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STYPENDIA BURMISTRZA ROZDANE
W dniu 13 października br., w Miejskim Domu
Kultury w Redzie, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia naukowe,

PAŹDZIERNIK

2016

zawody przeniosły się do Rumi. Na starcie, na boisku
Szkoły Podstawowej nr 6, stanęło ponad pięćset zawodniczek i zawodników różnych kategorii wiekowych,
którzy ścigali się na dwóch dystansach, 25 i 50 km.
Większość trasy wiodła leśnymi ścieżkami, a tylko
mała część ulicami miasta. Na mecie zwycięzcy zostali
uhonorowani okolicznościowymi statuetkami, wręczanymi
przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie

sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2015/2016.
W sumie wyróżnienia otrzymało 120 uczniów oraz 3 studentów. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Kazimierza Okroja, burmistrza Miasta Redy Krzysztofa
Krzemińskiego, przewodniczącego Komisji Sportu Andrzeja Byczkowskiego oraz Marcina Florka, przedstawiciela
organizatorów. Zawodnikom, którzy na trasie udzielili pomocy konkurentowi po upadku wręczono specjalną nagrodę
Fair Play. Otrzymali ją Dariusz Reinholz ze Świecia
i Arkadiusz Ruczyński z Elbląga.

PRACE PRZY REDZKIM CMENTARZU
Stypendia wg podziału na szkoły:
stypendium naukowe: 11 osób – szkoły podstawowe,
14 osób–gimnazjum, 3 osoby – szkoły ponadgimnazjalne
stypendium sportowe: 37 osób – szkoły podstawowe,
30 osób – gimnazjum, 4 osoby – szkoły ponadgimnazjalne,
3 osoby – studenci
stypendium artystyczne: 14 osób – szkoły podstawowe, 4
osoby – gimnazjum, 3 osoby – szkoły ponadgimnazjalne.

Dobiegają końca prace przy redzkim cmentarzu
przy ul. Gniewowskiej.
Wykonywany jest remont ogrodzenia cmentarza.
Rozpoczęto roboty związane z remontem słupów i przęseł
ogrodzeniowych. Planowane jest wykonanie okładziny
kamiennej słupów i modernizacja przęseł ogrodzeniowych
poprzez zastosowanie elementów zdobniczych.

GARMIN MTB SERIES
PO RAZ DRUGI W REDZIE
W pierwszą niedzielę października po raz drugi
odbył się w Redzie wyścig Garmin MTB Series. W tym
roku organizatorzy rozpoczęli cykl w Wejherowie,
w niedzielę ścigano się na terenie Redy, a po tygodniu

Roboty obejmują również modernizację alejek.
Cały podjazd został już wyłożony nową kostką brukową.
Dodatkowo, dla sprzedających znicze i kwiaty przy ulicy
zostaną wykonane specjalne zatoczki.
Prace budowlane są mocno zaawansowane i mają
się zakończyć jeszcze przed 1 listopada 2016 roku,
a realizuje je redzka firma Zombruk.
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NOWA POSADZKA
W SALI GIMNASTYCZNEJ REDZKIEJ „PIĄTKI”
6 października 2016 r. dokonano komisyjnego
odbioru naprawy posadzki sportowej w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie. Oprócz dyrektor szkoły
Anny Milewskiej i nauczyciela wychowania fizycznego Arkadiusza Janora, w odbiorze uczestniczyli Marek Kopicki z
Urzędu Miasta w Redzie i inspektor nadzoru Andrzej Światek. Roboty remontowe prowadzone były w trakcie wakacji
szkolnych, lecz ze względu na zawilgocenie podłoża przeciągnęły się na wrzesień.

Gdyński wykonawca, firma BTS POLSKA Maciej Jankowski, dołożył wielu starań, by roboty budowlane, polegające
na wymianie 330 m2 podłogi sportowej i zamontowaniu
systemu nawiewnego zakończyć w uzgodnionym terminie
do 30 września. Wartość robót wyniosła 107.009, 26 zł.,
a remont był możliwy dzięki wyasygnowaniu środków
z budżetu Gminy Miasto Reda. Na szczęście we wrześniu dzięki sprzyjającej pogodzie - można było prowadzić lekcje
WF na świeżym powietrzu. Od teraz zajęcia wychowania
fizycznego ponownie będą się odbywać w sali gimnastycznej
i liczymy, że wyremontowana podłoga przez długie lata
będzie dobrze służyć uczniom redzkiej piątki.

PODATKI W REDZIE NIE WZROSNĄ!
Z OBRAD XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na ostatniej październikowej sesji Rady Miejskiej
radni procedowali nad kilkunastoma uchwałami. Podjęto
m.in. uchwałę w sprawie obowiązujących na terenie miasta
Redy w roku 2017 stawek podatku od nieruchomości od osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spółek nie mających osobowości prawnej. W wyniku podjęcia powyższej uchwały, stawki podatku od nieruchomości
na 2017 rok nie ulegają zmianie i pozostają na takim samym poziomie jak w 2016 roku. Ustalone zostały również
stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta
Redy.
Pod głosowanie została poddana uchwała w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie
nowego dworca kolejowego.
Jednogłośnie
przyjęto
uchwałę
dotyczącą
zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości
edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
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realizacji i złożenie przez Gminę Miasto Reda wniosku o
dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia
zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w
Gminie Miasto Reda” w ramach konkursu dla działania 10.4
Redukcja Emisji Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
wspólną realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii na
terenie Gminy Miasta Reda oraz Gminy Luzino, Linia
i Łęczyce” realizowanego w ramach konkursu dla działania
10.3.1 Odnawialne Źródła Energii Osi Priorytetowej 10
Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania pn. „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda oraz Gminy
Luzino, Linia i Łęczyce” w ramach konkursu dla działania
10.3.1 Odnawialne Źródła Energii Osi Priorytetowej 10
Energia RPO na lata 2014-2020. Radni wyrazili także wolę
przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II.
Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego”. W programie
sesji znalazła się też uchwała w sprawie przeprowadzenia na
terenie miasta Redy konsultacji społecznych, dotyczących
Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Kolejna sesja odbędzie
się za miesiąc.

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA
BEZROBOTNYCH
Stowarzyszenie Dzieło Pomocy Rodzinie oraz Urząd
Miasta w Redzie, jako partnerzy Powiatu Wejherowskiego
w projekcie pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
w Powiecie Wejherowskim I”, zapraszają osoby bezrobotne
bierne zawodowo z Redy do wzięcia udziału w bezpłatnych
szkoleniach:
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DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO REDA
Złożony przez Gminę Miasto Reda wniosek „Poprawa jakości edukacji
ogólnej inwestycją w przyszłość” został pozytywnie oceniony i zakwalifikował się
do dofinansowania. Ogólna wartość projektu wynosi 1 850 229,06 zł, w tym kwota
dofinansowania 1 757 717,61 zł. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych
1137 uczniów oraz 194 nauczycieli redzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i potencjału
edukacyjnego uczniów, dzięki objęciu ich wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Dofinansowanie zostanie również przeznaczone na wyposażenie
pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz
na szkolenia dla nauczycieli. Wkład własny zostanie wniesiony przez Gminę Miasto Reda w formie niepieniężnej, w postaci udostępnienia sal dydaktycznych.
Dla uczniów i uczennic zostaną w ramach projektu przeprowadzone zajęcia w
zakresie:
 rozwijania kompetencji kluczowych oraz interdyscyplinarnych zajęć rozwijających,
 zajęć wyrównujących,
 zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi (zajęcia
logopedyczne, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia psychoedukacyjne z
elementami socjoterapii),
 rozwijania kompetencji społecznych (trening postaw kluczowych na rynku
pracy),
 planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej (doradztwo zawodowe).
W ramach projektu przeprowadzone zostaną również szkolenia dla nauczycieli w zakresie wzrostu kompetencji nauczycieli.
Rekrutacja na zajęcia w szkołach odbędzie się na przełomie października i
listopada.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
W GMINIE MIASTO REDA
W ramach konkursu dla działania 10.4 Redukcja Emisji Osi Priorytetowej 10
Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Gmina Miasto Reda złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda”.
Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego na obszarze
Redy energochłonnego oświetlenia ulicznego, w celu zmniejszenia kosztów jego
utrzymania oraz dostosowanie go do warunków i zaleceń normy PN-EN 13201
„Oświetlenie dróg”, co w konsekwencji wpłynie na podniesienie standardu
oraz na wzrost zadowolenia społecznego mieszkańców Redy. Inwestycja ma w
szczególności ułatwić mieszkańcom poruszanie się po zmroku, a także podnieść poziom bezpieczeństwa w mieście.
Do oświetlenia ulic zostaną wykorzystane oprawy energooszczędne,
wykonane w innowacyjnej technologii LED (niski pobór energii elektrycznej),
emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, świecące światłem rozproszonym,
nieoślepiające przechodniów i kierujących pojazdami. Ponadto realizacja projektu
spowoduje ujednolicenie systemów oświetlenia w poszczególnych częściach
miasta. Oszczędności energii elektrycznej, wynikające ze zmniejszenia mocy
opraw przyczynią się do redukcji poziomu emisji CO2.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na luty 2017.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTO REDA.
W związku z zainteresowaniem mieszkańców instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, Gmina Miasto Reda (w partnerstwie z innymi gminami)
planuje przystąpić do konkursu i pozyskać środki dla mieszkańców Gminy Miasto
Reda na zakup i montaż OZE w ramach Poddziałania 10.3.1 „Odnawialne źródła
energii – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji na temat konkursu dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Zakłada się,
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że maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił ok. 60% wartości projektu brutto. Nabór uczestników planowany jest na listopad/grudzień br.
Szerszy zakres informacji dostępny
jest na stronie internetowej
www.reda.pl,w zakładce Inwestycje
Miejskie/Projekty Unijne/11. Odnawialne Źródła Energii i będzie na
bieżąco aktualizowany.

BĘDZIE NOWA BIEŻNIA
Gminie Miasto Reda udało się
pozyskać dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki na
przebudowę bieżni, z której już
wkrótce będą mogli skorzystać
wszyscy mieszkańcy miasta.
Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na terenie MOSIR zostanie
dofinansowana w ramach Programu
rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (wartość dofinansowania
1.230.000,00 zł brutto). Przebudowa
polega na wymianie istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową, wraz z
odwodnieniem i infrastrukturą wewnątrz bieżni (tj. budową rowu z
wodą, skoczni do skoku wzwyż,
skoku w dal i trójskoku, rzutnia do
rzutu oszczepem, rzutnia do pchnięcia kulą) oraz zakup niezbędnego
sprzętu lekkoatletycznego dla kompleksu sportowego na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Redzie.
Projekt uzyskał pozytywną
opinię Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki. Umowa na dofinansowanie
zadania zostanie podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki w najbliższym czasie. Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2017.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że w okresie od 1 kwietnia do
30 września 2016 r. wypłacono
świadczenie wychowawcze dla 1948
rodzin na kwotę 8.325.511,00 zł.
Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczął się 1 kwietnia 2016
roku i trwa do 30 września 2017 roku. Wnioski o przyznanie
świadczenia wychowawczego przyjmowane są w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie
ul. Derdowskiego 25 pok. nr 1 i nr 2
od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30
w piątki w godz. od 7.30 do 15.15
od 01 do 31 października 2016r. wnioski są przyjmowane:
Poniedziałek
od 7.30 do 15.30
Wtorek
od 7.30 do 15.30
Środa
od 7.30 do 15.30
Czwartek
od 7.30 do 17.00
Piątek
od 7.30 do 15.15
telefon 58 678 74 87 lub 58 678 58 65 wew. 40 lub 43
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA
WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI
DO ZASIŁKU RODZINNEGO
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017
Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczyna się 1 listopada 2016 r.
i trwa do 31 października 2017 r.
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Od 01 do 31 października 2016r. wnioski są przyjmowane:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

od 7.30 do 15.30
od 7.30 do 15.30
od 7.30 do 15.30
od 7.30 do 17.00
od 7.30 do 15.15

telefon 58 678 74 87 lub 58 678 58 65 wew. 40 lub 43
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZTATÓW
DLA RODZICÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
informuje, ze dnia 26 września 2016 r. rozpoczął się cykl
warsztatów psychoedukacyjnych ,,Szkoła dla Rodziców”.
Celem spotkań jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w
codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz nauka
lepszego porozumiewania się. Spotkania są prowadzone przez
Agnieszkę Nepelską - psychologa z wieloletnim doświadczeniem w pracy edukacyjno-wychowawczej z rodzicami i dziećmi, i odbywają się cotygodniowo w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

W FILHARMONII O BEZPIECZEŃSTWIE
W dniu 6 października Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, w ramach Gminnych Programów
Profilaktycznych, zorganizował dla 25 uczestników - rodziców
i dzieci - wyjazd do Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
Program „Bezpiecznie – Chce się żyć!” jest organizowany
przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Łączenie edukacji z przyjemnością wpływa na

Wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na
nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 września 2016 r.
Zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.
z 2015r. poz. 1518), kryterium dochodowe uprawniające do
zasiłku rodzinnego wynosi 674, 00 zł na osobę w rodzinie. W
przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
kryterium dochodowe wynosi 764, 00 zł na osobę w rodzinie.
W przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o
kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej
zgodnie z art. 5 w/w ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Wnioski należy składać w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie
ul. Derdowskiego 25 pok. nr 1 i nr 2
od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30
piątek w godz. od 7.30 do 15.15

podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Podczas wystąpienia prowadzonego przez
przedstawiciela policji zaprezentowano najnowsze statystyki i
fakty, dotyczące wydarzeń na drogach regionu, porady edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu pieszych oraz instruktaż
prawidłowego zapinania pasów i montażu w pojazdach fotelików
dla
dzieci.
Spotkanie
zakończył
koncert
Łukasza
Zagrobelnego
oraz
występ
Andrzeja
Grabowskiego.

6

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE
„Pokojowe środowisko szkolne - czyli mediacje rówieśnicze i sztuka komunikowania się jako sposób efektywnego kształtowania kompetencji społecznych uczniów”
To tytuł innowacji pedagogicznej, która jest wdrażana od
początku roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 w
Redzie. Autorkami są Małgorzata Rożyńska i Ewa Rój, zaś
realizatorami wychowawcy i uczniowie z klas 4-6.
Program innowacji zakłada m.in. wdrożenie do
praktyki szkolnej mediacji rówieśniczej, jako sposobu
rozwiązywania konfliktów i sporów w obecności mediatora
- ucznia.

Konflikty są częścią naszej rzeczywistości i naszego życia. Konflikty to także codzienność każdej szkoły.
Zamiast pozwalać im niszczyć relacje międzyludzkie, lepiej
już najmłodszych lat uczyć dzieci rozumieć sytuację, dając
im umiejętności pozwalające radzić sobie z konfliktami w
sposób pokojowy, konstruktywny i twórczy.
Mediacje to najbardziej optymalny sposób
dochodzenia do porozumienia. Strony sporu wypracowują
wspólne i satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie
konfliktu. Mediator jest trzecią, neutralną stroną, mającą
wspomagać proces mediacji.
Mediacje rówieśnicze to nowy sposób na radzenie
sobie ze „starymi” problemami. Uczniowie - mediatorzy
lepiej rozumieją problemy rówieśników, mówią podobnym
językiem, zazwyczaj mają podobne obawy i zbliżone
doświadczenia życiowe.
Wdrożenie do programu wychowawczego szkoły
mediacji rówieśniczej stanowi wyraźny przekaz dla wszystkich uczniów:
„W NASZEJ SZKOLE MOŻEMY SIĘ POROZUMIEĆ.”
„W NASZEJ SZKOLE ROZWIĄZUJEMY KONFLIKTY
W SPOSÓB SPOŁECZNIE AKCEPTOWANY.”
Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Redzie, pod koniec września w szkole nr 6
odbyło się szkolenie mediatorów rówieśniczych dla uczniów
szkół podstawowych (SP 2, SP 5, SP 6), które
poprowadziła pani Katarzyna Stryjek, mediator sądowy. W
sumie przeszkolono 18 uczniów. Wzięło w nim udział
sześcioro uczniów „Szóstki”, z klas czwartej i szóstej.
Mediatorami rówieśniczymi w SP nr 6 są: Olaf
Burzyński, Maciek Jackiewicz, Kuba Kasperczyk,
Dominika Pienczke, Zuzia Rolbiecka i Marysia
Wachowiak.
Wyżej wymienieni uczniowie zostali zarekomendowani przez nauczycieli i wybrani przez innych uczniów.
Ich wspólne cechy to szacunek u innych uczniów, dobre
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umiejętności komunikacyjne, empatia, dyskrecja i chęć
uczestniczenia w programie w ciągu dwóch najbliższych lat
szkolnych.
Umiejętności służące rozwiązaniu konfliktów
są jednymi z najbardziej wartościowych cech odpowiedzialnego obywatela. Więc kto wie? Może pewnego dnia nasi
pierwsi w historii szkoły mediatorzy rówieśniczy, uznają, że
mediacje to właśnie to, czym chcieliby zajmować się w
życiu zawodowym? Życzymy im powodzenia!

FESTYN RODZINNY W PARKU W REDZIE –
CIECHOCINIE
W niedzielę, 25 września, w parku w Redzie Ciechocinie odbył się festyn rodzinny, którego organizatorami byli radni Rady Miejskiej w Redzie, Zespół Szkół nr 2
oraz Miejski Dom Kultury. Impreza zgromadziła rzesze
mieszkańców, w tym tych najmłodszych, dla których przygotowano różne stoiska z atrakcjami. Można było, chodząc
na szczudłach czy uczestnicząc w grach zręcznościowych
poćwiczyć koordynację ruchową, dużą popularnością cieszyły się również przejażdżki konno lub bryczką, malowanie twarzy, dmuchane zamki, trampoliny i miniquady.
Przez cały czas na festynie działały liczne punkty
gastronomiczne, jak kawiarenka z domowymi wypiekami,
kuchnia polowa z pyszną grochówką, lody tajskie, gofry czy
wata cukrowa. Natomiast na scenie zobaczyć można było
występy najmłodszych – przedszkolaków z „Omnibuska”,
piosenki i tańce w wykonaniu uczniów z SP3 oraz pokazy
karate Sakura, judo Simba i karate Kyokushin – Kan. Nie
lada atrakcją była możliwość zajrzenia do wozu policyjnego
i wozu straży pożarnej oraz pokaz tresury policyjnych psów.
Pod koniec festynu rozegrano mecz piłki siatkowej, nauczyciele ZS2 vs. radni naszego miasta, a na zakończenie na
scenie wystąpił zespół Ars Liber.

Festyn, po raz pierwszy zorganizowany w parku w
Redzie
–
Ciechocinie,
bardzo
zintegrował
lokalną społeczność oraz zaktywizował mieszkańców dzielnicy. Wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji
pragniemy bardzo serdecznie podziękować – radnym za
wielkie zaangażowanie, rodzicom za wypiek ciast i pomoc
w obsłudze festynu, nauczycielom za przygotowanie występów dzieci oraz małym aktorom i sportowcom za pokazy
talentów. Podczas festynu również zbierano pieniądze na
nowe szafki skrytkowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 2.
Zebrano ponad 3 200 zł. Serdecznie dziękujemy!
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PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Z tej okazji w szkolnej bibliotece SP 2 w Redzie zorganizowano wiele wydarzeń, pod
tegorocznym hasłem głównym School Library Rocks, czyli Biblioteki szkolne rządzą.
Zaplanowano mnóstwo atrakcji, m.in. konkursy z nagrodami i akcje dotyczące czytelnictwa. 19 października, za sprawą
„Dnia postaci literackiej i bajkowej” szkoła nabrała baśniowego charakteru, gdyż wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele przebrali się za swojego ulubionego bohatera książkowego. W ostatnim tygodniu października odbył się Wielki kiermasz fantowy, z
którego dochód zostanie przeznaczony na zakup lektur szkolnych. Ogłoszono konkursy z nagrodami: Moja autorska zakładka do
książki oraz Moja własna książka z obrazkami. Ten ostatni trwa do kwietnia 2017 roku i wraz z Wojewódzkim Wielkim Maratonem Czytelniczym oraz Konkursem Mój zeszyt lektur wpisuje się w cykl wydarzeń, mających na celu szeroką promocję
i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów SP 2 do odwiedzin w bibliotece i do udziału w konkursach czytelniczych!
Czekamy na Was w bibliotece szkolnej! Zachęcamy też rodziców do wspierania czytelnictwa dzieci. Czytajmy razem z dziećmi i
dbajmy o to, by książka była dla nich bliskim przyjacielem.

WËLACJÔ 2016 W RËDZE
W dniu 4 października 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego Oddział w Redzie. Podczas spotkania prezes ZKP O/Reda Bogusław Breza oraz przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Czesław Kajzer przedstawili sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału za okres 2013r. - 2016
r. Dotychczasowemu prezesowi oraz ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium. Wybrano nowe władze Oddziału. Nowym
Prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Reda na kadencję 2016-2019 został wybrany Andrzej Krauze.
Pozostali członkowie Zarządu to: Maria Billot (v-ce
prezes), Jan Kreft (v-ce prezes), Bożena Hinc (sekretarz), Aleksandra Bissa (skarbnik), Danuta Bieńkowska, Urszula
Szabowicz, Franciszek Ośmiałowski, Czesław Kajzer, Paweł
Hincke, Andrzej Kass i Janusz Molak.
Komisję Rewizyjną będą tworzyć Bogusław Breza (przewodniczący) oraz Lidia Tarnowska i Bronisław Adamczyk.
Serdecznie dziękujemy dotychczasowemu Prezesowi i
członkom ustępującego Zarządu za ich pracę a nowemu
Prezesowi i Zarządowi życzymy sukcesów!

PROMOCJA KSIĄŻKI DR EUGENIUSZA PRYCZKOWSKIEGO W REDZKIEJ BIBLIOTECE
20 października, w czytelni biblioteki miejskiej w
Redzie, odbyła się promocja książki dr Eugeniusza Pryczkowskiego „Swiónowskô nasza Matińkò. Dzieje parafii
i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub”.
Spotkanie wspólnie zorganizowali Miejska Biblioteka
Publiczna oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w
Redzie. Na wstępie Pan Andrzej Krauze, nowy prezes ZKP
O/Reda powitał przybyłych gości oraz przedstawił autora utworu. Eugeniusz Pryczkowski nakreślił w mikro pigułce perypetie
wiążące się z napisaniem publikacji, a następnie zaprosił zebranych na projekcję filmu, dotyczącego kulisów kultu Matki
Bożej Sianowskiej Królowej Kaszub, rozszerzoną o odwiedziny
delegacji
członków
różnych
kaszubskich
oddziałów wśród Kanadyjskich Kaszubów wiosną 2016 roku.
Podczas spotkania padło wiele ciepłych słów
o różnorodności kaszubskiej kultury oraz jej zagmatwanej
historii. Chociaż na promocji książki nie było wielu słuchaczy, to jak zwykle wszyscy uczestnicy spotkania mogli skorzystać z
kaszubskiego poczęstunku.
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organizowanych przez KZG objazdowych zbiórek dostępny jest
na stronie internetowej www.kzg.pl

Segregacja u źródła podstawą
sprawnego systemu gospodarowania odpadami
Odpady towarzyszą człowiekowi od zawsze. W
toku rozwoju cywilizacji, zmieniał się także charakter
odpadów, ich wpływ na nas i na środowisko. Początkowo
obojętne, z biegiem czasu odpady stały się znaczącym
problemem.
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” aktywnie angażuje się w budowę systemu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich
gmin- od wielu lat.

Możemy śmiało powiedzieć, że podstawą sprawnie
funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi jest segregacja „u źródła”, czyli w naszych
domach.
Aby segregacja odpadów komunalnych i frakcji
surowcowej były na wysokim poziomie, niezbędna jest
świadomość mieszkańców na temat tego jak należy to robić.
Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady segregacji
odpadów w naszych domach:

- papier szkolny, biurowy, pakowy
- książki, zeszyty, gazety, czasopisma, katalogi
- opakowania wielomateriałowe np. po mleku
- torebki papierowe, pudełka tekturowe
- worki po cemencie, suchych zaprawach, klejach

CZEGO NIE WRZUCAMY:
- kalka techniczna, maszynowa
ZALECENIA:
- opakowania nie muszą być czyste, ale
muszą być puste

- butelki po napojach
- folia opakowaniowa, reklamówki, worki foliowe
- puste opakowania po farbach, olejach, chemii gosp.
- doniczki, tacki, styropian opakowaniowy
- metalowe zakrętki, puszki metalowe i aluminiowe
- plastikowe opakowania po żywności
- folia aluminiowa po chipsach, kawie, wieczka
- opakowania po chemii gospodarczej

CZEGO NIE WRZUCAMY:
- siatki biodegradowalne
ZALECENIA:
- opakowania nie muszą być czyste ale
muszą być puste

CZEGO NIE WRZUCAMY:
- szyby okienne, samochodowe, żarówki
kineskopy, szklanki duralex, żaroodporne,
- opakowania szklane po kosmetykach
talerze, porcelana, fajans, świetlówki
i chemii gospodarczej
ZALECENIA:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
- opakowania nie muszą być czyste, ale
- butelki po napojach alkoholowych
muszą być puste
- resztki farb, lakierów, rozpuszczalników powinny być
Oprócz makulatury, plastiku i szkła, w naszych przekazywane
do
Punktu
Zbiórki
Odpadów
domach są również odpady niebezpieczne. Tak jak odpady Niebezpiecznych* lub w trakcie objazdowej zbiórki
z makulatury, plastiku i szkła powinny być umieszczane w odpadów niebezpiecznych*
odpowiednich pojemnikach lub workach, tak i poszczególne
rodzaje odpadów niebezpiecznych powinny znaleźć swoje
miejsce:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddawać
do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, w trakcie
objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub, w
przypadku sprzętu ważącego co najmniej 20kg zgłosić do
bezpłatnego odbioru bezpośrednio z domu/mieszkania,
- zużyte baterie winny trafić do pojemników w placówkach
oświatowych, handlowych i użyteczności publicznej,
- przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa należy
zbierać w pojemnikach ustawionych w aptekach,
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
**wykaz odpadów, jakie można oddawać do punktów, ich ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia
adresy oraz godziny otwarcia a także harmonogram gospodarka odpadami: (58)6246611, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja:(58)6247515,dos@kzg.pl
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MAREK PIEKARCZYK
ZAWŁADNĄŁ REDZKĄ PUBLICZNOŚCIĄ

Legenda naszej rockowej wokalistyki, frontman
zespołu TSA - Marek Piekarczyk wystąpił na
scenie Fabryki Kultury. Na program koncertu
składały się najbardziej znane ballady rockowe
oraz piosenki grup Skaldowie, Czerwone Gitary i
innych wykonawców. Już na samym początku
wokalista złapał dobry kontakt z publicznością a
krótkie anegdoty wprawiły wszystkich w dobry
nastrój. Oczywiście po koncercie były owacje na
stojąco i prośby o bis. Dla najwierniejszych fanów
czekały autografy i zdjęcie z artystą.

OBYWATELU! OBYWATELKO!
DO FABRYKI!
PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
W REDZIE JUŻ NIEBAWEM!

Zapraszamy na XV Powiatowy Przegląd Małych
Form Teatralnych w Redzie. Zgłoszenia można
nadsyłać do 10 listopada 2016 na adres: Miejski
Dom Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59 A, 84-240
Reda, mailem: mdk@reda.pl lub faxem:
58 678 31 67.
Przegląd odbędzie się dnia 26 listopada 2016 na
deskach sceny ZS1, rozpoczęcie o godzinie
10:00. Wstęp wolny! Zapraszamy na widownię!
Do konkursu przystąpić mogą grupy teatralne
oraz aktorzy z powiatu wejherowskiego oraz do 5
grup spoza powiatu. Zapraszamy zarówno artystów niezależnych jak i tych należących do szkół,
domów kultury i innych placówek!
Przegląd składa się z trzech kategorii: JUNIOR,
MŁODZIEŻ I DOROŚLI oraz MONODRAM.
Szczegółowy regulamin oraz karty zgłoszenia
znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.mdk.reda.pl
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LISTOPAD Z FABRYKĄ KULTURY! www.mdk.reda.pl
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PAŹDZIERNIKOWA WIZYTA HOLENDRÓW
W dniach 10-13 października, w ramach wymiany międzyszkolnej, uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum
nr 2 w Redzie gościli 53 uczniów ze szkoły Van der Capellen w Zwolle. W poniedziałek, po krótkim powitaniu,
goście udali się do rodzin, u których mieszkali podczas pobytu w Redzie gdzie spędzili czas ze swoimi polskimi kolegami. Na wtorek zaplanowano wizytę w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie uczniowie poznali wiele ciekawych faktów z najnowszej historii Polski. Wizytę w Gdańsku zakończyło zwiedzanie miasta, a po powrocie do Redy
wszyscy wzięli udział w
zajęciach
sportowych
w Gimnazjum nr 1.
W środę grupa
udała się do Sztutowa,
gdzie zwiedziła Muzeum
Stutthof, utworzone na
terenie dawnego obozu
koncentracyjnego.
W
drodze powrotnej odwiedzono Westerplatte. Wieczorem wszyscy bawili
się na dyskotece w Gimnazjum nr 2.
Ostatniego dnia
wizyty,
w
czwartek,
uczniowie
wspólnie
uczestniczyli w lekcjach
plastyki, języka polskiego
i fizyki. Po południu grupa Holendrów opuściła Redę.
W ocenie wszystkich wizyta była bardzo udana, zawiązało się wiele nowych przyjaźni, a redzcy uczniowie z niecierpliwością czekają na wyjazd do Holandii.
OTO FRAGMENT WYWIADU Z UCZESTNIKIEM WYMIANY

Czy w Polsce można porozumieć się po angielsku?
Tak, w sklepach mówią po angielsku. W rodzinie, u której byłem, też nie miałem żadnych problemów.

Najlepsze i najgorsze miejsce, w jakich byliście podczas waszego pobytu?
Najlepsze to Galeria Madison i zakupy, jakie tam mogliśmy zrobić. Najgorzej było na Westerplatte, bo zimno,
poza tym Europejskie Centrum Solidarności. Za dużo historii w tak krótkim czasie.

Co zrobiło na tobie największe wrażenie?
Stutthof. To niesamowite, że ludzie mogli to zrobić innym ludziom.

Co różni Polskę od Holandii?
U nas większość mieszka w domkach (bliźniakach), a tutaj w blokach. To największa różnica, jaką zauważyłem.
Poza tym, nie różnimy się aż tak bardzo. Jemy to samo, używamy tej samej elektroniki, mamy podobny rozkład
dnia.
Jak, w skali od 1 do 10, oceniasz pobyt w Redzie?
Moja ocena to 8. Bardzo lubię jeździć na rowerze, praktycznie jeżdżę nim cały czas - do szkoły, do sklepu, wszędzie. Może warto by było wprowadzić do programu pobytu przejażdżkę rowerową po Redzie. Pogoda jest
u was praktycznie taka sama, jak u nas (ciągle padało i było wietrznie), więc to nie byłby problem. Poza tym, bardzo ciekawe było oceanarium w Gdyni, gdzie mnie zabraliście, albo widok z ulicy Jarej na Zatokę Pucką.

Czy, według ciebie, język polski jest trudny?
W skali od 1 do 10, bardzo mocne 10. Mimo, że próbowałem nauczyć się kilku słów lub zwrotów, nie
byłem w stanie tego zrobić. Wszystko jest bardzo szeleszczące i jest dużo liter s, c. Według mnie, język
polski jest bardzo podobny do języka rosyjskiego. Uczę się języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego, ale z językiem polskim miałbym bardzo duży kłopot.
Na koniec powiedz mi, proszę, coś o sobie.
Nazywam się Dann Schumann. Pochodzę z miasta w środkowej części Holandii. W wieku 2 lat straciłem ojca,
zmarł na atak serca. Moja mama jest kasjerką w centrum ogrodniczym. Mam starszego brata, który teraz kończy
szkołę i zastanawia się nad dalszym życiem. Ja mam 14 lat i uczę się w drugiej klasie szkoły średniej. Bardzo lubię koszykówkę i z tym chciałbym związać swoje życie. Na koniec chciałem dodać, że gdy byliśmy na wycieczce
w Gdańsku, zobaczyłem wiele starych zaniedbanych kamienic i mieszkań, w których żyją ludzie. Teraz, po powrocie, docenię to, jak mi się mieszka i będę wiedział, że wielu ludzi na całym świecie chciałoby mieć takie warunki, jakie ja mam na co dzień.
- rozmawiali uczniowie Gimnazjum nr 1 w Redzie
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XII REDZKIE IMPRESJE „STREFA MORZA”

Odbywający się 21 października Wernisaż XII Redzkich Impresji zgromadził wielu miłośników
sztuki, chcących obejrzeć powstałe w trakcie minionego roku prace artystów Stowarzyszenia „Kunszt”. W
wystawie wzięło udział 43 artystów i uczestników prowadzonych przez Stowarzyszenie warsztatów „Ikona,
dzieło tradycji, modlitwy i medytacji” oraz zajęć rysunkowych. Pokazano malarstwo, rysunek, ikony, biżuterię, haft koralikowy, haft krzyżykowy, fotografię, rzeźbę z powertexu i decoupage.
Tematyka morska jest bliska artystom, stąd większość dzieł wystawy nawiązuje do legend morskich,
rejsów, rybołówstwa lub życia portu czy mariny. Pojawiły się też rafy koralowe oraz fauna i flora egzotycznych mórz. Osoby poszukujące gadżetów marynistycznych mogły znaleźć tu dzwonki, szkatułki, koła ratunkowe, muszle, poduszki i inne, związane z morzem, detale wystroju wnętrz.
Goście, przybyli na otwarcie, zaśpiewali wspólnie z zespołem Fucus najbardziej znane szanty i rozkołysali się w rytmie marynarskich pieśni. Drugą atrakcją wieczoru był występ Justyny Miąc, tancerki tańca
hula, która udowodniła, że można - bez względu na wiek i płeć - wyrazić radość z obcowania z naturą za
pomocą nieskrępowanego, lecz
subtelnego tańca.
Wśród uczestników rozlosowano prace artystów a także 4
bilety na indywidualne, profesjonalne sesje zdjęciowe.
Na wernisażu pojawiło
się wielu znakomitych gości, w
tym wicestarosta wejherowski
Witold Reclaf, etatowy członek
Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel, Wojciech
Rybakowski, radni powiatu
wejherowskiego, zastępca wójta Gminy Wejherowo Maciej
Milewski z małżonką Anną
Milewską, dyrektorem SP nr 5
w Redzie i przedstawiciel Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Agnieszka Czerska.
Nie zabrakło także, jak co roku, władz Redy z burmistrzem Krzysztofem Krzemińskim, zastępcą burmistrza
Haliną Grzeszczuk, sekretarzem miasta Hanną Janiak oraz radnymi - Karoliną Bochan i Andrzejem Byczkowskim. Przybyli dyrektorzy redzkich placówek kulturalnych - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Bożena Natzke i dyrektor Fabryki Kultury Tomasz Wiśniewski oraz dyrektorzy placówek oświatowych, w
tym Niepublicznego Przedszkola „Przy Parku” Regina Klein i Niepublicznego Przedszkola Akademia Pana
Kleksa Lidia Żak.
Jak zawsze, odwiedzili nas członkowie innych stowarzyszeń artystycznych: Klubu Plastyka z Wejherowa, Pro Bono z Luzina oraz Wiesław Horak z Redy. Wernisaż utrwaliła Twoja Telewizja Morska i będzie można go obejrzeć w najbliższych dniach, na kanale TTM.
Mecenasami tegorocznej wystawy byli: Urząd Miasta w Redzie, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Różane Centrum Róży Melcer oraz „Fabryka Kultury” w Redzie. Za pomoc w realizacji wystawy
wszyscy otrzymali podziękowania z rąk prezesa Stowarzyszenia Kunszt Beaty Zawal – Brzezińskiej.
Wystawa odbywała się w dniach 21-24 października w ZS 1, jednak część prac będzie można zobaczyć w Fabryce Kultury w Redzie, od 12 do 30 listopada 2016 r.
Wszystkim gościom wystawy Stowarzyszenie Kunszt składa serdeczne podziękowania, zapraszając
na kolejne, już XIII, Redzkie Impresje w 2017 roku.
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