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GOŚĆ Z WALDBRONN W REDZIE 

 28 września Burmistrz Miasta Redy gościł 

w urzędzie Panią Bożenę Arnold, emerytowanego profesora 

materiałoznawstwa z partnerskiego Miasta Redy 

z Waldbronn. Pani Arnold przyjechała do Redy w celu 

omówienia rozwinięcia i zacieśnienia współpracy naszych 

miast, poprzez np. wymianę chórów funkcjonujących w obu 

miastach, czy zorganizowania w Waldbronn wystawy  

redzkich artystów, w szczególności malarzy. Planuje zało-

żyć  Koło Przyjaźni Redy w Waldbronn w oparciu 

o istniejące tam stowarzyszenia. Dzięki staraniom Pani 

Arnold gościmy w Zespole Szkół nr 1 oraz w Zespole Szkół 

nr 2 młodzież gimnazjalną z Niemiec. W Miejskim Domu 

Kultury w Redzie odbyło się również spotkanie Pani Arnold 

z dyrektorami redzkich szkół oraz przedstawicielami  

redzkich stowarzyszeń w celu omówienia dalszej współpra-

cy. 

JUBILEUSZ 100 LAT MIESZKANKI REDY 

 

 28 października 2015 roku swój Jubileusz 100 

urodzin obchodziła mieszkanka Redy Pani Stefania  

Kierzkowska. To jedna z najstarszych mieszkanek  naszego 

miasta. Z tej szczególnej okazji odwiedziła ją z życzeniami 

od Burmistrza Miasta i mieszkańców Sekretarz Miasta Redy 

Hanna Janiak oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Teresa Dzienisz- Dombrowska.  

 
  

 Jeszcze raz gratulujemy Pani Stefani osiągnięcia 

tak zacnego wieku oraz życzymy zdrowia, spokoju i  

wszelkiej życzliwości. 

 

 

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY W REDZIE 

 

Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę 

miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.” 

K.I. Gałczyński 
 Złote i Diamentowe gody to niezwykłe wydarzenie, 

wyjątkowe święto, które obchodzi się po co najmniej 50 

latach wspólnego pożycia małżeńskiego. To wspaniały wzór  

mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się 

związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę. 

 W czwartek 24 września 2015 roku w Urzędzie 

Miasta w Redzie odbyła się uroczystość obchodów 60 – 

lecia i 50 – lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości 

udział wzięły następujące pary z terenu miasta Redy: 

 60 – lecie  Państwo Teresa i Bernard Zielińscy

 50 – lecie Państwo Janina i Alfons Murawscy. 

 
 

 
 W uroczystości uczestniczył  Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Redzie Pan Kazimierz Okrój, Sekretarz 

Miasta Redy – Pani Hanna Janiak oraz Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego – Teresa Dzienisz-Dombrowska. 
 

WYMIANA JĘZYKOWA REDA-ZWOLLE 

  

 W dniach 12 – 15 października 2015 r. uczniowie z  

Gimnazjum nr 2 brali udział w wymianie językowej z uczniami z 

holenderskiej szkoły Van der Cappelen. W planie wymiany znalazł 

się czas, zarówno na zwiedzanie historycznych miejsc, jak i na 

integrację oraz zabawę. Młodzież odwiedziła wiele interesujących 

miejsc związanych z polską kulturą i historią – Muzeum w  

Sztutowie, Westerplatte, plac Jakuba Wejhera oraz Stare Miasto w 

Gdańsku. Nie zabrakło też wyjazdów do Akwarium, Centrum 

Experyment w Gdyni oraz szkolnej dyskoteki. Uczniowie porozu-

miewali się ze swoimi gośćmi z Holandii w języku angielskim. 

Wymiana językowa udowodniła, iż pomimo różnic  

religijnych, kulturalnych można się z kimś porozumieć oraz  

zaprzyjaźnić.      

                                Tekst: Sandra Irzyk 
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GARMIN MTB SERIES W REDZIE 
 

 Boisko Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie w  

niedzielne przedpołudnie zamieniło się w miasteczko  

rowerowe. Reda po raz pierwszy była miejscem rozgrywania 

wyścigu Garmin MTB Series, jednocześnie ostatnim z serii 

trzech etapów, poprzednie odbyły się w Gdańsku i w Rumi. 

Na starcie  na dwóch dystansach, mini 25 km i midi 50 km 

stawiło się 498 uczestników mimo nie najlepszej pogody, a 

trasa prowadziła przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. 

  

 Wśród uczestników nie zabrakło rowerzystów z 

Redy, na dystansie mini wśród zgłoszonych 306  uczestników  

było 14 mieszkańców naszego miasta  (ukończyło 216, w tym 

12 Redzian); na dystansie midi - 192 uczestników, troje z 

Redy (ukończyło 146, w tym wszyscy Redzianie). Startowali  

zawodnicy i zawodniczki z całej Polski, Rosji - Kaliningrad i 

Szwecji - Malmo. W kategorii mini nasi reprezentanci  zajęli 

dalsze miejsca, ale większość jechała po raz pierwszy w  

wyścigu przełajowym. Burmistrz Miasta Krzysztof  

 
 

Krzemiński ufundował nagrody dla najlepszych zawodników.   

Najlepsze miejsca  w kategorii open zajęli:                                                                                         

41m. Radek Lebiedziński   1.11,41; 

84 m. Mikołaj Kołakowski 1.19,28; 

85 m. Paweł  Jarmuszka      1.19,38; 

90 m. Marcin Degórski       1.20,05; 

Najlepsze miejsca w kategorii midi:       

77 m.  Maciej Niewiadomski  2.34,54;  

113 m. Justyna Jędruszak 2.57,29 ( w kat. kobiet 3 m.);  

122 m. Mirosława Nitek 3.06,11 ( w kat. kobiet 4 m.)                            

Organizator wyścigu poinformował, że nie był to pierwszy i 

ostatni MTB Series w Redzie, kolejny planowany jest za rok. 

                                                Tekst i foto: Michał Kaczmarek. 

 

 

NIEODPŁATNY PUNKT PORAD PRAWNYCH 

OD 1 I 2016 R. W REDZIE 
 

 Na ostatnim Konwencie Samorządowym Powiatu 

Wejherowskiego zostały podpisane porozumienia z gminami, 

dotyczące prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy  

prawnej.  

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. od  

1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu wejherowskiego zacznie 

działać 8 punktów, w których udzielane będą bezpłatne  

porady prawne, ponieważ na 25 tysięcy mieszkańców ma 

przypadać jeden taki punkt. W Redzie nieodpłatny punkt 

będzie się mieścił w budynku Urzędu Miasta w Redzie przy 

ulicy Puckiej 9. Wraz z początkiem nowego roku w całym 

kraju powstanie ponad 1500 punktów gwarantujących nieod-

płatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:  

osoby, które otrzymały w ciągu ostatnich 12 miesięcy świad-

czenie z pomocy społecznej, młodzież do 26 roku życia, 

seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci, weterani, osoby 

posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk 

żywiołowych. 
 

 MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI  

NARODOWEJ  

W Dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej w tut. 

Urzędzie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Redy 

z nauczycielami redzkich placówek oświatowych. Spotkanie 

było doskonałą okazją do podziękowania nauczycielom 

za trud włożony w realizację zadań edukacyjnych, nauczanie 

i wychowanie młodego pokolenia. Ponadto wyróżniającym 

się pedagogom wręczono nagrody finansowe Burmistrza 

Miasta, a nauczyciele, którzy w ubiegłym roku szkolnym 

uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowa-

nego i dyplomowanego otrzymali listy gratulacyjne. 
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 „TO JUŻ 15 LAT…”  
15 lat minęło jak jeden dzień. A wszystko zaczęło się w Cremie we  

Włoszech w 2000 roku, kiedy to podczas spotkania nauczycieli biorących udział w 

Programie Comenius, nawiązała się współpraca pomiędzy naszym Gimnazjum nr 1 

w Redzie a szkołą Van Der Capellen w Zwolle z Holandii. W 2007 roku do naszej 

wymiany dołączyło Gimnazjum nr 2 w Redzie.  

W tym roku nasi goście z Holandii odwiedzili nas w dniach 12-15  

października 2015 r. W tegorocznej wymianie wzięło udział 45 uczniów ze szkoły 

Van Der Capellen oraz 46 ich rówieśników z obu redzkich gimnazjów. Program 

wizyty był dość napięty. Nasi goście mieli okazję podziwiać zabytki Gdańska. Ich 

zadaniem było wypełnienie kart pracy przygotowanych w języku angielskim,  

dzięki czemu mogli nieco bliżej poznać historię tego pięknego miasta, a tym  

samym naszego kraju. W Gdyni uczniowie zwiedzili Akwarium, w którym mieli 

możliwość zapoznania się ze  specyfiką środowiska morskiego oraz poznania  

zróżnicowanych gatunków ryb, płazów i gadów. Natomiast w Centrum Nauki  

Eksperyment w sposób interaktywny zgłębiali wiedzę na temat wynalazków  

techniki. W Sztutowie obie grupy wzięły udział w lekcji historii, której elementami 

było obejrzenie krótkiego filmu w wersji anglojęzycznej na temat wyzwolenia 

nazistowskiego obozu w Stutthofie, zwiedzanie wystaw w barakach obozowych 

oraz miejsca udręki wielu niewinnych ludzi. Kolejnym punktem wycieczki było 

Westerplatte – symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej.  

Podczas tegorocznej wizyty Holendrzy podziwiali również uroki  

Wejherowa. Okazją do bliższego poznania się, zawarcia przyjaźni była oczywiście 

dyskoteka zorganizowana w Gimnazjum nr 1.   

Organizacja wymiany międzynarodowej jest zadaniem nie tyle trudnym, 

co wymagającym coraz to nowych pomysłów, świeżego podejścia oraz wielu  

godzin przygotowań. Na zakończenie każdej wizyty następuje ewaluacja. Jest to 

bardzo istotny punkt programu naszych wymian, podczas którego omawiamy  

przebieg wizyty dzień po dniu, analizując program pobytu i podając pozytywne  

i negatywne jego strony. Jeżeli coś się podobało i zasługiwało na kontynuację  

podczas następnych wymian, ten punkt pozostaje. Po stronie polskiej jest to  

niezmiennie wizyta w Muzeum Obozu Koncentracyjnego KL Stutthof w Sztutowie. 

Po stronie holenderskiej natomiast jest to zwiedzanie stolicy miasta tulipanów  

Amsterdamu.  

Niezwykle ważna i nieoceniona jest pomoc rodziców. To oni goszczą 

młodych ludzi z Holandii, zapewniają im gościnę i biorą na siebie część odpowie-

dzialności za ich pobyt. To oni w tym czasie są ich rodziną, tak jak rodziny  

holenderskie dla naszej młodzieży w Holandii. Rokrocznie nasi uczniowie dzięki 

bezpośrednim kontaktom z kolegami z zagranicy mają możliwość doskonalenia 

języka angielskiego. Oprócz korzyści typowo poznawczych taka wymiana  

młodzieży jest również świetną okazją do promocji własnego kraju, jego kultury, 

tradycji i osiągnięć. Jest też doskonałą lekcją tolerancji dla młodzieży.  

Tekst: Marlena Jasińska 

koordynator wymiany 

w Gimnazjum nr 1 w Redzie 

 
   

 GIMNAZJALIŚCI Z REDY  

GOŚCILI NIEMIECKĄ 

MŁODZIEŻ 
 

 W dniach 27.09 - 2.10 br. 

redzka młodzież gimnazjalna z  

Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół 

nr 2 wzięła udział w wymianie z 

młodzieżą z niemieckiego gimna-

zjum z miejscowości Karlsbad.  

Młodzi ludzie pochodzący także z 

naszego miasta partnerskiego  

Waldbronn przyjechali do Redy i 

Trójmiasta, by poznać piękno tego 

regionu i wspólnie z naszymi gimna-

zjalistami wymienić swoje spostrze-

żenia dotyczące ich przyszłości  

zawodowej. Pod auspicjami fundacji 

Polsko - Niemiecka Współpraca 

Młodzieży, uczniowie zapoznali się z 

systemami szkolnictwa oraz  

rynkiem pracy w Polsce i  

Niemczech. Towarzyszyły temu: 

wizyta w średniej firmie lokalnego 

przedsiębiorcy w Redzie, wspólne 

warsztaty  o przyszłości zawodowej, 

zapoznanie z działalnością: branży 

turystycznej, przemysłu stoczniowe-

go, gastronomii i lotnictwa.  

Wspólnie poznawana była też histo-

ria współczesna Polski na tle historii 

Europy. Odwiedziliśmy Malbork, 

Westerplatte oraz Europejskie  

Centrum Solidarności. Wszystko to 

razem dało możliwość poznania 

siebie, współpracy i rozwijania  

umiejętności językowych. Podstawą 

komunikacji młodych ludzi był język 

angielski, a językami pomocniczymi 

były niemiecki i polski. Młodzieżą 

redzką opiekowali się: pani Mariola 

Szreder i pan Łukasz Kamiński. 

Finansowe wsparcie otrzymaliśmy 

również z Urzędu Miasta Redy, a w 

organizacje przedsięwzięcia włączył 

się również redzki Cech Rzemiosł 

Różnych.  
              Tekst: Ł. Kamiński. M. Szreder 

ZUMBA DLA DZIECI 
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TY TEŻ MASZ W DOMU ODPAD NIEBEZPIECZNY 

 

Znajdziemy je zarówno w mieszkaniach i domach, jak 

również w obiektach publicznych (sklepach, hotelach, biu-

rach). Towarzyszy nam codziennie, ułatwia wykonywanie 

czynności o każdej porze doby. Właściwie dobrane może być 

środkiem kreowania stylu pomieszczenia, tym samym przy-

czyniać się do dobrego samopoczucia i odprężenia. Oświetle-

nie. Do 2009 roku mieliśmy wybór rodzaju stosowanych żaró-

wek. Po 2009 roku zgodnie z wchodzącym rozporządzeniem 

Komisji Europejskiej wybór ten zmniejszył się o żarówki tra-

dycyjne (żarowe). 

 

 Zmiany następowały powoli, początkowo wycofano z 

produkcji i sprzedaży żarówki o mocy 100 W, a następnie 

kolejne modele o niższych wartościach. W najbliższych latach 

planuje się całkowitą ich eliminację. W zamian wprowadzono 

świetlówki, zwane żarówkami energooszczędnymi. Zużywają 

one znacznie mniej energii przy takiej samej mocy emitowane-

go światła, zaś niższy pobór prądu przekłada się bezpośrednio 

na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Pozwala to na reali-

zację pakietu klimatyczno – energetycznego UE i ma na celu 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych emitowanych do 

atmosfery. 

 

 Względy ekologiczne nie są jedynymi jakie skłaniają 

nas ku stosowaniu żarówek energooszczędnych. Dzięki wyż-

szej trwałości w stosunku do żarówek tradycyjnych, stosowa-

nie ich znacznie obniża koszty energii elektrycznej zużywanej 

na oświetlenie. O ile więc nasze codzienne wybory oparte na 

względach ekonomicznych przyczyniają się znacząco do 

ochrony środowiska naturalnego jesteśmy na TAK.  

 

Przy wielu zaletach jakie posiadają energooszczędne 

żarówki, należy mieć na uwadze jedną wadę, która może być 

niebezpieczna dla naszego zdrowia - mowa tu o szkodliwych 

oparach rtęci, które w przypadku uszkodzenia uwalniane są na 

zewnątrz. Rtęć jest toksyczna dla naszego organizmu i uszka-

dza narządy wewnętrzne. To właśnie przez obecność tego 

metalu ciężkiego jesteśmy zobowiązani (zgodnie z przepisami 

ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) do 

traktowania ich jako odpady niebezpieczne. Pociąga to za sobą 

konieczność (pod karą grzywny) odpowiedniego postępowania 

w razie uszkodzenia bądź wymiany. Niedozwolone jest 

umieszczenie takich świetlówek w koszu na zmieszane odpady 

komunalne. 

 

Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem poddać je utyli-

zacji? Należy zaznaczyć, iż zużyte świetlówki (żarówki ener-

gooszczędnej) nadają się do odzysku i recyklingu. 

 

Mieszkańcy Związku mogą wybrać jedną z trzech poniższych 

możliwości: 

 

 

 

 
UWAGA  

Żarówki tradycyjne nie podlegają selektywnej zbiórce                 

i uszkodzone/zużyte należy umieszczać w koszu na odpady 

zmieszane. 

 

Świetlówki nie są jedynym rodzajem odpadów nie-

bezpiecznych powstających w gospodarstwie domowym, które 

jesteśmy zobowiązani oddawać do PZON-ów lub w trakcie 

objazdowych zbiórek. Innymi szkodliwymi odpadami są mię-

dzy innymi: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; farby, 

oleje,  lakiery, kleje; akumulatory i baterie; zużyte kartridże i 

tonery; przeterminowane lub częściowe wykorzystane leki. 

 
PAMIĘTAJ! 

 

KONTAKT 

 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 

gospodarka odpadami: /58/ 6246611, dgo@kzg.pl 

ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: 

/58/ 6247515, dos@kzg.pl 

Drogi bezpiecznego postępowania: 

  

Punkt zbiórki odpadów niebezpiecz-

nych tzw. PZON  

(lokalizacje i godziny otwarcia: 

www.kzg.pl, zakładka  

gospodarka odpadami) 

 

Objazdowe zbiórki odpadów niebez-

piecznych tzw. OZON  

(terminy i godziny postoju: 

www.kzg.pl, zakładka  

gospodarka odpadami) 

 
Placówki handlowe oferujące sprzedaż  

na zasadzie 1 za 1  

w przypadku kupna nowego sprzętu 

tego samego rodzaju 

 

 

 

 

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON)  

Odpadów niebezpiecznych 

możemy pozbywać się także 

na co dzień, oddając je nie-

odpłatnie do punktu zbiórki 

odpadów niebezpiecznych 

tzw. (PZON): 

 

 

ul. Obwodowa 52  

(siedziba MPCK „KOSIK”) 

 

- pon-pt 

- sobota 

 

  14:00-17:00 

    9:00-14:00 

mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
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KOLEJNY SUKCES WERONIKI 
  

 Weronika Sapińska, uczennica trzeciej klasy  

Gimnazjum nr 1 w Redzie, zajęła VI miejsce w kraju w 

skoku wzwyż podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 

Młodzików, zwanych Małym Memoriałem Janusza  

Kusocińskiego. Odbyły się one w dniach 26-27 września br. 

w Radomiu. Prawo startu w  zawodach na szczeblu ogólno-

polskim Weronika wywalczyła 12 września podczas  

Mistrzostw Makroregionu w Słupsku. Zdobyła tam złoty 

medal i tytuł Mistrzyni Makroregionu, pokonując rywalki z 

województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.  

Trenerami Weroniki są nauczyciele wychowania fizyczne-

go: Ilona Myszk i Krzysztof Jędrzejewski. 

 W skoku wzwyż w historii szkoły najwyższe lokaty 

w Mistrzostwach Polski Młodzików zajęli: Mariusz Wójcik, 

który zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski  

Młodzików w 2005 roku oraz  Adrianna Balmas – srebrna 

medalistka z 1996 roku. Natomiast Paweł Mądry (1996 r.) i 

Mariusz Wróbel (2001 r.) zostali Mistrzami Makroregionu. 

Weronika dołączyła więc do grona najlepszych skoczków 

naszej szkoły. 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W SP NR 3 W 

REDZIE 

 

 Pokazanie różnorodności językowej, przybliżenie 

dziedzictwa językowego Europy, a także pokazanie, jak 

ważna w dzisiejszych czasach jest znajomość języków ob-

cych - to najważniejsze cele Europejskiego Dnia Języków. 

Święto to zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy 

Rady Europy w celu promowania różnorodności językowej i 

kulturowej oraz zachęcania do podejmowania nauki jak 

największej liczby języków.  

 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie już 

od początku września poznawali w różnych językach  

obcych słownictwo związane z zabawkami, zwierzętami, 

szkołą, ubraniami i sportem. Przygotowywali prezentacje, 

prace plastyczne, scenki, flagi, uczyli się piosenki „Panie 

Janie” w pięciu językach, rozwiązywali krzyżówki, zagadki, 

quizy sprawdzające wiedzę o językach używanych w  

Europie, poznawali ciekawostki językowe oraz fakty  

dotyczące krajów naszego kontynentu. 

 Dnia 25 września odbyły się wspólne obchody tego 

europejskiego święta. Uczniowie klas drugich i trzecich 

przedstawili słownictwo związane z zabawkami i zwierzę-

tami, natomiast uczniowie klas czwartych, piątych i  

szóstych zaprezentowali słownictwo oraz rekwizyty zwią-

zane ze szkołą, ubraniami i sportem. Na zakończenie  

wszyscy zaśpiewali piosenkę „Panie Janie” w językach: 

angielskim, polskim, włoskim, niemieckim i francuskim. 

A língua é a nossa força! Vamos aprender línguas 

estrangeiras!                                         Tekst: Grażyna Napieraj 

 „EXCHANGES FOR ALL”- młodzieżowy 

projekt edukacyjny w ZS2 
 

 W dniach od 19 do 25 września br. w redzkim  

MOSIR miała miejsce II część projektu „EXCHANGES 

FOR ALL”. W projekcie uczestniczyły 4 uczennice z klas 

pierwszych z Gimnazjum nr 2 pod opieką p. Aleksandry 

Kurzawy i p. Patryka Wielmowca. Projekty „Wymiany dla 

Wszystkich” to partnerstwo pomiędzy krajami nadbałtycki-

mi. W czasie wymian młodzieży organizowanych w ramach 

projektu „Wymiany dla Wszystkich”  badane są efekty 

edukacyjne udziału w międzynarodowych wymianach  

młodzieży opartych na zastosowaniu działań artystycznych. 

W Redzie pojawiła się młodzież wraz z opiekunami z  

Polski, Niemiec, Szwecji oraz z Danii. Spotkania te są 

ogromną szansą dla młodzieży w nawiązani przyjaźni z 

uczniami ze szkół partnerskich; uczą zrozumienia i posza-

nowania dla osób o odmiennym języku, religii, tradycjach i 

zwyczajach; kształcą umiejętności komunikacyjne i  

społeczne w obcym środowisku; a także doskonalą umiejęt-

ność posługiwania się językiem angielskim, który podczas 

spotkań jest językiem obowiązującym. Wizyta w Polsce 

poprzedzona była pobytem redzkiej młodzieży w Danii, 

która miała miejsce w okresie wakacyjnym od 25 lipca do 3 

sierpnia.          Tekst: Aleksandra Kurzawa 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZS NR 2 
 

 We wtorek, 13 października na hali Zespołu Szkół 

nr 2 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji  

Narodowej. Wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły, 

Jan Skrobul, który złożył pracownikom szkolnej społeczno-

ści najlepsze życzenia oraz przedstawił rys historyczny 

powołania i działalności Komisji Edukacji Narodowej.  

Serdeczne życzenia w imieniu rodziców nauczyciele  

otrzymali także od  przedstawicielki Rady Rodziców, pani 

Wioletty Buć. Również przedstawiciele Samorządu  

Uczniowskiego złożyli na ręce Dyrekcji „życzeniowe  

zwoje” oraz kwiaty. 

 Święto Edukacji Narodowej jest również okazją do 

wręczania nagród. W tym roku Nagrodę Pomorskiego 

Kuratora Oświaty otrzymał dyrektor szkoły,  

Jan Skrobul, natomiast Nagrodę Burmistrza otrzymały 

panie: Hanna Zwierzycka i Urszula Obłuda.  „Nagrodą 

Dyrektora” zaś zostali wyróżnieni następujący nauczyciele: 

Justyna Zabrodzka, Estera Miotk, Mirosława  

Niewiadomska, Mariola Szreder, Ewa Ryś, Grażyna 

Napieraj, Anna Mielewczyk – Haustein, Anna Lewińska, 

Katarzyna Kałuża, Wojciech Guzow, Teresa Dopke, 

Anna Galiń – Tatara, Tomasz Grodzicki, Barbara  

Kisiel, Teresa Liegman, Lidia Skrobul, Katarzyna  

Paradowska. 

 W części artystycznej przygotowanej przez panie: 

Annę Galiń  - Tatarę i Teresę Liegman, uczniowie  

zaprezentowali „różnice gatunkowe między uczniami a 

nauczycielami” oraz przedstawili ciekawą ofertę „Mody 

Nauczycielskiej”, która wzbudziła zainteresowanie wśród 

zebranego na sali grona pedagogicznego. Z nutką sentymen-

tu wysłuchano także występu chóru, przygotowanego przez 

panią Monikę Kitel. 

 Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole upłynął 

w uroczystej atmosferze, wśród życzeń, kwiatów i  

życzliwości płynącej z uczniowskich serc.  

        Tekst: Teresa Dopke 
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ŚWIĘTO PLONÓW NA WILEŃSZCZYŹNIE 

 26 września br. na zaproszenie Pani Marii Rekść 

Mer Rejonu Wileńskiego, delegacja samorządu redzkiego 

w składzie: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Redzie 

Małgorzata Lewińska, Radni: Karolina Bochan i Krystian 

Melzer oraz Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu 

Miasta w Redzie Marek Labuda i Inspektor tegoż referatu 

Iwona Miklewska-Szczygieł wzięła udział w uroczystych, 

jubileuszowych Dożynkach Rejonu Wileńskiego. Tradycyjnie 

w ostatnią sobotę września w podwileńskiej miejscowości 

Pikieliszki (gmina Rzesza) odbywają się dożynki – sztanda-

rowe święto rejonu stołecznego. W tym roku święto plonów 

było szczególne, bo odbyła się jubileuszowa – dwudziesta – 

edycja przedsięwzięcia, które jest wyrazem wdzięczności dla 

Boga za tegoroczne plony oraz dla rolników za ich trud 

i pracę na roli. Tradycyjny korowód dożynkowy otworzyła 

gmina Rudomino – gospodarz tegorocznej odsłony dożynek. 

W kolorowym pochodzie maszerowały wszystkie 23 gminy 

rejonu – niosąc tegoroczne dary i składając je na ręce mer 

samorządu rejonu wileńskiego Marii Rekść. Mszę św. dziękczynną „Za dar chleba Bogu dziękujemy” w intencji rolników oraz za 

pomyślne zbiory celebrował sufragan wileńskiej archidiecezji bp Arūnas Poniškaitis wraz z księżmi z Litwy, Polski i Białorusi. 

Po nabożeństwie pod otwartym niebem bp Arūnas Poniškaitis, kolejno odwiedzając 23 stoiska gmin rejonu wileńskiego,  

poświęcił tegoroczne plony. Święto prowadzili znani na Wileńszczyźnie i poza jej granicami artyści Barbara i Dominik Kuzinie-

wiczowie. Prowadzący odczytali list prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė nadesłany dla mer Marii Rekść z okazji święta, zaś 

Konsul Generalny RP Stanisław Cygnarowski odczytał list prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Mimo deszczu na święto licznie 

przybyli dostojni goście, kilkadziesiąt delegacji i gości z Polski, Niemiec, Białorusi, Ameryki Południowej, mieszkańcy samorzą-

du rejonu wileńskiego i innych samorządów. 

  

BICIE REKORDU GUINNESSA NA REDZKIM ORLIKU 

 Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wspólnie 

ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce zorganizowały ogólno-

polskie bicie rekordu Guinnessa w największym treningu piłki 

ręcznej na150 boiskach Orlik, jednocześnie w wielu miejsco-

wościach. Inspiracją tego wydarzenia były styczniowe  

Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie sportu w polskich  

salach.  

       Do programu zgłosił się MOSiR Reda, trening odbył 

się w niedzielne popołudnie 11 października br. na boisku 

Orlik, tak jak na wszystkich Orlikach między godz. 16:oo 

a 16:45. W zajęciach mogła wziąć udział każda osoba posia-

dająca strój sportowy bez względu na wiek i stopień wytre-

nowania. Jednym z warunków przystąpienia do próby bicia 

rekordu był udział w treningu ponad 25 osób, w Redzie ten 

warunek został spełniony, było 27 osób. Trening prowadzony 

był ściśle według przesłanego określonego scenariusza,  

ćwiczenia i czas poszczególnych ćwiczeń był ściśle określony, a prowadził Arkadiusz Janor (MOSiR Reda), byli też niezależni 

świadkowie, mierzący czas, natomiast całe wydarzenie było filmowane. Wszystkie dokumenty otrzymane od World Records, 

muszą być dokładnie wypełnione i przesłane do Fundacji w ciągu tygodnia. Po zweryfikowaniu wszystkich dokumentów  

dowiemy się za dwa tygodnie o wyniku tego sportowego rekordu. 
LIGA TENISOWA O PUCHAR DYREKTORA MOSIR 

 W terminie 25.05.2015r. - 20.09.2015r. Redzki MOSiR był 

organizatorem ligi tenisa ziemnego. Na kortach można było oglądać 

zacięte pojedynki zarówno pań jak i panów. W kategorii kobiet 

rywalizowało 10 zawodniczek, natomiast wśród mężczyzn 14  

zawodników. 

Wyniki: 

 Kobiety: 
 1m Joanna Czaja Puck 

 2m Marczuk Ewa Rumia 

 3m Kulawczuk Iwona Rumia 

Mężczyźni: 
 1m Zwierski Piotr Wejherowo 

 2m Kowalewska Ewa Rumia 

 3m Mierzwa Waldemar 

 

Pierwsza trójka nagrodzona została pucharami, natomiast  

wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. 

Uroczyste zakończenie odbyło się 10.10.2015r. na kortach  

Redzkiego MOSiR-u.  

Nagrody wręczył Dyrektor MOSiR Pan Jerzy Conradi. 
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DZIEJE SIĘ W FABRYCE KULTURY 

SCENA MŁODYCH - koncert Foretime 

piątek, 30 Październik, 2015 - 19:00 Wstęp: wolny 

Tym razem wystąpił zespół który ma już na swoim koncie 

pierwsze występy, z sukcesem grali m.in.  na scenie Opery 

Leśnej w ramach konkursu Wzmacniacz II. 

Foretime to zespół założony przez grupę nastoletnich  

przyjaciół z trójmiasta. Inspiracji dla twórczości zespołu 

tyle, ile muzyków w nim gra, ale wszystko oscyluje w  

okolicach rocka progresywnego. Zespół stara się zawrzeć w 

swojej muzyce ducha przeszłości brytyjskiego, gitarowego 

grania, ale w nowszej, dzisiejszej oprawie. Poza chwytli-

wymi melodiami skupia się również na użyciu swojego 

talentu instrumentalnego w każdym możliwym kierunku. 

Foretime gościł dotychczas głównie w trójmieście, m. in. na 

SLOT Pomorze oraz w Operze Leśnej w ramach konkursu 

Wzmacniacz II. 

 

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE OBCHODY  
11 LISTOPADA W REDZIE 

 DZIEJE SIĘ W FABRYCE KULTURY 
 

Miejski Dom Kultury w 

Redzie zaprasza na kolejne, 

fantastyczne spotkanie z 

grami planszowymi w 

Redzie! Październikowe 

spotkanie w ramach projek-

tu ZGrana Reda odbędzie 

się 31 października (sobo-

ta) od godziny 11:00 do 

17.00 (6 godzin!) w  

Miejskim Domu Kultury w 

Redzie, ul. Łąkowa 59a - Fabryka Kultury! 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!  

 Do dyspozycji graczy będzie około 100 tytułów, a 

spotkanie nie ma ograniczeń wiekowych. Nie trzeba też 

znać zasad gier. Każda z nich posiada instrukcję, a resztę 

niuansów wytłumaczą nasi niezawodni prowadzący - czyli 

Aga i Maciej z bloga Ja Ty Gry. 

 Zapraszajcie znajomych. Bierzcie ze sobą rodzinę. 

Wpadajcie do nas na naprawdę fajną, planszówkową  

imprezę! 

ZAPRASZAMY NA PRZEGLĄD 

MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 
 

 Zapraszamy do udziału w 

XIV Powiatowego Przeglądu Małych 

Form Teatralnych w Redzie, który 

odbędzie się 21 listopada 2015 roku w 

dużej sali Fabryki Kultury w Redzie  

(ul. Łąkowa 59A). Planowane  

rozpoczęcie o godzinie 10:00. 

 

 Zgłoszenia należy przesyłać faxem, pocztą elektroniczną 

lub tradycyjną do 9 listopada 2015. Dopuszcza się - podobnie jak 

w latach ubiegłych - udział do 5 grup/aktorów spoza powiatu 

wejherowskiego. Kartę zgłoszenia oraz regulamin można pobrać 

na stronie internetowej konkursu. 

 Przewodniczącym jury oraz gościem specjalnym w tym 

roku będzie Jerzy Kiszkis - polski aktor teatralny, filmowy i  

telewizyjny. Absolwent PWST w Warszawie (1961). W latach 

1966–2003 występował na deskach Teatru Wybrzeże w Gdańsku. 

Znany z ról w takich filmach jak: "Prawo Archimedesa", "Czło-

wiek z żelaza", "Stan wewnętrzny" czy "Awantura o Basię". 

 Dodatkowo w jury zasiądą: Alicja Araszkiewicz -  

nauczyciel dyplomowany, przez wiele lat pracowała z dziećmi i 

młodzieżą realizując z nimi wiele nagradzanych projektów filmo-

wych, min. I miejsce w Młodzieżowym Festiwalu w Poczdamie, II 

miejsce w Polsce Panasonic Kids Witness News, oraz II miejsce w 

młodzieżowym konkursie ”Cisza na planie” w 2012 roku.  

Ukończyła z wyróżnieniem Pomorskie Warsztaty Filmowe oraz 

Warsztaty operatorskie w Gdyńskiej Szkole Filmowej oraz  

Wojciech Jaworski - aktor Teatru Gdynia Główna, absolwent 

olsztyńskiego Studium Aktorskiego im. A. Sewruka. Występował 

m.in. w teatrach państwowych w Olsztynie, w Gdańsku, w  

Gorzowie Wielkopolskim oraz w Gnieźnie. Związany z trójmiej-

ską sceną off-ową; wystąpił w monodramie Ścianananaświat w reż. 

Ewy Ignaczak oraz w spektaklu Epitafium dla władzy w Teatrze 

Gdynia Główna. Uczestnik licznych projektów realizowanych poza  

instytucjami m.in. South Baltic Academy of Independent Theatre 

oraz Sopot Non-Fiction (Rezydencja artystyczna i festiwal teatru 

dokumentalnego). 

Podczas obrad jury przygotowaliśmy dla Państwa go-

ścinny spektakl Teatru Gdynia Główna - z cyklu Teatr 

Zajechał do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 
 

 

http://mdk.reda.pl/sites/default/files/events/foto.jpg
http://miasto.reda.pl/2014/chlopcy-redy-wygrywaja-v-final-wojewodzki-turnieju-puchar-premiera-donalda-tuska-pilce-noznej/
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