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ZŁAP WIATR W POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie po raz kolejny w tym
roku zakwalifikowali się do realizacji projektu „Złap wiatr w pomorskie żagle
wiedzy”. Jest on realizowany w ramach partnerstwa Urzędu Marszałkowskiego i
Fundacji Navigare Mateusza Kusznierewicza http://fundacjanavigare.pl/. W
piątek, 14 marca, trzy grupy piątoklasistów wzięły udział w pikniku żeglarskim
zorganizowanym w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej przez ZS nr
3 w Wejherowie.
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wiedzy uczniów, o wiadomości
dotyczące ich najbliższej okolicy.
Uczniowie mogli wykazać się
różnymi umiejętnościami, takimi jak
praca z mapą, twórcze odtwarzanie
poznanych legend czy też malowanie. Dużą atrakcją było zadanie, w
którym członkowie zespołów musieli
wykazać
się
umiejętnością
wędkowania, następnie w języku
kaszubskim opisania złowionej ryby.
Uczestników oceniało Jury
w składzie: Paweł Hincke, Regina
Labbuda, Ewa Uberman. Po zakończeniu konkurencji przewodniczący
Jury pan Paweł Hincke podkreślił,
że: „Odnieśliśmy wielki sukces, ponie-

waż kaszubszczyzna obecna jest w życiu
lokalnych szkół, samorządów już nie
tylko przy okazji sezonowych festynów i
jarmarków, ale i coraz częściej w życiu
codziennym. Coraz chętniej też przyznajemy się do kaszubskich korzeni i
chwalimy znajomością regionalnej
mowy. Uczestnicy konkursu wykazali się
ogromną wiedzą dotyczącą regionu
Kaszub. Najbardziej cieszy nas, że dzieci
w szkołach, w których nie ma jeszcze
nauczania języka kaszubskiego poradziły sobie nad wyraz dobrze z przygotowanymi nie najłatwiejszymi zadaniami”.

W trakcie pikniku uczniowie mogli z bliska obejrzeć żaglówkę, spróbować swoich
sił w ciągnięciu szota, poznać zasady żeglarskiej etykiety i zasady udzielania
pierwszej pomocy na wodzie. Wszystko to odbywało się w żeglarskiej atmosferze
przy dźwiękach szant, wśród morskich opowieści.
Niezwykłym wydarzeniem było spotkanie z gościem specjalnym MATEUSZEM KUSZNIEREWICZEM, olimpijskim złotym medalistą z Atlanty
i brązowym medalistą z Aten w żeglarstwie. Uczestnicy wysłuchali jego historii.
Żeglarz rozmawiał z dziećmi, odpowiadał na ich pytania, a także rozdawał
autografy. W projekcie tym nasi uczniowie pracują metodą projektu przy użyciu
nowoczesnych technologii ICT. Powstałe prace wezmą udział w konkursie, którego
nagrodą jest obóz żeglarski. W maju weźmiemy udział w zajęciach praktycznych i
będziemy żeglować po Zatoce Puckiej. Tekst: M. Niewiadomska

MBP REDA ZAPRASZA NA KOLEJNE SPOTKANIE
Z PISARZEM

na kolej
T

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie
serdecznie zaprasza
na spotkanie z pisarzem w ramach Biesiady Literackiej.
Tym razem gościem naszej Biblioteki będzie
Joanna Szczepkowska – aktorka teatralna, filmowa
i telewizyjna, pisarka i felietonistka, pedagog.
Spotkanie odbędzie się w piątek 4 kwietnia o godzinie 19:00.

XI EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA I
KULTURY KASZUB „KASZËBSCZÉ JEZORA WÒŁAJĄ NAS”
13 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie-Rekowie
odbyła się XI edycja Międzyszkolnego konkursu języka i kultury Kaszub:
„Kaszëbsczé jezora wòłają nas”, w którym wzięły udział dzieci (drużyny
trzy-osobowe) ze szkół podstawowych. Na wstępie wszystkich przybyłych gości
oraz uczestników konkursu powitała dyrektor szkoły pani Ewa Uberman.
Poszczególne zespoły odpowiadały na 18-ście pytań związanych ze zwyczajami,
obrzędami, legendami i baśniami kaszubskimi. Celem konkursu było poszerzenie

Komisja podjęła następującą decyzję:
I miejsce – drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie
– 88,5 pkt,
II miejsce - z jednakową
liczbą - 85,5 pkt, zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej z Pucka i
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr
6 z Redy.
Konkurs przede wszystkim
wzbogacił
wiedzę
uczniów o
geografii,
historii
i
kulturze
Kaszub, pozwolił im lepiej się
poznać, a przede wszystkim stworzył
okazję do lepszej wspólnej zabawy i
nauki.
Organizatorzy
konkursu
również serdecznie dziękują Komisji
Jury,
nauczycielom
języka
kaszubskiego oraz wszystkim, którzy
pomogli zrealizować to przedsięwzięcie. Do konkursu uczniów
przygotowały : Pani Renata Myślisz
– Szkoła Podstawowa nr 5 z RedyRekowa, Pani Bogumiła RoeskePruchniewska – Szkoła Podstawowa
z Pucka, Pani Agnieszka Kostencka
– Szkoła Podstawowa nr 6 z Redy.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali
nagrody
rzeczowe
ufundowane przez Dyrekcję Szkoły
Podstawowej nr 5 w RedzieRekowie, Urząd Miasta Redy,
Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Reda.
Tekst: Andrzej Krauze
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XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W REDZIE
W dniu 19 marca 2014 r. odbyła się XLIV Sesja Rady
Miejskiej w Redzie, podczas której podjęto następujące
uchwały:
 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne
przejęcie, na własność Gminy Miasto Reda, do
gminnego
zasobu
nieruchomości,
mienia
stanowiącego
własność
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Ciepłowniczo-Komunalnego
„KOKSIK” Spółki z o.o. z siedzibą w Redzie;
 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej,
zlokalizowanej na terenie Miasta Redy;
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic
Obwodowej i Morskiej;
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic
Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II;
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i
Rzemieślniczej w Redzie;
 w sprawie wyrażenia woli organizacji Światowego Zjazdu Kaszubów w Redzie w 2015 roku;
 w sprawie uchwały w sprawie
włączenia
nowopowstałej ulicy do obwodu szkoły
podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Miasto Reda;
 w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda na rok
2014;
 w sprawie zmiany uchwały XLI/436/2013 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia 11 grudnia 2013 roku w
sprawie Budżetu Miasta Redy na 2014 rok;
 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/435/2013 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia 11 grudnia 2013 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Redy;
Jedną z ważniejszych podjętych uchwał, była
uchwała o wyrażeniu woli organizacji Światowego Zjazdu
Kaszubów w Redzie w 2015 roku, do której obszerne
uzasadnienie przedstawił Prezes Redzkiego Oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego Pan Bogusław
Breza. Zjazdy Kaszubów, odbywające się co roku w innej
miejscowości naszego regionu, zostały między innymi
zainicjowane jako wyraz radości społeczności kaszubskiej z
udanych przekształceń społeczno-politycznych rozpoczętych
w 1989 r., szczególnie z faktu, iż w wyniku reformy
samorządowej państwa, Kaszubi w swoich obecnych
granicach etnograficznych znaleźli się w jednym –
pomorskim – województwie. Przede wszystkim jednak jest to
dla nich okazja do okazania szczepowej solidarności,
promocji niepowtarzalnej, specyficznej kaszubskiej kultury i
wzajemnego, lepszego poznania się. Jednocześnie zjazdy
Kaszubów dla ich gospodarzy, lokalnych społeczności
samorządowych, stanowią możliwość promocji własnych
osiągnięć, dorobku kulturowego, umocnienia integracji
różnych
środowisk
funkcjonujących
na
terenie
poszczególnych gmin. W konsekwencji organizacja zjazdu
Kaszubów przyczynia się do ożywienia aktywności
społecznej i gospodarczej lokalnych społeczności,
przyciągnięcia potencjalnych inwestorów, wzmożenia ruchu
turystycznego. Na zjazd przybywa bowiem kilka tysięcy
gości nie tylko z terenu Kaszub i Pomorza, ale również z
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całego kraju (w tym najwyżsi rangą dostojnicy państwowi i
kościelni) oraz z zagranicy. Temu celowi służą też uroczyste
przemarsze przez miejscowości, gdzie się odbywa zjazd,
występy znanych zespołów muzycznych, stoiska z wyrobami
regionalnymi, pamiątkami i wiele innych atrakcji.
Reda jest jednym z niewielu miast regionu, gdzie do
tej pory taki zjazd się nie odbył, chociaż należy ona do
znaczących kaszubskich ośrodków kulturowych. Między
innymi działa tutaj oddział Zrzeszenia Kaszubsko –
Pomorskiego,
zespół
folklorystyczny
„Rëdzanie”,
prowadzona jest nauka języka kaszubskiego, organizowane
są regionalne konkursy dla wszystkich grup wiekowych i –
co szczególnie ważne - wśród jej mieszkańców znaczny
odsetek stanowią (mieszkający w niej „z dziada pradziada”)
Kaszubi bądź osoby mające kaszubskie korzenie.
Społeczność kaszubska w Redzie jest otwarta na przejawy
kulturowe wprowadzane tutaj przez coraz liczniejsze grono
przybyszów z zewnątrz, którzy również przyjmują za swoje
zastane dziedzictwo kulturalne. Powoduje to, że Reda ma
swój dodatkowy niepowtarzalny klimat, warty szerszego
upowszechnienia i docenienia.
Prowadzone w ostatnich latach inwestycje
znacząco przyczyniły się do lepszego skomunikowania Redy
z innymi miejscowościami regionu, wydatnie wzbogaciły i
unowocześniły miejską infrastrukturę, która bez wątpienia
jest wystarczająca do sprostania wymogom organizacyjnym
Zjazdu Kaszubów. Tym samym, podobnie jak w odniesieniu
do innych miejscowości – jego gospodarzy, będzie on
stanowił wyśmienitą promocję naszego miasta i mocno
przyczyni się do jego dalszego rozwoju. Środki na
organizację Zjazdu Kaszubów zostaną zapewnione w
budżecie Gminy Miasto Reda w 2015 roku.
MIESZKAŃCU ROZLICZ SIĘ W US
W WEJHEROWIE
MIESZKAŃCU REDY
ROZLICZASZ SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO
ZRÓB TO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA,
TAM GDZIE STALE PRZEBYWASZ. NIE MUSI BYĆ TO
STAŁE ZAMELDOWANIE
(art. 3. ust 1a. ustawy o podatku dochodowym)
CHCESZ ŻEBY LEPIEJ ŻYŁO CI SIĘ W NASZYM
MIEŚCIE, MOŻESZ SIĘ DO TEGO PRZYCZYNIĆ.
CZĘŚĆ TWOJEGO PODATKU JEST BOWIEM
DOCHODEM MIASTA.
ZŁÓŻ ZEZNANIE W URZĘDZIE SKARBOWYM
W WEJHEROWIE.
ZAPŁAĆ OPŁATĘ OD POSIADANIA PSA
PRZYPOMINAMY, że w terminie do 30 kwietnia 2014
roku należy dokonać opłaty od posiadania psa.
Wysokość stawki opłaty od każdego psa wynosi 72,00 zł
rocznie. Opłatę należy wpłacić wezwania na konto Urzędu
Miasta Redy o nr : 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431
ZWOLNIONE z opłaty od psa są:
1. osoby w wieku powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania 1 psa
2. podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z
tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów
3. osoby niepełnosprawne:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności - z tytułu posiadania jednego psa ale niezbędna jest kserokopia orzeczenia
b) posiadające psa asystującego
4. dyplomaci
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO
ZNAKOWANIA PSÓW
Bezpłatne znakowanie psów z terenu Gminy Miasto Reda
można wykonać w jednej z następujących lecznic dla
zwierząt :
1. Przychodnia Weterynaryjna S.C. Jerzy Podgórski,
Andrzej Szczypior
84-240 Reda, ul. Obwodowa 35F/G10,
od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1200 i 1600 – 1900
a w sobotę od godz. 900 do godz. 1100.
2. Gabinet Weterynaryjny
84-240 Reda, ul. Jesionowa 5.
od poniedziałku do piątku w godz. 1100 – 1800
a w sobotę od godz. 900 do godz. 1400.
3. Gabinet Weterynaryjny REDA
84-240 Reda, ul. Jaśminowa 11.
od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1300 i 1500 – 1900
w sobotę od godz. 1000 do godz. 1300.

TORREADOR W PARKU DZIURAJSKIM
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3: Paweł
Sawicki,
Rafał
Wasiuta
i
Alicja
Nowosadzka,
zakwalifikowali się do udziału w Wojewódzkim Konkursie
Ortograficznym ,,Torreador, czyli walka z ortobykami” pod
hasłem „Torreador w Parku Dziurrajskim”. Uczennica klasy

czwartej Alicja Nowosadzka została laureatką tego konkursu,
zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy!

I MIEJSCE AMELII ROCZYNIEWSKIEJ Z SP
NR 3 W KONKURSIE KASZUBSKIEGO BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO

W dniu 12.03.2014 odbyły się obrady komisji
mające na celu wyłonienie najciekawszej pracy w konkursie
„Nasze Umiejętności". Wzięło w nim udział 14 Szkół
Podstawowych z Powiatu Wejherowskiego oraz Powiatu
Kartuskiego, w tym również Szkoła Podstawowa nr 3 w
Redzie. Szkoły dostarczyły łącznie 142 prace plastyczne
wykonane różnymi technikami.
Pięcioosobowa komisja, w skład której weszli
dyrektorzy wybranych oddziałów Kaszubskiego Banku
Spółdzielczego oraz dyrektor ds. handlowych, po burzliwych
obradach wybrała w pierwszym etapie najciekawszą pracę z
każdej szkoły podstawowej. W kolejnym etapie wybrana
została „Ta Jedna Jedyna" najciekawsza praca plastyczna.
Została nią praca Amelii Roczyniewskiej z klasy 2c z SP3 w
Redzie, wykonana pod okiem pani Katarzyny Kończak.

Przyznano również aż 5 wyróżnień. W piątek, 21 marca
odbyło się wręczenie nagrody - Play Station 3 przez dyrektora
banku. Tekst: Katarzyna Kończak

PATRONALNE ŚWIĘTO W SP NR 3, CZYLI
DZIEŃ STEFANA ŻEROMSKIEGO
W marcu społeczność szkolna SP3 przeżywała
Święto Patrona – Stefana
Żeromskiego. Obchody te
rozpoczęły się już na początku marca, kiedy to uczniowie
otrzymali zadania, które musieli wykonać. Jednym z nich był
sprawdzian z wiadomości o życiu i twórczości Stefana
Żeromskiego. Test ten był także szansą na zdobycie dobrej
oceny z języka polskiego. Drugim zadaniem dla poszczególnych klas było napisanie dwóch wierszy o patronie. Niektóre
z nich były bardzo udane.
Obchody Patronalnego Święta miały swój finał
podczas apelu, który odbył się w środę, 22 marca. Rozpoczął
go dyrektor szkoły, Jan Skrobul, który w kilku słowach
przypomniał sylwetkę Żeromskiego. Nastąpiło również
ogłoszenie wyników sprawdzianów oraz ocen za wiersze,
które zostały zaprezentowane przez wszystkie klasy na forum
szkoły.
W ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła klasa 5b, II
miejsce zajęła klasa 5c, a na III miejscu znalazła się klasa
6a. Klasy wraz z wychowawcami zostały nagrodzone dyplomami i słodyczami. Nagrodzono także 10 uczniów, którzy
osiągnęli wysokie wyniki ze sprawdzianu wiedzy o Patronie
Szkoły, a byli to: Karolina Szymańska z 4b, Julia Witulska
z 5b, Zuzanna Gruchała z 5a, Paweł Hinc z 5a, Rafał
Wasiuta z 5a, Cezary Truszkowski z 4a, Julia Sudnik z
5b, Nikodem Avetisyan z 6b, Mateusz Buć z 6b, Piotr
Damrath z 6b. Serdecznie gratulujemy!
Tegoroczne Święto Patrona, zorganizowane przez
panie bibliotekarki: Teresę Dopke i Mirosławę Wróblewską,
było kolejnym akcentem związanym ze 150 rocznicą urodzin
Stefana Żeromskiego, przypadającą w tym roku.
Tekst: Teresa Dopke

Uprzejmie przypominamy mieszkańcom
naszego miasta, że od 1 stycznia nastąpiła
zmiana banku do obsługi Gminy Miasta Redy
na Bank Millenium s.a., uległy zmianie
wszystkie nr kont bankowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej miasta w zakładce Jak załatwić
sprawę/druki lub pod nr telefonów:
678-80-27 lub 678-80-02.
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ELIMINACJE MIEJSKIE XXXVII
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY
POŻARNICZEJ
W dniu 06 marca 2014r. o godz.13.oo Oddział
Miejski Związku OSP RP Reda-Rumia i strażacy OSP Reda
gościli w swej strażnicy uczestników XXXVII edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Współorganizatorami
turnieju byli: Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP,
Urząd Miasta Reda i OSP Reda.
Wyniki eliminacji pisemnych, w których udział wzięły dzieci
i młodzież ze szkół naszego miasta w trzech grupach wiekowych przedstawiają się następująco:
W grupie szkoły podstawowej;
I miejsce – Piotr Damrath
- Szkoła Podst. Nr 3
II miejsce – Klaudia Murszewska - Szkoła Podst. Nr 3
III miejsce - Kamila Miotke
- Szkoła Podst. Nr 3
W grupie gimnazjum;
I miejsce – Maciej Renusch – Gimnazjum Nr 2
II miejsce – Dominika Gruba – Gimnazjum Nr 2
III miejsce – Dawid Trzciński – Gimnazjum Nr 1
W grupie szkół ponadgimnazjalnych i Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych;
I miejsce – Szymon Szreder – MDP Reda
II miejsce – Damian Formella – MDP Reda
III miejsce – Jakub Drabik
– ZSP Reda
Zwycięzcy
reprezentowali
nasze
miasto
podczas
Turnieju Powiatu wejherowskiego, który odbył się 21 marca
w jednostce OSP Luzino.
Tradycyjnie już, jak co roku były nagrody , medale i puchary.
Za pierwsze miejsca w każdej grupie wręczono nagrody –
tablety, za miejsca II – przenośne odtwarzacze DVD, a za III
nagrodami były odtwarzacze MP4 . Prace oceniała Komisja w
składzie: Maria Rzepińska, Andrzej Brzozowski, Wiesław
Kornacki, Piotr Muża i Zbigniew Klejno. Nagrody wręczali:
prezes Oddziału Miejskiego Związku OSP RP Reda- Rumia
dhWiesław Kornacki, Maria Rzepińska członek Zarządu
Oddziału Miejskiego ZOSP RP i v-ce prezes OSP Reda Piotr
Muża. Podsumowano także współzawodnictwo między
szkołami w tym turnieju, i tak:
w grupie szkół podstawowych
- I miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa Nr 3.
w grupie szkół gimnazjalnych
- I miejsce
zdobyło Gimnazjum Nr 2.
W grupie szkół ponadgimnazjalnych i MDP - I miejsce
zdobyła drużyna MDP przy OSP Reda.
Opiekunom szkół, które wygrały współzawodnictwo,
wręczono puchary i okolicznościowe maskotki „ratownika”.
Na wyróżnienie i duże brawa zasługuje udział przedstawicieli: szkoły podstawowej Nr 6 i klasy o profilu mundurowym z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, którzy
wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień
związanych z ochroną przeciwpożarową, gratulujemy i
życzymy sukcesów w następnych edycjach OTWP. 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, Piotra Muży,
Zbigniewa Klejno i Anny Byczkowskiej członków jednostki
OSP Reda.
Nagrody ufundowali: UM Reda i Oddział Miejski Związku
OSP Reda-Rumia.
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Podczas przerwy w turnieju, dzięki uprzejmości i pomocy
Pani Marii Rzepińskiej właścicielki firmy MAWI, wszyscy
uczestnicy wzięli czynny udział w krótkim programie
szkolenia z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,
którą poprowadził pan Marek - przyjaciel redzkich strażaków,
za co w imieniu wszystkich, bardzo serdecznie dziękujemy.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
zapraszamy za rok na XXXVIII edycję OTWP.
Tekst: Wiesław Kornacki

Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT
Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. L. Wałęsy w Redzie:
Weronika Gazecka (klasa 3b), Mikołaj Majkowski (3c),
Maciej Nowosielski (3c), Julia Antochowska (2d) oraz
Michał
Walczak
(2c)
zakwalifikowali
się
do ogólnopolskiego finału konkursu matematycznego
„Pangea” organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula
w Warszawie oraz Międzynarodowe Gimnazjum i Liceum
Meridian. Konkurs odbywa się m. in. w takich krajach jak:
Niemcy, Szwajcaria, Austria, Włochy, Portugalia. W polskiej
edycji wzięło udział w swoich kategoriach wiekowych 103
264 uczniów.
Gimnazjaliści chętnie uczestniczą w licznych
konkursach matematycznych, ponieważ dzięki nim rozwijają
swoje zainteresowania i pasje oraz uczą się zasad zdrowej
rywalizacji.
Mimo że matematyka kojarzy się z czymś trudnym i
niezrozumiałym, doświadczenia naszego gimnazjum potwierdzają, że każdy uczeń, nie tylko ten szczególnie uzdolniony,
może osiągnąć sukces w tej dziedzinie. Potwierdzeniem są
wyniki, jakie uzyskali nasi trzecioklasiści podczas
ubiegłorocznego egzaminu gimnazjalnego. To dzięki nim
Reda była jedyną gminą w naszym powiecie, która z
matematyki osiągnęła wyniki wyższe od średniej
wojewódzkiej.
Tekst: A. Gajewska

BAL KARNAWAŁOWY W LIDO
ZERII ORAZ ZKP ODDZIAŁ Z REDY
Spotkanie kulturalno - integracyjne, jakim jest zabawa karnawałowa
w „tłusty czwartek”- przeszło już do tradycji. 27 lutego dzięki
szczodrobliwości naszego sponsora - Przewodniczącego Rady
Miejskiej Kazimierza Okrój już po raz siódmy mieliśmy zaszczyt
gościć w Hotelu „Lido” w Juracie. Z uwagi na „tłusty czwartek”- na
stołach królowały pączki. Była też wspaniała zupa rybna,
różne sałatki, śledziki, schab w galarecie – dania na ciepło i zimno mnóstwo pyszności, których nie sposób zapamiętać, ani skonsumować. Po skosztowaniu wszystkich pyszności kulinarnych Pan
''Kapelmistrz'' – uderzył w struny co spowodowało pospolite
ruszenie do tańca....Wszyscy-ochotnie, wspólnie bardzo wesoło się
bawili - niekoniecznie parami. Kobiet przewaga – to nie plaga potrafią się wspaniale bawić nawet same. Pląsały w koło - bawiąc się
wesoło - wiodły za sobą długie węże. W przerwach między tańcami
siadaliśmy przy pięknie nakrytych stołach, na których stały lampki z
szampanem - dzbanki z sokami, kawą, herbatą itp. W trakcie
zabawy na salę przybył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie –
nasz wieloletni Sponsor - Pan Kazimierz Okrój – wraz z księdzem
Kanonikiem – Franciszkiem. Przewodnicząca Elżbieta Lesner w
imieniu własnym i wszystkich uczestników tego '' Wieczorku ''
gorąco przywitała przybyłego Gospodarza i Księdza Franciszka –
którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Jednocześnie na ręce Pana
Kazimierza złożyła najserdeczniejsze podziękowania – za okazanie
serca i honorowy sponsoring oraz miłe i serdeczne przyjęcie tak
dużej grupy ''Seniorów'' z Redy. Wieczorek ten przejdzie do historii
– dał wszystkim wiele osobistego, szczęścia i radości. Zabawa
przebiegała od godz.17.00 do 22.00 w miłej, serdecznej atmosferze.
Łącznie w zabawie uczestniczyło 160 członków PZER i I oraz
Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego.
Tekst: Elżbieta Lesner
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UWAGA MIESZKAŃCY!
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
W REDZIE
W dniach 28.-29.03.2014 r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców
gminy Redy Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. W trakcie zbiórki, Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać
odpady niebezpieczne, takie jak:
•
sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor)
•
resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki
•
środki ochrony roślin i owadobójcze
•
zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje
•
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki
•
świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry
•
przełączniki, baterie i akumulatory
Odpady odbierane będą od Mieszkańców według poniższego harmonogramu:

PIĄTEK- POSTOJE PRZY SZKOŁACH 28.03.2014 r.

SOBOTA-OBJAZDOWA ZBIÓRKA 29.03.2014 r.

9:00 Prywatna Szkoła, ul. Norwida 59
9:40 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Zawadzkiego 12
10:20 Zespół Szkół Nr 1, ul. Łąkowa 36/38
11:00 Zespół Szkół Nr 2, ul. Brzozowa 30
11:40 - 12:20 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Rekowska 36
12:40- 13:20 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gniewowska 33

9:00 ul. Fenikowskiego 16 (tył sklepu Lidl)
9:20 ul. Szkolna 20
9:40 ul. Spokojna 31-33
10:00 ul. Jana Pawła II/ Bielawy
10:20 ul. Łąkowa 29-39
10:40 ul. Kazimierska/ Wiśniowa
11:00 ul. Brzozowa/ Jodłowa
11:20 ul. Długa/ Graniczna
UWAGA !
11:40 ul.12 Marca/ Jaśminowa
Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do 12:00 ul.12 Marca/ Ogińskiego
samochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy 12:30 ul. Buczka 29-31
odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku 13:00-13:20 ul. Gniewowska 14 (przy sklepie
Lewiatan)
działalności gospodarczej.
Przypominamy, że odpady niebezpieczne zbierane są także
w systemie pojemnikowym:
• pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach
oświatowych, sklepach, Urzędzie Miasta
• pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw ustawione są w aptekach
Także przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego sprzedawca (detaliczny i hurtowy) ma
obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej
niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju.

KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl
gospodarka odpadami: tel. 58-624-66-11, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. 58-624-75-15, dos@kzg.pl
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HARMONOGRAM WIOSENNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W dniu 01.04.2014 r. część południowa Jednostki C (teren między ulicami Gdańską i Obwodową)
z ul. Szkolną, Spółdzielnią Mieszkaniową Reda i Osiedlem SEMEKO. Ulice:
Adama Asnyka
Osadnicza
Szkolna
Jana Brzechwy
Młyńska
Bolesława Prusa
Floriana Ceynowy
Franciszka Fenikowskiego
Aleksandra Zawadzkiego
Gdańska numery nieparzyste od Św. Wojciecha
Garncarska
31 do końca
Cypriana Kamila Norwida numery Obwodowa, Morska numery pa- Adama Mickiewicza numery
nieparzyste od 31 do końca, nu- rzyste od 2 do 36,numery niepa- nieparzyste od 1 do 3,numery
mery parzyste od 10 do końca
rzyste od 1 do 39
parzyste od nr 2 do 4
W dniu 02.04.2014 r. część północna Jednostki C (teren między ulicami Gdańską i Obwodową)
z ul. Poniatowskiego, ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Redzie – do rzeki Reda. Ulice:
Józefa Poniatowskiego
Cicha
Hieronima Derdowskiego
Pawła Bielawy
Adama Mickiewicza numery nieparzyste od 5
do końca, numery parzyste od nr 6 do końca

Jana Pawła II
Spokojna
Sportowa

Łąkowa
Olimpijska
1 Maja
Gdańska numery
Tenisowa
nieparzyste od 1 do 29
Cypriana Kamila Norwida Obwodowa numery
numery nieparzyste od 1 parzyste od 38 do końca,
do 29, numery parzyste
numery nieparzyste od 39
od 2 do 8
do końca

W dniu 03.04.2014 r. część południowa Ciechocina z ul. Nową i Moście Błota. Ulice:
Dębowa
Kazimierska
Wrzosowa
Mostowa
Słowikowa
Olchowa
Rolnicza
Św. Józefa
Morelowa
Bociania
Nasienna
Nowa
Bursztynowa
Torfowa
Topolowa
Głogowa
Wodociągowa
Świerkowa
Jantarowa
Żurawia
Wiśniowa numery nieparzyste od 1
Krucza
Źródlana
do 5
Poprzeczna numery
Pucka numery nieparzyste od 1
Brzozowa numery parzyste od 2 do 26 nieparzyste od 1 do 13,
do 21 B numery
numery parzyste od 2 do 12
parzyste od 2 do 34
W dniu 04.04.2014 r. część północna Ciechocina. Ulice:
Akacjowa
Jodłowa
Owsiana
Bukowa
Jesionowa
Parkowa
Chmielna
Jęczmienna
Pszenna
Cisowa
Kasztanowa
Wiejska
Cyprysowa
Klonowa
Wierzbowa
Płk Stanisława Dąbka
Łubinowa
Józefa Wybickiego
Gajowa
Modrzewiowa
Owsiana
Pucka numery nieparzyste
Wiśniowa numery
Poprzeczna numery nieparzyste od 15
od 23 do 61 numery parzyste nieparzyste od 7 do końca,
do końca, numery parzyste od 14 do końca od 36 do 58
numery parzyste od 2
do końca
Brzozowa numery nieparzyste od 1 do końca, Aleja Lipowa numery parzyste Żytnia
numery parzyste od 28 do końca
od nr 2 do nr 16A
Pełny harmonogram wiosennej zbiórki odpadów dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta www.reda.pl lub pod nr telefonu 678-80-21
Reda – Miejski Biuletyn Informacyjny. Wydawany przez Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, tel.: (58) 678 80 23, fax.: (58)678 31 24.
Redaguje: Iwona Miklewska-Szczygieł tel.: (058) 678 80 33, e-mail: promocja@reda.pl, Druk: „Typograf”, Rumia, ul. Kościuszki 12
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MIEJSKI DOM KULTURY W REDZIE - ZAPRASZA

Miejski Dom Kultury zaprasza na cykl spotkań z Grami Planszowymi. Kolejne spotkanie w ramach projektu
ZGrana Reda odbędzie się 13 kwietnia o godz. 15:00, w sali kultury MDK (II piętro, ul. Łąkowa 59).

8 MARCA Z WERONIKĄ KORTHALS
„Jeju jak ja się cieszę, że mogę tu być z
Wami. Wszak mieszkam w Redzie na co dzień i ten
występ jest dla mnie wyjątkowy!” - tak powitała
zgromadzonych gości Weronika Korthals. Artystce
podczas recitalu towarzyszył Mirosław Hałenda
(instr. klawiszowe). Weronika - gwiazda sobotniego
wieczoru - zaśpiewała piosenki będące przekrojem
jej twórczości. Nie zabrakło zatem tych z płyty "Na
wiedno", jak i tej późniejszej czyli "Velevetka".
Była też mała podróż do przeszłości, czyli
utwór od którego jak sama powiedziała - "zaczęło
się wszystko, co mnie dobrego w życiu spotkało" czyli - "Nie ma miłości bez zazdrości" z repertuaru
Violetty Villas. Przypomnijmy, że to właśnie ta
piosenka pozwoliła zaistnieć naszej gwieździe na
muzycznym rynku. Weronika Korthals śpiewając
utwór słynnej polskiej divy wygrała telewizyjną

"Szansę na sukces".
W sobotni wieczór Weronika śpiewała również w towarzystwie swoich uczniów, wychowanków, których szkoli w
Redzie, w trudnej sztuce śpiewania. Dlatego też kilka ostatnich utworów w tym finałową "Velevetkę" zaśpiewała przy wydatnej
pomocy chórku redzkiej młodzieży.
Mamy nadzieję, że ponad godzinny występ Weroniki Korthals spodobał się zebranej publiczności. Miejski Dom Kultury
chciałby także podziękować Dyrekcji ZS nr 1 za udostępnienie auli.

SUKCES W KONKURSIE PLASTYCZNYM
Uczennica z Gimnazjum nr 2 - Weronika Kaczmarska z kl.1B otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie
plastycznym. Tematem konkursu było własne miasto widziane oczami bajkowych postaci - Smerfów. Należało pokazać w
dowolnej technice urodę własnego miasta i jego walory turystyczne. Prace wybrano spośród bardzo wielu, które napłynęły z
całej Polski. Autorzy trzech najciekawszych prac zostali wyróżnieni smartfonami Sony Xperia. Wśród nich znalazła się
Weronika, której życzymy dalszych sukcesów plastycznych.
Tekst: Beata Zawal - Brzezińska

