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PRZYPOMINAMY - WALCZYMY O PLAC  

ZABAW DLA DZIECI 
 

 Miasto Reda przystąpiło do Konkursu „Podwórko 

NIVEA”, w którym można wygrać wyjątkowe Rodzinne 

Miejsce Zabaw.  Place zabaw staną w lokalizacjach, które 

zbiorą najwięcej głosów. Do  31 MAJA mieszkań-

cy/internauci mogą codziennie głosować za pośrednictwem 

strony www.nivea.pl/podworko na redzką lokalizację.  

Liczymy na aktywność mieszkańców. W pierwszym etapie 

głosowania zostanie wybranych 20 lokalizacji, które zbiorą 

najwięcej głosów. Następnie przez cały maj będzie można 

głosować na kolejne 20 lokalizacji. Marzeniem rodziców 

i dzieci jest wspólne spędzanie czasu. Aby je spełnić stwo-

rzymy dla nich przyjazną przestrzeń, która im to umożliwi. 

Znajdą się tam sprzęty zarówno dla tych  najmłodszych, jak 

i nieco starszych dzieci, a także dla samych rodziców.  

Okrągły plac zabaw o ile oczywiście wygramy nagrodę  

powstanie przy ulicy Kwiatowej, tj. na osiedlu w okolicach 

ul. 12- go Marca.  

W Redzie przy każdej szkole powstały już place zabaw w 

ramach Programu „Radosna Szkoła”, jest plac zabaw w Miej-

skim Parku Rodzinnym, natomiast w dzielnicy „Betlejem” nie 

ma żadnego placu zabaw, więc jest to niebywała okazja, aby 

taki plac powstał - wystarczy tylko raz dziennie klikać. 

Szczegóły Konkursu wraz z linkiem do głosowania dostępne 

są na stronie internetowej urzędu. 

 

ŁOWICKIE „KODERKI W REDZIE” 

 W piątek 17 kwietnia br. gościliśmy w Redzie  

zespół Koderki z partnerskiego Łowicza, który przyjechał do 

Redy w ramach realizacji projektu Marka Folklor Łowicki. 

Formalne partnerstwo z Łowiczem zaczęło się podczas Dni 

Redy 14 czerwca 2007 roku, podczas których trzy miasta 

podpisały umowę o współpracy. Celem tego porozumienia 

było nawiązanie współpracy międzyregionalnej, polegającej 

m.in. na wymianie młodzieży, czy wymianie  zespołów  

prezentujących muzykę regionalną. 

Podczas pobytu w naszym mieście odbyły się  w Szkole  

Podstawowej nr 6 prowadzone przez 5 twórczyń warsztaty z 

rękodzieła dla uczniów: wycinankarstwa, hafciarstwa, rzeźby, 

bibułkarstwa. Celem tego modułu było popularyzowanie 

rękodzieła i rozwijanie zainteresowania nim zwłaszcza wśród 

dzieci. W Miejskiej Bibliotece Publiczne w Redzie spotkały 

się dwa młodzieżowe regionalne zespoły  Koderki z Łowicza 

i Modraki z Redy - odbyły się warsztaty tańca i śpiewu, pod-

czas których dzieci z Redy zapoznały się z folklorem łowic-

kim, a goście z folklorem kaszubskim. Następnie w Miejskim 

Domu Kultury przy dużej publiczności odbył się koncert 

łowickiego zespołu. 

 

MDK DLA SENIORÓW  

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE 

REDZKICH INWESTYCJI 

 

Samorząd Miasta Redy  zaprasza mieszkańców na 

spotkanie dotyczące kierunków rozwoju miasta oraz  

możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków  

finansowych. Celem spotkania będzie uzyskanie synergii 

wynikającej z działań inwestycyjno-rozwojowych samorządu 

oraz inicjatyw mieszkańców miasta. Spotkanie odbędzie się w 

auli Zespołu Szkół nr 1 (ul. Łąkowa 36) w dniu 14.05.2015r. 

o godz. 18:00.             
 Przewodniczący Komisji Inwestycji  

 i Rozwoju  Gospodarczego   

 Zbigniew Kisiel  

http://m.in/
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 V POWIATOWY KONKURS  

EUROPEJSKI 
 

 Dnia 9 kwietnia w auli Gimnazjum nr 1 im. L.  

Wałęsy w Redzie odbył się finał V Powiatowego Konkursu 

Europejskiego. Patronat nad konkursem objął pomorski  

europoseł i syn naszego patrona Jarosław Wałęsa. Zmagania 

otworzył szef biura europosła pan Ryszard Kandzora i  

dyrektor ZS1 Reda Marek Kamiński. Następnie 19 uczniów z 

5 szkół zmagało się z pytaniami z zakresu wiedzy o krajach 

Europy oraz o instytucjach Unii Europejskiej. Wyłoniono 5 

laureatów: 

1 miejsce – Piotr Bijoch  (Gim 1 Reda, opiekun Małgorzata 

Grześkowiak) 

2 miejsce – Michał Jurczyński (Gim 1 Reda, opiekun  

Henryka Rotta) 

3 miejsce – Maciej Skwierawski (Gim Ekologiczne Rumia, 

opiekun Monika Burkowska) 

4 miejsce – Katarzyna Karsznia (Gim 1 Reda, opiekun  

Łukasz Kamiński) 

5 miejsce – Katarzyna Rumanowska (Gim E Ekologiczne 

Rumia, opiekun Monika Burkowska) 

Rozstrzygnięto również konkurs na najlepszą prezentację 

multimedialną w temacie „Różnorodna Europa” : 

1 miejsce – Filip Woźniak (Gim Strzebielino, opiekun  

Małgorzata Czaplińska) 

2 miejsce – Weronika Szuchalska (Gim 1 Reda, opiekun 

Alina Kreft) 

3 miejsce – Oliwia Motyka (Gim Strzebielino, opiekun  

Małgorzata Czaplińska) 

4 miejsce – Daniel Grunwald (Gim 1 Reda, opiekun Henryka 

Rotta) 

5 miejsce – Paweł Zieliński (Gim 1 Reda, opiekun Łukasz 

Kamiński) 

Nagrody laureatom wręczali wiceburmistrz Miasta Redy pani 

Teresa Kania, sekretarz Miasta Redy pani Hanna Janiak i 

dyrektor ZS 1 Marek Kamiński. Organizatorzy konkursu 

Alina Kreft i Łukasz Kamiński dziękują wszystkim  

uczestnikom i ich opiekunom za promowanie wiedzy o Unii 

Europejskiej,  a panu europosłowi Jarosławowi Wałęsie i 

Burmistrzowi Miasta Reda za wsparcie oraz ufundowane 

cenne nagrody.  

 

 „…A W ŚRODKU BYLI MINIATUROWI  

PASAŻEROWIE! „ 
 

 19 marca br., po raz kolejny w ramach organizowa-

nego przez redzką Szóstkę cyklu „ Człowiek z pasją”, odbyło 

się spotkanie z redzianinem, Leszkiem Lewińskim oraz jego 

małżonką, Małgorzatą Lewińską. 

 Pan Leszek przybliżył przybyłym uczniom pasje, 

jaką jest dla niego modelarstwo kolejowe. Opowiadał, czym 

jest takie modelarstwo, jaka jest jego historia. Pokazywał też, 

co robią polscy modelarze. Dzięki temu dzieci dowiedziały 

się m.in. jaka jest różnica między kolejką „zabawkową”, a 

modelem kolei. Kolejnym punktem spotkania był pokaz seg-

mentu makiety kolejowej oraz poszczególnych, miniaturo-

wych elementów, z których tworzona jest taka kolej. 

 Na koniec spotkania pan Leszek zaprezentował 

fragment makiety, którą tworzy wraz z żoną ponad osiemna-

ście lat! Byliśmy pod ogromnym wrażeniem niezwykłej pre-

cyzji wykonania poszczególnych detali, a już uruchomienie 

malutkiej lokomotywy, obserwacja poruszających się wago-

ników w których paliło się światło i siedzieli maleńcy pasaże-

rowie wprawiło dzieci w zachwyt! 

Dość powiedzieć, że spotkanie przewidziane na godzinę trwa-

ło prawie dwa razy dłużej, a i tak „trudno było się rozstać”. 

 Mamy ogromną nadzieję, że z Państwem  

Lewińskimi spotkamy się jeszcze nie raz, bo kontakt z tak 

zaangażowanymi w swoje hobby Osobami jest ogromną  

przyjemnością i sprawia, że można uwierzyć w magię speł-

niających się marzeń. Tekst: aKa 

 

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW REDY DO 

UDZIAŁU W MARATONIE ROWEROWYM 
 

 Zapraszamy mieszkańców 

Redy do udziału w XII Leśnym 

Maratonie Rowerowym, który 

odbędzie się 16 maja 2015 r. 

(sobota) w Kępinie. Cyklicznie 

organizowana impreza ściąga w 

tym dniu na parking przy leśniczówce Kępino niezależnie od 

pogody ponad 300 zawodników oraz paręset widzów. W 

trakcie tego Święta Rowerowego na festynie zagrają: zespół 

bębniarzy "Rodrigez i Przyjaciele" z Trójmiasta oraz  

wystąpi Grupa Rekonstrukcyjna z Malborka.  

 Burmistrz Miasta Reda ufundował nagrody  

specjalne dla 3 najlepszych zawodników z Redy. Główny 

sponsor imprezy sklep rowerowy NYPEL z Redy ufundował 

główną nagrodę, która zostanie rozlosowana na zakończeniu 

imprezy wśród wszystkich obecnych zawodników - BON o 

wartości 1000 zł na zakupy w swoim sklepie.  

Przewidziano również wiele dodatkowych atrakcji i  

losowanych nagród.  

Więcej informacji na:     

http://www.wejherower.org/LMR_2015 

 

http://www.wejherower.org/LMR_2015
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VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ENGLISH  

POETRY AND DRAMA CONTEST 
 

 Dnia 07.05.2015 roku w auli Zespołu Szkół nr 1 w 

Redzie przy ulicy Łąkowej od godziny 9.00 będzie trwał finał 

VIII Wojewódzkiego Konkursu English Poetry and Drama 

Contest. Gimnazjaliści z Trójmiasta i powiatu wejherowskie-

go zaprezentują scenki, wiersze i piosenki nawiązujące do 

tematu „It’s all up to You”, a występy te oceni profesjonalne 

jury.   Tekst: Łukasz Kamiński 

 
UCZNIOWIE Z SP3 NAGRODZENI W  

WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNO – 

EKOLOGICZNYM „RATUJMY PSZCZOŁY” 
 

W czwartek, 19 marca nastąpiło rozstrzygnięcie  

Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno - Ekologicznego  

„Ratujmy pszczoły”. Na konkurs nadesłano  423 prace z 26 

szkół podstawowych województwa pomorskiego. W tym 

wiele prac nadesłano ze Szkoły Podstawowej nr 3. 

III miejsce w kategorii klas 0 – 3 zdobyła Patrycja 

Gruba z klasy 2b, natomiast Natalia Jungiewicz z klasy 4b 

w kategorii klas 4 również zdobyła III miejsce.  
Rozdanie nagród odbyło się 26 marca w Szkole  

Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w  

Barłominie. Gratulujemy! Tekst: Teresa Dopke 

 
SUKCES LITERACKI UCZENNICY  

Z GIMNAZJUM NR 2 

 
Julia Kufta, uczennica klasy III b z Gimnazjum nr 

2, znalazła się w czołówce najlepszych młodych autorów, 

zajęła bowiem III miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie 

„Barwy Morza 2015” w części literackiej w kategorii prozy 

za opowiadanie, w którym bohaterka udaje się w podróż do 

pełnego tajemnic, morskiego świata. 

 Komisja konkursowa nagrodziła utwór Julii, biorąc 

pod uwagę jakość, oryginalność oraz wartości artystyczne 

pracy.  

 Opowiadanie w całości zamieszczone będzie w  

majowym numerze gazetki szkolnej „Bocianisko”.  

Zachęcamy do lektury, młodej autorce zaś składamy  

gratulacje. Tekst: Teresa Liegman 

 
V WOJEWÓDZKI KONKURS  

ORTOGRAFICZNY „TORREADOR CZYLI 

WALKA Z ORTOBYKAMI"  
 

Tegoroczny Wojewódzki Konkurs Ortograficzny 

"Torreador czyli walka z ortobykami" odbył się 21 marca 

pod  hasłem „Pod-róż siódma”. W etapie szkolnym uczestni-

cy mieli za zadanie ułożenie tekstu dyktanda zawierającego 

wyrazy z trudnościami ortograficznymi, powodującymi  

powstawanie „ortobyków”. Treść dyktanda dotyczyła  

tegorocznego hasła konkursu, tj. podróży, kosmosu i koloru 

różowego. Ze Szkoły Podstawowej nr 3 do etapu wojewódz-

kiego zakwalifikowało się  troje uczniów: Bartosz Gruba z 

4b, Alicja Nowosadzka z 5b i Rafał Wasiuta z 6a, którzy 

wybrali się do Gdyńskiej Szkoły Społecznej wraz z panią 

Mirosławą Niewiadomską. Uczniowie musieli wykazać się 

bardzo dobrą znajomością zasad ortografii oraz bezbłędnie 

napisać dyktando. Pracowano również w grupach tworząc grę 

dydaktyczną  utrwalającą zasady ortografii. Bartosz Gruba 

zajął w tym konkursie III miejsce a dyktando Rafała  

Wasiuty zwyciężyło i zostało wykorzystane podczas  

konkursu. Tekst: Teresa Dopke 

 

PROJEKT ROK MATEMATYKI NA POMORZU 

W SP NR 3 
 

 Klasy 2a (wychowawczyni Hanna Zwierzycka) i 2b 

(wych. Mariola Szreder) ze Szkoły Podstawowej nr 3  

przystąpiły do projektu „Rok Matematyki na Pomorzu”.  

Jednym z wydarzeń podczas trwania tego przedsięwzięcia 

była Pomorska Noc Matematyki z 13 na 14 marca 2015r.  

Uczniowie spędzili w szkole wieczór bawiąc się matematyką. 

Podzieleni na grupy zajmowali się między innymi sklejaniem 

brył, rozwiązywaniem krzyżówek, wykreślanek, modelowa-

niem z masy solnej, układaniem tangramów, rozwiązywaniem 

zagadek logicznych. Poprzez metodę „burzy mózgów” szuka-

liśmy odpowiedzi na pytania: „W jakich zawodach potrzebna 

jest wiedza matematyczna?”, „Kiedy korzystamy z wiedzy 

matematycznej?”, „Jakie  matematyczne słowa znamy?”, 

„Gdzie widzimy matematyczne kształty?”. Podczas zabaw 

towarzyszyli nam wolontariusze: praktykantki -  pani Kasia i 

pani Maryna; studentki Politechniki Gdańskiej (która jest 

jednym z organizatorów Roku Matematyki) - Agata i Kasia 

oraz licealiści i maturzyści: Artur, Ania i Wojtek.  

Kiedy już bardzo zmęczyliśmy się matematyką, zjedliśmy 

przygotowane przez rodziców kanapki. Teraz już nie mamy 

wątpliwości, że matematyka jest wszędzie i, że wcale nie jest 

taka trudna. Tekst: Mariola Szreder  

        

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT GIMNAZJUM 

NR 2 PRZYKŁADEM DOBREJ PRAKTYKI 
 

Międzynarodowy  

projekt ekologiczny 

„Europe – Go Green!” realizowany w Gimnazjum nr 2 w 

Redzie w latach 2012-2014 uzyskał w ocenie Narodowej 

Agencji programu Comenius status „przykładu dobrej 

praktyki”. 

Narodowa Agencja dokonuje oceny merytorycznej 

zakończonych projektów na podstawie raportów końcowych. 

Kryteria oceny to: innowacyjność, realizacja zaplanowanych 

celów, zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ na 

uczniów, nauczycieli i na społeczność lokalną. W sposób 

szczególny ocenia się wagę podejmowanego tematu,  

nowatorstwo i pomysłowość w podjętych działaniach oraz 

stopień zaangażowania społeczności szkolnej i lokalnej w ich 

realizację. Sumując te kryteria, Narodowa Agencja włączyła 

projekt „Europe – Go Green!” w zaszczytne grono projektów 

wyróżnionych mianem „dobrej praktyki”. 

Opiekunami projektu w szkole były nauczycielki: 

Urszula Obłuda (biologia, geografia), Barbara Borkowska 

(informatyka, technika), Iwona Nowicka, szkolny koordyna-

tor projektu (j. angielski). Działania projektowe były w cało-

ści sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dotacja dla 

szkoły wyniosła 20.000 euro. W trakcie projektu 25 uczniów 

z redzkiego gimnazjum wzięło udział w jednym z czterech 

wyjazdów do krajów partnerskich z Włoch, Bułgarii, Szkocji 

i Niemiec. Zrealizowano wiele różnych działań, o których 

informacje zamieszczane były na bieżąco na stronie interne-

towej szkoły, Urzędu Miasta Redy, na specjalnym blogu oraz 

w mediach. 

Jako „przykład dobrej praktyki” szkoła  

otrzymała zaproszenie do udziału w Targach Dobrych 

Praktyk w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 

Gdańsku.  Tekst: Iwona Nowicka 



 

KWIECIEŃ   2015                                                          REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY                                                   5                                            

 

POLUBIĆ CZYTANIE 
 

 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie 

biorą udział w kampanii „Ja czytam” i uczestniczą w 

Dyskusyjnym Klubie Edukacyjnym. 

  Kampania społeczna „Ja czytam” zainicjowana 

została przez wydawnictwo OPERON. Swym honorowym 

patronatem objął ją minister edukacji narodowej. Powszech-

nie uznano ją również za największe wydarzenie edukacyjne 

roku 2015. Projekt ma na celu wywołanie wśród dzieci i  

młodzieży mody na czytanie. Ma sprawić by czytanie i świa-

doma dyskusja stały się dla młodych ludzi przyjemnością, 

powodem do radości, niemalże nawykiem. Miejscem dla 

takiej dyskusji o ciekawej książce, artykule, maja być  

Dyskusyjne Kluby Edukacyjne. Pozwolą one na wzmocnienie 

więzi między uczniami, bardziej świadome odbieranie komu-

nikatów międzyludzkich i umiejętność kulturalnej dyskusji. 

 W redzkiej Szóstce odbyło się właśnie pierwsze, 

kwietniowe spotkanie DKE. Rozmawiano o zasadach  

kulturalnej dyskusji i ustalono, że podczas kolejnych spotkań 

młodzież będzie rozmawiać o przyjaźni i relacjach  

międzyludzkich. 

 Na stronie projektu: www.jaczytam.pl dostępne są 

materiały dla uczniów i lektury, które poznamy. Każdy może 

je ściągnąć i przeczytać, gdyż dostęp do proponowanych 

plików jest legalny i darmowy. Można również odwiedzić 

facebook’owy profil kampanii, a relacje z poszczególnych 

spotkań uczestników DKE w SP6 będą także zamieszczane na 

stronie internetowej szkoły. Tekst: aKa 

 

DLA SZYMONA Z SP NR 3 WIOSNA MA KOLOR 

ZŁOTA … 
 

Z okazji I Rocznicy Halowych Mistrzostw Świata w 

Lekkoatletyce w Sopocie w dniu 14 marca 2015r. zorganizo-

wana została impreza biegowa „Sopocka Wiosna na 5". 

Uczeń klasy Ib z SP3, Szymon Gdanietz wziął udział w tej 

imprezie, i w swojej kategorii wiekowej na dystansie 600 

metrów zajął pierwsze miejsce. 

Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!   
                  Tekst: Maria Szymoniak 

 

IV POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY 

W ZS NR 2 ZAKOŃCZONY SUKCESEM 
  

 W dniu 27 marca po raz czwarty odbył się  

Powiatowy Konkurs Geograficzny, zatytułowany „Obraz 

Ziemi. Mapa źródłem informacji geograficznej”.  

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Redzie.  

 W tym roku gościliśmy uczniów i nauczycieli z 

pięciu szkół: Gimnazjum Społecznego nr 1 z Wejherowa, 

Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego z Rumi, 

Gimnazjum nr 2 z Rumi, Gimnazjum nr 4 z Rumi oraz Zespół 

Szkół nr 3 z Wejherowa. 

 Konkurs tradycyjnie podzielony był na dwa etapy. 

Pierwszy z nich odbywał się w poszczególnych szkołach. 

Jego celem było wytypowanie dwuosobowych zespołów do 

drugiego etapu. Drugi etap składał się z trzech części: testu, 

zadań zespołowych, quizu. Uczniowie zaprezentowali bardzo 

wysoki poziom wiedzy i umiejętności dotyczących zagadnień 

związanych z mapą. Wykazali się również wiedzą dotyczącą 

współrzędnych geograficznych, położenia wybranych  

obiektów geograficznych na mapie świata, znajomością mapy 

politycznej Europy, a także umiejętnością posługiwania się 

różnymi rodzajami map. Z powodzeniem rozwiązywali za 

dania geograficzne z elementami matematyki. 

 Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęły: Karolina 

Lekner i Wiktoria Stachowiak z Zespołu Szkół nr 3 z 

Wejherowa. Na II zaszczytnym miejscu uplasował się  

zespół z Gimnazjum nr 2 w Redzie, w składzie: Bartosz 

Nowak i Klaudia Murszewska. III miejsce na podium zajęli 

uczniowie: Maksymilian Rudnik i Kamila Miller, reprezen-

tujący Zespół Szkół nr 3 z Wejherowa. Tuż za podium, na 

IV miejscu znaleźli się: Maciej Pachulicz i Rafał Wąż z 

Gimnazjum nr 1 w Rumi.  
 Nagrody uczniom wręczali: dyrektor Zespołu Szkół 

nr 2 w Redzie -  Jan Skrobul, zastępca burmistrza Miasta 

Redy - Teresa Kania oraz sekretarz Miasta Redy - Hanna 

Janiak. 

 Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, w postaci 

akcesoriów komputerowych i sportowych. Wszystkim bardzo 

serdecznie gratulujemy! 

 Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do  

dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie, Jana Skrobula oraz 

zastępcy burmistrza Miasta Redy, Teresy Kani za wsparcie i 

pomoc w przygotowaniu konkursu. Tekst: E. Miotk  

  

PODWÓJNY SUKCES UCZNIA Z GIMNAZJUM 

NR 2! 
 

Bartosz Nowak, uczeń klasy 2c z Gimnazjum nr 2 

otrzymał tytuł finalisty w dwóch konkursach:  

Wojewódzkim Konkursie Geograficznym  oraz  

Wojewódzkim Konkursie Chemicznym.  

Bartosz przygotowywał się do konkursów przez  

kilka miesięcy. W przygotowaniach wspierały go nauczyciel-

ki: pani Estera Miotk i pani Ewa Wróblewska.  Jego ciężka 

praca zaowocowała ogromnym sukcesem. Gratulujemy  

serdecznie i czekamy na kolejne osiągnięcia! Tekst: E. Miotk 

 

PAWEŁ WRÓBLEWSKI Z SP NR 3 ZWYCIĘZCĄ 

W TURNIEJU JUDO 
  

 Uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 z  klasy Ib - Paweł 

Wróblewski w dniu 21.03.2015r. uczestniczył w IV 

Osowskim Turnieju Pierwszego Kroku Dzieci w Judo, który 

odbył się w Gdańsku. Pierwszoklasista stanął na podium, 

zajmując I miejsce w kategorii wagowej do 31 kg. (rocznik 

2007 – 2008). Pawłowi gratulujemy i czekamy na kolejne 

sukcesy.  Tekst: Maria Szymoniak 

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA NA RZECZ 

ROZWOJU SZKOŁY „CZWÓRKA” 
 

 Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z 

postanowieniem z dnia 26.03.2015 r. Sądu Rejonowego 

Gdańsk - Północ w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego o rozwiązaniu stowarzyszenia 

- sygn. akt 1689/15/870 - wszczęta została likwidacja  

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły „CZWÓRKA” z 

siedzibą w Redzie; nr KRS 0000285815  

 Postanowieniem sądu likwidatorami ustanowiono: 

Alinę Kreft i Halinę Klajnszmit, które łącznie składają 

oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia.  

 W związku z powyższym wzywa się wierzycieli 

stowarzyszenia do zgłoszenia ewentualnych roszczeń w  

terminie do dnia 15.05.2015 r. na adres e-

mail: stowarzyszenie4i1@wp.pl 

 

 

http://www.jaczytam.pl/
mailto:stowarzyszenie4i1@wp.pl
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Woda nie jest produktem komercyjnym, jak inne, 

lecz dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i 

traktowane jako takie. 
(Ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej) 

Nie ulega wątpliwości że woda z rzek, potoków i jezior 

jest najlepiej dostępna. Człowiek od wieków cenił łatwy dostęp do 

wody zakładając swoje osady w pobliżu zbiorników wody 

słodkiej, a przemysł, głownie spożywczy i energetyczny 

wykorzystuje wodę niemal do wszystkich procesów 

technologicznych. Przez wieki wody powierzchniowe były także 

odbiornikami ścieków, w wyniku czego obecne zanieczyszczenie 

większości z nich jest tak znaczne, że nie nadają się do spożycia 

nawet po bardzo kosztownym uzdatnieniu.  Sytuacja ta coraz 

częściej doprowadza do występowania niedoborów wody słodkiej 

na terenach świata gdzie ludność do tej pory nie znała tego 

problemu, między innymi w Polsce gdzie zajmując 8313 km
2
 

stanowią one tylko 2,7% powierzchni Kraju. Dlatego tak istotnym 

zagadnieniem jest dbałość o czystość zbiorników wód 

podziemnych, z których na co dzień czerpiemy niezbędną nam 

wodę.  

Na terenie Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu, Wejherowa                    

i gmin Kosakowo, Szemud i Wejherowo woda pochodzi ze 

zbiorników wód podziemnych. Są to naturalne zbiorniki wodne, 

czyli inaczej podkłady wodonośne zasobne w  wodę, które 

znajdują się pod powierzchnią ziemi. W zbiorniku takim, 

spełniającym szczegółowe normy jakościowe i ilościowe jest ona 

dla nas, mieszkańców Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” szczególnym dobrodziejstwem.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pomimo, że na terenie KZG wód powierzchniowych jest 

stosunkowo niewiele, to jednak obszar ten jest jednym                           

z najbardziej zasobnych w wodę pitną obszarem w Polsce.                     

W granicach Związku znajdują się trzy GZWP (Główne Zbiorniki 

Wód Podziemnych): GZWP Nr 109, GZWP Nr 110, GZWP Nr 

111. Spośród wymienionych na terenie KZG trzech GZWP, to 

właśnie GZWP Nr 110 jest dla nas najcenniejszy ze swoimi 

zasobami dyspozycyjnymi o wartości 12246m
3
/h.  

 

 

Zagrożeniami dla czystości wód podziemnych są m.in.:  

- stare składowiska odpadów przemysłowych, komunalnych oraz 

dzikie wysypiska;  

- nisko sprawne oczyszczalnie ścieków komunalnych i 

przemysłowych oraz nieszczelne systemy kanalizacji sanitarnej, 

przemysłowej i burzowej; 

- nieszczelne szamba gromadzące nieczystości sanitarne zwłaszcza 

zgrupowane na większym obszarze np. nieskanalizowane dzielnice 

miast; 

- zrzuty nieoczyszczonych ścieków do gruntu  i wód 

powierzchniowych, wylewiska; 

- zanieczyszczone wody powierzchniowe; 

- awarie zbiorników paliw, rurociągów, urządzeń prowadzące 

dystrybucje paliw; 

- niedostosowane do norm zakłady przemysłowe, hurtownie, 

magazyny, myjnie pojazdów; 

- szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu oraz obszary                

o zwartej zabudowie; 

- zanieczyszczenia wielkoobszarowe np. emisje pyłów i gazów. 

Wody podziemne są nieodnawialnym zasobem 

naturalnym. Mogą się wyczerpać, jeśli nie zadba się o ich czystość 

i racjonalne wykorzystanie. Nie tylko duże zakłady przemysłowe              

i zjawiska globalne mogą zanieczyścić GZWP, również każdy               

z nas ma wpływ na jego czystość, a co za tym idzie na zdrowie 

własne i innych. 

W celu zapewnienia czystości wód, gmina                               

w obowiązującym na swoim terenie Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku uwzględnia obowiązki mieszkańców nie 

tylko w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, ale 

także w zakresie dbałości o zasoby wodne. 

Podstawowym działaniem podejmowanym przez lokalne 

samorządy w porozumieniu z przedsiębiorstwami wodociągowo-

kanalizacyjnymi w zakresie ochrony naturalnych zasobów 

wodnych jest rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci 

wodociągowej. W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek 

przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców powstaje 

w momencie jej wybudowania. Ciągła rozbudowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rosnący odsetek nieruchomości 

podłączonych do kanalizacji sanitarnej pozwala w znacznym 

stopniu ograniczać występowanie negatywnych zjawisk, takich 

jak: zrzuty ścieków do rowów melioracyjnych czy nieszczelne 

szamba, a tym samym zachowanie wysokiej jakości wód 

podziemnych, z których korzystamy na co dzień. 

 

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”    

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 

gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl 

ochrona środowiska, edukacja: 58 624 75 15, dos@kzg.pl 

 

PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
Reda, ul. Obwodowa 52 (teren KOKSIK) 

przyjmuje odpady niebezpieczne od mieszkańców: 
- od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-17:00 

- w soboty w  godz. 9:00-14:00 
 

http://www.infor.pl/akt/gospodarka_komunalna_i_przestrzenna/DZU.2011.152.0000897,ustawa_z_dnia_1_lipca_2011_r_o_zmianie_ustawy_o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach_oraz_niektorych_innych_ustaw.html
http://www.infor.pl/akt/gospodarka_komunalna_i_przestrzenna/DZU.2011.152.0000897,ustawa_z_dnia_1_lipca_2011_r_o_zmianie_ustawy_o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach_oraz_niektorych_innych_ustaw.html
mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
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MDK ZAPRASZA   

 
    

WALKI REDZIANINA W MISTRZOSTWACH 

POLSKI  
 

 W Jastrzębiu – Zdroju  zakończyły się Mistrzostwa 

Polski judo juniorów. W wadze 81 kg wśród walczących 35  

zawodników wystartował redzianin Jakub Rosłonowski 

(UKS Galeon Gdynia).  Trzy walki eliminacyjne wygrał z 

przeciwnikami z Wrocławia, Bielska Białej i Łodzi, w walce 

ćwierćfinałowej musiał uznać wyższość kolegi z Krakowa, 

jednak dawało to szanse na stanięcie na najniższym stopniu 

podium – walki repasażowe. W pierwszej pokonał reprezen-

tanta Skierniewic, jednak w walce o miejsce medalowe  

przegrał  z reprezentantem gospodarzy Koki Jastrzębie -  

Zdrój, ostatecznie zajmując punktowane siódme miejsce. 

                                                          Tekst: Michał Kaczmarek 

 

WYMIANY DLA WSZYSTKICH   

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT  

ARTYSTYCZNY W REDZIE 

 
 W dniach 15.03-21.03 z inicjatywy Pana Bo 

Otterstrom - dyrektora domu kultury w Nykoebing, odbyło 

się spotkanie grupy nauczycieli i pracowników centrum  

kultury ze Szwecji, z Danii,  Łotwy, Litwy,  Niemiec oraz z 

Polski. W skład grupy polskiej weszli Dorota Dobrzyńska 

przedstawiciel MDK, Anna Kuryło- germanistka z Gimna-

zjum nr 1 oraz Mariola Szreder – nauczycielka z Zespoły 

Szkół nr 2. Podczas warsztatów ustalono miejsca i terminy 

kolejnych spotkań grup młodzieży. W czasie wymiany młodzi 

ludzie, pod okiem zaangażowanego artysty, będą tworzyć 

przedstawienia teatralne, układy taneczne oraz inne działania 

muzyczne.  Koordynator projektu Bo Otterstrom  przedstawił 

uczestnikom konferencji metody pracy "warming up", które 

będą wykorzystane podczas wymian w celu integracji i akty-

wizacji młodzieży.  Ważnym punktem spotkania był wykład 

pracownika Duńskiej Agencji Narodowej, który przybliżył 

sposoby postępowania w wypełnianiu aplikacji Erasmus+.  W 

trakcie wizyty w Nykoebing grupa uczestników zwiedzała 

zaangażowane  w projekt organizacje takie jak: Fjordschool, 

St- Koebing School i Kultur Fabriken.   

 Wynikiem spotkania będzie przyjazd 18/19.09- 

25.09. 2015 grupy projektowej do Redzkiego Domu Kultury. 

Ze strony polskiej udział w spotkaniu wezmą uczniowie z 

Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Redzie. Program Erasmus+ służy 

integracji młodzieży z różnych krajów rozwija kompetencje 

językowe oraz promuje region. Jest ważnym narzędziem w 

procesie edukacji młodych ludzi.   

Tekst: Anna Kuryło, Mariola Szreder  

Foto: Anna Kuryło 

 

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS KASZUBSKIEJ 

SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES 

 

CASSUBIA VISUALES to konkurs na plakat artystyczny 

– graficzne przetworzenie wzorów kaszubskich na współcze-

sną, nieoczywistą i nowatorską formę, mający na celu  

promowanie współczesnych, a także tradycyjnych technik 

graficznych oraz promowanie Kaszubskiego folkloru. 

Folklor polskich regionów inspiruje projektantów do tworze-

nia ciekawych projektów. Przykłady kaszubskich realizacji 

znajdziesz na  www.mdk.reda.pl/content/cassubia-visuales 

 

W konkursie mogą 

wziąć udział osoby 

zajmujące się  

grafiką, projekto-

waniem amatorsko 

i zawodowo w 

wieku od lat 16. 

 

 

 

Plakaty należy przesyłać w kopercie lub tubie do dnia 12 

czerwca 2015.  

Przewidziane nagrody to: laptop, tablet graficzny oraz tablet. 

 

Szczegóły Konkursu, Karta zgłoszeniowa, regulamin dostęp-

ne są na stronie www.mdk.reda.pl lub www.miasto.reda.pl.  
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XIX MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ ZA NAMI 
 

 W XIX Mistrzostwach Polski w Piłce 

Siatkowej Pracowników Samorządowych, udział 

wzięły – w kategorii open 20 zespołów,  w  

kategorii + 45 lat 8 zespołów.  

 W trakcie trzydniowych Mistrzostw 

rozegrano na 6 boiskach  104 mecze  grano do 21 

punktów w secie / tie -break 15 punktów/ wygrana 

do dwóch setów. Mistrzostwa odbyły  się w 3 

salach sportowych Redy. 

WYNIKI: mecz o brązowy medal : Milicz( IV m. 

-2014 r.) – Człuchów I (I m.2014 r.) 0:2                                                         

FINAŁ: Starogard Gd.(III m. -2014 r.; 5xMP,1 

srebrny,3 brązowy) – Nysa (Vm.-2014 r.; 

1brązowy)    2:1 (21:16, 20:21, 15:13) 

 

 

 

Końcowa klasyfikacja kategorii open: 

 1. Starostwo Powiatowe Starogard Gdański 

 2. Starostwo Powiatowe Nysa 

 3. Starostwo Powiatowe Człuchów I 

 4. Urząd Miasta Milicz 

 5. Urząd Miasta Ostrołęka 

 6. Urząd Gminy Luzino 

 7. Urząd Miasta Reda 

 8. Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego 

Toruń 

 9. Urząd Gminy Stare Pole 

 10.Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Gdańsk 

 11.Urząd Miasta Bielsk Podlaski 

 12.Urząd Miasta i Gminy Września 

 13.Urząd Miasta Płock 

 14.Urząd Miasta Bydgoszcz 

 15.Urząd Miasta i Gminy Pelplin 

 16.Starostwo Powiatowe Żywiec 

 17.Urząd Miasta Sokółka 

 18.Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego Kraków 

 19.Urząd Miasta Świdnica 

 20.Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów 

Skład drużyny Mistrzów Polski open: Anna Hohn, Monika  

Walentynowicz, Lucyna Dydzińska, Karina Ratajczak, Jarosław 
Szwajkowski, Michał Pielak, Piotr Papke, Krzysztof Dusowski. 

Skład drużyny Wicemistrzów Polski open: Patrycja Szałapata, 

Jolanta Sajek, Beata Tokarczyk, Anna Cichewicz, Grzegorz Malina, 

Arek Olejniczak, Adrian Sakowicz, Wojciech Kondracki, Artur 
Koltryga, Marek Ostrowski. 

W kategoria 45+ wystartowało osiem zespołów, które walczyły 

systemem „każdy z każdym”. 

Końcowa klasyfikacja tej kategorii: 

 1. Urząd Miasta Częstochowa 

 2. Starostwo Powiatowe Człuchów II 

 3. Urząd Miasta Gliwice I 

 4. Urząd Miasta Zabrze 

 5. Urząd Gminy Choczewo 

 6. Urząd Miasta Gliwice II 

 7. Starostwo Powiatowe Tczew II  

 8. Starostwo Powiatowe Tczew I 

Skład drużyny Mistrzów Polski 45+: Małgorzata Iżyńska, Ewa 

Nowicka, Ala Dobrzańska, Halina Wolińska, Wojciech Nabiałek, 

Paweł Tomaszewski, Tomasz Nowak, Dariusz Jeż, Tomasz Łuszcz, 
Tomasz Sokołowski.              

Skład drużyny Wicemistrzów Polski 45+: Ewa Gierszewska, 

Joanna Drewczyńska, Karolina Dąbrowska, Jacek Weltrowski, Piotr 

Sperling, Piotr Muchowski, Andrzej Piworowicz, Mariola Gwiżdż, 
Władysław Strojk, Leszek Szczepański, Robert Szymkowicz. 

 

W mistrzostwach wzięło udział ok. 340 uczestników. Z roku na rok widać coraz wyższy i wyrównany  poziom meczy, jak podkreślali uczestnicy 

starają się ćwiczyć cały rok, aby efekty sprawdzić na mistrzostwach w Redzie. 

 

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

koszulki i gadżety.  

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:  

- najsympatyczniejszy zespół, (Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Okroja),                                                                 

Starostwo Powiatowe  Żywiec    

- najlepsza siatkarka -   Anna Hohn (St. powiatowe Starogard Gdański)    

- najambitniejsza zawodniczka  - Alicja Jaskólska (UG Choczewo)                                 

- najlepszy siatkarz  open  -   Arkadiusz Olejniczak (St. Powiatowe Nysa)                                         

- najlepszy siatkarz kat. + 45 -  Tomasz Nowak (UM Częstochowa)                      

- Miss Mistrzostw – Izabela Raduchowska(Sokółka)                                                                                                                                   

- Mister Mistrzostw -  Paweł Sumichowski (Bielsk Podlaski)                                                                                          

- nagroda „Fair Play”(Puchar Dyrektora MOSiR Reda Jerzego Conradi) – UM Świdnica                                                                                                                                               

- najstarszy zawodnik  Mistrzostw – Wojciech Paczkowski (UM Płock)     

- najmłodsza uczestniczka Mistrzostw – Sonia Kubicka (UM i G Września)                              

- promocja Mistrzostw i  swojego miasta/gminy -  Urząd Marsz. Woj. Małopolskiego Kraków                                                                                                                                                  

- najlepiej dopingująca drużyna –  Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie 

 

Wręczeniu medali i wyróżnień towarzyszył znany  „ sportowy zespół” „DETKO Band”.  Tekst:  Michał Kaczmarek  
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