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KONKURS WIEDZY O MTK 
           
          Dnia 26 kwietnia 2007roku w SP2 w Redzie już po raz trzeci 
odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o MTK dla 
uczniów klas trzecich szkół podstawowych MTK. Jak co roku 
organizatorami konkursu były Panie: Regina Klein  
i Katarzyna Rendaszka-Miotke z SP2 Reda oraz nauczyciele klas 
trzecich zaprzyjaźnionych szkół MTK. 
          W tym roku honorowymi gośćmi konkursu byli: Pani Danuta 
Basendowska - Dyrektor SP2 Reda oraz Pan Janusz Molak - 
zastępca Burmistrza Miasta Redy.  
      Celem konkursu jest: doskonalenie orientacji w położeniu i 
warunkach naturalnych Redy, Rumi, Wejherowa oraz powiatu 
wejherowskiego, poznanie władz samorządowych w/w miast oraz 
władz powiatowych, poznanie przeszłości i perspektyw rozwoju 
miast MTK oraz powiatu wejherowskiego, zintegrowanie środowisk 
uczniowskich szkół MTK. 
          Konkurs przebiega trójetapowo, na przełomie 3 miesięcy: 
etap I (eliminacje klasowe): przygotowywany i przeprowadzony 
przez nauczycieli  w swoich klasach, po którym wyłaniane są 5-
osobowe zespoły rywalizujące ze sobą  w eliminacjach szkolnych. 
etap II (szkolny): zorganizowany i przeprowadzony przez szkolną 
komisję konkursową - zwycięski zespół trafia do finału 
międzyszkolnego. 
etap III (finał): w tym roku do finału zakwalifikowały się drużyny ze 
SP-6 w Rumi i SP-2 w Redzie. Międzyszkolną komisję konkursową 
tworzyły Panie: Barbara Bisha i Ewa Mamrot z SP6 Rumia oraz 
Jolanta Kondratiuk i Elżbieta Józefowicz z SP2 Reda.  
          Jury na bieżąco oceniało zmagania zawodników oraz 
przygotowane wcześniej prace plastyczne promujące swoje miasto. 
Komisja konkursowa uznała, że poziom przygotowania uczniów był 
niezwykle wysoki i wyrównany, dlatego też przyznała I miejsce obu 
zespołom. 
          Wszyscy uczestnicy etapów szkolnego i międzyszkolnego 
otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez: Starostę Powiatu 
Wejherowskiego, Prezydenta Miasta Wejherowa oraz Burmistrzów 
Miast: Redy i Rumi. 
 

 
 
 

ZAWODY W BRISTONAS 
           
          W dniu 5 maja w Birstonasie, uzdrowiskowej miejscowości na 
Litwie położonej nad Niemnem, zostały rozegrane XXI 
Międzynarodowe zawody w chodzie sportowym o Memoriał 
wicemistrza olimpijskiego Antono Mikeno. 

Wystartowało w nich 198 zawodników z Estonii, Holandii, 
Litwy, Łotwy i Polski. Bardzo dobrze w tej międzynarodowej 
rywalizacji zaprezentowali się chodziarze z Redy. Mistrzyni Europy 
Janina Łuniewska zwyciężyła na dystansie 3 km w kategorii 
weteranek  w czasie 15:50. Natomiast czwarte miejsca na dystansie 
5 km zajęli: Paweł Łuniewski w kategorii seniorów z wynikiem 
21:38, co jest jego nowym rekordem życiowym oraz Mirosław 
Łuniewski w kategorii weteranów z rezultatem 25:06. Wyjazd 
redzkich chodziarzy na zawody sponsorowany był przez właściciela 
Firmy „Czesbud” Reda. 

 

 
 

SPOTKANIE Z BURMISTRZEM MIASTA LUBLI ŃCA 
 
          W dniu 11 maja w tutejszym urzędzie miała miejsce wizyta 
Burmistrza Miasta Lublińca Pana Edwarda Maniury. Celem 
spotkania z Burmistrzem Miasta Redy było omówienie zakresu 
nawiązania współpracy i przyjaźni pomiędzy Lublińcem-Śląsk, 
Łowiczem-Kurpie i Redą-Kaszuby. Podpisanie porozumienia w tej 
sprawie ma nastąpić na Uroczystej Sesji Rady Miasta w ramach 
czerwcowych obchodów Dni Miasta Redy. 
 
 
 
 



KONKURS  POEZJI  I  DRAMY  ANGIELSKIEJ 
          W tym roku, już po raz szósty, aula Gimnazjum nr 1 w Redzie 
była świadkiem zmagań konkursowych podczas kolejnej edycji 
Konkursu Poezji i Dramy Angielskiej ‘English Poetry and Drama 
Contest’. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności aktorsko-
wokalne w trzech kategoriach: scenki, wiersza oraz piosenki. 
Motywem przewodnim w tym roku był temat: „A day of my life” 
(„Dzień z mojego życia”).  
          Organizatorami konkursu były nauczycielki języka 
angielskiego Gimnazjum nr 1 w Redzie, Panie Marlena Jasińska, 
Joanna Bączek, Karolina Majewska. Swoją pomocą służyły także 
Panie Agnieszka Tatara i Magda Hajdel – nauczycielki Gimnazjum 
nr 1 w Redzie. Konkurs swoją obecnością zaszczycili Burmistrz 
Miasta Reda, Pan Krzysztof Krzemiński, Z-ca Burmistrza Miasta 
Reda, Pan Janusz Molak, Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowo, Pan 
Bogdan Tokłowicz, Z-ca Burmistrza Miasta Rumia, Pani Iwona 
Romanowska oraz Dyrektor ZS nr 1 w Redzie, Pan Marek 
Kamiński. 
          Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Pani 
Mariola Bogucka – metodyk nauczania języka angielskiego, 
wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Pani Marta Więcławska – 
reprezentant metodyczny wydawnictwa Pearson Longman, Pani 
Izabela Nikielska – nauczyciel języka angielskiego Gimnazjum nr 2 
w Wejherowie, Pani Joanna Bączek – pedagog i nauczyciel języka 
angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Redzie oraz Pani Karolina 
Majewska – nauczyciel języka angielskiego i muzyki w Gimnazjum 
nr 1 w Redzie. 
          Zdobywczynią I nagrody w kategorii „wiersz” była Barbara 
Szymańska z Gimnazjum nr 2 w Wejherowie za deklamację utworu 
własnego pt. „An empty mind”. W kategorii „scenki” I miejsce 
otrzymała grupa Just Teens z Gimnazjum nr 2 w Redzie za 
przedstawienie „The Last Chance”. W kategorii piosenki I nagrodę 
zdobyły Monika Konieczna i Dominika Korab – uczennice 
Gimnazjum nr 1 w Redzie śpiewając „Just like a pill”. Impreza nie 
mogłaby się odbyć, gdyby nie nasi sponsorzy. Składamy serdeczne 
podziękowania Burmistrzowi Miasta Reda i Urzędowi Miasta Reda 
za ufundowanie statuetek dla zwycięzców I nagród oraz dyplomów 
jak również słodyczy dla wszystkich uczestników konkursu. 
Dziękujemy także wydawnictwom Pearson Longman, Oxford 
University Press, Macmillan oraz Ogólnopolskiej Sieci Sklepów 
RTV/AGD „AVANS”, którzy niezwykle hojnie obdarowali 
nagrodami naszych konkursowiczów. Jesteśmy także wdzięczni 
Cukierni „Malczewscy” z Redy oraz Cukierni „Capri” za wspaniały 
poczęstunek i Pani Anecie Bijan za ufundowanie kubków z logo 
szkoły. (Autor artykułu: Karolina Majewska) 
MAJOWY FESTYN RODZINNY W ZESPOLE SZKÓŁ 

NR 2 W REDZIE 

 
  

 
 

           W  niedzielę 13 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Redzie odbył 
się Majowy Festyn Rodzinny. Na przybyłych gości wśród których 

znaleźli się m.in. burmistrz miasta Redy Krzysztof Krzemiński,         
z–ca burmistrza Redy Janusz Molak, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie  Kazmierz Okrój, proboszcz Parafii Św. 
Wojciecha w Ciechocinie Zbigniew Kerlin, czekało wiele atrakcji. 
Można było np. wysłuchać słowno – muzycznych aranżacji wierszy 
Juliana Tuwima, obejrzeć tańce regionalne w wykonaniu uczniów 
klasy „OA” oraz wysłuchać wierszy w języku kaszubskim. 
          Bardzo podobały się również pokazy tańca towarzyskiego w  
wykonaniu Darii Witkowicz i Krystiana Chojnowskiego z IIIC 
gimnazjum, którzy tańczyli m.in. tango, rumbę, sambę i mambo. 
Ponadto występowały liczne grupy taneczne, np. z „Centrum Tańca 
Szczepan”, „Intro”, „Astra Best”. Kilka występów nawiązywało do 
trwającej właśnie aury wiosennej, która chwilami zsyłała nieco 
deszczu, np. przedstawienie przygotowane przez dzieci z klasy „OB” 
„Z wiosną za pan brat”, czy też „Z piosenką i tańcem  na majówkę” 
w wykonaniu uczniów z klas 1A i 1B. Spore zainteresowanie 
publiczności wzbudziło także przedstawienie dzieci z klasy IIC 
„Czary Mary” oraz anglojęzyczny spektakl uczniów z klas starszych 
„Wenus and Ice”. Młodzież gimnazjalna przygotowała natomiast 
interesujące przedstawienie zatytułowane „Ostatnia szansa”. Oprócz 
występów artystycznych goście mogli wziąć także udział w licznych 
konkurencjach sportowych, np. kręgle, strzelnica, spacer na 
szczudłach, przejażdżki konne. Odbył się też sędziowany przez 
dyrektora szkoły, Jana Skrobula, mecz piłki siatkowej między 
uczniami a rodzicami,  który zakończył się wygraną rodziców.  
          Jedną z festynowych atrakcji był również pokaz sprawności 
Straży Pożarnej, która gasiła zainscenizowany pożar fiata oraz 
licytacja tortu z nowym logo szkoły, w której zwyciężył pan 
Kazimierz Okrój.  
          Niewątpliwie jednak największym zainteresowaniem cieszyła 
się kawiarenka z domowymi ciastami upieczonymi przez rodziców 
naszych  uczniów oraz Wielka Loteria Fantowa, która była możliwa 
dzięki darom ze strony licznych sponsorów, którym dyrekcja szkoły 
składa serdeczne podziękowania. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody 
wszyscy uczestnicy festynu bawili się znakomicie. 
(tekst: Teresa Dopke) 

ZARZĄDZENIE  BURMISTRZA 
           
          Burmistrz miasta Redy Krzysztof Krzemiński zarządza 
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta 
Reda w sprawie włączenia w granice administracyjne miasta 
Redy części obrębu geodezyjnego Moście Błota-Gmina Puck o 
powierzchni ok. 545 ha oraz wyłączenia z granic 
administracyjnych Gminy Miasta Reda działki nr 189/5 o 
powierzchni 0,3136 ha i włączenie jej w granice administracyjne 
Gminy Miasta Wejherowa. 
           Konsultacje w tej sprawie odbędą się w auli Zespołu szkół 
nr 1 w Redzie przy ulicy Łąkowej w dniu 21.06.2007r. o godzinie 
18:00. 
 

MONOGRAFIA  REDY 
          Autorzy Monografii Redy serdecznie zapraszają na spotkanie 
11 czerwca 2007r. o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, przy ulicy Derdowskiego 3. 
 

INFORMACJA 
 
       Przypominamy, że istnieje Ustawowy obowiązek wymiany 
dowodów osobistych, wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. do 
dnia 31 grudnia 2007r. (starego typu – zielone książeczkowe). 
Istotna sprawą jest, aby wymiany dowodu nie zostawiać na ostatnią 
chwilę, co może skutkować długim oczekiwaniem w kolejce do 
złożenia wniosku i wydłużonym czasem oczekiwania na nowe 
dokumenty. Dlatego zwracamy się z prośbą o sukcesywną wymianę 
dowodów osobistych. Wnioski o wydanie dowodu osobistego należy 
składać osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich w godzinach 
pracy Urzędu. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie  
przyjmuje interesantów 

w poniedziałki, w godzinach 
16:00 – 17:00 

 



SPOTKANIE DOTYCZ ĄCE MOŚCICH BŁOT  
 
          W dniu 16 maja 2007r. Burmistrz wraz z Przewodniczącym 
Rady spotkali się Wójtem Gminy Puck w Urzędzie Gminy w Pucku. 
Tematem spotkania było przygotowanie dokumentów niezbędnych 
do uruchomienia procedury włączenia Mościch Błot w granice 
miasta Reda. W trakcie spotkania przedstawiciele Gminy Puck 
określili w końcu przedmiot przekazania- jest to obszar ok. 545 ha (a 
nie jak poprzednio podawano 435 ha, czy też 515 ha). Ustalono, iż 
Rada Miejska w Redzie na podstawie dostarczonych materiałów 
podejmie stosowne uchwały. Po czym Gmina Puck wystąpi do 
MSW z wnioskiem o wyłączenie Mościch Błot z Gminy Puck i 
włączenie ich w granice administracyjne Redy. 
 

 
 
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SPÓŁKI ENERGA  

 
          17 maja Burmistrz gościł w UM Reda przedstawicieli spółki 
„ENERGA”. Tematem spotkania były warunki wykonania 
oświetlenia terenów przy „oczku wodnym’ nad rzeką Redą. 
Oświetlenie to jest niezbędne dla planowanego w tym miejscu 
festynu z okazji 40-lecia Miasta. „Energa” zapewni niezbędne 
materiały do wykonania 10 punktów świetlnych, Miasto wykona 
projekt, natomiast firma „Stel” wykona nieodpłatnie niezbędne 
prace. Dodatkowo „Energa” dokona wymiany 6 punktów świetlnych 
w celu poprawy oświetlenia – 3 punkty przy placu Zespołu Szkół nr 
1 i 3 punkty przy skrzyżowaniu Obwodowa- Kazimierska. 
 
 

SPOTKANIE Z DYREKTOREM GDBDiA  
 
          18 maja Burmistrz spotkał się z zastępcą Dyrektora Generalnej 
Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad w celu omówienia realizacji prac 
przy skrzyżowaniu ulic Gdańska- Obwodowa oraz realizacji budowy 
kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Gdańskiej. Przebudowa 
skrzyżowania Gdańska- Obwodowa potrwa jeszcze niestety do 
końca czerwca (tak długo trwać będzie jeszcze wyłączenie jednej 
jezdni). Ustalono, że w sezonie urlopowym (koniec czerwca-koniec 
sierpnia) nie będą prowadzone roboty związane z budową 
kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Gdańskiej, gdyż ograniczenia 
ruchu z tym związane doprowadziłyby do całkowitego paraliżu tego 
podstawowego układu komunikacyjnego. 
 
OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 
6 W REDZIE  
 
          18 maja jest w Szkole Podstawowej nr 6 dniem obchodzonym 
szczególnie uroczyście. To rocznica urodzin Jana Pawła II ale także 
rocznica obrania na patrona szkoły tego wielkiego Polaka. 
Także w tym roku społeczność szkolna SP 6 uświetniła swój Dzień 
Patrona licznymi atrakcjami. Pamiętając, że Papież Polak lubił sport- 
przeprowadzono liczne konkursy i zawody sportowe. Uczniowie 
klas młodszych z pomocą nauczycieli przygotowali piękny herb 

papieski w technice mozaikowej, starsi zaś- prace literackie oraz 
poezję poświęconą Janowi Pawłowi II. 
          Nie zabrakło też przyjemnej chwili na słodki poczęstunek- 
wszyscy kosztowaliśmy pysznych „papieskich kremówek”. 
O godz. 12 spotkaliśmy się na uroczystej modlitwie, którą 
poprowadził jeden z przybyłych gości, ks. Tomasz Kosewski. To 
ważne dla SP 6 święto uświetnili też swoją obecnością inni goście: 
przewodniczący Rady Miasta- Kazimierz Okrój, burmistrz miasta 
Redy- Krzysztof Krzemiński, radna- Katarzyna Fedde, oraz wielu 
innych przyjaciół szkoły. 
Po wspólnej modlitwie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
podsumował pierwszą część obchodów Dnia Patrona i zaprosił 
wszystkich przybyłych na wieczorną mszę w intencji rychłej 
beatyfikacji Jana Pawła II, oraz koncert poezji i muzyki w 
wykonaniu uczniów klas starszych SP 6. 
          Wszystkim przybyłym gościom i mieszkańcom Redy, którzy 
dzielili z nami owe uroczyste chwile zarówno w szkole, jak też w 
części wieczornej obchodów- Serdecznie i gorąco dziękujemy. 
Społeczność SP 6 w Redzie. 

 
MIEJSKI KONKURS EUROPEJSKI  

 
          Dnia 18.05.2007 roku w auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie 
odbył się finał Miejskiego Konkursu Europejskiego dla szkół 
podstawowych i gimnazjum. Dzieci i młodzież w dwóch grupach 
wiekowych przystąpiła do pisania testów finałowych, a następnie 5 
najlepszych uczniów gimnazjum przystąpiło do etapu ustnego, który 
wyłonił zwycięzcę . Został nim Piotr Majchrzak z klasy III C 
Gimnazjum nr 1 w Redzie. Drugi był M. Brzeziński, a trzecia A. 
Dziubich ( oboje Gimnazjum nr 1 ).Wśród uczniów szkół 
podstawowych zwyciężyła Magdalena Skrzypkowska z SP 4, drugi 
był S. Świst (SP4), a 3 ex quo zdobyli B. Abramowicz (SP 4) i M 
Konik (SP 3). 
Na rozdaniu nagród obecni byli – poseł RP Ryszard Kaczyński, 
Zastępca Burmistrza Miasta Janusz Molak i Przewodnicząca 
Komisji Oświaty Teresa Kania. 
 

 
 
WIZYTA MŁODZIE ŻY HOLENDERSKIEJ W GIMNAZJUM 

NR 2 W REDZIE 
      
           W dniach 21-24 maja uczniowie Gimnazjum nr 2 w Redzie 
po raz pierwszy wzięli udział w wymianie polsko-holenderskiej ze 
szkołą Van der Capellen w Zwolle. Opiekę merytoryczną  i 
organizacyjną nad projektem w gimnazjum sprawowały p. Iwona 
Nowicka i Małgorzata Terlecka. Celem wizyty młodzieży 
holenderskiej było wzajemne poznanie swoich zainteresowań, 
kształcenie międzykulturowe, uczenie tolerancji i poszanowania dla 
innych, łamanie negatywnych stereotypów oraz konfrontacja 
wcześniejszych wyobrażeń z własnymi obserwacjami. Nauczanie 
języków obcych jest jednym z głównych zadań realizowanych przez 
naszą szkołę, szczególnie dlatego iż Polska jest pełnoprawnym 
członkiem Unii Europejskiej, gdzie język angielski jest powszechnie 
używany. Polska młodzież goszcząc uczniów z Holandii w swoich 
domach, miała możliwość komunikowania się w języku angielskim 
w różnych codziennych sytuacjach. Nasi uczniowie mieli możliwość 
bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z innego kraju, „zderzenia 
się” z inną rzeczywistością.  
          Wszyscy uczestnicy wymiany językowej pojechali na 
wycieczkę do Gdańska, poznając to tętniące życiem miasto, 



wysłuchali koncertu organowego w Archikatedrze Oliwskiej, 
zwiedzili muzeum Solidarności oraz muzeum hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego „KL Stutthof”. Uczniowie ponadto udali się do 
Malborka, gdzie pływali smoczymi łodziami. Dopełnieniem czasu 
spędzonego w Redzie stała się wspólna dyskoteka oraz wieczorne 
spotkania.  
          Ten zaledwie kilkudniowy pobyt w wielu przypadkach 
wystarczył do tego, aby powstały ciepłe, przyjacielskie relacje 
między naszymi uczniami i ich rodzinami, a holenderskimi gośćmi. 
Pełni niezwykłych wrażeń uczestnicy wymiany, żegnali się ze łzami 
w oczach. Mamy nadzieję, że planowana przez nas jesienią rewizyta 
w Zwolle również dostarczy wszystkim niezapomnianych chwil i 
interesujących przeżyć.  
 

 
 

 
MISTRZOSTWA POWIATU WEJHEROWSKIEGO W 

LEKKOATLETYCE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I  
PONADGIMNAZJALNYCH 

          
           W dniu 21.05.2007r na stadionie MOKSiR w Redzie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Lekkoatletyce Szkół 
Gimnazjalnych, w których  udział wzięło ponad 400 zawodników z 
całego powiatu wejherowskiego. Najlepsi zawodnicy wywalczyli 
awans do zawodów wojewódzkich , które odbędą się 30.05.2007 r. 
w Słupsku. 
          W dniu 22.05.2007 na stadionie MOKSiR w Redzie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Lekkoatletyce szkół 
ponad gimnazjalnych, w których udział wzięło ponad 300 
zawodników z całego powiatu wejherowskiego. Najlepsi zawodnicy 
wywalczyli awans do zawodów wojewódzkich, które odbędą się 
31.05.2007 w Słupsku. Pierwsza trójka w poszczególnych 
konkurencjach sportowych została nagrodzona pamiątkowymi 
medalami.  
 

DZIEŃ  DZIAŁACZA KULTURY  
 
          W dniu 25 maja 2007r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Redzie przy ul. Derdowskiego odbyły się uroczyste Obchody Dnia 
Działacza Kultury, a zarazem Obchody 55-lecia istnienia Biblioteki 
w Redzie. W uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Miasta Pan 
Krzysztof Krzemiński, wszyscy pracownicy Biblioteki Miejskiej, 
Pracownicy Bibliotek szkolnych Pani Mirosława Wróblewska i Pani 
Teresa Dopke, Kierownik ds. kultury MOKSiR Pani Marzena 
Jodłowska, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w 
Redzie Pan Paweł Hincke, Prezes Stowarzyszenia „Kunszt” Pani  
Beata Zawal-Brzezińska, Prezes Stowarzyszenia „Inera” Pan 
Wiesław Horak i Pracownik ds. Promocji i Rozwoju UM Reda Pani 
Iwona Miklewska-Szczygieł oraz Pracownik ds. Kultury i Oświaty 
UM Reda Pan Piotr Grzymkowski.  W związku z 55-leciem 
Biblioteki w Redzie Dyrektor Pani Bożena Natzke pokazała 
multimedialną prezentację i wygłosiła referat pt. „55 LAT 
BIBLIOTEKI W REDZIE NASZE OSIĄGNIĘCIA I DĄŻENIA” . 

 
 
Następnie przy kawie i poczęstunku rozpoczęła się dyskusja na 
temat działalności redzkiej Biblioteki i istnienia szeroko pojętej 
kultury w naszym mieście. 
 
 

I  TURNIEJ  RADNYCH  I  SAMORZĄDOWCÓW  REDY 
 
 
          W dniu 26.05.2007 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie 
odbył się I Turniej Radnych i Samorządowców Redy w Tenisie 
Stołowym. W turnieju, którego organizatorami byli : UKS 
Półwysep-Malkor , Szkoła Podstawowa nr 5 i MOKSiR w Redzie 
udział wzięło 5zawodniczek, 6 zawodników i 5 par mikstowych . 
          Uroczystego otwarcia turnieju dokonał V-ce Marszałek 
Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk oraz 
pomysłodawca tych sportowych zmagań  Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie pan Kazimierz Okrój. Mecze były bardzo zacięte 
i o końcowej klasyfikacji decydowały często dodatkowe sety, bądź 
pojedyncze piłeczki. Klasyfikacja wśród kobiet wyglądała 
następująco: I miejsce zdobyła Pani Hanna Janiak, II miejsce Pani 
Urszula Ładanaj, zaś III miejsce wywalczyła Pani Teresa Tkaczyk. 
Klasyfikacja wśród mężczyzn: I miejsce zdobył Pan Leszek Hebel, 
II miejsce Pan Kazimierz Okrój, zaś III miejsce Pan Andrzej 
Byczkowski. Najlepszą parą mikstową okazała się para Hanna 
Janiak i Leszek Hebel. Na zakończenie turnieju najlepsze 
zawodniczki i zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami 
ufundowanymi przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pana 
Kazimierza Okrój, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie 
pana Mirosława Rożyńskiego i Przewodniczącego Komisji Zdrowia 
Kultury Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Redy pana Andrzeja 
Byczkowskiego. 
 
 

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W 
KONKURSIE ENGLISH ACE  

 
 
          Uczeń klasy III C Gimnazjum nr 1 w Redzie Krzysztof 
Kamiński zajął 1 miejsce w Polsce w ogólnopolskim konkursie z 
języka angielskiego English ACE. W tym samym konkursie jego 
młodsza koleżanka Rozalia Krzebietke z klasy II C zajęła w swojej 
grupie wiekowej 1 miejsce w województwie i 5 w kraju. 
 
 

  Burmistrz Miasta Redy 
przyjmuje interesantów 

w poniedziałki, w godzinach 
13:00 – 17:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



          NASI RADNI 
 
DARIUSZ CZYLKOWSKI 
 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana III Sobieskiego w 
Wejherowie, które  tym roku obchodzi 
150-lecie swojego istnienia. Ukończył 
studia wyższe na Wydziale Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Politechniki Gdańskiej, gdzie w 2000 
roku otrzymał dyplom magistra 
inżyniera fizyki technicznej. Pracuje w 
Ośrodku Techniki Plazmowej i 
Laserowej IMP PAN. Od ponad 20 lat 

mieszkaniec Redy. Mieszka na osiedlu „za torami” przy ul. M. 
Buczka. W Radzie Miejskiej pełni funkcję jej 
wiceprzewodniczącego. Jest członkiem Komisji Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Prawnej i 
Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie lubi podróże (te bliskie i 
dalekie), interesuje się tematyką okrętów podwodnych oraz 
fotografuje zabytkowe pałace, dwory i dworki naszego regionu;        
e-mail: dczylkowski@wp.pl 
 
KATARZYNA FEDDE 
 

Wykształcenie średnie, z zawodu 
pielęgniarka. Przez 9 lat pracowała 
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. 
Ceynowy w Wejherowie. Pochodzi 
z rodziny z dziada pradziada silnie 
związanych z Redą. Matka dwóch 
synów  w wieku przedszkolnym i 
szkolnym. W Radzie Miejskiej pełni 
funkcję przewodniczącej Komisji 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska. Jest członkiem Komisji 

Finansów i Polityki Gospodarczej. 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  
 
          Biorąc dobry przykład z przyszłego partnerskiego miasta 
Lublinca Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs dla 
wszystkich bez ograniczeń wiekowych na MASKOTKĘ MIASTA 
REDY, która będzie wykorzystywana w celach promocyjnych 
Miasta. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej 
formie (rysunku, pracy przestrzennej, gotowej maskotki itd.). 
Wysokość pracy nie powinna przekraczać 20 cm. Prace należy 
wysyłać na adres Urzędu Miasta ul. Pucka 9 do dnia 11 czerwca 
2007 r.(decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w 
sekretariacie UM w tym terminie. Rozstrzygnięcie konkursu i 
wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dni Miasta Redy. 
Przewidziana I nagroda to 500 zł. oraz nagrody rzeczowe za 
wyróżnienia. Dodatkowych informacji udziela Stanowisko ds. 
Promocji UM Reda tel. 678-80-30. 
 

KALENDARZ IMPREZ NA CZERWIEC 2007  
 

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 

 2-3 VI 
2007 
godz. 10:00 

 Korty  
MOKSiR  

MISTRZOSTWA REGIONU 
PÓŁNOCNEJ POLSKI W 

RODZINNYCH DEBLACH I 
MIKSTACH TENISA ZIEMNEGO  

" FAMILY CUP "  

04.06.2007r 
godz. 10:00 

Korty 
MOKSiR 

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym 
Chłopców Szkół Podstawowych 

05.06.2007r 
godz. 10:00 

Korty 
MOKSiR 

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym 
Dziewcząt Szkół Podstawowych 

06.06.2007r 
godz. 10:00 

Korty 
MOKSiR 

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym 
Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych 

07.06.2007r Stadion Mecz Piłki Nożnej Seniorów IV Ligi 

godz.17:30 MOKSiR "Orlęta " Reda 
" Arka II" Gdynia 

08.06.2007r 
godz. 10:00 

Korty 
MOKSiR 

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym 
Chłopców Szkół Gimnazjalnych 

 

9-10.06.07r 
godz.10:00 

Korty 
MOKSiR 

Mistrzostwa Regionu Północnej Polski w 
Rodzinnych Deblach 

i Mikstach Tenisa Ziemnego Family Cup 

15.06.2007r 
godz.10:00 

 
Stadion 

MOKSiR 
 
 

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO 
/ w ramach obchodów Dni Redy / 

20.06.2007r 
godz.16:00 

 
Stadion 

MOKSiR 
 

Mistrzostwa Redy w 6 - Piłkarskich 
Seniorów 

 

 
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

 

BURMISTRZ MIASTA REDY SERDECZNIE ZAPRASZA  
NA DNI MIASTA REDY 2007  

 
14 CZERWCA – UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ 
Godz. 11:00 – msza św. celebrowana przez arcybiskupa Tadeusz 
Gocłowskiego 
po mszy przemarsz do auli Zespołu Szkół nr 1 
Godz. 12:30 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
15 CZERWCA - ŚWIĘTO SPORTU SZKOLNEGO 
Godz. 9:00 do 13:30 zawody sportowe w różnych konkurencjach 
Godz. 13:40 Uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów 
Godz. 16:00 – msza święta dziękczynna w Kościele pw. WNMP za 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Reda 
Po mszy przemarsz do auli Zespołu Szkół nr 1 na uroczyste obchody 
związane z 15-leciem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/ Reda  
Godz.19:00 –w Sali kultury MOKSiR w Redzie odbędą się 
Mistrzostwa Redy w „Baśkę Kaszubską”. 
 
16 CZERWCA – FESTYN RODZINNY PRZY OCZKU  
                              WODNYM NAD RZEKĄ REDĄ 
 
Godz. 14:00-rozpoczęcie festynu 
w programie m.in. Wybory MAŁEJ MISS I MISTERA REDY, pokazy 
tańca westernowego, bójka kowbojska, pokaz żonglerki lassem, 
pokaz władania biczami, pokaz ratownictwa medycznego, 
KONKURS WIEDZY O REDZIE,  
Godz. 21:00 koncert zespołu FARBA 
Godz. 22:00 koncert zespołu CLASSIC 
Godz. 23:40 pokaz pirotechniczny 
16 CZERWCA – II STRAZACKI SPŁYW KAJAKOWY 
RZEKĄ REDĄ 
Godz. 10:00 rozpoczęcie ul. Nowa- Śluza do Rewa- Zatoka Pucka 
16 CZERWCA- RODZINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ-
PLAŻOWEJ 
Godz. 10:00 na boisku do piłki plażowej przy ZS nr 1 w Redzie – 
zespoły 2 osobowe w obowiązkowym składzie: rodzic i dziecko. 
17 CZERWCA – ŚWIĘTO RZEMIOSŁA I SPORTU 
Godz. 13:50 – uroczyste rozpoczęcie 
Godz. 14:00 do 18:30 mecze piłkarskie, konkursy oraz zawody 
Godz. 18:30 wręczenie nagród najlepszym sportowcom, trenerom i 
działaczom sportowym Redy. 
Godz. 19:00 koncert zespołu SNAJPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


