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XV-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W REDZIE
Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie
im. Jana Pawła II, 16 maja obchodziła 15 lecie
szkoły. W programie obchodów było podsumowanie
Miejskiego
Konkursu
Wiedzy
o
Janie
Pawle
II,
przedstawienie teatralne dzieci uczęszczających do SP 6, oraz

odsłonięcie edukacyjnego labiryntu. Dyrektor szkoły
Mirosław Rożyński w imieniu swoim i grona pedagogicznego szkoły podziękował osobom, które przez miniony czas
wspomagały działania szkoły. Z okazji jubileuszu na ręce
dyrektora zostały złożone życzenia dalszego rozwoju szkoły i
osiągnięć pedagogicznych. Tekst i foto: Michał Kaczmarek

INDIAŃSKA PRZYGODA W BIBLIOTECE
Z okazji tegorocznych obchodów
Tygodnia
Bibliotek,
Miejska
Biblioteka
Publiczna w Redzie zorganizowała cykl zajęć
dla najmłodszych pod hasłem „Indiańska
przygoda w Bibliotece”.
Dzieci
z
redzkich
przedszkoli
poznały kulturę i obyczaje Indian, oglądały
zgromadzone w czytelni eksponaty – były
pióropusze, łuki, łapacze snów, tipi i tomahawki.
Dużo radości sprawiło maluchom używanie
swoich nowych indiańskich
imion,
które
przybrali podczas inicjacji na członków
plemienia.
Punktem
kulminacyjnym
imprezy były odwiedziny Wielkiego Wodza –
Pędzącego Wilka. Zajęcia obfitowały w różnego
rodzaj zabawy ruchowe, takie jak
indiańskie tańce wokół ogniska, czy polowanie na
bizony. Po radosnych indiańskich zabawach
dzieci złożyły przysięgę książce i zostały pasowane na czytelników. Uroczystego pasowania dokonała Pani Teresa Kania Zastępca
Burmistrza
Redy.
Indiańska
przygoda
dostarczyła
przedszkolakom
wielu
ciekawych
wrażeń. Dzieci opuściły bibliotekę z upominkami i uśmiechami na twarzy.
Tekst H. Matuszak

UWAGA – ZMIANA GŁÓWNEJ SIEDZIBY URZĘDU MIASTA REDY

Informujemy, że z dniem 9 czerwca główna siedziba Urzędu Miasta Redy będzie się
znajdować w budynku przy ulicy Gdańskiej 33, gdzie zostaną przeniesione wszystkie referaty, oprócz
Referatu Spraw Obywatelskich oraz Referatu Gospodarki Komunalnej (śmieci), a także części
Referatu Finansowego (podatki) i stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
które pozostaną w starym budynku przy ulicy Puckiej 9.

Telefony pozostają bez zmian.
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INFORMACJE MOPS REDA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie Sekcja Świadczeń
Rodzinnych Informuje:
dot: opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych, którzy utracili
świadczenie pielęgnacyjne na mocy niekonstytucyjnego przepisu.
W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567)
Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i
wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa
decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie,
jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z
mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny
art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie
ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia
pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu
obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania
świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których:
a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub
posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla
opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie
zasiłku dla opiekuna.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ
ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek
osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać
maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony,
chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ ustalający prawo
będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie
rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu
potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla
opiekuna.
Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy. Ustawa
nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca
2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie
ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30
czerwca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna
oraz o warunkach nabywania do niego prawa.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 23 kwietnia 2014 r.,
została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 30 kwietnia 2014r. Ustawa wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wobec obowiązku przekazania stosownej informacji Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Redzie Sekcja Świadczeń Rodzinnych zwróci się do osób
uprawnionych w formie pisemnej dotyczącej warunków, trybu i sposobu
przyznania zasiłku dla opiekuna.
Informacji telefonicznych udziela się od poniedziałku do piątku w godz.
8ºº - 15ºº tel. 58 678-74-87
Kierownik MOPS Reda Małgorzata Klebba
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KAMERY NA
PODRZUCAJĄCYCH
ŚMIECI
Władze miasta Redy planują
zamontować kamery przy śmietnikach i
dzikich wysypiskach, aby zniechęcić
ludzi do podrzucania śmieci.
Jak informują pracownicy
Referatu
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi Urzędu Miasta w Redzie,
kontrolą nie objęto wszystkich śmietników w mieście ale tylko te, przy których
systematycznie podrzucane są śmieci
komunalne i odpady wielkogabarytowe
takie jak m.in. stare telewizory i zużyty
sprzęt AGD, opony samochodowe, meble
i ubrania, gruz budowlany czy szkło
okienne. Na bieżąco kontrolowane są
również miejsca, na których powstają
nielegalne wysypiska śmieci. Problem
jest duży dlatego, aby skutecznie
walczyć z tym procederem zostaną zamontowane dlatego po ustaleniu sprawcy
wykroczenia nałożony zostanie mandat
do 500 zł, a w postępowaniu sądowym,
kara wynosi nawet do 5.000 zł. A
przecież koszt podpisania umowy za
odbiór odpadów komunalnych w
Urzędzie Miasta nie jest wcale duży. To
zaledwie 11 zł przy segregacji odpadów i
17 zł przy nie segregacji miesięcznie od
osoby, niezależnie od ilości odebranych
śmieci. Warto dodać, że uprzątnięcie
podrzuconych śmieci to dla miasta straty
finansowe, za które płacą wszyscy
mieszkańcy.

ZAPRASZAMY NA I BIEG
REDZKI
MOSiR Reda zaprasza na I
Bieg Redzki podczas tegorocznych
obchodów Dni Miasta Redy. Start/Meta
biegu nastąpi na skrzyżowaniu ulic 12
Marca oraz Narcyzowej. Uczestnicy na
miejsce startu przewiezieni zostaną
autobusami, odjazd autobusów spod
biura biegu godz.10.20 lub transportem
własnym. Trasa biegu będzie prowadzić:
drogą gminną ul. 12 Marca w Redzie
/1,2 km/ na odcinku, skrzyżowanie ulic
12 Marca oraz Narcyzowej do granicy z
lasem, szlakiem niebieskim w lesie
Puszczy Darżlubskiej /2,3km/ x 2. łączenie szlaku z ul. 12 Marca do skrzyżowania ulic 12 Marca i Karłowicza
/1,5km/ x 2. Dystans biegu to 10000m.
Trasa będzie się składać z 2 rund po 3,8
km oraz dobiegu ze startu i mety po 1,2
km. Limit czasu na pokonanie trasy
wynosi 1,5 godziny.
Zgłoszenia można dokonać
elektronicznie do dnia 5 czerwca na
stronie
www.mosir.reda.pl,
lub
www.elektronicznezapisy.pl oraz w
dniu zawodów tj. 07.06.2014r. w godz.
8.30–10.00. Szczegółowy regulamin
dostępny jest na stronach internetowych:
urzędu miasta oraz MOSiR-u, lub w
Biurze Zawodów: Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, ul. Łąkowa 59,
84-240 Reda.
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UCZCZONO 223 ROCZNICĘ UCHWALAENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA I 10 ROCZNICĘ
WSTĄPIENIA POLSKI DO UE
We wtorek, 29 kwietnia w ZS2 uczczono 223
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i 10 rocznicę
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tym razem jednak,
postanowiono odejść od tradycyjnej formy uroczystego apelu
i pójść z duchem czasu. Zamiast standardowej akademii,
gimnazjaliści z klasy 3A pod kierunkiem Barbary
Stenzel-Wencel przygotowali słuchowisko, które pozostali
uczniowie Zespołu Szkół wysłuchali przez szkolny
radiowęzeł.
Tekst: Barbara Stenzel-Wencel

I MIEJSCE MACIEJA ROZALEWSKIEGO Z
SP NR 3 W OGÓLNOPOLSKIM PLASTYCZNYM
KONKURSIE LOGOPEDYCZNYM
W marcu br. uczniowie z SP3 wzięli udział w XVI
Ogólnopolskim Plastycznym Konkursie Logopedycznym
„Syczące węże”. Organizatorem konkursu było Miejskie
Przedszkole Integracyjne nr 6 w Kołobrzegu oraz
Wydawnictwo Komlogo. Celem konkursu było rozbudzenie
plastycznej i językowej twórczości u dzieci z trudnościami w
mówieniu. Jedenaścioro uczniów z klas młodszych pod
kierunkiem logopedy, Magdy Rojek, wykonało węże
przestrzenne oraz inne prace plastyczne. Jury wyłoniło
zwycięzców spośród 2950 prac z całej Polski. Maciej
Rozalewski z SP3 zajął I miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Zwycięskie prace wyróżniały się umiejętnością
przedstawienia
tematu,
samodzielnością
wykonania,
walorami estetycznymi i pomysłowością. Gratulujemy!
Tekst: Magda Rojek

KOLEJNY SUKCES ZERÓWKOWICZA
Z SP nr 3
Podczas XXIV Ogólnopolskiego Biegu Orłów z cyklu
"Kaszuby Biegają 2014", który odbył się 3 maja, Szymon
Gdanietz z OB ze Szkoły Podstawowej nr3 zajął II miejsce
w Biegach Młodzieżowych chłopców – rocznik 2007 i
młodsi. Podstawowym celem imprezy jest popularyzacja
biegania jako podstawowej formy rekreacji i aktywnego
wypoczynku oraz upowszechniania kultury fizycznej.
Szymonowi gratulujemy i czekamy na kolejne jego sukcesy.
Tekst: Maria Szymoniak

UCZENNICA Z SP3 LAUREATKĄ KONKURSU
„BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE
W KOMIKSIE"
W dniu 15 kwietnia 2014r. odbyło się
rozstrzygniecie międzyszkolnego konkursu pt. „Baśnie i
legendy kaszubskie w komiksie", który został zorganizowany
przez Szkołę Podstawową nr 10 w Rumi. Uczestnicy musieli
przedstawić w formie komiksu jedną z legend dotyczącą
ziemi kaszubskiej oraz wykazać się znajomością języka
kaszubskiego.
Uczennica
klasy
Va
Aleksandra
Kwiatkowska zajęła III miejsce.
Tekst: M. Niewiadomska

ŚWIETLICOWY KONKURS
„PODRÓŻE PO EUROPIE” W SP nr 3

Na początku maja dzieci korzystające z zajęć
świetlicowych w SP3 miały okazję poznać i poszerzyć swoją
wiedzę na temat krajów europejskich, ich zabytków,
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zwyczajów, menu. Dzieci same uzupełniały europejską
gazetkę, oglądały ilustracje i walutę Unii Europejskiej oraz
słuchały ciekawych historii. Zajęcia te prowadzone przez
panią Izabelę Jarzębską – Pawłowską, trwały przez cały
tydzień i wywoływały wiele emocji wśród najmłodszych
świetlików. Dzieci gościły także misie z różnych krajów
europejskich: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Szwecji,
Niemiec. Na zakończenie podróży po Europie dzieci mogły
wziąć udział w konkursie, w którym musiały wykazać się
m.in. wiedzą o europejskich postaciach bajkowych oraz
wiadomościami o Unii Europejskiej. I miejsce w konkursie
zajęli: Natalia Jungiewicz z 3c i Maciej Skibiński z 3c. Zaś
na II miejscu znaleźli się: Igor Sawicki z 2b i Jakub
Formella z 3c. Zwycięzcy
oraz pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy oraz ciekawe nagrody
pochodzące z różnych krajów Europy.
Serdecznie gratulujemy!
Tekst: Teresa Dopke

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA
W LĘBORKU
W piątek, 9 maja na Hali Widowiskowo-Sportowej
przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku, odbyła się już siódma
edycja „Międzynarodowego Festiwalu Tańca" w ramach
Międzynarodowych Dni Tańca Lębork 2014. Uczennica
klasy 0b z SP3 – Wiktoria Drewnik, wraz ze swoją
formacją kolejny już raz „wytańczyli” złoty medal. Tym
razem dziewczynki startowały w kategorii free style do lat 8.
Wiktorii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCESY LEKKOATLETÓW
GIMNAZJUM NR 1
Po sukcesach w Halowych Mistrzostwach Okręgu
Młodzików w LA uczniowie trenujący pod kierunkiem
nauczycieli: Ilony Myszk i Krzysztofa Jędrzejewskiego
ponownie stanęli na podium. 4 IV 2014 w Rumi podczas
Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego w Indywidualnych
Biegach Przełajowych Daria Kohnke zajęła II miejsce,
Mikołaj Karłowski III, a Bartłomiej Trocki uplasował się na
V pozycji. 5 kwietnia w IX Ogólnopolskim Biegu Piaśnickim
Agata Borawska wywalczyła V miejsce w biegu na 1500
metrów. Daniel Grunwald również zajął V miejsce
w IX Wojewódzkim Kaszubskim Biegu Przełajowym w Linii.
26 kwietnia podczas wojewódzkiego otwarcia sezonu lekkoatletycznego w Cetniewie Daria Kohnke
(trener: T.
Pelpliński) zajęła I miejsce w biegu na 1000 metrów i z
czasem 3.06.30 ustanowiła nowy rekord szkoły.
Sukcesem mogą pochwalić się także chłopcy. Konrad
Kobiella zajął II miejsce w dwóch dyscyplinach: w pchnięciu
kulą oraz rzucie dyskiem młodzików, Krystian Pettke II
miejsce w pchnięciu kulą juniorów młodszych a Aleksander
Jagiełło III miejsce w rzucie oszczepem młodzików.

Wysoki poziom reprezentuje także absolwentka
naszego gimnazjum Martyna Niećko. W Mistrzostwach Okręgu
w Biegach Przełajowych, które odbyły się 15 marca w Żukowie
Martyna, reprezentując klub UKS Jedynka Reda (trener LA:
Ilona Myszk), zajęła I miejsce na 2000 m. Jednak jej
największym sukcesem jest zdobycie brązowego medalu podczas
Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych Juniorów Młodszych
Kołczewo/Międzyzdroje 29.03. Martyna była jedyną medalistką
wśród pań z województwa pomorskiego. Jej kadrowym
trenerem jest Zbigniew Rolbiecki.
Tekst: A.Gajewska
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MEDALISTKA Z REDY
Dwa
dni
w
hali
widowiskowo
–
sportowej
Akademii Wychowania i Sportu w Gdańsku odbywały się XXV
Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym. Wystartowało pond 300
zawodniczek i zawodników wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich w kategoriach seniorów, młodzieży, juniorów, juniorów
młodszych.
Była
to
też
jedna
z
kwalifikacji
do
tegorocznych jesiennych mistrzostw świata w Genewie. Na najniższym
stopniu podium seniorek w konkurencji KO - GO Kumite stanęła
Małgorzata Zabrocka
mieszkanka Redy, trenująca w Klubie
Karate Wejherowo. Małgorzata zajęła także czwarte miejsce w KATA
indywidualnym,
miejmy
nadzieję
że
redzianka
znajdzie
uznanie w oczach selekcjonerów i będzie reprezentantką Polski w
Genewie. Nie tylko Małgorzata Zabrocka startowała jako zawodniczka,
ale także jako organizator mistrzostw, była odpowiedzialna za
przygotowanie pokazu najmłodszych adeptów tej sztuki walki z
karate Klubu Wejherowo przed finałami seniorek i seniorów. Pokaz był
bardzo udany co zgromadzeni w hali przyjęli gromkimi
oklaskami. Warto podkreślić że przy organizacji mistrzostw pomagały
też
inne
mieszkanki
naszego
miasta.
Małgorzata
Zabrocka w czasie Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, z okazji obchodów
Dni Miasta Redy 6 czerwca br. odbierze nagrodę Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia sportowe w roku ubiegłym.
Tekst i foto: Michał Kaczmarek

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. LECHA WAŁĘSY W REDZIE
W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
Laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz
konkursu matematycznego „Pangea” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej prezentował artykuł w Biuletynie
Informacyjnym nr 4. Dzisiaj pamiątkowe zdjęcie. Również w pozostałych konkursach uczniowie naszego gimnazjum osiągnęli
bardzo dużo sukcesów, dlatego prezentujemy tylko tych, którzy zdobyli najwyższe lokaty.
Lp.

Nazwa konkursu

Laureaci

1.

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny
(organizator: ZS nr 1 Reda)

konkurs wiedzy ekologicznej
II m. Agata Borawska
III m. ex aequo Zuzanna Majkowska, op. A. Brzeska
kat. poezja
III m. ex aequo Hanna Drewek, op. K. Hincke
kat. proza
II m. ex aequo Diana Fryc
III m. Weronika Runtz, op. A. Gajewska
kat. fotografia
II m. Klaudia Hebel
III m. ex aequo Karolina Zdrojewska, Adrian Bardo, Mieszko
Opielewicz op. A. Brzeska

2.

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny dla gimnazjów
(organizator: Gimnazjum Jezuitów w Gdyni, LOP)

I m. Barbara Skrzypkowska
III m. Paweł Pohl op. G. Okrój

3.

III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla
uczniów klas III (organizator: I LO w Rumi)

I m. Dominika Czapiewska
op. Magda Hajdel-Drożańska

4.

III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Super
Bowl (organizator: ZSP we współpracy
z Gimnazjum nr 1 w Redzie)

kat.2 II m. Michał Walczak
kat.3 III m. Dominika Czapiewska
op. M. Hajdel-Drożańska

5.

IV Powiatowy Konkurs Europejski

konkurs wiedzy I m. Aleksandra Stępińska, op. Ł. Kamiński
kat. prezentacja multimedialna
II m. Błażej Witczak
III m. Krystian Pettke op. M. Gudalewicz

6.

II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla
Gimnazjów (organizator: I LO Rumia)

III m. Mikołaj Majkowski
op. L. Szczepańska

7.

VII Międzygimnazjalny Turniej Chemiczny
(organizator: ZSP nr 4 w Wejherowie)

II m. drużyna w sładzie: Barbara Skrzypkowska, Daria
Kaczmarczyk, Aleksandra Stępińska
wyróżnienie za najlepiej napisany test
Barbara Skrzypkowska, op. E. Jegierska

8.

III Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
(organizator: Gimnazjum nr 2 w Redzie)

I m. Igor Ewertowski
op. H. Rotta, B. Wawrzyniak
II m. Jakub Nalepa, op. Ł. Kamiński, L. Szczepańska
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Kanalizacja sanitarna
- obowiązki i korzyści
Stan
gospodarki
ściekowej
na
terenie
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z
roku na rok ulega znacznej poprawie dzięki
zaangażowaniu i współpracy lokalnych samorządów oraz
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W myśl
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków na terenie miasta Redy działalność w tym
zakresie prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. z Gdyni.
Starając się o dotacje na ten cel z funduszy
krajowych oraz unijnych, gmina stwarza mieszkańcom
warunki do przyłączenia do sieci a tym samym znacznego
ograniczeniem
ponoszonych
kosztów.
Regularna
rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci przynosi wiele
wymiernych efektów, m.in.:
1) likwidacja zbiorników na nieczystości płynne i
odprowadzanie ścieków bezpośrednio do oczyszczalni
poprzez nową sieć kanalizacyjną zapewnia poprawę
jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz
jakości gleby,
2) podłączenie do kanalizacji sanitarnej z jednej strony
rozwiązuje problem odprowadzania ścieków, a z
drugiej pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet
do 300% w stosunku do kosztów związanych z
wywozem szamba.
Na chwilę obecną, koszt wywozu 1 m3 nieczystości
ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych z
terenu miasta Redy wynosi, ok 20 zł brutto, zaś koszt
zagospodarowania 1m3 nieczystości ciekłych z
nieruchomosci podłączonych do kanalizacji sanitarnej,
zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin “Dolina Redy i Chylonki” wynosi 5,99zł
brutto. Koszt zagospodarowania nieczystości ciekłych w
przypadku korzystania z sieci kanalizacyjnej jest zatem
ponad trzykrotnie niższy. Biorąc pod uwagę powyższe
stawki, czteroosobowa rodzina po podłączeniu
nieruchomosci
do
kanalizacji
sanitarnej
może
zaoszczędzić ok 1500 zł rocznie.
Odprowadzanie nieczystości ciekłych poprzez
przyłącze do sieci kanalizacyjnej nieweluje całkowicie
także niebezpieczeństwo przykrych konsekwencji
związanych z przepełnieniem i wylaniem szamba.
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3) wraz z podłączeniem posesji do sieci kanalizacyjnej
podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość
nieruchomości i jest dodatkowym atutem w
przypadku jej sprzedaży.
Czy muszę przyłączyć się do wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej?
W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
„właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie
nieuzasadniona,
wyposażenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych”.
Zgodnie z powyższym,
obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
dla mieszkańców powstaje w momencie jej
wybudowania.
Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie
przyłączenia
nieruchomości
do
sieci
sprawuje
wójt/burmistrz/prezydent miasta, który w przypadku
uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania
decyzji nakazującej jego wykonanie. Niewykonanie
decyzji, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach może podlegać sankcji w postaci
nawet kary grzywny.
Miasto Reda jako jedna z gmin-członków
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
realizuje zadania w zakresie rozwoju infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej na podstawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji zatwierdzonego przez
Zgromadzenie Związku. Plan dostępny jest dla
mieszkańców w Urzędzie Miasta oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Związku (bip.kzg.pl).
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia www.kzg.pl
-gospodarka odpadami: tel. (58)6246611, dgo@kzg.pl
-ochrona środowiska, edukacja ekologiczna
tel. (58)6247515, dos@kzg.pl

MAJ

2014

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

7

OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA PÓŁNOCNYCH KASZUBACH
W Pucku 29 kwietnia br.
oficjalnie otwarto sezon turystyczny na
Północnych Kaszubach. Konferencję
zorganizowały po raz trzeci samorządy
współpracujące w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów i Starostów „NORDA”,
które wspólnie zaprezentowały ofertę
turystyczną naszego regionu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele
miasta Gdyni oraz gmin i powiatów
Kaszub
Północnych, w tym m.in.
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek
i gospodarz konferencji burmistrz
Pucka Marek Rintz. Redę reprezentował Burmistrz Krzysztof Krzemiński.
Otwarciu sezonu w Pucku towarzyszyła
plenerowa wystawa fotograficzna,
występy
kaszubskich
zespołów
młodzieżowych
oraz
inscenizacja
najazdu kaprów na port.
Forum „NORDA” nie jest
stowarzyszeniem ani związkiem gmin.
Tworzy je grupa ludzi, którzy uważają,
że wspólny wysiłek daje czasami lepsze efekty niż jednostkowe działania i którym leży na sercu pomyślny rozwój ich gmin oraz starostw.
W tym roku Gminy skupione w Metropolitalnym Forum Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA przygotowały wspólnie
m.in. aplikację mobilną „Gdynia i Północne Kaszuby". To zarówno przewodnik, mapa, jak i kalendarz imprez. Niezależnie od tego,
uzyskamy informację o odległości do wybranej atrakcji turystycznej oraz o tym, jakie interesujące miejsca znajdują się w pobliżu. Aplikacja jest
bezpłatna, dostępna dla użytkowników urządzeń z systemem android i iOS. Wystarczy pobrać ją w sklepie Google Play lub App Store.

POSADZILI DRZEWO ŻYCIA DLA PAPIEŻA
Na oryginalny pomysł wpadł zarząd
Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Redzie,
który w obecności
swoich
mieszkańców
uroczyście posadził drzewo życia – miłorząb
japoński dla uczczenia kanonizacji błogosławionego papieża Jana Pawła II. Posadzenie
drzewa odbyło się przy Alei Jana Pawła II
w pobliżu Biedronki. Miłorząb japoński
to olbrzymie drzewo pochodzące z Chin.
Liście rośliny od wieków wykorzystywane są
w tradycyjnej medycynie Chin, a z czasem
zaczęły mieć zastosowanie na całym świecie.
Miłorząb
jako
drzewo
przetrwał
w niezmienionej postaci ponad 150 mln lat,
dlatego też przy licznym udziale mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie odbyła
się uroczystość jego posadzenia. „Drzewa
życia” przy skrzyżowaniu Alei Jana
Pawła II i ulicy Pawła Bielawy zostało
poświęcone
pamięci
kanonizowanemu
papieżowi
Janowi
Pawłowi.
Pomysł
uświetnienia w taki sposób faktu powołania
do grona
świętych
wielkiego
Polaka,
przedstawił zarząd spółdzielni przy okazji
spotkania z burmistrzem miasta Krzysztofem
Krzemińskim. -Połączenie realizowanego obecnie zagospodarowania terenów zielonych i związanych z tym nasadzeń roślin z datą kanonizacji
przy nie zagospodarowanym terenie Alei Jana Pawła II, stworzyło możliwość ustanowienia symbolu dla tego wydarzenia – wyjaśnia Dariusz
Szczepiński, wiceprezes spółdzielni. Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie mieszkańców, którzy wpierali działania zarządu, a także tempo
w jakim zrealizowano przedsięwzięcie. Na uzyskanie wymaganej zgody Urzędu Miasta oraz wybór drzewa i przygotowanie projektu spółdzielnia miała kilkanaście dni. Mimo tak krótkiego czasu udało się wyszukać stosowną roślinę tj. 8-letni okaz miłorzębu spod Bydgoszczy,
który przeszedł kilkudniową „aklimatyzację” na terenie MPC Koksik oraz wykonać prace pod wydzielenie i ogrodzenie. Wzruszająca
uroczystość odbyła się z udziałem burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego jego zastępcy Teresy Kani i radnej Karoliny Bochan, a którą
poprowadził Dariusz Szczepiński, wice prezes spółdzielni. Ks. Mariusz z parafii Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny odprawił ceremonię,
a laudację nt. św. Jana Pawła II wygłosił pan Szczepiński. Miłym akcentem było wystąpienie burmistrza miasta, podkreślające zasługi papieża
dla ludzkości i wagę jego duchowego dziedzictwa dla społeczności katolickiej.
Tekst/Foto: Daria Dunajska
Reda – Miejski Biuletyn Informacyjny. Wydawany przez Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, tel.: (58) 678 80 23, fax.: (58)678 31 24.
Redaguje Iwona Miklewska-Szczygieł tel.: (058) 678 80 33, e-mail: promocja@reda.pl, Druk: „Typograf”, Rumia, ul. Kościuszki 12
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ZAPRASZAMY NA PIKNIK EKOLOGICZNY Z
OKAZJI DNIA DZIECKA
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MDK REDA ZAPRASZA NA TRZECIĄ EDYCJĘ
FESTIWALU DRAP RAP

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MAŁE TRÓJMIASTO KASZUBSKIE
- 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ”
Stowarzyszenie Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie, Prezydent
Miasta Wejherowa, Burmistrz Miasta Redy, Burmistrz Miasta Rumi
ogłaszają konkurs fotograficzny „Małe Trójmiasto Kaszubskie – 10 lat
w Unii Europejskiej”.
Celem konkursu jest uwrażliwienie na zmiany w miastach, które nastąpiły
w okresie ostatnich 10 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, chodzi
o przemiany społeczne, ukazanie architektury nowo powstałych obiektów,
rewitalizowanych miejsc i rejonów Wejherowa, Redy, Rumi oraz piękna
przyrody w ich otoczeniu. Zdjęcia
będą
wykorzystane
w materiałach
promujących trzy miasta.
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:
I Wejherowo - 10 lat w Unii Europejskiej
II Reda - 10 lat w Unii Europejskiej
III Rumia - 10 lat w Unii Europejskiej
Konkurs skierowany jest do wszystkich dorosłych amatorów fotografii mieszkających na terenie
Małego Trójmiasta Kaszubskiego - Redy, Rumi i Wejherowa.
Konkurs trwa od 1 maja do 31 lipca 2014 roku.
Organizatorzy przyznają nagrody pieniężne w każdej kategorii. Za I miejsce 500 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł.
Organizatorzy mają prawo nie przyznać nagród w danej kategorii za dane miejsce.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników i wręczenia nagród organizatorzy opublikują na stronach internetowych miast.
Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej urzędu miasta www.miasto.reda.pl.

