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12 CZERWCA

14:00 - Piknik Rodzinny
Darmowe dmuchańce / Gastronomia

12:00 - Turnieje rodzinne | Tenis |
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12:00 - Wymiatacze | Baśka Kaszubska

18:00 - Supporty: Target | Colored | Natalia Capalik-Muianga

Gwiazda wieczoru: Tabb & Sound ’n’ Grace
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Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Miasta Redy
zapraszają mieszkańców na obchody
Dni Miasta Redy 2016
10 czerwca 2016 r. PIĄTEK
14:00 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z udziałem miast partnerskich (Aula ZS nr 1
w Redzie, Reda, ul. Łąkowa 36/38)
W programie m.in.:
Referat okolicznościowy „Honorowy obywatel Miasta Redy śp. Abp. Tadeusz
Gocłowski we wspomnieniach.”
ź Wręczenie medali „Zasłużony dla Miasta Redy” oraz nagród i wyróżnień
za osiągnięcia sportowe, kulturalne oraz inne.
ź

Dodatkowo:
Część artystyczna: KABARET SENIOR – I – TA

Uwaga!
Roboty drogowe
na Rekowskiej Górce

Informujemy, że w dniach od 16 maja do 17 czerwca
br. będą prowadzone roboty drogowe na ul. Puckiej
w Redzie, w celu poprawy bezpieczeństwa w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Reda –
Rekowo Górne.
Prowadzenie robót budowlanych spowoduje
utrudnienia w ruchu drogowym, za co Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku przeprasza. Apelujemy
do kierowców o rozwagę w miejscu robót.

Budowa ul. Wiśniowej
- etap II

Trwa budowa ulicy Wiśniowej. Jest to ulica przebiegająca przez
prawie całe „Ciechocino” tj. od ulicy Kazimierskiej poprzez ulicę
Nową, aż do ulicy Wiejskiej. Obecnie jest realizowany II etap –
odcinek o długości ok. 210 metrów tj. od ulicy Nowej do ulicy
Kazimierskiej. W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie
nawierzchnia asfaltowa wraz z kanalizacją deszczową,
wykonany zostanie nowy chodnik, zjazdy i zatoki postojowe oraz
nowe oznakowanie. Planowany termin zakończenia prac to
koniec czerwca br.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu
prowadzonych prac budowlanych i jednocześnie przepraszamy
za możliwe przejściowe utrudnienia podczas prowadzenia robót.
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Partnerstwo zmienione w przyjaźń
Stare chińskie przysłowie mówi, że istotą prawdziwej
przyjaźni jest duma z jej posiadania. Dzisiaj, z okazji „Dni
Redy”, chcemy przybliżyć nieco historię i sylwetki
zaprzyjaźnionych miast. Niemiecka Gmina Waldbronn – to
przepiękne miasteczko, leżące w Badenii - Wirtembergii
nad rzeką Alb, w pobliżu Gór Schwarzwaldu. W roku 1997
podpisaliśmy umowę o wzajemnej współpracy w zakresie
ochrony środowiska, proﬁlaktyki zdrowotnej, pomocy
społecznej, kultury, sportu, turystyki, nauki oraz
nawiązywania kontaktów między wspólnotami. I te zadania
systematycznie realizujemy.
Herb Waldbronn
Herb Wilna

W roku 1998 naszym partnerem został Rejon Wileński.
Jest to największe skupisko ludności polskiej na Litwie.
Przełomowym rokiem dla Wilna był rok 1387, gdy wielki
książę litewski Władysław Jagiełło postanowił przyjąć za
pośrednictwem Polski chrzest. Wilno pełne jest zabytków
świadczących o wspólnej historii, jak chociażby słynna Ostra
Brama. Współpraca układa się nam znakomicie, a częste
wizyty i wspólne projekty tylko ją wzmacniają.
Jeżeli chodzi o partnerów krajowych, to wszystko zaczęło
się podczas Dni Redy 14 czerwca 2007 roku, kiedy trzy
miasta - Reda, Łowicz i Lubliniec - podpisały umowę
o nawiązaniu współpracy międzyregionalnej między
społecznościami, instytucjami oraz organizacjami. Efektem
tego są chociażby odbywające się cyklicznie plenery
malarskie oraz wspólne posiedzenia Rad Gmin.
Pierwszym dokumentem, w którym Łowicz określany jest
mianem oppidum (miasto), jest przywilej menniczy z roku
1298 wystawiony w Łowiczu przez księcia
płockiego Bolesława II.

Herb Lublińca

Herb Łowicza

Łowicz to ponad 700 lat wspaniałej historii, po której
pozostało wiele cennych pamiątek przeszłości – w tym
Bazylika Katedralna, ruiny zamku prymasowskiego czy
przepiękny Ratusz. Łowicz posiada wyraźnie wyodrębnioną
kulturę lokalną, której elementami są gwara
łowicka i łowicki folklor, będący jednym z najlepiej
rozpoznawalnych w Polsce i w Europie. Niepowtarzalne jest
również rękodzieło ludowe, m.in. wycinanki i pająki
tworzone z kolorowego papieru, a także muzyka, taniec
i oryginalny strój łowicki.
Lubliniec jest położony na dawnym szlaku handlowym
z Wrocławia do Krakowa. Lokowany na prawie
magdeburskim, prawa miejskie uzyskał w 1300 roku,
traﬁając jednocześnie pod zwierzchnictwo Czech. Na
początku XV w. został zdobyty przez wojska
królewskie Władysława Jagiełły, a właścicielem miasta
został Spytko z Melsztyna. Do roku 1450 uzyskał liczne
przywileje miejskie, jak przywilej cechów, przywilej prawa
składowego i przywilej warzenia piwa. Lubliniec to bogate
gospodarczo i kulturowo miasto, które dba o swoją
przeszłość, twardo tkwiąc w teraźniejszości.
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Regaty - TrójCup
W dniach 7–8 maja na wodach Zatoki Gdańskiej rozegrane zostały VII regaty TrójCup, zorganizowane przez Stowarzyszenie
Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” oraz Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej.
Miasto Reda, na jachcie o tej samej nazwie, reprezentowała załoga w składzie: Zbigniew Kisiel - sternik, Karol Kreft, Zbigniew
Frybezowski, (radni) oraz Piotr Ładanaj, Jarosław Jedynak i Wiesław Rejnsz.
W pierwszym dniu regat z dużą przewagą zwyciężyła s/y „Reda”. W klasyﬁkacji końcowej nasza załoga uplasowała się na
3-ciej pozycji (wyprzedzając między innymi Gdańsk i Gdynię). Pierwsze miejsce (z niewielką przewagą) zajęła załoga
Wejherowa.
Ahoj!

Trzeciomajowe popołudnie w parku miejskim
W słoneczne popołudnie, w Święto Konstytucji
3 Maja, liczni mieszkańcy miasta wybrali się do na
wiosenny spacer do Parku Miejskiego w Redzie.
Na scenie amﬁteatru odbył się koncert Redzkiej
Orkiestry Dętej, w repertuarze której znalazły się
melodie patriotyczne i rozrywkowe, polskie
i zagraniczne.
M.K.

Legenda rocka w Redzie

W niedzielny wieczór w redzkim Miejskim Domu Kultury
„Fabryce Kultury” gościła jedna z legend polskiego rocka,
Tomek Lipiński z przyjaciółmi – Maciej Dłużniewski
(gitara), Piotr Leniewicz (gitara basowa), Karol Ludew
(perkusja), grając akustyczny koncert. Tomek Lipiński
muzyk rockowy, wokalista, autor tekstów, kompozytor,
lider i współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys, Tilt,
Fotoness, autor muzyki ﬁlmowej. Po ukazaniu się
informacji na stronie MDK i Radiu Gdańsk jak powiedział
dyrektor Tomasz Wiśniewski, bilety i rezerwacje szybko
się rozeszły i to nie tylko wśród redzkich fanów. W
dwugodzinnym przekrojowym koncercie od pierwszych
przebojów m.in. „Nie pytaj mnie, co dobre a co złe”, „To co
czujesz, to co wiesz”, do utworów z najnowszego albumu
„To czego pragniesz” (producent: Tomek Lipiński, Warner
Music Poland), nominowanego do Fryderyków 2016
w kategorii Muzyka Rozrywkowa – Album Roku. Po
energetycznym koncercie i końcowym aplauzie na stojąco
starsi i młodsi fani talentu Tomka mogli nabyć płytę,
książkę i uzyskać autograf.
Tekst: M.K.
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Sukcesy drugo- i trzecioklasistów SP2
Uczennica klasy III b, Olena Płocka, zdobyła wyróżnienie w X Wojewódzkim Konkursie Ortograﬁcznym dla uczniów klasy
III szkoły podstawowej, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, który odbył się 18 marca 2016r.
w Szkole Podstawowej nr 5 w Gdańsku. 23 kwietnia b.r. uczniowie: Maja Szyjkowska (kl. II a), Iga Kubiaczyk (III a), Bartek
Kwarciak (II b) i Szymon Kazyaka (III a) reprezentowali naszą szkołę w "Wielkim konkursie tabliczki mnożenia o wielką
tabliczkę czekolady". Po indywidualnym teście matematycznym uczniowie zespołowo zmierzyli się w zawodach sportowych
połączonych z zadaniami matematycznymi. W konkursie brało udział 9 szkół z Gdyni i okolic (Rumia, Reda, Karczemki,
Miszewo). Bartek Kwarciak zajął I miejsce w teście indywidualnym dla klas II.
W ﬁnale IX Miejskiego Konkursu Matematycznego dla klas III pt. „Sprawnie liczę”, który odbył się 19 maja b.r. w Szkole
Podstawowej nr 4 w Redzie, uczeń klasy III a, Szymon Kazyaka zajął I miejsce. Szymon uzyskał też wyróżnienie
w ogólnopolskim konkursie KANGUR MATEMATYCZNY 2016 w kategorii „Maluch”.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uzdolnionym dzieciakom!

Utalentowani goście z Łotwy w Szkole Podstawowej nr 3
W dniach 28 - 29 kwietnia gościliśmy w SP3 grupę uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły Talsu sakumskola w Talsi, na
Łotwie. Nauczyciele tej szkoły po raz pierwszy odwiedzili Redę w 2006 roku, w ramach wspólnie realizowanego projektu
Comenius, a następnie w roku 2008. Natomiast w tegorocznej wizycie uczestniczyli uczniowie, którzy w ramach zajęć
pozalekcyjnych uczą się tańczyć i śpiewać. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie.
W szkole działają trzy zespoły taneczne i trzy chóry. W piątek, 29 kwietnia młodzi artyści, w pięknych regionalnych strojach
wystąpili w szkole. Na koncert złożyły się tańce ludowe, występ chóru chłopięcego, taniec klasyczny oraz występy solistek.
Jedna z piosenek została nawet wykonana w języku polskim. Dyrektor szkoły, Jan Skrobul podziękował młodym artystom,
a publiczność nagrodziła ich występ brawami. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli także skosztować łotewskich słodyczy.
Nauczyciele i uczniowie z Talsi dziękują dyrekcji, nauczycielom i uczniom za wspaniałą gościnę. Szczególne słowa
podziękowania kierujemy do rodziców, którzy upiekli ciasta dla naszych gości oraz pomogli w przygotowaniu posiłku.
Było to kolejne spotkanie polsko-łotewskie, i mamy nadzieję, że nie ostatnie.
Tekst Grażyna Napieraj

Dni Biblioteki

Tegoroczne majowe Dni Biblioteki odbyły się pod hasłem
„Biblioteka Inspiruje”. Miejska Biblioteka Publiczna jak co
roku bierze czynny udział w tym przedsięwzięciu. Przez
prawie cały miesiąc odbywają się w Bibliotece imprezy. Dni
otworzył kiermasz taniej książki, kolejnymi imprezami były:
ź spotkanie Arkadiusza Niemirskiego z młodzieżą
gimnazjalną „Z mikrofonem o książkach”,
ź wieczorek poetycki słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Moje życie jest poezją”
ź p r o g ra m p r z y g o t o w a ny d l a p r z e d s z ko l i p r z e z
pracowników Biblioteki i redzki oddział Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego „Na Kaszubach”, połączony
z uroczystym pasowaniem na Czytelników biblioteki
ź spektakl teatralny dla gimnazjalistów „Tatuaż”
w wykonaniu Teatru Moralitet, - spektakl dla rodziców
i dzieci „Pinokio” Teatru Urwis
ź kolejne spotkania „Rozmów o książce” z Janiną Ochojską,
ź promocja książki „Miedzwiodk Pufodk” czyli Kubuś
Puchatek po kaszubsku w tłumaczeniu Bożeny
Ugowskiej.
M.K.

Rozmowa o książce
z Janiną Ochojską

Gościem wiosennego spotkania „Rozmowy o książce”
w Bibliotece Miejskiej była Janina Ochojska, działaczka
społeczna, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej,
astronom.
Rozmowa, prowadzona przez Krystiana Nehrebeckiego,
dotyczyła spraw osobistych gościa – dzieciństwa, jej
wypraw , m.in. w konwojach na Bałkany, pobytu
i prowadzenia szkoły w Afganistanie.
Rozmowa prowadzona była na podstawie m.in. książki
„Janina Ochojska Świat według Janki, rozmawiała
Marzena Zdanowska”, jest to opowieść ożyciu na
krawędzi, o przełamywaniu barier, pomaganiu naprawdę.
Było to kolejne bardzo ciekawe spotkania „Rozmów
o książce” w redzkiej Bibliotece Miejskiej.
M.K.
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bezpośrednio z domu/mieszkania:

Świadomy konsument- czy to Ty?
Świadomy i odpowiedzialny ekokonsument to bardzo
nowoczesny człowiek. To osoba, która realizuje swoje potrzeby
życiowe ze swiadomością ich konsekwencji dla swojego otoczenia
i srodowiska naturalnego. Stara się, nieograniczając dążenia do
szeroko rozumianej jakosci życia zostawid jak najmniejszy ślad na
Ziemi.
Na co dzień podejmujemy wiele decyzji, które jako
pojedyńcze nie wywierają większego wpływu na stan środowiska
naturalnego, jednak powtarzane codziennie przez setki, tysiące
a nawet miliony ludzi mają ogromne znaczenie. Przykładami takich
decyzji są te, które wynikają z naszych zachowao i przyzwyczajeo
konsumenckich.
Zaznaczyć należy, iż decyzje jakie podjejmujemy nie są
celowo złe, a w większości wynikają z niewiedzy np. na temat
skutków naszych zachowań dla środowiska. Dlatego też tak
istotnym zagadnieniem jest przekazywanie wiedzy dotyczącej
ochrony środowiska już od najmłodszych lat.

Świadomy konsument to ten, który:
- nie kupuje produktów, które nie są niezbędne a tym samym
z rezerwą podchodzi do mody, reklamy i marke ngu ﬁrm;
- jeśli to możliwe, kupuje produkty wytworzone lokalnie lub
w regionie;
- czyta etykiety i opisy znajdujące się na opakowaniach;
- zwraca uwagę na kraj produkcji i wybiera produkty
z Polski lub krajów Unii Europejskiej;
- rozpoznaje i kieruje się ekoznakami
umieszczonymi na opakowaniach;
- kupuje produkty, które zostały
wyprodukowane z surowców wtórnych;
- na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę
dotyczącą sposobów produkcji
oraz utylizacji odpadów.

Jak na co dzień, w praktyce się zachowywać?
OCHRONA WÓD

OCHRONA ENERGII

OSZCZĘDZAJ np.
Zakręcaj dobrze kurki- kran kapiący z
prędkością 1 kropli/minutę oznacza stratę
pół litra wody na godzinę, a 4 700 litrów
na rok!;

OSZCZĘDZAJ np.
Odpowietrzaj kaloryfery za każdym
razem przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego. Nie zasłaniaj niczym
kaloryferów. Umieść za kaloryferem folie
odbijające promienie cieplne;

Korzystaj z prysznica- zużyjesz 4 razy mniej
wody niż podczas kąpieli;
Zakręcaj wodę podczas szczotkowania
zębów- podczas mycia zębów przeciętny
człowiek zużywa 15 litrów wody, a
wystarczyłoby 2-3;

Zainwestuj w zawory termostatyczne,
będziesz mógł korzystać z dokładnie
takiej ilości ciepła, jakiej potrzebujesz;
Wietrz krótko i gruntownie, ale nie
wychładzaj pomieszczenia;

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
UNIKAJ I ZAPOBIEGAJ np.
Rób
przemyślane
zakupy,
unikaj
jednorazowych artykułów oraz produktów
wielokrotnie opakowanych;
Używaj lnianej torby, koszyka lub plecaka
na zakupy;
Odsprzedaj lub podaruj rzeczy, których już
nie potrzebujesz. Kupując nowe, zwracaj
uwagę na trwałość produktu.

Nie wylewaj ścieków na ziemię i do
zbiorników wodnych;

Pamiętaj o właściwym uszczelnieniu
drzwi i okien;

UŻYWAJ WIELOKROTNIE np.
Opakowania takie jak słoiki, butelki;
Naprawiaj zepsuty produkt zamiast
nabywać nowy, np. sprzęt RTV/AGD.

Nie myj samochodu nad brzegiem jeziora
lub rzeki.

Stosuj nowoczesne pralki i zmywarki
Zadbaj o dobrą izolację rur z ciepłą
wodą.

SEGREGUJ ODPADY
Zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie
Twojej gminy.

KONTAKT
Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
edukacja ekologiczna: 58 6247515, dos@kzg.pl
Mieszkańcom przypominamy o możliwości zgłoszenia
sprzętu o wadze min. 20kg do bezpłatnego odbioru
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Podpisanie umowy HPV

W dniu 18 maja br. w tut. Urzędzie podpisano umowę pomiędzy
Gminą Miasto Reda a Niepublicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul.
Żwirki i Wigury 14, na realizację gminnego programu
zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi
szyjki macicy w Gminie Miasta Redy” w latach 2016 – 2017.
Szczepienia przeciwko wirusowi HPV, który jest bezpośrednią
przyczyną rozwoju raka szyjki macicy, będą realizowane
w gabinecie diagnostyczno – zabiegowym w Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Śródmieście Sp. z o.o. ﬁlia w Redzie
przy ul. Fenikowskiego 16c/60. Poprzedzone zostaną
spotkaniami edukacyjno – informacyjnymi lekarza specjalisty
z zakresu ginekologii z rodzicami i dziewczynami we wszystkich
szkołach na terenie miasta.
W latach 2016 – 2017 zaszczepione zostaną 13 – letnie
dziewczęta urodzone odpowiednio w 2003 i 2004 roku
i zameldowane w Redzie. Przewiduje się, iż zaszczepionych
zostanie około 230 dziewcząt. Szczepienia są dobrowolne i nie są
ﬁnansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia ani NFZ. Wobec
powyższego, na realizację zadania w latach 2016-2017
zarezerwowano w budżecie Gminy Miasto Reda środki
ﬁnansowe w wysokości 103 950 zł.

Kongres Młodzieżowych
Rad Pomorza

W dniu 28.04.2016 roku w Gdańskiej Wyższej
Szkole Humanistycznej odbywał się I Kongres
Młodzieżowych Rad Pomorza, gdzie omawiano
funkcjonowanie tych ciał i pomysły na współpracę.
Młodzieżową Radę Miejską w Redzie reprezentował jej przewodniczący Błażej Dzienisz, który
uczestniczył wraz z młodzieżowymi radnymi
z całego województwa w panelu dyskusyjnym
dotyczącym roli rad w systemie samorządowym.

Uroczysta akademia z okazji 225 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w ZS2
Dnia 29 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół nr 2 odbyła się uroczysta
akademia z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
przygotowana przez panią Barbarę Stenzel-Wencel i klasę II C
gimnazjum. Uroczystość została przygotowana w konwencji lekcji
historii. Młodzi aktorzy grali uczniów, którzy próbują znaleźć sposób na
„facetkę” z historii, by nie robiła sprawdzianu z wiedzy o
okolicznościach powstania i głównych założeniach Konstytucji 3 Maja.
W efekcie tych działań uczniowie przedstawiają żywą lekcje historii,
podczas której m.in. ustawiają się jak postaci na obrazie Jana Matejki
„Konstytucja 3 Maja”. Na końcu dochodzą do wniosku, że przez
„kombinacje” pt. „Jak nie pisać sprawdzianu?” nauczyli się wszystkiego,
co niezbędne, by dostać pozytywną ocenę.
Tekst: Barbara Stenzel – Wencel

8
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3
w konkursie „Potyczki Europejskie”
W czwartek, 5 maja 2016r. pięcioro uczniów
z SP3: Paweł Wróblewski z IIb, Mateusz
Górecki z IId, Hanna Mijas z IIIa, Łukasz
Prorok z IIIb i Antoni Elwart z IIIc, wzięło
udział w III Wojewódzkim Konkursie
Europejskim pt. „Potyczki Europejskie”,
odbywającym się w szkole Podstawowej
nr 40 w Gdyni. Konkurs ten obejmował
sprawdzenie wiedzy o Unii Europejskiej oraz
sprawności ﬁzycznej. W pierwszej
konkurencji uczniowie musieli wkleić nazw
państw, których ﬂagi były umieszczone na
pociągu. Drugim zadaniem było podpisanie
symboli Unii Europejskiej, a w kolejnym
należało rozwiązać działania i ułożyć hasła.
Inna konkurencja polegała na ułożeniu
książek w bibliotece w kolejności
alfabetycznej oraz na ułożeniu w odpowiedniej kolejności ilustracji i podpisów do bajki
„Czerwony Kapturek”. Dzieci były zachwycone takimi konkurencjami. Na zakończenie
konkursu dzieci otrzymały nagrody z rąk
pani dyrektor SP 40 - Doroty Haase oraz
zostały zaproszone na słodki poczęstunek.
Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych
wygranych!
Tekst: Hanna Zwierzycka
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Spotkanie gimnazjalistów z Arkadiuszem Niemirskim

9 maja 2016r. uczniowie pierwszych klas z Gimnazjum nr 2 zostali
zaproszeni do Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z Arkadiuszem
Niemirskim – autorem książek dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięły
udział klasy: Ib i Ic pod opieką nauczycielek: Teresy Liegman i Barbary
Stenzel – Wencel. Niemirski zadebiutował w 2000 roku książką ,,Pan
Samochodzik i skarby wikingów”. Miłośnicy książek Zbigniewa Nienackiego
o przygodach Pana Samochodzika na pewno ucieszyli się, że znalazł się ktoś,
kto podjął się dzieła tworzenia dalszych przygód pana Tomasza. Spotkanie
przebiegało w bardzo miłej atmosferze, którą stworzył autor. Pisarz
w ciekawy i interesujący sposób opowiadał o swoim życiu i twórczości,
a prezentacja multimedialna dodatkowo wzbogacała jego wypowiedzi.
Uczniowie z wielką uwagą i zaciekawieniem słuchali o pracy tego pisarza.
Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie uczestników spotkania,
a niektórzy zakupili książki autora oraz otrzymali imienną dedykację. Także
biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór o „Testament biblioﬁla”
Arkadiusza Niemirskiego z pięknym wpisem dla swoich czytelników.
Tekst: Mirosława Wróblewska, Zdjęcie: Michał Kaczmarek

Cezary Truszkowski z SP3 laureatem Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
„List do Stefana Żeromskiego”
Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „List do Żeromskiego”,
którego celem było upamiętnienie i przybliżenie postaci Stefana Żeromskiego i związków pisarza z Gdynią oraz popularyzacja
postaci autora poprzez rozwijanie wyobraźni uczniów i wzbogacanie wiedzy o autorze oraz promowanie czytelnictwa.
W konkursie wzięło udział 8 uczestników. Szkołę Podstawową nr3 reprezentował Cezary Truszkowski z 6a, przygotowany
pod kierunkiem pani Anny Galiń – Tatara, którego list wywarł ogromne wrażenie na komisji w składzie: Małgorzata Małycha,
Małgorzata Joniec, Małgorzata Wiśnicka, Sylwia Praska, która przyznała mu I miejsce. Nagrodzony list został opublikowany
w antologii prac wydanej specjalnie na tę okazję.
Tekst: Anna Galiń – Tatara

Sukces Koła Teatralnego Koniczynka z SP6 w Redzie
Działające od kilku już lat w redzkiej Szóstce Koło Teatralne
„Koniczynka” po raz kolejny zbiera laury. Tym razem za spektakl pt.
„Czarnoksiężnik z krainy Oz”, wyreżyserowany przez Anetę Kujawczyk
i Grażynę Tamas.
Młodzi aktorzy zaprezentowali swoje umiejętności podczas XX
Wojewódzkiego Konkursu Amatorskich Zespołów Teatralnych Szkół
Podstawowych, gdzie zdobyli II lokatę oraz w rejonowym etapie XXXII
Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze”, gdzie zdobyli miejsce I
i wyróżnienie za dekorację, natomiast uczennica klasy V Urszula
Trzcińska otrzymała wyróżnienie za swoją kreację aktorską.
W przygotowanie spektaklu zaangażowała się również pani Alicja
Nowicka, która trzymała pieczę nad oprawą muzyczną oraz rodzice
aktorów, którzy pomogli przygotować scenograﬁę, jak również stroje
poszczególnych wykonawców.
Wszystkim gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
teatralnych.
aKa
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Obchody dnia patrona szkoły
18 maja br., Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie świętowała
Dzień Patrona Szkoły. Nie bez powodu wybrano tę datę, jest
to bowiem także rocznica urodzin Jana Pawła II, a właśnie to
imię nosi placówka. Na inaugurację Święta przybyli liczni
goście: Władze Miasta Redy z Burmistrzem Krzysztofem
K r z e m i ń s k i m n a c z e l e o r a z P r z y j a c i e l e S z ko ł y,
przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, uczennice
i uczniowie z zaprzyjaźnionych redzkich szkół.
Dyrektor, Mirosław Rożyński serdecznie wszystkich
powitał. Później w swym przemówieniu wspomniał bardzo
ważną i bliską Społeczności redzkiej Szóstki Osobęzmarłego Arcybiskupa, Tadeusza Gocłowskiego. Wyraził
nadzieję, że ten jakże ważny Przyjaciel dzieci i dorosłych być
może teraz cyt. ”opowiada o małej redzkiej Szóstce Św.
Janowi Pawłowi II”. Pamięć Jego Świątobliwości wszyscy
uczcili minutą ciszy.
Następnie ogłoszono wyniki IX Miejskiego Konkursu
Wiedzy o Janie Pawle II, który odbył się 13 maja br. Wszyscy
uczestnicy otrzymali z rąk Burmistrza Krzysztofa
Krzemińskiego nagrody. Wielkim aplauzem uczniowie
uczcili wiadomość, że tego roku przechodnia statuetka
Papieża Polaka zostanie w SP6. I miejsce zdobyła bowiem
drużyna ze Szkoły Jubilatki.
Po wręczeniu nagród nastąpił czas na odrobinę rozrywki.
Aktorzy Szkolnego Koła Teatralnego „Koniczynka”
zaprezentowali spektakl wyreżyserowany przez panie
Anetę Kujawczyk i Grażynę Tamas (z wielką pomocą Alicji
Nowickiej oraz Rodziców młodych artystów), pt.
„Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Spektakl to nie byle jaki,
bowiem młodzi wykonawcy zaledwie dzień wcześniej

Tydzień promocji zdrowia
w redzkiej Szóstce
Pod koniec kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6, w Redzie
odbył się tydzień promocji zdrowia. Projekt przygotowany
został prze pedagog szkolną, Małgorzatę Rożyńską,
psycholog szkolną Ewę Rój i nauczyciela przyrody, Pawła
Szymańskiego. W tym czasie odbył się szereg ciekawych
akcji zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
Młodsze klasy wzięły udział w konkursie na kompozycje
przestrzenną z wybranych warzyw i owoców, paradzie
przebierańców (w strojach warzywno- owocowych), a także
przygotowywały zdrowe śniadanie podczas zajęć
zorganizowanych przez ﬁrmę Salvit.
Starsi zaś uczniowie przygotowywali plakaty i lapbook'i
z uwzględnieniem wybranych haseł na temat zdrowego
stylu życia. Promując taki styl podczas codziennych zajęć
uczestniczyli również w grach i zabawach sportowych oraz
ćwiczyli pierwszą pomoc przedmedyczną.
Rodzice uczestniczyli w warsztatach „Zdrowe żywienie
u dzieci. Zaburzenia odżywiania”.
Całość projektu została podsumowana podczas apelu pod
koniec tygodnia prezentacją multimedialną oraz
wręczeniem dyplomów dla klas i najbardziej
zaangażowanych uczniów.
aKa

wrócili z eliminacji rejonowych XXXII Turnieju Teatralnego
„Niebieskie Tarcze”, gdzie zdobyli I miejsce, wyróżnienie za
dekoracje, gdzie również wyróżnienie za kreację aktorską
otrzymała uczennica klasy V, Urszula Trzcińska
Później w gabinetach klasowych uczniowie przygotowywali
karty do albumu o Papieżu Polaku. Wszyscy przybyli
skosztowali na koniec tradycyjnych, papieskich kremówek.
Dyrekcja i Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 pragną
gorąco podziękować Gościom za uświetnienie swoją
Obecnością tego ważnego jubileuszu.
aKa
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Oko w oko z przygodą
6 maja br. Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie zaprosiła dzieci
i dorosłych na spotkanie z podróżnikiem, Rafałem Królem.
Zaprezentował on zdjęcia oraz ﬁlm z wyprawy na Islandię,
a konkretnie Przylądek Hornstrandir. Ta Międzynarodowa
Ekspedycja (której organizatorem był nasz Gość)
zorganizowana została w 2014 roku. Hornstrandir to
najbardziej niedostępne w Islandii miejsce. Znajdują się na
nim połacie ziemi nietknięte ludzką stopą i uczestnicy
ekspedycji byli pierwszymi ludźmi, którzy przemierzali ten
o b s z a r. S z l a k , k t ó r y p r z e s z l i u c h o d z i z a j e d n ą
z najtrudniejszych tras trekkingowych na Świecie.
Kim jest Rafał Król? To człowiek, który potraﬁ spełniać
swoje marzenia. Dzięki zdobywanym mozolnie
doświadczeniom, pogłębianiu własnej wiedzy, odkrywaniu
pięknych i trudnych obszarów Ziemi stał się podróżnikiem.
To t a k ż e p o l a r n i k , e k s p l o ra t o r, t w ó r c a s e r w i s u
internetowego poświęconego ekspedycjom
www.expeditions.pl, współpracownik National Geographic
Polska, Menshealth, LOGO, projektant i tester sprzętu
używanego w ekstremalnych warunkach, ekspert
w dziedzinie survivalu i bezpieczeństwa outdoorowego.
Organizator szkoleń dla podróżników (od speleologii do
survivalu i od obozów wędrownych do skialpinizmu).

Na spotkanie z Gościem licznie przybyli mali i duzi
wielbiciele przygód. Zachwyciły ich zdjęcia i ﬁlm
prezentowane przez pana Króla.
Z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści podróżnika,
a później zadawali pytania, na które nasz Gość odpowiadał
szczegółowo i niejednokrotnie z poczuciem humoru. Rafał
Król odwiedził redzką Szóstkę w ramach corocznego cyklu
„Spotkanie z człowiekiem, z pasją” organizowanego przez
nauczycielki: Bogumiłę Drewek i Agę Kostencką.
aKa

Krwiobus pod ZSP w Redzie Zbiórka elektroodpadów
Rankiem 31 marca pod Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Redzie podjechał mobilny autobus KRWIOBUS
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku
z którym współpracuje szkolne koło PCK. Nasi pełnoletni
uczniowie ochoczo i tłumnie podjęli decyzję o oddaniu
swojej cennej krwi. Chętnych do oddania krwi uczniów było
bardzo wielu, niestety nie każdy mógł krew oddać z uwagi na
wymogi sanitarne.
Podsumowując tą wspaniałą akcję informuję, że nasi
ochotnicy oddali łącznie 9 litrów krwi.
opiekun szkolnego koła PCK
Beata Bogalecka

W piątek 25 KWIETNIA na terenie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Redzie miał miejsce odbiór
z g r o m a d z o ny c h p r z e z n a s z y c h u c z n i ó w, a t a k ż e
pracowników,nauczycieli i dyrekcję różnorodnych
elektrośmieci. Przynosiliście monitory, telewizory,
komputery, drukarki, lampy. Akcja zainicjowana została
przez członków szkolnego koła LOP.
Łącznie zebraliśmy aż 618 kg elektrośmieci.
Ten wynik pozwolił nam uzyskać zaszczytny tytuł : „SzkołaEkspert E.E.” przyznawany przez Komunalny Związek Gmin
Reda i Chylonka
Beata Bogalecka-opiekun szkolnego koła LOP
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Wojewódzki konkurs English Poetry and Drama

W dniu 12 maja 2016 roku w auli Gimnazjum nr 1 w Redzie odbył się IX Wojewódzki Konkurs „English Poetry and Drama”. Jest
on organizowany już od piętnastu lat: najpierw jako konkurs szkolny, potem miejski, a z czasem jako konkurs powiatowy w
ramach Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W 2008 roku zyskał on rangę konkursu wojewódzkiego i jest organizowany pod
honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Celem nadrzędnym konkursu jest upowszechnienie znajomości
języka angielskiego oraz rozwijanie u młodych ludzi zdolności aktorskich. Zwiększa to ich samoocenę oraz pewność siebie.
Konkurs ten rozwija autonomię ucznia, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz motywuje do dalszej nauki języka
angielskiego.
W tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział 133 uczestników z 15 szkół: z Gdyni, z Rumi, z Wejherowa, z Nowej Wsi
Lęborskiej, z Łęczyc, z Szemuda, z Gniewina, z Redy i po raz pierwszy z Gdańska. Wszystkie przedstawienia młodzieży
prezentowały wysoki poziom artystyczny i merytoryczny. Uczniowie oceniani byli przez jury powołane przez organizatorów
konkursu:
ź p. dr Magdalenę Grabowską – przewodniczącą konkursu - wykładowcę akademickiego języka angielskiego ,
ź p. dr Dorotę Werbińską - konsultant ds. wspomagania pracy nauczycieli języków obcych w Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Słupsku
ź p. Małgorzatę Bukowską - Ulatowską – konsultant ds. języka angielskiego przy Centrum Edukacji Nauczycieli
ź p. Marzennę Jodłowską – długoletnią aktorkę Teatru Muzycznego w Gdyni, jurorkę konkursów teatralnych
i recytatorskich dla dzieci i młodzieży, obecnie związana z Fabryką Kultury Reda
Kryteriami oceny było: wykonanie, poprawność językowa, scenograﬁa oraz ujęcie morału. W tym roku motywem przewodnim
był temat „There's no place likehome” (Nie ma jak w domu). I tak komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech kategoriach:
W kategorii wiersz:
I miejsce zajęła Justyna Baranowska z Gimnazjum w Szemudzie
II miejsce zajął Marek Gross z Gimnazjum nr 1 w Rumi
III miejsce zajęła Weronika Kurowska z Gimnazjum nr 1 w Redzie
W kategorii piosenka:
I miejsce zajął Zespół Wokalny Awokado z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie
II miejsce zajęła Martyna Prochera z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
III miejsce zajęli Natalia Bauza i Radosław Milewski z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
W kategorii scenka:
I miejsce zajęło przedstawienie pt. „Star Wars - Coming home for Christmas” w wykonaniu Drama Club 2 z Gimnazjum nr 1
w Gdyni
II miejsce zajęło przedstawienie pt. „ East, West home'sbest” w wykonaniu Drama Club 1 z Gimnazjum nr 1 w Gdyni
III miejsce zajęło przedstawienie pt. „HomelessCinderella” z Gimnazjum nr 2 w Redzie
Wyróżnienie w kategorii scenka przyznano Zespołowi TEENS z Gimnazjum w Bojanie
Wyróżnienie w kategorii piosenka przyznano Alicji Sporek z Gimnazjum nr 2 w Gdyni oraz Magdalenie Łojek i Julii Kaczmarek
z Gimnazjum w Łęczycach
Nagrodę Organizatorów przyznano Oli Woźniak z Gimnazjum nr 1 w Redzie oraz Sebastianowi Nowak z Gimnazjum
w Bojanie
Nagrodę „Odkrycie Roku” otrzymała Aleksandra Joryn z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki, zaś osoby, które zajęły miejsca na podium w każdej
kategorii otrzymały nagrody oraz statuetki ufundowane przez Urząd Miasta w Redzie. Fundatorami nagród ponadto była
Agencja Turystyczna ATASoraz wydawnictwa językowe: OxfordUniversity Press,Macmillan Polska i Pearson.
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną, X już edycję Wojewódzkiego
Konkursu „EP&D” w przyszłym roku szkolnym.
Marlena Jasińska
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Miejski Turniej BRD w ZS2
W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół nr 2 w Redzie odbył się etap miejski Turnieju BRD dla szkół podstawowych
i gimnazjum. Uroczystego otwarcia turnieju dokonały panie wicedyrektor Zespołu Szkół nr2 w Redzie – Justyna Zabrodzka
i Estera Miotk.
I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, którą reprezentowali: Mikołaj Hałeda,
Kamil Piątkowski, Aleksandra Wołonowicz i Natalia Zygmunt. Uczniowie ci zakwaliﬁkowali się do etapu powiatowego
Turnieju BRD. SP3 w składzie: Kamil Dziecielski, Wiktoria Kaczmarczyk, Aleksandra Kuchnowska oraz Dawid Sahota
uplasowała się na 3 miejscu.
W punktacji indywidualnej zwyciężył Michał Rompczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4. Na II miejscu uplasował się zawodnik ze
Szkoły Podstawowej nr 2 – Kamil Piątkowski. Natomiast III miejsce przypadło w udziale uczniowi ze Szkoły Podstawowej
nr 2 – Mikołajowi Hałeda.
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 2 z Redy, które reprezentowali uczniowie: Bartosz Nowak,
Mateusz Nowak oraz Krzysztof Skorupski. Uczniowie ci zakwaliﬁkowali się do etapu powiatowego Turnieju BRD.
II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyło Gimnazjum nr 1, w składzie: Marek Baranowski, Mateusz Budzisz oraz
Dariusz Roda. W punktacji indywidualnej szkół gimnazjalnych I miejsce zajął - Bartosz Nowak z Gimnazjum nr 2, II miejsce
zajął Mateusz Budzisz z Gimnazjum nr 1, natomiast III miejsce zdobył uczeń z Gimnazjum nr 2 - Mateusz Nowak.
Podczas Turnieju BRD zawodnicy rywalizowali ze sobą w 3 konkurencjach, tj.: Rowerowym Torze Przeszkód (RTP), jeździe
w Miasteczku Ruchu Drogowego (MRD), a także rozwiązywali testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Tegoroczna,
wyjątkowo ciepła wiosna sprzyjała zawodnikom podczas rozgrywania konkurencji sprawnościowych tj. toru przeszkód i jazdy
w miasteczku ruchu drogowego. Na zwycięzców turnieju czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Jana Skrobula dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!
Tekst: Katarzyna Danisewicz

Tydzień z Ekologią w Szkole Podstawowej nr 2
W tygodniu poprzedzającym Światowy Dzień Ziemi, od 18 do 22 kwietnia b.r., w życiu SP 2 dominowały działania ekologiczne,
w których – w różnym zakresie – udział wzięły wszystkie klasy od 0 do VI.
Klasy 0 rozegrały turniej ekologiczny, a klasy I uczestniczyły w warsztatach chemicznych „Piramida żywieniowa”. Uczniowie
klas I –III licznie zaprezentowali się w Szkolnym Przeglądzie Piosenki Ekologicznej, a trzecioklasiści przygotowali
przedstawienie pt. „Ratujmy Matkę Ziemię”.
W ramach akcji „Dzień dla zdrowia” odbyło się liczenie pojazdów bezsilnikowych używanych przez uczniów klas młodszych.
Mimo niesprzyjającej pogody, szkoła przeżyła w tym dniu najazd rowerów i hulajnóg.
Ogromne emocje wzbudziły tradycyjne pokazy mody ekologicznej klas 0 – III i IV - VI, podczas których klasy prezentowały
stroje wykonane z materiałów odpadowych, podlegających biodegradacji lub recyklingowi. W miesiącu poprzedzającym
Tydzień z Ekologią chętni uczniowie wszystkich klas pisali Listy dla Ziemi. Zaangażowanie uczniów było tak duże, że w szkole
zebrano ponad 500 listów.
Jednym z motywów obecnych działań proekologicznych było oszczędzanie energii elektrycznej. Uczniowie klas VI na lekcjach
informatyki pracowali nad prezentacją nt. prądu elektrycznego, a uczniowie klas V pod opieką nauczyciela plastyki wykonali
gazetkę pt. „Racjonalnie korzystam z energii dla dobra mojego i przyrody”.
20 kwietnia odbył się ﬁnał dwóch konkursów: Międzyszkolnego Konkursu Wiersza Ekologicznego „Ekologia wierszem
pisana” dla klas I - VI oraz Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego EKO MALOWANKA dla klas O – III. W obu konkursach
licznie reprezentowane były szkoły i przedszkola Redy i Rumi.
Tydzień z Ekologią został zakończony uroczyście tradycyjnym przemarszem uczniów klas młodszych ulicami Redy. Marsz
odbył się pod hasłem: „Zielony dzień – nadzieja dla Ziemi”.
Cały Tydzień z Ekologią był podsumowaniem licznych działań ekologicznych podejmowanych w szkole od początku roku
szkolnego. Od wielu lat SP2 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego, szczycąc
się wielokrotnym uzyskaniem tytułu Lidera Lokalnej Ekologii. W działania ekologiczne zaangażowani są wszyscy uczniowie
i nauczyciele szkoły, a głównymi koordynatorami są panie: J. Brojakowska, E. Józefowicz i G. Krzebietke.
Z OSTATNIEJ CHWILI: Po podsumowaniu całorocznych działań ekologicznych prowadzonych pod patronatem Komunalnego
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 2 po raz piąty uzyskała tytuł
Lidera Lokalnej Ekologii oraz tytuł „Eksperta E. E., czyli w trosce o środowisko” . Oprócz tego, nagrodzone zostały dzieci
biorące udział w konkursach: w konkursie plastycznym „Małe dzieci nie chcą śmieci”: Martyna Zabiegała – II miejsce,
Martyna Gawlikowska – III miejsce, Maja Olender – wyróżnienie, oraz Mikołaj Kondrat – wyróżnienie w Konkursie
fotograﬁcznym.
Cieszymy się z sukcesu szkoły i serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom.
Tekst: G. Krzebietke
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Wielki sukces biegaczy z Gimnazjum
nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie
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Reprezentacja uczniów Gimnazjum nr 1 w Redzie zajęła
pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Finale
w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół
Gimnazjalnych "INTERNATIONAL - VENA CROSS
FESTIWAL - 2016". W zawodach tych brali udział
zwycięzcy ﬁnałów wojewódzkich oraz zaproszone ekipy
zagraniczne, między innymi z Czech, Rosji, Estonii. Finał
sztafet został zorganizowany na ulicy Piotrkowskiej,
głównej ulicy Łodzi i zgromadził tłumy kibiców. Drużyny
rywalizowały na dystansie 8x1000 metrów. Zawodnicy
z Redy reprezentowali województwo pomorskie
i zdobyli I miejsce oraz tytuł Międzynarodowego Mistrza
Polski.
Reprezentacja szkoły, która wywalczyła złote medale:
Rafał Śmielak, Cezary Sawczuk, Piotr Miotk, Jan
Świątek, Marcel Betcher, Natan Trawicki, Wiktor Fedde,
Mateusz Kustusz, Bartosz Jantowski, Mateusz Jezierski,
Filip Lasek, Dominik Skoczylas.
Do startu drużynę przygotowywali trenerzy LA:
Ilona Myszk i Krzysztof Jędrzejewski.
Brawo za sukces i promocję Redy na arenie sportowej
Polski
Andrzej Byczkowski

Tenis stołowy, ostatni mecz w kolejce. Zwycięstwo z liderem!
W ostatniej kolejce II ligi tenisistom stołowym OT Logistics Kamix Akademii Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto przyszło się
zmierzyć z liderującym, jeszcze niepokonanym w tym sezonie MRKS-em Gdańsk. Gdańszczanie to zwycięzcy całej II ligi,
murowany kandydat do awansu do I ligi (by tam się dostać muszą wygrać dwumecz ze zwycięzcami II ligi strefy zachodnio
pomorskiej i wielkopolskiej). Niemniej i tak wydają się faworytami. Mogłoby się wydawać, że wynik meczu jest z góry
przesądzony, tym bardziej że zawodnicy MRKS nie zamierzali odpuścić meczu i w czwartkowe popołudnie stawili się w sali
Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie w najmocniejszym składzie. Kibice zgromadzeni na sali nie mogli narzekać na brak emocji.
Zespoły obu ekip zagrały ciekawy i szybki mecz. Akcje były długie i niezwykle efektowne. Od samego początku spotkania swój
rytm narzucił MRKS i wyszedł na prowadzenie 3:1. Punkt dla OT Logistics Kamix ATS zdobył Przemek Perzyński, pokonując
Pawła Lemańskiego 3:2, chociaż przegrywał już 2:0 w setach. Kapitalny mecz rozegrali Wojciech Cierlica (OT Logistics)
i Mateusz Dykowski(MRKS). Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie, o wszystkim miał rozstrzygnąć piąty set. W nim
więcej zimnej krwi zachował Dykowski, dając prowadzenie faworytom 3:1. Tenisiści stołowi z Małego Trójmiasta nie zwiesili
głów, do debli przystąpili w pełnej koncentracji. Na drugim stole jeden z lepszych meczy w grze podwójnej w tym sezonie
rozegrała para Wojciech Cierlica/Jaromir Pyrek, nie dając szans deblowi Mateusz Dykowski/Robert Wołowiecki, zwyciężając
3:0 - ani przez chwilę zwycięstwo nie było zagrożone. Wygrali też Jakub Otwinowski i Przemysław Perzyński, na tablicy
wyników widniał wynik meczu 3:3. Nasza drużyna nie składała broni, rywalizację w ﬁnałowej rundzie singli rozpoczęła
najlepiej jak tylko mogła, od prowadzenia. Raz zdobytej przewagi już do końca nie oddała. Najpierw Perzyński po dobrym
meczu zwyciężył Dykowskiego, po horrorze na drugim stole Otwinowski uporał się z Wołowieckim 3:2. Następnie Lemański
ze strony MRKS wygrał z Cierlicą i w całym meczu było 5:4 dla Ot Logistics Kamix ATS. Ostatni mecz to prawdziwy
dreszczowiec zakończony happy endem. Zaczęło się od prowadzenia Jaromira Pyrka 2:0 w setach. Za chwilę Marcin Ściblak
zdołał wyrównać na 2:2. Ostatni set to dobra gra Pyrka i prowadzenie 9:5. W tym momencie swoją grę poukładał Ściblak i
doprowadził do stanu 10:9 dla niego. Końcówka to już gra punkt za punkt i wreszcie więcej szczęścia po stronie Pyrka, który
zdołał przechylić szalę na swoją stronę 3:2. Cały mecz trwał rekordowo długo bo aż 4 godziny. Goście, jak na lidera przystało
ambitnie walczyli, gracze z Małego Trójmiasta odparli ich atak i doprowadzili do tak upragnionego zwycięstwa 6:4.
Była to pierwsza i jedyna porażka gdańszczan w tym sezonie więc wynik cieszy podwójnie. Jednocześnie pokazuje jak duże
rezerwy tkwią w ekipie reprezentantów Małego Trójmiasta. Gościom życzymy powodzenia w barażach.
Nie dziw, że gospodarze tak dzielnie walczą w swoich meczach, bo oprócz ciężkich treningów mają wsparcie duchowe księdza
Pawła Jakimcio, który z nimi trenuje - efekt to Mistrzostwo Polski w XXVI Mistrzostwach Polski księży kat.46-55 lat,
rozegranych w Głębokiem 29 -31.03.2016 r.
Po meczu trener gospodarzy Tadeusz Gaweł był bardzo zadowolony i tak podsumował sezon – jako beniaminek w II lidze
zajęliśmy trzecie miejsce które pokazało w jakim miejscu jesteśmy i jaki mamy potencjał.
W przyszłym sezonie można będzie próbować walczyć o awans do I ligi.
Punkty zdobyli – OTK Logistics Kamis ATS Małe Trójmiasto: Przemysław Perzyński - 2,5; Wojciech Cierlica – 0,5; Jakub
Otwinowski – 1,5; Jaromir Pyrek – 1,5;
MRKS Gdańsk: Paweł Lemański - 1; Mateusz Dykowski -1; Marcin Ściblak – 1;Robert Wolowiecki -1.
W.C./M.K.
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Redzki Klub ﬁlmowy - pokaz ﬁlmu "Serce Serduszko"
18 CZERWCA 2016 | GODZINA: 19:00 | WSTĘP: WOLNY | MIEJSCE: FABRYKA KULTURY
18 czerwca zapraszamy do Fabryki Kultury na kolejny pokaz ﬁlmu w ramach " Redzkiego Klubu Filmowego". Tym razem
zobaczymy ﬁlm "Serce Serduszko" w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego.
Film to bajkowa opowieść o spotkaniu dwóch, spragnionych miłości, osób - kobiety i dziecka.

Czerwcowa ZGRANA REDA
25 CZERWCA 2016 | GODZINA: 15:00-21:00 |
WSTĘP: WOLNY | MIEJSCE: FABRYKA KULTURY

II Międzynarodowy Konkurs
na plakat "Cassubia Visuales"

Miejski Dom Kultury w Redzie zaprasza na kolejne,
fantastyczne spotkanie z grami planszowymi w Redzie!
Przez pełne sześć godzin będzie okazja, by poznać tak nowe,
jak i sprawdzone, a wręcz kultowe gry. Gier będzie całe
mnóstwo - bo prawie 100 tytułów!

CASSUBIA VISUALES - to konkurs na plakat
artystyczny – graﬁczne przetworzenie
wzorów kaszubskich na współczesną,
nieoczywistą i nowatorską formę, mający na
celu promowanie współczesnych, a także
tradycyjnych technik graﬁcznych oraz
promowanie Kaszubskiego folkloru.
W konkursie mogą wziąć udział osoby
zajmujące się graﬁką, projektowaniem
amatorsko i zawodowo w wieku od lat 16.
Plakaty należy przesyłać w usztywnionej
kopercie lub tubie do dnia 12 czerwca 2016.
Przewidziane nagrody to: laptop, tablet
graﬁczny oraz tablet.

