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Popłynęli po puchar!
Załoga miasta Redy 
na jachcie o tej samej 
nazwie zwyciężyła 
w X Regatach Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego 
Trójcup 2019, które 
odbyły się w sobotę 
11 maja na wodach 
Zatoki Gdańskiej. 

Czytaj więcej na str. 2



fo
t. 

M
. K

ac
zm

ar
ek

Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

POPŁYNĘLI 
PO PUCHAR

Podczas VII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 25 kwiet-
nia 2019 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr VII/75/2019 w sprawie wydania opinii o lokali-

zacji kasyna gry w budynku mieszczącym się w Redzie, przy 
ul. Wejherowskiej 58 na rzecz Finkorp Sp. z o.o.

2.  Uchwała nr VII/76/2019 o zmianie Uchwały nr III/41/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w spra-
wie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok.

3.  Uchwała nr VII/77/2019 o zmianie Uchwały nr III/40/2018 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Mia-
sta Redy.

4.  Uchwała nr VII/78/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość, na okres do 3 lat.

5. Uchwała nr VII/79/2019 w sprawie rozpatrzenie skargi na 
działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie 
YouTube, przekierowanie z bip.reda.pl

W regatach wzięły udział załogi Gdańska, Gdyni, Rumi, 
Redy, Jastarni i Wejherowa, płynąc każdy na jachcie 
o  nazwie swojego miasta. Żeglarze walczyli w dwóch 
biegach: Gdynia-Sopot-Gdynia i Sopot - Hel. Organiza-
torem regat był ubiegłoroczny zwycięzca Urząd Miejski 
w Wejherowie. Za rok gospodarzem i organizatorem 
XI Regat TrójCup będzie tegoroczny zwycięzca – Urząd 
Miasta w Redzie. 

Uroczyste zakończenie regat i wręczenie nagród odbyło 
się w należącym do Uniwersytetu Gdańskiego „Domu Mor-
świna” na Helu. Ogłoszeniu wyników towarzyszył olbrzymi 
entuzjazm żeglarzy z Redy, którzy po raz pierwszy sięgnęli 
po zwycięstwo w regatach MTK. Drugie miejsce wywalczy-
ła załoga Wejherowa, a trzecie – załoga Rumi. Na czwartym 
miejscu uplasowała się załoga Gdyni, na piątym – Jastar-
nia, a na szóstym – Gdańsk. Te same miejsca wywalczyły 
załogi w regatach o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. 
Reprezentanci Redy, Wejherowa i Rumi otrzymali dzwon 
ufundowany przez Prezydenta Miasta Wejherowa, a wszy-
scy żeglarze uczestniczący w regatach – pamiątkowe ko-
szulki.
Wszystko zaczęło się od rozmowy z wiceadmirałem Macie-
jem Węglewskim na temat nazw jachtów wprowadzanych 
do służby w Ośrodku Żeglarskim Marynarki Wojennej. 
Wtedy padła propozycja nazw miast Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego – Wejherowo, Rumia i Reda oraz Trójmiasta 
– Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rok później odbył się uroczysty 
chrzest jachtów z udziałem Dowództwa MW oraz prezy-
dentów i burmistrzów tych miast. Następnie władze mia-
sta Wejherowa wyszły z pomysłem zorganizowania rejsu 
integrującego Małe Trójmiasto z Dużym. I tak w maju 2010 
roku zorganizowano I Regaty MTK Trójcup. 
Autorem projektu Pucharu Przechodniego Trójcup jest Le-
szek Glaza. Przez najbliższy rok puchar znajdować się bę-
dzie w Urzędzie Miejskim w Redzie. 
Z okazji 10-lecia Regat MTK podziękowania za współpra-
cę otrzymali przedstawiciele 3 Flotylli Okrętów i Ośrodka 
Szkolenia Żeglarskiego MW m.in. kmdr Piotr Ostrowski, 
kmdr Robert Kozacki, kmdr. por. Maciej Osika, kmdr por. 
Walter Jarosz, st. chor. mar. Maciej Białowąs, a także osoby 
reprezentujące poszczególne samorządy. Nagrody wrę-
czali zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz, 
sekretarz miasta Wejherowa Bogusław Suwara i Leszek 
Glaza. Obecni byli m.in. burmistrz Jastarni Tyberiusz Nar-
kowicz (uczestnik regat), sekretarz miasta Hel Marek Dykta 
i inni.

tekst: Andrzej Byczkowski, zdjęcia www.reda.pl

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest 
bezpłatnym miesięcznikiem informacyjnym Rady 
Miejskiej w Redzie i Burmistrza Miasta Redy. Zgod-
nie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmistrza Mia-
sta Redy, Urząd Miasta w Redzie zastrzega sobie 
prawo wyboru i redakcji nadesłanych materiałów, 
w tym ich skracania i zmiany tytułów. Materiały do 
kolejnego numeru są przyjmowane w wersji elektro-
nicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:  
promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na ich publikację. Ostatecz-
nym terminem przyjmowania materiałów jest 20 
dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publikuje 
się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

2   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



INWESTYCJE MIEJSKIE 
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 idzie zgodnie 
z  planem. Do istniejącego budynku szkoły dobudowy-
wany jest piętrowy segment, w którym znajduje się 
pięć nowych sal lekcyjnych, zespół pomieszczeń „ze-
rówki”, pokój nauczycielski, sala konferencyjna, zespół 
pomieszczeń administracyjnych, gabinety stomatolo-
ga i  pielęgniarki szkolnej, pomieszczenia obsługi oraz 
korytarz, który pełni funkcję łącznika między starą 
a  nową częścią szkoły. Powierzchnia użytkowa nowo-
projektowanej części budynku to 1427,38 m², natomiast 
jej kubatura wynosi 6829,78 m³.

Obiekt jest już w stanie surowym zamkniętym, więc z tej oka-
zji na dachu zawisła wiecha i odbyła się mała uroczystość. Do 
Szkoły Podstawowej nr 6 przybyli radni, reprezentacja Rady 
Rodziców, przedstawiciele Urzędu oraz projektanci i wyko-
nawcy. 
Umowa na rozbudowę szkoły została podpisana 30 paź-
dziernika 2018 r. Przewidywany termin zakończenia inwesty-
cji to koniec października 2019 r. Wartość inwestycji wynosi 
6 250 000 zł brutto i pochodzi w całości z budżetu miasta 
Redy. Wykonawcą inwestycji jest firma BUDREM – RYBAK 
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Luzinie.

Od 10 maja można wypożyczać książki także w Parku 
Miejskim w Redzie, gdzie obok placu zabaw dla dzie-
ci pojawiła się Biblioteczka Plenerowa. W Biblioteczce 
znajdują się książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
każdy znajdzie tam dla siebie coś ciekawego do przeczy-
tania. 

Książki można wypożyczyć bez pośrednictwa bibliotekarza 
i po przeczytaniu odnieść do Biblioteczki. Z inicjatywą utwo-
rzenia Biblioteczki w Parku zwróciła się do Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Redzie radna Rady Miejskiej w Redzie Teresa 
Tkaczyk. Zapraszamy do korzystania!

WIECHA NA SP6 KSIĄŻKA PROSTO 
Z PARKU
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W czerwcu 2003 roku 17,5 mln Polaków poszło do urn, 
gdzie 77,45 proc. zagłosowało za przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku, na mocy traktatu 
akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 roku, Polska została ofi-
cjalnym członkiem Unii. Dokładnie 15 lat temu.

W Redzie rocznicowe obchody zorganizowano w Rodzinnym 
Parku Miejskim, gdzie wspólnie odśpiewano „Odę do rado-
ści”. Oprócz władz miasta, z mieszkańcami spotkali się radni 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, zachęcający do wzięcia udziału 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na planszach za-
prezentowano zdjęcia najważniejszych redzkich inwestycji, 
dofinansowanych ze środków unijnych. Po hymnie wszyscy 
fantastycznie się bawili na Redzkiej Eksplozji Kolorów. 

Zdjęcia A. Kososka

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obo-
wiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie 
gminnym. Raport stanowi podsumowanie 2018 roku 
pod kątem działań realizowanych w poszczególnych 
obszarach, jak inwestycje, edukacja, gospodarowanie 
mieniem, sprawy społeczne, kultura i sport.
Dokument w dniu 31 maja zostanie opublikowany 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Redy i bę-
dzie przedmiotem debaty podczas czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej. Wówczas radni, oprócz głosowania 
nad absolutorium dla burmistrza, będą głosowali 
w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.
Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta w Re-
dzie i jednostek podległych miastu. Miasto nie korzy-
stało z usług firm zewnętrznych.

RAPORT O STANIE
MIASTA REDY

REDA ŚWIĘTOWAŁA 
15 LAT W UNII

4   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



Jak co roku, w Redzie odbyła się wielka akcja społeczna 
„Sprzątanie rzeki Redy” w ramach obchodów Światowe-
go Dnia Ziemi. Sprzątano zaśmiecone brzegi i koryto rze-
ki od ulicy Orzeszkowej w Śmiechowie, przez Pieleszewo 
do ulicy Kazimierskiej oraz w okolicach Rodzinnego Par-
ku Miejskiego. 

Dnia 12 maja 2019 rokù w kòscele pw. sw. Atoniégò 
Padewsczégò w Rëdze ò gòdzenie 9:00 reno òdprawionô 
òsta Mszô Swiãtô z kaszëbską lëturgią słowa. Mszã 
òdprawił probòszcz parafii ks. kanonik Jan Kowalski oraz 
ks. Tomasz Jereczek. 

SZÓSTE SPRZĄTANIE 
RZEKI REDY

MSZÔ SW. 
Z KASZËBSCZIM SŁOWÃ

Do akcji włączyli się mieszkańcy, burmistrz Redy, radni, pra-
cownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie i wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego okręg 
nr 16. Uczestnicy, wyposażeni w rękawice i worki na śmieci 
zebrali kilka ton odpadów. Do pomocy włączyła się również 
ekipa kajakarzy, która wyjmowała z rzeki m.in. opony, styro-
pian, dywany i materace.

Pierszi czëtanié pò Pòlskù przëczëtała nôleżniczka 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszéniô part Réda wastnô Lidia 
Tarnowska. Pòstãpno czëtałe dzôtczi ze Spòdleczny Szkòłë 
nr 2 miona Mółégò Trójgarda Kaszëbsczégò: I czëtanié pó 
Kaszëbskù Joanna Macyszyn , II czëtanié pó Pólskù Maja 
Bilska, a pó Kaszëbskù Mateusz Szchuttenberg z klasë trzëcy. 
Mòdlëtwã wiernëch pò Kaszëbskù czëtała Lena Matysiak 
z klasë szósty. Bóg zapłac.

Tekst i òdjimczi Andrzéj Kraùze

Uroczyste zakończenie sprzątania i tym samym rozpoczęcie 
sezonu grillowego odbyło się w południe w Parku Miejskim 
w Redzie przy akompaniamencie orkiestry dętej. Dla uczest-
ników przygotowano kiełbaski z grilla oraz napoje. Organiza-
torami imprezy byli Urząd Miasta, Fabryka Kultury, Ochotni-
cza Straż Pożarna i Kajakowe Meandry.

Tekst i zdjęcia Daria Dunajska
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6 CZERWCA
w godzinach 15:00 - 16:00

Rekowo, Ciechocino
w godzinach 16:00-17:00 

Osiedle przy Młynie, ul. Garncarska, ul. Morska 
oraz Moście Błota 

13 CZERWCA
w godzinach 15:00 - 16:00

Osiedle Konopnickiej, Reda - Pieleszewo i Betlejem
w godzinach 16:00 - 17:00 

dzielnica Centrum

Spotkania odbywają się w sali nr 110 Urzędu Miasta 
w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

POZNAJ SWOJEGO 
DZIELNICOWEGO!

WYSTAWA MALARSTWA 
BEATEMARIE BUSCH 
Z WALDBRONN

STOWARZYSZENIE 
DZIEŁO POMOCY RODZINIE

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Arty-
stycznego Kunszt serdecznie zaprasza na wystawę 
malarstwa pt.: BEATEMARIE BUSCH I PRZYJACIELE, na 
której swoje prace będą prezentować główna wysta-
wiająca BEATEMARIE BUSCH – z ekspozycją o tytule IN-
TROVERTED VIEW oraz Beata Zawal - Brzezińska, Ewa 
Świderska - Mądry, Barbara Terlecka i Elżbieta Bieńko 
– Kornacka ze Stowarzyszenia Kunszt.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 2 czerwca 
o godz. 18.00 w Sali Pompejańskiej Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamko-
wa 2A. Prace można będzie oglądać od 2 do 21 czerwca. 
Wystawa jest efektem współpracy nawiązanej pomiędzy 
Stowarzyszeniem Przyjaźni Reda – Waldbronn oraz Sto-
warzyszeniem Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego 
Kunszt z Redy. Pierwszy kontakt pomiędzy organizacjami 
został nawiązany w 2017 roku dzięki Towarzystwu Kultu-
ralno – Sportowemu z Redy, które od 2015 roku prowa-
dzi wymianę kulturalną z miastem partnerskim. Artyści z 
Redy dwukrotnie prezentowali swoje prace w Kulturtreff 
w Waldbronn (w 2017 i w 2018 roku). Były to głównie prace 
malarskie, haft, fotografia i biżuteria. 
Aktualna wystawa Beatemarie Busch przedstawia obrazy 
wykonane w technice tempery oraz prace wielkoformato-
we tuszem na folii powstałe w latach 2013-2016. Prezen-
tacja dorobku Beatemarie Busch została zorganizowana 
w ramach obchodów Dni Redy.

Stowarzyszenie Dzieło Pomocy Ro-
dzinie, które od 4  lat wspiera spo-
łeczność naszego miasta, zaprasza 
do współpracy młodzież, dorosłych, 
pasjonatów, hobbystów, organizacje 
i firmy – wszystkich, którzy chcieliby 
ubogacić i wesprzeć działalność cha-
rytatywną naszego stowarzyszenia. 

02 – 21 CZERWCA 2019 R.
Muzeum Pi miennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej,

Wejherowo ul. Zamkowa 2a

Wernisa wystawy: 2 czerwca 2019 r. godz. 18.00
Wystawazosta aprzygotowanaprzez StowarzyszenieTwórcówSztuki i R kodzie aArtystycznego „Kunszt”
na Dni Redyw ramachwspó pracy pomi dzymiastami partnerskimi Red aWaldbronnwNiemczech.

URZ D MISTA W REDZIE
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW SZTUKI
I R KODZIE A ARTYSTYCZNEGO KUNSZT

MUZEUM PI MIENNICTWA
I MUZYKI KASZUBSKO POMORSKIEJ

Stowarzyszenie zajmuje się pomocą dzieciom w nauce, 
prowadzi kółka zainteresowań, warsztaty artystyczne, 
zajęcia socjo- i psychoedukacyjne, klub mam z małymi 
dziećmi, spotkania integracyjne i konwersacyjne w języ-
ku angielskim dla kobiet, klub seniora, półkolonie, oferuje 
również pomoc psychologa i pedagoga dla dzieci i młodzie-
ży oraz konsultacje dla rodziców.
Jeśli chcesz podzielić się swoim talentem, czasem lub wes-
przeć nas finansowo – zadzwoń na numer 696 083 207 lub 
napisz dzielopomocyrodzinie@gmail.com
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REDA SPORTOWA

INFORMACJA ZESPOŁU 
INTERDYSCYPLINARNEGO 

ds. PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie na terenie Gminy Miasta Reda w latach 2016-2020, 
w dniu 16 maja członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Redzie, Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Redzie, Komisariatu 
Policji w Redzie, oświaty, ochrony zdrowia, Zespołu Kura-
torskiej Służby Sądowej, Prokuratury Rejonowej w Wejhe-
rowie jak również pracownicy socjalni, wzięli udział w szko-
leniu dotyczącym zagadnień przeciwdziałania przemocy 
oraz procedury Niebieskiej Karty. Tematem spotkania było 
omówienie praktycznych informacji o stosowaniu przepi-
sów, a tym samym podwyższenie efektywności działań 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wnioski na okres zasiłkowy 2019/2020 
o ustalenie prawa do:

• świadczenia wychowawczego 500+
• świadczenia „Dobry Start” 300+
• zasiłków rodzinnych
• funduszu alimentacyjnego
• specjalnego zasiłku opiekuńczego

 przyjmowane będą:
• od 1 lipca 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną
•  od 1 sierpnia 2019 r. drogą elektroniczną oraz 

w formie papierowej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, 

ul. Derdowskiego 25, pok. nr 1 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, 

w piątek od godz. 7:30-15:15

Harmonogram wypłat świadczeń 
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

Harmonogram wypłat świadczenia 
wychowawczego 

MOSiR ZAPRASZA 
NA ZAJĘCIA 

I IMPREZY SPORTOWE
•  27 maja (poniedziałek) godz. 9.00 – Mistrzostwa Powiatu w 

Trójboju LA
•  29 maja (środa) – Wojewódzkie Zawody Pożarnicze
•  30 maja (czwartek) godz. 9.00 - Spartakiada 

Przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka
•  31 maja (piątek) godz. 17.00 - Rodzinny festyn sportowy 
•  1-2 czerwca (sobota/niedziela) godz. 10.00 - XXIII 

Amatorskie Tenisowe Mistrzostwa Polski Regionu 
Północnego - FAMILY CUP 

•  1 czerwca (sobota) godz. 9.00 – Turniej Piłki Nożnej z okazji 
Dnia Dziecka rocznik 2009

•  7-9 czerwca (piątek/sobota/niedziela) - Amatorskie 
Mistrzostwa Kaszub w Biegach na 3/5/10 km 

•  15 czerwca (sobota) godz. 13.00 – Redzkie Igrzyska 
Sportowe

•  16 czerwca (niedziela) - Dni Redy na Sportowo 
•  7 kwietnia - 9 czerwca (soboty) godz. 15.00 - 21.00 - 

Powiatowa Liga Piłki Nożnej
•  25 maja – 15 września - Redzka Liga Tenisa Ziemnego 
•  28 maja, 11 czerwca, 25 czerwca - godz. 17.45 - Deblowe 

Wtorki 

Informacja o bezpłatnych zajęciach sportowych 
dla mieszkańców znajduje się na mosir.reda.pl

MOPS INFORMUJE

styczeń 28.01.2019 r.
luty 27.02.2019 r.

marzec 28.03.2019 r.
kwiecień 26.04.2019 r.

maj 28.05.2019 r.
czerwiec 27.06.2019 r.

lipiec 26.07.2019 r.
sierpień 28.08.2019 r.
wrzesień 27.09.2019 r.

październik 28.10.2019 r.
listopad 28.11.2019 r.
grudzień 19.12.2019 r.

styczeń 25.01.2019 r.
luty 27.02.2019 r.

marzec 27.03.2019 r.
kwiecień 26.04.2019 r.

maj 27.05.2019 r.
czerwiec 27.06.2019 r.

lipiec 26.07.2019 r.
sierpień 27.08.2019 r.
wrzesień 27.09.2019 r.

październik 25.10.2019 r.
listopad 27.11.2019 r.
grudzień 18.12.2019 r.
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REDA SPORTOWA

SIATKARZY ZAPRASZAMY 
ZA ROK!

MISTRZOSTWA 
LEKKOATLETYCZNE

Za nami XXIII Mistrzostwa Polski Pracowników Samo-
rządowych w Piłce Siatkowej. Impreza odbywała się 
w  dniach 25 – 28 kwietnia 2019 r. w redzkich halach 
sportowych. 

17 maja, na miejskim stadionie lekkoatletycznym 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyły się Mi-
strzostwa Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej 
Atletyki U-12 i U-14 oraz Festiwal Sztafet U-16 i U-18. 
Po raz pierwszy od ubiegłorocznego otwarcia stadionu 
w  Redzie odbyły się tak duże zawody lekkoatletyczne, 
w których, mimo niesprzyjającej aury udział wzięło po-
nad 450 dzieci ze wszystkich powiatów województwa 
pomorskiego, startujących w 24 konkurencjach indy-
widualnych oraz w 7 sztafetach.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał zastępca burmi-
strza Redy Łukasz Kamiński w towarzystwie wiceprezesa 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Marka Fostiaka, trenera 
kadry narodowej Zbigniewa Rolbieckiego, dyrektora MO-
SiR Jerzego Conradi i radnych Rady Miejskiej w Redzie Emi-
lii Sawickiej - Lieder oraz Andrzeja Byczkowskiego. Spośród 
zawodników naszego miasta na podium stanęli: Szymon 
Zbróg w biegu na 60 m i w skoku w dal, Marek Machnicki w 
skoku wzwyż, Wojciech Iwasiuka w skoku w dal i w biegu na 
300m, Szymon Gdaniec w skoku wzwyż, Julia Żylla w biegu 
na 60m oraz sztafeta 4x400m mix (Miłosz Mycio, Aleksan-
dra Dominik, Daria Teska i Kacper Matusiak).

Organizatorami zawodów byli wspólnie: Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Redzie, Urząd Miasta w Redzie, Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego, Związek Miast Polskich, a także 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie i Szkoła Podstawowa nr 
3 w Redzie oraz Powiatowy Zespół Szkół z Redy.
W ciągu trzech dni rozegrano osiemdziesiąt meczów. Dru-
żyna z Redy wystąpiła w kategorii open i rozegrała sześć 
meczów, wygrywając trzy. W meczu o piąte miejsce redzia-
nie przegrali po wyrównanym i emocjonującym pojedynku 
ze Starostwem Powiatowym z Człuchowa 1: 2 (21:10, 15:21, 
14:15), zajmując szóste miejsce. Szczegółowa klasyfikacja 
znajduje się na stronie reda.pl

Zdjęcia M. Kaczmarek

Organizatorami zawodów byli Pomorski OZLA, MOSiR 
Reda oraz UKD „Jedynka” Reda. Kierownictwo nad zawo-
dami objęli - Polski Związek Lekkiej Atletyki, Zespół „Lek-
koatletyka dla każdego!” oraz Pomorski Okręgowy Związek 
Lekkiej Atletyki. Medale, nagrody rzeczowe oraz wyży-
wienie ufundowali: Ministerstwo Sportu i Turystyki, PKN 
Orlen, Urząd Miasta w Redzie i Firma Decathlon w Rumi. 
Celem zawodów była popularyzacja lekkiej atletyki wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz wyłonienie kandydatów do 
reprezentacji województwa na zawody finałowe „Lekkoat-
letyka dla każdego!”, które odbędą się w dniach 6-7 czerw-
ca w Warszawie.
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DNI REDY 2019! ECO 
DZIEŃ DZIECKA

WERNISAŻ PRACOWNI 
FABRYKI KULTURY

REDA KULTURALNA – ZAPOWIEDZI

W programie:

15 CZERWCA | STADION MOSIR | WSTĘP WOLNY
10:00 – Rodzinny Turniej Tenisa
13:00 – Redzkie Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych
KONCERTY
18:00 – Route 11
19:30 – Mesajah
21:15 – Kombii

Dodatkowo:
22:30 – Wielki laserowe show
Dmuchańce
Strefa chillout
Miasteczko Radia Złote Przeboje
Strefa Gastronomiczna

16 CZERWCA | STADION MOSIR | WSTĘP WOLNY
10:00 – Rodzinny Turniej Tenisa ziemnego
13:00 –  Mecz Piłki Nożnej V LIGA Orlęta Reda – Orzeł Trąbki 

Wielkie
15:00 – Turniej Baśki Kaszubskiej (sala widowiskowa)
15:00 – Maraton Zumby
17:00 – Gala MMA / K1

2 CZERWCA | 12:00 – 18:00 | PARK REDA | WSTĘP WOLNY
Święto dzieci, tych małych i trochę większych, zbliża się 
wielkimi krokami! Z tej okazji Fabryka Kultury organizuje 
kolorowy festyn w samym sercu Redy - Parku Miejskim. 
Przez pełen 6 godzin będziemy się wspólnie bawić!
W programie:
•  Spektakl „ Bajki na jednej nodze”
•  Warsztaty eko-recyklingowe
•  Zumba Kids
•  wizyta kuglarza, czyli pokazy cyrkowe  

z udziałem najmłodszych
•  prezentacja roweru MEVO
•  wielkie rowerowe show
•  darmowe dmuchańce
•  stoiska z zabawkami

7 CZERWCA 2019 | 18:00 | FABRYKA KULTURY
Już 7 czerwca zapraszamy wszystkich na wernisaż prac 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych uczęszczających na zaję-
cia w Fabryce Kultury!
Wspaniałe prace z rysunku, malarstwa, ceramiki i warszta-
tów kreatywnych będzie można obejrzeć od 7 czerwca 
w Fabryce Kultury! Wystawę otworzymy w gronie wszyst-
kich uczestników i ich rodzin!
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

BIESIADA LITERACKA 
Z ANDRZEJEM 
PĄGOWSKIM

Zajęcia otwarte to spotkania, dzięki którym rodzice mogą 
zobaczyć, jak funkcjonuje ich dziecko w grupie przedszkol-
nej. To cenny czas, który ma wpływ na wzmocnienie więzi 
rodzinnych. Rodzice mają okazję zapoznać się z osiągnię-
ciami swojej pociechy oraz z zachowaniem w trakcie zajęć 
dydaktycznych. 

W piątkowy wieczór, 17 maja, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie goś-
cił Andrzej Pągowski. Było to ostatnie wiosenne spot-
kanie w cyklu Biesiad Literackich, wpisujące się jedno-
cześnie w ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 

Andrzej Pągowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
w Polsce i na świecie twórców plakatu, uznawany za kon-
tynuatora Polskiej Szkoły Plakatu. Pągowski ma na koncie 
ponad 1400 plakatów filmowych, m.in. do filmów Andrze-
ja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Juliusza Machulskie-
go, Jerzego Kawalerowicza, Agnieszki Holland, do filmów 
„Miś”, trylogii filmowej Krzysztofa Kieślowskiego „Trzy ko-
lory”. Tworzył tez plakaty teatralne, m.in. do spektakli: Mąż 
i żona Aleksandra Fredro - Teatr Narodowy w Warszawie, 
Tango Sławomira Mrożka - Teatr im. Stefana Jaracza w Ol-
sztynie, Hamlet - Teatr Dramatyczny w Legnicy i Michał 
Bułhakow „Mistrz i Małgorzata” - Teatr Polski. Jest autorem 
dzieł ilustrujących kampanie społeczne, kalendarze, inter-
pretacje przepisów do książki kucharskiej „Kuchnia Polska” 
wg. Karola Okrasy oraz projektów okładek płyt. Jego plaka-
ty są w kolekcjach prestiżowych placówek m.in. Museum 
of Modern Art w Nowym Jorku, Muzeum Plakatu w Lahti, 
Muzeum w Tokio, Centrum Pompidou w Paryżu, Muzeum 
Wiktorii i Alberta w Londynie. Z Kaszubami łączą artystę 
spędzane w młodości wakacje w Sulęczynie.
Spotkanie tradycyjnie prowadził Krystian Nehrebecki, 
a jego głównym tematem był zapis fascynującej rozmowy 
Andrzeja Pągowskiego z Dorotą Wellman, czyli „Być jak 
Pągowski”. Książka ta, jak powiedział gość, powstawała 
przez pięć lat. Rozmowa dotyczyła głównie plakatu, ro-
dziny, przyjaciół, życia i podróży. Gość opowiadał anegdo-
ty o spotkaniach z reżyserami teatralnymi, o potyczkach 
z cenzurą i plakacie podarowanym Robertowi de Niro. Jak 
zwykle, nie zabrakło indywidualnych rozmów, autografów 
i wspólnych zdjęć.

Tekst i zdjęcie Michał Kaczmarek

Dzieci z dumą prezentują swoje umiejętności. 29 kwietnia 
w Przedszkolu nr 1, w najmłodszej grupie odbyły się zajęcia 
z cyklu „Mamo, Tato pobaw się ze mną”. W pierwszej części 
spotkania „Motylki” wspólnie z rodzicami bawiły się śpie-
wając oraz ilustrując ruchem poznane w przedszkolu pio-
senki. Druga część zajęć minęła pod znakiem zadań, które 
dzieci rozwiązywały wraz z rodzicami. Dla wszystkich był to 
bardzo miło spędzony czas. 

Tekst i zdjęcia Magdalena Drewa - Irek

REDA KULTURALNA
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2

CO SŁYCHAĆ W SP 2

Przedszkole Nr 2 ubiega się o certyfikat Przedszkola Pro-
mującego Zdrowie, w związku z czym zorganizowano tu 
tydzień promujący zdrowie pod hasłem: „Zdrowo, Spor-
towo, Owocowo’’. Kolorowy tydzień to forma aktywności 
edukacyjnej dla całego przedszkola, która w tym roku zo-
stała poświęcona zdrowemu odżywianiu. W każdym dniu 
tygodnia dzieci przychodziły ubrane na określony kolor, 
symbolizujący tematykę dnia. W związku z kolorowym 
tygodniem odbył się również konkurs plastyczny pod ha-
słem: „Żyj zdrowo i kolorowo”, którego celem było propa-
gowanie urozmaiconej diety bogatej w warzywa i owoce, 
rozwój świadomości zdrowotnej, oraz rozwijanie wyobraź-
ni i kreatywności. Dzieci wspólnie z rodzicami bardzo chęt-
nie włączyły się w akcję kształtującą świadomość zdrowe-
go trybu życia. 

Sukcesy uczniów
W zorganizowanym w marcu w Kosakowie Powiatowym 
Konkursie Piosenki Romantycznej naszą szkołę reprezen-
towali Martyna Piesiak (kl. VIII a) i Mikołaj Krüger (kl. VII d), 
którzy otrzymali wyróżnienia. W kwietniu Mikołaj Krüger 
wyśpiewał 3 nagrodę w Powiatowym Konkursie Piosenki 
Filmowej i Musicalowej, który odbył się w Powiatowym Ze-
spole Szkół nr 1 w Wejherowie.
2 maja b.r. ogłoszono wyniki całorocznych zmagań uczest-
ników Wielkiego Maratonu Czytelniczego. W VII edycji ogól-
nopolskiego konkursu czytelniczego Wielki Maraton Czy-
telniczy „Spotkacie nowych przyjaciół” pod Patronatami 
Honorowymi: Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta 
Miasta Gdańska, wzięło udział ok. 2000 uczestników ze 
145 szkół z Polski. Komisja konkursowa przyznała: 89 tytu-
łów LAUREATA, 119 tytułów FINALISTY i 167 WYRÓŻNIEŃ. 
Wśród finalistów WMC znalazł się uczeń klasy III a SP2, Ty-
moteusz Albecki, który zdobył łącznie 127punktów.
Uczniowie klas III: Tymoteusz Albecki (III a), Natalia Białas 
(III b) i Eliza Kubijk (III c) zdobyli wyróżnienia w IV Powiato-
wym Konkursie Ortograficznym dla klas trzecich zorgani-
zowanym przez SP6 w Rumi.
Uczniowie klasy III c: Lena Czajkowska i Jakub Bartnicki 
pod opieką p. Katarzyny Kurc reprezentowali naszą szkołę 
w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii, który 
odbył w Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku. Uczestnicy 
musieli wykazać się wiedzą na temat historii, geografii, kul-
tury i ustroju Wielkiej Brytanii. Zadanie finałowe polegało 
na opisaniu jednego z charakterystycznych, atrakcyjnych 
turystycznie miejsc w Wielkiej Brytanii. Jakub Bartnicki zajął 
III miejsce, a Lena Czajkowska zdobyła tytuł finalisty Kon-
kursu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst i zdjęcie archiwum SP2

W eliminacjach miejskich XLVIII Konkursu Recytatorskiego 
Poezji i Prozy Kaszubskiej ,,Rodno Mowa”, wzięła udział 
Ewa Rohraff z grupy Świetlików, która może pochwalić się 
zaszczytnym wyróżnieniem. 
14 maja w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Wej-
herowie odbyła się XVII edycja Przeglądu Małych Form Te-
atralnych pt: ,,Każdy przedszkolak dobrze wie, co jest zdro-
we a co nie”. Pozostając w tematyce zdrowia, aktywności 
fizycznej i zanieczyszczeń powietrza nie mogło zabraknąć 
dzieci z Przedszkola Nr 2 w Redzie, które pod czujnym 
okiem Pani Bogusławy Semmerling i Justyny Zdunowskiej 
dały wspaniały pokaz swoich talentów, zarówno tych recy-
tatorskich jak i tanecznych. Scenografia, stroje i włożone 
w występ serce dzieci z grupy Słoneczka sprawiło, że na 
twarzach przybyłych gości widać było radość, zaś u wy-
chowawców dumę. Cieszymy się,że przedszkolaki potrafią 
dbać o zdrowie jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. 

Tekst i zdjęcie Ewelina Walczyna
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CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 4
Certyfikat „Świetlica kształtująca prospołeczne 
postawy wśród uczniów”
Po raz drugi świetlica SP 3 przystąpiła do ogólnopolskiego 
konkursu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy 
wśród uczniów”. Wykonaliśmy sześć zadań, z których część 
była prowadzona w tygodniowych blokach, a część przez 
kilka miesięcy. Za każde otrzymaliśmy maksymalną ilość 
punktów, a w konsekwencji - certyfikat. Uczniowie byli bar-
dzo zaangażowani. Zajęcia sprawiały wiele radości i z pew-
nością część z nich będzie kontynuowana w przyszłym roku.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Brzezińska

Uczestnicy „Maratonu Czytelniczego”  
dobiegli do mety!
Siedem miesięcy, siedem książek, kilka tysięcy stron, po-
nad 500 szkół i kilka tysięcy zawodników z całej Polski – tak 
w liczbach prezentuje się tegoroczny „Maraton Czytelniczy” 
– konkurs, którego uczestnicy co miesiąc zapoznawali się 
z treścią książek spoza listy lektur, a następni pisali test ich 
znajomości.
W tym gronie znalazło się również kilkanaście osób z naszej 
szkoły, spośród których kilkorgu udało się dobiec do mety, 
uzyskawszy tytuł laureata i finalisty. Zuzanna Nawrocka 
i Olga Jagodzińska (obie z klasy III B) 9 maja podczas uroczy-
stej gali w Europejskim Centrum Solidarności odebrały na-
grody książkowe i dyplomy laureatów. Finalistami konkursu 
zostali: Kinga Cyperska (III C) i Juliusz Jakubowski (V A), a wy-
różnienie otrzymała Marta Kowaliszyn (III C). 

Tekst i zdjęcie: N. Richert

Zmagania młodych anglistów
W dniu 23 maja 2019 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 4 
w Redzie odbył się finał XII Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego English Poetry and Drama. Zaprezentowało się 
116 uczniów z 21 szkół województwa pomorskiego. Wyróż-
nienie w kategorii „Piosenka” zdobyła Urszula Trzcińska ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.

Zdjęcie A. Kososka

Ogólnopolskie Wielkie Maratony Czytelnicze
W tegorocznych Wielkich Maratonach Czytelniczych wzięło 
udział 2410 uczniów z klas 4 - 6 z 247 szkół podstawowych 
oraz 1700 uczniów z klas 7, 8 i 3 gimnazjum z 161 szkół. Z klas 
4 – 6 SP 3 w konkursie wzięło udział 9 czytelników, a z klas 
7 - 8 oraz z gimnazjum - 34 uczniów. Czytelnicy ci znaleźli 
się w gronie laureatów i finalistów oraz wyróżnionych. Tytuł 
finalisty otrzymali: Adrianna Szeląg z 6b, Hanna Mijas z 6a, 
Kinga Hupka z 5a. Wyróżnieni zaś zostali: Kamila Lademann 
z 6a, Olga Riebandt z 5b, Paweł Wróblewski z 5b. Wśród ucz-
niów z klas 7, 8 i 3 gimnazjum tytuł laureata zdobyli: Jakub 
Sidorowicz z 7a, Jan Nowosadzki z 8a, Aleksandra Wasiuta 
z 8c, Alicja Nowosadzka z 3a, Karolina Zabrodzka z 3a. Zaś 
finalistami zostali: Izabela Kuraś z 8a, Zuzanna Napierała 
z 8a, Aleksandra Szreder z 8a, Mateusz Labuhn z 8a, Natalia 
Jungiewicz z 8b, Angelina Wróbel z 8b, Julia Lieder z 3a, Da-
wid Żabiełowicz z3b. Wyróżnienia otrzymali: Oliwier Plewiń-
ski z 8a, Małgorzata Muzalewska z 8a, Natalia Bugajska z 3a. 
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 9 maja w Euro-
pejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Tekst i zdjęcie: Teresa Dopke
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CO SŁYCHAĆ W SP 6CO SŁYCHAĆ W SP 5
20-lecie szkoły
17 maja SP 6 w Redzie im. Jana Pawła II obchodziła swój dwu-
dziesty jubileusz. Uroczystości rozpoczęły się od rozdania na-
gród w Miejskim Konkursie Wiedzy o naszym wielkim rodaku, 
w którym zwyciężyła drużyna z SP 6, przed drużynami z SP 4 
i SP 3 w Redzie. Zwieńczeniem pierwszej części obchodów 
była prezentacja najnowszego spektaklu szkolnego koła te-
atralnego Koniczynka „Po prostu – Coś”, który będzie repre-
zentował powiat wejherowski i pucki na Wojewódzkim XXXV 
Turnieju Teatralnym „Niebieskie Tarcze” w Sopocie.
Druga część uroczystości z udziałem wszystkich obecnych 
i byłych pracowników szkoły odbyła się w sali gimnastycznej. 
Dyrektor Mirosław Rożyński opowiedział o początkach szko-
ły i o jej życiu codziennym. Gratulacje złożyli poseł na Sejm 
RP Kazimierz Plocke, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krze-
miński, zastępca burmistrza Łukasz Kamiński oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój, nazywany „ojcem za-
łożycielem” szkoły wraz z radnymi. Uroczystości towarzyszył 
duch patrona oraz niesamowity smak papieskich kremówek.

Finaliści WMC „Spotkacie nowych przyjaciół” dla kl. II-III
Mamy zaszczyt poinformować, iż uczniowie naszej szkoły Ni-
kodem Rymon-Lipiński z kl. II a i Hubert Wicki z kl. III b, zostali 
finalistami Wielkiego Maratonu Czytelniczego „Spotkacie no-
wych przyjaciół” pod Patronatami Honorowymi: Pomorskie-
go Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska. W roku 
2018/ 2019 w Wielkim Maratonie Czytelniczym w sumie wzię-
ło udział ok. 2000 uczestników ze 145 szkół z Polski i jednej 
szkoły z Leicester w Wielkiej Brytanii. Serdecznie gratulujemy 
Naszym Finalistom i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst A.K., zdjęcia archiwum SP6

Kaszubskie świętowanie w redzkiej „piątce” 
Z okazji Dnia Patrona, 17 maja w Szkole Podstawowej nr 5 im. 
Jana Drzeżdżona w Redzie zorganizowany został Kaszubski 
Festyn Rodzinny. Ze względu na główne atrakcje przeniesio-
ne zostały. Pomimo zapowiadanych opadów deszczu, część 
atrakcji festynu, jak strzelanie do celu, prezentację radiowo-
zu policyjnego i konkursy sportowe udało się przeprowadzić 
na świeżym powietrzu. Resztę przeniesiono do szkolnej sali 
sportowej, gdzie m.in. zaprezentowały się „SZKOLNE TALEN-
TY”. W międzyczasie Rada Rodziców w słodkiej kawiarence 
serwowała ciasta i soki owocowe. 

Festyn uświetniły występy Kaszubskiego Zespołu REDZANIE, 
szkolnego zespołu regionalnego MODROKI, Kaszubskiego 
Kabaretu KUŃDA oraz utalentowanego absolwenta szkoły 
Krzysztofa Krefta. Główną atrakcją festynu był występ wej-
herowskiego zespołu folkowego FUCUS, który w swoim kon-
cercie zaprezentował utwory kaszubskie, szanty, pieśni mor-
skie oraz muzykę irlandzką i szkocką. Na festynie nie zabrakło 
przedstawicieli redzkiego samorządu, w tym radnych Mariu-
sza Krefta i Leszka Hebla, oraz zastępców burmistrza Haliny 
Grzeszczyk i Łukasza Kamińskiego. Przybyli także miejscowy 
proboszcz ks. Fabian Tokarski oraz przedstawiciele Zrzesze-
nia Kaszubsko Pomorskiego Oddział Reda – Andrzej Krauze 
i Jan Kreft. Pomimo niesprzyjającej pogody, w zabawie licznie 
uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz dziadkowie.
Tekst i zdjęcia A. Milewska
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PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RAKOWI SZYJKI MACICY
 W GMINIE MIASTO REDA

PROGRAMEM DARMOWYCH 
SZCZEPIEŃ OBJĘTE SĄ 

DZIEWCZĘTA URODZONE
W 2006 ROKU

I MIESZKAJĄCE NA OBSZARZE
MIASTA REDY

PROGRAM FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

MIASTA REDY

SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV SĄ ZALECANE
PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA I WPISANE

DO PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE
UL. OSADNICZA 5, 84-240 REDA

TEL. 58 742 37 80

Realizatorzy szczepień:
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Podsumowanie edukacji ekologicznej w roku 
szkolnym 2018/2019 

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” 

Kolejny rok szkolny dobiegł końca, zatem czas 
najwyższy na podsumowanie działań 
ekologicznych, przeprowadzonych w placówkach 
edukacyjnych na terenie Związku – a warto 
zaznaczyć, że była to już ich dwudziesta 
pierwsza edycja! Każdego roku Związek swoją 
ofertę edukacyjną kieruje do 250 placówek 
oświatowych z 8 gmin członkowskich. 

W naszej ofercie znalazły się następujące propozycje:  
 pięć konkursów ekologicznych - „Małe 

dzieci nie chcą śmieci”, „Mała nakrętka 
duży problem”, „Konkurs Fotograficzny”, 
„Ekspert EE czyli w trosce o środowisko”, 
„Konkurs Wiedzy Ekologicznej” 

 projekt edukacyjny dla placówek 
oświatowych pn. „Lider Lokalnej Ekologii”,  

 program edukacyjny dla nauczycieli pn. 
„Szkoła/przedszkole dla środowiska”, 

 całoroczny program dot. zbiórki baterii,  
 Jednodniowe warsztaty terenowe - „Bliżej 

Europy-nowoczesne metody 
gospodarowania odpadami”, „Ciepło dla 
Trójmiasta”, „Ujmowanie i uzdatnianie 
wody”, „Oczyszczanie ścieków”. 

Podczas uroczystej Gali, która odbędzie się dn. 12 
czerwca w Teatrze Miejskim im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni, wręczone zostaną nagrody, 
współfinansowane przez spółki PEWIK GDYNIA 
Sp. z o.o., OPEC Sp. z o.o., EKO DOLINA Sp. z 
o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o., a także 

WFOŚiGW w Gdańsku oraz Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie. 
Po raz piąty zostanie też wręczona nagroda Róża 
Ekologii, przyznawana przez Zarząd Związku jako 
wyróżnienie placówek oświatowych za wybitne 
osiągnięcia w obszarze edukacji ekologicznej. 
Wśród laureatów indywidualnych nie zabrakło dzieci 
i uczniów z miasta Reda: 
 
Konkurs Fotograficzny XI edycja: 
Kategoria: Szkoły Podstawowe klasy IV – VI  
- Martyna Zabiegała, Szkoła Podstawowa nr 2 – 
wyróżnienie 
 
Konkurs „Ekspert E.E. czyli w trosce o 
środowisko”: 
Podkategoria: szkoły podstawowe oraz szkoły 
podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi 
- Jan Rogalewski, Szkoła Podstawowa nr 2 - I miejsce 
Podkategoria:  szkoły ponadpodstawowe, zespoły 
szkół, szkoły specjalne 
- Aleks Palkowski, Powiatowy Zespół Szkół - I 
miejsce  
 
Nagrody w konkursach przyznano również 
placówkom oświatowym – aby zapoznać się z ich 
listą zachęcamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej: www.kzg.pl. 
 
 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy 
i życzymy udanych wakacji. 

 Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym! 
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