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IV REGATY 3- CUP  
 

11 maja br. Załoga reprezentująca 

miasto Redę zajęła piąte miejsce 

w zorganizowanych po raz czwarty 

Regatach Żeglarskich „TRÓJCUP” 

2013.  Wzięli w nich udział  

przedstawiciele samorządów oraz 

mieszkańcy Małego Trójmiasta 

Kaszubskiego – Redy, Rumii i 
Wejherowa oraz dużego Trójmiasta 

- Gdyni, Gdańska i Sopotu.  

Przechodni puchar tym razem trafił 

do Wejherowa. Regaty odbywały 

się tradycyjnie na wodach Zatoki 

Gdańskiej, a siedmioosobowe 

załogi startowały na jachtach typu 

Delphia - 40 noszących nazwy 

swoich miast. W skład zwycięskiej 

załogi wchodzili: przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa Leszek 

Glaza, radni miejscy – Krzysztof  
Gajewski i Dariusz Kreft oraz 

Andrzej Adamiak, Andrzej  

Kotłowski i Michał Wysocki.  

Drugie miejsce wywalczyła  

Gdynia, trzecie Rumia, czwarte 

Gdańsk, piąte Reda i szóste Sopot. Redę reprezentowali: Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, Dyrektor ZS nr 2 w  

Redzie Jan Skrobul oraz radni rady miejskiej w Redzie: Zbigniew Kisiel, Krystian Melcer i Dariusz Czylkowski.  Inicjatorem 

regat jest Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”, a celem zawodów jest popularyzacja żeglarstwa oraz integracja 

mieszkańców Trójmiasta i Małego Trójmiasta Kaszubskiego oraz ich samorządów z Marynarką Wojenną. 
 

AMBASADOR KASZUB 

 
 

11 maja w Centrum  

Edukacji i Promocji Regionu  

w Szymbarku  podczas Majówki 

Przedsiębiorców Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Redzie –  

Kazimierz Okrój otrzymał honoro-

wy tytuł „Ambasador Kaszub” za 

skuteczną przedsiębiorczość, będącą 

wzorem działań zarówno  

biznesowych jak i wspierania  

licznych akcji charytatywnych i 

kulturalnych  regionu. 

http://www.reda.pl/
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XX-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W REDZIE 

 

 W piątek 10 maja w Szkole Podstawowej nr 

5 w Redzie odbyła się uroczystość XX-lecia.  

Społeczność szkolna wraz z gośćmi uczestniczyła w 

mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej  

Nieustającej Pomocy w Redzie-Rekowie, a  

następnie złożono  kwiaty na grobie pierwszego  

proboszcza tej parafii, księdza Tadeusza Semmerlinga. 
Potem pochodem  za pocztami sztandarowymi wszyscy 

udali się do szkoły, gdzie Pani dyrektor poprosiła 

Burmistrza Miasta Redy Krzysztofa Krzemińskiego i 

Panią Urszulę Drzeżdżon o odsłonięcie tablicy  

pamiątkowej Patrona szkoły - Jana Drzeżdżona.  Pod 

tablicą złożono kwiaty, a następnie zaproszono gości 

na salę gimnastyczną.  Tam Pani dyrektor powitała 

gości, między innymi asystentkę posła Jerzego  

Budnika, panią Alicję Skwarło, przedstawicielkę  

Pomorskiego Kuratora Oświaty, panią Gabrielę  

Albertin, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie Kazimierza Okroja oraz radnych, dyrektorów placówek oświatowych z 
Redy oraz Rekowa Górnego, a także ludzi związanych z historią szkoły: pierwszą panią dyrektor Łucję Wandtke, członków  

Społecznego Komitetu Budowy Szkoły oraz przewodniczących Rad Rodziców. Uczniowie przedstawili  program, w którym 

opowiedzieli zebranym o tym, co działo się w szkole w ciągu w minionych  XX-lat.  Przewinęły się tam najważniejsze wydarze-

nia z życia szkoły, jak oddanie do użytku pracowni komputerowej czy sali gimnastycznej oraz kierunki pracy dydaktyczno-

wychowawczej i największe sukcesy uczniów. Przerywnikami były piosenki, tańce (zarówno kaszubskie, jak i współczesne) oraz 

piękna recytacja wierszy. W uroczystości wzięli udział także absolwenci szkoły, którzy zaprezentowali swoje umiejętności  

wokalne i recytatorskie, a następnie złożyli podziękowanie za naukę na ręce dyrektorów i wychowawców.  Na koniec dzieci waz 

z panią dyrektor podziękowały tym, którzy najbardziej zasłużyli się dla szkoły i na pamiątkę podarowali im „Bursztynowe  

szkatułki” (do ich wykonania użyto bursztynów, uzyskanych od firmy S&A Jewellery design).  

Po akademii zaproszono gości na poczęstunek 

przygotowany przez właścicielkę Pizzerii DIVERSITY w 

Redzie, Panią Anitę Kaszuba, oraz Radę Rodziców  
(ciasta).  Zaproszeni oglądali ekspozycje, ukazujące 

historię szkoły, a także wpisywali się do Księgi  

pamiątkowej.   

PS. Tablicę pamiątkową ufundowali darczyń-

cy, którzy zakupili symboliczne „cegiełki”. Są to: Bigott 

Zbigniew, Bigus Tadeusz, Blaszke Hanna, Breza Bogu-

sław, Drobot Krystyna, Etmański Wojciech, Fopke  

Tomasz, Grubba Włodarska Bożena, Hebel Leszek, 

Jóskowska Gabriela, Kass Andrzej, Korcz Jadwiga, 

Krzemiński Krzysztof, Majkowski Dariusz, Mejer  

Renata, Myślisz Renata, Paszowska Bogusława,  
Puszkarczuk Tadeusz, Rohde Henryk, Soitz Joanna, 

Ksiądz proboszcz Tokarski Fabian, Tacke Danuta, 

Uberman Ewa, Wróbel Gabriela i Krzysztof, Zielińscy 

Katarzyna i Jacek. 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W REDZIE 

 

Informujemy, że Wojewoda Pomorski wydał zarządzenie o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Redzie w 

okręgu wyborczym nr 6. Wybory odbędą się 23 czerwca br., a wybierany będzie jeden radny. Zarządzenie, kalendarz wyborczy, 

skład miejskiej komisji wyborczej oraz obwieszczenia dotyczące wyborów dostępne są na stronie internetowej urzędu 

www.reda.pl. 

      INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że od 23.05.2013r.  w wyniku reorganizacji, usługa wypłat 

świadczeń z pomocy społecznej będzie realizowana  w Urzędzie Pocztowym w Redzie, ul. Gdańska 11, a nie jak dotychczas w 

Agencji Bankowej MONETIA przy ul. Łąkowej 29 w Redzie. 

 Bez zmian pozostanie sposób oraz terminy wypłat zasiłków zgodnie z zawartą informacją w decyzji. Urząd Pocztowy w 

Redzie ul. Gdańska 11 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1800. 

http://www.reda.pl/
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OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY W SZKOLE  

PODSTAWOWEJ NR 6  W REDZIE 
 
 17. 05 br. Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie uroczyście świętowała Dzień Patrona 

Szkoły, czyli Jana Pawła II. Wśród licznie przybyłych gości i przyjaciół tej placówki z rado-
ścią odnotowaliśmy obecność posła na Sejm RP, Jerzego Budnika, burmistrza miasta Reda, 
Krzysztofa Krzemińskiego, jak również przewodniczącego Rady Miejskiej, Kazimierza 
Okroja i wielu innych osób.  

W programie obchodów przewidziano sporo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i do-
rosłych. Odbyły się zawody piłki ręcznej, quizy dot. pontyfikatu Jana Pawła II, projektowa-
no plakaty o tematyce papieskiej. Smakowitym zwieńczeniem dnia dla uczniów był również 
poczęstunek tradycyjną kremówką. Później nastąpiło ogłoszenie wyników Miejskiego Kon-
kursu Wiedzy o Janie Pawle II, organizowanego w redzkiej Szóstce od sześciu lat. W tym 

roku honorowa statuetka Papieża Polaka powędrowała do Szkoły  Podstawowej nr 5, w 
Redzie, gdyż to właśnie ich drużyna zdobyła I m-ce. 

Polonistka, Aga Kostencka odczytała również wiersz uczennicy szóstej klasy, 
Hanny Drewek za który zdobyła ona III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim o 
Janie Pawle II. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy przybyli obejrzeli niezwykły  
spektakl pt. „Wyczarować chcę bajkę”, przygotowany przez Szkolne Koło teatralne „Koni-
czynka” pod kierownictwem Anety Kujawczyk i Grażyny Tamas. Warto dodać, że zaledwie 

kilka dni później aktorzy „Koniczynki” z tym właśnie spektaklem zdobyli podwójne laury: 
nagrodę Wojewody Pomorskiego za zajęcie I-go miejsca w XVII Wojewódzkim Konkursie 
Amatorskich Zespołów Teatralnych Szkół Podstawowych oraz I m-ce w Rejonowych Elimi-
nacjach Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze”. Tekst: aka 

 

SUKCES „KONICZYNKI”  
 

Koło teatralne „Koniczynka” działające przy Szkole  
Podstawowej nr 6 w Redzie zatriumfowało. 
20 maja 2013 zaprezentowało swoje działania  
teatralne na dwóch konkursach: XVII Wojewódzkim  
Konkursie Amatorskich Zespołów Teatralnych Szkół  

Podstawowych „Magiczne baśnie” w teatrze  
„Miniatura” oraz XXIX Turnieju Teatralnym  
„Niebieskie tarcze” organizowanym przez Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo –Wychowawczych w  

Wejherowie. Grupa aktorska pokazała spektakl pt. „Wyczarować chcę bajkę”. Otrzymała I 
nagrodę Wojewody Pomorskiego oraz zdobyła I miejsce w konkursie „Niebieskie tarcze”, 
dzięki czemu zakwalifikowała się do udziału w finale wojewódzkim.  

Młodzi aktorzy w swoim magicznym, baśniowym przedstawieniu zaprezentowali 

swój aktorski warsztat.  Było to prawdziwe spotkanie nie tylko ze słowem, ruchem,  
gestem, ale również aktorską piosenką, muzyką i tańcem.  Choreografia, muzyka, kostiumy i 
scenografia sprawiają, że to widowisko jest miniaturowym dziełem plastyczno-tanecznym i 
pozostawia na widzach niezapomniane wrażenie. Z olbrzymią pasją opiekę artystyczną nad 
zespołem sprawują panie: Aneta Kujawczyk i Grażyna Tamas. Dzięki nim dzieci zgłębiają 
tajemniczą moc teatru, rozwijają swoją wyobraźnię i fantazję, a przede wszystkim doskonale 
się bawią tą niezwykłością i odmiennością. Mają możliwość odczuwania radości i satysfak-
cji. Magiczną, teatralną społeczność tworzą nie tylko aktorzy, ale również ich Rodzice i 

Przyjaciele, którzy wnoszą swoje przeogromne talenty i czynią ten teatr jeszcze piękniejszy. 
 

Szczególne podziękowania składamy: 
Burmistrzom Miasta Redy - p. Krzysztofowi Krzemińskiemu, p. Teresie Kania 
Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Redy - p. Kazimierzowi Okrój 
Stowarzyszeniu Kulturalno - Sportowemu „Redzka Szóstka”   
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie - p. Mirosławowi Rożyńskiemu Panu  
Jankowi Czerwionce oraz Rodzicom: D.M. Nawrockim, M.S. Bakierskim,  

K. Klein, A. Naczk, A. Trzcińskiej, P. Talaśka, E. Formela , A i D. Tyszka , M. Kusak.  

Aktorzy: 
N. Klein, N. Markowska, W. Mosiejenko, O. Wilczewska, N. Puszczewicz, Z. Rolbiecka, 
Sz. Szymański, U. Trzcińska, K. Tyszka, W. Kusak, M. Talaśka, W. Nawrocka, P.Bakierska, 
R. Naczk, J. Borysiak, W. Herrmann, K. Ciesielska, A. Marcyniuk. 
 

KOMUNIKAT 
 

Burmistrz Miasta Reda informuje, że 17 czerwca br. w godz. 10:00 do 14:00 w  
sekretariacie Urzędu Miasta Reda wyłożony będzie do wglądu „Plan zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wejherowa i gmin objętych  

porozumieniem komunalnym na lata 2013-2025”.  
Ewentualne uwagi i wnioski będzie można złożyć w formie pisemnej tego dnia w  

sekretariacie. Jednocześnie Plan zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej 
UM w Wejherowie. 

 

  KONKURS NA  

„NAJŁADNIEJSZY OGRÓD 

PRZYDOMOWY  

NA TERENIE MIASTA  

REDY”  
 

Burmistrz Miasta ogłasza 
konkurs na „Najładniejszy ogród 

przydomowy na terenie miasta  

Redy”. Jego celem jest upiększenie 

miasta oraz podniesienie walorów 

krajobrazowych i estetycznych  

naszego otoczenia.  

W konkursie oceniane będą: 

całościowa kompozycja ogrodu, 

mała architektura, pojedyncze okazy 

roślin, krzewów i drzew, balkony.  

Zgłoszenia pisemne  
przyjmuje Biuro Obsługi Klienta 

Urzędu Miasta w Redzie. Zgłoszenie  

powinno zawierać: imię i nazwisko 

właściciela, numer telefonu,  

dokładny adres i rodzaj obiektu 

przedstawionego do konkursu.  

Można zgłaszać osoby trzecie.   

Zgłoszenia przyjmowane będą  

do 28 czerwca br. do godziny 

15:00.  

 

INFORMACJE „EUREKI” 
 

Stowarzyszenie "EUREKA" 

zaprasza do swojej siedziby w  

Redzie, przy  ul. Gdańskiej 55 w 

dniach 3  czerwca i 17 czerwca w 

godz. 13:00 do 16:00 w celu skorzy-

stania z porad prawnych w zakresie 

praw obywatelskich udzielanych 

przez eksperta. Osoby zainteresowa-

ne prosimy o wcześniejsze zapisy 

pod numerem tel.  58 678- 44- 48, 

osobiście w siedzibie, lub mailowo 

na adres eureka.org@poczta.fm. 

Stowarzyszenie nawiązało  

również współprace z Gdańskim 

Telefonem Zaufania poprzez  który 

udzielana będzie pomoc osobom 

potrzebującym doraźnego wsparcia 

lub skierowania do specjalisty. 

Europejskie Ugrupowanie 

na Rzecz Edukacji i Kreowania  

Aktywności "EUREKA" wyszło z 

inicjatywą utworzenia w Redzie 

punktu wolontariatu. Osoby które 

chcą włączyć się w nasze działanie 

(wolontariuszy)  i pragnące skorzy-

stać z takiej pomocy prosimy o  

kontakt telefoniczny, mailowy lub  

osobisty w godz. 9.00-15.00. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

mailto:eureka.org@poczta.fm
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OMNIBUSY W GIMNAZJUM NR 1 

 

23 marca 2013 r. po raz kolejny odbył się  

Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus. Z jego 

zadaniami zmierzyło się ponad 6 tys. uczniów szkól  
podstawowych i gimnazjalnych. W maju ogłoszono wyniki. 

Gimnazjum nr 1, nie po raz pierwszy, w tej intelektualnej 

rywalizacji odniosło niebywały sukces. Uczeń p. Agnieszki 

Potrykus z kl. I c Igor Ewertowski zajął I miejsce w kraju. 

Nagrodą jest tygodniowy pobyt na Obozie Talentów.  

Z naszej szkoły uczestniczyło w konkursie 30  

gimnazjalistów. Wielu z nich również popisało się  

wszechstronną wiedzą humanistyczną, zajmując czołowe 

miejsca w województwie. Są to następujący uczniowie: 

Kl. I  

       Dominika Kaczmarek                  kl. I c     II m. w woj. 
 Michał Jurczyński                       kl. I c   III m. w woj. 

Kl. II Mikołaj Majkowski                   kl. II c   II m. w woj. 

Kl. III 

1. Szymon Mróz                           kl. III c     I m. w woj. 

2. Natalia Pietrzycka                     kl. III b   II m. w woj. 

3. Agnieszka Bursztyka                kl. III b    III m. w woj. 

Gratulujemy wspaniałych wyników! 

 

      UCZNIOWIE Z WIZYTĄ W NBP 
   
 Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Redzie mieli okazję 

uczestniczyć w dniach otwartych  Narodowego Banku  

Polskiego zorganizowanych dnia 16 maja przez gdański  

oddział okręgowy NBP. Podczas dwugodzinnego spotkania 

młodzież zapoznała się z historią bankowości w Polsce,  

poznała współczesne metody zabezpieczania banknotów 

przed fałszerstwem oraz przyglądała się procesowi wybijania 

monet. Poza tym gimnazjaliści mieli również okazję trzymać 

w ręku sztabkę złota wartą prawie dwa miliony złotych.  

Poruszane zagadnienia zostały zaprezentowane w formie 

interaktywnych wystaw, filmów, mini wykładów, plansz 
informacyjnych.  

Wizyta w NBP, która została zorganizowana przez panią 
Justynę Zabrodzką w ramach zajęć pozalekcyjnych z przedsiębior-

czości pozwoliła uczniom  zrozumieć wyjątkową rolę i zadania 
Narodowego Banku Polskiego, jako banku centralnego. Tekst: J.Z. 

 

TURNIEJ EKOLOGICZNY W GIMNAZJUM NR 2 
 

 

  

 

 

 

 

W ramach obchodów 

Święta Patrona Szkoły, 21 maja w Gimnazjum nr 2 odbył 

się szkolny turniej ekologiczny pod hasłem: „Śmieci mniej 

– Ziemi lżej”. Wszystkie klasy zmagały się w konkuren-

cjach, których myślą przewodnią było poszerzenie wiedzy 

i świadomości uczniów w zakresie problematyki związanej 

z ochroną środowiska. 

 Jednym z elementów konkursowych była przepro-

wadzona wcześniej zbiórka makulatury oraz test wiedzy  

ekologicznej. Wśród zadań turniejowych znalazły się takie, 

jak: 

- Przygotowanie prezentacji nt. sposobów wytwarzania,  

wykorzystania, zużycia i przetworzenia określonego odpadu, 

np. butelki szklanej, stalowego garnka, leków, resztek farb, 

itp. 

- „Śmieciowy pokaz mody”, czyli  zaprezentowanie kreacji 

wykonanych w całości z materiałów odpadowych. 

- Wykonanie hasła o tematyce proekologicznej w postaci 

wiersza lub piosenki. Zarówno w pokazie mody, jak w  

prezentacji „zielonych” haseł klasy wykazały się dużą  
pomysłowością i poczuciem humoru.  

 Turniej zakończyły zmagania sportowe w konkuren-

cjach nawiązujących do głównej tematyki, m.in. hokejowy 

slalom między plastikowymi butelkami czy zbijanie butelko-

wych „kręgli”. Zaciętą rywalizację wygrała klasa II c, która w 

nagrodę otrzymała okolicznościowy tort.  

Turnieje szkolne należą do wieloletnich tradycji 

szkoły. Spełniają nie tylko ważną rolę edukacyjną, ale też 

stanowią zawsze znakomitą okazję do świetnej zabawy i 

pełnej zaangażowania rywalizacji.  

Tegoroczny turniej ekologiczny przygotowały: U. 
Obłuda, B. Borkowska, L. Skrobul, I. Nowicka. Był on  

elementem projektu „Europe Go Green” realizowanego w 

naszej szkole w międzynarodowej współpracy w ramach 

unijnego programu Comenius – Uczenie się przez całe 

życie.       Tekst : Iwona Nowicka 

                                                                                      

ŚWIĘTO W GIMNAZJUM NR 2 
 

We wtorek, 21 maja po raz pierwszy w Gimnazjum 
nr 2 obchodzono Święto Patrona Szkoły Noblistów Polskich. 

Na początku obejrzano scenkę, w której wystąpili 

uczniowie: Katarzyna Kabata z 3c, grającą postać dwukrotnej 

noblistki Marii Skłodowskiej – Curie oraz Jakub Neumann z 

2a, który wcielił się w rolę leniwego ucznia. Następnie ucz-

niowie zaprezentowali sylwetki wybitnych Polaków  

uhonorowanych Nagrodą Nobla: Henryka Sienkiewicza, 

Marii Skłodowskiej – Curie, Władysława Reymonta,  

Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej oraz Lecha  

Wałęsy. Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursu  

sprawdzającego wiedzę z zakresu życia i twórczości polskich  

noblistów. Zwyciężyła klasa 2c, II miejsce zajęła klasa 3c, 

zaś na III miejscu znalazła się klasa 3a. Gratulujemy!  

Tradycyjnie obchody  Święta Patrona Szkoły już za rok!       

Tekst: Teresa Liegman 

 

       SUKCES W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

"ENGLISH POETRY AND DRAMA" 

 
W dniu 9 maja po raz kolejny gimnazjaliści z ZS2 

wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie "English Poetry 

and Drama" i ponownie stanęli na podium zajmując  

zaszczytne II miejsce. Kryteriami oceny było jak zawsze 

wykonanie, poprawność językowa, scenografia oraz ujęcie 

przewodniego motta, którym w tym roku było "Health is 
better than wealth" (Zdrowie jest lepsze niż bogactwo). Miej-

sce na podium dało uczniom wpis na świadectwo i dodatkowe 

punkty do szkoły średniej.   

Grupa w składzie: Julia Błaszczyk, Malwina  

Kokosińska, Katarzyna Kabata, Agnieszka Modzelewska, 

Zofia Dolata, Malwina Reclaf, Wiktor Konik i Jakub 

Neumann zaprezentowała scenkę anglojęzyczną pt.  

"Paradise City". Przedstawienie opowiada o sfeminizowa-

nym tajemniczym Rajskim Mieście, do którego przybywają 

dwaj znani i niezwykle bogaci mężczyźni. Celem ich pobytu 

jest przewartościowanie dotychczasowych życiowych zasad i 
nawyków. Dodatkowo Julia Błaszczyk zdobyła indywidual-

ne wyróżnienie za rolę instruktorki fitness, a Adriana  

Czuryńska za wykonanie piosenki Jesse J. "Price Tag".   

 

                                                     Tekst: Małgorzata Terlecka  
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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA          

                   
 Gmina Miasto Reda - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie organizuje różnorodne formy pomocy 
skierowane do osób i rodzin wymagających wsparcia. W ramach aktywizacji społeczno – zawodowej w 2013 roku 

kontynuujemy  realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatytułowanego „PRZYSTANEK  

REDA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zaprasza do udziału w projekcie 

           „PRZYSTANEK REDA” osoby: 

 

 korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 

 niepełnosprawne 

 długotrwale bezrobotne, poszukujące pracy 

 zainteresowane aktywnym podnoszeniem swoich umiejętności i kompetencji 

 

W ramach projektu „Przystanek Reda” uczestnicy otrzymają min.: 

wsparcie doradcy zawodowego 

wsparcie psychologa, możliwość konsultacji z radcą prawnym, 

warsztaty i zajęcia tematyczne, 

szkolenie z obsługi komputera i korzystania z internetu 
bezpłatne szkolenia zawodowe 

 

oraz pomoc: 
w zdobyciu umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

w poszukiwaniu i podjęciu pracy 

w radzeniu sobie z kryzysem 

w odbudowaniu poczucia własnej wartości 

 

Uczestnikom zapewniamy opiekę żłobkową i przedszkolną dla dzieci do lat 7 oraz opiekę dla osób  

zależnych. 

Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu są bezpłatne !!! 

 
 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do współpracy. 

 

 BIURO PROJEKTU „PRZYSTANEK REDA” 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25 

 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:15 

 Tel. 58 678 58 65, tel. 58 572 23 87 

 e-mail: przystanekreda@mopsreda.pl  

 ORAZ BIURO 

 Ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda (za Urzędem Miasta, w budynku Zombruk)  

 Codzienne spotkania z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie 

 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 11:00 

 we wtorki (dyżury) w godzinach 15:30 – 17:30 

 Tel. 58 736 45 40 

 e-mail: przystanekreda@mopsreda.pl     

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną www.mopsreda.pl/przystanekreda 

       

      Kierownik 

      Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 

      Małgorzata Klebba 

 

 

http://www.mopsreda.pl/przystanekreda
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Gospodarowanie 

 zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  

w kontekście znowelizowanej ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

Z dniem 1 lipca 2013 r. zmieni się radykalnie 

sposób funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Źródłem tych zmian jest wprowadzona 1 

stycznia 2012 r. nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (z późniejszymi zmianami). 

Podstawowym założeniem ustawy jest ustanowienie gmin 

jako organizatora systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na swoim terenie, w zamian za ponoszoną 

przez mieszkańców na jej rzecz obowiązkową opłatę.  
 

Zmiany te mają na celu ograniczenie, a z czasem 

także całkowite wyeliminowanie problemu nielegalnych 

wysypisk śmieci w lasach, na łąkach, ciągach 

komunikacyjnych, czy też w rowach melioracyjnych. Teraz 

każdy z mieszkańców będzie zobligowany do wnoszenia 

opłaty, w ramach której, poza śmieciami zmieszanymi 

odbierane będą od nas także odpady zbierane selektywnie tj. 

plastik (wraz z metalem i aluminium), szkło, makulatura, 

odpady zielone, niebezpieczne (w tym zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny tzw. ZSEE). Odpady 

wielkogabarytowe winny trafiać do firm wywozowych 

poprzez organizowane przez gminę „wystawki”, zaś zużyty 

bądź też niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zgodnie z nowo uchwalonym Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Redy, do punktów 

ich zbiórki, oznakowanych pojemników rozmieszczonych 

na terenie gminy lub przedsiębiorcom prowadzącym ich 

zbiórkę. Dopuszczalne jest także pozbywanie się zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawek”.  
 

Ustawa ta wymaga od władz lokalnych wskazania 

lub utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów, 

w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego        

z gospodarstw domowych.  m.in. w takiej formie jak 

istniejący od wielu lat na terenie miasta Redy Punkt 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zwany dalej PZON-
em. Nauczeni doświadczeniem wiemy, że podstawą 

efektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, w tym 

ZSEE jest system prosty i łatwo dostępny dla mieszkańców. 

Przyjmuje się, żeby zbiórka odpadów selektywnych była 

efektywna, punkt ich zbierania powinien obsługiwać ok 80-

100 000 mieszkańców większych aglomeracji, lub 3-4 małe 

gminy. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy                  

i Chylonki” (KZG) prowadzi dziesięć Punktów Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych (PZON), gdzie jeden przypada 

na ok. 40 000 mieszkańców, dzięki czemu nasze gminy już 

 

od wielu lat z sukcesem wywiązują się z założeń, jakie 

nakładają na nie przepisy znowelizowanej ustawy                

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ZSEE można 

oddawać także bezpłatnie do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych – dla gmin Związku 

jest to „Eko Dolina” Sp.z o.o. w Łężycach. W celu 

uzupełnieniu systemu zbiórki ZSEE na terenie miasta Redy 

organizowana jest także Objazdowa Zbiórka Odpadów 

Niebezpiecznych, której harmonogram znajduje się na 

stronie internetowej KZG.  
 

 Należy zaznaczyć, że samo wypełnienie przez 

gminę obowiązków, jakie nakłada na nią znowelizowana 

ustawa nie gwarantuje sukcesu. O skuteczności nowego 

systemu decydować będzie wspólne zaangażowanie 

zarówno władz lokalnych, jak i społeczności danej gminy. 

Pamiętajmy, że o efektywności wprowadzonych zmian, tak 

jak w przypadku każdego innego procesu etapowego, 

decydować będzie jego pierwszy element - my.   
 

 

Nie wiesz co zrobić z: 
- zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)  

- resztkami farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, 

- środkami owadobójczymi i ochrony roślin, 

- zużytymi tonerami, kartridżami, przepracowanymi 

olejami, 

- świetlówkami, żarówkami energooszczędnymi, 

termometrami, bateriami, akumulatorami i przełącznikami, 

- przeterminowanymi lub częściowo wykorzystanymi 

lekarstwami, 

- nośnikami danych (CD/DVD/Blue-ray, kasety VHS, 

magnetofonowe, dyskietki) 
 

Oddaj je BEZPŁATNIE do Punktu Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych (PZON) w Redzie (teren MPCK 

KOKSIK) w godz. 14:00–17:00 od poniedziałku do piątku 

oraz 9:00-14:00 w soboty, lub w trakcie Objazdowej 

Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (więcej informacji 

www.kzg.pl). 

 

 

 
 

 

 

 
 
KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: tel. (58)6246611, dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska, edukacja eko.: 
 tel. (58)6247515, dos@kzg.pl 

 

mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl
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 WYNIKI MISTRZOWSTW POLSKI PÓŁNOCNEJ W RODZINNYCH DEBLACH I MIXTACH  

FAMILY CUP REDA 25-26 MAJA 2013r. 
   

Debel mężczyzn: 
Gra o 3 miejsce: 

Walkusz Cezary(syn) ; Walkusz Piotr 

(ojciec) - Żaczek Władysław : Żaczek 

Mariusz 6/4; 6/4 

FINAŁ: 
Wilamowski Michał(syn) ; Wilamowski 

Włodzimierz(ojciec) -  Budnik 

Robert (ojciec) / Budnik Mateusz (syn) 

7/5 ; 6/3 

 

Debel kobiet: 
Gra o III miejsce: 

Joanna Bartkowska / Tempczyk Ewa - 

Krzyżanowska Teresa / Rybicka Ma-

rzena  -  7/5 6/2 FINAŁ : 

Majewska Joanna (matka) / Majewska 

Martyna (córka) - Kos Gabriela / Szopa 

Alicja 6/4 6/2 

 

 

Miksty: Gra o 3 miejsce: Szopa Alicja / Żaczek Mariusz - Leończak Jola / Wilamowski Mateusz 3:6  6:4 11:9 
FINAŁ: Tempczyk Ewa / Walkusz Cezary - Bogucka Marta / Bogucki Tomasz 6/3 ;6/4    
 

XI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 
 

 22 maja w Zespole Szkół nr 1 w Redzie było gwarno i wesoło. A to za sprawą przedszkolaków, które wystąpiły na  

scenie w ramach XI Przeglądu Małych Form Teatralnych, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Wejherowie przy wsparciu Przedszkola Niepublicznego „Akademia Pana Kleksa” z Redy. W tegorocznej edycji, pod hasłem  

Promienny Uśmiech. Radosna Przyszłość  udział wzięło 14 placówek z Rumi, Wejherowa i Redy. Spektakle były bardzo różno-

rodne: a to o dzielnych rycerzach, a to o Natce Szczerbatce, o zwierzętach z dżungli  i o Babie Jadze. Wszystkie łączyło jednak to, 
że uczyły jak prawidłowo dbać o zęby i walczyć z próchnicą.  Były tańce, piosenki, wierszyki i fantastyczne stroje. 

 

Redę reprezentowały: 

 

-Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”, który przedstawił spektakl pt. 

”Opowieści Zębowej Wróżki”, z fenomenalnymi kreacjami Smoka, rycerzy i królewskiej 

rodziny; 

- Niepubliczne Przedszkole „Omnibusek”, z rewelacyjnym przedstawieniem „Zdrowe 

zęby mam, bo o nie dbam” w którym wystąpiły dzieci wraz z nauczycielkami; 

-Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” ze spektaklem „Aby zdrowe zęby 

mieć…” pełnym muzyki i  tańca i fantastycznych charakteryzacji; 
- Niepubliczne Przedszkole „Przy Parku” z przedstawieniem „Bolący ząbek”, w którym 

mali aktorzy zamienili się w przyjaciół z dżungli. 

 

Wszystkie Przedszkola  otrzymały dyplomy i prezenty za udział w Przeglądzie. A dla naj naj 

najlepszego zespołu małych aktorów przygotowano puchar. Wybór był niezmiernie trudny, 

jednak po naradzie Jury przyznało I nagrodę dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 2 

im. Kubusia Puchatka w Wejherowie. 

 

W przygotowaniu upominków dla Przedszkoli wspierali nas:  Urzędy Miast Reda , Rumia i 

Wejherowo, Pani Edyta Kozłowska z Instytutu Blend-a-Med, Hurtownia WAKAT z Wejhe-

rowa oraz Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Gdańsku.  

 
W Jury zasiedli: 

 

- Pani Ewa Banasik – Dyrektor PSSE w Wejherowie  

- Pani Lucyna Szlaga z Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia PSSE w Wejherowie 

- Pani Iwona Miklewska - Szczygieł – Promocja Miasta Redy 

 

        Przegląd poprowadziła:  Ewa Pasecka- czyli Wróżka Zębuszka  

 

http://www.instytut.pl/
http://www.wakatwejherowo.pl/
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ZAPRASZAMY NA DNI REDY 
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