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STACJA KULTURY
8 czerwca 2013r. nastąpiło historyczne
otwarcie drzwi Stacji Kultury dla szerszej
publiczności! Pierwszy raz w Stacji Kultury miał
miejsce wernisaż wystawy. Pierwszym artystą,
który swoje instalacje zaprezentował na ścianach
byłego obiektu nazywanego do końca 2012r.
SW-11 (stacja wymiennikowa KOKSIK-a) był
Karol Formela (absolwent poznańskiej Akademii
Sztuk Pięknych). Jego minimalistyczno konstruktywiczną wystawę "Tu nie ma miejsca na emocje"
przez prawie dwie godziny odwiedziło około 70
osób, które mogły porozmawiać z autorem (tym
razem również w roli kuratora) nt. jego prac. Co
ciekawe przybyli goście nie tylko oglądali ale i
dyskutowali ze sobą na temat przesłania i
koncepcji prac. W Stacji Kultury planowane są już
kolejne wystawy i inne akcje, które będą
realizowane w tym budynku (ul. Łąkowa 51) do
czasu remontu i rozbudowy na cele przyszłego redzkiego centrum kultury. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Stacji Kultury
na facebooku (www.facebook.com/stacjakulturyreda), która aktualizowana jest na bieżąco.
Tekst: PP

PIŁKARZE NA MEDAL
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Lecha
Wałęsy w Redzie zdobyli
brązowy medal w jednym z
największych
turniejów
piłkarskich dla gimnazjalistów w Polsce Coca-Cola
Cup 2013. Finał odbył się w
dniach
7-8
czerwca
na Rynku Głównym
w
Krakowie. Specjalnie na tę
okazję zbudowano boisko
z naturalną
trawą
oraz
trybuny, z których około 40
tysięcy widzów kibicowało
najlepszym
drużynom
z poszczególnych
województw.
W
tegorocznej
edycji turnieju uczestniczyło
około 3500 drużyn. Runda
eliminacyjna rozgrywana
na szczeblu województwa
składała się z trzech etapów. Miała na celu wyłonienie 16 najlepszych zespołów chłopców i 8 zespołów dziewcząt. Niestety,
dziewczęta z naszego gimnazjum nie awansowały, ale chłopcy już na tym etapie pokazali swoją klasę. W siedmiu r ozegranych
meczach strzelili 37 (!) goli, a stracili tylko 8. W drugim etapie uzyskali najwyższy w turnieju wynik bramkowy: pokonali
Gimnazjum z Pucka 9:1. Kolejnym etapem rozgrywek był finał wojewódzki, który odbył się 25 maja w Gdyni. Młodzi piłkarze
zdobyli tytuł najlepszej męskiej drużyny w województwie pomorskim. W meczu o najwyższy stopień podium w pięknym stylu
pokonali drużynę Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Słupsku 6:3. Maciek Cackowski został wybrany najlepszym bramkarzem
rozgrywek. Natomiast w finale ogólnopolskim w Krakowie gimnazjaliści ulegli tylko mistrzom (Gimnazjum Sportowe Gliwice)
i wicemistrzom kraju (Gimnazjum nr 4 Biała Podlaska). W Fazie Pucharowej w meczu z przyszłymi wicemistrzami kraju
zabrakło im szczęścia, ponieważ przegrali w dogrywce 2:1. Natomiast w walce o trzecie miejsce pokonali w dogrywce Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 57 w Bydgoszczy 4:3. Decydującego gola strzelił Dawid Hebel. W finale zdobyli 20 bramek,
najwięcej - kapitan drużyny Patryk Regulski – 9. Podczas pobytu w Krakowie piłkarze spotkali się z ambasadorami turnieju:
Robertem Lewandowskim i Anną Dereszowską oraz Robertem Korzeniowskim.
Dziękujemy za wsparcie finansowe Urzędowi Miasta w Redzie, a młodym piłkarzom życzymy wspaniałej kariery
sportowej, co najmniej na miarę Roberta Lewandowskiego.
Brązowy medal zdobyła drużyna w składzie: Patryk Regulski, Maciek Cackowski, Sebastian Grzenkowicz, Dawid Hebel,
Przemek Ronkowski, Jakub Zdrojewski, Jakub Nalepa, Daniel Grunwald, Bartek Trocki, Daniel Stuba.
Trenerzy: Jarosław Sapiński, Tomasz Formella
Tekst: Alina Gajewska

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

CZERWIEC 2013

3

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODPADÓW
Szanowni Mieszkańcy!!!
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi pragnę przedstawić
najważniejsze informacje, głównie dla właścicieli domków jednorodzinnych:
1) Pojemniki na odpady zmieszane nie będą zmieniane.
2) Wyjątek stanowią pojemniki, które dotychczas należały do firmy PUK w Rumi. Nowe pojemniki zostaną dostarczone
przez firmę REMONDIS Sp. z o.o w dniach od 27 do 30 czerwca 2013 r. Właścicieli nieruchomości prosimy
o obecność na terenie posesji w celu umożliwienia wstawienia i potwierdzenia odbioru pojemników.
3) W dniach od 27 do 30 czerwca 2013 r. firma REMONDIS Sp. z o.o. dostarczy wszystkim mieszkańcom, w zabudowie
jednorodzinnej, komplet worków na odpady segregowane.
4) Niezależnie od dotychczasowych harmonogramów w pierwszym tygodniu lipca 2013 r. firma REMONDIS Sp. z o.o.
wywiezie odpady komunalne zmieszane i segregowane ze wszystkich posesji w zabudowie jednorodzinnej
w Redzie.
5) Wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje w Urzędzie Miasta w Redzie, otrzymają w lipcu br. pisma z
indywidualnym numerem konta, kwotą i terminem dokonania opłaty oraz ulotkę z podstawowymi informacjami na temat
gospodarowania odpadami.
6) 6 lipca 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900 w Miejskim Parku Rodzinnym nad rzeką Reda,
FESTYN EKOLOGICZNY, na który serdecznie zapraszamy.

odbędzie się

Dziękujemy za zrozumienie, czekamy od Państwa na uwagi, które pomogą nam zapewnić właściwe funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta
Krzysztof Krzemiński
PODZIĘKOWANIA

Burmistrz Miasta Redy serdecznie dziękuję Proboszczom Redzkich Parafii za pomoc w przekazywaniu
informacji nt. systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół, którzy wzięli
udział w akcji sprzątania lasu w dniu 21 czerwca 2013 r.
składamy serdeczne podziękowania. Wasza postawa jest
wzorem godnym do naśladowania. Gratulujemy rodzicom doskonałego

wychowania dzieci w poczuciu

odpowiedzialności za ochronę środowiska. Czysty las,
wokół miasta, to nie tylko komfort i dobre samopoczucie,
ale przyczynek do lepszego wizerunku Redy.
WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

W

dniu

uzupełniające

23
do

czerwca
Rady

2013

Miejskiej

r.

odbyły

się

wybory

w

Redzie,

w

okręgu

wyborczym nr 6. Frekwencja wyborcza wyniosła 19,72 %. Nowym radnym
został Sebastian Kozioł – KWW Razem Dla Redy , gratulujemy i życzymy
owocnej pracy na rzecz Miasta.
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IV MIEJSKI KONKURS WIEDZY O KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
29 maja 2013 odbył się już czwarty Miejski Konkurs Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych organizowany przez naszą szkołę -SP 4 w Redzie. W tym roku
obowiązującymi krajami były: Wielka Brytania i Australia. W konkursie wzięły
udział: Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr
4 ( gospodarze). W pierwszej części konkursu uczniowie musieli rozwiązać test
(pytania były w języku angielskim) a po krótkiej przerwie przedstawiali komisji
wcześniej przygotowane prezentacje, na dowolnie wybrany przez siebie temat z
obowiązujących krajów. Konkurs przebiegł w miłej atmosferze, prezentacje były
nagradzane gromkimi brawami, których poziom w tym roku był wyjątkowo
wysoki. Oto Laureaci konkursu : 1 miejsce – Julia Huczuk z SP nr 6, 2 miejsce –
Hanna Drewek i Dominik Miotk z SP nr 4, 3 miejsce – Kamil Sokołowski z SP nr
4. Udział w konkursie był osłodzony poczęstunkiem (pączkami i ciastkami).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom. Dla wszystkich czekają już
ciekawe nagrody. Dziękujemy bardzo również sponsorom wszystkich nagród.
Organizatorami były Panie: Iwona Hillar – Marcinkiewicz i Bogna Talar.

III MIEJSKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ
11 czerwca, już po raz trzeci, w naszej szkole odbył się Miejski Konkurs Piosenki
Dziecięcej. W tym roku uczniowie mieli za zadanie zaprezentować piosenkę
harcerską w kategorii soliści lub duety. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas
IV - VI redzkich szkół podstawowych. Uczestnicy wykonywali piosenki przy
akompaniamencie gitary i pianina lub korzystając z podkładu muzycznego.
Niektórzy nawet śpiewali solo. Pomimo tremy uczestników wszyscy świetnie się
bawili. Wykonawców oceniały Panie: Barbara Tańska, Marzena MangosNorowska i Michalina Czylkowska. Po obradach jury zwycięzcom zostały
wręczone dyplomy oraz nagrody sponsorowane przez Urząd Miasta Reda.
Lista zwycięzców:
SOLIŚCI:
I miejsce: Alina Ewertowska, SP nr 4
II miejsce: Aleksandra Somerlik, SP nr 4
III miejsce: Aleksandra Woźniak, SP nr 4
DUETY:
I miejsce: Agnieszka Kaczmarek, SP nr 3 i Paulina Cimochowska, SP nr 3
II miejsce: Alina Ewertowska, SP nr 4 i Aleksandra Woźniak, SP nr 4
III miejsce: Aleksandra Somerlik, SP nr 4 i Karolina Jankowska, SP nr 4
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w przyszłym roku!
Tekst: Michalina Czylkowska

WIELKI SUKCES NASZYCH GIMNAZJALISTÓW
W roku szkolnym 2012/13, podobnie jak w latach ubiegłych, systematyczna praca nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie
przyniosła wspaniałe efekty. Do najważniejszych należą 3 tytuły laureata oraz 8
tytułów finalisty w konkursach organizowanych przez Pomorskiego Kuratora
Oświaty.
Laureaci:
Barbara Skrzypkowska: język polski (opiekun: K. Hincke), biologia (opiekun: G.
Okrój), Patryk Hilla: historia (opiekun: Ł. Kamiński)
Finaliści:
Katarzyna Romejko: geografia (opiekun: H. Klajnszmit), biologia (opiekun: A.
Brzeska), chemia (opiekun: E. Jegierska), Dominika Czapiewska: język angielski
(opiekun: M. Hajdel-Drożańska), Jagoda Sitek: język niemiecki (opiekun: A.
Kuryło), Szymon Mróz, Igor Ewertowski: geografia (opiekun: H. Klajnszmit),
Weronika Gazecka: biologia (opiekun: G. Okrój)
Kończący się rok szkolny przyniósł również liczne sukcesy sportowe. Najwyższe
lokaty
na szczeblu krajowym zajęli uczniowie w sztafetowych biegach
przełajowych, w piłce nożnej oraz w pływaniu.
Szczegółowe informacje o sukcesach gimnazjalistów w wielu innych konkursach
naukowych, artystycznych i zawodach sportowych znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły: http://zs1reda.eu Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia.
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SPRAWOZDANIE Z VI
MIEJSKIEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO DLA
KLAS III
SPRAWNIE LICZĘ
22 maja w SP nr 4 w Redzie
odbyła się już VI edycja Miejskiego
Konkursu Matematycznego dla klas
III „Sprawnie liczę”. Konkurs jak co
roku przygotowały nauczycielki tej
szkoły Bożena Bąk i Beata Nowak.
Celem konkursu jest rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, stwarzanie im
możliwości sprawdzenia i porównania swoich umiejętności matematycznych z innymi. W tym roku
szkolnym wzięło udział 12 uczniów
z 4 szkół podstawowych naszego
miasta.
Najlepszą okazała się Kinga
Ceperska ze SP nr 4. II miejsce zajął
Stanisław Czech z Prywatnej SP, a
III
miejsce
zdobyła
Sandra
Kamińska ze SP nr 3. Wyróżnienia
otrzymali: Klaudia Lietzau i Patryk
Łuszczewski, oboje ze SP nr 2.
Laureaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy, książki i słodycze.
Pozostali uczestnicy również zostali
nagrodzeni
dyplomami
oraz
słodyczami. Fundatorem nagród był
Urząd Miasta w Redzie. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy.
Tekst: Beata Nowak

BIBLIOTECZNE
„SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ”
W SP NR 3
W tym roku szkolnym już
po raz ósmy biblioteka kontynuowała akcję pod hasłem „Spotkania z
książką”. Dzieci z klas 0 – 1 podczas
tych spotkań z bibliotekarką, Teresą
Dopke, uważnie słuchały ciekawych
legend, bajek i baśni, odpowiadały
na pytania z nimi związane oraz
zdobywały
punkty za
dobre
odpowiedzi. Spotkania te były
również okazją dla dzieci, aby
wypowiedzieć się na różne tematy
związane z czytaną historią. Do
każdej bajki uczniowie wykonywali
również prace plastyczne. W
czerwcu nastąpiło podsumowanie
akcji, a 36 uczniów z największą
liczbą punktów otrzymało dyplomy,
tytuł „najlepszego słuchacza” oraz
nagrody książkowe. Serdecznie
gratulujemy!
Tekst: Teresa Dopke
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"NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU" - PROJEKT EUROPEJSKI W ZS2 W REDZIE

Człowiek - najlepsza inwestycja

Fundacja Gospodarcza wraz z Zespołem Szkół nr 2 w Redzie, w okresie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2013
roku, realizowała projekt pt. „Nauka kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ZS nr 2 w
Redzie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie udział wzięło łącznie 360 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 2, którzy uczęszczali na
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości, a także
na zajęcia naukowo-przyrodnicze i techniczne. Dzięki atrakcyjnej formie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnorodnych
pomocy dydaktycznych (np. z wykorzystaniem modelu tułowia człowieka), lekcje te cieszyły się dużym zainteresowaniem
uczniów, czego potwierdzeniem była wysoka frekwencja uczniów na zajęciach. Jako nagrodę dla najbardziej zaangażowanych i
aktywnych uczniów zorganizowano wyjazdy edukacyjne do Centrum Hewelianum, Centrum Experyment, Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie, Planetarium oraz Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu, Narodowego Banku Polskiego oraz do
wybranego przedsiębiorstwa. W ten sposób uczniowie mogli w ciekawy i praktyczny sposób uzupełnić swoją wiedzę. Dodatkowo
uczniowie klas II i III Gimnazjum nr 2 wzięli udział w doradztwie zawodowym, którego celem było wsparcie wyboru przyszłej
ścieżki rozwoju zawodowego. Zwieńczeniem każdego roku szkolnego, objętego realizacją projektu, było Święto Nauki, w czasie
którego uczniowie mogli z bliska zaobserwować zjawiska fizyczne, mechaniczne, geograficzne, a także chemiczne i biologiczne.
Zdaniem nauczycieli, poza wzrostem poziomu wiedzy oraz umiejętności jej przyswajania, zaobserwowano u uczniów
także wzrost pewności siebie, wynikający z uzyskiwania wyższych niż dotychczas ocen. Z kolei uczniowie zdecydowanie
stwierdzili, iż dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach mogli poznać i zgłębić tajniki nauki, które do tej pory ich nie
interesowały.
Tekst: Ewa Ropela
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Projekt Nauka kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
ZS nr 2 w Redzie, numer projektu: WND-POKL.09.01.02-22-007/11
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje:
Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych.
Wszystkie decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28
listopada 2003r do 31 grudnia 2012r z mocy ustawy z dniem 1 lipca 2013 roku ulegają wygaszeniu.
W związku z powyższym informuję Państwa, że od 1 stycznia 2013 roku nastąpił podział świadczeń opiekuńczych na dwa
rodzaje:
 Specjalny zasiłek opiekuńczy
 Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje dla osoby rezygnującej z zatrudnienia, jest świadczeniem uzależnionym od kryterium
dochodowego. Przysługuje, gdy łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej
opieki - w przeliczeniu na osobę - nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia
rodzinne (obecnie wynosi ono 623 zł).
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem dla osoby rezygnującej z zatrudnienia lub nie podejmującej zatrudnienia w celu
sprawowania opieki nad osobą wymagającą opieki jeżeli niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18 roku
życia lub nauki w szkole do 25 roku życia .
W związku z wygaśnięciem decyzji z dniem 30 czerwca 2013r. należy złożyć nowy wniosek w sprawie specjalnego zasiłku
okresowego i świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z pisemną informacją o zmianie przekazaną wszystkim zainteresowanym w
miesiącu lutym 2013r.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Klebba
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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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
Rok szkolny 2012/2013
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
obchodzi w roku szkolnym 2012/2013 jubileusz piętnastu lat
realizowania przedsięwzięć informacyjno- promocyjnych
skierowanych do mieszkańców z terenu Związku, w tym działań
edukacyjnych prowadzonych we współpracy z placówkami
oświatowymi z miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo
oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud. W bieżącym roku
szkolnym tematem przewodnim prowadzonych przez Związek
działań była ochrona powierzchni ziemi.
Wśród przeprowadzonych w minionym roku szkolnym
działań edukacyjnych znalazły się warsztaty: „Bliżej Europynowoczesne metody gospodarowania odpadami” [38],
„Ujmowanie i uzdatnianie wody” [8], „Oczyszczanie ścieków” [7]
oraz „Ciepło dla Trójmiasta” [10]. W zajęciach, które Związek
realizował przy współudziale spółek EKO DOLINA, OPEC,
PEWIK udział wzięło ponad 1,5 tys. dzieci i młodzieży, w tym
także uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.
Realizowano także wspólnie z placówkami oświatowymi
cztery całoroczne konkursy ekologiczne. Część konkursów
posiada już długoletnią tradycję. Konkurs pt. „Małe dzieci nie
chcą śmieci” Związek kontynuuje nieprzerwanie od 15 lat,
konkurs „Mała nakrętka, duży problem” od lat 10, konkurs
fotograficzny którego tegoroczny temat brzmiał: „Piękno
obszarów chronionych w moim regionie” od 5 lat. Dużą
popularnością cieszyła się III edycja konkursu prowadzonego
wspólnie ze spółką EKO DOLINA pt. „Ekspert E. E. czyli w
trosce o środowisko” (III edycja), w którym uczestniczyły 23
placówki oświatowe.
Kolejne
przedsięwzięcie
w
postaci
projektu
edukacyjnego pn. ”Lider Lokalnej Ekologii” prowadzono już
po raz czwarty. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” jako Lider Polskiej Ekologii (tytuł nadany w 2008
roku przez Ministra Środowiska) realizuje lokalne edycje tego
prestiżowego konkursu. „Lider Lokalnej Ekologii” to
kompleksowy, interaktywny projekt edukacji ekologicznej, który
angażuje coraz większe rzesze uczestników. Nasze założenie, aby
projekt stał się międzygminnym działaniem na rzecz aktywizacji
społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska,
uważamy za realizowane z dużym powodzeniem. Tegoroczna
tematyka projektu poruszała takie kwestie jak nowy system
gospodarki odpadami, metody gospodarowania odpadami czy
szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych. Realizacja
zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej
społeczności szkolnej/ przedszkolnej. Tym bardziej cieszy nas
fakt, że sprostały w pełni temu zadaniu 24 placówki oświatowe,
które otrzymały honorowy tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2012/2013”. Z terenu miasta Redy, tytuł „Lider Lokalnej
Ekologii” 2012/2013 otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2
z Redy, w której koordynatorkami były p. Jolanta Brojakowska
i p. Elżbieta Józefowicz.
Łącznie we wszystkich realizowanych w r. szkolnym
2012/2013 przez Związek projektach, konkursach i warsztatach
uczestniczyło ponad 25 tys. dzieci i młodzieży z 94 różnych
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placówek oświatowych. Dodatkowe rzeczowe efekty ekologiczne
mówią same za siebie: to prawie 7 ton zebranych plastikowych
nakrętek oraz ponad 19 ton zebranego zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego.
Prace uczniów z placówek oświatowych z terenu Redy
zdobyły nagrody w konkursach:
1) „Mała nakrętka duży problem”, ocena projektu: „Zielona
moda- Projekt mojej EkoTorby” :
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie ul. Łąkowa 36/38
- Klaudia Krzysztofik, wyróżnienie w kategorii
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne
2) „Małe dzieci nie chcą śmieci”:
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 Reda, laureaci:
- Kacper Czajka, 5 lat, klasa 0- laureat II miejsca w
kategorii oddz. przedszkolne w szkołach + przedszkola
- Kalina Mielewczyk- laureat III miejsca w kategorii
szkoły podstawowe klasy I
- Aleksandra Wołosowicz - laureat III miejsca
w kategorii szkoły podstawowe klasy II
- Piotr Rychlicki- wyróżnienie w kategorii szkoły
podstawowe klasy III
- Niepubliczne Przedszkole „Przy Parku”, ul. Łąkowa 27 Reda,
- Olena Płocka, 6 lat- wyróżnienie w kategorii oddziały
przedszkolne w szkołach i przedszkola
3) „Konkurs fotograficzny”:
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 Reda
- Adam Warchol, klasa IV- wyróżnienie w kategorii
szkoły podstawowe
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Łąkowa 36/28 Reda,
laureaci w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
- Albert Krause, klasa I T- II miejsce

Zwycięskie zdjęcie
Alberta Krause

- Natalia Proena, Klasa I LO- III miejsce
- Agata Jezierska, klasa IT- wyróżnienie
Laureatom gratulujemy! Jednocześnie dziękujemy
wszystkim szkołom i przedszkolom, a także lokalnym
samorządom, za tegoroczną współpracę w zakresie edukacji
ekologicznej. Związek dziękuje także za współfinansowanie
naszych działań Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz spółkom: EKO
DOLINA, OPEC, PEWIK, Pomorska Spółka Gazownictwa.
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: tel. (58)6247515, dos@kzg.pl
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PROMOCJA KSIĄŻKI LEONA DENCA
„REDZKIE WSPOMNIENIA”

13 czerwca w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie odbyła się
promocja najnowszej książki o Redzie autorstwa mieszkańca Redy – Leona Denca
pt. „Redzkie Wspomnienia”. Podczas miłego spotkania przy kawie można było
posłuchać autora książki oraz głosu wydawcy – Bogusława Brezy - Prezesa
Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Oddziału w Redzie, a także prof. dr hab.
Cezarego Obrachta - Prondzyńskiego. Dla chętnych książka dostępna jest w
Bibliotece.

I OLIMPIADA PRZYRODNICZO – MATEMATYCZNA
DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH Z REDY
Dnia 8 czerwca 2013 w PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. TONY
HALIKA W REDZIE odbyła się Olimpiada organizowana przez panie
nauczycielki Annę Gerber i Lucynę Komosa . Z trudnymi zadaniami z przyrody i
matematyki zmagali się uczniowie z Sp. nr 3, Sp. nr 5 oraz gospodarze –
uczniowie Sp. Prywatnej. Celem olimpiady jest rozwijanie zainteresowań i

uzdolnień przyrodniczych i matematycznych dzieci, stwarzanie im możliwości
sprawdzenia i porównania swoich umiejętności z
innymi. W tym roku szkolnym wzięło udział 12 uczniów z 3 szkół podstawowych naszego miasta. Po zmaga-
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niach konkursowych odbyły się
warsztaty prowadzone przez Interaktywne Centrum Edukacji w Gdyni
„EDUFUN”. Dzieci poznały odpowiedź na pytanie: Temperatura, czyli
jak zimny jest ciekły azot? oraz zapoznały się z magią elektryczności.
Bo nauka to przecież zabawa, a zabawa to nauka! Oto laureaci Olimpiady:
Najlepszym
okazał się Cezary
Truszkowski z SP nr 3,
II miejsce zajął Mikołaj Raszka z
SP nr 5
III
miejsce
zdobył
Dawid
Żabiełowicz ze SP nr 3.
Naszą szkołę godnie reprezentowała
Wiktoria Kacprzycka zajmując IV
miejsce!
Laureaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy, książki, upominki i słodycze. Pozostali uczestnicy również
zostali nagrodzeni dyplomami, upominkami i słodyczami. Wszystkim
gratulujemy!

ZWYCIĘZCY W IV
WIELKIM MARATONIE
CZYTELNICZYM!
W tym roku szkolnym 21
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr
3, pod opieką pań bibliotekarek:
Teresy
Dopke
i
Mirosławy
Wróblewskiej, wzięło udział w IV
edycji
Wielkiego
Maratonu
Czytelniczego, odbywającego się
pod
patronatem
Pomorskiego
Kuratora Oświaty oraz Prezydenta
Miasta Gdańska. Przez cały rok
szkolny uczniowie każdego miesiąca
pisali test z zadanej do przeczytania
książki. Najlepsi uczestnicy konkursu mieli również okazję uczestniczyć
w spotkaniach autorskich, np. Joanną
Olech. Spośród 1044 uczniów biorących udział w WMC, Bartosz
Nowak z 5a został laureatem tego
konkursu, a Anna Kaczmarek z 6b
oraz Karol Kuter z 4a zostali
finalistami. Uczniowie ci odebrali
nagrody podczas uroczystości, która
odbyła się 11 czerwca w Wielkiej
Hali Dworu Artusa w Gdańsku.
W szkolnym etapie tego
konkursu świetnie poradzili sobie
także Rafał Wasiuta z 4a i
Katarzyna
Wyrwa
z
6b.
Serdecznie gratulujemy!
Tekst: Teresa Dopke
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HOMO POPULARIS 2012
Dnia 16 czerwca 2013
r. w Hotelu "Lido" w Juracie
odbyła się Gala wręczenia
nagród Homo Popularis. Ideą
Homo Popularis było i jest
nagradzanie statuetką osób,
które w jakikolwiek sposób
przyczyniają się do rozwoju
regionu. Ich wiek, zawód i
zakres działania nie jest
określony.
Podstawowym
miernikiem są popularność i
zasługi
dla
określonego
środowiska danej dzielnicy i
całego Wybrzeża.
Laureaci Homo Popularis
2012:
prof. Krzysztof Penderecki, o.
Józef Łągwa - b. Przeor
Klasztoru
Jezuitów
w
Jastrzębiej
Górze,
Jakub
Szadaj
Przewodniczący
Mniejszości Narodowych i
Etnicznych na Pomorzu, Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Więcławek - tenor Cappelli
Gedanensis, Daniel Czapiewski - właściciel Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, Janusz Śniadek - poseł PiS,
Iwona Guzowska - posłanka PO, Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie oraz Zdzisław Czucha - Burmistrz
Kościerzyny.

WIZYTA W HOLANDII
W dniach 4 – 8 czerwca 2013 r. grupa nauczycieli i
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie uczestniczyła w
spotkaniu roboczym w Houten, w Holandii. Było to ostatnie
spotkanie w ramach realizowanego projektu „Jesteśmy strażnikami
fauny i flory”.
Głównym celem wyjazdu uczniów było poznanie kultury i realiów życia w kraju partnerskim, poznanie zainteresowań i
aspiracji dzieci i młodzieży z Portugalii, Hiszpanii, Turcji i Holandii oraz nawiązanie przyjaźni. Uczniowie doskonalili swoje
umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennej komunikacji, uczyli się zrozumienia i poszanowania dla osób o
odmiennych tradycjach i zwyczajach, kształcili umiejętności komunikacyjne i społeczne w obcym środowisku. Uczniowie
chodzili ze swoimi nowymi przyjaciółmi do szkoły Protestants – christelijke basisschool „De Vlaswiek”, uczestniczyli w
lekcjach, zajęciach rekreacyjnych, wycieczkach rowerowych.
Nauczyciele dokonali ewaluacji końcowej
projektu, wymienili się pracami uczniów związanymi z
florą swojego kraju, obserwowali lekcje w szkole
partnerskiej oraz w szkole zawodowej Wellant College,
zapoznali się z holenderskim systemem edukacji.
Wspólnie z uczniami zwiedzili przetwórnię owoców i
uczestniczyli w wycieczkach rowerowych po okolicy.
Gospodarze wizyty przedstawili również osiągnięcia
Holandii w walce z żywiołem wody (prezentacja
multimedialna „Ruimte voor de Rivier” oraz wycieczka
do Stuwcomplex Hagestei). Ostatni dzień wizyty
nauczyciele i uczniowie spędzili w Amsterdamie –
konstytucyjnej stolicy Królestwa Niderlandów, którą
podziwiali płynąc kanałami łodzią wycieczkową.
Wszystkich zachwyciły XVI- i XVII-wieczne
kamieniczki, mosty, fortyfikacje, pałace, muzea, parki,
ale także kilkupoziomowy parking rowerowy przy
dworcu kolejowym Amsterdam Centraal. Wizyta w
kraju wiatraków, tulipanów, polderów, chodaków i serów
dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń. Było to ostatnie spotkanie w ramach realizowanego projektu, ale mamy
nadzieję, że nie jest to koniec przyjaźni nawiązanych z życzliwymi partnerami. Więcej informacji i zdjęć na blogu:
reda-netherlands.blogspot.com. Tekst: Grażyna Napieraj

