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WSPÓLNA SESJA RAD MIEJSKICH REDY, LUBLIŃCA I ŁOWICZA 

 
18 czerwca 2014 r. w Łowiczu odbyło się posiedzenie uroczystej  

wspólnej sesji Rad Miejskich Lublińca, Łowicza oraz Redy. Radni miast  
partnerskich podczas sesji, biorąc pod uwagę wspólne powiązania kulturowe,  
społeczne i ekonomiczne przyjęli wspólne stanowisko Rad Miejskich. Oświadczyli, 
że realizując program wymiany i współpracy będą umacniali dalszą wymianę  
doświadczeń i kontaktów wpływających na rozwój stosunków przyjacielskich mię-
dzy  wspólnotami  mieszkańców Lublińca, Redy i Łowicza.  
 19 czerwca 2014 r. samorządowcy z  Redy brali udział we mszy Św. w 
Bazylice Katedralnej w Łowiczu, odprawianej pod przewodnictwem biskupa  
łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby. Następnie w procesji eucharystycznej 
uczestniczył prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką, przedstawiciele 
władz administracji rządowej i samorządowej: minister sportu Andrzej  
Biernat, poseł na Sejm RP Cezary Olejniczak, wojewoda Jolanta Chełmińska i  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
wicewojewoda Paweł Bejda oraz marszałek województwa łódzkiego 
Witold Stepień. Krzysztof Krzemiński – Burmistrza Miasta oraz  
Kazimierz Okrój- Przewodniczący  Rady Miejskiej reprezentowali  
Ziemie Kaszubską w regionalnych strojach. Ponadto za Chrystusem w  
monstrancji podążali parafianie, zespoły liturgiczne, wspólnoty  
parafialne, stowarzyszenia z chorągwiami i pocztami  
sztandarowymi, Orkiestra Miejsko-Strażacka i tysiące turystów, w tym radni z Redy. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa  
narodowego Bogdana Zdrojewskiego procesja Bożego Ciała w Łowiczu została wpisana na krajową listę niematerialnego  
dziedzictwa narodowego. 

Po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Krzysztof Krzemiński oraz Kaźmierz Okrój zaproszeni byli na spotkanie z 
Panem Bronisławem Komorskim - prezydentem RP. 

  
SUKCES ŻEGLARZY ZE SZOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

 
 Po raz kolejny w tym roku piątoklasiści  zakwalifikowali 
się do realizacji projektu "Złap wiatr w pomorskie żagle  
wiedzy". Jest on realizowany w ramach partnerstwa Urzędu Mar-
szałkowskiego i Fundacji Navigare Mateusza Kusznierewicza 
http://fundacjanavigare.pl/. Uczniowie pracowali w trzech grupach 
metodą projektu, przy użyciu  technologii ICT. Efekty swej pracy 
uczniowie zamieścili na prowadzonych przez siebie blogach.
 Najlepszą okazała się praca –„Szlakiem morskich la-
tarni”. Uczniowie z tej grupy zostali nagrodzeni i wezmą udział 
w obozie żeglarskim prowadzonym przez Fundacje Mateusza 
Kusznierewicza http://sailors-reda.blogspot.com/ Wyróżniona 
też została praca pt. "Bałtyk w legendach" 
http://zeglarzesp3reda.blogspot.com/. 

 Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymała także opiekunka grup projektowych – pani Mirosława  
Niewiadomska – nauczycielka języka polskiego w SP 3.  Zapraszamy również do odwiedzenia bloga grupy, która zajmowała się  
tematem „Flora i fauna Bałtyku”   http://www.zeglarze-z-redy.blogspot.com/. 
 Działania w ramach projektu systemowego Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w 
regionie poprzez edukację morską są zupełnie nową propozycją w ofercie edukacyjnej szkół, łączącą teorię z wykorzystaniem nabytej wiedzy i 
umiejętności w praktyce.  Program zawiera spójną koncepcję pracy z dziećmi i młodzieżą, której celem jest rozbudzenie w młodzieży pasji do  
żeglarstwa, zainteresowania morzem, a jednocześnie rozwój kompetencji kluczowych, zwłaszcza takich jak: matematyczne i podstawowe  
kompetencje naukowo-techniczne, społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, wiadomość i ekspresja kulturalna. Tekst: J. Z. 

 

http://fundacjanavigare.pl/
http://zeglarzesp3reda.blogspot.com/
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        INFORMACJA MOPS REDA 

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 

informuje, że od dnia 16.06.2014r. 
 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz  Funduszu Alimentacyjnego 
znajduje się w budynku Urzędu Miasta Redy ul. Pucka 9. 

 
Informacje uzyskać można pod nr tel. 58 678-74- 87 

Przyjmowanie interesantów  

poniedziałek - czwartek w godz. 7.30-15.30 

piątek w godz. 7.30-15.15 
 

      
BARTOSZ GRUBA Z SP3 ZWYCIĘZCĄ XIX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

ORTOGRAFICZNEGO 
 

W sobotę 10 maja 2014r. odbył się finał XIX Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów z klas III szkół 
podstawowych Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Organizatorem tego konkursu była Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra 
Majkowskiego w Rumi.  W wyniku eliminacji ze Szkoły Podstawowej nr 3 zakwalifikowali się:  Aleksandra Szreder z 3a, Jan 
Nowosadzki z 3a, Bartosz Gruba z 3b, Magdalena Leszczyńska z 3b i Krzysztof Szela z 3c, przygotowani przez  
wychowawców panie Annę Siuda, Bogumiłę Deksnait-Naczk i Danutę Gajewską. Po niezwykle trudnych zmaganiach z  
ortografią i interpunkcją, komisja przyznała I miejsce Bartoszowi Gruba. Pozostali uczniowie bardzo ładnie wypadli zajmując 
wysokie pozycje. Serdecznie gratulujemy!                        Tekst: Danuta Gajewska 

 
UCZNIOWIE Z SP3 NAGRODZENI W POWIATOWYM KONKURSIE EKOLOGICZNO –  

PLASTYCZNYM POD HASŁEM „DRZEWA NA SKRAJU POLNYCH DRÓG” 
 

„Brzozo nad zbyt wieśniacza aby rosnąć w mieście 
dyskretny grabie w sam raz na szpalery 

jarzębino dla drozdów dzwoniących i szpaków 
akacjo z której nie złote tylko białe miody 
olcho co jedna masz przy liściach szyszki 

głogu co chronisz gajówkę krewniaczkę słowika 
jesionie co pierwszy tracisz liście zbliżając nam jesień” 

 
 Ten cytat z wiersza  „Drzewa” ks. Jana Twardowskiego był inspiracją konkursu ekologiczno– plastycznego „Drzewa na 
skraju polnych dróg”. W konkursie tym uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 3 zdobyli nagrody w dwóch kategoriach. 
W konkursie plastycznym w kategorii uczniów klas IV – VI : II miejsce zdobył Rafał Wasiuta z klasy Va, III miejsce  zdobyła 
Aleksandra Czech z klasy Vc. W konkursie fotograficznym bez podziału na kategorie wiekowe III miejsce zdobyła Amelia 
Roczyniewska z klasy IIc. Organizatorami konkursu oraz fundatorami nagród są: Urząd Gminy Luzino, Nadleśnictwo  
Strzebielino z siedzibą w Luzinie, Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie. Uczniów przygotowały 
panie: Agnieszka Brzezińska i Katarzyna Kończak.                Tekst: Katarzyna Kończak 
 

 
UCZENNICE Z GIMNAZJUM NR 2 W V KONKURSIE TEATRALNYM “THEATER MACHT SPASS” 

 
W piątek, 23 maja uczennice z Gimnazjum nr 2 : Adrianna Bieschke, Patrycja Pawlik, Paulina Kreft,  

Paulina Paczoska, Nicola Kołakowska oraz Klaudia Deptuła wzięły udział w V konkursie Teatralnym z  języka  
niemieckiego. Konkurs ten odbył się w Gimnazjum nr 1 w Gdyni. Uczennice z pomocą nauczycieli: Sandry Irzyk i Marioli 
Szreder  przygotowały skecz pod tytułem „Im Wartezimmer” – „W Poczekalni”. Skecz przedstawiał 
sytuację mającą miejsce w polskiej służbie zdrowia. W poczekalni pojawiają się coraz to nowi pacjenci, niestety  
lekarza wciąż brak. Z każdą chwilą chorzy stają się coraz bardziej poirytowani i niecierpliwi, co staje się powodem zabawnych 
sytuacji i dialogów.  
 W przedstawieniu nie zabrakło ironii, sarkazmu oraz dawki czarnego humoru. Uczennice wykazały się  
kreatywnością oraz zdolnościami aktorskimi, co niesamowicie spodobało się jury i publiczności. Wszyscy śmiali się oraz bili 
brawo. Skecz uświadomił wszystkim, że stresujące sytuacje zawsze powinno traktować się z przymrużeniem oka.  
                     Tekst: Sandra Irzyk 
 

http://gazetarumska.pl/tagi/aleksandra-majkowskiego
http://gazetarumska.pl/tagi/aleksandra-majkowskiego
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ZŁOCI MEDALIŚCI Z KLASY 0B W SP NR 3               

 
24.05.2014r odbył się Bieg Dookoła ZOO - to jedyny w Polsce bieg,  

którego trasa prowadzi po ogrodzie zoologicznym. W tym roku  
pierwszy raz taki bieg został zorganizowany w Gdańsku Oliwie. W biegu tym 
uczestniczył Szymon Gdanietz z klasy 0b, i w swojej kategorii: chłopcy-
przedszkola zajął najwyższe podium  i zdobył złoty medal. Mały medalista nie 
próżnował, bo zaledwie kilka dni później - 31.05 2014r. podczas biegów w ramach 
II Spartakiady Rodzinnej w Gniewinie (XXVII Biegi Stolemów dla dzieci i 
młodzieży) Szymon w biegu chłopców rocznika 2006 i 2007 zdobył kolejny złoty 
medal. 

Możemy również być dumni z kolejnego sukcesu uczennicy tej  
samej klasy Wiktorii Drewnik, która wraz ze swoją formacją w kategorii  
przedszkola i zerówki podczas Turnieju Formacji Tanecznych w Bolszewie w 
dniu 30.05.2014r zajęła I miejsce. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne  
sukcesy.              Tekst: Maria Szymoniak 
 

MŁODZIEŻ Z GIMNAZJUM NR 2 W HOLANDII  
 
 W dniach 18 – 23 maja odbyła się wymiana językowa uczniów z  
Gimnazjum nr 2 z holenderskimi uczniami szkoły Van der Capellen w Zwolle. W 
programie wymiany wzięło udział 16 uczniów pod opieką nauczycieli: Sandry 
Irzyk oraz Tomasza Grodzickiego.  
 Pobyt w Holandii obfitował w niemałe atrakcje. Pierwszego dnia  
uczniowie mieli czas by zintegrować się ze swoimi holenderskimi gospodarzami 
oraz odpocząć po podróży. Drugi dzień dostarczył nam sporych emocji. W  
programie znalazł się bowiem park przetrwania, w którym uczniowie w drużynach 
8 osobowych (holendersko-polskich) mieli za zadanie zbudować z beczek i desek 
tratwy,  a następnie przepłynąć nimi kanał w miejscowości Hattem. Budowa tratw 
nie była jedyną okazją do wykazania się wytrwałością. Innymi atrakcjami było: 
przejście po linach nad wodą, spływ kajakiem oraz jazda na hulajnodze.  
 Po emocjonującym dniu uczniowie relaksowali się przy kolacji  
przygotowanej przez holenderskich rodziców w szkole Van der Capellen.  
Następnego dnia wyruszyliśmy do Amsterdamu. Zaczęliśmy od zwiedzania  
muzeum Zaanse Schans – unikalny żywy skansen wiatraków. Potem  
promem dotarliśmy do centrum Amsterdamu, gdzie uczniowie zwiedzali tamtejsze 
zabytki. Końcowym etapem pobytu w Amsterdamie było godzinne zwiedzanie 
Amsterdamu łodzią kanałami. Wieczorem odbyła się integracyjna dyskoteka. 
Ostatni dzień pobytu był okazją do zapoznania się ze sposobem nauczania w  
Holandii. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach: chemii i fizyki. Po zajęciach  
gimnazjaliści mieli za zadanie rozwiązać zagadki dostarczone przez holenderskich 
nauczycieli w trakcie zwiedzania Zwolle. Czas tak efektywnie zorganizowany 
podczas wymiany minął niezwykle szybko. Po pożegnaniu z uczniami holender-
skimi, przy którym nie brakowało łez, nadszedł czas na powrót do domu. Wyjazd 
ten dostarczył wszystkim uczestniczącym w wymianie  mnóstwo niesamowitych 
przeżyć i wspomnień.          Tekst: Sandra Irzyk 
 

UCZNIOWIE Z ZS NR 2 NAGRODZENI W WOJEWÓDZKIM  
MARATONIE CZYTELNICZYM 

 
W tym roku szkolnym uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 po raz kolejny 

wzięli udział w Wojewódzkim Maratonie Czytelniczym, odbywającym się pod 
honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratora 
Oświaty. Tym razem było to 12 uczniów z podstawówki i 28 gimnazjalistów.  
Uczniowie przez cały rok czytali książki konkursowe i co miesiąc pisali z nich 
testy. Z całego województwa pomorskiego w  tegorocznej edycji konkursu wzięło 
udział  100 szkół  podstawowych  (1242 uczniów) oraz 63 szkoły gimnazjalne (888 
uczniów).  

Z Zespołu Szkół nr 2 w kategorii szkół podstawowych laureatem został 
Szymon Pobłocki z 5c, zaś tytuł finalisty zdobyli: Rafał Wasiuta z 5a, Anna 
Gawrych z 4b i Karol Kuter z 5a. Natomiast wśród gimnazjalistów laureatami 
zostali: Bartosz Nowak z Ic, Adriana Bieschke z IIc i Marcelina Wilczewska z 
IIIc, a tytuł  finalisty osiągnęli: Agnieszka Lademann z IIb, Dominika Gruba z 
IIb i Aleksandra Konkol z IIb.   
Uroczysta gala z rozdaniem nagród odbyła się 6 czerwca w Dworze Artusa w 
Gdańsku, dokąd uczniowie udali się wraz z bibliotekarkami: Teresą Dopke i  

Mirosławą Wróblewską, pod opieką 
których czytelnicy przygotowywali 
się do tego konkursu.  
            Tekst: Teresa Dopke 

 
KONKURSOWA 

NIESPODZIANKA 
CZYTELNICZA W SP NR 3 

 
      Z okazji XIII Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom, w 
którym wzięła też udział Szkoła 
Podstawowa nr 3, miała miejsce 
czytelnicza niespodzianka. W  
czwartek, 5 czerwca tajemnicza 
osoba dwukrotnie przeczytała  
fragment ciekawej bajki, której  
uczniowie z klas młodszych  
wysłuchali przez szkolny radiowęzeł. 
Zadanie dzieci polegało na  
udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 3 
pytania, dotyczące tytułu bajki, jej 
treści oraz tożsamości tajemniczej 
osoby, którą okazał się pan dyrektor, 
Jan Skrobul. W konkursie wzięło 
udział 59 uczestników. Spośród 
prawidłowych odpowiedzi pan  
dyrektor wylosował pięć osób, które 
zostały nagrodzone. Oto lista  
zwycięzców: Sebastian Niklas z 2a, 
Nina Plotzke z 2a, Daniel Hirsch z 
1c, Judyta Mączka z 3c i Mateusz 
Flis z 3c, którzy otrzymali drobne 
nagrody rzeczowe.   
Serdecznie gratulujemy!  
             Tekst: Teresa Dopke 
 
TRZECIA LIGA W REDZIE               

 
 Przed końcem rozgrywek 
drużyna ATS I Małe Trójmiasto  
zapewniła sobie awans do III ligi tenisa 
stołowego. W sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 6  w Redzie, gdzie na co 
dzień trenują zawodnicy, przyjmowali 
ŻTS II Kmiecin,  stawką meczu był 
awans do wyższej klasy rozgrywkowej.  
Po wyrównanych, wyczerpujących grach 
drużyna ATS zwyciężyła 10:7.  W grach 
pojedynczych i podwójnych gospodarze 
wykazali się duża walecznością i  
profesjonalizmem. Zdaniem prezesa 
klubu Jerzego Zienkiewicza, Akademia 
Tenisa Stołowego  Małe Trójmiasto 
zrealizowała swój cel na ten sezon, w 
następnym ATS ma w planie kolejny 
awans do II ligi. Mamy nadzieje – mówi 
Jerzy Zienkiewicz, że za kilka lat na 
naszym terenie pojawi się tenis stołowy 
na najwyższym poziomie. Zwycięska 
drużyna  przygotowywana przez trenera 
Tadeusza Gawła  grała w składzie: 
Krzysztof  Szwemin, Dawid Welon, Piotr 
Sikora, Mateusz Lange. Należy życzyć 
redzkim tenisistom stołowym realizacji 
zamierzonych celów, a także kibiców 
którzy będą ich dopingować w kolejnych 
meczach prowadzących do kolejnych 
awansów.  
                        Tekst: Michał Kaczmarek 
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INFORMACJA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ -
NOWY, TAŃSZY BILET 30+                      

              
 W maju 2014 r. została wprowadzona do taryfy „wspólnych biletów” nowa oferta. Składa się ona z dwóch połączonych biletów: 
Promocyjnego Biletu Miesięcznego na pociągi SKM i PR Regio za 110 zł oraz Biletu Metropolitalnego Promocyjnego za 88 zł. To są oficjalne 
nazwy tych biletów, które razem tworzą nowy tandemowy bilet 30+. 
Skąd nazwa „30+” ? 
Nowy bilet będzie obowiązywał w SKM i PR na wybranym odcinku 30 km i w komunikacji komunalnej (autobusowej, tramwajowej i  
trolejbusowej). 
Niższa, promocyjna cena 
Podstawową zaletą nowego, łączonego biletu miesięcznego jest jego cena – 198 zł. To sporo, ale nieco mniej niż kwota jaką trzeba zapłacić za 
bilet metropolitalny wszystkich organizatorów, czyli 220 zł. Dokładnie o 10% mniej. W przypadku biletu normalnego pozwala to zaoszczędzić 
22 zł miesięcznie, a to już jest coś, zwłaszcza dla osoby, która co miesiąc kupuje bilet na komunikację miejską. Jeżeli ktoś kupuje bilet 
normalny przez cały rok, to może zaoszczędzić 264 zł oraz proporcjonalnie mniej w przypadku biletu ulgowego (132 zł). Oczywiście takiego 
porównania może dokonywać osoba, która przemieszcza się koleją po obszarze naszej metropolii na odcinku krótszym niż 30 km, czyli w 
praktyce większość pasażerów. 
Co dostanę kupując bilet 30+ za 198 zł? 
Nowy bilet stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty kolejowo-komunalnych miesięcznych biletów metropolitalnych. Do tej pory można 
było kupić za 220 zł bilet „na wszystko” lub za 186 zł bilet umożliwiający przejazd pociągami SKM i PR Regio oraz korzystanie z przejazdów 
pojazdami jednego z organizatorów komunikacji komunalnej, tj. ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo. Natomiast bilet 
30+ umożliwia korzystanie z pociągów na wybranym przez pasażera 30 kilometrowym odcinku (patrz tabela) „plus” z całej komunikacji 
komunalnej, organizowanej przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo. 
Oferta szczególnie atrakcyjna dla studentów 
W celu skorzystania z oferty 30+ należy jednocześnie kupić dwa bilety: kolejowy emitowany przez SKM i metropolitalny emitowany przez 
MZKZG. Osoba kupująca bilet może w związku z tym skorzystać odpowiednio z uprawnień przysługujących jej przy przejazdach koleją i 
uprawnień obowiązujących w odniesieniu do biletów metropolitalnych. Oznacza to, że poziomy ulg mogą być zróżnicowane. Np. student do 26 
roku życia kupi bilet kolejowy z ulgą 51% za 53,90 zł i metropolitalny z ulgą 50% za 44 zł. W tym przypadku, porównując łączną cenę oferty 
30+ student zapłaci 97,90 zł, to jest o 11% mniej niż zapłaciłby za bilet metropolitalny wszystkich organizatorów za 110 zł. Ponadto, niejeden 
student kupujący dotychczas ulgowy bilet metropolitalny dwóch organizatorów za 93 zł, będzie się zastanawiał, czy warto dopłacić do nowego 
biletu miesięcznego niespełna 5 zł i kupić bilet ważny w całej komunikacji komunalnej, czyli zarówno w ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, jak i 
MZK Wejherowo, a nie tylko w ramach oferty jednego z tych organizatorów. 
Nauczyciel też może coś zyskać 
W przypadku oferty 30+ jest także możliwość zakupu biletu kolejowego z ulgą i metropolitalnego bez ulgi. Taką opcję mogą rozważać np. 
nauczyciele. Mogą oni kupić bilet kolejowy z 33% ulgą i metropolitalny normalny – ale w cenie 88 zł na całą komunikację, tj. o 42 zł taniej, niż 
musieliby zapłacić za metropolitalny bilet komunalny, którego cena wynosi 130 zł. Korzyść z zakupu biletu 30+ będzie również miała osoba, 
która ma uprawnienie do przejazdów ulgowych na podstawie biletów metropolitalnych, a dzięki wspólnej ofercie będzie mogła dokupić bilet 
kolejowy na odcinek do 30 km za 110 zł, a nie za 146 wg normalnego cennika SKM. Dzięki temu można zaoszczędzić 36 zł miesięcznie. 
Gdzie można kupić bilet 30+ 
Bilet 30+ można kupić w tych kasach, w których jest prowadzona zarówno sprzedaż miesięcznych biletów kolejowych, jak i miesięcznych 
biletów metropolitalnych. Te wspólne kasy zlokalizowane są przy stacjach SKM. W punkcie sprzedaży kasjer sprzeda nam jednocześnie dwa 
bilety imienne tworzące ofertę 30+. Bilet kolejowy jest zwykłym, papierowym biletem – wyglądającym tak samo jak pozostałe kolejowe bilety 
miesięczne, a bilet metropolitalny jest biletem elektronicznym zapisywanym na kartę miejską lub legitymację studencką. 
Na co należy zwrócić uwagę?  
Skorzystanie z oferty 30+ wymaga jednoczesnego zakupu dwóch biletów – kolejowego i metropolitalnego oraz posiadania przy sobie tych 
dwóch biletów w momencie kontroli. Zarówno w pociągu, jak i w autobusie, tramwaju i trolejbusie kontroler poprosi o bilet kolejowy i 
metropolitalny. Ponieważ jest to bilet imienny, kontroler będzie mógł sprawdzić, czy faktycznie, ta sama osoba, na ten sam okres, ma dwa bilety 
zakupione na specjalnych, promocyjnych warunkach.     Tekst: Hubert Kołodziejski   
                

EKO - PIKNIK NA DZIEŃ DZIECKA 
              Wielkie dmuchane miasteczko, kartonowe zabawki, pinaty i cała masa konkursów z nagrodami, to tylko niektóre atrakcje festynu 
ekologicznego z okazji Dnia Dziecka, jaki odbył się w Parku Miejskim 1 czerwca. Dokładnie w samo południe przywitaliśmy naszych gości na 
placu w amfiteatrze. Otworzyliśmy dmuchane miasteczko, gdzie największą popularnością cieszyły się olbrzymi statek piracki i oczywiście 
największe zjeżdżalnie. Amatorów suchej kąpieli w wielkich kulach wodnych, również nie brakowało. Po krótkim wprowadzeniu w atmosferę 
ekologii, zaprosiliśmy najmłodszych gości na przedstawienie Teatru Maszoperia - "No to Hopsa!". Bohaterowie bajki przypadli do gustu 
maluchom i ich rodzicom. Ale poruszaliśmy też sprawy bardziej poważne. Przede wszystkim, wraz z naszymi partnerami, jakimi były Urząd 
Miasta Redy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz firmy Remondis i BAT, rozdaliśmy nie tylko cały worek prezentów, ale też potężną 
porcję edukacji ekologicznej. Mamy nadzieję, że meble z palet przypadły Redzianom do gustu, podobnie jak fantastycznie kolorowe pinaty. 
Nie da się ukryć, że mieszkańcy Redy opanowali do perfekcji zasady segregacji odpadów. Udowodnili to w licznych konkursach, w których 
zarówno dzielili śmieci na poszczególne frakcje, jak i rozpoznawali znaki i symbole związane z ekologią. Oczywiście było też malowanie 
farbami ekologicznymi. Całe rodziny tworzyły swoje herby, ale też kolorowane gigantyczne kartonowe zabawki. Właśnie te ostatnie, były 
prawdziwym hitem. Można też je było wygrać w naszych konkursach. Nagrodami były również boomboxy, telefony komórkowe, kolorowe 
wiatraczki, pamięci USB i kolorowe myszy bezprzewodowe. Dzieci wygrywały lampki ledowe oraz całe masy zabawek. 
 Grubo ponad 1000 siatek na zakupy, które wykonano z materiałów ekologicznych i przydatne gadżety, jakie sprezentowały 
mieszkańcom, Eko-Dolina, Remondis i nasz Urząd Miasta oznaczają, że było nas praktycznie nie kilkaset, tylko ponad 1000 osób, które mamy 
nadzieję, spędziły czas na sympatycznej zabawie. Dlatego z tego miejsca cała załoga Miejskiego Domu Kultury w Redzie wraz z naszymi 
partnerami i kolegami (Ania, Krystian, Filip - byliście jak zawsze super!) dziękują mieszkańcom za przybycie. Ukłony również dla naszych 
partnerów. Szczególnie dziękujemy Urzędowi Miasta i pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, firmom BAT i Remondis.     Tekst: P.P. 
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Podsumowanie działań edukacyjnych 2013/2014  
 

Podsumowanie działań edukacyjnych prowadzonych przez 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 
2013/2014 odbyło się 18 czerwca w Pomorskim Parku Naukowo-
Technologicznym w Gdyni. Wśród laureatów indywidualnych nie 
zabrakło uczniów z terenu miasta Redy, którzy zajęli: 
•  w XVI edycji konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” 

 
 
 
 
 
 

 
 

• w VI edycji  
„Konkursu fotograficznego” 
kategoria Szkoły Podstawowe  
wyróżnienie: Paulina Starosta, kl. V  
Szkoła Podstawowa Nr 2 

 

• w IV edycji konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko” w 
kategorii uczniowskiej dla szkół podstawowych” 

- III miejsce: Zuzanna Kołodzik (Szkoła Podstawowa Nr 2) 
- wyróżnienie: Igor Kraszewski (Szkoła Podstawowa Nr 2) 
Nagrody w konkursach przyznano także placówkom oświatowym: 
• Prywatna Szkoła Podstawowa im. T. Halika: 
- I miejsce w konkursie zbiórki plastikowych nakrętek pn. „Mała 
nakrętka-duży problem” (3,03 kg/os); 
- I miejsce oraz tytuł „Ekspert EE 2013/2014” w konkursie zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Ekspert EE- czyli w 
trosce o środowisko” (19,3 kg/os); 
- tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2013/2014”.  
Koordynatorki konkursów: p. A. Gerber i p. B. Bautembach.  
• Szkoła Podstawowa Nr 2: 
- tytuł  „Ekspert EE 2013/2014” w konkursie zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego „Ekspert EE- czyli w trosce o 
środowisko” (2,26 kg/os); 
- tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2013/2014”  
Koordynatorki konkursów: p. J. Brojakowska, p. E. Józefowicz.  
 W roku szkolnym 2013/14 organizowany był także konkurs 
„Zbiórki baterii”, prowadzony indywidualnie przez Związek. Łącznie 
bierze w nim udział 137 placówek oświatowych, w tym 8 z terenu Redy. 

W minionym roku szkolnym przeprowadzono także 61 
jednodniowych warsztatów edukacyjnych: „Bliżej Europy-nowoczesne 
metody gospodarowania odpadami” [36], „Ujmowanie i uzdatnianie 
wody” [8], „Oczyszczanie ścieków” [6] oraz „Ciepło dla Trójmiasta” 
[11]. W zajęciach, które Związek realizował ze spółkami EKO 
DOLINA, OPEC, PEWIK udział wzięło ponad 1,5 tys. dzieci i 
młodzieży. W 2 spotkaniach uczestniczyły placówki z miasta Redy 
(Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3 w Redzie).  

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy, 
radosnych, bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! 
 

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 

 

 
„Nowy” system gospodarki odpadami- pierwsze efekty 

 

1 stycznia 2012 r. weszły w  życie przepisy znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach, określane 
mianem „rewolucyjnych”. Gminy, które na mocy ww. ustawy stały się 
„właścicielami” odpadów komunalnych wytwarzanych na swoim 
terenie musiały przystosować się do nowych zapisów w ciągu półtora 
roku, a za dzień rozpoczynający „rewolucję odpadową” w kraju uważa 
się 1 VII 2013 r.  

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 
wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości   i porządku 
w gminach wynikają z obowiązków, jakie w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi nakłada na kraje członkowskie Unia 
Europejska. Unijne dyrektywy określają jasno poziomy odzysku i 
recyklingu poszczególnych frakcji odpadów komunalnych jakie gminy 
zobowiązane są uzyskać do 2020 r. (tabela). 

„Nowy system” wymagał od gmin dostosowania zapisów 
prawa miejscowego do wymagań ustawy oraz, powstałego w 
konsekwencji wprowadzenia nowelizacji jej zapisów - Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego. Mimo, że w 
pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego systemu pojawiły się 
problemy organizacyjne, powołując się na wyniki jakie gminy 
uzyskały w pierwszym półroczu funkcjonowania gospodarki odpadami 
po zmianach, z dumą możemy stwierdzić, że obecny system jest 
efektywny i szczelny. „Szczelność” systemu gospodarki odpadami 
polega na tym, że wszystkie odpady powstające w gospodarstwach 
domowych trafiają do odpowiednich instalacji zagospodarowania 
odpadów. Województwo pomorskie w ww. planie zostało podzielone 
na 7 regionów gospodarki odpadami. Naszym regionem jest tzw. 
„region EKO DOLINA”, w którego granicach leżą wszystkie gminy 
należące do KZG, a regionalną instalacją do przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK) jest zakład zagospodarowania odpadów 
komunalnych EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach. 

Na naszym terenie już od wielu lat prowadzona była 
selektywna zbiórka odpadów, dzięki czemu osiągnięcie w 2013 roku 
określonych poziomów recyklingu, dla gmin Związku nie stanowiło 
dużego wyzwania. Z powyższego zestawienia wynika, że już po 
pierwszym półroczu funkcjonowania nowego systemu miasto Reda 
uzyskało wszystkie wymagane poziomy, znacznie je przekraczając. 

Nie należy jednak spoczywać na laurach i pamiętać, że nie 
osiągnięcie wyznaczonych jako cel do 2020 roku poziomów skutkować 
będzie nałożeniem na gminę wysokich kar finansowych. Zyskaliśmy 
szansę na to, aby sprawdzić w praktyce doświadczenia innych krajów 
europejskich. Jak widać te rozwiązania przyjęły się na naszym 
„gruncie” i pozwolą odkleić łatkę kraju, w którym odpady się składuje, 
a nie segreguje. 

III miejsce w kategorii Przedszkola: 
Lena Zimniewicz, lat 6                   
Przedszkole Niepubliczne 
„Akademia Pana Kleksa” 

wyróżnienie w kategorii  
Szkoły Podstawowe kl. II:  
Monika Pietrzyk,  
Szkoła Podstawowa Nr 2 

mailto:dgo@kzg.pl
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UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W   

„PAŁACU PREZYDENCKIM” 
 
 W maju szóstoklasiści na zaproszenie Kancelarii Prezydenta gościli w 
Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Uczniowie mieli okazję zwiedzić salę  
kolumnową - w której odbywają się ważne uroczystości państwowe oraz kaplicę 
prezydencką. Dla szóstoklasistów wizyta w pałacu była nie tylko spotkaniem z 
siedemnastowieczną  architekturą, ale przede wszystkim  żywą lekcją historii.  
Uczniowie zobaczyli miejsca ważne dla naszego kraju, gdzie Prezydent RP  
podpisał Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratyfikował  akt o  
przystąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej. Duże wrażenie zrobił  
oryginalny okrągły stół, przy którym toczyły się w 1989 r. obrady, rozpoczynające 
proces demokratycznych przemian ustrojowych w Polsce oraz całej Europie  
Środkowej i Wschodniej. 
 

Wycieczka miała charakter zarówno dydaktyczny jak i rekreacyjny.  
Uczniowie zwiedzili  również Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek  
Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza. Spacerowali po Starym Mieście i  
Łazienkach. Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta gościli w Pałacu Prezydenc-
kim, odwiedzili Sejm i Senat, gdzie mieli okazję zasiąść na galerii i wziąć udział w 
zajęciach na temat praw i obowiązków posłów i senatorów. Zapaliliśmy świeczkę 
pod pomnikiem poległych pod Smoleńskiem. Dużą frajdę sprawiła uczniom wizyta 
w Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium. Tekst: Mirosława Niewiadomska 
 

DNI REDY Z MOSIR-EM 
 
  W dniach 06.06-08.06.2014r. miasto Reda obchodziło swoje największe 
święto w ciągu roku - Dni Redy. Z tej okazji MOSiR Reda przygotował dla  
mieszkańców oraz wszystkich przyjezdnych bogaty program sportowy, w którym 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami 
poszczególnych zawodów.  
Święto Sportu Szkolnego: 
Klasy I-III: 
1m SP5 48pkt 
2m SP4 48pkt 
3m SP3 42pkt 
4m SP2 42pkt 
Klasy IV-VI: 
1m SP4 68pkt 
2m SP3 56pkt 
3m SP2 36pkt 
4m SP5 32pkt 
Turniej Małego Trójmiasta Kaszubskiego w piłce nożnej: 
Rocznik 2003 i młodsi: 
1m Błękitni Wejherowo (trener Jakub) 9pkt 
2m UKS 1 Reda Zielona 6pkt 
3m UKS 1 Reda Czerwona 3pkt 

4m Błękitni Wejherowo (trener Adrian) 
0pkt 
Rocznik 2005 i młodsi: 
1m UKS 1 Reda  
2m UKS 1 Reda II 
3m Błękitni Wejherowo II 
4m Błękitni Wejherowo I 
5m UKS 1 Reda III 
6m UKS 1 Reda IV 
Turniej Streetballa kat. OPEN 
1m Wybrzeże Klatki Schodowej 12pkt 
2m Obojętnie 6pkt 
3m Nie Wiem 6pkt 
4m Solidarność 3pkt 
5m Rufus 0pkt 
Turniej Baśki Kaszubskiej (najlepsza 
4 z 20 startujących): 
1m Bochentyn Stanisław 260pkt 
2m Pelowski Edmund 230pkt 
3m Dziułko Edward 180pkt 
4m Sychowski Tadeusz 156pkt 
Mecze: 
Orlęta Reda - Żuławy Nowy Dwór 
Gdański 2:1 
Kawalerowie - Żonaci 8:6 
Turniej tenisa stołowego 
1m Bartłomiej Hładun 
2m Majchrzak Karol 
3m Rafał Śmielak 
4m Michał Wiśniewski 
 
Dnia 07.06.2014r. MOSiR Reda był 
organizatorem Pierwszego Biegu 
Redzkiego na dystansie 10km. W 
zmaganiach wzięło udział około 300 
uczestników.  
Wyniki: 
Kategoria kobiet do 49 lat: 
1m Dobrowolska Joanna Reda 
2m Słowy Laura Rumia 
3m Śliwak Anna Rumia 
4m Janczyk Marta Gdynia 
5m Włodarska Marta Wejherowo 
6m Nalepka Karolina  Wejherowo 
Kategoria mężczyzn do 49 lat: 
1m Chuchała Daniel Reda 
2m Cybulski Grzegorz Rumia 
3m Suchenia Piotr Reda 
4m Zajk Radosław Reda 
5m Kwiatkowski Artur Gdynia 
6m Mizarski Paweł Reda 
Kategoria kobiet +50 lat: 
1m Witt Grażyna Sopot 
2m Dmitruczuk Edyta Wejherowo 
3m Chwedorczuk Alicja Reda 
4m Sypniewska Hanna Gdynia 
5m Romanowska Beata Gdynia 
6m Tymińska Ewa Gdańsk 
Kategoria mężczyzn +50 lat: 
1m Krawczyński Krzysztof Gdynia 
2m Hartuna Zenon Piece 
3m Wiśniewski Mieczysław Słupsk 
4m Litwin Jarosław Rumia 
5m Białczak Andrzej Kębłowo 
6m Filipski Andrzej Gowino 
Najlepszy mieszkaniec Redy: 
Cichoń Maciej  
Najlepsza mieszkanka Redy: 
Wąsik Katarzyna  
Najstarszy zawodnik: 
Schroeder Edwin Wejherowo 
Najmłodszy zawodnik: 
Zdankiewicz Cyprian - Reda 
                 Tekst: Jerzy Conradi 
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       MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 

  
 22 maja w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Redzie odbyła się już VII edycja 
miejskiego konkursu matematycznego dla 
klas III "Sprawnie liczę". Konkurs, jak co 
roku, przygotowały nauczycielki tej szkoły 
panie Bożena Bąk, Beata Nowak oraz w tym 
roku Elżbieta Majchrzak. W konkursie, 
którego celem jest rozwijanie zainteresowań 
matematycznych, a także stworzenie 
możliwości sprawdzenia się i porównania 
swoich umiejętności matematycznych z 
innymi, wzięło udział 15 uczniów z 5 szkół 
podstawowych naszego miasta. Mistrzem 
został Maciej Banaś z SP nr 2, II miejsce 
zajął Bartosz Gruba z SP nr 3, III miejsce 
przypadło w udziale Michałowi 
Lubiszewskiemu z SP nr 4. Wręczono 
również dwa wyróżnienia, które otrzymali: 
Maciej Zwara i Olek Lemański obaj ze 
szkoły nr 4. Wszystkim finalistom 
gratulujemy. Nagrody dla zwycięzców 
ufundował Burmistrz Miasta Redy pan 

Krzysztof Krzemiński.  Tekst i zdjęcie:  B. Bąk 
 

        VII WOJEWÓDZKI KONKURS ENGLISH POEATRY AND DRAMA 
 

W dniu 23 maja 2014 roku w auli Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie odbył się już po raz siódmy Wojewódzki 
Konkurs English Poetry and Drama pod patronatem honorowym Pomorskiego kuratora Oświaty. W tym roku gościliśmy 66 
uczestników z 9 gimnazjów z terenu naszego województwa. Zaprezentowane zostały 23 występy w 3 kategoriach konkursowych 
na najlepszą scenkę, wiersz oraz piosenkę. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu było przysłowie „When the cat is away, 
mice will play”.  

Zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni goście : burmistrz miasta Reda Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza 
Teresa Kania, sekretarz miasta Hanna Janiak, wiceprzewodnicząca Rady miejskiej Małgorzata Lewińska oraz radna Karolina 
Bochan. Kuratorium Oświaty reprezentował starszy wizytator Leszek Grzymkowski. Wszystkich zebranych powitał, a także 
składał podziękowania nauczycielom przygotowujących młodzież do konkursu dyrektor szkoły a zarazem przewodniczący 
Komisji Edukacji Rady Powiatu Wejherowskiego pan Marek Kamiński. 

Konkurs poprowadzili uczniowie Natalia Stokłosa i Błażej Dzienisz, a my mogliśmy podziwiać uczniów prezentujących 
swoje umiejętności oratorskie, aktorskie oraz wokalne przez ponad 3 godziny prezentacji. Komisja pod przewodnictwem 
metodyk języka angielskiego z Centrum Edukacji Nauczycieli pani Małgorzaty Bukowskiej-Ulatowskiej w składzie : Agata 
Mioduszewska (wykładowca PWSH Gdynia), Weronika Korthals (wokalistka, laureatka Szansy na Sukces) oraz Marta 
Więcławska-Wałęsa (przedstawiciel wydawnictwa Pearson Longman) dokonała wyboru laureatów konkursu. 

 
KATEGORIA WIERSZ : 
1 miejsce – Ewa Przybylska z Gimnazjum nr 1 w Gdyni  
2 miejsce – Julia Magulska z Gimnazjum w Szemudzie 
3 miejsce – Izabela Krauze z gimnazjum w Łęczycach 
 
KATEGORIA PIOSENKA : 
1 miejsce – Zuzanna Bąk z Gimnazjum nr 1 w Gdyni 
2 miejsce – Magdalena Gorczyca z Gimnazjum nr 1 w Redzie 
3 miejsce – Zuzanna Cichocka z Gimnazjum nr 1 w Gdyni 
 
KATEGORIA SCENKA : 
1 miejsce – grupa z Gimnazjum nr 2 w Gdyni 
2 miejsce – grupa z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie 
3 miejsce – grupa z Gimnazjum nr 1 w Redzie 
 
Nagroda organizatorów przyznana została Ewie Przybylskiej z Gimnazjum nr 1 w Gdyni 
Wyróżnienie otrzymała: Zuzann Kmiecik z Gimnazjum nr 2 w Gdyni 
Tytuł „Odkrycia roku” przyznany został Agacie Czech z Gimnazjum nr 1 w Gdyni i Jakubowi Nalepie z Gimnazjum nr 1 w Redzie 
 
Serdeczne gratulacje należą się wszystkim występującym, którzy odważyli się na dużej scenie w blasku reflektorów zaprezentować nam swoje 
umiejętności. Podziękowania składamy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, a przede wszystkim organizatorom 
tegorocznego finału : Joannie Bączek, Magdzie Drożańskiej-Hajdel i Łukaszowi Kamińskiemu. 
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