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WIZYTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO W URZĘDZIE  MIASTA  

W REDZIE 
 

W czwartek  31 marca 2016 r., w Urzędzie Miasta w 
Redzie gościł Pan Mieczysław Struk – Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego. Pan Marszałek w towarzystwie Kazimierza   
Okroja – przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie, Haliny 
Grzeszczuk – zastępcy burmistrza Miasta oraz Hanny Janiak 
– sekretarza miasta rozmawiali na tematy inwestycyjne, jed-
nak tematem wiodącym była Obwodnica Północnej  
Aglomeracji Trójmiejskiej OPAT. 

Pan Kazimierz Okrój zauważył, że dla Redy bardzo 
dużym problemem są korki na drodze krajowej nr 6 i drodze 
wojewódzkiej  nr 216. Reda – niestety – znana jest z uciążli-
wości związanych z  przejazdem w kierunku Półwyspu  
Helskiego.  Korki są kłopotliwe zwłaszcza dla mieszkańców, 
lecz i dla turystów, licznie przejeżdżających przez nasze mia-
sto latem. Tak się składa, że przez Redę przebiegają główne 
szklaki komunikacyjne do Szczecina i do Helu.  

Halina Grzeszczuk zwróciła uwagę na dodatkowy 
problem, związany z planami zagospodarowania przestrzen-
nego i obszarami zarezerwowanymi na potrzeby budowy 
obwodnicy. Aktualnie Samorząd Województwa Pomorskiego 
przystąpił do prac nad uchwaleniem Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stano-
wiącym jego część projektem Planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk - Gdynia – 
Sopot 2030, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 
Plan jest podstawowym dokumentem planistycznym  
województwa, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju  
przestrzennego regionu w perspektywie roku 2030. W trakcie 
konsultacji społecznych projektu Planu, samorząd Redy po 
dokładnych analizach zgłosi swoje uwagi, również w  
kontekście OPAT. 

Kazimierz Okrój podkreślił z pełnym przekonaniem, 
że korki zagrażają bezpieczeństwu tak mieszkańców, jak i 
turystów.  Należy dołożyć wszelkich starań aby usprawnić 
komunikację na głównej drodze przelotowej.  

Ogromna determinacja Redy jednak nie wystarczy, 
aby rozwiązać problem, należy zjednoczyć siły z samorząda-
mi ościennymi. Będzie to jeden z priorytetów najbliższych 
działań w tej kadencji samorządu. 

 
RZEKA REDA POSPRZĄTANA 

 Pradolina Redy, Łeby i Chylonki to najstarsze pozo-
stałości po pradawnych starorzeczach  tych niewielkich dzi-
siaj rzek. Jedną z najbardziej urokliwych i niepowtarzalnych 
jest rzeka Reda, nad którą leży nasze miasto. 

 – Przed trzema laty zgłosili się do mnie kajakarze i wędkarze 
z propozycją posprzątania  samej rzeki i jej brzegów. 
Z wielką chęcią przyjąłem tę propozycję i tak to się zaczęło – 
wspomina burmistrz Krzysztof Krzemiński. W minioną sobo-
tę, 16 kwietnia, rzekę sprzątano na odcinku od mostu na ul. 
Orzeszkowej w Wejherowie do ul. Kazimierskiej w Redzie. 

Przepiękna pogoda sprawiła, że nad Redą pojawiło się kilka-
dziesiąt osób, które – zaopatrzone przez organizatorów 
w worki i rękawice – przystąpiły do zbierania śmieci. 
W efekcie z dna rzeki i jej brzegów wyciągnięto kilka ton 
plastików, opon samochodowych, wykładzin i sprzętów 
RTV- AGD, przetransportowanych następnie na składowisko. 
Akcję koordynowali wspólnie Miejski Dom Kultury 
oraz Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
w Redzie. Na koniec, z poczuciem dobrze spełnionego  
obowiązku, wszyscy spotkali się w Miejskim Parku Rodzin-
nym, gdzie czekała kuchnia polowa i nagrody ufundowane 
przez sponsorów (vouchery do Dobrej Sfery, Pizzerii Lusia, 
Baru Temple i Salonu Wioletta). Licznie przybyłym miesz-
kańcom przygrywała Redzka Orkiestra Dęta, a piękna,  
słoneczna pogoda stanowiła ukoronowanie tego udanego 
dnia. Jak zapewnili organizatorzy, kajakarze i wędkarze –
  kolejna akcja już na pewno za rok. 

 
SUKCES REDZKIEGO CHÓRU 

 
 Mamy wielką przy-
jemność poinformować, że  
podczas III Ogólnopolskie-
go Festiwalu Wielkanocnej 
Pieśni Chóralnej, który 
odbył się w Sopocie w dniu 
16.04.2016 r. redzki chór 
Consonans zdobył srebrny 
dyplom.  
 CONSONANS to 
chór działający głównie 
przy parafii p.w. św. Anto-
niego Padewskiego w Re-
dzie. Na pracę i działalność 
chóru składają się między 

innymi regularne ćwiczenia podczas prób, oprawa muzyczna 
mszy świętych niedzielnych i świątecznych, mszy prymicyj-
nych, jubileuszowych i odpustowych, koncerty kolęd oraz 
występy podczas Wielkiego Postu. Uczestniczymy w festiwa-
lach chóralnych organizowanych na terenie województwa  
pomorskiego oraz współpracujemy z innymi chórami woj. 
pomorskiego oraz pomorskimi instrumentalistami. Od roku 
2009 funkcję dyrygenta chóru pełni pani Ewa Szmidt.  
Opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz Jan Kowalski. 
Życzymy dalszych sukcesów.  
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INFORMACJA O SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW 

 
Urząd Miasta w Redzie informuje, że od dnia 1 

stycznia 2016 roku mieszkańcy Redy mogą nieodpłatnie 
dostarczać na składowisko w Łężycach odpady komunalne z 
następujących frakcji:  
1) makulatura (odpady oznaczone kodem 20 01 01) – w 

każdej ilości, 
2) opakowania ze szkła (odpady oznaczone kodem 15 01 

07) – w każdej ilości, 
3) opakowania z tworzyw sztucznych (odpady oznaczone 

kodem 15 01 02)  – w każdej ilości, 
4) odpady zielone (odpady oznaczone kodem 20 02 01) – 

w każdej ilości, 
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady oznaczone 

kodem 20 03 07) – w każdej ilości,  
6) zużyte opony (odpady oznaczone kodem 16 01 03) – w 

ilości do 4 sztuk na rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 
31 grudnia) na jedno gospodarstwo domowe, 

7) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe oznaczone 
kodami 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany), 17 01 
03 (odpady innych materiałów ceramicznych i 
wyposażenia), 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 
06) –  w ilości do 2 ton na rok kalendarzowy (od 1 
stycznia do 31 grudnia) na jedno gospodarstwo 
domowe.  

W/w odpady należy dostarczyć na wysypisko we własnym  
zakresie w godzinach pracy Eko-Doliny Sp z.o.o.  
Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 http://ekodolina.pl 
tel. 58 672 50 00  

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, 

zgodnie z umową ze Stowarzyszeniem Banku Żywności w 
Tczewie, przeprowadził - w ramach Programu  
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
realizowanego w Podprogramie 2015 - dystrybucję artykułów 
spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących. 
 Beneficjentami akcji było 700 osób spełniających 
wymogi ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 
163 ze. zm.).  Akcja trwała  w dniach 23.09.2015r., 
24.11.20215r., 28.01.2016r., 22.02.2016r. oraz 12.04.2016r. 
Łącznie rozdano żywność o wadze 34.108,24 kg i  
wartości 136.796,06 zł. 
 Podczas  realizacji projektu,  w ramach działań towa-
rzyszących w Podprogramie POPOŻ, dla osób najbardziej 
potrzebujących  przeprowadzono w redzkim MOPS szkolenia 
w zakresie gospodarowania budżetem domowym. 
 Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Mirosława Ro-
żyńskiego, cała akcja dystrybucji żywności odbywała się w 
Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie i była prowadzona przez 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 W skład dystrybuowanej żywności wchodziły  
takie artykuły, jak: kasza jęczmienna, mleko, makaron, olej, 
płatki kukurydziane, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, 
ryż, cukier, serek topiony, dżem, ser gołda, mielonka  
wieprzowa, klopsiki w sosie własny, groszek z marchewką, 
kawa zbożowa. 

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  

Małgorzata Klebba 

JUŻ 1340 RODZIN ZŁOŻYŁO WNIOSKI DO 
PROGRAMU „Rodzina 500+”  

 
 18 kwietnia, w Urzędzie Miasta w Redzie,  
burmistrz Krzysztof Krzemiński wręczył pierwszym  
pięciu rodzinom decyzje o przyznaniu środków z  
rządowego programu „Rodzina 500 +”. Do północy 15 
kwietnia, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wpłynęło 1340 wniosków, na podstawie których wydano 
już  321 decyzji.  
 Według przewidywań MOPS,  programem zostanie 
objętych ok. 3000 dzieci.  Pieniądze na wypłaty świadczeń 
pochodzą programu rządowego i są przekazywane gminom za 
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. Dotychczas Reda 
otrzymała 7 mln zł, co wystarczy na pierwsze cztery miesiące 
funkcjonowania programu. 

 Obsługą programu „Rodzina 500 +” w Redzie  
zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Obecnie  
pracuje przy nim obecnie  17 osób - 14 osób dotychczas  
pracujących w Ośrodku na innych stanowiskach, 3 osoby 
zatrudnione dodatkowo i jedna stażystka. Przygotowano  
kilkanaście stanowisk przyjęć i wszyscy pracownicy zostali 
odpowiednio przeszkoleni aby w razie potrzeby służyć  
pomocą w wypełnianiu formularzy. Wnioski są przyjmowane 
na bieżąco i od początku realizacji programu ani przez  
moment nie było kolejek. Dużym zainteresowaniem cieszy 
się składanie wniosków przez Internet, w pierwszych dniach 
kwietnia, mimo problemów z działaniem programu, przyjęto 
aż 392 formularze w formie elektronicznej. Program został 
poprawiony i w tej chwili działa bez zakłóceń.  Ponadto, aby  
poprawić jakość usług, MOPS przedłużył czas pracy i w 
czwartki jest czynny od 7.30 do 17.00. 

Burmistrz Krzemiński podziękował wszystkim  
pracownikom MOPS-u za ich zaangażowanie i pracę, zaś 
obecnym i wszystkim rodzinom życzył dobrego spożytkowa-
nia otrzymanych  pieniędzy. 

Z PRAC MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ 
 
Ostatnie spotkania Młodzieżowa Rada Miejska  

poświęciła na zapoznanie się z działalnością referatu promo-
cji miasta oraz dyskusjom nad propozycjami dotyczącymi 
przyszłorocznych obchodów 50-lecia miasta Reda. Młodzi 
radni omówili również swoje propozycje zmian lub rozwią-
zania pewnych problemów w mieście. Ich przemyśleniom 
przysłuchiwali się już kilkakrotnie przewodniczący Rady 
Miejskiej Kazimierz Okrój, burmistrz Krzysztof Krzemiński,  
sekretarz miasta Hanna Janiak oraz radni Andrzej Byczkow-
ski, Dariusz Czylkowski, Sebastian Kozioł (który przeprowa-
dził z młodzieżą warsztaty z podstaw przedsiębiorczości), 
Krystian Melcer i opiekun rady Łukasz Kamiński.  

       Tekst: Łukasz Kamiński 

http://ekodolina.pl/
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Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ  

PONADGIMNAZJALNYCH W REDZIE 
 
 W czwartek do naszej szkoły zawitali niezwykli 
goście czyli rugbiści Arki i Lechii, którzy na przykładzie 
rugby pokazywali, że można walczyć z kibicowskimi  
animozjami między fanami z Gdańska i Gdyni.  
 W czwartkowym spotkaniu, które było kolejną  
odsłoną akcji pt. „Miłuj bliźniego swego. Rugby łączy ludzi” 
zainicjowanej przez kapelana gdyńskich rugbistów, ks.  
Tyberiusza Kroplewskiego, wzięli udział zawodnicy RC Arka 
Gdynia oraz  RC  Lechia Gdańsk. Na spotkaniu obecni byli 
również trenerzy reprezentacji Polski Marek Płonka i Darek 
Komisarczuk.  
 Projekt „Miłuj bliźniego swego. Rugby łączy ludzi” 
w gdańskim zespole szkół prowadzony był od ponad miesią-
ca. W ramach pracy z uczniami  odbyły się konkursy  
plastyczne i literacki, odbyły się lekcje w-fu prowadzone 
przez nauczycieli oraz tworzono reportaże, które zaprezento-
wano w czwartek. Spotkanie stało się bardziej atrakcyjne 
dzięki uczniom, którzy odważyli się zmierzyć z hacą, tańcem 
polinezyjskich  wojowników.  Szkolny zespół „Świetlówki” 
wystąpił z nowym utworem napisanym specjalnie na finał 
projektu. Kulminacją tych działań było spotkanie z rugbistami 
trójmiejskich drużyn i debata z uczestnikami, podczas której 
pokazano na przykładzie tej dyscypliny, że kibicować można 
w zgodzie i w poszanowaniu kibiców drużyny przeciwnej. 
Obecni na spotkaniu zawodnicy, na swoim przykładzie poka-
zywali, że miejsce na twardą walkę jest tylko na boisku, a po 
meczu wszyscy, tak kibice, jak i zawodnicy traktują się z 
szacunkiem. 
 Na spotkaniu nie mogło zabraknąć również  
wyjaśnienia podstawowych zasad rugby, które jak się okaza-
ło, nie są tak trudne jak się wydają. Rugbiści Arki i Lechii  
zaprezentowali również stałe fragmenty gry: młyn i aut, w 
którym swoich sił mogli spróbować chętni, co miało spopula-
ryzować samą dyscyplinę i zachęcić do odwiedzania trójmiej-
skich stadionów rugby. 
  Akcja została odebrana w szkole bardzo dobrze 
przez uczniów i nauczycieli. Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy choć w niewielkim stopniu przyczynili się do  
uświetnienia spotkania.  
 

V POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY 
W ZS2 ROZSTRZYGNIĘTY! 

 
W dniu 18 marca po raz piaty odbył się Powiatowy 

Konkurs Geograficzny, zatytułowany „Bajkowe klimaty 
Ziemi”, którego organizatorem  jest Gimnazjum nr 2 im. 
Noblistów Polskich w Redzie.  

W tym roku w konkursie uczestniczyli uczniowie z 
pięciu szkół: Gimnazjum Społecznego nr 1 z Wejherowa,  
Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego z Rumi, 
Gimnazjum nr 4 z Rumi, Zespołu Szkół nr 3 z Wejherowa 
oraz Gimnazjum nr 1 z Redy. 

Konkurs tradycyjnie podzielony był na dwa etapy. 
Pierwszy z nich odbywał się w poszczególnych szkołach. 
Jego celem było wytypowanie dwuosobowych zespołów do 
drugiego etapu. Drugi etap składał się z trzech części: testu, 
zadania zespołowego oraz wzbudzającego najwięcej emocji 
quizu. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom 
wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z atmosferą.  

Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęli: Mateusz 
Piotrowicz i Nikodem Cybulski z Gimnazjum Społecznego 
w Wejherowie. Na II zaszczytnym miejscu uplasował się 
zespół z Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie w składzie: 

Magdalena Schulz i Maksymilian Rudnik.  III miejsce na 
podium zajęli: Maciej Pachulicz i Dawid Kasprzyk,  
reprezentujący Gimnazjum nr 1 w Rumi.   

Nagrody rzeczowe, w postaci akcesoriów kompute-
rowych,  wręczali uczniom dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w 
Redzie - Jan Skrobul oraz doradca burmistrza do spraw 
społecznych i oświaty - pani Teresa Kania. Wszystkim 
uczestnikom tegorocznego konkursu  bardzo serdecznie  
gratulujemy! 

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do  
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie - Jana Skrobula oraz 
pani Teresy Kania za pomoc w przygotowaniu konkursu. 
    Tekst: Estera Miotk 
        

NIKOLA WILCZEWSKA Z GIMNAZJUM NR 2 
W WOJEWÓDZKIM FINALE XXXIII  
KONKURSU RECYTATORSKIEGO! 

 
         01.04.2016r., w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyły się eliminacje 
powiatowe XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytator-
skiego Poezji Polskiej. Uczennica Gimnazjum nr 2 – Nikola 
Wilczewska, uczęszczająca do klasy Ic, oczarowała jury 
swoim wykonaniem fragmentu  prozy Hanny Ożogowskiej 
oraz wiersza ks. Jana Twardowskiego pt. „Aniele Boży” i 
zajęła II miejsce (nie wytypowano miejsca I), pokonując 18 
uczestników. Tym samym została wybrana do reprezentowa-
nia naszego powiatu w finalnym, wojewódzkim etapie  
konkursu. Nikoli i jej opiekunce pani Teresie Liegman  
serdecznie gratulujemy!       
    Tekst: Kamila Gawryjołek 
  

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O 
MAŁYM TRÓJMIEŚCIE KASZUBSKIM  

 
14 marca w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się I 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Małym Trójmieście 
Kaszubskim dla klas V. W konkursie wzięły udział  
5-osobowe zespoły z klas V ze szkół z Rumi, Wejherowa i 
Redy. W zaciętej, pełnej emocji rywalizacji wygrał zespół 
gospodarzy – SP 2 Reda, drugie miejsce zajęła drużyna z 
SP 6 z Rumi, a trzecie miejsce przypadło zespołowi SP 4 z 
Redy. Konkurs został zorganizowany przez panie: Katarzynę 
Rendaszka-Miotke, Barbarę Pospieszną-Pyziak, Annę  
Jankowską i Izabelę Dąbrowską. 

         Tekst: Iwona Nowicka 
 
NOWA SALKA DO ZAJĘĆ TERAPII  

PEDAGOGICZNEJ W SP 2  

Po feriach zimowych Szkoła Podstawowa nr 2 
wzbogaciła się o pomieszczenie do terapii pedagogicznej. 
Wyremontowana, gruntownie odnowiona salka została  
wyposażona w nowe meble oraz sprzęt i pomoce do pracy z 
uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nowy 
gabinet, choć nieduży, pozwala na prowadzenie  
stymulujących zajęć indywidualnych i w małych grupach z 
wykorzystaniem pomocy do stymulacji polisensorycznej. 
Kolorowe, przytulne pomieszczenie cieszy się dużym  
powodzeniem u tych uczniów, którzy mają okazję korzystać 
ze zgromadzonych tu atrakcji typu kolorowa piaskownica, 
zestawy stymulacji zmysłów, czy huśtawka pozwalająca 
wyciszyć nadmiar emocji. W miarę możliwości gabinet  
będzie wzbogacany o kolejne pomoce. 

         Tekst: Iwona Nowicka 
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MARCOWA WIZYTA W HOLANDII 
W dniach 13 – 18 marca uczniowie Gimnazjum nr 1 

i nr 2 w Redzie wyjechali do Holandii w ramach wymiany ze 
szkołą Van der Capellen w Zwolle. Jest to już kolejna udana 
wymiana ze stroną holenderską.  

W poniedziałek po przyjeździe nasi uczniowie udali 
się do swoich holenderskich rodzin. Tam mieli okazję lepiej 

się poznać i w praktyce wykorzystać 
swój język angielski, bez pomocy 
swoich nauczycieli. We wtorek   
uczniowie uczestniczyli w lekcjach 
plastyki, chemii, języka holender-
skiego oraz geografii. Te zajęcia 
bardzo spodobały się wszystkim, tym 
bardziej, że uczniowie mogli nauczyć 
się czegoś więcej na temat obecnej 
Holandii, jak i jej historii. Po  

południu wszyscy wyruszyli na wycieczkę rowerową po 
Zwolle. Wieczorem natomiast wszyscy świetnie się bawili na 
szkolnej dyskotece.   

Środa była dniem wycieczkowym – udaliśmy się do 
stolicy kraju – Amsterdamu. Na początku zwiedziliśmy  
skansen Zaanse Schans, w którym można podziwiać typową 
XVIII i XIX-wieczną zabudowę wspólnot holenderskich. 
Uczniowie mogli zobaczyć malownicze wiatraki, zwiedzić 
wytwórnię sera i czekolady. Kolejnym punktem programu był 
spacer po stolicy Holandii. Spacerując wzdłuż kanału Singel 
podziwialiśmy architekturę Amsterdamu. Nasz spacer  
zakończyliśmy na Placu Dam, gdzie znajduje się Pałac  
Królewski. Najważniejszym punktem programu była wizyta 
w Rijksmuseum- muzeum, które jest jedną  z głównych  
atrakcji turystycznych Amsterdamu. Wśród  zbiorów muzeal-
nych można było podziwiać dzieła takich malarzy jak Johan-
nes Vermeer, Frans Hals, Rembrandt.   

W ostatnim dniu wizyty - czwartek -  uczniowie,  
wykorzystując zrobione przez siebie zdjęcia i rysunki, na  
plastyce wykonali projekty podsumowujące całą wymianę.  

Tak, jak wszystko co dobre, szybko się kończy, tak i 
w czwartek nasza wizyta dobiegła końca. Były pamiątkowe 
zdjęcia, wymiany adresów, uściski i oczywiście łzy. Nasi 
uczniowie wrócili do domu pełni cudownych wrażeń i  
niezapomnianych chwil, z bagażem nowych doświadczeń.  

Czekamy teraz na rewizytę naszych gości w  
październiku tego roku, która, mam nadzieję, będzie równie 
udana jak nasza w Holandii.  

 Tekst: Marlena Jasińska 
 

 LAUREACI I FINALIŚCI Z ZS NR 1 
 Dwie uczennice z Zespołu Szkół nr 1 w tym roku 
szkolnym uzyskały tytuł laureatek konkursów kuratoryjnych: 
Hanna Drewek z klasy 3c z języka polskiego (opiekun mgr 
Katarzyna Hincke) oraz Dominika Zymni z klasy 3 c z  
biologii (opiekun mgr Gabriela Okrój), zapewniając sobie 
zwolnienie z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 
i pewny nabór do najlepszych wybranych przez siebie szkół 
średnich. 
 Siedmioro uczniów uzyskało tytuł  finalistów: 
- Hanna Drewek z klasy 3 c oraz Jan Jabłonowski – Kęska, 
Wojciech Mak i Szymon Ziółkowski - wszyscy z klasy 1 c z 
biologii (opiekunem wszystkich mgr Gabriela Okrój); 
- Edyta Paleczny z klasy 2 g z języka niemieckiego (opiekun 
mgr Grażyna Ciesielska); 
- Robert Jabłonowski-Kęska z klasy 2 b z historii (opiekun 
mgr Łukasz Kamiński); 
- Łukasz Jalowski z klasy 3 c z informatyki (opiekun mgr inż. 
Adrian Markowski).  
              Serdecznie uczniom i ich opiekunom gratulujemy! 

SUKCES UCZENNICY Z SP NR 3 W IV  
WOJEWÓDZKIM KONKURSIE NA GRAFIKĘ 

KOMPUTEROWĄ  
 30 marca ogłoszono wyniki w IV Wojewódzkim 
Konkursie na Grafikę Komputerową, organizowanym 
przez Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach 
oraz Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku. Wzięło w nim 
udział 12 uczniów z klas: 1a, 1c i 2b ze Szkoły Podstawowej 
nr 3: Konrad Wasiuta, Filip Stubiński, Patryk Much, Michał 
Białaszewski, Lena Lieder, Lena Roczyniewska, Malwina 
Kuter, Maja Szordykowska, Aleksander Bojanowski,  Paulina 
Dziecielska, Jakub Bartoń, Klaudia Sudnik.  Wyróżnienie 
otrzymała Lena Lieder z klasy 1c, którą nagrodzono grą 
edukacyjną oraz pamiątkowym dyplomem. Praca Leny  
powstała pod kierunkiem pani Katarzyny Kończak.  
    Tekst: Katarzyna Kończak 
 
WYMIANA JĘZYKOWA POLSKA – HOLANDIA 

W GIMNAZJUM NR 2 
 W dniach 13 – 18 marca uczniowie z Gimnazjum nr 
2 wzięli udział w wymianie językowej ze szkołą Van der  
Capellen w Zwolle, Holandia. Pomimo długiej drogi nastroje 
uczniów były rewelacyjne. Udział w wymianie pozwolił 
uczniom poznać codzienne życie ich holenderskich rówieśni-
ków. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach: chemii, języka 
holenderskiego, sztuki, geografii oraz wychowania fizyczne-
go. Każdy dzień sprzyjał ekscytującym wydarzeniom, takim 
jak: dyskoteka, kolacja przygotowana przez holenderskich 
uczniów, wyjazd do Amsterdamu, czy też wycieczka rowe-
rowa po Zwolle. Podczas wymiany uczniowie mieli szansę 
odwiedzić Rijksmuseum, gdzie podziwiali prace sławnych 
malarzy, takich jak Rembrandt oraz Van Gogh. Wyjazd 
wzbogacił uczniów zarówno pod względem edukacyjnym jak 
i kulturalnym, oraz sprawił, iż uczniowie płynniej posługują 
się językiem angielskim.            Tekst: Sandra Irzyk 
 

SUKCESY UCZNIÓW SP NR 2 
 Dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 zostało 
finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 
Uczennica klasy VI d, Adrianna Płocka otrzymała tytuł 
finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. 
Nauczyciel prowadzący – p. Elżbieta Strzelka. Uczeń klasy V 
c, Maciej Banaś został finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego; do konkursu przygotowywał się pod  
opieką p. Anny Kondrat. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć i 
życzymy im dalszych sukcesów! W marcu 19 uczniów z klas 
IV-VI wzięło udział w II edycji ogólnopolskiego interneto-
wego konkursu Maks Matematyczny. Zadaniem  
uczestników było samodzielne rozwiązanie dwóch zadań 
optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycz-
nych. Po raz kolejny swoje wybitne zdolności matematyczne 
potwierdził Maciek Banaś, który uzyskał I miejsce w  
województwie pomorskim i V miejsce w kraju wśród 
uczniów klas V. Drugi najlepszy wynik w szkole należy do 
Igora Kraszewskiego – 11 m. w wojew. pomorskim wśród 
uczniów klas V. W styczniu i w lutym odbywało się wiele 
międzyszkolnych zawodów sportowych, w których z  
powodzeniem startowali uczniowie SP 2. 10 uczniów  
wystartowało w reprezentacji Redy w Mistrzostwach  
Powiatu Szkół Podstawowych w Halowej Lekkoatletyce. 
Największy sukces ma na swoim koncie Michał Formella, 
który zajął I miejsce w biegu na 1000 m. Drużyna chłopców 
zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Redy w piłce siatkowej 
oraz w unihokeju. W Mistrzostwach Powiatu w obu tych 
dyscyplinach chłopcy zajęli bardzo  dobre, IV miejsca.  
          Tekst: Iwona Nowicka 
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UWAGA!  ZMIANA W PODATKU  

OD NIERUCHOMOŚCI W „BLOKACH” 
 

Komunikat w sprawie konieczności złożenia  
Zmiany deklaracji podatku od nieruchomości 

od części wspólnych budynków wielomieszkaniowych 
od 1.01.2016r. 

Podatniku podatku od nieruchomości  
w budynkach wielomieszkaniowych! 

Sejm od 1 stycznia 2016 roku znowelizował ustawę o podatku 
od nieruchomości i wprowadził obowiązek podatkowy od części 
wspólnych budynków wielomieszkaniowych. Są nimi dla przykładu 
pralnie, suszarnie, wózkarnie, rowerownie, korytarze w piwnicach, 
węzły cieplne, pomieszczenia gospodarcze i inne. Podatek opłacają 
właściciele mieszkań w zakresie odpowiadającym ich udziałowi 
w nieruchomości wspólnej. 
W związku z powyższym uprasza się Właścicieli mieszkań 
o złożenie nowej Informacji (zmiany) w sprawie podatku 
od nieruchomości na Druku IN-1 w formie korekty. 
DRUKI podatkowe można pobrać ze strony internetowej 
www.reda.pl (umieszczone są w lewej strony witryny) lub 
w Urzędzie Miasta przy ul. Puckiej 9, pok. 1 
Pracownicy urzędu udzielą wszelkich dodatkowych informacji 
pod numerami tel. 678-80-10, 738-60-26, 678-80-38 lub w Urzędzie 
Miasta przy ul. Puckiej 9, pok. 1, 
 

I MIEJSCE UCZENNICY Z SP NR 2  
W KONKURSIE J. ANGIELSKIEGO  

„BOOST YOUR ENGLISH”  

 W przeprowadzonym 16.03.2016 r. w Zespole Szkół 
nr 1 w Redzie finale konkursu „Boost Your English” dla 
uczniów klas VI szkół podstawowych z Rumi i Redy,  
pierwsze miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej nr 
2 -  Małgorzata Sokolińska z klasy VI A. Wyróżnienie 
otrzymała Marta Dąbrowska z klasy VI D. Uczennice 
przygotowywały się do konkursu pod opieką p. Pauliny 
Masztalerek i p. Agnieszki Borkowskiej.   
               Tekst: Iwona Nowicka 

I MIEJSCE REPREZENTACJI SP NR 2  
W MIEJSKIM TURNIEJU BRD  

 
 15 kwietnia reprezentacja szkolna ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w składzie: Aleksandra Wołosowicz, Natalia 
Zygmunt, Mikołaj Hałęda, Kamil Piątkowski zajęła I 
miejsce i zdobyła puchar w Miejskim Turnieju BRD  
(Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) organizowanym przez 
Zespół Szkół nr 2 w Redzie. W klasyfikacji indywidualnej 
Kamil Piątkowski zajął II miejsce, a Mikołaj Hałęda – III. 
 Wygrywając miejski etap Turnieju BRD, drużyna 
wywalczyła sobie udział w II etapie - Powiatowym Turnieju 
BRD.  Grupa została przygotowana przez p. Lucynę  
Kurpiewską. Trzymamy kciuki za całą czwórkę podczas  
rozgrywek powiatowych.   
          Tekst: Iwona Nowicka 

POLA NADZIEI 2016 
WSPARCIE DLA HOSPICJUM  

OD STOWARZYSZENIA „KUNSZT” 
 
 W sobotę 12 marca 2016 r. odbyła się akcja  
„Wielkanocne Jaja” Fundacji Hospicyjnej w Galerii  
Bałtyckiej. Pracownia W.Art – Wiesławy Stępniarek 
(KUNSZT) wraz z pomocą Pani Alicji Kolberg (Stowarzy-
szenie KUNSZT) były opiekunem artystycznym całego  
wydarzenia. Szczytny cel, wspaniali ludzie, cudowne pomy-
sły artystyczne, niesamowita atmosfera - tak można w skrócie 
opisać to spotkanie. Fundacja Hospicyjna, Hospicjum im. ks. 
E. Dutkiewicza SAC oraz Galeria Bałtycka zapraszali na 

przedświąteczne spotkanie „Wielkanocne Jaja”, w ramach 
akcji Pola Nadziei 2016. 
Fundacja Hospicyjna jest międzynarodowym symbolem  
nadziei, przypominając nam o ludziach cierpiących, oczeku-
jących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodze-
nia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną pierwsze kwiaty  –  
Hospicjum zbiera fundusze, w zamian za datek wręczając 
ofiarodawcom jakiś drobiazg: żonkile, pisankę… 
 Pola Nadziei są programem, który został stworzony 
przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w  
Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy 
na utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwienie 
społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. W 1998 
roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-
lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości, mając 
za patronkę Marię Skłodowską Curie, postanowiła zapoznać 
ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. 
 12 marca  w Gdańsku (Galeria Bałtycka) przez 3 
godz. tj. 14:00-17:00 odbywały się warsztaty dekorowania jaj 
i pisanek. Cenne jaja malowali m.in.: Magda Beneda, Iwona 
Guzowska, Adam Korol, Maciej Kosycarz, zespół LIPALI, 
Joanna Kondrat, Piotr Krepeć oraz Sportowcy Trefl Sopot i 
in. znane i lubiane postacie ze świata sztuki i sportu, pod 
opieką Pani Wiesławy Stępniak – Pracownia Artystyczna W. 
Art oraz Pani Alicji Kolberg ze Stowarzyszenia Kunszt. 
             Tekst: W. Stępniarek 
 

KOMUNIKAT PREZESA ARIMR  
DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH 

 
 W związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia 
naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla 
producentów rolnych (rolników i innych osób użytkujących 
rolniczo grunty), Prezes ARiMR informuje, że z uwagi na 
przeprowadzoną w 2015 roku zmianę prawną nie jest już 
możliwe uzupełnianie braków formalnych czy przywróce-
nie terminu do dokonania czynności prawnych po dacie 
granicznej. Tym samym producenci rolni będący mieszkań-
cami Redy, którzy nie złożą wniosku na czas, lub nie zdążą 
uzupełnić na czas braków formalnych we wnioskach już zło-
żonych, stracą możliwość otrzymania wsparcia finansowego z 
Unii Europejskiej.  Kto złoży wniosek do dnia 16 maja, może 
liczyć na otrzymanie płatności w pełnej wysokości. Wniosek 
oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
www.arimr.gov.pl. 
 

MEDALE SIMBY W  GRUDZIĄDZU 
 
 W XVII Otwartych Mistrzostwach Grudziądza w 
Judo o Puchar Prezydenta  Miasta Grudziądza wystartowało 
19 reprezentantów UKS Simba  Reda.  Sześciokrotnie stawali 
na podium w trzech kategoriach wiekowych.  
 Na podium i tuż obok stanęli: rocznik 2008 -2009: 
1 m. waga 26 kg Cezary Magiera; 5 m.32 kg Natalia  
Rutkowska;  rocznik 2006 -2007: 3 m. 24 kg Nikola  
Rykowska, 30 kg Jeremi Mojsiejenko, 48 kg Mateusz 
Tesmer; rocznik 2004 -2005: 2 m. Oskar Jakubowski, 3 m. 
Mikołaj Jakubowski. 
 Trud walki podjęli jeszcze, zdobywając na turnieju 
sporo doświadczeń: Marek Nowicki, Olaf Kędzior, Tomek 
Kubik, Paweł Wróblewski, Weronika Stogowska, Weronika 
Arciszewska, Mateusz Wandtke, Patryk Maścibrocki, Dawid 
Sówka, Kacper Sadecki, Konrad Bojka, Błażej Bojka.                                 
 Zdaniem opiekunów Anny i Rafała Rutkowskich 
młodzi nasi  judocy uczestnicząc w turnieju przywieźli do 
Redy wspaniałe wspomnienia. 
              Tekst: M.K.    
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ELIMINACJE   MIEJSKIE  XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 

„ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” REDA 2016  
 
 W dniu 21 marca 2016r. o godz.12.oo, Oddział Miejski Związku OSP RP Reda-Rumia i strażacy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Redzie gościli w swej strażnicy uczestników XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod ha-
słem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Współorganizatorami turnieju byli: Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP, 
Urząd Miasta w Redzie, Komisja Prawna i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie w i OSP Reda. 
 Wyniki eliminacji pisemnych i ustnych, w których udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół naszego miasta w trzech 
grupach wiekowych, przedstawiają się następująco:  
 
 W grupie szkoły podstawowej: I miejsce - Zofia Dolecka - Szkoła Podst. Nr 4 
                                                      II miejsce -  Karolina Zabrocka - Szkoła Podst. Nr 3 
                                                      III miejsce -  Aleksandra Lademan - Szkoła Podst. Nr 3  
 
W grupie gimnazjum:                  I miejsce -  Klaudia Murszewska – Gimnazjum Nr 2  
                                                      II miejsce -  Cezar Roman – Gimnazjum Nr 1  
                                                     III miejsce -  Aleksandra Kwiatkowska – Gimnazjum Nr 2  
 
W grupie szkół ponadgimnazjalnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 
                                                        I miejsce  -   Wiktoria Kłuś  – ZSP Reda (kl. mundurowa)  
                                                       II miejsce  -  Paweł Szreder   – MDP Reda 
                                                      III miejsce  -  Bartłomiej Brzeski – MDP Reda 
                                                           

 Zwycięzcy reprezentować będą nasze miasto 
podczas Turnieju Powiatu Wejherowskiego, który  
odbędzie się w kwietniu w Starostwie Powiatowym w 
Wejherowie. Oficjalnego otwarcia OTWP dokonał pan 
Krzysztof Krzemiński Burmistrz Miasta Reda.   
 Tradycyjnie już, jak co roku były nagrody, meda-
le (złote, srebrne, brązowe), puchary i tradycyjnie  
wielkanocne zajączki oraz „strażackie” czekolady. Za  
pierwsze miejsca w każdej grupie wręczono puchary in-
dywidualne, złote medale, dyplomy i nagrody – tablety;  
za miejsca II – medale srebrne, dyplomy i drukarki wielo-
funkcyjne; za III miejsca – medale brązowe i dyplomy a 
nagrodami były słuchawki nauszne. Testy i pytania ustne 
oceniała Komisja w składzie: mł. kpt. Sławomir Prena, dh 

Maria Rzepińska, dh Jan Machaliński. Nagrody wręczali: Wiceprzewodniczący Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miej-
skiej pan Sebastian Kozioł, radny pan Leszek Hebel, Prezes Oddziału Miejskiego Związku OSP RP Reda- Rumia dh Wiesław 
Kornacki, Maria Rzepińska członek Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP i dh Sławomir Prena przewodniczący jury. Podsu-
mowano także współzawodnictwo między szkołami w tym turnieju, i tak: 
 
w grupie szkół podstawowych - I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 3  
            z wynikiem 42 pkt (14+14+14) w eliminacjach pisemnych 
w grupie szkół gimnazjalnych - I miejsce zdobyło Gimnazjum Nr 1 z wynikiem 32 pkt 
                        (14+8+10) w eliminacjach pisemnych,  
            II miejsce Gimnazjum nr 2 – z wynikiem 30 pkt  
                        (11+8+11) w eliminacjach pisemnych 
w grupie szkół ponadgimnazjalnych i MDP    -  I miejsce zdobyła drużyna MDP  
                          przy OSP Reda z wynikiem 46 pkt (16+16+14) w eliminacjach pisemnych 
 
 Opiekunom szkół, które wygrały współzawodnictwo, wręczono puchary i okolicznościowe maskotki „pies ratownik”. 
Uczniom podczas turnieju wiernie sekundowali opiekunowie ze szkół biorących udział w zmaganiach z wiedzy o szeroko  
rozumianym ratownictwie. Całość prowadził dh Wiesław Kornacki – Prezes Zarządu OM ZOSP RP w Redzie, przy pomocy  dh 
Andrzeja Brzozowskiego, Henryka Murawskiego, Michała Kużel, Zbigniewa Klejno i członków jednostki OSP Reda. 
 Nagrody zostały  ufundowane przez Gminę Miasto Reda, Oddział Miejski Związku OSP Reda-Rumia, Komisję Prawną  
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej i Ochotniczą Straż Pożarną w Redzie. Podczas przerwy w turnieju uczestnicy wzięli czynny 
udział w krótkim programie szkolenia medycznego z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej, którą poprowadził strażak -
ratownik z naszej redzkiej OSP, dh Michał Kużel, za co bardzo serdecznie dziękujemy.  

                         Gratulujemy wszystkim uczestnikom  
                   zapraszamy za rok na kolejną, 40 edycję OTWP.  

Tekst: (wk) 
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ZAPOWIEDZI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY   
 
14 maja 2016 godz.19:00-1:00 miejsce: Fabryka Kultury  
 

ZGrana Noc z planszówkami czyli nocna ZGrana Reda 
Jeśli macie ochotę poznać nowe tytuły gier planszowych, 

spotkać kompanów do grania, spędzić czas ze znajomymi czy 
rodziną lub po prostu lubicie klimaty spotkań planszówko-

wych, to ta impreza jest dla Was.  

 
Organizatorzy cyklicznych spotkań w Redzie pod nazwą 

"zGrana Reda" zapraszają na drugą, nocną edycję popular-
nych spotkań z grami planszowymi. Około 100 tytułów gier, 
od szybkich imprezówek po długie w rozgrywce strategiczne 

tytuły. A do tego - turniej z nagrodami!  
 

21 maja 2016 godz. 19:00 miejsce: Fabryka Kultury  
RKF - Redzki Klub Filmowy  

 

 
Redzki Klub Filmowy to darmowe pokazy filmowe,  

połączone z dyskusjami i konkursami.   
Organizatorami Redzkiego Klubu Filmowego są:  

Stowarzyszenie Kulturnatywa  
oraz Fabryka Kultury w Redzie. 

 

22 maja 2016 godz. 17:00 miejsce: Fabryka Kultury  
wstęp: 15 PLN przedsprzedaż / 20 PLN w dniu wydarzenia 

 
KABARET REWERS 

Kabaret Rewers to na mapie kabaretowej Polski grupa nowa, 
a zarazem doświadczona. Gospodarz Zielonogórskiej Nocy 
Kabaretowej, transmitowanej na żywo przez telewizję  
Polsat. Uczestnik programów telewizyjnych, m.in.: Płockiej 
Nocy Kabaretowej i Latającego Klubu Dwójki.  

 

W programie Kabaretu Rewers zobaczymy m.in wyjątkowe-
go taksówkarza, czy jaki ważny może być zwykły fotoradar. 
Będzie nawet manifestacja z udziałem publiczności.  
W programie zobaczycie Państwo również doskonale znane z 
telewizji skecze prezentowane wcześniej przez Kabaret 
Ciach, wplecione w całkiem nowy, przezabawny, a momen-
tami zwariowany program. 

 29 maja 2016 godz. 12:00 miejsce: Park Miejski   
Festyn z Okazji Dnia Dziecka  

 
Tym razem dzień szybciej niż zwykle - bo 29 maja -  

zapraszamy dzieci, zarówno te najmłodsze jak i nieco starsze, 
wraz z całymi rodzinami do Parku Miejskiego  

na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
  

 
 
Jak co roku i tym razem na wszystkie dzieci będą czekały 
ekologiczne zabawy, konkursy z nagrodami, miasteczko 
dmuchańców, stoiska z balonami i watą cukrową oraz inne 
atrakcje!    
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XIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

 
„Biblioteka inspiruje” – tak brzmi tegoroczne hasło Dni Biblioteki. Jak co roku,  
biblioteka w Redzie bierze aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do biblioteki, w której przez cały miesiąc będą się odbywały 
różne imprezy: 

• od 3.05-6.05 – Kiermasz książek 
• 9.05 godz. 11:00 – Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej z Arkadiuszem 

Niemirskim „Z mikrofonem o książkach” 
• 11.05 godz. 16:00 – Wieczorek poetycki „Moje życie jest poezją” 

 – wystąpią słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
• od 10.05-12.05 – „Na Kaszubach” – program przygotowany dla dzieci w 

wieku przedszkolnym, połączony z uroczystym pasowaniem na Czytelnika biblioteki 
• 13.05 godz. 17:00 – Zapraszamy na rozmowę o książce ze znaną 

wolontariuszką Janiną Ochojską 
• 16.05 godz. 10:00 – Spektakl teatralny „Tatuaż” w wykonaniu Teatru 

Moralitet, skierowany dla młodzieży gimnazjalnej 
• 19.05 godz. 13:00 – Spektakl teatralny „Pinokio” w wykonaniu Teatru Urwis 

– zapraszamy wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami 
• 20.05 godz. 17:00 – Promocja książki „Miedzwiôdt Pŭfôtk” czyli Kubuś 

Puchatek po kaszubsku w tłumaczeniu Bożeny Ugowskiej 
   

ROCZEK UKS JEDYNECZKI 
 

 W 2015 roku rozpoczął się pilotażowy program 
UKS Jedynki Reda, gdzie została stworzona grupa 
przedszkolaków w wieku 3-5 lat - UKS Jedyneczka Re-
da. Zajęcia różnią się od standardowych treningów pił-
karskich, gdyż udział w nich biorą również rodzice. Za-
angażowanie trenerów w projekt jest ogromne a liczne 
gry i zabawy ruchowe sprawiają, że dzieci z uśmiechem 
na twarzy wykonują różne ćwiczenia ogólnorozwojowe 
oraz techniczne. 
 Rok później, 10 kwietnia w hali ZS1 odbył się 
ROCZEK UKS Jedyneczki, podczas którego trenerzy 
przygotowali dla swoich podopiecznych mnóstwo  
atrakcji. Dmuchane zamki, ogromne bańki mydlane, 
malowanie buziek oraz -  jak na klub sportowy przystało 
- nie zabrakło zmagań sportowych.  Są urodziny, są  
niespodzianki! Jedną z nich był gość specjalny Michał 

Nalepa – wychowanek UKS Jedynki Reda, a obecnie piłkarz ARKI GDYNIA, który, jak sam mówi, ma miłe wspomnienia  
związane z wieloletnią grą w UKS’ie. Kolejną był ogromny tort, który ze smakiem został spałaszowany przez malutkie  
JEDYNECZKI. Zwieńczeniem imprezy było wspólne wyjście na pyszny deser lodowy. Pierwsze urodziny z pewnością na długo 
pozostaną w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, a było nas około 100 osób. Osobne słowa 
podziękowań należą się Pani Katarzynie Przybysz za ogrom włożonej pracy w przygotowaniu imprezy. 
 Wszystkich rodziców, którzy chcieliby wraz ze swoimi pociechami dołączyć do grupy przedszkolaków Jedyneczki,  
zapraszamy na zajęcia sportowe, które cyklicznie odbywają się dwa razy w tygodniu. Wszelkich informacji udzieli koordynator 
projektu – trener Arkadiusz Janor pod numerem telefonu 600-239-928. 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POJEMNIKÓW 
 

Firma Sanipor informuje, że od 14.04.2016 r. prowadzi na terenie Redy  
w zabudowie jednorodzinnej wymianę pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane  

na pojemniki w wymaganym kolorze – czarne. 
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