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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
MAŁEGO TRÓJMIASTA KASZUBSKIEGO
W dniu 11 czerwca 2016 roku, w hali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie odbył się turniej samorządowców „Małego Trójmiasta Kaszubskiego” w tenisie stołowym.
Turniej był zorganizowany w ramach obchodów Dni Redy, a jego
głównym celem była popularyzacja tenisa stołowego i wyłonienie
najlepszych zawodników i drużyn spośród urzędników samorządowych. W zawodach wzięły udział 4 zespoły reprezentujące
samorządy: Wejherowa, Rumi oraz Redy. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zdobyła ekipa I Drużyny Redy, grająca
w składzie Kazimierz Okrój, Andrzej Byczkowski i Tomasz
Jurkiewicz. Na drugim stopniu podium wylądowała drużyna
z Wejherowa, w której składzie grali: Rafał Szlas, Marcin Drewa
oraz Marek Budnik. Brązowe medale otrzymali zawodnicy II
Drużyny z Redy, w której grali: Arkadiusz
Podsędek, Mateusz Richert i Maciej Pallach. Na czwartym
miejscu uplasował się zespół samorządowców z Rumi w składzie:
Marcin Kaczmarek, Piotr Bartelke i Michał Kryża. W klasyfikacji
indywidualnej najlepszym zawodnikiem okazał się Tomasz
Jurkiewicz, który w turnieju nie doznał żadnej porażki. Srebrny
medal otrzymał Rafał Szlas z Wejherowa a brązowy Andrzej
Byczkowski z Redy. Uroczystego otwarcia i zamknięcia zawodów
dokonali: Halina Grzeszczuk – Wiceburmistrz Redy, Hanna
Janiak – Sekretarz Miasta Redy, Iwona Nowicka – Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie oraz Jarosław Przyborowski –
Prezes Akademii Tenisa Stołowego. Ogromne podziękowania
należą się organizatorom, którzy wzorowo przeprowadzili
zawody.
Tekst: A.B. Foto: M.K.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W REDZIE ZDOBYWCĄ „RÓŻY EKOLOGII”
15 czerwca, w auli Pomorskiego Parku Naukowo-Technicznego w Gdyni odbyło się uroczyste podsumowanie kolejnego
roku działań w zakresie edukacji ekologicznej, odbywających się z inspiracji Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i
Chylonki” w przedszkolach i szkołach Pomorza. Podczas jubileuszowej uroczystości „25 lat doświadczeń, 18 lat edukacji
ekologicznej”, Zarząd KZG „Dolina Redy i Chylonki”, wraz z przedstawicielami zrzeszonych samorządów gmin i miast,
wręczyli nagrody laureatom następujących konkursów:
- plastycznego - „Małe dzieci nie chcą śmieci – drugie życie odpadów”,
- fotograficznego – „Ekokonsument zasobów – człowiek w harmonii z przyrodą”
oraz konkursu zbiórki nakrętek – „Mała nakrętka – duży problem”.
Przyznano również tytuły: „Ekspert E.E., czyli w trosce o
środowisko”, „Lider Lokalnej Ekologii”, a przede wszystkim
ogłoszono laureatów najwyższego wyróżnienia – przyznanej
dopiero po raz drugi prestiżowej nagrody „Róża Ekologii”.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta
Kaszubskiego w Redzie została laureatem wszystkich
najwyższych wyróżnień. Po raz piąty szkole został przyznany
tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii” i „Eksperta E.E.” Po raz
pierwszy szkoła otrzymała zaszczytną, najwyższą nagrodę –
„Różę Ekologii”, przyznaną za wybitne osiągnięcia w obszarze edukacji ekologicznej tylko dwóm placówkom – jednemu
przedszkolu i jednej szkole.
„Różę Ekologii”, zwaną też „Oskarem Ekologii”,
można otrzymać raz na 5 lat, jako specjalne wyróżnienie za
całokształt działań w zakresie edukacji ekologicznej i polityki
zrównoważonego rozwoju, wpisanej w codzienne działania
placówki oświatowej. Dla SP 2 ta nagroda stanowi honorowe
podsumowanie działań proekologicznych, od wielu lat angażujących nie tylko całą społeczność szkolną, ale też środowisko lokalne. Koordynatorami i liderami działań ekologicznych w
szkole są od wielu lat Panie Jolanta Brojakowska i Elżbieta Józefowicz.
Oprócz tytułów dla szkoły, wyróżnienia w konkursach otrzymali również uczniowie. W konkursie plastycznym Martyna Zabiegała (II m. w kat. klas I), Martyna Gawlikowska (III m. w kat. klas II) i Maja Olender (wyróżnienie) oraz
w konkursie fotograficznym – Mikołaj Kondrat (wyróżnienie w kat. szkół podstawowych).
Tekst: G. Krzebietke
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SZKOLNY PIKNIK RODZINNY W SP 2
W sobotę, 4 czerwca b.r., w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się PIKNIK RODZINNY. Licznie przybyłe wraz z
rodzicami dzieci mogły wziąć udział w wielu grach i zabawach, odbywających się w patio i na boisku szkolnym. Za udział w
każdym zadaniu uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety – smycze, breloczki, odblaski i długopisy, a na zakończenie wzięli
udział w losowaniu nagród dodatkowych - gier, puzzli, piłek i innego sprzętu sportowego. Nie zabrakło prawdziwych
sportowych emocji – aż 9 zespołów wystartowało w rodzinno-koleżeńskim turnieju dwójek koszykarskich. Przez cały czas
działała kawiarenka serwująca ciasta, podarowane przez rodziców dzieci z wszystkich klas oraz ciepłe i zimne napoje.
Czas pikniku umilały pokazy taneczne dzieci z klas 0 - IV – uczniów Szkoły Tańca Szczepan oraz pokazy karate i tai
chi w wykonaniu grup uczniów SP 2. Na piknikowej scenie wystąpili słuchacze Studia Wokalu Weroniki Korthals:
Magdalena Maksym, Przemek Bruhn i Krzysztof Kreft, a gwiazdą spotkania był Marcin Molendowski, oblegany przez
młodziutkie fanki, chcące zrobić sobie selfie z uczestnikiem Must Be the Music i The Voice of Poland.
W trakcie pikniku odbywała się zbiórka groszy na wsparcie leczenia małego Tymonka, zmagającego się z siatkówczakiem oka. Zebrano łącznie 473,05 zł. Przy stanowisku NZOZ – Śródmieście można było zmierzyć sobie ciśnienie i
sprawdzić poziom cukru. Chętnych nie brakowało.
Łączny dochód z pikniku wyniósł 1.340 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakupienie strojów sportowych dla
szkolnych reprezentacji. W organizacji tej radosnej, rodzinnej imprezy udział wzięli rodzice, nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi szkoły oraz uczniowie klas starszych.
W imieniu całej ekipy organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej wspólnej
zabawie. Rada Rodziców i Społeczność Szkolna SP 2
Tekst: Iwona Nowicka

UCZENNICE Z GIMNAZJUM NR 1 I NR 2 W I MIĘDZYNARODOWYM PLENERZE
MALARSKIM W LUBLIŃCU
W dniach 29.05. – 02.06.2016 r. uczennice z Gimnazjum nr 1 i nr 2: Klaudia Szyca, Martyna Dawidowska,
Joanna Markowska, Aleksandra Wanat, Aleksandra Hinc, Agnieszka Kaczmarek oraz Marta Kuraczyk wzięły udział w I
Międzynarodowym Plenerze Malarskim w Lublińcu, gdzie rozwijały swoje umiejętności plastyczne, a także miały okazję poznać
innych uczniów z miast partnerskich Lublińca: Kiskunmajsy (Węgry), Kravare (Czechy) oraz Łowicza.
Czterodniowy program pleneru był dla naszych młodych artystek niezwykle inspirujący. Warsztaty, rozmowy z
twórcami i mnóstwo zabawy - tak można podsumować ten niezwykły czas, spędzony w urokliwym Lublińcu.
Pierwszy dzień warsztatów wypełniło spotkanie z właścicielką przepięknego Zamku Lublinieckiego, a zarazem
wspaniałą artystką, Danielą Stier. Pod jej kierunkiem uczestnicy pleneru wykonali prace inspirowane motywem Zamku
Lublinieckiego - dumy tego gościnnego miasteczka. Zwieńczeniem dnia był koncert zespołu folklorystycznego z Kiskunmajsy i
uroczysta kolacja z udziałem władz miejskich.
Kolejne niesamowite przeżycia czekały na uczniów również dnia następnego, na warsztatach prowadzonych przez Annę
Konig, tym razem na łonie natury. W przepięknym otoczeniu lasu i stawów uczestnicy realizowali główne zadanie dnia, którym
było stworzenie przez wszystkich jednego, wspólnego obrazu. Praca grupowa początkowo sprawiała artystom nie lada kłopot, ale
wzajemna pomoc i życzliwość okazały się skutecznym sposobem na integrację i lepsze wzajemne poznanie.
Trzeci dzień był chwilą odpoczynku i wspólnej zabawy na zajęciach zumby oraz odmiennych od poprzednich, ale również
utrzymanych w duchu artystycznym warsztatach, zakończonych pokazami mody.
Tekst: Agnieszka Brzezińska

XIV MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY KLAS VI W SP 2
8 czerwca b.r. Szkoła Podstawowa nr 2 gościła najlepszych matematyków z klas VI redzkich szkół podstawowych,
biorących udział w kolejnej edycji Miejskiego Konkursu Matematycznego. W tym roku poziom był bardzo wyrównany.
Najwyższy (19 pkt.) wynik półtoragodzinnego testu zadań o podwyższonym stopniu trudności osiągnęło aż trzech uczestników i
komisja konkursowa wyłoniła laureatów dopiero w wyniku 15-minutowej dogrywki.
I miejsce zajął Jakub Nurkiewicz (SP2). II miejsce zajęli Filip Czaja (SP4) i Kamil Sawicki (SP3). III miejsce
zajęła Małgorzata Sokolińska (SP2).
Nagrody wręczyli Iwona Nowicka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i Piotr Grzymkowski – kierownik Referatu
Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Redzie. Oprócz dyplomów, uczniowie otrzymali nagrody w postaci sprzętu
elektronicznego oraz upominków sponsorowanych przez Burmistrza Miasta Redy. Nauczyciele prowadzący otrzymali podziękowania za przygotowanie uczestników, a organizatorzy – podziękowania za przygotowanie konkursu.
Organizatorzy gratulują nauczycielom matematyki tak profesjonalnego przygotowania swoich uczniów. Serdecznie
zapraszamy w przyszłym roku na XV - jubileuszową - edycję Miejskiego Konkursu Matematycznego Klas VI.
Organizatorkami konkursu były Melania Sikora i Anna Kondrat, nauczycielki matematyki z SP 2.
Tekst: M. Sikora
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MIROSŁAW ŁUNIEWSKI WICEMISTRZEM EUROPY
W oddalonym od Redy o 3400 km portugalskim kurorcie Monte Gordo odbyły się
Mistrzostwa Europy Weteranów w biegach
ulicznych i chodzie sportowym. Wśród 1031
zawodników zgłoszonych do startu był także
Redzianin Mirosław Łuniewski, który wyjechał
do Portugalii bronić tytułu wicemistrza Europy
zdobytego w ubiegłym roku w Grosetto
(Włochy). Rywalizacja w chodzie sportowym
przebiegała przy niezbyt przyjaznej pogodzie w
temperaturze 25’C i dużej wilgotności powietrza.
Mirosław Łuniewski musi zaliczyć mistrzostwa w
Portugalii do udanych. Na dystansie 30 km obronił
tytuł wicemistrza Europy, natomiast na dystansie
10 km wywalczył brązowy medal.
Medaliści dystansu 10 km
1. Francisco Reis Wielka Brytania 50:20
2. Patrick Murphy Irlandia
55:10
3. Mirosław Łuniewski Polska 56:11
Medaliści dystansu 30 km
1. Francisco Reis Wielka Brytania 2:44:07,
2. Mirosław Łuniewski Polska 3:02:30; 3. Gabriele Cardarelli, Włochy 3:03:40.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W REDZIE
LIDEREM LOKALNEJ EKOLOGII ORAZ LIDEREM EKSPERT
E.E. - SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

15 czerwca b.r., w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, odbyła się
uroczysta gala wręczenia nagród „Lider Lokalnej Ekologii”. Uczniowie Zespołu
Szkół nr 2 odebrali dwie statuetki oraz dyplomy.

W kończącym się właśnie roku szkolnym, szkoły i przedszkola brały
udział w licznych projektach i konkursach, organizowanych przez Komunalny
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. W tym czasie należało wykonać różne
zadania z zakresu ekologii, w których bardzo ważna była współpraca szkoły z
lokalnym środowiskiem, rodzicami i instytucjami, zajmującymi się ochroną środowiska. Zwieńczeniem działań uczniów był happening z okazji Dnia Ziemi oraz w
dniu zbiórki elektroodpadów. Dodać tez należy, że młodzież z ZS nr 2 wykazała się
dużą wiedzą w konkursach i olimpiadach ekologicznych, zarówno na etapie
rejonowym jak i wojewódzkim.

DRUGA EDYCJA PISANIA IKON STOWARZYSZENIA „KUNSZT”
Od maja bieżącego roku Stowarzyszenie „KUNSZT” realizuje drugą
edycję pisania ikon pod nazwą „Ikona, dzieło tradycji, modlitwy i medytacji”. Mecenasem wydarzenia są Urząd Miasta w Redzie i Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

CZERWIEC 2016

Zainteresowanie warsztatami było bardzo duże i w momencie ogłoszenia nowego naboru
wszystkie miejsca zapełniły się
błyskawicznie.

Podczas
ubiegłorocznej
edycji każdy uczestnik wykonał
pierwszą ikonę wzorcową oraz
rozpoczął kolejną. Dzisiaj osoby
kontynuujące naukę pracują nad
wybranymi przez siebie wcieleniami biblijnych postaci, doskonaląc swoje umiejętności pod uważnym okiem Aleksandry Szwarc, zaś
osoby początkujące zgłębiają tajniki malowania, począwszy od zagruntowania i przygotowania deski do wykonania lawowanego
rysunku. Powstawanie ikony to
żmudne nakładanie kolejnych
warstw, cieniowanie, naklejanie
płatków złota itp. Jednak wykonane dzieło stanowi swoistą syntezę
artystyczną i duchową. Tego wyjątkowego wytworu nie można
porównać do zwykłego obrazu
namalowanego na desce. Niektóre
ikony poświęcone w kościele
obdarzone są wyjątkową mocą, a
inne - jak Matka Boska Częstochowska - stały się duchowym
sercem narodu. Dlatego też wszyscy uczestnicy bardzo przykładają
się do pracy, aby tchnąć prawdziwego ducha w swoich świętych,
patronów i anioły.
Część prac wykonanych na
warsztatach będzie można zobaczyć na XII Redzkich Impresjach, w
październiku 2016 r.
Tekst: Beata Zawal - Brzezińska
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Gospodarka odpadami komunalnymi – podsumowanie roku 2015
Mijają już 3 lata od wejścia w życie „rewolucyjnych” zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
W tym czasie gminy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”( tak jak i gminy w całej Polsce) wprowadziły na swoim
terenie zasady, jakie przyniosła ze sobą nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Selektywna zbiórka odpadów u źródła, a więc w miejscu ich powstawania – naszych domach - prowadzona była już
(w odróżnieniu od wielu innych gmin w kraju) od wielu lat. Lata doświadczeń w tworzeniu powszechnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi pozwalają nam więc określić zmiany, jakie przyniosła ustawa mianem nie rewolucyjnych a ewolucyjnych.
Zmiany przychodzą powoli. Jednak kiedy od wielu lat prowadzimy selektywną zbiórkę, dzieci biorą udział w konkursach
i warsztatach ekologicznych kształtujących właściwą postawę ekologiczną a informacja i promocja właściwego postępowania
z odpadami dociera do mieszkańca wszystkimi możliwymi kanałami na efekty nie musieliśmy długo czekać.
Wymagane przez Unię Europejską poziomy odzysku/recyklingu/przekazania do ponownego użycia uzyskaliśmy już w 2013 roku i jak
widać, trzymamy poziom. Brawo!
Tab. Poziomy odzysku/recyklingu/przygotowania do ponownego użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych uzyskanych
przez Miasto Reda w latach 2013-2015.
Wymagane i osiągnięte w danym roku poziomy [%]
2013

M. Reda

2014

M. Reda

2015

M. Reda

2016

2017

2018

2019

2020

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła [%]

>12

31,9

>14

38,2

>16

38,8

>18

>20

>30

>40

>50

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

>36

86,3

>38

89,5

>40

98,1

>42

>45

>50

>60

>70

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

<50

22,0

<50

3,3

<50

1,3

<45

<45

<40

<40

<35

Należy zaznaczyć, że odpady na które winniśmy zwrócić uwagę to nie tylko surowce, odpady budowlane i te ulegające
biodegradacji. Na szczególną uwagę zasługują odpady niebezpieczne, m.in. zużyty sprzęt RTV i AGD.
Przypominamy o możliwości bezpłatnego odbioru sprzętu o wadze min. 20kg bezpośrednio z domu/mieszkania.
Pozostałe odpady niebezpieczne, takie jak: zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (do 20 kg), pełne opakowania farb,
lakierów i rozpuszczalników, pozostałości po domowych środkach
do dezynsekcji i dezynfekcji, lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć np. świetlówki, termometry, baterie i akumulatory,
cartrige i tonery, przepracowane oleje oraz przeterminowane lub
niewykorzystane leki mieszkańcy powinni nieodpłatnie oddawać
do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanego
na terenie MPCK KOKSIK Sp. z o.o., Reda ul. Obwodowa 52.
Punkt przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 14:00.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia.www.kzg.pl
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
edukacja ekologiczna: 58 6247515, dos@kzg.pl
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FESTYN HARCERSKI

W niedzielę, 5 czerwca, na terenie parafii Św. Wojciecha organizowaliśmy
pierwszy Harcerski Festyn Sportowo-Rodzinny w Redzie. Pogoda była piękna,
zabawa przednia, a humory jeszcze lepsze. Całe rodziny brały udział w konkurencjach sportowych i występach artystycznych. Można było się sprawdzić miedzy

innymi w biegu z jajkiem na łyżce, skoku w dal, biegu trójnogów czy skoku w
workach. Dzieci chętnie występowały na scenie, śpiewały, tańczyły, recytowały
wiersze, dorośli mogli zbadać sobie poziom cukru we krwi w punkcie medycznym,
a kto miał ochotę, mógł zażyć kąpieli w pianie wyprodukowanej przez strażaków z
OSP w Redzie ;). Niewątpliwą atrakcją była harcerska grochówka oraz punkt
malowania twarzy. Na sam koniec odbyła się Finałowa Sztafeta Rodzinna, która
wyłoniła głównych zwycięzców. Wszystkim finalistom poszczególnych konkurencji rozdano medale i dyplomy, a zwycięzcy Sztafety otrzymali puchary i nagrody.
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FESTYN PARAFIALNY

Na placu przed kościołem
św. Antoniego Padewskiego w
Redzie odbył się doroczny festyn
parafialny. W trakcie festynu Caritas
zorganizował charytatywną loterię
fantową dla Agatki i Kamilka z Redy
Pieleszewa.

Głównymi nagrodami w loterii były
m.in. vouchery na jazdy i kurs jazdy
motorem do OSK Jankar, wręczone
przez Karola Krefta. Na scenie w trakcie
festynu podopieczni Barbary Tańskiej
zaprezentowali piosenki, były zabawy,
konkursy, nauka tańca hip-hop, zumby,
koncert szantowy Czesława
Jaks i
zespołu Siebie Warci. W trakcie całego
festynu czynne były m.in. stoiska z ciastkami, napojami, grochówką i bigosem,

grill, można było zrobić pomiar ciśnienia
krwi i poziomu cukru i obejrzeć wóz
strażacki. Dochód z festynu (oprócz
loterii i zabiegów kosmetycznych – dla

Odwiedzili nas włodarze miasta: Pan Burmistrz, Pani Sekretarz Miasta oraz Pani
Wiceburmistrz. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w tym przedsięwzięciu, bez nich nic by się nie udało. Władzom miasta Redy - za dofinansowanie
przedsięwzięcia, księdzu Proboszczowi z parafii pw. Św Wojciecha - za użyczenie
placu przy kościele, strażakom z OSP Reda - za atrakcje dla dzieci, Zespołowi
Wokalnemu z I LO w Rumi - za występ artystyczny, SOLO Band( A. Dąbrowskiemu) - za poprowadzenie imprezy, sponsorom: Agencji LIVE Sp z o. o. - za
wypożyczenie sceny i obdarowanie uczestników napojami oraz firmie Bakoma za
przygotowanie drobnych upominków. Dziękujemy również wszystkim
instruktorom i harcerzom, którzy w ramach wolontariatu spędzili mnóstwo czasu,
by przygotować te wszystkie atrakcje.
Tekst: phm Aleksandra Piotrowska
Foto: A. Piotrowska P. Parulska

Agatki i Kamilka) przeznaczono na
organizację Światowych Dni Młodzieży
w parafii oraz opłacenie wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci z ubogich rodzin.
Tekst i foto: M.K.
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DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W REDZIE
FESTYN "MŁODZIEŻ-DZIECIOM"
Od wielu dni uczniowie klas IIA,
IIB, IIC Liceum oraz IAT, IIAT, IIIAT i
IIIB Technikum przygotowywali się do
obchodów Dnia Dziecka, obmyślając szereg
zabaw, gier i dyscyplin sportowych.
Naszymi gośćmi w tym pogodnym dniu
była młodzież z Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wejherowie, dzieci z
redzkich przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjum.
Na boisku z każdą chwilą robiło
się ciaśniej. W rytm muzyki i przy zapachu
pieczonych na grillu kiełbasek, gospodarze
uśmiechami witali pierwszych gości.
Roześmiane maluchy z redzkich przedszkoli niestrudzenie odwiedzały kolejne
stanowiska, skąd odchodziły, machając
triumfalnie otrzymanymi upominkami. Pod fachowym instruktażem naszych uczniów dzieci chętnie i z zapałem ćwiczyły
pierwszą pomoc, m.in. dowiadując się, co to jest masaż serca. Kulminacją okazało się widowiskowe przeciąganie liny. Zaangażowanie zawodników było ogromne. Na boisku bawiło około 120 dzieci, ale nie o liczby tu chodzi. Ważne było, jak wiele
serdeczności i zabawy nasi uczniowie okazali dzieciom, tak niedawno sami będąc przecież w tym wieku. Młodzież udowodniła,
że potrafi wszystkie dzieci włączyć do wspólnej zabawy. Zabawa integracyjna udała się, bariery zdawały się nie istnieć.
Wymalowane buźki wypełnione słodkościami, uśmiechy na twarzyczkach - dla tych chwil było warto!!

DZIEŃ DZIECKA Z MOSIR REDA
W środę 01.06.2016r. na płycie
głównej boiska MOSiR odbył się Festyn
Sportowo Rekreacyjny dla dzieci oraz
rodziców. Na starcie imprezy stanęło ponad
130 osób. Konkurencje sportowe, sprawnościowe, pokaz strażacki, pierwsza pomoc
przedmedyczna - to wszystko czekało na
uczestników.
Po aktywnie spędzonym czasie
uczestnicy udali się na relaks w przygotowanej przez strażaków chmurze piany.
Atrakcja, spodobała się dzieciom, zarówno
jak i rodzicom. Po białym szaleństwie
przyszła pora na dekorację drużyn w postaci
dyplomów Super Sportowa Rodzina oraz
przystąpiono do losowania wśród uczestników nagród rzeczowych - sprzętu sportowego
jak również voucherów do Fun Parku Croco
Roco.
Podsumowując, bardzo dziękujemy
wszystkim uczestnikom za aktywny udział.
Duża frekwencja jest najlepszą nagrodą dla
organizatorów. Najmłodszym jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego, żeby uśmiech i pasja do sportu nigdy nie zanikała.

NAGRODA DLA UCZENNICY Z KLASY 1A Z SP3 - ZOFII BOGORODŹ
W KONKURSIE PLASTYCZNYM „CALINECZKA”
W niedzielę, 22 maja, w Galerii Rumia rozdano nagrody dzieciom, które po obejrzeniu w Gimnazjum Salezjańskim w
Rumi przedstawienia „Calineczka” nadesłały prace na konkurs plastyczny. Ogółem wpłynęło 171 prac, wykonanych najróżniejszymi technikami. Ze Szkoły Podstawowej nr 3 wysłano łącznie 12 prac, spośród których praca Zofii Bogorodź z klasy 1a
znalazła się wśród finalistów. Zosi gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych nagród.
Tekst: Elżbieta Olejnik
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WAKACJE NA SPORTOWO Z MOSIR REDA
Wakacje to dwumiesięczny odpoczynek od szkoły i czas, w którym dzieci oraz młodzież „ładują akumulatory” na nowy rok
szkolny. Na ten czas Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie przygotował ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
Szczegóły na www.mosir.reda.pl
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SUKCES GIMNAZJALISTÓW Z GIMNAZJUM NR 2 W KONKURSIE „BANK WIEDZY”
Dnia 17 czerwca, w siedzibie Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie odbyły się eliminacje finałowe
konkursu wiedzy matematyczno – bankowej „Bank Wiedzy”. Drużyna uczniów z Gimnazjum nr 2 w składzie: Natalia
Klóskowska z IIc, Oliwier Jabłonowski z IIc i Arkadiusz Szamocki z IIa rywalizowała z przedstawicielami jedenastu szkół
powiatu wejherowskiego, zdobywając II miejsce.
Najpierw uczniowie zmagali się z zadaniami matematycznymi, rozwiązując indywidualnie test wiedzy, a po przerwie
przystąpili do rywalizacji grupowej. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach pracownicy banku oceniali gimnazjalistów w
takich umiejętnościach, jak: zwijanie na czas rulonu monet, układanie wieży z klocków, znajomość krajów strefy euro, znajomość
walut krajów Europy i rozpoznawanie wizerunków królów polskich na banknotach.
W ramach konkursu uczniowie nagrali również film dotyczący oferty Kaszubskiego Banku Spółdzielczego, który został
oceniony bardzo wysoko i znalazł się w finałowej trójce.
Przygotowaniem drużyny do konkursu kierowała p. Justyna Zabrodzka. Uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu
polskiego systemu bankowego oraz doskonalili umiejętności rachunkowe.
Tekst: J.Z.

SUKCESY UCZNIÓW Z ZS2 W WIELKICH MARATONACH CZYTELNICZYCH!
Zakończyły się tegoroczne Wojewódzkie Konkursy Wielkich Maratonów Czytelniczych. Hasłem przewodnim maratonu
było „W lustrze książki” w gimnazjum oraz „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” w szkole podstawowej. W tegorocznym
konkursie wzięło udział 986 uczniów z 67 szkół gimnazjalnych oraz 1945 uczniów z 132 szkół podstawowych całego województwa pomorskiego. Gimnazjum nr 2 reprezentowało 26 uczniów, SP3 - 14 czytelników. Uczniowie ci znaleźli się wśród najlepszych w gronie laureatów i finalistów.
Laureatami zostali: Karolina Zabrodzka i Alicja Nowosadzka z VIb, Maciej Skibiński z Vc, Bartosz Nowak z IIIc
i Rafał Wasiuta z Ic. Tytuł „finalisty” zdobyli: Aleksandra Wasiuta z Vc, Mateusz Labun i Izabela Kuraś z Va, Artur
Kwiatkowski i Karolina Walczyk z IIc oraz Aleksandra Kwiatkowska z Ib.
Wyróżnienie otrzymały również: Julia Sarbak i Anna Pokreifke z IIIa.
Wręczenie nagród miało miejsce 7 czerwca, na uroczystej gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, dokąd
uczniowie udali się wraz z opiekunkami konkursów: Teresą Dopke i Mirosławą Wróblewską.
Naszym najlepszym czytelnikom gratulujemy wytrwałości i uzyskanych wyników!
Tekst: Mirosława Wróblewska

KOLEJNE SUKCESY GIMNAZJALISTÓW Z GIMNAZJUM NR 2!
Ciężka i systematyczna praca uczniów klasy IIIc, Weroniki Bańdo i Bartosza Nowaka, przyniosła zasłużoną nagrodę.
Po zmaganiach z zadaniami konkursowymi etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego Bartosz Nowak uzyskał tytuł
laureata w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym oraz tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Historycznym i w
Wojewódzkim Konkursie Chemicznym. Weronika Bańdo otrzymała tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Weronice i Bartoszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych naukowych sukcesów.
Tekst: E.M.

UCZENNICE Z SP3 WYRÓŻNIONE W KONKURSACH LITERACKICH!
W poniedziałek, 13 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 45 w Gdańsku odbyło się wręczenie nagród w Ogólnopolskim
Konkursie Literacko – Plastycznym „A gdy wiosna buchnie majem, cały świat się majem stanie”. Na konkurs ten wpłynęły
94 prace literackie, wśród których, w kategorii klas II-III, wyróżniono Julię Wróbel z IIIa.
Natomiast 24 czerwca odbyło się wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Moja rodzina nie jest
zwyczajna”. Spośród nadesłanych 162 prac wyróżniono prace: Aleksandry Wasiuta z Vc i Karoliny Zabrodzkiej z VIb.
Serdecznie gratulujemy!
Tekst: Teresa Dopke

SZYMON KAZYAKA Z SP 2 ZWYCIĘZCĄ MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO KLAS III
19 maja b. r., w SP nr 4 w Redzie, odbyła się IX edycja Miejskiego Konkursu Matematycznego dla klas III
„Sprawnie liczę”. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz możliwość sprawdzenia i porównania
swoich umiejętności z innymi. W konkursie wzięło udział troje uczniów SP 2: Szymon Kazyaka z III a oraz Wiktoria Kondrat i
Oskar Suchocki z kl. III c.
Jak się okazało, starsi, uzdolnieni matematycznie uczniowie SP mają swoich godnych następców w klasach młodszych –
Szymon Kazyaka zdobył I miejsce, a Wiktoria Kondrat uplasowała się tuż za podium. Gratulujemy!
Tekst: J. Meiranke
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PARTNERSTWO REDA - WALDBRONN NABIERA ŻYCIA
Współpraca Redy z gminą Waldbronn w południowych Niemczech rozpoczęła się przed prawie 20-tu laty, na początku
opierając się głównie na wzajemnych wizytach członków rad miejskiej i gminnej. Stopniowo kontaktów przybywało, w roku
2004 do Waldbronn przyjechała grupa „Redzanie“, dając występ w dużej sali tamtejszego domu uzdrowiskowego. Latem roku
2012 Redę odwiedziła grupa rowerzystów z klubu rowerowego w Waldbronn. Jednakże były to wydarzenia sporadyczne,
brakowało regularnej i bezpośredniej współpracy między mieszkańcami.
W Waldbronn mówiło się coraz częściej, że przyszedł czas na utworzenie stowarzyszenia, które wypełniłoby nasze
partnerstwo prawdziwym życiem. Tego zadania podjęła się pani dr Bożena Arnold, z pochodzenia Polka ze Szczecina, która
osiadła w Waldbronn po przejściu na emeryturę - przedtem mieszkała i pracowała w Hamburgu. W efekcie działań wszystkich
zainteresowanych, 1 marca tego roku podpisano statut stowarzyszenia pod nazwą „Koło Przyjaciół Reda-Waldbronn“.
Stowarzyszenie zostało, zgodnie z niemieckimi przepisami,
zarejestrowane i 5 maja oficjalnie rozpoczęło działalność. Naturalnie,
na początku najważniejsze było zebranie pieniędzy. Aktualnie Koło
liczy 24 członków, co jak na warunki Waldbronn, gdzie działa bardzo
dużo stowarzyszeń, jest sporym osiągnięciem. Dla wielu osób głównym powodem wstąpienia do stowarzyszenia było
zainteresowanie krajem sąsiadów. Ale mamy także członków z polskimi korzeniami, jak np. pani Patricia Diaz-Bone, która
urodziła się w Gdańsku. Pomimo, że w wieku 5 lat wyjechała z rodzicami do Niemiec, mówi dobrze po polsku i często
odwiedza rodzinne strony.
Koło Przyjaciół Reda-Waldbronn postawiło sobie za cel wspieranie przyjaźni polsko-niemieckiej na poziomie
komunalnym. Realizacji tego celu ma służyć m.in. wymiana kulturalna. Pierwsze, w ramach corocznego festynu parkowego w
Waldbronn, stoisko stowarzyszenia będzie przygotowane przy pomocy przyjaciół z Redy, gdzie stowarzyszenie TKS przyjęło
zadania kontaktowe. Współpraca Redy i Waldbronn staje się coraz bardziej intensywna, co dobrze świadczy o mieszkańcach
obu miast. Tekst:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
REDY W REJONIE ULICY PUCKIEJ I WEJHEROWSKIEJ
Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 778), art.21 ust. 2 pkt 2 i pkt 7, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r.,
poz. 353) oraz Uchwały Nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 27 czerwca 2016r. do 26 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w pokoju nr 5, w
poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 8˚˚ do 15˚˚, w czwartki w godz. od 9˚˚do 17˚˚.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lipca 2016r. o godz. 10˚˚ w
Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Puckiej 9, w Sali Reprezentacyjnej, sala nr 20.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Redy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2016r. na adres: Urząd Miasta
Redy, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w formie zgodnej
z art. 18 ust.3 ww. ustawy.

UCZEŃ SP 2 LAUREATEM KONKURSU LITERACKIEGO CENTRUM HERDERA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego kilkoro uczniów klas szóstych SP 2 wzięło udział w Konkursie
Literackim dla klas IV – VI Województwa Pomorskiego zorganizowanym przez Centrum Herdera – placówkę
Uniwersytetu Gdańskiego promującą kulturę i język niemiecki. Zadaniem uczniów było napisanie, z jakimi bohaterami
dwóch różnych niemieckich książek chcieliby pojechać w podróż do wybranego miejsca w Niemczech. Należało przeczytać
dwie spośród dziesięciu podanych lektur, dokonać wyboru dwóch bohaterów, a następnie uzasadnić swój wybór w pracy
pisemnej.
Spośród wysłanych z naszej szkoły prac, najwyżej została oceniona praca Piotra Rychlickiego z klasy VI b, który
został laureatem konkursu. 8 czerwca, w siedzibie Centrum Herdera w Gdańsku odbyło się spotkanie autorów wszystkich
nagrodzonych prac, podczas którego wręczono dyplomy i nagrody oraz dla laureatów konkursu zorganizowano warsztaty
plastyczne. Spośród wielu nadesłanych na konkurs prac wybrano szesnaście, które nagrodzono sześcioma pierwszymi miejscami
i dziesięcioma wyróżnieniami. Piotr zajął wysokie, piąte miejsce.
Wszystkim uczniom klas szóstych, którzy zgłosili swoje projekty, dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się
do tego niełatwego konkursu. Piotrkowi -laureatowi konkursu - gratulujemy sukcesu i podziwiamy jego talent literacki.
Tekst: E. Strzelka
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WYNIKI II MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI
WIZUALNEJ „CASSUBIA VISUALES”
W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyły się obrady
jury komisji konkursowej II Międzynarodowego Konkursu
Kaszubskiej Sztuki Wizualnej „Cassubia Visuales”
na plakat z przetworzonym wzorem kaszubskim. Ideą
konkursu była transformacja tradycyjnego wzoru kaszubskiego na uwspółcześnioną formę wizualną. Inspirowanie
do poszukiwania i odkrywania motywów kaszubskich,
a także między innymi pozyskanie prac graficznych
o wysokim poziomie artystycznym. W konkursie wzięły
udział 74 osoby, które przesłały 124 prace z całej Polski.
W roku ubiegłym (2015) były to 44 osoby i 92 przesłane
prace.

Kameralna Reda to cykl spokojnych i miłych dla ucha koncertów w amfiteatrze redzkiego parku. W lipcu koncerty
będą odbywać się w co drugą niedzielę (3, 17, 31)
o godzinie 16:00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

KINO POD GWIAZDAMI
Z okazji sobótek Fabryka Kultury zaproponowała maraton
filmowy pod chmurką. Obejrzeliśmy „Agentkę” i „Udając
gliniarzy”, czyli dwie amerykańskie komedie, które
zgromadziło spory tłum w amfiteatrze parku miejskiego.
Mamy nadzieję, że na kolejnych spotkaniach nie zabraknie
widzów. Widzimy się w parku na następnych seansach
w lipcu i sierpniu!

Jury w składzie: przewodnicząca – dr Marta
Flisykowska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku),
mgr Benita Grzenkowicz-Ropela (Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie),
mgr sztuki Paulina Piotrowska (Miejski Dom Kultury
w Redzie) przyznało nagrody:
I miejsce- Patrycja Longawa (Jedlicze, woj. podkarpackie)
II miejsce – Natalia Albecka (Gościcino, woj. pomorskie)
III miejsce – Damian Chrul (Gdańsk, woj. pomorskie)
Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu pokonkursowego 8 lipca 2016 o godzinie 18:00.
Zapraszamy laureatów wraz z rodzinami i znajomymi,
a także wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć 124 prace,
które napłynęły na konkurs w tym roku! Fabryka Kultury,
ul. Łąkowa 59A, Reda
oraz wyróżnienia:
Olga Budzan (Wrocław, woj. dolnośląskie)
Jolanta Jacent-Styczyńska (Warszawa, woj. mazowieckie)
Katarzyna Bliźniewska (Borowo, woj. pomorskie)

LATO Z FABRYKĄ KULTURY DLA DZIECI
Zapraszamy do zapisów na letnie warsztaty z
Fabryką
Kultury.
Koszt
jednego
bloku
–
tygodniowego – 25 złotych, płatne z góry (na
tydzień
przed rozpoczęciem warsztatów).
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy drogą telefoniczną:
58 736 28 28, mailową: mdk@reda.pl lub osobiście.

Czekamy na propozycje repertuarowe.
A może polskie komedie? …. mdk@reda.pl

Od poniedziałku, 4 Lipca 2016 - 10:00 do środy,
31 Sierpnia, 2016 - 13:00
Wstęp: wolny
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DZIEŃ DAWCY SZPIKU DLA PATRYCJI I INNYCH!
10 LIPCA 2016 | GODZ.: 10:00-16:00 | FABRYKA KULTURY | WEŹ UDZIAŁ!
I Ty możesz uratować komuś
życie! Zostań potencjalnym
dawcą krwiotwórczych
komórek macierzystych.
Rejestracja: niedziela, 10
lipca 2016, od 10:00 do
16:00 w Fabryce Kultury w
Redzie
(ul. Łąkowa 59 A)
Kto może zostać dawcą?
- ogólnie zdrowy człowiek
pomiędzy 18 a 55 rokiem
życia, który waży minimum
50 kg i nie ma dużej
nadwagi. Medyczne kryteria
wykluczające możliwość
rejestracji zawarte są w
Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 12.03.2010r. w
sprawie ośrodków Dawców
szpiku.
Co trzeba zrobić?
- przyjść na Dzień Dawcy,
przejść pozytywnie wstępny
wywiad medyczny, wypełnić
formularz z danymi
osobowymi oraz oddać 4 ml
krwi.

PROJEKT DRZEWO | 11-15 LIPCA 2016 | 13:00-16:00 | WSTĘP WOLNY
„Projekt – Drzewo” to chęć ingerencji artystycznej w przestrzeń
miejską zmierzającej do zagospodarowania dotąd zapomnianych
miejsc. Jednocześnie praca nad instalacją będzie edukować
uczestników oraz przyszłych oglądających, przypominając o
potrzebie troski o dobrostan przyrody a szczególnie ptaków. Drzewo
znajduje się na ulicy Puckiej na tyłach straży pożarnej. Każdego lata
przejeżdżają tamtędy tysiące samochodów z turystami jadącymi nad
morze. Instalacja ma przyciągać uwagę turystów, sprawiać by
zapamiętali miasto Redę, opowiadali o nim, by chcieli się tu
zatrzymać. Instalacja artystyczna, która znajdzie się na drzewie
będzie zwracać uwagę na konieczność pomocy ptakom. Podczas
warsztatów ekologicznych, które odbędą się w Fabryce Kultury, dzieci oraz młodzież stworzą wielokolorowe domki dla ptaków i
kolorowe ptaszki. Obiekty te zostaną umieszczone na Drzewie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mdk.reda.pl

