2

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

WRZESIEŃ 2015

PRAKTYKI W WALDBRONN - PARTNERSKIM MIEŚCIE REDY
Studiuję Inżynierię Biomedyczną na wydziale Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W
ramach studiów należy odbyć praktykę. Dzięki współpracy z
miastem partnerskim Waldbronn, w południowo-zachodniej
części Niemiec, miałam okazję odbyć praktykę w firmie
Polytec. Firma ta zajmuje się produkcją sprzętu do wykonywania precyzyjnych pomiarów z wykorzystaniem różnych
źródeł światła. W ramach praktyk miałam możliwość przez
miesiąc pracować przy projekcie realizowanym przez tę
firmę. Dzięki temu mogłam w praktyce zobaczyć poznane na
studiach zjawiska fizyczne. Do moich obowiązków należało
wykonywanie pomiarów wibrometrem oraz przetwarzanie
danych i ich analizowanie. Przez cały czas trwania mojej
praktyki bardzo pomocni byli pracownicy firmy, którzy
chętnie odpowiadali na nurtujące mnie pytania oraz niezrozumiałe zagadnienia. Praktykę odbyłam w języku angielskim. W znalezieniu praktyki oraz miejsca zakwaterowania pomógł mi przedstawiciel Gminy Waldbronn. Realizując praktykę
spotkałam się z dużą serdecznością mieszkańców współpracującego z Redą miasta. Niektórzy z nich byli już u nas i miło wspominają swój pobyt w Polsce. W uatrakcyjnienie mojego pobytu zaangażowała się Pani Bożena Arnold, która jest odpowiedzialna
za współpracę miast partnerskich Reda-Waldbronn. Dzięki jej staraniom doszło do kontaktu pomiędzy szkołami z naszych miast i
we wrześniu będziemy gościć 26 osobową grupę młodzieży z niemieckiego gimnazjum. Tekst: Agata Szreder

XII ŚWIATOWY ZJAZD KASZUBÓW W REDZIE
W lipcu br. Reda na jeden dzień zamieniła się w
światową stolicę Kaszubów. Tradycyjnie Kaszubi przyjechali
specjalnym pociągiem Trancassubią, przeszli barwnym korowodem ulicami miasta pod siedzibę Urzędu, gdzie uroczyście
odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą to wielkie
wydarzenie, jakim był Zjazd w Redzie. Następnie kolumna
udała się do Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP na uroczystą
mszę świętą. Po mszy przemaszerowano na teren redzkiego
MOSiR-u gdzie dokonano uroczystego otwarcia Zjazdu.

Zebranych oraz zaproszonych gości powitali organizatorzy, po
czym rozpoczęła się wspólna zabawa i biesiadowanie do
samego wieczora. Na scenie występowali ludowi wykonawcy
kaszubscy, którzy śpiewem i tańcem „rozkręcali” publiczność.

Zaprezentowali się między innymi finaliści Kaszubskiego
Idola, a wieczorem scena stała się areną mocniejszego grania.
Wystąpił m.in. Zespół G.A.S.P., Weronika Korthals z zespołem i
Maciej Miecznikowski. Gwiazdą wieczoru, która zapełniła
obiekt stadionu po brzegi był MROZU. Całej imprezie
towarzyszyły liczne stoiska z kaszubskim rękodziełem,
przetworami, z regionalnym jadłem, ubraniami i zabawkami,
które cieszyły się ogromną popularnością. Dla dzieci były
dostępne liczne dmuchańce. Pomimo upału impreza była
bardzo udana. Kaszubi oraz liczni goście pokazali, że są ludźmi bardzo otwartymi, potrafiącymi znakomicie się bawić o czym
można przekonać się oglądając galerię zdjęć ze Zjazdu na
stronie internetowej Urzędu Miasta Redy www.reda.pl.
Mamy nadzieję, że wszyscy goście wrócili z redzkiego Zjazdu Kaszubów z bagażem wspaniałych wspomnień i wrażeń.
Tekst i foto: Iwona Miklewska-Szczygieł, Michał Kaczmarek
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DNI REDY NA SPORTOWO
Tradycyjnie trzecim dniem w czasie DNI REDY jest DZIEŃ SPORTU.
Główną imprezą tego dnia był bieg urodzinowy miasta Redy - II Redzki bieg na
dystansie 10 km, o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława
Struka. Mimo upalnej pogody na starcie stanęło prawie 300 zawodniczek i zawodników w różnym wieku. Biegnący chwalili trasę, była selektywna jednak większość
przebiegała w lesie co dawało cień.

Zwycięzcą w kategorii open został Daniel Chuchała osiągając czas
0.34,59, drugi zameldował się na mecie Radosław Zajk z czasem 0.36,56, obaj
mieszkańcy Redy, trzeci był gdynianin Robert Hass z czasem 0.37,09, cała trójka
niezrzeszona. Wśród pań najlepszy wynik osiągnęła Małgorzata Tuwalska z
Gdańska (LLKS Zantyr Sztum) 0.42,06, kolejne miejsca zajęły - Joanna Dobrowolska Lębork/Reda (Maja Team) 0.42,41 i Elżbieta Tuwalska Gdańsk (LLKS Zantyr
Sztum) z czasem0.44.29.

Dwoje zwycięzców kat. open otrzymało rowery ufundowane przez pana
Marszałka Mieczysława Struka. Były też nagrody rzeczowe w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Obiecano sobie spotkać się w Redzie na kolejnym biegu
za rok. W tym czasie na stadionie MOSiR odbywała się rywalizacja, gry i zabawy
ruchowe.
Tekst i foto: Michał Kaczmarek

MIROSŁAW ŁUNIEWSKI
WICEMISTRZEM ŚWIATA
W dniach 4-16 sierpnia w
Lyonie (Francja) odbyły się 21.
Mistrzostwa Świata Weteranów w
lekkiej atletyce. Do startu zgłoszonych zostało 8042 zawodników.
Wśród 70 osobowej reprezentacji
Polski było dwóch mieszkańców
Redy, Mirosław Łuniewski i Piotr
Suchenia. Zawodnicy rywalizowali
w ekstremalnych warunkach pogodowych. Temperatura wynosiła 40
stopni w cieniu (50’ C w słońcu).
W chodzie na dystansie 20
km w kategorii wiekowej M55
startował Mirosław Łuniewski. Po
znakomitym pod względem taktycznym przebiegu rywalizacji, zdobył
srebrny medal i tytuł wicemistrza
świata z wynikiem 1:50:49. Medal
zdobyty w Lyonie jest jego 26
krążkiem wywalczonym w mistrzostwach świata i Europy.
Piotr Suchenia w swoim
debiucie na zawodach rangi mistrzowskiej w kategorii weteranów,
zajął 9 miejsce w biegu maratońskim
w kategorii wiekowej M35 z czasem
2:41.58.

Medaliści chodu sportowego na
dystansie 20 km
1. Uwe Schroter Niemcy
2. Mirosław Łuniewski Polska
3. Gabrile Caldarelli Włochy
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE
INFORMUJE
Od dnia 15 września 2015 roku rozpoczął się cykl warsztatów psychoedukacujnych „Szkoła dla Rodziców” mających na celu wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą w ramach realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 20152017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Redy w latach 2011-2015 oraz
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Miasta Reda na 2015 rok w celu promowania wartości rodziny i wychowania bez
przemocy.
Tematyka spotkań „Szkoły dla Rodziców” obejmować będzie takie zagadnienia
jak:
- poznanie się kontakt, integracja, cele i zadania wychowawcze rodziców,
- jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice,
- emocje rodzicielskie i emocje dziecka,
- zachęcanie dziecka do współpracy,
- zamiast karania,
- jak wspólnie rozwiązywać konflikty,
- zachęcanie dziecka do samodzielności,
- wtłaczanie w role i uwalnianie dzieci od grania ról,
- pochwały, które dodają wiary w siebie.
Spotkania prowadzone będą przez Panią Marię Czech – psychologa z wieloletnim
doświadczeniem w pracy edukacyjno-wychowawczej z rodzicami i dziećmi, a
odbywać się będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie,
przy ul. Derdowskiego 25.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba

ZASIŁKI RODZINNE PO NOWEMU
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie dot. terminu
składania wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na
nowy okres zasiłkowy 2015/2016.
Okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się od 1 listopada 2015r. i trwa do 31
października 2016r. Wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na
nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 września 2015r.
Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy
od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r.:
 Ksero dowodu osobistego rodziców, skrócone akty urodzenia dzieci
(kserokopia).
 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014 rok
wszystkich pełnoletnich członków rodziny osiągających dochody lub
oświadczenia o dochodach (na podstawie PIT-36 lub PIT-37).
 Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie
zdrowotne za rok 2014.
 Wyrok lub ugoda sądowa o zasądzonych alimentach, zaświadczenie od
komornika za rok 2014 o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci powyżej 16-go roku życia
– dojazdy – rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 .
 W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za rok 2014.
 Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów,
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny oraz wyrok lub ugodę sądową za rok 2014.
 W przypadku utraty dochodu – dokument stwierdzający datę utraty dochodu , świadectwo pracy , PIT za dany rok.
 W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę
uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
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W przypadku gdy wniosek będzie
również dotyczył dodatku do zasiłku
rodzinnego:
- z tytułu urodzenia dziecka:
 Zaświadczenie
lekarskie
lub wystawione przez
położną
potwierdzające
pozostawanie pod opieką
medyczną w okresie od 10
tygodnia ciąży do dnia
porodu (według obowiązującego wzoru).
- z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie przebywania na urlopie
wychowawczym:
 Zaświadczenie od pracodawcy na jaki okres został
udzielony urlop wychowawczy i na które dziecko.
 Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.
 Zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej
sześciomiesięcznym okresie
pozostawania w stosunku
pracy bezpośrednio przed
uzyskaniem
prawa
do
urlopu wychowawczego.
 Zaświadczenie z ZUS o
zgłoszeniu przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego lub aktualny dokument ZUS RMUA od
pracodawcy z miesiąca poprzedzającego
złożenie
wniosku o dodatek
- z tytułu samotnego wychowywania
dziecka:
 Kopię aktu zgonu drugiego
z rodziców.
 Zupełny akt urodzenia w
przypadku
gdy
ojciec
dziecka jest nieznany.
 Odpis wyroku oddalającego
powództwo o ustalenie
świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.
Inne dokumenty w zależności od
indywidualnej sytuacji rodziny.
Wnioski należy składać do
31
października 2015 r. w
Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Redzie
ul. Derdowskiego 25 pok. Nr 1 i
Nr 2
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 67858-65 wew. 40 lub 43
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Z ŻYCIA SZKOŁY GIMNAZJUM NR 1
W REDZIE
Na korytarzach Gimnazjum nr 1 znów zapanował
szum i gwar. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wrócili do
swoich obowiązków. W tym roku powitaliśmy 160 uczniów
klas pierwszych. Mamy nadzieję, że wszyscy gimnazjaliści
wykorzystają czas spędzony w szkole nie tylko na naukę,
ale także do rozwoju swoich zainteresowań. Na pewno
każdy znajdzie coś dla siebie. A jak było w ubiegłym roku
szkolnym?
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W tym roku szkolnym dobrą passę sportowców
rozpoczęła Weronika Sapińska. 12 września w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w LA w Słupsku
zajęła I miejsce w skoku wzwyż i zakwalifikowała się do
Mistrzostw Polski Młodzików, które odbędą się w dniach
26-27 IX w Radomiu.
Gratulujemy sukcesów wszystkim gimnazjalistom,
ich nauczycielom oraz trenerom. Życzymy powodzenia
w nowym roku szkolnym, a zainteresowanych życiem
naszej szkoły zapraszamy
na stronę internetową:
www.zs1reda.eu.
Tekst: A. Gajewska, Foto: G. Okrój

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2015/2016
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
1 września 2015 r, o godzinie 10.00 w Szkole
Podstawowej nr 6, w Redzie, podobnie, jak w innych
placówkach edukacyjnych, odbyła się uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 2015/2016.
Dzieci z klas I a i b pod opieką wychowawczyń,
Magdaleny Bieńkowskiej i Grażyny Tamas oraz starszych
uczniów z Koła Teatralnego „Koniczynka”, pokonały
tajemniczą drogę do pirackiego statku Kapitana Hucka. W
tej niezwykłej wyprawie towarzyszyły im bajkowe postaci:
Dzwoneczek i Piotruś Pan.
W roku szkolnym 2014/15 średnie wyniki procentowe ze
wszystkich części egzaminu gimnazjalnego uzyskane przez
uczniów naszej szkoły były znacznie wyższe niż wyniki
województwa i kraju, a wyniki egzaminu z matematyki i
języka polskiego znacznie przewyższały te, które uzyskali
uczniowie z Gdańska, Gdyni i Sopotu. Na swój sukces gimnazjaliści pracowali również indywidualnie i zespołowo. W
przedmiotowych konkursach kuratoryjnych troje uczniów
zostało laureatami, a ośmioro uzyskało tytuł finalisty,
natomiast w konkursach wiedzy jedna osoba została
finalistką konkursu ogólnopolskiego, zaś 34 osoby zostały
laureatami konkursów wojewódzkich. Sukcesem zakończyły się także zajęcia artystyczne. II miejsce na szczeblu
ogólnopolskim zajął chór Cantabile, a formacje taneczne
stanęły na podium, rywalizując na szczeblu wojewódzkim.
Podobny sukces odnieśli uczniowie w konkursie
fotograficznym.
Najwięcej emocji wzbudzała jak zwykle rywalizacja sportowców. We wrześniu Zarząd Wojewódzki
Szkolnego Związku Sportowego przyznał Zespołowi Szkół
nr 1 w Redzie medal za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej, wybitne osiągnięcia sportowe uczniów
i zaangażowanie nauczycieli. Uczniowie nie spoczęli na
laurach. Po całorocznych zmaganiach w XVI Gimnazjadzie
nasza szkoła zajęła 13. miejsce wśród 309 gimnazjów województwa pomorskiego uczestniczących w rywalizacji.
Decydujący wpływ na ten wynik miały osiągnięcia uczniów
w lekkiej atletyce na szczeblu wojewódzkim. Największy
sukces osiągnęli chłopcy, którzy w Międzynarodowym
Finale w Sztafetowych Biegach Przełajowych zajęli trzecie
miejsce. Na uwagę zasługuje również udział uczniów w
rozgrywkach powiatowych. 12 złotych, 8 srebrnych i 10
brązowych medali zdobyło łącznie ponad stu gimnazjalistów, ponieważ oprócz współzawodnictwa w indywidualnej
LA reprezentowali oni szkołę w konkurencjach drużynowych: w piłce nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykowej, w
sztafetowych biegach przełajowych, w sztafecie pływackiej,
a nawet w szachach.

Zaraz po wykonaniu zadania czekał na nie dyrektor
Mirosław Rożyński, który pasował pierwszaki na pełnoprawnych uczniów redzkiej Szóstki. Dzięki zaangażowaniu
Rady Rodziców każdy z pierwszoklasistów otrzymał miły
upominek. Po oficjalnej części rozpoczęcia roku szkolnego
wszyscy udali się do klas.
Tekst: aKa
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - INNOWACYJNA SZKOŁA
W Zespole Szkół nr 2 w Redzie w nowym roku szkolnym 2015/16 będą
realizowane trzy innowacje pedagogiczne.
Pierwsza z nich „Tasks with Ben - angielski bez kserówek” autorstwa
pani Grażyny Napieraj będzie realizowana na lekcjach języka angielskiego w klasie
V szkoły podstawowej. Uczniowie będą wykonywać zadania na platformie edukacyjnej, która umożliwia wspólną, efektywną pracę z wykorzystaniem najnowszych
rozwiązań technologicznych oraz udostępnia nauczycielowi pomocne narzędzia do
zarządzania klasami, tworzenia interaktywnych zadań i odbierania szczegółowych
raportów z wynikami uczniów. Ćwiczenia, zabawy edukacyjne, przydatne linki,
objaśnienia, wskazówki będą gromadzone na blogu prowadzonym przez stworzonego przez uczniów awatara, Bena. Uczniowie będą wykorzystywać gotowe
materiały edukacyjne oraz zasoby przygotowane przez nauczyciela przy pomocy
m.in. LearningApps.org oraz narzędzia mInstructor, które jest kompatybilne z
platformą mCourser.
Kolejną innowacją w szkole podstawowej realizowaną przez panią
Mirosławę Niewiadomską jest „Zeszyt w chmurze – nauczanie języka polskiego z
wykorzystaniem narzędzi Google”. Zajęcia te dadzą możliwość skorzystania
z narzędzi Google docs, jako sposobu na indywidualne tworzenie dokumentów
tekstowych, z możliwością ich edytowania i publikowania. Praca w chmurze
będzie bardziej efektywna poprzez tworzenie arkuszy, formularzy i prezentacji.
Można to wykorzystać np. do sprawdzania czytania ze zrozumieniem za pomocą
testów. Można też udostępniać pojedyncze pliki, lub całe zbiory dysku Google, a
służyć do tego będzie udostępniony link.
Natomiast w gimnazjum uczniowie klas III będę realizować innowację
metodyczną autorstwa pani Justyny Zabrodzkiej „Cyfrowy obywatel” – nauczanie
wiedzy o społeczeństwie w oparciu o model SAMR. Praca z modelem SAMR
zakłada, że uczeń przechodzi przez kilka poziomów integracji technologii w
procesie edukacji, od najprostszych po bardziej skomplikowane. Uczeń zaczyna od
poziomu, np. robienie notatek w Evernote, zdjęć telefonem lub tabletem, potem
udostępnia je innym, komentuje i ocenia prace innych uczniów, a na koniec realizuje złożone działania takie jak: projekt edukacyjny – którego efekty upublicznia w
internecie. Uczniowie będą przygotowywać materiały edukacyjne dotyczące Unii
Europejskiej, globalizacji, przedsiębiorczości oraz elementów ekonomii dla swoich
rówieśników z wykorzystaniem technologii informacyjnej, np. narzędzi dysku
Google. Wypracowane materiały zostaną zamieszczone w chmurze oraz na witrynie Wix, dzięki czemu będą mogły służyć kolejnym rocznikom.
Tekst: J.Z.

WIELKI MARATON CZYTELNICZY PONOWNIE W MURACH
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
W tym roku szkolnym uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 pod kierunkiem
pań bibliotekarek: Teresy Dopke i Mirosławy Wróblewskiej, po raz kolejny wezmą
udział w Wojewódzkim Wielkim Maratonie Czytelniczym, odbywającym się pod
patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska.
Do VII już edycji konkursu dla uczniów z klas 4 – 6 „Czytanie rozwija,
czytanie wzbogaca” zgłosiło się 13 uczestników, natomiast do V edycji konkursu
pod hasłem „W lustrze książki” przystąpiło 26 gimnazjalistów.
Tego typu przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w realizację priorytetu
Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015\2016 dotyczącego
rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania i promowania
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy powodzenia w
zmaganiach czytelniczych.
Tekst: Teresa Dopke

TENISOWY WEEKEND W REDZIE
W weekend 19/20 września w Redzie miały miejsce dwie zupełnie różne
imprezy tenisowe. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 odbył się drugoligowy mecz w tenisie stołowym, zaś na kortach MOSiR turniej tenisa ziemnego
Ziaja Grand Prix Wybrzeża o puchar „Dziennika Bałtyckiego” – Mistrzostwa
Redy. Pierwszy raz w historii Małego Trójmiasta Kaszubskiego Reda była gospodarzem meczu na szczeblu drugiej ligi państwowej w tenisie stołowym.
Gospodarze OT LIGISTICS KAMIX ATS MTK beniaminek ligi, na inaugurację
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sezonu gościł GWIAZDĄ II
Bydgoszcz - pretendenta do awansu
do klasy wyższej. Był to bardzo
ciekawy mecz, mimo wysokiej
przegranej gospodarzy 8:2, zabrakło
im trochę szczęścia i doświadczenia.
Po pierwszych czterech grach
indywidualnych wynik był 2:2, o
wysokiej przegranej zadecydowały
m.in. gry deblowe, gdzie w jednej z
gier gospodarze prowadzili 2:0 a
przegrali 3:2 taki sam wynik był w
innych pojedynkach. Zawodnicy
ATS włożyli dużo serca w poszczególne pojedynki, punkty zdobyli
Przemysław Perzyński i Wojciech
Cerlica po 1, grali jeszcze w
składzie Krzysztof Szwemin i
Jakub Otwinowski, trener Tadeusz
Gaweł.
Dla gości punktowali: Patryk
Jędrzejewski i Hilal Hasanov po
2,5; Krzysztof
Leszczyński i
Mikołaj Piotrowski po 1,5.
Warto przypomnieć że Akademia
Tenisa Stołowego MTK w sezonie
203/204 awansowała do III ligi i
wówczas ówczesny prezes stowarzyszeni śp. Jerzy Zienkiewicz
powiedział po awansie – ATS MTK
zrealizowała swój cel na ten sezon, w
następnym ma w planie kolejny
awans do II ligi, mamy nadzieje, że
za kilka lat na naszym terenie pojawi
się tenis stołowy na najwyższym
poziomie.
Obecne władze klubu z prezesem
Jarosławem
Przyborowskim,
realizują tą wizję byłego prezesa,
prowadząc m.in. zajęcia z dziećmi i
dorosłymi w Rumi i Redzie - w
Szkole Podstawowej nr 2.
Natomiast przez dwa dni na kortach
MOSiR w Redzie odbywał się turniej
tenisa ziemnego, XXXIX Ziaja
Grand Prix Wybrzeża o Puchar
„Dziennika Bałtyckiego” - Mistrzostwa Redy. Był to 19 z 21 planowanych na rok 2015 turniejów w dwu
kategoriach
wiekowych
50+
(6 zawodników) i OPEN (21
zawodników).
Wyniki 50+, półfinał: Mariusz
Smętek (Gdańsk) - Marek Kowalke
(Sopot) 6:0,6:1; Jarosław Fiedorowicz (Sopot) – Jerzy Conradi (Reda)
6:3,6:2;
finał:
Jarosław
Fiedorowicz – Mariusz Smętek.
Kategoria OPEN, półfinał: Damian
Dąbrowski (Wejherowo) - Robert
Marszałek (Gdańsk) 4:6,6:3,6:2;
Jarosław Dejnarowicz (Gdańsk) Artur Pietras 6:4, 6:0; finał Damian
Dąbrowski - Jarosław Dejnarowicz,
ze względu na warunki pogodowe
został przełożony na 23 IX.
Tekst: M.K.
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BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW REDY 2015/2016
Rodzaj zajęć

Ilość zajęć tygodniowo

Termin

Miejsce

Nordic Walking Ilona Myszk
501094192

2h

28.09.2015
poniedziałek
18.00 – 20.00

MOSiR Reda
ul. Łąkowa 59

Judo -

5h

01.09.2015
wtorek, czwartek
17.00 – 18.00 dzieci 4 6 lat
18.00 - 19.30
dzieci 7 -14 lat

hala sportowa ZS nr 1 Reda
sala korekcyjna
ul. Łąkowa 36/38

Tenis Ziemny Degórski Andrzej
603069856

4h

01.09.2015
poniedziałek
18.30 – 20.30
środa
18.00 – 20.00

korty MOSiR Reda /
hala sportowa
ZS nr 1 Reda

Piłka Siatkowa / dziewczyny
GIM
Wojciech Guzow
500096832

2h

28.09.2015
poniedziałek
18.00 – 20.00

hala sportowa
ZS nr 2 Reda
ul. Brzozowa 30

Lekkoatletyka
chłopców GIM /
Jędrzejewski Krzysztof
504994587

2h

28.09.2015
środa
15.00 - 17.00

MOSiR Reda
ul. Łąkowa 59

Ścianka wspinaczkowa
SP/GIM
Tomasz
Grodzicki
608659930

2h

28.09.2015
poniedziałek
15.30 – 17.00

hala sportowa
ZS nr 2 Reda
ul. Brzozowa 30

Piłka Siatkowa /
dziewczyny SP
Wojciech Guzow
500096832

2h

28.09.2015
czwartek
16.00 – 18.00

hala sportowa
ZS nr 2 Reda
ul. Brzozowa 30

Gry zespołowe /
dziewczyny/chłopcy SP
Wiesław Ziętkowski
532732284

2h

28.09.2015
poniedziałek
14.30 – 16.30

hala sportowa
SP 2 Reda
ul. Zawadzkiego 12

Kaczmarek Michał

ROZPOCZYNA SIĘ XI EDYCJA KONKURSU POMORSKI BIZNESPLAN
Konkurs skierowany jest do osób zainteresowanych założeniem własnej firmy lub rozwojem istniejącego już małego przedsiębiorstwa. Pomorski Biznesplan to konkurs organizowany z inicjatywy Prezesa Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w
Wejherowie przy współudziale Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz władz samorządowych miast i gmin
województwa pomorskiego, w tym Gminy Miasto Reda. Patronat na konkursem sprawują: Urząd Marszałkowski, Ministerstwo
Gospodarki i Krajowa Izba Gospodarcza.
Efektem dobrego pomysłu na własny biznes jest nagroda pieniężna lub rzeczowa, wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej, bezpłatne szkolenia i konsultacje ufundowane przez partnerów projektu, a także udział kapitałowy przedsiębiorców w
najciekawszych projektach. Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie się u Organizatora poprzez przesłanie arkusza
informacyjnego uczestnika konkursu wraz z oświadczeniem o akceptacji regulaminu oraz projektu biznesowego na adres:
Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, ul. I Bryg. Panc. WP 28, 84-200 Wejherowo.
Zasady uczestnictwa, regulamin konkursu i arkusz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej
www.pomorskibiznesplan.pl
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TRWA ROZBUDOWA SIEDZIBY URZĘDU MIASTA W REDZIE
Pod koniec sierpnia br. rozpoczęła się rozbudowa Urzędu Miasta w Redzie. Obok już istniejącego, powstanie całkowicie nowy budynek połączony łącznikiem z siedzibą Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 33.
Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, jest firma budowlana z Luzina BUDREM-RYBAK sp.
z o.o. Planowane jest szybkie ukończenie tej inwestycji tj. w ciągu 14 miesięcy od rozpoczęcia prac, czyli do końca września
2016 roku. Od ponad roku Urząd Miasta mieści się w dwóch budynkach. Główna siedziba jest przy ul. Gdańskiej, gdzie znajduje
się ścisłe kierownictwo urzędu z Radą Miejską w Redzie, jej Przewodniczącym i Burmistrzem Miasta. W budynku przy
ul. Gdańskiej pracują Referaty: Finansowy, Inwestycji Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa,
Oświaty i Spraw Społecznych, Gospodarki Nieruchomościami oraz Biuro Obsługi Interesanta. W dotychczasowym budynku przy
ul. Puckiej, znajduje się m.in. część Referatu Finansowego i Organizacyjnego, Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz
Referat Spraw Obywatelskich. Rozdzielenie urzędu na dwa budynki oraz ich zbyt małe zaplecze w stosunku do potrzeb i ilości
interesantów jest główną przyczyną rozbudowy. Interesanci odczuwają ciasnotę pomieszczeń. W takich warunkach trudno
na rzeczową rozmowę, nie mówiąc już o załatwieniu jakiegoś problemu. Obecnie w Redzie zamieszkuje ponad 23 tysiące mieszkańców i znacznie wzrosła ilość załatwianych spraw w urzędzie. Zaistniała pilna potrzeba stworzenia mieszkańcom
i pracownikom przyzwoitych warunków do załatwiania spraw.
Zburzono już budynek gospodarczy kolidujący z rozbudową, a pozostały zakres prac obejmuje w szczególności:





Rozbudowę budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z podłączeniem kanalizacji sanitarnej z instalacji wewnątrz
działki, przyłączeniem wody i energii elektrycznej dla budynku z instalacji wewnętrznej oraz wewnętrznymi instalacjami
wod-kan, CO z węzła cieplnego w części istniejącej (w budynku rozbudowanym), zasilanego z ciepłowni miejskiej,
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, instalacją wewnętrzną elektryczną i niskoprądową oraz odwodnieniem
do kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej. Przewiduje się również przebudowę gazociągu przebiegającego przez
działkę (zmiana trasy).
Połączenie z budynkiem istniejącym w miejscu tylnego wejścia do budynku istniejącego, planuje się wyburzenie
pochylni oraz zamurowanie części okien w starym budynku.
Inwestycja obejmuje również rozbudowę ciągów pieszych, jezdnych i miejsc parkingowych na działce. Zaprojektowano
63 miejsca parkingowe, w tym 7 dla niepełnosprawnych.

Będzie to budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
przyjazny i otwarty dla mieszkańców.
Architektonicznie

cały

budynek będzie przystosowany dla
osób niepełnosprawnych. Zastosowanie pochylni zewnętrznej oraz windy
w części istniejącej, która będzie też
dostępna

z części

projektowanej,

umożliwi osobom niepełnosprawnym
dostanie się samodzielnie na wszystkie
kondygnacje.

Z uwagi na prowadzone prace, wejście do budynku Urzędu Miasta znajduje się wyłącznie od strony
ul. Gdańskiej. Za utrudnienia przepraszamy.
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UWAGA MIESZKAŃCY !
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
W dniach 09-10.10.2015r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców Redy Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. W trakcie zbiórki, można nieodpłatnie oddać
odpady niebezpieczne, takie jak:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów telewizora)
- resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki
- środki ochrony roślin i owadobójcze
- zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje
- przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane lekarstwa
- świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry
- przełączniki, baterie i akumulatory
Odpady odbierane będą od mieszkańców według poniższego harmonogramu:
PIĄTEK- 09.10.2015
POSTOJE PRZY SZKOŁACH
9:00 Prywatna Szkoła, ul. Norwida 59
9:40 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12
10:20 Zespół Szkół nr 1, ul. Łąkowa 36/38
11:00 Zespół Szkół nr 2, ul. Brzozowa 30
11:40 -12:20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Rekowska 36
12:40 – 13:20 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gniewowska 33

SOBOTA- 10.10.2015
ZBIÓRKA OBJAZDOWA

9:00 ul. Fenikowskiego 16
(parking sklepu Lidl)
9:20 ul. Szkolna 20
9:40 ul. Spokojna 31-33
10:00 ul. Jana Pawła II/Bielawy
10:20 ul. Łąkowa 29-39
10:40 ul. Kazimierska/Wiśniowa
Przypominamy, że odpady niebezpieczne zbierane są także
11:00 ul. Brzozowa/Jodłowa
w systemie pojemnikowym:
11:20 ul. Długa 49/Graniczna
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach
11:40 ul. 12-go Marca/Jaśminowa
oświatowych, handlowych, Urzędzie Miasta Redy
12:00 ul. 12-go Marca/Ogińskiego
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych
12:30 ul. Buczka 29-31
lub niewykorzystanych lekarstw ustawione są w aptekach
13:00- 13.20 ul. Gniewowska 14
(przy sklepie)
Także przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, sprzedawca (detaliczny lub hurtowy) ma obowiązek przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego
samego rodzaju.
UWAGA !
W czasie trwania zbiórki, odpady
niebezpieczne należy osobiście dostarczyć
do samochodu i przekazać obsłudze.
Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych
powstałych
w
wyniku
działalności gospodarczej.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: /58/ 6246611, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: /58/ 6247515, dos@kzg.pl
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HARMONOGRAM JESIENNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH 2015
WTOREK
29 wrzesień 2015r.
Gdańska, Asnyka, Brzechwy, Ceynowy, Norwida, Osadnicza, Młyńska,
Fenikowskiego, św. Wojciecha, Obwodowa, Szkolna, Prusa, Zawadzkiego,
Garncarska, Mickiewicza, Poniatowskiego, Cicha, Derdowskiego, Bielawy, Jana
Pawła II, Spokojna, Sportowa, Tenisowa, Łąkowa, Olimpijska, 1 Maja, Morska,
Reja (sektor 2)
ŚRODA
30 wrzesień 2015r.

WRZESIEŃ 2015

I MARATON
ZUMBY FITNESS
W PARKU MIEJSKIM
W sobotnie przedpołudnie
19 września przy sprzyjającej pogodzie był czas aby miłośnicy ruchu i
tańca mogli się spotkać w Parku
Miejskim w Redzie. Trzy panie z
teamu SIS4Fit Weronika, Magda i
Nicola zaproponowały trzygodzinny
Maraton Zumby Fitness mieszkańcom Redy.

Kazimierska, Mostowa, Rolnicza, Słowikowa, św. Józefa, Bociania, Bursztynowa,
Głogowa, Jantarowa, Nasienna, Torfowa, Wodociągowa, Żurawia, Źródlana,
Krucza (sektor 2)
PONIEDZIAŁEK
28 wrzesień 2015r.

Wejherowska, Łososiowa, Rzeczna, Zbożowa, Warzywnicza, Owocowa, Zielna,
Ogrodników, Torowa, Zielarzy, Drogowców, Rzemieślnicza, Cechowa, Ogrodowa,
Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Gniewowska, Kamienna, Buczka, Podgórna,
Orzeszkowej, Jara, Objazdowa, Krótka, Żwirowa, Piaskowa, Zbychowska,
Słoneczna , Spacerowa, Leśna (sektor 1) Krajobrazowa, Ogrodowa, Buczka
(wielorodzinne)
WTOREK
29 wrzesień 2015r.

Przez ten czas w Parku wzięło udział
w zajęciach ponad sto osób, świetnie
się bawiąc. Była też loteria dla
uczestników, a nagrodą były karnety
na zajęcia lub ufundowane przez
sponsorów bony na określone
produkty.

Długa, Sosnowa, Korzenna, Kościelna, Semmerlinga, Miodowa, Rekowska, Podleśna, Górna, Okrężna, Zacisze , Dębowe Zacisze, Biwakowa, Gawędy, Zuchów,
Drużynowa, Wodniaków, Letnia, Rajdowa, Skautów, Harcerska, Obozowa, Wczasowa, Graniczna, Prosta (sektor 1)
ŚRODA
30 wrzesień 2015r.

Kazimierska , Olchowa, Morelowa, Wrzosowa, Topolowa, Nowa, Parkowa,
Kasztanowa, Akacjowa, Jodłowa, Gajowa, Klonowa, Brzozowa (od nr. 1 do ul.
Wiejskiej), Płk. Dąbka, Poprzeczna, Wybickiego, Świerkowa, Dębowa, Wiśniowa,
12 Marca, Wieniawskiego, Fiołkowa, Bezowa, Krokusowa, Storczykowa,
Widokowa, Bratkowa, Irysowa, Konwaliowa, Różana, Chabrowa, G. Bacewicz,
Chopina, Nowowiejskiego, Góreckiego, Karłowicza, Miłosza, Miętowa,
Wiklinowa, Trzcinowa, Polna, Tatarakowa, Łopianowa, Lawendowa , Jaśminowa,
Rumiankowa, Szafranowa, Kwiatowa, Świerzyńskiego, Szymanowskiego,
Paderewskiego, Ogińskiego, Moniuszki, Lutosławskiego, Jarzębinowa (sektor 1)
CZWARTEK
1 październik 2015r.

Pucka, Spółdzielcza, Usługowa, Przemysłowa, Stolarska, Aleja Lipowa, Miła,
Radosna, Tęczowa, Błękitna, Wesoła, Pogodna, Łubinowa, Wspólna, Jęczmienna,
Żytnia, Chmielna, Pszenna, Brzozowa (od ul. Wiejskiej do końca), Wierzbowa,
Owsiana, Jaworowa, Modrzewiowa, Bukowa, Cyprysowa, Jesionowa, Cisowa,
Wiejska (sektor 1)_ Pucka (sektor 2)

O działalności teamu mówi pani
Weronika: team Sis4Fit powstał z
pasji i zamiłowania do sportu oraz
zdrowego trybu życia. Łączy nas
przyjaźń, rodzina, praca i wspólny
cel. Chcemy dzielić się naszym
doświadczeniem i wiedzą, a także
promować życie w stylu fit.
Działamy jako trenerki personalne i
instruktorki fitness na terenie całego
Trójmiasta. Pracujemy w największych klubach fitness w Gdyni i
Rumii – Pure Jatomi Fitness, Klub
Activ, My Gym. Razem trenujemy
oraz organizujemy wydarzenia sportowe, a także gościnnie występujemy
na eventach w całym Trójmieście.
Tekst: M.K.
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Aktualnie trwają zapisy do Garmin
MTB
Series
na
stronie
www.mtbseries.pl

PROGRAM IMPREZY
08:00 – 10:00 – wydawanie
pakietów startowych (biuro
zawodów)
10:30 – oficjalne otwarcie
zawodów
11:00 – start poszczególnych
dystansów
14:15 – ceremonia wręczania
nagród
Organizator zastrzega sobie prawo
do zmian minutowego programu
imprezy wynikających ze specyfiki
każdej edycji Garmin MTB Series.
Biuro zawodów, Start i Meta Szkoła
Podstawowa nr 6, przy ul.
Gniewowskiej 33.
Serdecznie zapraszamy miłośników
rowerów górskich do udziału w
Rajdzie.

MOSIR ZAPRASZA NA
BIEGI W PARKU

GARMIN MTB SERIES W REDZIE
W niedzielę, 11 października 2015 roku w Redzie odbędzie trzeci i ostatni
etap cyklu Garmin MTB Series 2015. Po udanym, zeszłorocznym debiucie cyklu
zawodów kolarstwa górskiego, marka Garmin wspólnie z organizatorem cyklu firmą LaboSport Polska s.c. - ponownie zapraszają do wzięcia udziału w wyścigach. W tym roku zawodnicy będą mogli rywalizować w trzech etapach tydzień po
tygodniu, a klasyfikacją generalną cyklu będzie suma czasów tych właśnie etapów.
Kolarze będą mogli wystartować na jednym z dwóch dystansów: Mini ok. 25 km (1
pętla) oraz Midi ok. 50 km (2 pętle).
III edycja odbędzie się w niedzielę 11 października w Redzie.
Cała trasa przebiega na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Długość jednej pętli na Garmin MTB Series Reda wynosi ok. 25 km, a każdy
zawodnik będzie miał do wyboru dwie opcje długości trasy:
-dystans "Mini" 25 km,

Szczegóły na www.mosir.reda.pl

-dystans "Midi" 50 km.

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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JESIENNE ZAPOWIEDZI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W REDZIE

KONCERT ANNY WYSZKONI

Zapraszamy na recital Anny Wyszkoni - 18 października o
godzinie 18:00 w Fabryce Kultury w Redzie (ul. Łąkowa
59A).
Bilety w przedsprzedaży 30 PLN, w dniu koncertu 35 PLN do nabycia w kasie Fabryki Kultury (możliwość rezerwacji
telefonicznej). Anna Wyszkoni (ur. 21 lipca 1980 roku w
Tworkowie na Górnym Śląsku) - wokalistka, kompozytorka,
autorka tekstów. Właścicielka czterech Platynowych i trzech
Złotych Płyt. Jej pierwszy solowy album "Pan i Pani" uzyskał
status Podwójnej Platynowej Płyty przekraczając nakład 60
tys. egzemplarzy. W 2012 roku Ania wydała swój drugi
autorski album pt. „Życie jest w porządku", który już po
dwóch miesiącach sprzedaży otrzymał status Złotej Płyty, a w
maju 2015 roku stał się, tak jak pierwszy, Podwójnie
Platynowy.
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