokonał nasz
gość specjalny Burmistrz Krzysztof
Krzemiński.
Tekst: MBP
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WIELKI SUKCES BIEGACZY Z GIMNAZJUM NR 1 W REDZIE
Dnia 26 kwietnia 2015 roku w Łodzi odbył się Międzynarodowy Finał w
Sztafetowych Biegach Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
„International Vena Cross Festival 2015”.
Chłopcy z Gimnazjum nr 1 w Redzie reprezentujący województwo
pomorskie wywalczyli III miejsce i brązowy medal. Miejsce I zajęli gimnazjaliści
z Grudziądza, II ze Zgorzelca. W rywalizacji z uczniami reprezentującymi
wszystkie województwa w Polsce, startowały ekipy z Łotwy, Estonii, Litwy, Rosji,
Bułgarii, Białorusi, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec i Węgier.
Gimnazjum nr 1 w Redzie wystąpiło w składzie: Hubert Żywiec, Daniel
Wałdowski, Rafał Śmielak, Jan Świątek, Wiktor Fedde, Adam Majchrzak,
Bartłomiej Trocki, Daniel Grunwald i Mateusz Kustusz. Młodych sportowców
przygotowali do startu trenerzy lekkiej atletyki Ilona Myszk i Krzysztof
Jędrzejewski.

którzy są
narodu.
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przecież

przyszłością

Na zakończenie obchodów
dzieci wzięły udział w turnieju sportowym, który w swoim przesłaniu także
nawiązywał do zamiłowania i pasji z jaką
Jan Paweł II oddawał się uprawianiu
sportu. Tekst: aKa

SUKCES KOŁA
TEATRALNEGO
KONICZYNKA ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 6

Brawa za wspaniałe osiągnięcie i promocję naszego regionu!
Relację fotograficzną z zawodów można zobaczyć na www.zs1reda.eu

DZIEŃ PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W REDZIE
18 maja br. w redzkiej Szóstce odbyły się uroczystości uświetniające dzień
patrona- świętego Jana Pawła II. Przybyli zaproszeni goście, m. innymi poseł na
Sejm RP, pan Jerzy Budnik, jak również przedstawiciele Rady Miasta i Urzędu
Miasta Reda.
Najpierw uhonorowano laureatów VIII Miejskiego Konkursu Wiedzy o
Janie Pawle II, który odbył się 8 maja br. Laureatem konkursu została drużyna
reprezentująca Szkołę Podstawową nr 2, dalsze miejsca zajęły drużyny ze szkół: nr
3, nr 4, nr 5, nr 6. Następnie zostały wręczone Certyfikaty ukończenia poszczególnych etapów z zakresu wiedzy obywatelskiej oraz znajomości elementów życia
patrona szkoły- w ramach autorskiego projektu „Labirynt”.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Po części oficjalnej, przybyli goście oraz
uczniowie Szóstki obejrzeli nagrodzony Grand
Prix na XIX Wojewódzkim Konkursie Amatorskich Zespołów Teatralnych Szkół Podstawowych
„Baśniowy Galimatias” spektakl autorstwa pań:
Anety Kujawczyk i Grażyny Tamas, zatytułowany
„Ta oraz inne bajki”. Został on po mistrzowsku
zaprezentowany przez aktorów Szkolnego Koła
Teatralnego „Koniczynka”. Później, dyrektor
Mirosław Rożyński zaprosił wszystkich na
poczęstunek, którym były oczywiście tradycyjne
papieskie kremówki, po czym uczniowie wraz z
wychowawcami wzięli udział w zajęciach,
podczas których utrwalano poprzez zabawę,
krzyżówki i quizy widzę o patronie szkoły i jego
szczególnym szacunku do dzieci i młodzieży,

Połowa maja obfitowała dla
Koła Teatralnego Koniczynka w
sukcesy. Najpierw 8 maja br., grupa
uczestniczyła w Turnieju Teatralnym
„Niebieskie Tarcze”, gdzie otrzymała nagrodę specjalną. W tym samym
turnieju jury doceniło uczennicę
klasy IV, Urszulę Trzcińską i
wręczyło jej nagrodę za kreację
aktorską. 11 maja br., w Gdańsku
odbył się XIX Wojewódzki Konkurs
Amatorskich Zespołów Teatralnych
Szkół Podstawowych zatytułowany
„Baśniowy Galimatias”. Tu Koło
Teatralne Koniczynka z redzkiej
Szóstki za swój autorski spektakl
zatytułowany „Ta oraz inne bajki”,
wyreżyserowany przez panie: Anetę
Kujawczyk i Grażynę Tamas zdobyło najwyższy laur, czyli Grand Prix!
(była to Nagroda Główna Wojewody
Pomorskiego). Warto wspomnieć, że
w konkursie wzięło udział aż jedenaście zespołów teatralnych, a poziom
przedstawień był niezwykle wysoki.
W tym dniu Koło teatralne
odwiedziło
także
Sopockie
Hospicjum św. Józefa, gdzie zostało
zaproszone
przez
Przyjaciela
„Koniczynki”, księdza Tomasza
Kosewskiego. Dzieci po raz kolejny
zaprezentowały
swój
spektakl.
Wzbudziły ogromne emocje wśród
pensjonariuszy
Hospicjum
i
wzruszeniu oraz radości nie było
końca.

Koło pragnie serdecznie i
gorąco podziękować wszystkim dzieciom
i dorosłym, którzy przyczynili się swoim
działaniem i pracą do stworzenia tak
niezwykłego
spektaklu
teatralnego.
Tekst: aKa
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KLAUDIA SUDNIK Z 1B Z SP3 NAGRODZONA
W V EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„JEM OWOCE I WARZYWA,
BO TO DOBRZE NA MNIE WPŁYWA”
W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 3 po
raz kolejny wzięła udział w plastycznym konkursie odbywającym się pod hasłem „Jem owoce i warzywa, bo to dobrze
na mnie wpływa”. Organizatorem tego konkursu jest firma
„Salvit – Prima”, dostarczająca owoce i warzywa do naszej
szkoły. Celem konkursu, przeznaczonego dla uczniów z klas
0 - 3 było rozwijanie zdolności manualnych dzieci, poszerzanie ich wiedzy na temat zdrowego odżywiania oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Konkurs trwał od 24 listopada
2014 do 20 lutego 2015 roku i należało w nim wykonać
widokówkę, której motywem przewodnim była „Kraina
zdrowego odżywiania”. Wpłynęło na niego aż 700 prac, z
których nagrodzono jedynie 10. Z SP3 wysłano 12 prac, a
widokówka Klaudii Sudnik z 1b zdobyła wyróżnienie, co
jest ogromnym sukcesem.
Gala finałowa z wręczeniem nagród odbyła się 30
kwietnia na Stadionie PGE Arena w Gdańsku. Serdecznie
gratulujemy!
Tekst: Teresa Dopke

SUKCES BARBARY MINCZYKOW ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR3 W MIĘDZYSZKOLNYM
KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM
W sobotę, 18 kwietnia 2015r., w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi odbył się finał XX Międzyszkolnego
Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III szkół
podstawowych Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Do finału
ze Szkoły Podstawowej nr 3 zakwalifikowali się uczniowie,
którzy z wszystkich klas trzecich najlepiej poradzili sobie z
ortografią w szkolnych etapach konkursu: Mateusz
Kwiatkowski z 3b, Barbara Minczykow z 3b, Nikola
Czarnecka z 3b, Maciej Zdrojewski z 3a oraz Milena
Żabiełowicz z 3b.
W finałowym dyktandzie wzięło udział 86 uczniów z
20 szkół z Wejherowa, Redy, Rumi, Bolszewa, Gościcina,
Strzebielina i Orla. Dzieci musiały wykazać się znajomością
zasad pisowni, ortografii i interpunkcji.
W tym roku nie wyłoniono Mistrza Ortografii.
Wyróżnienie otrzymała Barbara Minczykow z 3b.
Serdecznie gratulujemy Basi oraz wszystkim naszym
finalistom i życzymy im dalszych sukcesów! Tekst: Ewa Ryś

MAJA MAŃSKA ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR3
LAUREATKĄ MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA TAŃCA
17 kwietnia w Lęborku odbył się Międzynarodowy
Dzień Tańca. Uczennica z klasy 0c ze Szkoły Podstawowej nr
3, Maja Mańska z zespołem „Śnieżynki” zajęła trzecie
miejsce w kategorii freestyle do lat 8 oraz trzecie miejsce w
kategorii inne formy tańca. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów !
Tekst: Paula Quandt

UCZNIOWIE Z GIMNAZJUM NR 2 W AKCJI
„POLA NADZIEI”

W niedzielę 26 kwietnia grupa gimnazjalistów z
Gimnazjum nr 2 uczestniczyła w akcji wolontariatu „Pola
Nadziei”. Celem akcji jest pozyskiwanie funduszy na
wsparcie pomorskich hospicjów.
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Uczniowie, ubrani w charakterystyczne żółte koszulki,
kwestowali po każdej mszy przed kościołami na Semeko, w
Ciechocinie, Rekowie i Rekowie Górnym. Osoby składające
datki otrzymywały żonkila – słoneczny symbol budzącego się
wiosną życia.
Akcja „Pola Nadziei”, organizowana już od wielu
lat, cieszy się wielką życzliwością mieszkańców, którzy
doskonale rozumieją, że ich pomoc trafia do miejsc i ludzi
szczególnie tej pomocy potrzebujących. Dla młodzieży to
znakomita szkoła wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka.
W „słonecznym” wolontariacie pod opieką
I. Nowickiej wzięli udział: Klaudia Kloska, Dominika Specht,
Weronika Miotke, Kasia Ranachowska, Monika Bara,
Mikołaj Szczepański, Sandra Pilipas, Sara Dowgiałło, Oliwia
Lilla, Karol Bira, Dominika Gruba, Agnieszka Lademann,
Roksana Gammert, Paulina Paczoska. Tekst: I. Nowicka

MAJOWE ŚWIĘTO KSIĄŻKI W BIBLIOTECE
SZKOLNEJ ZS NR 2
W maju, z okazji Święta Książki i Bibliotekarza,
przypadającego 8 maja, biblioteka Zespołu Szkół nr 2
przygotowała dla swoich czytelników różne niespodzianki.
Najmłodsi w ramach „Spotkań z książką" wysłuchali opowieści o „Czarodziejskiej książce". Na zajęcia dzieci przynosiły
również swoje ulubione książki, o których chętnie opowiadały. Uczniowie mieli także szansę wzięcia udziału w bibliotecznym konkursie, podczas którego należało rozwiązać
krzyżówki z hasłem: „Bibliotekarz" oraz „W krainie bajek".
W konkursie wzięło udział 110 czytelników, którzy otrzymali słodkie nagrody.
Z okazji Święta Książki do biblioteki zawitali
również milusińscy z przedszkola „Omnibusek", którzy
obejrzeli bibliotekę, mówili o znanych im bajkach, znakomicie odgadywali bajkowe zagadki, a na zakończenie wizyty
otrzymali zakładki oraz słodki upominek. Dzieci po wizycie
w bibliotece sprezentowały kwiaty oraz pięknie wykonaną
książeczkę z własnymi ilustracjami pt. „Podróż po świecie
biblioteki”.
Tekst: Teresa Dopke

„MOSIR BAMBINI”
Dnia 28.04.2015
r. na kompleksie
Orlik 2012 odbyły się drugie
zajęcia dla przedszkolaków
MOSiR Bambini.
Mimo
lekkiej
mżawki
dzieci
nie zrezygnowały
z dobrej zabawy
na sportowo. Tor przeszkód komandosa oraz liczne konkurencje sprawiły, iż najmłodsi byli w ciągłym ruchu. Słowa
podziękowań należą się również nauczycielkom, które
aktywnie biorą udział w zajęciach. Zabawa w straż pożarną
oraz proste elementy gimnastyczne najbardziej przypadły do
gustu grupie "Żabek" (4 latki). Podsumowując w dzisiejszych
zajęciach wzięło udział 46 młodych adeptów aktywnego
ruchu. Cieszy ogromny zapał do pracy oraz niesamowite
pokłady energii, którą posiadają nasi milusińscy.
29.05.2015r. MOSiR będzie organizatorem Dnia
Dziecka na sportowo. Dzięki współpracy z lokalnymi przedszkolami po raz pierwszy najmłodsi będą mogli spróbować
swoich sił w prostych konkurencjach sprawnościowych.
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MIROSŁAW ŁUNIEWSKI WICEMISTRZEM EUROPY
W dniach 15-17 maja 2015 we włoskiej miejscowości Grosseto odbyły
się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Weteranów w konkurencjach rozgrywanych poza stadionem. Chodziarze startujący na dystansie 30 km rywalizowali w
bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura w cieniu,
przy bezwietrznej pogodzie, wynosiła 29,5 stopnia Celsjusza. Trzeba było
wykazać się wytrenowaniem na najwyższym poziomie sportowym, żeby osiągnąć
sukces. Startujący w kategorii wiekowej M55 reprezentant UKS Jedynka Reda
Mirosław Łuniewski wywalczył srebrny medal i tytuł wicemistrza Europy. Medal
zdobyty w Grosseto jest 24 medalem wywalczonym w dotychczasowych startach
Mirosława Łuniewskiego w mistrzostwach świata i Europy.
Medaliści Mistrzostw Europy w Grosseto w chodzie sportowym na 30 km
1. Uwe Schroeter
2. Mirosław Łuniewski
3. Gabriele Caldarelli

Niemcy 2:50:30
Polska 3:01:02
Włochy 3:06:58

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

UNIJNY PROJEKT GIMNAZJUM NR 2 NA TARGACH DOBRYCH PRAKTYK
PODCZAS EUROPEJSKIEGO TYGODNIA MŁODZIEŻY
5 maja grupa uczniów z redzkiego Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunem Samorządu Szkolnego i szkolnym
koordynatorem projektu, Panią Iwoną Nowicką wzięła udział w spotkaniu młodzieży z całej Polski w ramach
Europejskiego Tygodnia Młodzieży, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję
Programu Erasmus+ wraz ze Stowarzyszeniem
Morena w Gdańsku. Spotkanie odbyło się w
Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w
Gdańsku.
Podczas tego spotkania, w ramach targów
dobrych praktyk, zaprezentowaliśmy nasz projekt,
„Europe – Go Green!”, w gronie projektów unijnych,
które uzyskały miano „przykładu dobrych praktyk”.
Na naszym stoisku przedstawiliśmy liczne zdjęcia,
reportaże oraz konkretne efekty dwuletniej pracy.
Kolorowe eksponaty budziły duże zainteresowanie, a
my z przyjemnością dzieliliśmy się wrażeniami i
doświadczeniami z projektu.
Podczas spotkania mieliśmy też okazję
wysłuchać debaty, której tematem była sytuacja
młodzieży na rynku pracy i jej uczestnictwo w życiu
społeczności lokalnej. Występujący w debacie m. in.
Katarzyna Hall, była minister edukacji narodowej, Małgorzata Tokarz - kierownik projektu Grupy Tesco „Akademia dla
Młodych” i Tomasz Bratek, dyrektor programu ERASMUS + przekonywali słuchającą młodzież, że odniesienie sukcesu w życiu
zależy od rozwijania własnych pasji oraz od aktywnego i wytrwałego dążenia do stawianych sobie celów.
Udział w tym wydarzeniu był dla nas
bardzo ciekawym doświadczeniem. Mieliśmy okazję
przekonać się, jak istotna jest aktywność we
własnym środowisku i uczestnictwo w różnych
działaniach, które wychodzą poza ramy szkolnej
edukacji i dają możliwość zdobywania ważnych w
dorosłym życiu umiejętności społecznych, jak praca
w zespole, komunikacja w językach obcych, czy
sztuka autoprezentacji.
Jedną z relacji ze spotkania można zobaczyć pod tym
linkiem:

http://pomorska.tv/informacje/materialy/nauka-i-szkolnictwo/postaw-na-mlodych
Tekst: I. Nowicka
Zdjęcia: A. Lademann, I. Nowicka
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Gospodarka odpadami komunalnymi
Podsumowanie roku 2014
Najważniejszym
celem
stawianym
unijnym
państwom członkowskim w zakresie gospodarki odpadami
jest uzyskanie do 2020 określonych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia, odzysku oraz
ograniczenia składowania określonych frakcji odpadów
komunalnych.
Wyniki uzyskiwane przez poszczególne gminy
Związku w powyższym zakresie są dowodem na to, iż
zmiany wprowadzone w połowie 2013r. w obowiązującym,
gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
przy zaangażowaniu mieszkańców w prawidłową ich
segregację gwarantują uzyskanie wymaganych poziomów.
Dzięki temu, Związek na tle pozostałych rejonów kraju
uzyskał jedne z najlepszych wyników, dzięki czemu już dziś
jesteśmy pewni osiagnięcia przez nasze gminy członkowskie
wymaganych do roku 2020 poziomów.
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Wyniki są efektem wypracowanego, wspólnego
dla
gmin Związku systemu gospodarki odpadami,
współpracy samorządów, firm wywozowych oraz
regionalnej
instalacji
przetwarzania
odpadów
komunalnych, którą dla obszaru Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (KZG) jest zakład
zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach.

Region „EKO DOLINA”
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego, 2012

Uzyskane przez m.Redę poziomy odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów

Wymagane do osiągnięcia przez gminy w danym roku poziomy [%]
2013

Wynik
m.Redy

2014

Wynik
m.Redy

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła
wyrażone w %

>12

31,9

>14

38,2

>16

>18

>20

>30

>40

>50

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych wyrażone w %

>36

86,3

>38

89,5

>40

>42

>45

>50

>60

>70

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. wyrażone w %

<50

22,0

<50

3,3

<50

<45

<45

<40

<40

<35

Skuteczny system gospodarowania odpadami
charakteryzuje się strukturą łańcuchową, gdzie każde
ogniwo spaja poszczególne jego elementy. Osłabienie,
powoduje zerwanie łańcucha, które w kontekście
gospodarki odpadami skutkuje utratą „szczelności”
systemu, a tym samym utratą szansy na wywiązanie się z
nałożonych
na
nas
przez
Unię
Europejską
i wprowadzonych do prawa krajowego obowiązków.
Najsilniejszym ogniwem „odpadowego łańcucha” są
sami mieszkańcy. Jak bowiem uzyskać wymagane
poziomy odzysku i recyklingu odpadów jeśli nie dzięki
codziennej pracy i zaangażowaniu każdego z nas?

MIESZKAŃCOM
GRATULUJEMY EFEKTÓW!

PUNKT ZBIÓRKI
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Reda, ul. Obwodowa 52 (teren MPCK KOKSIK)
przyjmuje odpady niebezpieczne od mieszkańców:
- od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00
- w soboty w godz. 9:00-14:00

KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja: 58 624 75 15, dos@kzg.pl
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OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA PÓŁNOCNYCH KASZUBACH
21 maja 2015 r. w Gdyni w
InfoBoxie, przy ul. Świętojańskiej 30,
odbyła się coroczna konferencja prasowa
inaugurująca sezon letni Gdyni i Północnych Kaszub. Podczas spotkania zaprezentowana została oferta turystyczna,
plany oraz pomysły na tegoroczne przywitanie sezonu letniego wśród 23 gmin
skupionych
wokół
Metropolitalnego
Forum
Wójtów,
Burmistrzów,
Prezydentów i Starostów NORDA.
Gdynia i Północne Kaszuby to
region, który natura obdarzyła nad wyraz
szczodrze. Są tu wspaniałe piękne,
piaszczyste i szerokie plaże, czyste
jeziora, wydmy, bogate w grzyby i jagody
lasy oraz malownicze miasta i miasteczka
przyciągające
turystów
zabytkową
architekturą oraz pielęgnowaną tradycją i
kulturą kaszubską. Każda z gmin przygotowuje co roku nowe wydarzenia umilające, turystom i mieszkańcom, spędzenie czasu
podczas letnich miesięcy, jak również poza sezonem, co podkreślił prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek otwierając tegoroczną
konferencję. Informacje o planowanych wydarzeniach gmin NORDY oraz atrakcjach do zwiedzenia zamieszczone zostały w
aplikacji mobilnej Gdynia i Północne Kaszuby. Dodatkowo w punktach informacji turystycznych Gdyni i miast NORDY oraz w
referatach promocji urzędów miast i gmin dostępne będą mapki regionu prezentujące miejsca warte odwiedzenia w miejscowościach Północnych Kaszub. Dostępny już jest plakat z wykazem imprez czerwcowych. Kolejne plakaty na miesiąc lipiec, sierpień
i wrzesień są w trakcie opracowywania. Do 7 czerwca w Gdynia InfoBox można obejrzeć wystawę fotografii pokazujących
piękno Kaszub. Oprawę muzyczną konferencji zapewnił kaszubski zespół Kosakowianie. Na zakończenie spotkania tradycyjnie
wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie. Tekst: IMS
Więcej o Forum Norda można poczytać na stronie: www.nordaforum.pl

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY
Burmistrz Miasta Redy z uwagi na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w 2015r., którego jednym z zadań jest:
„sporządzenie lokalnej diagnozy skali zagrożeń wynikających z problemów uzależnień”
informuje, że w czerwcu 2015 roku rozpocznie się ankietowe badanie wśród losowo wybranych mieszkańców Miasta Redy
oraz punktów sprzedaży alkoholu zlokalizowanych na terenie naszego miasta.
Badanie jest anonimowe.

7,5 TONY ŚMIECI Z RZEKI REDY
Już po raz drugi w Redzie odbyło się wspólne sprzątanie rzeki Redy.
Uczestnicy akcji zebrali aż 7,5 ton śmieci za co zostali
nagrodzeni ciepłym posiłkiem i bonami upominkowymi oraz siatkami
ekologicznymi i kamizelkami odblaskowymi.
W tym roku Urząd Miasta Redy wspólnie z Miejskim Domem Kultury,
Polskim Związkiem Wędkarskim okręgu 16, Stowarzyszeniem Nowe
Betlejem oraz wypożyczalnią sprzętu Kajakowe Meandry i Centrum
Techniki Nurkowej Piórewicz, postanowił w miesiącu kwietniu przeprowadzić akcję sprzątania brzegów i koryta rzeki Redy wraz z jej dopływami.
Kilkudziesięciu uczestników, wyposażonych w rękawice, worki i narzędzia
zebrało 7,5 ton śmieci w workach i nie tylko. Do pomocy włączyła się
ekipa nurków, kajakarzy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie, gdyż
czasami wyjmowano z koryta rzeki takie niespodzianki jak lodówki, wanny, monitory, wózki dziecięce, foteliki, wykładziny czy opony i części
samochodowe. Mimo, że w tym roku było to już drugie sprzątanie rzeki Redy, tym razem od mostu przy ul. Orzeszkowej w
Wejherowie do mostu przy ul. Kazimierskiej w Redzie, śmieci nie ubywa. Jednak mieszkańcy Redy chętnie włączają się do
pomocy w sprzątaniu jej nurtu oraz brzegów, aby nauczyć młode pokolenie prawidłowego korzystania z dobrodziejstw rzeki.
Uroczyste zakończenie akcji odbyło się nad rzeką obok przystani w Parku Miejskim, gdzie na uczestników czekały dodatkowe
atrakcje. Była zupa grochowa, kiełbaski z grilla i gorąca herbata. Czas umilała orkiestra dęta. Nowością były bony upominkowe
do zrealizowania w „Barze u Sąsiada”, „Pizzerii Lusia” i „Pizzerii Verona” oraz torby ekologiczne i kamizelki odblaskowe dla
dzieci i dorosłych.
Tekst: Daria Dunajska
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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ZAPOWIEDZI FABRYKI KULTURY NA CZERWIEC

Dokument „Efekt domina” w Redzkim Klubie Filmowym
Projekcja filmu „Efekt domina” rozpocznie dyskusję o problemie życia w państwie, które jest przedmiotem międzynarodowych sporów politycznych. W dniu 27 czerwca o godz. 19.00 w Fabryce Kultury (ul. Łąkowa 58A) odbędzie się trzeci
bezpłatny pokaz w ramach Redzkiego Klubu Filmowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturnatywa.
Film twórców wielokrotnie nagradzanego „Królika po berlińsku” –
„Efekt domina” został wyreżyserowany przez Elwirę Niewierę i
Piotra Rosołowskiego. Opowiada losy dwójki zwykłych ludzi –
Rafaela i rosyjskiej śpiewaczki operowej Nataszy, żyjących w Abchazji – państwie traktowanym przez ONZ i Radę Europejską jako
integralną część Gruzji, której niepodległość uznają jedynie Rosja,
Nikaragua i Wenezuela.
Abchazja to kraj uzależniony od Rosji, skazany na polityczny, gospodarczy i kulturalny niebyt. Państwo trwające na łasce lub niełasce mocarstwa rosyjskiego. Dokument pokazuje jak międzynarodowe spory polityczne wpływają na życie zwykłych obywateli –
czy taki sam los czeka Ukraińców, mieszkańców Krymu, a może
Polaków?
Po pokazie jest zaplanowana dyskusja z ekspertem. Porozmawiamy
o problemie niezależności państwowej, sile patriotyzmu, a także
wpływie polityki międzynarodowej na życie zwykłych obywateli.
Zastanowimy się również czy i na ile ten problem może dotyczyć
Polaków.
- Pierwsze dwie projekcje Redzkiego Klubu Filmowego pokazały,
że w Redzie ludzie potrzebują regularnych spotkań z filmem.
Chcemy, aby takie wydarzenia odbywały się w naszym mieście
cyklicznie, przez cały rok – mówi organizator, Piotr Majchrzak ze Stowarzyszenia Kulturnatywa. Projekt jest współfinansowany
ze środków miasta Redy.
--Stowarzyszenie Kulturnatywa działa od 2012. W tym czasie jego członkowie zorganizowali wiele projektów dla lokalnej społeczności, m.in.
spektakle teatralne, warsztaty rozwojowe, a także koncerty. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kulturnatywa.pl.

