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        KAZIMIERZ OKRÓJ POZYTYWSTĄ ROKU 2012 

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Regionalnych Inkubatorów  

Przedsiębiorczości „Wokulski” wyróżniła Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Redzie Kazimierza Okroja tytułem „Pozytywista Roku” za rok 2012 w kategorii 
„Wizja i przywództwo”.  

 

 

Nagroda jest przyznawana osobom, firmom i instytucjom, które zasłużyły się w 

szczególny i konstruktywny sposób społeczności lokalnej i całemu społeczeństwu. 
Kapituła konkursu nagradzała w pięciu kategoriach: firmy rodzinne, wizja i przy-

wództwo, badania i rozwój, ekologia i rozwój zrównoważony, otoczenie biznesu. 

Kazimierza Okroja wyróżniła za doprowadzenie do realizacji inwestycji komunika-

cyjnej, która w sposób wymierny podniosła bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, 

wieloletnią działalność społeczną i charytatywną, wizję rozwoju i przedsiębior-

czość oraz wybitne zasługi dla społeczności Redy i powiatu wejherowskiego, a 

także wkład w rozwój lokalnego 

szkolnictwa sportu i oświaty. Laureat 

otrzymał okolicznościowy Medal 

Pozytywisty Roku. 
                           Tekst: Hanna Ferra. 

   
KONKURS GRANTOWY  

"AKTYWNA BIBLIOTEKA" 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w 

Redzie bierze udział w konkursie 

grantowym "AKTYWNA  

BIBLIOTEKA”,  który prowadzony 

jest przez Akademię Rozwoju  

Filantropii w Polsce w ramach  
Programu Rozwoju Bibliotek. 

Realizować będziemy projekt pn.:   

„Zachowanie dokumentów życia 

społecznego i wszelkich informacji 

prasowych o mieście Reda z lat 

1992-2012".  
Działanie to skierowane  

będzie przede wszystkim do  

młodzieży uczącej się, studiującej, 

pracowników naukowych, którzy 

będą chcieli uzyskać informacje 

związane z miastem, niezbędne do 
pracy i kształcenia się. Dzięki temu 

przedsięwzięciu również mieszkańcy 

miasta, a w szczególności Ci, którzy 

w naszym mieście mieszkają od 

niedawna będą mogli zapoznać się z 

najnowszą historią miasta.  

Zwracamy się z prośbą do 

mieszkańców o udostępnienie  

wszelkich dokumentów życia  

społecznego Redy, takich jak  

wycinki prasowe, biuletyny szkolne, 
zaproszenia, plakaty, wydawnictwa 

informacyjne itp. Materiały te  

zostaną w najbliższym czasie  

zdigitalizowane i udostępnione 

w komputerowej bazie danych  

biblioteki 
 

http://www.reda.pl/
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XVII MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE  

SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 

 Reda 18.04. – 20.04.2013 r.                           
 

W XVII Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych,                       
udział wzięły – w kategorii open 22 zespoły z Urzędów: UM i G Września, UM Mysłowice, 
UM Ostrołęka, UM i G Pelplin, Starostwo Powiatowe Starogard Gdański, Starostwo Powia-
towe  Sokółka I i II, UM Milicz, Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego, Urząd Marszał-
kowski woj Kujawsko – Pomorskiego, Urząd Marszałkowski woj. Małopolskiego, UM 
Bielsk Podlaski, UG Stare Pole, Starostwo Powiatowe Człuchów, Miejski Zarząd Dróg w 
Rzeszowie, UM Rogoźno, UM Bydgoszcz, Starostwo Powiatowe Nysa, Starostwo Powiato-

we  Września, UG Luzino, PUP Puck, UM Reda;   w  kategorii + 45 lat 14 zespołów z Urzę-
dów: UM Częstochowa, UM Tczew, Starostwo Powiatowe Ostróda, UM Zabrze, UM Biało-
gard, UM Gliwice I i II, UG Choczewo, UM Reda, Starostwo Powiatowe Człuchów,                          
Starostwo Powiatowe Kołobrzeg, UM Kluczbork, Miejski Zarząd Dróg Rzeszów,                                     
UG Pruszcz Gdański. W trakcie trzydniowych Mistrzostw rozegrano na 6 boiskach 111 
meczy, grano do 21 punktów w secie / tie -break 15 punktów/, wygrana do dwóch setów.  

W mistrzostwach wzięło udział  ok.  380 uczestników. 

Mistrzostwa odbyły się w salach sportowych Zespołu Szkół nr 1 i ZSP przy ul. Łąkowej oraz 
Zespołu Szkół  nr 2 przy ul. Brzozowej. 
 

Mecz o brązowy medal : Mysłowice  - Luzino 1:2;  
 

FINAŁ: Milicz – Starogard Gdański  1:2 (21:18, 20:21, 13:15) 
Skład drużyny Mistrzów Polski open: Jarosław Szwejkowski, Krzysztof Dusowski, Michał 
Pielak, Sławomir Kuchta, Paweł Jagodziński, Monika Walentynowicz, Lucyna Dyduńska,  
Marta Moszkowicz.  
Skład drużyny Wicemistrzów Polski open: Paulina Pysznik, Marcela Krukowska, Iwona 
Pelc, Patrycja Kordowska, Sławomir Obrzut, Hubert Sarzyński, Arkadiusz Długosz, Artur 

Nakonieczny, Rafał Jarecki, Mateusz Lesiak.  
 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA MISTRZOSTW kat. open 
  1.  Starostwo Powiatowe Starogard Gd.             12. UM i G Pelplin                                                                                               
  2.  UM Milicz                                                      13. UM woj. Kujawsko - Pomorskiego                                                                                                                              
  3.  UG Luzino                                                     14. UM Bydgoszcz                                                        
  4.  UM Mysłowice                                              15. Starostwo Powiatowe Sokółka                            
  5.  UM Ostrołęka                                                16.  PUP Puck                            

  6.  UM Bielsk - Podlaski                                    17.  Starostwo Powiatowe Nysa        
  7.  Starostwo powiatowe Człuchów                    18.  Września Miasto  
  8.  UG Stare Pole                                                19.  UM woj. Małopolskiego                                                                                                                                                        
  9.  UM woj. Pomorskiego                                   20.  Września Powiat                                                                                                                  
10.  UM Reda                                                        21.  MZD Rzeszów                                                                                                                                             
11.  Starostwo Powiatowe Sokółka II                  22.  UM Rogoźno 
 
Mecz o brązowy medal kat. 45 +: Częstochowa – Choczewo 2:0 
 

FINAŁ kat. 45 + :   Człuchów – Gliwice 2:1 
Skład drużyny Mistrzów Polski kat.  45 + :Władysław Strojk, Karolina Dabrowska, Leszek 
Szczepański, Sławomir Łuczycki, Piotr Sperling, Michalina Kutz, Jacek Waltrowski, Mag-
dalena Chabowska, Joanna Drewczyńska, Piotr Muchowski  

Skład drużyny Wicemistrzów Polski kat. 
45 + : Ola Tomaszewska – Januszka, 
Ania Trzcińska, Żaneta Kurasz, Gosia 
Serafin, Stanislaw Ciupa, Adam Wolań-
ski, Kazimierz Niemczynowski, Ania 
Sindut. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA  

MISTROSTW kat.  45 +  
1.  Starostwo Powiatowe Człuchów     
2.  UM Gliwice II   
3.  UM Częstochowa                            
4.  UG Choczewo                                  
5.  UM Zabrze                                      
 6.  Starostwo Powiatowe Ostróda      

7.  UM Białogard                                  
8.  UM Tczew  1                            
9.  UM Kołobrzeg                                                                                                               
10. UG Pruszcz Gdański                        
11.  UM Gliwice III  
12.  MZD Rzeszów  
13.  UM Kluczbork 
14.  UM Reda 

 
Drużyna Starostwa Powiatowego w 
Starogardzie Gdańskim obroniła tytuł w 
kat. open z roku ubiegłego, w 17  
edycjach na najwyższym podium  
starogardzianie stawali 5 razy. Zawodni-
cy Starostwa Powiatowego w  
Człuchowie w kat. 45 + także obronili 

tytuł z roku ubiegłego, w sześciu edy-
cjach tej kategorii, zdobywali złoty me-
dal dwukrotnie. 
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  
Zwycięskie drużyny za miejsca I – IV, 
otrzymały okolicznościowe puchary, 
medale. Wszyscy uczestnicy mistrzostw 
otrzymali okolicznościowe koszulki i 

gadżety.  

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: 
- najsympatyczniejszy zespół -                             
Rzeszów    
- najlepsza siatkarka -                                           
Aleksandra Tomaszewska (Gliwice II) 
- najlepszy siatkarz  open  -                                  
Artur Nakonieczny   (Milicz)           

- najlepszy siatkarz kat. + 45 -                              
Marek Światek          (Choczewo) 
- Miss Mistrzostw -                                                 
Małgorzata Kukulska  (Rzeszów) 
- Mister Mistrzostw -                                                    
Arkadiusz Dzięgielewski (Człuchów) 
- nagroda „Fair Play” -                                          
Rogoźno                                                                                                          

- najstarszy zawodnik -                                          
Jerzy Czerwonka (Choczewo 1947)   
- promocja  swojego regionu  i  mi-
strzostw -       Gliwice                                                                                                                                              
- najlepiej dopingująca drużyna –                       
UM woj. Małopolskiego Kraków 
- najmłodsza zawodniczka -                                  
Martyna Detlaff   (PUP Puck 21) 

 
Na zakończenie mistrzostw wszyscy 
uczestnicy spotkali się w Restauracji 
„Dzikie Wino” w Redzie, gdzie nastąpiła 
dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród 
i wyróżnień. Po części oficjalnej  
uczestnicy bawili się do białego rana 
przy muzyce zespołu Detko Band i  
muzyce dyskotekowej 

Tekst: Michał Kaczmarek  
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PRZECIWDZIAŁANIE  

PRZEMOCY   - 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA 

PRZEMOC 

 
Przemoc w rodzinie narusza  

podstawowe prawa człowieka, w tym 
prawo do życia i zdrowia oraz  
poszanowania godności osobistej, a 
wszystkim obywatelom równe  
traktowanie  i poszanowanie ich praw i 
wolności, a także zwiększenie skuteczno-
ści przeciwdziałania przemocy w  
rodzinie. 

Od 12 maja 2011 r. funkcjonuje 
Zespół Interdyscyplinarny ds.  
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na terenie Miasta Redy powołany Zarzą-
dzeniem Burmistrza miasta Redy Nr 
1/MOPS/2011 z dnia 12 maja 2011 r., w 
którym określony jest skład osobowy 
Zespołu. 
              Siedziba Zespołu mieści się w 

miejskim Ośrodku Pomocy  
Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 
25. Obecnie pracom Zespołu przewodni-
czy Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Redzie –  
Małgorzata Klebba. 
              Głównym zadaniem Zespołu 
zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 

r., o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 125, 
poz. 842) jest integrowanie i koordyno-
wanie działań podmiotów uprawnionych 
do interwencji i pomocy w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz specjalistów działających w tej 

dziedzinie. Realizowane jest ono m. in. w 
ramach procedury „Niebieskie Karty” i 
ma charakter interwencyjny w przypadku 
stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w 
rodzinie. 
Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia 
tej procedury są: Miejski Ośrodek  
pomocy społecznej w Redzie, Policja, 

placówki oświaty i ochrony zdrowia. 
 

     Kierownik  
          Miejskiego Ośrodka Pomoce 

 Społecznej                                                         
w Redzie                                                           

Małgorzata Klebba 
 

BRĄZOWI MEDALIŚCI  

MISTRZOSTW POLSKI 
 

Drużyny dziewcząt i chłopców 

z Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w 
Redzie zdobyły brązowe medale podczas 
odbywających się 21 kwietnia 2013 roku 
w Łodzi Mistrzostw Polski 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. 
Prawo startu w zawodach  
ogólnopolskich oraz możliwość repre-
zentowania naszego województwa w 

kategorii szkół gimnazjalnych uczniowie 
wywalczyli  19 października 2012 roku 
w Garczynie podczas  XIV Gimnazjady 
Województwa Pomorskiego. Dziewczęta 
trenowały pod kierunkiem mgr Ilony 

Myszk, natomiast chłopców przygotował  mgr Krzysztof Jędrzejewski.  
W finale ogólnopolskim uczestniczyły drużyny w składzie:  

dziewczęta: Patrycja Szlage, Paula Parzątka-Lipińska, Paula Wodzak, Anna Marzejon, 
Dominika Renusz, Magdalena Siry, Agnieszka Mostowska, Daria Kohnke, Martyna Niećko, 
Laura Chalecka, Agata Borawska. 

chłopcy: Dawid Hebel, Mateusz Rzepa, Sebastian Kwaśnik, Marek Cepiński, Cyprian 
Zdankiewicz, Karol Sobierajski, Daniel Grunwald, Krystian Chmura, Daniel Wałdowski. 

Zawodnicy stanowili silne i wyrównane zespoły, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje 
Martyna Niećko, brązowa medalistka mistrzostw wojewódzkich w Człuchowie. 
 Nagrody wręczał bramkarz drużyny Kazimierza Górskiego, poseł na Sejm RP, Jan 
Tomaszewski. Obydwie drużyny otrzymały wspaniałe puchary i dyplomy. Oprócz tego 
każdy zawodnik otrzymał brązowy medal, pamiątkową koszulkę oraz upominki rzeczowe. 
Uczniowie mogli uczestniczyć w krajowych rozgrywkach dzięki finansowemu wsparciu 
Dyrekcji szkoły oraz władz miasta Reda. 

 III miejsce dziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Polski w Sztafetowych Biegach 
to największy drużynowy sukces uczniów naszego gimnazjum w historii sportu szkolnego.  
Uczniom oraz ich trenerom gratulujemy wspaniałego sukcesu na tak wysokim szczeblu! 

                                                      Tekst: A. Gajewska 
 

 SPEKTAKL „SIECIAKI” 
 

W dniu 09. kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 4 odbył  się spektakl pt.  
„SIECIAKI” dla klas od IV do VI,  przygotowany przez grupę T z Torunia. Poruszane w  
przedstawieniu ważne i aktualne problemy „cyberprzemoc”, profilaktyka uzależnienia od 

sieci, bezpieczeństwo w Internecie  dotyczą coraz większej populacji, najczęściej dzieci i 
młodzieży. Zjawisko cyberprzemocy jest szczególnie niebezpieczne, dlatego, że poniżające 
materiały są dostępne w krótkim czasie dla wielu osób i pozostają w sieci na zawsze. Scena-
riusz sztuki powstał przy merytorycznym wsparciu psychologa dziecięcego oraz pedagoga 
szkolnego. Spektakl ma formę kabaretową, interaktywną. Ten niekonwencjonalny rodzaj 
przekazu to mieszanka walorów edukacyjnych z ogromną dozą humoru, a także niepowta-
rzalna możliwość bezpośredniej zabawy z aktorami. Spotkanie z oryginalnymi, żywymi 
aktorami i wartka akcja oraz rozbrajający kunszt kabaretowy gwarantują oderwanie się od 

trosk codzienności szkolnej zarówno dla dziecięcego jak i dorosłego widza. Dodatkową 
atrakcją dla uczestników była nauka Zumby!                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Tekst: A. Janor 

 

 SUKCESY UCZNIÓW REDZKIEJ 4 
 
STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA dla ucznia klas 3 
- Weronika Kłonica kl. III b, LAUREATKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  
PLASTYCZNEGO „Kreska”- op. A Tyszer 
- Małgorzata Jabłonowska ? Kęska kl. III b, FINALISTKA OGÓLNOPOLSKIEGO  

KONKURSU CZYTELNICZEGO „I Ty bądź czytelny!”-op. A Tyszer 
- Martyna Namiotko kl. III b, FINALISTKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  
CZYTELNICZEGO „I Ty bądź czytelny!”- op. A Tyszer 
Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów.
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Zakończenie Projektu WAB 

Podsumowanie trzeciego roku działań 

 

W grudniu 2012r.  

zakończono pracę nad realizacją 

trzyletniego projektu WAB:  

Wetlands, Algae and Biogas A  

Southern Baltic Sea Eutrophication 

Counteract (Mokradła (nieużytki), 

glony i biogaz – przeciwdziałanie 

eutrofizacji południowego Bałtyku). 

W projekcie WAB brało udział 11 

partnerów ze Szwecji i z Polski. 
Partnerem wiodącym była szwedzka 

gmina Trelleborg. 
 

 Projekt miał na celu przeciwdziałanie eutrofizacji 
wód Morza Bałtyckiego poprzez stworzenie innowacyjnego 

systemu wcześniej nie stosowanego w jego regionie. Projekt 

wykazał, że istnieją realne sposoby redukcji ilości składników 

odżywczych trafiających do Morza Bałtyckiego poprzez 

stworzenie obiegu składników pokarmowych od gruntów 

rolnych, przez mokradła, rośliny wodno-błotne i glony do 

produkcji biogazu oraz wykorzystania pofermentu jako  

nawozu.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rok 2012 obfitował w wydarzenia na szczeblu  

międzynarodowym. Zorganizowano szereg spotkań oraz dwie 

konferencje mające na celu przedstawienie rezultatów badań 

realizowanych przez poszczególne ośrodki naukowo-

badawcze oraz pozostałych działań prowadzonych przez 

polskich  i szwedzkich partnerów projektu.   
 

W minionym roku, Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego (PODR) zorganizował dla rolników z terenu  

Województwa Pomorskiego wyjazd do Szwecji. W jego  

ramach, uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się 

z nowoczesnymi technologiami, które służą wykorzystaniu 

glonów zalegających na plażach Morza Bałtyckiego                 

w procesie produkcji biogazu.   
 

 
 

Gmina Trelleborg w Szwecji i gmina miasta Sopot         

w Polsce to dwa obszary, na których w czasie trwania  

projektu prowadzono doświadczenia terenowe służące zbada-

niu przydatności glonów morskich w procesie produkcji  

biogazu. Jednym z problemów, który pojawił się w trakcie 

realizacji tego zadania, było opracowanie maszyny do  

skutecznego zbierania glonów na plażach, zaprojektowanej w 

taki sposób, aby nie nabierała piasku i innego niechcianego 
materiału. Jednym z przedsięwzięć podjętych w ramach  

realizacji Projektu WAB, które znalazły zastosowanie w 

Szwecji, było uruchomienie pilotażowej biogazowni, w której 

biogaz pozyskiwano z glonów zebranych na plażach lub  

roślin dostarczonych przez rolników. Na terenie naszego 

województwa eksperymenty produkcji biogazu dzięki  

wykorzystaniu glonów i innych substratów w prototypowych  

bioreaktorach prowadziło Pomorskie Centrum Badań                 

i Technologii Środowiska POMCERT. Również dzięki  

udziałowi w projekcie Instytut Oceanologii Polskiej  

Akademii Nauk zainstalował na molo w Sopocie stację  

monitoringową składającą się z sondy wieloparametrowej 
oraz stacji meteorologicznej. 

 

 

 

 

 

 
 

Działania  Komunalnego Związku Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki” w projekcie WAB odnosiły się do  

rozpowszechniania informacji na temat jego realizacji oraz 

wniosków wynikających z prowadzonych zadań o charakterze 

badawczym. Celem Związku jest dostarczenie informacji na 

temat działalności i osiągnięć partnerów projektu poprzez 

kampanię informacyjną na temat możliwości produkcji  

biogazu oraz jego wykorzystania w celach energetycznych. 
Kampania dotarła do rolników w regionie pomorskim,              

a świadomość ekologiczna i zainteresowanie produkcją  

biogazu na obszarach wiejskich województwa pomorskiego 

stopniowo wzrasta. Projekt prezentowany był także na  

międzynarodowych konferencjach naukowych, w trakcie 

pikników naukowych oraz seminariów poświęconych  

zagadnieniom morskim, rolniczym i energetycznym w  

Szwecji, Polsce, Danii, Litwie, Włoszech, Rosji, Niemczech. 
 

Szczegóły dotyczące realizacji całego projektu  

dostępne są na stronie www.kzg.pl w zakładce PROJEKT 

WAB oraz na stronie www.wabproject.pl.  
 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia www.kzg.pl  

- gospodarka odpadami: 
tel. (58)6246611, dgo@kzg.pl   
-ochrona środowiska, edukacja ekologiczna.: 
tel. (58)6247515, dos@kzg.pl 

 

http://www.kzg.pl/
http://www.wabproject.pl/
http://www.kzg.pl/
mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
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SZKOLENIE PEDAGOGICZNE W SP NR 6 

 

Dnia 11 kwietnia 2013r. w Redzie odbyło się  

szkolenie na temat: Rozpoznawanie specyficznych trudności 

w uczeniu się matematyki u dzieci i młodzieży w świetle 

rozporządzenia o pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

Organizatorem szkolenia była Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Rumi i Szkoła Podstawowa Nr 6 w Redzie.  

Szkolenie przeprowadziła p. Anna Walerzak - Więckowska 
- dyrektor poradni w Rotmance, specjalista w diagnozie i 

terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki, 

współautorka serii Ortograffiti Matematyka bez trudności- 

myślę, rozumiem, liczę wyd. Operon, wykładowca w Pomor-

skim Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej 

ProMathematica oraz na studiach podyplomowych Wczesne 

wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z 

zaburzeniami rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 

Gdańskiego. Szkolenie skierowane było do pracowników 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów  

szkolnych, terapeutów i nauczycieli matematyki pracujących 

w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W szkoleniu 

uczestniczyli ponadto: Wiceburmistrz Miasta Reda p. Teresa 

Kania, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno –  

Pedagogicznych w Wejherowie p. Krystyna Redlicka,  

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi p. 

Danuta Gimińska oraz Dyrektor Szkoły Podstwowej Nr 6 w 

Redzie p. Mirosław Rożyński.  
Program szkolenia obejmował zapoznanie się z  

problemem dyskalkulii rozwojowej - charakterystycznymi 

symptomami zaburzeń arytmetycznych u uczniów oraz  

narzędziami do diagnozy funkcjonalnej uczniów  

wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się  

matematyki.  

 

JUŻ PO II POWIATOWYM KONKURSIE  

GEOGRAFICZNYM! 

 

W środę, 27 marca, w Zespole Szkół nr 2 w Redzie 
odbył się II Powiatowy Konkurs Geograficzny pod hasłem 

"Sfery Ziemi", przygotowany przez panie: Esterę Miotk i 

Urszulę Obłudę. Do konkursu przystąpiło 5 szkół:  Zespół 

Szkół nr 1 z Redy, Gimnazjum Społeczne nr 1 z Wejherowa, 

Salezjańskie Gimnazjum z Rumi, Gimnazjum nr 1 z Rumi 

oraz Gimnazjum nr 2 z Rumi.   

              Tegoroczny konkurs podzielony był na dwa etapy: 

szkolny i powiatowy. Pierwszy z nich odbywał się w  

poszczególnych szkołach i polegał na przeprowadzeniu testu 

sprawdzającego wiedzę i umiejętności dotyczących zagadnień 

związanych z wodami na Ziemi. Zadaniem każdej szkoły 

było wytypowanie reprezentacji (3-5 osób), która miała wziąć 

udział w drugim etapie. Reprezentacja szkoły musiała  

również wybrać do prezentacji jeden spośród podanych  

wcześniej tematów. Drugi etap konkursu podzielony był na 

cztery części. Pierwszą część stanowił test sprawdzający 

wiedzę i umiejętności związane z tegorocznym tematem.  
W kolejnej części uczniowie udowadniali, że potrafią korzy-

stać z atlasu. Uczestnicy konkursu rozpoznawali także orga-

nizmy żyjące w Morzu Bałtyckim. Ważnym elementem kon-

kursu była także  prezentacja prac wybranego wcześniej te-

matu. Prace dotyczyły przede wszystkim rafy koralowej, 

erozji brzegów morskich, zagrożonych gatunków oraz fal. 

Prezentacje oceniała komisja złożona z nauczycieli  

przybyłych wraz z uczniami na konkurs oraz dyrektor szkoły 

– Jan Skrobul, zastępca burmistrza Redy - Teresa Kania i 

sekretarz UM Redy - Hanna Janiak.  

               Podczas konkursu panowała atmosfera zdrowej 
rywalizacji. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom  

wiadomości i umiejętności. Uczniom biorącym udział w 

konkursie spodobała się zarówno forma całego przedsięwzię-

cia jak i nagrody w postaci akcesoriów komputerowych.  

Po zaciętej rywalizacji I miejsce zdobyła uczennica Zespołu 

Szkół nr 2 w Redzie -  Aleksandra Janczewska. II miejsce 

zdobył reprezentant Gimnazjum Społecznego z  

Wejherowa -  Maciej Herbasz. III miejsce zajęła Zuzanna 

Orłowska z Zespołu Szkół nr 2 w Redzie. Na IV miejscu 

znalazła się Katarzyna Romejko z Zespołu Szkół nr 1 w 

Redzie. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie 

gratulujemy!                                                                                         
Tekst: Estera Miotk 
 
DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM NR 2 W REDZIE 

 

11 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień  

Otwarty. Licznie przybyli uczniowie szóstych klas oraz ich 
rodzice mieli okazję zobaczyć wnętrze szkoły, gabinety  

lekcyjne, halę sportową i wszystkie inne dostępne uczniom 

pomieszczenia.  

Pod opieką starszych kolegów z gimnazjum, nasi  

goście uczestniczyli w pokazie doświadczeń chemicznych i 

fizycznych, przygotowanych przez uczniów klas II i III pod 

okiem p. Ewy Wróblewskiej. W pracowni j. polskiego,  

korzystając z tablicy multimedialnej, wykonywali ćwiczenia 

językowe przygotowane przez p. Hannę Rojek. Z możliwo-

ściami technicznymi naszej hali sportowej zapoznał grupy p. 

Tomasz Grodzicki. Po obejrzeniu prezentacji o szkole,  

szóstoklasiści mogli również porozmawiać z gimnazjalistami 
oraz p. Katarzyną Gniewek o naszym życiu szkolnym, o  

naszych tradycjach i sukcesach. 

Oferowane prezentacje spotkały się z żywym zainte-

resowaniem i czynnym udziałem naszych młodszych  

kolegów. Ogromny aplauz wywołał mini-koncert w  

wykonaniu zespołu gitarowego uczniów klas II. 

Mamy nadzieję, że  w ciągu tego spotkania  

przekonaliśmy naszych gości, iż „nie takie straszne  

gimnazjum, jak je malują” oraz, że w naszej szkole nie tylko 

dobrze i nowocześnie uczymy, ale przede wszystkim  

tworzymy życzliwy klimat i bezpieczne warunki dla  
wszechstronnego rozwoju ucznia. 

Dziękujemy wszystkim szóstoklasistom oraz  

towarzyszącym im opiekunom za skorzystanie z zaproszenia i 

odwiedzenie naszej szkoły.                                                                            

    Dyrekcja, nauczyciele                                                                      

    i społeczność uczniowska               

    Gimnazjum nr 2 w Redzie 
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MIEJSKI TURNIEJ BRD 

 
W dniu 26 marca w Zespole Szkół nr 2 w Redzie odbył 

się etap miejski Turnieju BRD dla szkół podstawowych i gimna-
zjum. I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Redzie, którą reprezentowali: Bartosz Nowak, 

Szymon Lesner i Patryk Jarus. Uczniowie ci zakwalifikowali się 
do etapu powiatowego Turnieju BRD. W kategorii szkół podstawo-
wych II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4, którą reprezento-
wali: Krzysztof Kalinowski, Paweł Baranowski, P. Łaziński. Na 
III miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 6 którą  
reprezentowali uczniowie: Rafał Śmielak, Kaja Kołodziejska i 

Natalia Mucha. W punktacji indywidualnej zwyciężył i zajął I 

miejsce – Bartosz Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 3. Także II 

miejsce przypadło w udziale uczniowi ze Szkoły Podstawowej nr 3 
– Szymonowi Lesnerowi. Na III miejscu uplasował się zawodnik 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 – P. Łaziński. W kategorii szkół  
gimnazjalnych I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 2 z Redy (Cie-
chocina), które reprezentowali uczniowie: Nicola Kołakowska, 

Maciej Renusch i Jan Pufund. Uczniowie ci zakwalifikowali się do 
etapu powiatowego Turnieju BRD. II miejsce w kategorii szkół 
gimnazjalnych zdobyło Gimnazjum nr 1, w składzie: Maciej Ja-

worek, Maciej Nowosielski  oraz Szymon Kryża. W punktacji  

indywidualnej szkół gimnazjalnych I miejsce zajął – Maciej Re-

nusch z Gimnazjum nr 2,  II miejsce – Nicola Kołakowska także 
z Gimnazjum nr 2. Natomiast III miejsce zdobył Szymon Kryża z 
Gimnazjum nr 1. 

Podczas Turnieju BRD zawodnicy rywalizowali ze sobą w 
4 konkurencjach, tj. w udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycz-
nej (PPP), Rowerowym Torze Przeszkód (RTP), jeździe w Mia-

steczku Ruchu Drogowego (MRD) a także  
rozwiązywali  test ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Ze 
względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, inaczej niż co 
roku wyglądał etap praktycznej znajomości przepisów ruchu drogo-
wego i opanowania sprawności z jazdy rowerem, odbył się tym 
razem w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Redzie. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w dalszych zmaga-
niach! Tekst: Barbara Borkowska 

 

MATEUSZ KUSZNIEREWICZ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2  

W REDZIE 

 
W dniu 8 kwietnia w Zespole Szkół  nr 2 w Redzie odbył się Piknik 
naukowy z udziałem Mateusza Kusznierewicza. Przybył on w ra-
mach realizowanego w szkole projektu „Złap wiatr w pomorskie 

żagle wiedzy”, którego koordynatorem jest pani Mirosława 

Niewiadomska. Organizatorem  tego projektu jest Urząd Mar-

szałkowski we współpracy z Fundacją  Navigare Mateusza Kusz-
nierewicza. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele władz 
miasta: burmistrz Redy – Krzysztof Krzemiński i z – ca burmistrza – 
Teresa Kania. 
Do tej pory 24 uczniów z klas piątych pracowało metodą  projektu 
poszerzając swoje kluczowe kompetencje związane z edukacją 
morską. W ramach tych działań uczniowie wzięli udział w warszta-
tach edukacyjnych w Strzebielinie.  

Podczas spotkania Mateusz Kusznierewicz opowiadał o sobie, swo-
jej pasji oraz  
o porażkach i sukcesach morskich. Uczniowie, którzy licznie przy-
byli z wielu szkół naszego regionu mieli okazję posłuchać żeglar-
skich pieśni, zobaczyć jak bezpiecznie poruszać się  
w żaglówce, jak udzielić pierwszej pomocy w razie potrzeby oraz 
nauczyć się robić węzły. Dla wielu było to niezapomniane spotkanie.  
                                               Tekst: Teresa Dopke 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ OLECH 
 

W środę, 17 kwietnia w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej miało miejsce spotkanie z pisarką Joanną Olech. 

Odbyło się ono w ramach projektu związanego z IV edycją Woje-
wódzkiego Maratonu Czytelniczego, realizowanego przez szkolną 
bibliotekę, podczas którego uczestnicy konkursu czytali 
m.in.„Dynastę Miziołków” tej autorki. 

W spotkaniu tym wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół 
nr 2, którzy w dotychczasowych testach zdobyli dużą ilość punktów: 

Adam Kojałowicz z 4a, Karol Kuter z 4a, Rafał Wasiuta z 4a oraz 
Bartosz Nowak z 6a. Podczas tego ciekawego spotkania, uczniowie 
mieli okazję porozmawiać z pisarką oraz zdobyć autografy. Egzem-
plarz „Dynastii Miziołków” z dedykacją  znalazł się również w 
biblioteki szkolnej. Tekst: Teresa Dopke 

 

POWIATOWA GIMNAZJADA W PIŁCE SIATKOWEJ 

DZIEWCZĄT  

 
Dnia  17.04. 2013 r. w Rumi odbyła się Powiatowa  

Gimnazjada w piłce siatkowej. Dziewczęta z Gimnazjum nr 2 w  
Redzie zdobyły brązowy medal.  W zawodach brało udział 7  
zespołów. Zawodniczki pokonały  Linię (2:0) i Wejherowo (2:1).  

Skład: Aleksandra Cichoń, Aurelia Myszkowiak, Weroni-

ka Stanulewicz, Oliwia Lilla, Monika Śniatecka, Patrycja Pranczka, 
Malwina Kokosińska, Sara Dowgiałło, Marta Plichta, Julia Błasz-
czyk, Klaudia Sikora i Dominika Słodzińska.  
Serdecznie gratulujemy!                      Opiekun grupy: Lidia Skrobul 

       

UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 2 Z WIZYTĄ WE WŁO-

SKIEJ L’AQUILI 
 

W dniach 17-24 marca 
osiem uczennic z redzkiego  
Gimnazjum nr 2 pod opieką U. 
Obłudy, M. Szreder i I. Nowickiej 
wzięło udział w wyjeździe do 
L’Aquili we Włoszech. Było to 
drugie spotkanie delegacji pięciu 
szkół uczestniczących w międzyna-

rodowym projekcie ekologicznym „Europe Go Green”, realizowa-
nym w ramach unijnego programu Comenius – „Uczenie się przez 
całe życie”.  

Celem spotkania grup z L’Aquili, Burgas (Bułgaria), 
Gifhorn (Niemcy), Dumfries (Szkocja, Wielka Brytania) oraz Redy 
było przedstawienie opracowań dotyczących kwestii ekologicznych, 
jakimi każda ze szkół zajmuje się w projekcie. Prezentacja uzyska-
nych wyników badań pozwala na dzielenie się informacjami i do-
świadczeniami w zakresie działań proekologicznych w poszczegól-

nych szkołach, środowiskach lokalnych i krajach. Ważną częścią 
wizyty było poznanie miasta, w którym odbyło się spotkanie. 
L’Aquila  stolica górzystego regionu Abruzji, to niemal 70-tysięczne 
miasto, które 6 kwietnia 2009r. uległo ogromnym zniszczeniom w 
wyniku potężnego trzęsienia ziemi. Było to tragiczne wydarzenie, w 
którym zginęło ponad 300 osób, a tysiące mieszkańców pozbawione 
zostały dachu nad głową i miejsc pracy. Do tej pory średniowieczne 
centrum L’Aquili jest obszarem bez życia – odbudowa i restauracja 

bardzo starych, zabytkowych budynków jest ogromnie trudnym i 
kosztownym zadaniem. Goszcząc w L’Aquili, uczestnicy projektu 
mogli zapoznać się z trudnościami i zagrożeniami związanymi z 
życiem na górzystym i sejsmicznym obszarze. Oprócz działań ściśle 
związanych z projektem, uczestnicząca w nim młodzież brała udział 
w licznych zajęciach integracyjnych, jak: wycieczka do Rzymu, 
wycieczki w mieście i okolicy, gry sportowe, zajęcia szkolne, 
wspólny wieczór „we włoskim stylu” przygotowany przez włoskich 

uczniów i ich rodziny.  
Udział w takiej wizycie jest dla młodych ludzi wspaniałą 

lekcją otwartości i wrażliwości, okazją do poznawania innych kultur 
i tradycji, a także do uświadomienia sobie problemów, jakie dotyka-
ją ludzi w innych częściach Europy. Pobyt w gościnnej L’Aquili 
dostarczył wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.  

                                                           Tekst: Iwona Nowicka 
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SUKCESY MŁODYCH JUDOKÓW Z REDY 
 

W dniu 16 marca na hali 

ZSO nr 2 w Gdańsk Osowa 

odbył się II Osowski  

Turniej Pierwszego Kroku 

w Judo. Zawodnicy Judo 

Simba Reda zdobyli na tym 

turnieju aż 13 medali: 
  

ROCZNIK 2005-2006 
Szymon Popławski II  

miejsce, kat. wag. 24 kg, 

Kacper Cierzniakowski II 

miejsce, kat. wag. 26 kg.  

 

ROCZNIK 2003-2004 

Igor Gazecki 5 miejsce, kat. 

wag. 28 kg, Marek Nowicki 

I miejsce, kat. wag. 31 kg, 

Kamil Dziecielewski I 

miejsce, kat. wag. 34 kg, 

Marta Melzer I miejsce, kat. wag. 34 kg, Dawid Sahota II miejsce, kat. wag. 34 kg, Damian Długosz I miejsce, kat. wag.+34 kg, 

Grzegorz Mikołajczak II miejsce, kat.wag.+34 kg,, Olaf Kędzior III miejsce, kat.wag.+34 kg, Maja Orwat III miejsce, kat. wag. 

38 kg.  

ROCZNIK 2000-2001  

Kamila Miotke I miejsce, kat. wag. 44 kg, Maciek Reszka III miejsce, kat. wag.44 kg, Dawid Polański II miejsce, kat. wag. +44 

kg. Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

 
FINAŁ REDZKIEJ LIGI BAŚKI KASZUBSKIEJ 

 

Dnia 02.04.2013 r. 

na sali kulturalno -  

widowiskowej MOKSiR 

Reda odbył się ostatni 18 

turniej Redzkiej Ligi Baśki  

Kaszubskiej.  

Przez 4 miesiące 

30 graczy rywalizowało o 

miano najlepszego. Po 

zaciętych spotkaniach  

wyłoniono lidera, którym 

został  Tadeusz Sychowski 

z Redy. Przez wszystkie 

turnieje utrzymywał  

najrówniejszą formę i  

wygrał zasłużenie. Drugie 

miejsce przypadło w  

udziale Aleksandrowi  

Formella ze Zbychowa, 

natomiast 3 miejsce zajął 

Jerzy Stenka z Redy, a 4 

Zdzisław Motyka. Puchar 

dla najstarszego zawodnika 

powędrował do pana  

Stanisława Torchalskiego. Zwycięzca turnieju otrzymał główną nagrodę od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie  

Kazimierza Okroja - wycieczkę zagraniczną.  

                Zakończenie rozgrywek odbyło się podczas uroczystej kolacji w nowo otwartej w MOKSiRze  restauracji” BULA”, co 

oznacza po kaszubsku” BYK”. Kolacja i obsługa  była wyśmienita ,o czym informujemy wszystkich Redzian. 
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MIROSŁAW ŁUNIEWSKI DWUKROTNYM WICEMISTRZEM EUROPY 

 
9. Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów w 

lekkiej atletyce odbyły się w malowniczo położonym 

San Sebastian w Hiszpanii. W rywalizacji uczestniczy-
ło 3274 zawodników z 34 krajów, w tym 32 reprezen-

tantów Polski. Mistrzostwa rozgrywane były w znako-

mitych warunkach atmosferycznych. Słoneczna,  

bezwietrzna pogoda, temperatura 18 - 22 stopni.  

Dwa srebrne medale wywalczył startujący w 

chodzie sportowym Mirosław Łuniewski z Redy. 

Pierwszy start odbył się w hali na dystansie 3000 m. 

Rywalizacja przebiegła na wysokim poziomie. Aż 

ośmiu zawodników pokonało dystans poniżej 16 minut. 

Medalistami zostali:  

1. Dirk Bogaret - Belgia  CZAS: 14:37.87 
2. Mirosław Łuniewski - Polska CZAS: 14:51.73 –  

                                                               rekord Polski 

3. Jesus Javier Moreno - Hiszpania CZAS: 15:16.60 

 

Po dniu przerwy zawodnicy wystartowali na szosie na 

dystansie 5 km. Start odbył się przy bezchmurnym 

niebie w temperaturze 22 o C. Kolejność medalistów 

była identyczna jak na dystansie rozgrywanym w hali: 

1. Dirk Bogaret - Belgia 25:17 

2. Mirosław Łuniewski -Polska  25:33 

3. Jesus Javier Moreno - Hiszpania 25:59 

 
 

SUKCESY TANECZNE I KREATYWNEGO MYŚLENIA UCZNIÓW Z  REDY 

 

Aleksandra Janczewska, Julia  

Rutkowska, Natalia Młodak oraz Justyna 

Połom  tańczące w Zespole Tanecznym 

„ŚWIAT TAŃCA” w Wejherowie wywalczyły 

medal  w kategorii do lat 11 w hip -hopie  

- w kwietniu  na II Ogólnopolskim 

Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesne-

go „Dance Talent” Gdańsk 2013-  zdobyły  I  i  

II  miejsce;   

-  w styczniu  na  Ogólnopolski Turniej 

Tańca Nowoczesnego w Łebie  - zdobyły I 

miejsce.  

Wiktoria  Jabłonowska i Joanna 

 Janiak  -  tańczące w Zespole Tanecznym 

SPIN w Rumi odniosły kolejne sukcesy w kategorii wiekowej powyżej 16 lat.  

   - w  kwietniu na II Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Dance Talent” Gdańsk 2013-  

zdobyły dwa I miejsca, jedno II miejsce oraz Grand 

Prix w modernie i jazzie; 

 - w  kwietniu na Mistrzostwach Polski w 

Grójcu wytańczyły w jazzie III miejsce.  

Ponadto redzkie tancerki  zdobyły kwalifikację do 

Kadry Narodowej i udział w Mistrzostwach  

Świata.  

 
Mieszkaniec Redy - Mateusz Bury - uczestnik Koła 
Odysei Umysłów Powiatowego Zespołu Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie zakwalifi-

kował się do Ogólnoświatowego Finału Odysei Umy-

słów w USA.  
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