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"Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 

 życzymy wszystkim mieszkańcom Redy oraz gościom,  

aby te dni, pełne wiary w odradzające się życie, 

były przepełnione radością i nadzieją oraz dobrym,  

wiosennym humorem,  

a także wielu serdecznych chwil spędzonych w gronie  

najbliższych" 

 

Burmistrz Miasta Krzysztof Krzemiński 

                                      oraz 

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój 
 

                                                                        KAZIUKI    2013 
          

4 marca swoje  imieniny obchodzą Kazimierzowie. Z tej okazji po raz  dwudziesty odbyło się tradycyjne spotkanie  

samorządowe tzw. „KAZIUKI” w Karczmie „Zochlina” w Rumi. Znani jubilaci  to Kazimierz Plocie poseł na Sejm RP.;  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kazimierz Okrój Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie. 

Wśród osób, które zaszczyciły swoją obecnością znaleźli się  m.in. Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Marszałek Woj.   

         Fot. Iwona Miklewska – Szczygieł                                                                Fot. Ewa Perłowska 
 

Pomorskiego Mieczysław Struk, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski, Poseł na sejm RP Krystyna Kłosin oraz    

Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Spotkaniu  towarzyszyły rozmowy o wzajemnej współpracy samorządów,  

o ich planach i  inwestycjach na przyszłość. Warto zaznaczyć, że  imieniny znanych Kazimierzy są nie tylko formą do  

świętowania, ale również sprzyjają wzajemnej integracji sąsiadujących samorządów powiatu wejherowskiego i  puckiego.   
 

                                              Tekst: H. Ferra 

http://www.reda.pl/
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

 

Dnia 14 marca 2013 w świetlicy OSP Reda odbyły się eliminacje miejskie 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. Była to 36. edycja konkursu, w którym uczniowie musieli wykazać się 

wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej, historii straży pożarnych, taktyki oraz 

udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

Drużyna SP nr 3 w składzie: Bartosz Nowak (kl. 6 a), Anna Kaczmarek 

(kl.6 b) oraz Maciej Buja (kl. 6 c) zajęła I miejsce i zdobyła puchar ufundowany 

przez prezesa OM ZOSP RP Reda-Rumia. W klasyfikacji indywidualnej Bartosz 

Nowak zajął pierwsze miejsce i weźmie udział w eliminacjach powiatowych w 

Wejherowie, Anna Kaczmarek zajęła miejsce drugie, a Maciej Buja trzecie. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody. Turniej przyczynił się do  
poszerzenia wiedzy uczniów na temat ochrony przeciwpożarowej, udzielania 

pierwszej pomocy, a także przybliżył podstawowe zasady postępowania na  

wypadek powstania pożaru oraz innych zagrożeń.          Tekst: Grażyna Napieraj 

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ  PRZY SP  NR 2 W REDZIE  

Budowa Sali gimnastycznej 

przy SP 2 w Redzie rozpoczęła się w 

lipcu 2012 roku.  Zakończenie bu-

dowy wraz z odbiorem przewidziano 

na sierpień 2013 roku. Prace  
przebiegają  zgodnie z przyjętym 

harmonogramem.  

Od września 2013 roku  

sala  w pełni będzie służyć  

dzieciom. 
Sala Gimnastyczna będzie 

połączona z istniejącym  budynkiem 

szkoły  zaprojektowanym łącznikiem 

dobudowanym do budynku szkolne-

go. Bryła hali i łącznika jest zwarta 

w kształcie prostokąta o powierzchni 
użytkowej  1 201,59 m2   i kubaturze  

7 161,00 m3 .   

Wejście do Sali odbywa się 

przez wiatrołap,  z którego przecho-

dzi się do hallu, z którego prowadzą 

ciągi komunikacyjne z dostępem do 

toalet  ogólnodostępnych i pokoju 

nauczyciela, a także wejścia do  

szatni, natrysków, przebieralni oraz 

wc i dwóch wejść na salę sportową. 

Przy sali sportowej zlokalizowano  

dostępny z niej magazyn sprzętu  
sportowego. Wymiary areny sporto-

wej to 18,90 m x 26,0 m ograniczone 

stałymi elementami wyposażenia – 

ławkami widowni montowanymi do 

podłoża. 

Z hallu prowadzą dwie  

klatki schodowe na pierwsze piętro. 

Znajdują tam się trzy sale lekcyjne 

(dydaktyczne) oraz wc damskie i 

męskie, a także widownia. Na Sali 

gimnastycznej będzie zainstalowany 
systemu nagłośnienia. Zostanie  

również utwardzony kostką  

betonową teren przy  budynku Sali 

Gimnastycznej,  plac apelowy, droga 

ppoż. oraz  wykonany zostanie wjazd  

i wyjazd  od ulicy  F. Ceynowy.  

Tereny nieutwardzone działki  

zostaną  obsadzone trawą. 

          Tekst: Marek Kopicki 

 

      MBP REDA ZAPRASZA NA 

KOLEJNE SPOTKANIE Z  

PISARZEM 

 

Miejska Biblioteka  

Publiczna w Redzie serdecznie  

zaprasza na kolejne spotkanie z  

pisarzem w ramach Biesiady  

Literackiej. Tym razem gościem 

naszej Biblioteki będzie znany 

aktor Jerzy Stuhr. Spotkanie  

odbędzie się tym razem w niedzielę 

7 kwietnia o godzinie 12:00. 
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KONSULTACJE SPOŁECZNE AKTUALIZACJI 

STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDY 

 

Mieszkańcy Redy  

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, 

jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie Miasta 

Radni Miasta Redy  

 

W związku z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju  

Miasta Redy do 2020 roku uprzejmie prosimy o wzięcie 

udziału w konsultacjach społecznych niniejszego dokumen-

tu i poświecenie kilku minut na wypełnienie specjalnej 

ankiety. Wyniki konsultacji społecznych będą niezwykle 

przydatne w analizie potrzeb i problemów w Redzie, które 

zauważają sami mieszkańcy i podmioty społeczno-

gospodarcze. Na podstawie wniosków z konsultacji spo-

łecznych, a także materiałów eksperckich Urząd Miasta 

Redy przygotuje przydatną i przemyślaną aktualizację  

Strategii Rozwoju Miasta Redy do 2020 roku.  

 

Ankietę można pobrać w Urzędzie Miasta Redy, lub ze 

strony www.reda.pl, należy wypełnić ręcznie i oddać  

anonimowo do specjalnej urny w Biurze Obsługi Klienta 

tutejszego urzędu.  

 

MIESZKAŃCU ROZLICZ SIĘ W US  

W  WEJHEROWIE 

 

MIESZKAŃCU   REDY 

 

ROZLICZASZ  SIĘ  Z  PODATKU  DOCHODOWEGO 

ZRÓB TO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, 

 

TAM GDZIE STALE PRZEBYWASZ.  NIE MUSI BYĆ TO 

STAŁE ZAMELDOWANIE  

(art. 3. ust 1a. ustawy o podatku dochodowym) 
 

CHCESZ ŻEBY LEPIEJ ŻYŁO CI SIĘ W NASZYM  

MIEŚCIE, MOŻESZ SIĘ DO TEGO PRZYCZYNIĆ. 

CZĘŚĆ TWOJEGO PODATKU JEST  BOWIEM  

DOCHODEM MIASTA. 

 

ZŁÓŻ ZEZNANIE W URZĘDZIE SKARBOWYM  

W WEJHEROWIE. 

 

ZAPŁAĆ OPŁATĘ OD POSIADANIA PSA 

 

PRZYPOMINAMY, że w terminie do 30 kwietnia 2013 

roku należy dokonać opłaty od posiadania psa. 

Wysokość stawki opłaty od każdego psa wynosi 72,00 zł 

rocznie. 

Opłatę należy wpłacić wezwania na konto Urzędu Miasta 
Redy o nr 71 8350 0004 0000 6006 2000 0010. 

ZWOLNIONE z opłaty od psa są:   
1. osoby w wieku powyżej 65 roku życia prowadzące samo-

dzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania 1 psa 

2. podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z 

tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów  

3. osoby niepełnosprawne:  

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności - z tytułu posia-

dania jednego psa ale niezbędna jest kserokopia orzeczenia  

b) posiadające psa asystującego  

4. dyplomaci 

I MIĘDZYPOWIATOWA KONFERENCJA  

LOGOPEDYCZNA 

 

W dniu 13 marca 2013r. w Zespole Szkół nr 1 w 

Redzie odbyła się I Międzypowiatowa Konferencja  

Logopedyczna. W spotkaniu wzięli udział Zastępca Burmi-

strza Teresa Kania, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Redzie 

Marek Kamiński, Dyrektor Powiatowej Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej w Rumi Danuta Gimińska, Pełno-

mocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Wanda Chomacka, 

przedstawiciel Young Digital Planet S.A. Monika Zielińska, 

współtwórczyni programu Ortografitti z Bratkiem Małgo-

rzata Rożyńska oraz logopedzi z terenu miast Redy, Rumi, 

Pucka, Rekowa Górnego, Żelistrzewa, Mrzezina, Jastrzębiej 

Góry. Logopedzi mieli okazję się poznać, wymienić się 

wzajemnymi doświadczeniami w pracy w rodzimych  

placówkach, omówić organizację pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

               Konferencję, recytacją wierszy, uświetniły dzieci z 

klasy Ib i IIa- Szkoły Podstawowej Nr 4, przygotowane 

przez p. Annę Michalak oraz p. Beatę Nowak.  

      Wszystkim za pomoc oraz czynny udział w  

konferencji serdecznie dziękuję, Monika Wałdoch -  

organizator konferencji. Więcej informacji na stronie 

http://podstawowa.zs1reda.eu/psycholog-2/  

 

KONKURS GRANTOWY  

"AKTYWNA BIBLIOTEKA"   

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie bierze 

udział w konkursie grantowym "aktywna biblioteka", który 

prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w 

Polsce w ramach programu rozwoju bibliotek... 
 

Realizować będziemy projekt pn. „Zachowanie  

dokumentów życia społecznego i wszelkich informacji  

prasowych o mieście Reda z lat 1992-2012".  

Działanie to skierowane będzie przede wszystkim 

do młodzieży uczącej się, studiującej, pracowników  

naukowych, którzy będą chcieli uzyskać informacje związa-

ne z miastem, niezbędne do pracy i kształcenia się. Dzięki 

temu przedsięwzięciu również mieszkańcy miasta, a w 

szczególności Ci, którzy w naszym mieście zamieszkali od 

niedawna będą mogli zapoznać się z najnowszą historią 

miasta. 

http://www.reda.pl/
http://podstawowa.zs1reda.eu/psycholog-2/
http://www.biblioteka.reda.pl/page/konkurs-grantowy-aktywna-biblioteka-ar-180.html
http://www.biblioteka.reda.pl/page/konkurs-grantowy-aktywna-biblioteka-ar-180.html
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ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI DOTACJI NA ZADANIA PUBLICZNE W 2013 ROKU 
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Miasta Redy w realizacji jego zadań własnych. Miasto Reda  

współpracuje z sektorem pozarządowym wspierając realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe 

znając potrzeby lokalne mogą realizować je skuteczniej i efektywniej.  
W wyniku ogłoszonego konkursu na zadania publiczne w roku 2013 organizacje  pozarządowe działającymi na terenie 

miasta Redy, otrzymały dotacje na realizację złożonych projektów w wysokości podanej w poniższej tabelce. 

 

Tabela: Zestawienie wysokości dotacji na zadania publiczne w 2013 roku 

L/p Nazwa organizacji Kwota dotacji  2013 r. 

1. Miejski Klub Sportowy „ORLĘTA” 90.000,- zł 

2. UKS „Jedynka” 37.000,- zł 

3. Klub Sportowy „Błyskawica” 6.400,- zł 

4. Towarzystwo Przyjaciół Sportu „CELTIC” 3.400,- zł 

5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły 

„Czwórka” 

7.500,- zł 

6. Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Pomoc 

Osobom Niepełnosprawnym „DUET” Rumia 

1.000,- zł 

7. Polski Związek Emerytów i Rencistów O/Reda 5.000,- zł 

8. Nadmorska grupa Fotograficzna Wejherowo 1.500,- zł 

9. Polski Związek Niewidomych 1.000,- zł 

10. Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto  

Stowarzyszenie Sportowe 

10.000,- zł 

11. PCK Zarząd Rejonowy Wejherowo 1.920,- zł 

12. Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki 14.000,- zł 

13. Stowarzyszenie SPON 3.000,- zł 

14. ZHP Hufiec Rumia 4.000,- zł 

15. Stowarzyszenie „KUNSZT” 6.000,- zł 

16. Gdyński Klub KYOKUSHIN-KAN-KARATE-DO 1.000,- zł 

17. Stowarzyszenie NOWE BETLEJEM 1.000,- zł 

18. TKS „Reda-Ciechocino” 11.000,- zł 

19. Stowarzyszenie Redzka „Szóstka” 3.000,- zł 

20. Stowarzyszenie „KULTYRNATYWA” 3.500,- zł 

21. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 11.520,- zł 

22. Stowarzyszenie „Wsparcie dla Słabszych” 1.600,- zł 

23. Parafia p.w.  Św. Wojciecha Reda-Ciechocino 3.000,- zł 

 

AKCJA CHARYTATYWNA „PALEMKA DLA…”  
 

W Niedzielę Palmową już po raz kolejny została przeprowadzona nasza tradycyjna akcja charytatywna, podczas której 

uczniowie z Gimnazjum nr 2 sprzedawali przy redzkich kościołach palemki, z których dochód przeznaczany jest na wsparcie 
leczenia i rehabilitacji ciężko chorych dzieci z naszego miasta. Akcję tę realizujemy wspólnie z Gimnazjum nr 1. Pieniądze 

 zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z Redy, w tym potrzebującym z obwodu naszej szkoły.   

              Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przygotowali palemki oraz wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w 

pomoc i przygotowaniu palemek.  

              W niedzielę od godziny siódmej do południa, przy trzech redzkich kościołach palemki sprzedawała liczna grupa naszych 

wolontariuszy pod opieką nauczycieli. Ich wytrwałość, mimo panującego zawsze przenikliwego chłodu i wiatru - zasługuje na 

ogromne uznanie i podziękowanie.     Tekst: I. Nowicka 
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SPOTKANIA PODRÓŻNIKÓW 

 

 8 marca 2013 roku uczniowie klasy trzeciej „b” i „d” 

Gimnazjum nr 1 w Redzie wybrali się na wycieczkę do  

Gdyni, która w dniach 8-10 marca stała się podróżniczą  
stolicą Polski. Uczestniczyli w XV Ogólnopolskich Spotka-

niach Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów. W podróż dooko-

ła świata zabrali publiczność niezwykli przewodnicy, ludzie, 

którzy kochają dalekie wyprawy, są wrażliwi, tolerancyjni i 

potrafią pokonywać własne słabości. Łukasz Stecko opowia-

dał o podróży  po Azji, podczas której zwiedził Rosję,  

Mongolię, Chiny, Wietnam, Kambodżę, Laos, Tajlandię oraz 

Indie. Marcin Jank i Jacek Tenderenda zaprezentowali  

wyprawę po bezludnych terenach mroźnej Islandii, a  

Katarzyna Dybżyńska pokazała Palestynę, po której oprowa-

dzał ją głuchoniemy przewodnik. Dzięki Bartoszowi  
Bartoszewiczowi można było poznać nie tylko trzy stolice 

Kurdystanu, ale przede wszystkim losy narodu, który żyje na 

terytorium kilku krajów. Natomiast Igor Strojecki zaprezen-

tował sylwetkę oraz niezwykłe zdjęcia wybitnego polskiego 

badacza, odkrywcy starożytnej Samarkandy, Leona  

Barszczewskiego.  

 Uczniom najbardziej podobała się prezentacja  

„azjatyckiego wagabundy” Łukasza Stecko, który nie tylko 

opowiadał z pasją o swoich przygodach, ale także udzielał 

praktycznych porad, jak przygotować się do takiej podróży. 

„Spotkaniom” towarzyszyła wystawa  FotoGlob oraz prezen-

tacja książek o tematyce podróżniczej. Każdy mógł znaleźć 
coś ciekawego dla siebie. Pomysłodawcą i organizatorem tej 

niezwykłej wycieczki była nauczycielka geografii mgr Halina 

Klajnszmit.                                    Tekst: Alina Gajewska 

 

ŚWIĘTO STEFANA ŻEROMSKIEGO W SP3 

                                                       

Tradycyjnie w marcu Szkoła Podstawowa nr 3  

obchodziła Święto Patrona Szkoły – Stefana Żeromskiego. W 

tegorocznym konkursie, przygotowanym przez panie  

bibliotekarki: Teresę Dopke i Mirosławę Wróblewską, wzięli 

udział wszyscy uczniowie z klas 4 – 6, którzy przygotowywa-
li się kilka dni do testu sprawdzającego wiadomości o życiu i 

twórczości naszego patrona. Każda klasa pisała test o różnym 

stopniu trudności. Aż 16 uczniów osiągnęło najlepsze wyniki 

w tym sprawdzianie. 

 Ponadto w tym roku wzięliśmy udział w ogólnopol-

skim konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. 

Stefana Żeromskiego w Warszawie, w związku z 150  

rocznicą urodzin pisarza, przypadającą w 2014 roku.  

Uczniowie ze szkół podstawowych, noszących imię  

Żeromskiego biorą udział w konkursie plastycznym, w  

którym technika prac poświęcona życiu i twórczości naszego 
patrona jest dowolna. Ogłoszenie wyników tego ogólnopol-

skiego konkursu nastąpi w październiku, kiedy to z najład-

niejszych prac zostanie stworzony kalendarz. Mamy nadzieję, 

że i nasze prace znajdą się w tym szczególnym kalendarzu. 

 Natomiast w czwartek, 21 marca w szkole odbył się 

apel, podczas którego nastąpiło podsumowanie szkolnego 

konkursu oraz wręczenie nagród. Najwyżej oceniono wiedzę i 

prace klasy 4a, która zajęła I miejsce. Klasa 5b zdobyła II 

miejsce, zaś III miejsce należało do klas 5a i 4b. Zwycięskie 

klasy otrzymały dyplomy oraz nagrody.   

Serdecznie gratulujemy!              Tekst: Teresa Dopke 

 

II POWIATOWY KONKURS WIEDZY  

EKONOMICZNEJ ROZSTRZYGNIĘTY 

 

Dnia 28 lutego w Gimnazjum nr 2 w Redzie odbyły się  

eliminacje finałowe II Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Ekonmicnej zorganizowane przez p. Katarzynę Gniewek,  

p. Elżbietę Rybarczyk oraz p. Justyną Zabrodzką. W  

rozgrywkach brali udział uczniowie z czterech szkół, którzy 

najpierw rozwiązywali zadania testowe, a następnie odpowia-

dali na pytania przygotowane przez ekspertów. Gimnazjaliści 
musieli wykazać się między innymi wiedzą z zakresu banko-

wości, marketingu, przedsiębiorczości, a także umiejętnością  

prawidłowego wypełniania druków urzędowych, układania 

biznesplanu oraz analizą CV w odniesieniu do konkretnego 

ogłoszenia o pracę.  W komisji eksperckiej zasiedli nauczy-

ciele ze szkół biorących udział w konkursie oraz p. Teresa 

Kania, p. Hanna Janiak, p. Jan Skrobul i p. Leszek Klebba. 

Zwycięzcami konkursu zostali: 

I miejsce – Jakub Ruthz Gimnazjum nr 3 w Wejherowie 

II miejsce - Izabela Kiedrowicz z Gimnazjum nr 3 w  

Wejherowie 
III miejsce – Maciej Renusch z Gimnazjum nr 2 w Redzie 

Wyróżnienie – Maciej Łuka z Gimnazjum nr 2 w Rumi. 

 

Zwycięzcy uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe - 

sprzęt elektroniczny i komputerowy.   

                                             Tekst:  Justyna Zabrodzka 

  

XVII MIEJSKI KONKURS WIELKANOCNY W  

ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 

 – PALMY I KURCZAKI W ŚNIEŻNEJ SCENERII 
 
Za oknem zima, zaspy i śnieg – w tym roku wystąpiła  

bardzo nietypowa aura podczas konkursu. Już po raz siedemnasty 
odbył  się  w Redzie Miejski Konkurs Wielkanocny, którego organi-
zatorem  był Zespół Szkół nr 2 we współpracy z Parafią Św.  
Wojciecha w Ciechocinie i MOKSiRem.  
 W skład jury oceniającego prace weszły: Marzenna  
Jodłowska – przewodnicząca jury (MOKSiR), Bogdana Gołojuch, 

Aleksandra Rost, Wanda Parcelewska  i Joanna Mroczek  
(Stowarzyszenie "Kunszt") oraz Agnieszka Brzezińska ( ZS2). 

Na konkurs wpłynęło łącznie 251 prac, w tym 113 palm, 
90 jaj wielkanocnych, 84 kurki i kurczaki, 11 grafik oraz 51 kolaży 
przedstawiających „ Panią Wiosnę”. W scenerii zimowej - małe 
dzieła dawały namiastkę spóźniającej się wiosny. 

Najciekawszymi pracami okazały się kury, kurki i  
kurczaczki wykonane przez najmłodszych uczestników klas I- III 

szkoły podstawowej. Dzieci wykazały się wielką inwencją w dobo-
rze materiałów. Użyły krepy, piór, filcu, wełny i innych materiałów 
naturalnych. Można było zaobserwować gotowe formy kurczaków, 
do ozdobienia których wykorzystano technikę quillingu – rolowane-
go papieru, poznaną w ubiegłym roku. Kurczaki i kury dzieci  
mieniły się kolorami, odzwierciedlając prawdziwą radość ze  
zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

W palmach przeważały formy z bibuły łączonej z  

bukszpanem. Jednak na wystawie można było zobaczyć także próby 
wykonania prac tylko z tradycyjnego materiału jak np.: trzcina, 
owies, czy bazie.   

Jajka wielkanocne klas IV - VI zdominowały nowe  
tworzywa dostępne dla rękodzieła. Zwracały uwagę zwłaszcza  
mieniące się cekiny, które stały się materiałem stosunkowo prostym 
w użyciu dla dzieci. Największe jajko wysokości ok.1 metra  
wykonał Paweł Sawicki z kl.Vb z Zespołu Szkół nr 2.  

Natomiast grafika przedstawiająca zwyczaje wielkanocne 

okazała się bardzo trudna dla uczniów gimnazjum, gdyż często 
zamiast zwyczajów rysowali symbole nadchodzących świąt.  

Bardzo efektownie i kolorowo najmłodsze przedszkolaki i 
dzieci z zerówki przedstawiły Panią Wiosnę, na którą wszyscy  
czekają z utęsknieniem. 
  Łącznie przyznano 58 nagród i wyróżnień. Jury bardzo 
wysoko oceniło poziom konkursu.  Część najciekawszych prac 
zostanie przeniesiona do kościoła Św. Wojciecha w Ciechocinie i 

pokazana mieszkańcom Redy.  
Tekst: B. Zawal - Brzezińska 
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UWAGA MIESZKAŃCY ! 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

W REDZIE 

 

W dniach 5-6.04.2013r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców Redy Objazdową 
Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych. W trakcie zbiórki, można nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, takie jak:  

 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów telewizora) 

- resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki 

- środki ochrony roślin i owadobójcze 

- zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje 

- przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane lekarstwa 

- świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry 

- przełączniki, baterie i akumulatory 

 

Odpady odbierane będą od mieszkańców według poniższego harmonogramu: 

PIĄTEK- 05.04.2013 

POSTOJE PRZY SZKOŁACH 

 

SOBOTA- 06.04.2013 

ZBIÓRKA OBJAZDOWA 

 

9:00 Prywatna Szkoła, ul. Norwida 59 

9:40 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 

10:20 Zasadnicza Szkoła Rzemiósł Różnych, ul. Gdańska 33 

11:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Łąkowa 36/38 

11:40 Zespół Szkół nr 2, ul. Brzozowa 30 

12:20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Rekowska 36 

13:20-13:40 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gniewowska 33 

 
Przypominamy, że odpady niebezpieczne zbierane są także  

w systemie pojemnikowym: 

- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach  

oświatowych, handlowych, Urzędzie Miasta Redy 

- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych le-

karstw ustawione są w aptekach 

9:00 ul. Fenikowskiego (tył sklepu Lidl) 

9:20 ul. Szkolna 20 

9:40 ul. Spokojna 31-33 

10:00 ul. Jana Pawła II/Bielawy 

10:20 ul. Łąkowa 29-39 

10:40 ul. Kazimierska/Wiśniowa 

11:00 ul. Brzozowa/Jodłowa 

11:20 ul. Długa/Graniczna 
11:40 ul. 12-go Marca/Jaśminowa 

12:00 ul. 12-go Marca/Ogińskiego 

12:30 ul. Buczka 29-31 

13:00-13:20 ul. Gniewowska 14 (Lewiatan) 

 

Także przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, sprzedawca (detaliczny lub hurtowy) ma obowiązek 

przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju. 

 

UWAGA ! 

 

W czasie trwania zbiórki, odpady niebez-

pieczne należy osobiście dostarczyć do sa-

mochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie 

dotyczy odpadów niebezpiecznych powsta-

łych w wyniku działalności gospodarczej. 

 

KONTAKT 

 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i 

Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: /58/ 6246611, dgo@kzg.pl 

ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: /58/ 6247515, dos@kzg.pl 

 

mailto:dgo@kzg.pl
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WYNIKI REDZKIEJ LIGII SIATKÓWKI 

 
Dnia 16.03.2013r. na hali ZS1 w Redzie odbył się ostatni turniej Redzkiej Ligi Siatkówki. W zawodach udział wzięły wszystkie zespoły, które 
rywalizowały w zmaganiach od 4 miesięcy. Jest to największa liga amatorska siatkówki w Powiecie Wejherowskim. 
 

Wyniki: 
 

Grupa A:                        Grupa B:                    Grupa C:  Grupa D:       Półfinały:    Mecz o III miejsce: 
1m Wiksa 4pkt          1m Żuczki 4pkt           1m Hawana 4pkt      1m Śledzie 6pkt           Bukowa - Śledzie 2:1       Śledzie - Hawana 0:2 

2m Astra 2pkt          2m Dark Team 2pkt    2m Dino 2pkt            2m Bukowa 4pkt       Hawana - Żuczki 0:2  
3m Gimnazjum 0pkt       3m ES Kadra 0pkt       3m Chiquita 0pkt      3m Bolszewo 2pkt                                               

4m Familia 0pkt 
Finał: Bukowa - Żuczki 0:2  
 

 
Klasyfikacja końcowa: 1m Żuczki 150pkt, 2m Wiksa 142 pkt, 3m Hawana 135pkt, 4m Bukowa 134pkt, 5m Śledzie 121pkt, 6m Astra 109pkt, 

7m Bolszewo 97pkt, 8m ES Kadra 86pkt, 9m Tybet 85pkt, 10m-11m Dino 79pkt,Dark Team 79pkt, 12m Chiqita 76pkt, 13m UM Reda 74pkt, 
14m Gimnazjum 62pkt, 15m Familia 65pkt, 16m Smutna Panda 42pkt, 17m 39 i pół 38pkt,  

Nagrody indywidualne: 
Najlepszy zawodnik - Artur Miotk 
Najlepsza zawodniczka - Ola Masalska 
Najsympatyczniejsza drużyna - TKS Dinozaury 
Miss Ligi - Karolina Gawryś 
Mister Ligi - Kloka Adam 
 

      Dla uczestników MOKSiR ufundował pamiątkowe puchary oraz medale, które wręczył Dyrektor MOKSiR Pan Jerzy Conradi. 

 

MISTRZOSTWA REDY W PIŁCE RECZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHŁOPCÓW  
 

Dnia 18.03.2013r. na hali ZS1 w Redzie odbyły się Mistrzostwa Redy w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych.  

Wyniki: 
1m SP3 7pkt, 2m SP6 7pkt, 3m SP4 4pkt, 4m SP2 2pkt, 5m SP5 0pkt 
 

* o pierwszym miejscu w tabeli przy równej liczbie pkt zdecydował bilans rzuconych bramek. 

Składy drużyn: 

 
1. SP 3: Kloka M, Lewandowski K, Sobczak P, Bralczyk W, Zawitkowski M, Samocki A, Kwiatkowski A, Grubba K, Bognacki H,  
Kamiński P, Gruba J, Zalewski K, opiekun K.Hajdel 
2. SP 6: Miotk P, Śmielak R, Wajs M, Olszak M, Gurski K, Czapiecki M, Koj D, Bratke M, Sztamma N, Joachimek B, Trocki K,  
Potocki G, opiekun M. Gawryjołek 
3. SP 4: Łaziński K, Wilma M, Sokołowski K, Kasprowicz M, Potrykus Ł, Sawczuk G, Urban P, Świątek J,  Lewandowski K, Miotk D, Wi-
śniewski M, opiekun A. Hoge.  
 

Dla 3 najlepszych drużyn MOKSiR ufundował pamiątkowe puchary oraz medale. Drużyna SP3 będzie reprezentować Redę na Mistrzostwach 
Powiatu. Życzymy powodzenia! 
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JUDOKA Z REDY NA PODIUM 

 

W Hali Judo Zespołu Sportowego Marynarki 

Wojennej przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia 

Oksywie, odbyły się na trzech matach Mistrzostwach 
Regionu Pomorskiego młodzików/-czek, juniorów / 

juniorek młodszych, juniorów/juniorek Pomorskiego 

Okręgowego Związku Judo w Gdańsku. W turnieju  

wystartowało 259 zawodniczek i zawodników w  

kategoriach: młodziczki, młodzicy; juniorki młodsze,  

juniorzy młodsi; juniorki, juniorzy. Reprezentowali 30 

klubów, 4 województw /Zachodniopomorskie,  

Warmińsko – Mazurskie, Kujawsko – Pomorskie, 

Pomorskie/. Wśród medalistów był zawodnik z Redy, 

Jakub Rosłonowski, który obronił tytuł z roku ubie-

głego w kat. junior młodszy /waga 73 kg, UKS Galeon 
Gdynia/, od 2012 r. uczeń wejherowskiego ”Elektry-

ka”. Aby stanąć na najwyższym stopniu podium  

pokonał w efektownym stylu przez ippon (pełny rzut) 

trzech przeciwników. W wyższej kategorii wiekowej – 

juniorów wywalczył drugie miejsce, po pokonaniu przez ippon czterech przeciwników w finale uległ doświadczonemu zawodn i-

kowi Tobiaszowi Puzyr (S GKS Wybrzeże Gdańsk) . Najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy. 

Zawodnicy/-czki niższej kategorii wiekowej mieli prawo startu w wyższej. Była to inauguracja sezonu w województwie  

pomorskim i sprawdzian młodych judoków przed ważnymi startami krajowymi i międzynarodowymi. Tekst: Michał Kaczmarek 

 

COMENIUS REGIO W BURSIE  

 

Przedstawiciele Urzędu Miasta Redy, 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz TKS Reda –  

Ciechocino, pod przewodnictwem Zastępcy  

Burmistrza Miasta Teresy Kani, wzięli udział w  

konferencji „Rozwój gospodarki regionów szansą 

na sukces zawodowy młodych ludzi”. Została ona 

zorganizowana przez Uniwersytet w Bursie w 

ramach realizowanego wspólnie z Turcją projektu, 

dotyczącego kształtowania kluczowych umiejętno-

ści niezbędnych absolwentom na rynkach pracy. 

Delegacja odwiedziła szkołę Faik Çelik 

Girls’ Vocational High School, w której zapoznała 
się z systemem kształcenia zawodowego oraz 

systemem praktyk zawodowych. Dzieci z  

przedszkola Dumplupinar Anaokulu, które jest 

jednym z partnerów w projekcie, przedstawiły tradycyjne potrawy polskie i tureckie oraz tradycyjne obrzędy związane z  

zamążpójściem.  Instytucje partnerskie obu regionów wspólnie opracowały ilustrowany pracami dzieci słownik nowoczesnych 

zawodów, zawierający również często używane zwroty i przykłady CV. Ma on służyć jako pomoc młodym ludziom na  

międzynarodowych rynkach pracy. 

Ważnym elementem wizyty było spotkanie z Gubernatorem Miasta Bursy Sahabettin Harput, podczas którego  

Zastępca Burmistrza Redy Teresa Kania, w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, przekazała 

list intencyjny z propozycją nawiązania współpracy gospodarczej, która jest bardzo ważna dla obu regionów w związku z  

nadchodzącym jubileuszem 600-lecia stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami.                       
Tekst: Mirosława Niewiadomska 

 

MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA W HOLANDII 

 

W dniach od 3 marca do 8 marca 15 uczniów Gimnazjum nr 2 brali udział w wymianie językowej z holenderskim  

Zwolle. Uczniowie byli pod opieką nauczycieli: Sandry Irzyk oraz Tomasza Grodzickiego. Do Zwolle przyjechaliśmy w  

godzinach południowych i po krótkim przywitaniu uczniowie udali się do goszczących rodzin.  

W Holandii czekał na nas bogaty we wrażenia program pobytu. Braliśmy udział w zawodach sportowych, wycieczce do 

Amsterdamu i wielu innych atrakcji, których nie sposób wymienić. Mieliśmy przyjemność skosztować dań typowo holenderskich 

na wieczorku zorganizowanych przez rodziców  holenderskich uczniów. Uczniowie mieszkając u rodzin holenderskich, nie tylko 

mieli możliwość trenowania umiejętności językowych w autentycznych sytuacjach, ale również poznania kultury innego narodu, 

oraz budowania najbardziej podstawowych więzi międzyludzkich i wymiany międzykulturowej na poziomie życia  
codziennego. Wydawałoby się, że 5 dni to sporo czasu, ale dla nas minął on zbyt szybko, gdyż obfitował w szeroką gamę  

wrażeń. Nasi uczniowie szybko pokonali bariery językowe, zacieśniając nowe przyjaźnie i nawiązując nowe znajomości.   

      Tekst: Sandra Irzyk 
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