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PANI IRENKA …

4.04.2014r. pożegnaliśmy naszą wierną czytelniczkę i wieloletnią słuchaczkę Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Pani Irenka Foryst aktywnie uczestniczyła
w życiu kulturalnym biblioteki. Mimo swego
wieku – 89 lat, była ciekawą świata i otwartą na
ludzi osobą. Z zapałem uczestniczyła w wykładach
UTW. Zachowamy ją w pamięci jako miłą,
serdeczną i zawsze uśmiechniętą Panią Irenkę.
Bibliotekarze MBP i słuchacze UTW w Redzie
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FEERIA BARW XVIII MIEJSKIEGO
KONKURSU WIELKANOCNEGO
Dnia 09.04.2014r. jury w składzie: przewodniczący:
Tomasz Wiśniewski (Dyrektor MDK), Teresa Kania
(Wiceburmistrz Redy), Hanna Janiak (Sekretarz Miasta),
Bogdana Gołojuch, Aleksandra Rost, Aleksandra Szwarc
(Stowarzyszenie "KUNSZT”), Karolina Bochan, (Radna)
oceniło prace nadesłane na XVIII Miejski Konkurs
Wielkanocny.
Święta wielkanocne niosą ze sobą radość, smak i
kolory. Prace zgromadzone na konkursie doskonale wpisują
się w ten klimat. Oglądając palmy, czy bociany – zwiastuny
wiosny czujemy prawdziwą bliskość świąt. W XVIII edycji
konkursu jury oceniło palmy wielkanocne w kategorii szkoły
podstawowej i gimnazjum, bociany zwiastuny wiosny –
przedszkola -zerówki, baranki – klas 1 – 3 ,baby i mazurki
wielkanocne uczniów szkoły podstawowej klas 4-6 oraz stroiki gimnazjalistów. Łącznie napłynęło ze wszystkich szkół i
przedszkoli pond 398 prac. Przyznano 62 nagrody i
wyróżnienia. Jest to swoisty rekord.

„ROZMOWY O KSIĄŻCE” W MBP REDA
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H.
Derdowskiego w Redzie odbyło się kolejne spotkanie
"Rozmowa o Książce", prowadzone przez Krystiana
Nehrebeckiego. Gościem była Joanna Szczepkowska.

Rozmowa dotyczyła książki "Kto Ty jesteś",
rodzinnej biografii napisanej w formie reportażu. Joanna
Szczepkowska wnuczka Jana Paradowskiego (literata
znanego głownie swojej twórczości związanej z kulturą
antyczną m.in powieści Dysk Olimpijski). Córka znanego
aktora Andrzeja Szczepkowskiego i Romy Paradowskiej.
Sama pani Joanna aktorka (filmy, seriale TV, 15
dubbingów, 19 spektakli teatralnych w teatrach Współczesnym, Polskim, Powszechnym, role w Teatrze TV),
pisarka (16 wydanych prac), publicystka, pedagog. Bardzo
szybko minęło półtorej godziny ciekawego spotkania, na
którym można było się dowiedzieć także o historii Polski
wplecionej w losy pani Joanny Szczepkowskiej.
Tekst i foto: M. Kaczmarek

Ogromne i pomysłowe baranki wielkanocne klas I –
III wykonane zostały z filcu. Zastosowano też styropian
oklejony kaszą, masę solną, wstążki opakowania od jaj i
popcorn. Szczególnie podobał się pokazany z dużą dozą
humoru czarny baran Piotra Sawickiego z kl.3c SP3.
W palmach klas 4-6 wyróżniała się praca Pawła
Sawickiego z kl.6b SP3, która była jednocześnie najwyższą
palmą w konkursie. W tych pracach dominowały formy
kwieciste przeplatane bukszpanem i baziami. Wśród palm
gimnazjalnych zachwyt wzbudziła swoim ciekawym
kształtem przestrzennego jaja palma Klaudii Sikory z kl. 3b
G2 oraz Agaty Borawskiej z kl.2c G1. Bardzo wyrównany
poziom prezentowały baby i mazurki. Pięknie wymalowane
dziełka bardzo przypominały prawdziwe świąteczne wypieki.
Prac w tej kategorii było najwięcej. Najciekawszy mazurek
należał do Rafała Wasiuty z kl. 5a SP3.
Przedszkolaki pokazały bociany w technice collage.
Jury oceniając bociany brało pod uwagę samodzielność
wykonania skomplikowanej wyklejanki przez najmłodszych.
Pierwsze miejsce zajęła Nadia Ławniczak lat 6 z
Przedszkola "Chatka Puchatka". Od Niedzieli Palmowej w
kościele Św. Wojciecha w Ciechocinie można będzie
zobaczyć najpiękniejsze palmy i baranki.
Wręczenie nagród :
13 kwietnia 2014r. (Niedziela Palmowa) - po mszy o godz.
12.30 w kościele Św. Wojciecha w Ciechocinie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy na
kolejne konkursy organizowane przez szkołę.
Tekst: B. Zawal - Brzezińska
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SUKCES NIKOLI WILCZEWSKIEJ Z SP
NR 3 W POWIATOWYM KONKURSIE
RECYTATORSKIM
W piątek, 28 marca w Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej odbyły się eliminacje
rejonowe Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Wzięli w
nim udział recytatorzy, którzy zwyciężyli w miejskich
konkursach recytatorskich w powiecie wejherowskim.
Zespół Szkół nr 2 reprezentowały uczennice: Małgorzata
Gawrych z 3a, Nikola Wilczewska z 5b i Julia Sarbak z 1a
gimnazjum. Nikola Wilczewska, przygotowana przez panią
Mirosławę Wróblewską, zdobyła wysokie III miejsce i
pokonała wielu recytatorów z innych szkół. Gratulacje!
Tekst: Mirosława Wróblewska

NAJLEPSZY GEOGRAF Z ZESPOŁU
SZKÓŁ NR 2
Bartosz Nowak, uczeń klasy 1c z Gimnazjum nr 2
im. Noblistów Polskich otrzymał tytuł finalisty w
Wojewódzkim Konkursie Geograficznym „Palcem po
mapie”. Bartosz przygotowywał się do konkursu przez kilka
miesięcy. Jego ciężka praca zaowocowała ogromnym
sukcesem. Gratulujemy serdecznie i czekamy na więcej
sukcesów!
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I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła
Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie, którą reprezentowali:
Artur Kwiatkowski, Robert Elwart i Klaudia
Murszewska. Uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu
powiatowego Turnieju BRD.
W punktacji indywidualnej zwyciężył Artur
Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej nr 3. Na II miejscu
uplasował się zawodnik ze Szkoły Podstawowej nr 4 –
Artur Durajewski. Natomiast III miejsce przypadło w
udziale uczniowi ze Szkoły Podstawowej nr 3 – Robertowi
Elwart.
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce
zdobyło Gimnazjum nr 2 reprezentowane przez uczniów:
Nicolę Kołakowską, Antoniego Kreft i Szymona Szreder.
Uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu powiatowego
Turnieju BRD. II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych
zdobyło Gimnazjum nr 1 w składzie: Mariusz Bartol,
Dawid Grunwald oraz Szymon Kryża.
W punktacji indywidualnej szkół gimnazjalnych I
miejsce zajął – Szymon Szreder z Gimnazjum nr 2,
natomiast II miejsce i III miejsce zdobyli uczniowie z
Gimnazjum nr 1 – Mariusz Bartol i Szymon Kryża.
Podczas Turnieju BRD zawodnicy rywalizowali ze
sobą w 4 konkurencjach: udzielaniu Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej (PPP), Rowerowym Torze Przeszkód (RTP),
jeździe w Miasteczku Ruchu Drogowego (MRD) a także w
rozwiązywaniu testu ze znajomości przepisów ruchu
drogowego. Tegoroczna, wyjątkowo ciepła aura wiosenna
sprzyjała zawodnikom podczas rozgrywania konkurencji
sprawnościowych tj. toru przeszkód i jazdy w miasteczku
ruchu drogowego.
Na zwycięzców turnieju czekały atrakcyjne
nagrody ufundowane przez przewodniczącego Komisji
Prawnej i Bezpieczeństwa publicznego – pana Jerzego
Koskę oraz Radę Miasta Redy i jej przewodniczącego pana Kazimierza Okroja. Fundatorom nagród składamy
serdeczne podziękowania. Natomiast zwycięzcom i
wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia
w dalszych zmaganiach!

SUKCESY UCZNIÓW REDZKIEJ SP NR 4
Poniżej jedno z zadań, z którym uczestnicy konkursu
musieli się zmierzyć w finale. Zadanie 4 (0 – 4 pkt.)
W samo południe słoneczne John sięgnął po wodę. Słońce
leniwie przeglądało się w wodzie głębokiej studni. Jak wiatr
przemknęła mu myśl, że świat stanął na głowie, spojrzał na
zegarek, nie przestawiał go od momentu wyruszenia z domu,
była 16:32, zamyślił się. Od tygodnia siedział na tym
pustkowiu czekając na transport, a tam w domu, w Londynie
za dziewięć dni o tej porze będą odliczać godziny do Nowego
Roku, drugiego już roku bez niego… Zapisz w tabeli
współrzędne geograficzne John’a.
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MIEJSKI TURNIEJ BRD W ZS NR 2
ZAKOŃCZONY
W dniu 28 marca 2014 r. w Zespole Szkół nr 2 w
Redzie odbył się miejski etap Turnieju BRD przeznaczony
dla uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
W tym roku uroczystego otwarcia turnieju dokonała
wiceburmistrz Miasta Redy - Teresa Kania.

Mamy Finalistę Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego - Filip
Dzienisz z klasy VI c.
1) Miejski Konkurs Recytatorskiego Poezji Polskiej i Poezji
Śpiewanej. Nasi uczniowie zdobyli pierwsze miejsca w
poszczególnych kategoriach: Marcel Jarkiewicz kl.III A opiekun p.
Anna Michalak, Alina Ewertowska i Aleksandra Woźniak- obie z
klasy V C opiekun p. Marzena Mangos- Norowska. Wyróżnienia Julia Ciesielska kl. V B ,Natalia Molenda kl. IV B, Karolina
Jankowska kl. VI B. Gratulacje dla wszystkich i życzymy sukcesów
w dalszych etapach.
2) Szymon Ziółkowski z klasy V C, zajmując I miejsce w etapie
rejonowym, zakwalifikował się do etapu Wojewódzko Metropolitalnego Konkursu Biblijnego. Gratulujemy i życzymy
powodzenia.
3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Redzie -MISTRZOWIE POWIATU
WEJHEROWSKIEGO
W
MINI
PIŁCE
RĘCZNEJ
Chłopców!!!, stając się tym samym Półfinalistą Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Skład zwycięskiej drużyny:
Wiśniewski Michał, Szymborski Patryk, Stachowski Jakub, Baran
Jakub, Betcher Marcel, Karpiński Kamil, Siry Przemek, Siepetowski
Czarek, Roda Darek, Woliński Mateusz, Grzegorz Bach, Grzegorz
Michałka, Igor Gortatowski. Opiekunowie zespołu: Agnieszka
Gomułka i Andrzej Hoge.
Tekst: Bożena Swinarska
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LAURECI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU
SZKOLNYM 2013/2014 Z GIMNAZJUM NR 1
Uczniowie naszego gimnazjum od lat zajmują
czołowe lokaty w różnorodnych konkursach, jednak ten rok
szkolny jest szczególny, ponieważ aż pięć osób zostało
laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
Wszyscy oni dnia 16 kwietnia odbiorą z rąk Pomorskiego
Kuratora Oświaty – pani Elżbiety Wasilenko zaświadczenia
zwalniające ich z określonej części egzaminu gimnazjalnego.
Uczennica Basia Skrzypkowska, która drugi rok z rzędu
zdobyła dwa tytuły laureata, zwolniona jest z części
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, pozostali
uczniowie nie muszą pisać egzaminów z matematyki i
przedmiotów przyrodniczych. Tytuł laureata gwarantuje
uczniom przyjęcie do wybranej przez nich szkoły
ponadgimnazjalnej niezależnie
od ustalonych przez nią
kryteriów.
Ponadto 6 uczniów uzyskało tytuł finalisty
wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego. Otrzymają oni 10
dodatkowych punktów, które pomogą im w rekrutacji do
szkoły średniej.
LAUREATAMI w roku szkolnym 2013/14 zostali :
- Barbara Skrzypkowska, klasa III c z biologii (1 lokata) –
opiekun Gabriela Okrój, z języka polskiego – opiekun
Katarzyna Hincke
- Mikołaj Majkowski, klasa III c z matematyki – opiekun
Lucyna Szczepańska
- Anna Garstkowiak, klasa III c z geografii – opiekun
Halina Klajnszmit
- Dominika Zasada, klasa III z geografii – opiekun
Halina Klajnszmit
- Igor Ewertowski, klasa II c z geografii – opiekun
Halina Klajnszmit
FINALISTAMI w roku szkolnym 2013/14 zostali :
- Dominika Czapiewska, klasa III b z języka angielskiego –
opiekun Magda Hajdel – Drożańska
- Weronika Gazecka, klasa III b z biologii – opiekun
Gabriela Okrój
- Daria Kohnke, klasa III c z języka polskiego – opiekun
Katarzyna Hincke
- Aleksandra Stępińska, klasa III c z języka polskiego –
opiekun Katarzyna Hincke
- Klaudia Hilla, klasa II c z historii – opiekun Henryka Rotta
- Damian Płokarz, klasa II d z geografii – opiekun
Halina Klajnszmit
GRATULUJEMY! JESTEŚMY Z WAS DUMNI!

FINAŁ KONKURSU „ABC EKONOMII”
Dnia 26 marca 2014r. w Gimnazjum nr 1 w Gdyni
odbył się finał Konkursu Ekonomicznego "ABC Ekonomii".
Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie
reprezentowała trójka uczniów: Patrycja Pawlik, Anna
Klebba oraz Piotr Trębicki. Gimnazjaliści z jedenastu szkół
województwa
pomorskiego
rywalizowali
ze
sobą,
rozwiązując test wiedzy na temat zagadnień z dziedziny
bankowości, marketingu i przedsiębiorczości.
Piotr Trębicki, po rozstrzygającej dogrywce,
uzyskał IV miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody i upominki ufundowane przez firmę Insoft
Consulting z Gdyni. Tekst: J. Z.
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ZŁOTE MEDALE UCZNIÓW
Z KLASY 0B Z SP NR 3
Podczas Krajowych Mistrzostw International Dance
Organization Kielce 2014r., który odbywał się w dniach 4-6
kwietnia 2014r. uczennica z SP3 Wiktoria Drewnik z klasy
0B, wraz ze swoją grupą taneczną zdobyła złoty medal w
kategorii: Jazz Dance małe grupy 7 lat i młodsi. Są teraz
mistrzyniami Polski w tej kategorii, a w grudniu będą
reprezentować Polskę na mistrzostwach świata.
Natomiast w sobotę 5 kwietnia 2014r. - w ramach
cyklu „ Kaszuby Biegają”, podczas VI biegów Piaśnickich
złoty medal w kategorii: młodsi chłopcy zdobył Szymon
Gdanietz z klasy 0B. Celem tych biegów jest upamiętnienie
poległych w Lesie Piaśnickim, a także popularyzacja tej
dyscypliny sportowej jako najprostszej formy ruchu.
Gratulujemy naszym uczniom tak wysokich
osiągnięć, w tak młodym wieku.
Tekst: Maria Szymoniak

UWAGA - przypominamy, że w dniu
30 kwietnia 2014 roku mija termin zapłaty opłaty
od posiadania psa .
Wysokość opłaty od każdego psa
wynosi 72,00 zł rocznie.
Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na konto
Urzędu Miasta Redy
MILLENIUM BANK S.A.
0002 5073 7431.

61 1160 2202 0000

W przypadku, gdy nabyto psa po dniu 30
kwietnia danego roku, opłatę należy uiścić w ciągu 14
dni do dnia powstania tego obowiązku. W przypadku
powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty
w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się
proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy, w których
istniał obowiązek jej zapłaty.
Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Redy
prowadzi Urząd Miasta Redy.
Wszystkie zmiany dotyczące stanu posiadania
psa należy zgłaszać pisemnie w Referacie Finansowym
w pokoju nr 8.
ZWOLNIENIA z opłaty od psa również
zgłoś w Urzędzie Miasta w Redzie:
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
(kserokopia
orzeczenia) - z tytułu
posiadania jednego psa
b) posiadające psa asystującego
4. dyplomaci
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KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD
PRZYDOMOWY NA TERENIE MIASTA REDY
Burmistrz Miasta ogłasza kolejną edycję konkursu
na „Najładniejszy ogród przydomowy na terenie miasta
Redy”. Jego celem jest upiększenie miasta oraz podniesienie
walorów krajobrazowych i estetycznych naszego otoczenia
oraz wyróżnienie osób, które szczególnie dbają o upiększenie
ogrodów przydomowych. Chcemy promować nowatorskie
pomysły i rozwiązania, jakie winny się znaleźć w pięknym
ogrodzie. Każdy Ogród jest wyjątkowy, posiada swój
niepowtarzalny charakter. Każdy ogród to też odzwierciedlenie osobowości właściciela, podobnie jak sposób ubierania,
czy wystrój mieszkania. Zapraszamy by podzielić się z nami
informacjami o Waszym Ogrodzie, o jego wyjątkowej
historii...
W konkursie oceniane będą: całościowa kompozycja
ogrodu, mała architektura, pojedyncze okazy roślin, krzewów
i drzew oraz balkony.
Zgłoszenia pisemne przyjmuje Biuro Obsługi
Klienta Urzędu Miasta w Redzie. Zgłoszenie powinno
zawierać: imię i nazwisko właściciela, numer telefonu,
dokładny adres i rodzaj obiektu przedstawionego do
konkursu. Można zgłaszać osoby trzecie. Zgłoszenia
przyjmowane będą do 31 maja br. do godziny 15:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 czerwca. Na laureatów
konkursu czekają cenne nagrody.

III POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY
ZAKOŃCZONY SUKCESEM
W dniu 28 marca po raz trzeci odbył się Powiatowy
Konkurs Geograficzny, zatytułowany „Niezwykła podróż do
wnętrza Ziemi”, którego organizatorem jest Gimnazjum nr 2
im. Noblistów Polskich w Redzie.
W tym roku gościliśmy uczniów i nauczycieli z pięciu szkół: Gimnazjum Społeczne nr 1 z Wejherowa, Salezjańskie Gimnazjum z Rumi, Gimnazjum nr 2 z Rumi, Zespół
Szkół z Bożegopola Wielkiego oraz Zespół Szkół im. Unii
Europejskiej z Choczewa.

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: test,
zadania zespołowe, prezentacja prac na wybrany temat.
Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i
umiejętności dotyczące zagadnień związanych z litosferą.
Wykazali się wiedzą dotyczącą m.in. budowy wnętrza Ziemi;
rodzajów skał; procesów geologicznych, kształtujących
rzeźbę powierzchni Ziemi; dziejów Ziemi. Gimnazjaliści
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rozwiązywali przygotowane zadania oraz prezentowali prace
na wybrany temat.
Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęły Aleksandra
Janczewska i Zuzanna Orłowska z Gimnazjum nr 2, im.
Noblistów Polskich w Redzie. Na II zaszczytnym miejscu
uplasował się zespół z Gimnazjum Społecznego nr 1 w
Wejherowie w składzie: Filip Biernacki i Maciej Herbasz.
III miejsce na podium zajęli uczniowie: Kacper Bąk i
Katarzyna Żuk, reprezentujący Zespół Szkół z Choczewa.
Tuż za podium, na IV miejscu znaleźli się Natalia
Dawidowska i Filip Mucha z Salezjańskiego Gimnazjum z
Rumi. Nagrody uczniom wręczali dyrektor Zespołu Szkół nr
2 w Redzie - Jan Skrobul oraz wiceburmistrz Miasta Redy –
pani Teresa Kania.
Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci
akcesoriów komputerowych. Wszystkim uczestnikom
tegorocznego konkursu bardzo serdecznie gratulujemy!
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie - Jana Skrobula oraz
wiceburmistrz Miasta Redy -Teresy Kani za pomoc w
przygotowaniu konkursu.

REDZKA LIGA BAŚKI KASZUBSKIEJ –
TURNIEJ ZAKOŃCZENIOWY
Dnia
25.03.2014r.
na
sali
kulturalnowidowiskowej MOSiR Reda odbył się Turniej zakończeniowy Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Kazimierza
Okroja. Od listopada do końca marca co tydzień we wtorek
trwała rywalizacja o cenne punkty do klasyfikacji generalnej.
Ostatni turniej był bardzo zacięty i wyrównany. Świadczy o
tym fakt, iż o miejsce na podium do samego końca
rywalizowało 6 zawodników. Dla najlepszych pamiątkowe
puchary oraz medale wręczył Dyrektor MOSiR Jerzy
Conradi.

Klasyfikacja generalna zawodów:
1m Jerzy Stenka 58 pkt, 2m Ginter Baranowski 52 pkt, 3m
Adam Płocki 46 pkt, 4m Henryk Reszka 46 pkt, 5m Tadeusz
Sychowski 44 pkt, 6m Zdzisław Motyka 44 pkt, 7m Wacław
Trocki 44 pkt, 8m Mariusz Kozakiewicz 40 pkt, 9m Jerzy
Grubba 39 pkt, 10m Jacek Pohl 38 pkt, 11m Stanisław
Bochentyn 36 pkt, 12m Stanisław Torchalski 34 pkt,13m
Andrzej Puchowski 24 pkt, 14m Jerzy Conradi 19 pkt, 15m
Zygmunt Szymański 18 pkt,16m Stefan Bochentyn 18 pkt,
17m Zbigniew Baumgardt 16 pkt, 18m Olek Formella 16 pkt,
19m Edward Dziółko 3 pkt. Wyróżnienie dla najstarszego
zawodnika: Stanisław Torchalski.
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WIOSENNE PORZĄDKI
Nadeszła wiosna, a wraz z nią pierwsze słoneczne dni zachęcają do „wiosennych porządków”, w trakcie których możemy napotkać trudności w określeniu sposobu zagospodarowania
odpadów. Pomocne będzie zapoznanie się z oznaczeniami widniejącymi na opakowaniach, które określają z czego wykonane
jest opakowanie oraz w jaki sposób należy z nim postępować po
wykorzystaniu. Bardzo często oznaczenie charakteryzujące
odpad niebezpieczny dotyczy zawartości, nie zaś opakowania.
Tak więc puste opakowanie po całkowitym wykorzystaniu
produktu niebezpiecznego możemy wyrzucić do odpowiedniego
pojemnika w zależności od materiału, z którego jest wykonane
(plastik lub szkło).
*Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) znajduje się w Redzie przy ul. Obwodowej 52 (teren Miejskiego
Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „KOKSIK”)
i przyjmuje odpady od mieszkańców od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-17:00 oraz soboty w godzinach 9:00-14:00.

KWIECIEŃ 2014

W przypadku oddawania odpadów niebezpiecznych do
PZON nie obowiązuje rejonizacja, zatem mieszkańcy mogą
korzystać także z pozostałych punktów zlokalizowanych na
terenie gmin-członków KZG (adresy punktów oraz godziny
otwarcia dostępne są na stronie www.kzg.pl). Pod podanym
adresem dostępny jest także wykaz punktów w których ustawione są pojemniki na zużyte baterie (placówki oświatowe,
sklepy, urzędy) oraz na przeterminowane lub niewykorzystane
lekarstwa (apteki, przychodnie).
** Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (OZON)
(terminy zbiórek oraz miejsca postoju dostępne są na stronie
www.kzg.pl oraz pod nr tel.: (58) 6246611.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia,www.kzg.pl
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja ekologiczna: 58 624 75 15,
dos@kzg.pl

KWIECIEŃ 2014
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MIROSŁAW ŁUNIEWSKI WICEMISTRZEM
ŚWIATA
W dniach 25-30 marca 2014 w Budapeszcie odbyły się
Mistrzostwa Świata Weteranów w Lekkiej
Atletyce.
W
imprezie wystartowało 3800 zawodników, w tym 75
reprezentantów Polski. W chodzie sportowym na dystansie 10
km do rywalizacji przystąpili Janina i Mirosław
Łuniewscy z UKS Jedynka Reda.
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muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym.
Monika Czarnecka-Partyka
Prezes Chóru Św. Jana w Redzie

MOSIR REDA ZAPRASZA NA LIGĘ
TENISA ZIEMNEGO

Na bardzo wymagającej, pagórkowatej trasie tytuł
wicemistrza świata w kategorii i wiekowej M 55 wywalczył
Mirosław Łuniewski z czasem 52:31. Drugi srebrny medal
wspólnie z Waldemarem Małeckim z Bierunia i Ryszardem
Harsińskim z Łodzi zdobył w chodzie drużynowym.
Janina
Łuniewska
startująca
w
kategorii
wiekowej W 50 zajęła 4 miejsce z rezultatem 60:13.
Tekst: M. Łuniewski

CHÓR ŚW. JANA Z REDY Z NAGRODĄ
SPECJALNĄ

Chór Św. Jana z Redy ma zaszczyt poinformować, że zdobył
nagrodę specjalną Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia za
najlepsze wykonanie chorału gregoriańskiego podczas VIII
Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, który
odbywał się w Kielnie.
5 kwietnia do kościoła pw. św. Wojciecha w Kielnie
przybyło 14 chórów i blisko 500 wykonawców z całej Polski,
by wziąć udział w przesłuchaniach konkursowych. Festiwal
ten ma na celu kultywowanie pieśni wielkopostnych i
pasyjnych, a także podnoszenie poziomu wykonawczego
zespołów chóralnych, promowanie wartościowej twórczości

MDK REDA ZAPRASZA NA GRY PLANSZOWE

11 maja 2014 (niedziela), godz. 15:00
Przez cztery godziny będzie okazja by poznać tak nowe, jak i
sprawdzone a wręcz kultowe gry.
Do dyspozycji graczy będzie ponad 70 tytułów a spotkanie
nie ma ograniczeń wiekowych. Nie trzeba też znać zasad gier.
Wszystkie niuanse wytłumaczą nasi niezawodni prowadzący czyli Agata i Maciej. Jak zwykle, na koniec spotkania,
planujemy rozegranie turnieju w którym do zdobycia będą
oczywiście "Planszówki".
Zatem przybywajcie! :-)
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 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE - ZAPRASZA

MEMORIAŁ MAŁEGO B – TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

drużyna.

Dnia 09.03.2014r. na hali ZS1 w Redzie odbył się
Memoriał Małego B - halowy turniej piłki nożnej kategorii
OPEN. MOSiR przez cały rok organizuje sporo podobnych
zawodów, jednak te które odbyły się w minioną niedzielę mają
zawsze niepowtarzalny oraz tylko wiadomy dla siebie
charakter. Turniej Małego B jest cyklicznie rozgrywany od 4
lat, dzięki temu pamięć o naszym zmarłym koledze Marcinie
Baranie wciąż jest żywa. Pomimo rywalizacji, ducha walki oraz
zwycięstwa każdy z uczestników wiedział, że nie wyniki jest
najważniejszy, lecz sam udział.
Wyniki: Grupa A: 1m Reszta Świata 6pkt, 2m Dark Team
5pkt, 3m Błyskawica 4pkt, 4m UKS 1pkt
Grupa B: 1m Celtic Reda 7pkt, 2m Gryf Wejherowo 4pkt, 3m
Orlęta Reda 3pkt, 4m KSM 3pkt
Ćwierćfinały: Celtic - UKS 0:2, Reszta Świata - KSM 1:0,
Gryf - Błyskawica 4:3, Orlęta - Dark Team 4:1
Półfinały: UKS - Orlęta 2:4, Gryf - Reszta Świata 4:3
Mecz o III miejsce: UKS - Reszta Świata 4:4 7:6
Finał: Gryf - Orlęta 1:1 dogrywka 2:1. Na zdjęciu zwycięska

Rodzina Marcina oraz organizatorzy zawodów pragną podziękować wszystkim osobom za czynny udział w turnieju. Dzięki
wam zawody przebiegły w miłej rodzinnej atmosferze. Jeszcze raz dziękujemy!

MOSiR REDA OTRZYMAŁ ROLBĘ

Dzięki dofinansowaniu przez Radę Miejską Redy, MOSiR Reda
otrzymał nowoczesną maszynę do pielęgnacji lodu. Maszyna jest również
przystosowana na gaz ,co pozwoli na ciche i ekologiczne wygładzanie lodowiska.
Koszt dostarczonej maszyny: 212.790,00 zł i już od następnego sezonu zimowego
będzie użytkowana na Lodowisku Biały Orlik na terenie MOSiRu Reda. Poprzez
pielęgnacje lodowiska "rolbą" jego powierzchnia zyska nową jakość, pozbawiona
będzie niedoskonałości. Wszystko to sprawi, że komfort oraz przyjemność jazdy na
łyżwach naszych użytkowników będzie dużo wyższa. Przekonani jesteśmy, że
nowy standard naszego lodowiska spełni oczekiwania naszych mieszkańców,
których już teraz serdecznie zapraszamy do korzystania z lodowiska od listopada w
nowym w sezonie 2014/2015 r.

