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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2  
PRZY ULICY BRZOZOWEJ W CIECHOCINIE . 

 

 
W lipcu br. rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej przy Ze-

spole Szkół nr 2. Jest to juŜ trzecia sala gimnastyczna budowana w Redzie w tej kadencji 
samorządu (jak wcześniej z radością informowaliśmy nasze miasto wzbogaciło się we wrze-
śniu tego roku o dwie nowe sale przy szkołach podstawowych nr 5 i 6). Trzecia, z przewi-

dzianych Wieloletnim Planem Inwesty-
cyjnym na lata 2007-2013 sala, to naj-
większy tego typu obiekt sportowy w 
Redzie.  

Zespół Szkół nr 2 w Ciechocinie, do 
którego uczęszcza obecnie ponad 640 
uczniów,  dysponuje obecnie malutką 
salką gimnastyczną (o wymiarach 
10x17m) wybudowaną jeszcze w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Na 
tej wielkości sali nie mieści się nawet 
boisko do piłki siatkowej, a placówka 
jako zespół szkół posiada zarówno szkołę 
podstawową jak i gimnazjum. O ko-
nieczności posiadania obiektu sportowe-
go z prawdziwego zdarzenia w tym 
miejscu nie trzeba nikogo zatem specjal-
nie przekonywać. Budowany obiekt ma 
łączną powierzchnię 1365 m2 i kubaturę 
11 248 m3. W zakres rzeczowy inwesty-
cji wchodzi sala sportowa, część zaple-
cza z łącznikiem do istniejącej szkoły 
oraz boisko zewnętrzne i parking. Część 
zaplecza jest dwukondygnacyjna z łącz-
nikiem, głównym wejściem, toaletami, 
szatniami na okrycia wierzchnie i do 
przebierania, pomieszczeniami technicz-
nymi oraz porządkowymi i magazynem 
sportowym. Przewidziano tu takŜe salę 
do ćwiczeń korekcyjnych.  Właściwa 
sala o wymiarach boiska 36,4x22,2 m z 
trybunami na 120 osób przystosowana 
będzie do koszykówki, siatkówki, piłki 

(dok. str. 2)



(dok. ze str. 1) ręcznej i ćwiczeń gimnastycznych oraz imprez masowych. Salę będzie 
moŜna podzielić, za pomocą przesuwanych kotar podwieszanych do konstrukcji dachu, na 
trzy niezaleŜne jednostki, dzięki czemu zajęcia wychowania fizycznego będą mogły odby-
wać się jednocześnie w trzech niezaleŜnych grupach po 20-25 osób kaŜda. Całkowita war-
tość inwestycji to kwota ponad 4,2mln zł z czego roboty budowlano-montaŜowe to 3,7 mln 
zł (wartość z przetargu), wyposaŜenie około 500 tys. zł, projekt techniczny ponad 90 tys. zł, 
nadzór inwestorski ponad 76 tys. zł  oraz studia wykonalności około 20 tys. zł.  

Prace przy budowie sali przebiegają zgodnie z zatwierdzonym, po zakończeniu przetargu, 
harmonogramem. Wykonano stan surowy obiektu z zadaszeniem, a obecnie trwa montaŜ 
okien w części głównej i zaplecza. Termin zakończenia robót to początek kwietnia przyszłe-
go roku. Pozwolenie na uŜytkowanie i przekazanie obiektu do eksploatacji przewiduje się na 
koniec roku szkolnego 2009/2010.   

Reda ubiegała się o dofinansowanie tej bardzo waŜnej dla miasta inwestycji ze środków 
Unii Europejskiej. Z satysfakcją pragnę Państwa poinformować, Ŝe uzyskaliśmy tu pełen 
sukces. W dniu 2 grudnia Zarząd Województwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego 
poinformował nas iŜ Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Redzie otrzyma-
ła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to dofinanso-
wanie w ramach osi priorytetowej 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywa-
telskie, działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury. P r z y z n a n o  
n a m  d o f i n a n s o w a n i e  w  w y s o k oś c i  2 m l n  z ł ,  c o  s t a n o w i  4 7 , 5 %  
k o s z t ó w  kw a l i f i k o w a n y c h.  Jest to sukces naszego miasta, wybrano bowiem dofi-
nansowanie naszej inwestycji spośród 35 złoŜonych do konkursu wniosków. Pozwoli to na 
harmonijną budowę nowej sali, przy jednoczesnej realizacji całego szeregu innych waŜnych 
zadań inwestycyjnych w Redzie, które będą realizowane w roku przyszłym i latach następ-
nych.        

Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński 

  
CHODNIK DO URZ ĘDU MIASTA  

 

 
 
Na wiosnę tego roku zakończyły się prace przy modernizacji ulicy Puckiej (początku dro-

gi wojewódzkiej nr 216) mającej bardzo duŜe znaczenie dla funkcjonowania naszego miasta. 
Zmodernizowana ulica Pucka, na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Gdańską do przejazdu 
kolejowego linii Reda-Hel, zmieniła wyraźnie swój wygląd. Wreszcie mieszkańcy Redy 
mogą spokojnie korzystać z chodników po obu jej stronach, bez naraŜania się na niebezpie-
czeństwo „zimnych pryszniców” fundowanych przez samochody wjeŜdŜające w liczne 
kałuŜe na jezdni. Niestety projekt modernizacji nie przewidywał istotnego dla mieszkańców 
chodnika z prawej strony jezdni (idąc od strony przejazdu) na odcinku od skrzyŜowania z 
ulicą  Kazimierską do Urzędu Miasta Reda.  

Ten fragment ciągu pieszego ma bardzo waŜne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu pie-
szego dla interesantów naszego Urzędu. Idąc bowiem chodnikiem po lewej stronie na tym 
odcinku trzeba, aby dojść do UM Reda, przejść przez przejście dla pieszych, na ciasnym i ze 
złą widocznością łuku drogi, co stanowiło duŜe zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu (często 
zdarzały się w tym miejscu wypadki). Dlatego teŜ władze miasta, juŜ w trakcie wykonywa-
nia modernizacji ulicy, czyniły zabiegi, aby chodnik ten wykonać. Nie było to jednak moŜ-
liwe, poniewaŜ pierwotny projekt i wydane na jego podstawie pozwolenie na budowę 
rozwiązania takiego nie przewidywało.  

Po zakończeniu modernizacji ulicy Puckiej, staraniem władz miasta Redy, wykonano pro-
jekt chodnika i uzyskano pozwolenie na jego budowę. Niestety zarządca drogi – Zarząd 

Dróg Wojewódzkich nie przejawiał 
zbytniego zainteresowania realizacją tego 
chodnika, nie widząc (mimo zabiegów 
Miasta) szczególnego uzasadnienia dla 
tej niewielkiej przecieŜ inwestycji. Do-
piero interwencja Pana Wicemarszałka 
Województwa Pomorskiego Mieczysła-
wa Struka i jego osobiste zaangaŜowanie 
przyniosły efekty. Pod koniec listopada 
powstał blisko dwustumetrowy odcinek 
chodnika i wreszcie mieszańcy północ-
nej, i częściowo zachodniej części Redy 
będą mogli bezpiecznie i wygodnie dojść 
do urzędu miasta, a fragment zaniedba-
nego dotąd pasa drogowego zmienił swój 
wygląd.  

Panie Marszałku, w imieniu mieszkań-
ców naszego miasta wielkie dzięki.     
 

Burmistrz Miasta Redy  
Krzysztof Krzemiński  

 

 

BURMISTRZ M IASTA  

PRZYJMUJE INTERESANTÓW  

W PONIEDZIAŁKI  

W GODZ. 13.00 - 17.00 

PRZEWODNICZ ĄCY RADY 
M IEJSKIEJ  PRZYJMUJE INTE-
RESANTÓW W PONIEDZIAŁKI  

W GODZ. 16.00 - 17.00 

URZĄD M IASTA  
JEST CZYNNY W: 

 
PONIEDZIAŁEK   9.00 - 17.00 

WTOREK 7.30 - 15.30 

ŚRODA7.30 - 15.30 

CZWARTEK 7.30 - 15.30 

PIĄTEK7.30 - 15.15 

 

TELEFONY : 

BURMISTRZ 58 678-80-23 

RADA M IEJSKA 58 678-80-26 

SEKRETARIAT 58 678-80-23 



EKO DOLINA INWESTUJE – MIESZKA ŃCY I ŚRODOWISKO 
MOGĄ ODETCHNĄĆ CENY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPA-

DÓW BEZ ZMIAN  
 
To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Gdyni, Sopo-
tu, Rumi, Redy i Gminy Kosakowo – wszystkich obsługiwanych 
przez Eko Dolinę. W dobie zapowiadanych podwyŜek, zwłaszcza 
energii, koszty odbioru odpadów nie zmienią się. 
 

W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w ŁęŜycach 
właśnie kończy się kolejny etap inwestycji rozbudowy i moderniza-
cji sortowni odpadów oraz budowy nowoczesnej kompostowni 
odpadów BIO. Nakłady inwestycyjne wyniosą łącznie ponad 
38 mln zł. 
To dzięki tej inwestycji moŜliwe będzie jeszcze lepsze zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych, a Eko Dolina będzie mogła po-
szczycić się wzrostem odzysku odpadów do poziomu 50% (obecnie 
wskaźnik ten juŜ plasuje się w krajowej czołówce i wynosi 30%). 
Znacząco zwiększy się odzysk surowców wtórnych, ponadto odpady 
biodegradowalne będą poddawane procesowi stabilizacji w nowej 
kompostowni, dzięki czemu nie tylko zmniejszy się ich masa, ale 
przede wszystkim ich składowanie będzie bardziej przyjazne dla 
środowiska. Dzięki temu obniŜą się koszty opłaty środowiskowej – 
quasi podatku za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
 

Opłata ta dotychczas stanowiła znaczącą część ceny za odbiór odpa-
dów ponoszonej przez mieszkańców, na którą składają się dodatko-
wo koszty zagospodarowania odpadów w Eko Dolinie oraz koszty 
transportu ponoszone przez firmy wywozowe. 
Nowe inwestycje przyniosą zatem wymierne korzyści nie tylko dla 
środowiska ale takŜe dla mieszkańców, gdyŜ pomimo wysokich 
wydatków inwestycyjnych oraz rosnących kosztów eksploatacji 
nowych instalacji, oszczędności w ponoszonej opłacie środowisko-
wej będą na tyle znaczące, iŜ zniwelują nieunikniony wzrost kosz-
tów.  
Dlatego teŜ cena zagospodarowania odpadów komunalnych w 
Eko Dolinie od nowego roku pozostanie bez zmian, co ma szcze-
gólne znaczenie biorąc pod uwagę tegoroczny wzrost inflacji 
oraz galopujące ceny innych dóbr. 
 

ROZKWITAŁY P ĄKI BIAŁYCH RÓ ś… 

Słowa tej pięknej polskiej piosenki  rozpoczęły artystyczny wy-
stęp uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Redzie, który odbył się 11 listo-
pada 2009 roku w kościele Wniebowzięcia NMP w naszym mieście 
z okazji 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz 
naszego miasta i zaproszeni goście. Opracowaniem scenariusza  
i przygotowaniem spektaklu zajęły się panie: Alina Gajewska, Gra-
Ŝyna Terech z Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy oraz Marzena 
Norowska ze Szkoły Podstawowej nr 4. 

Po uroczystej mszy świętej za Ojczyznę młodzi artyści zaprezen-
towali skłaniające do zadumy wiersze znanych polskich poetów, 
ukazujące kolejne zrywy naszego narodu oraz odwagę i poświęcenie 
wielu pokoleń Polaków. Na początku dzwony kościołów przeniosły 
widzów na krakowski Rynek Główny, będący miejscem uroczystej 
przysięgi Tadeusza Kościuszki. Dała ona początek powstaniu naro-
dowemu, zwanemu insurekcją kościuszkowską. W klimat epoki 
wprowadziły kostiumy licznie zgromadzonych mieszczan, świadków 
tego wielkiego wydarzenia. Kolejne sceny ukazywały odradzanie się 
ducha narodowego w następnych pokoleniach Polaków. Momentem 
zwrotnym na drodze do prawdziwej wolności było powstanie Soli-
darności i narodziny niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej, co uka-
zała wymowna i przejmująca scenka do pieśni Jacka Kaczmarskiego 
„Mury” oraz wiersze poetów Sierpnia 80. Pieśni o charakterze pa-
triotyczno-religijnym wykonane przez chór pod kierunkiem p. Bar-
bary Tańskiej nadały uroczystości niezwykły i podniosły charakter.  

Dopełnieniem widowiska była prezentacja multimedialna wyko-
nana przez p. Gabrielę Okrój ukazująca tablice upamiętniające 
mieszkańców Redy i okolic zamordowanych w czasie II wojny 
światowej. Pojawiające się na pięknej neogotyckiej ścianie kościoła 
nazwiska uroczyście wyczytywali prowadzący przedstawienie narra-
torzy. Drugą część stanowiły zdjęcia ks. Jerzego Popiełuszki, kapła-
na zamordowanego przez funkcjonariuszy SłuŜby Bezpieczeństwa. 
Dramatyzm prezentacji podkreślała piękna pieśń pt. „Ojczyzna”. Był 
to najbardziej wzruszający moment uroczystości. MłodzieŜ nie tylko 
oddała hołd ofiarom wojny, ale takŜe sprawiła, Ŝe pozostaną oni w 
sercach wiernych zgromadzonych w kościele. 

Tegoroczne Święto Niepodległości stało się okazją, byśmy mogli 
uświadomić sobie cenę wolności i pochylić z szacunkiem głowy nad 
przeszłością. Samo przedstawienie było nie tylko atrakcyjnym wi-
dowiskiem, ale takŜe niezapomnianą lekcją historii i patriotyzmu. 
Ten wspaniały spektakl w wykonaniu uczniów naszej szkoły poru-
szył serca i umysły wszystkich zgromadzonych na tej religijno-
narodowej uroczystości.                                  

A. Gajewska, G. Terech 

fot. A. Binkiewicz 



X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA 
GENERALNA ZWIĄZKU M IAST  BAŁTYCKICH  

 
 
 
 

Ponad dwustu delegatów z około stu miast zrzeszonych w Związ-
ku Miast Bałtyckich zjechało na dziesiątą, jubileuszową Konferencję 
Generalną Związku. Konferencja odbywała się w dniach 23 – 27 
września i miała miejsce w Kristiansand w Norwegii. Redę na kon-
ferencji reprezentował Dariusz Czylkowski, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, Delegat do Związku Miast Bałtyckich. Nasze miasto 
do Związku przystąpiło w 1999 roku, na mocy z Uchwały Rady 
Miejskiej w Redzie z dnia 25 maja 1999 roku.  

Zgodnie ze Statutem Związku Miast Bałtyckich Konferencja Ge-
neralna jest najwyŜszą władzą Związku i moŜe podejmować uchwa-
ły we wszystkich sprawach wchodzących w zakres działalności 
Związku. W szczególności naleŜą do nich wybór Prezydenta Związ-
ku i powoływanie Komisji oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich 
działalności. Konferencja Generalna zwoływana jest co najmniej raz 
na dwa lata. Pierwsza Konferencja, załoŜycielska Związku, odbyła 
się w 1991 roku w Gdańsku. Kolejne odbyły się w: 1992 roku (Kal-
mar), 1993 roku (Svetlogors), 1995 roku (Aarhus), 1997  (Gdańsk), 
1999 roku (Stockholm), 2001 roku (Rostock), 2003 roku (Klaip÷da), 
2005 roku (Turku), 2007 roku (Parnu), 2009 roku (Kristiansand).  

 
Temat przewodni Konferencji Jubileuszowej brzmiał: „Miasta bał-

tyckie wobec problemów ekonomicznych i klimatycznych – Strate-
gia UE wobec Regionu Morza Bałtyckiego”. W czasie Konferencji 
odbyły się warsztaty między innymi na tematy: jak rozwinąć stan 
środowiska w rejonie Morza Bałtyckiego, jak uczynić rejon Morza 
Bałtyckiego bardziej dostatni poprzez wsparcie przez zbalansowany 
rozwój ekonomiczny, jak uczynić rejon Morza Bałtyckiego bardziej 
atrakcyjny i dostępny, jak uczynić  rejon Morza Bałtyckiego bardziej 
bezpiecznym.  

 
W Kristiansand odbyły się równieŜ posiedzenia poszczególnych 

Komisji Związku. W programie Komisji były między innymi spra-
wozdania z ostatnich 2 lat działalności, prezentacja zadań planowa-
nych na kolejne 2 lata, sprawozdania z realizacji budŜetu, plany 
budŜetu na 2010 oraz wybór zarządu Komisji. Na Konferencji w 
Kristiansand postanowiono utrzymać w dotychczasowym składzie 
władze Związku i Sekretariat. Zatem Prezydentem Związku pozostał 
Per Bødker Andersen z Kolding w Danii, a Sekretarzem Paweł 
śaboklicki z Gdańska. 
Bardziej szczegółowe informacje na temat Związku i Konferencji 
Generalnej moŜna znaleźć na stronie internetowej pod adresem: 
www.ubc.net 
 

Dariusz Czylkowski 
Delegat do Związku Miast Bałtyckich 

 
 
 
 
 

90 LAT MIESZKANKI REDY 

Pani Klara Gertruda Lakowska – mieszkanka Redy skończyła 29 
listopada br. 90 lat. Pani Klara pochodzi z Pucka,  urodziła się w 
Sulicicach.  
Zastępca Burmistrza Miasta Redy Janusz Molak oraz Kierownik 
Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Redzie Teresa 
Dzienisz – Dombrowska złoŜyli osobiście dostojnej solenizantce 
Ŝyczenia długich lat zdrowia i wszelkiej pomyślności.  
 

WIZYTA ROBOCZA W RAMACH PROJEKTU COMENIUS  
 

W dniach 12 – 15 października Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie 
gościła dyrektorów i nauczycieli szkoły w Newcastle upon Tyne 
(Wielka Brytania), przedszkola w Tomelilli (Szwecja) oraz przed-
szkola w Bacau (Rumunia).  

Instytucje partnerskie wspólnie realizują projekt „Gry i zabawy w 
procesie nauczania. Warsztat pracy nauczyciela.” Celem wizyty 
było ustalenie szczegółowego planu pracy na rok 2009 / 2010, po-
znanie systemu szkolnictwa w Polsce oraz zapoznanie się z polityką 
oświatową w regionie. 

Spotkanie nauczycieli z innych krajów w ramach programu Co-
menius było juŜ trzecim takim spotkaniem organizowanym przez SP 
nr 3 w Redzie, jednak organizatorom tej wizyty udało się z duŜym 
powodzeniem wprowadzić nowe, ciekawe elementy, aby zaangaŜo-
wać do współpracy większą liczbę nauczycieli, a takŜe uczniów. 
Oficjalne powitanie gości zostało wzbogacone występami uczniów, 
którzy grali na instrumentach, śpiewali i tańczyli. Goście uczestni-
czyli takŜe w lekcjach. KaŜdy z gości prowadził zajęcia razem z 
nauczycielem szkoły w Redzie, rozmawiał z uczniami, opowiadał o 
swojej szkole, miejscowości, kraju. Goście uczyli takŜe uczniów 
popularnych i lubianych przez dzieci w Szwecji, Anglii i Rumunii 
piosenek i zabaw w języku angielskim, a takŜe w swoim języku 
ojczystym. Goście wzięli równieŜ udział w obchodach Dnia Eduka-
cji Narodowej. 

Nauczyciele i dyrektorzy instytucji partnerskich zwiedzili równieŜ 
nowoczesne, w pełni przygotowane do potrzeb rozwojowych dzieci 
Przedszkole nr 1 w Redzie, a takŜe Zespół Szkół nr 3 im. Martyrolo-
gii Piaśnicy w Wejherowie, w którym poznali stosowane tam meto-
dy pracy w klasach integracyjnych, a dzięki wizycie w Izbie Pamięci 
ofiar Piaśnicy zapoznali się z historią regionu. Z zainteresowaniem 
obejrzeli takŜe zaplecze sportowe szkoły – basen, salę gimnastyczną, 
boisko.  

W czasie pobytu w Polsce goście zwiedzili takŜe Puck, Rozewie 
oraz Gdańsk. Nawet sztormowa pogoda nie przeszkodziła gościom 
w zwiedzaniu najciekawszych miejsc naszego regionu. W Gdańsku 
największym zainteresowaniem gości cieszyło się Europejskie Cen-
trum Solidarności oraz Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny 
Lew”. 

W czasie wizyty ustalono plan dalszej wspólnej pracy, wymienio-
no się pracami plastycznymi dzieci, materiałami i produktami, które 
powstały w ramach działań podejmowanych w ramach projektu oraz 
ustalono szczegóły spotkania kończącego projekt, które odbędzie się 
w kwietniu, w Bacau, w Rumunii. 

  
GraŜyna Napieraj, Mirosława Niewiadomska 

 



BECIKOWE  TYLKO Z  ZA ŚWIADCZENIEM OD LEKARZA  
 

Od 1 listopada br., ubiegając się o jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka (świadczenie przysługujące wszystkim rodzi-
com) oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziec-
ka (świadczenie przysługujące po spełnieniu kryterium dochodowe-
go 504.00 zł na osobę w rodzinie) naleŜy przedłoŜyć zaświadczenie 
lekarskie potwierdzające, Ŝe matka pozostawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od dziesiątego tygodnia ciąŜy do porodu.  

Wymóg zaświadczenia lekarskiego będącego załącznikiem do 
wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz o 
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka  obowią-
zuje od 1 listopada 2009r. na podstawie art.  9 ust. 8  oraz  art. 15b 
ust. 6  ustawy o świadczeniach  rodzinnych (DZ.U.60.139.992 ze 
zm.). Zaświadczenie musi potwierdzić trzy wizyty u lekarza – po 
jednej w kaŜdym trymestrze ciąŜy.  Od 1 listopada 2009 roku osoba 
która zgłosi się bez zaświadczenia lekarskiego nie otrzyma w/w 
świadczeń – przyznana zostanie  decyzja odmowna . 
Becikowe oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka przysługuje w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.  

Małgorzata Klebba  
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  

 

XX  ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI   
O PRAWACH CZŁOWIEKA  

 
 
 

 
20 listopada 2009 r., Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie w ramach 
programu UNICEFU „Szkoła z prawami dziecka” uroczyście ob-
chodziła XX rocznicę uchwalenia Konstytucji o prawach dziecka. 
Koło teatralne „Koniczynka” zaprezentowało przedstawienie zatytu-
łowane „Prawa i obowiązki dziecka”- niosło ono m. innymi przesła-
nie, iŜ posiadanie pewnych praw oznacza równieŜ, Ŝe osoba ta ma 
obowiązek przestrzegania owych praw wobec innych. 
Na sztalugach wystawionych w szkolnej galerii umieszczone zostały 
waŜne, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, informacje na temat 
historii praw dziecka oraz tego, komu one przysługują. 
Uczniowie, w ramach wyŜej juŜ wspomnianego programu UNICE-
FU, pod opieką nauczycielki SP 6, GraŜyny Tamas do końca seme-
stru szkolnego będą kontynuować prowadzenie zajęć na temat praw 
dziecka (m. in. będą to warsztaty), planują teŜ stworzenie oryginal-
nego filmu ukazującego prawa dziecka ich oczami, który będzie 
pracą konkursową. 
Konkurs realizowany jest przez UNICEF we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Filmowców Polskich. 

akaigt 
 
 
 
 

 
 
 

 ZAJĘCIA SPORTOWE W  
M IEJSKIM OŚRODKU KULTURY  
SPORTU I REKREACJI W REDZIE  

   

   
   
   

 
Rodzaj  
Zajęć 
 

 
Miejsce 

 
Termin  

 
Adresat 
zajęć 

 
Prowadzą-
cy 

Piłka Siat-
kowa  

Hala ZS 
nr 1 

Czwartek 
18.00-19.30  
Sobota 8.00-
09.30  

dziewczę-
ta SP i 
Gimna-
zjum 

Józef Kap-
czyński 

tel. 58-678-
66-58 

Judo Hala ZS 1 Wtorek i 
Czwartek 

18.00-19.30 

Dzieci i 
młodzieŜ 

Michał 
Kaczmarek 
58-678-52-
13 

Tenis Stoło-
wy 

Hala 
Sportowa 
Sp nr 6 

wtorki i 
czwartki 
godz. 16.00-
18.00 

Dzieci i 
MłodzieŜ 

Tadeusz 
Gaweł i 
Andrzej 
Gorajski 
696-009-
766 

Tenis Ziem-
ny 

Hala ZS 
nr 1 od 
Paździer-
nika 

Poniedziałek 
18.00- 21.00 

Środa            
19.30 - 
20.30 

Dzieci i 
MłodzieŜ 
SP i Gim. 

Andrzej 
Degórski 
603-069-
856 

Koszyków-
ka- dziew-
częta 

Hala ZS 1 Środa          
18.00 19.30 

Dziewczę-
ta SP i 
Gim. 

Karolina 
Hajdel 

503-968-
371 

Lekkoatlety-
ka 

Hala ZS 
nr 1 w 
Redzie/ 
Stadion 
LA 

wtorek 
14.45- 16.45 

Chłopcy i 
Dziewczę-
ta SP i 
Gim. 

Krzysztof 
Jędrzejew-
ski 

504-994-
587 

Nowa Szkoła Tańca „Deep Side Studio” 
dla młodzieŜy 

Dorota Pacek 505-898-013. 

Zajęcia na Sali Kulturalno  

- Widowiskowej MOKSiR 



 
 
 
 
 



 
NAJLEPSZY NAUCZYCIEL  PRZEDSI ĘBIORCZOŚCI  

Nauczyciele i uczniowie z kilkudziesięciu szkół z całej Polski 
uczestniczyli w czwartej G a l i  K l u b u  P r z e d s i ę b i o r c z y c h  
N a u c z y c i e l i  I M P U L S  2 0 0 9, która odbyła się 6 listopada 
2009r. w Teatrze Kamienica w Warszawie. 

Na Gali wręczono nagrody najlepszym nauczycielom przedsię-
biorczości 2009 w rankingu wojewódzkim i ogólnopolskim w kate-
gorii szkoła gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna oraz najlepszym 
szkołom i najlepszym Szkolnym Klubom Przedsiębiorczości w 2009 
roku w obu kategoriach. 

Najlepszym nauczycielem przedsiębiorczości w województwie 
pomorskim została po raz drugi Justyna Zabrodzka – nauczycielka 
języka polskiego i WOS-u w Gimnazjum nr 2 w Redzie.  
- Tytuł najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości w woj. pomor-
skim zawdzięczam przede wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w 
róŜnego rodzaju projektach organizowanych pod patronatem Naro-
dowego Banku Polskiego – mówi Justyna Zabrodzka. Braliśmy 
udział  
w programie „Młodzi przedsiębiorczy”, którego celem było zapo-
znanie młodzieŜy z procedurami zakładania własnej firmy. W naszej 
szkole powstały dwa zespoły uczniowskie, które przedstawiły pomysł 
na własny biznes, zbadały otoczenie firmy oraz jej mocne i słabe 
strony. Innym przedsięwzięciem, w które angaŜowała się młodzieŜ, 
naleŜąca do Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości przy ZS Nr 2 w 
Redzie był konkurs „Droga do euro”. Uczniowie zapoznali się z 
warunkami przystąpienia Polski do strefy euro, poznali szanse i 
zagroŜenia wynikające z wprowadzenia wspólnej waluty.  

Uczniowie na bieŜąco korzystali z oferty edukacyjnej NBP za po-
średnictwem platformy internetowej. Rozwiązywali konkursy doty-
czące podstawowych pojęć ekonomicznych, sposobów efektywnego 
oszczędzania oraz funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. 

Obecnie Szkolny Klub Przedsiębiorczości, prowadzony przez pa-
nią Justynę Zagrodzką, realizuje drugi moduł projektu „Młodzi 
przedsiębiorczy”, który poświęcony jest kształtowaniu umiejętności 
dokonywania świadomych wyborów ekonomicznych, m.in. lokat 
bankowych, akcji, obligacji oraz zaciągania kredytów.   

Justyna Zabrodzka 

  
JESIENNA WIZYTA  

 
JuŜ po raz 

kolejny Gimnazja 
nr 1 i nr 2 w 
Redzie miały 
okazję gościć 

młodzieŜ 
holenderską wraz z 
nauczycielami ze 
szkoły Van der 
Capellen z malow-
niczego miasta 
Zwolle w 

Holandii. Tym razem była to październikowa wizyta i nasi goście 
mieli okazję poznać uroki polskiej złotej jesieni. Na szczęście omi-

nął ich śnieg z deszczem oraz porywisty wiatr, który nawiedził nasz 
kraj zaledwie tydzień wcześniej.   

Wizyta rozpoczęła się od tradycyjnego juŜ powitania w auli Gim-
nazjum nr 1 oraz przydziału uczniów holenderskich do polskich 
rodzin. Ten moment jest niezwykle intrygujący dla obu stron. KaŜdy 
zastanawia się, kogo będzie gościł, jak wygląda ta osoba i czy przy-
padną sobie do gustu. Pierwszy wieczór młodzieŜ holenderska spę-
dziła w swoich nowych polskich rodzinach. Trzeba było przełamać 
tęsknotę za rodzinnym domem, poznać zwyczaje danej rodziny, 
zjeść swój pierwszy polski posiłek. Dla naszych uczniów to równieŜ 
była nowa sytuacja. Wielu z nich po raz pierwszy gościło Holen-
drów. Musieli przełamać lęk i pokonać barierę językową. To z całą 
pewnością uświadomiło im, iŜ w dzisiejszych czasach posługiwanie 
się językiem obcym, a w szczególności angielskim jest konieczno-
ścią.  

Wtorek był dniem historii, poświęconym szczególnie II wojnie 
światowej. Tego dnia pojechaliśmy na wycieczkę do Sztutowa, gdzie 
zwiedziliśmy niemiecki obóz zagłady Stutthof. Pierwszy transport 
Polaków aresztowanych w Gdańsku przybył 2 IX 1939 r i od tego 
momentu zaczęła się tragiczna historia Stutthofu. Obóz ulokowano 
w miejscu otoczonym bagnami, siecią kanałów, lasami, z dala od 
skupisk ludzkich. O wyborze terenu zdecydował równieŜ fakt, iŜ 
okoliczny obszar zamieszkiwała ludność czysto niemiecka. Emery-
towany przewodnik, pan Maciej, niezwykle barwnie opowiadał nam 
o obozie nazistowskim, przytaczając często słowa i tragiczne historie 
więźniów oraz ich rodzin. Na nas wszystkich zrobiło to ogromne 
wraŜenie. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć pomordowanych. Kolej-
nym punktem naszej wycieczki było Westerplatte – miejsce rozpo-
częcia II Wojny Światowej oraz jeden z najbardziej znanych symboli 
polskiego oporu przeciw hitlerowcom. Nasi goście mieli okazję 
zwiedzić takŜe Gdańsk. Naszą trasę rozpoczęliśmy od Góry Grado-
wej, skąd mieliśmy okazję podziwiać panoramę miasta. Następnie 
zwiedziliśmy Hewelianum – kompleks edukacyjno – rekreacyjny, w 
którym mieliśmy moŜliwość zwiedzenia wystawy „Energia, Niebo i 
Słońce”. Głównym wątkiem tematycznym ekspozycji była astrono-
mia. MoŜna było zapoznać się z budową Układu Słonecznego, a 
nawet całego Wszechświata oraz podziwiać przyrządy obserwacyjne 
i zapoznać się z zasadami ich działania. Całości towarzyszyła gra 
świateł i efekty dźwiękowe oraz niezwykłe zdjęcia z kosmosu. Gale-
ria ta zrobiła „nieziemskie” wraŜenie na nas wszystkich. RównieŜ 
wizyta w manufakturze cukierków na Starym Mieście – jedynej w 
Polsce i jednej z siedmiu w Europie -  wywołała burzę braw i za-
chwytu. To tu za przeszkloną ladą, na oczach klientów, cukiernicy 
przygotowują cukierki, które moŜna spróbować zaraz po wykonaniu. 
Zapach karmelu, świeŜej śliwki i innych pyszności roznosi się juŜ na 
ulicy, czym przyciąga jak magnes. Na słodką pamiątkę otrzymali-
śmy po paczce łakoci. Spacer po Starym Mieście zakończył ten 
niezwykle udany dzień. Wieczorem natomiast odbyły się zajęcia 
sportowe. Najwięcej emocji 
przyniósł mecz piłki noŜnej Polska – Holandia. Nasza druŜyna zwy-
cięŜyła wynikiem 1:0!    

Czwartek był ostatnim dniem wizyty. Z samego rana udaliśmy się 
do Akwarium Gdyńskiego. Jest to niezwykłe miejsce, otoczone ze 
wszystkich stron morzem. Tu mieliśmy okazję spotkać tysiące oka-
zów morskich i wodno-lądowych. Najciekawszym miejscem była 
tzw. „Mokra Sala”, gdzie w otwartych akwariach moŜna było do-
tknąć morskich stworzeń. Wywołało to mnóstwo pozytywnych 
emocji i z całą pewnością ułatwiło młodym ludziom edukację mor-
ską. W czasie wolnym nasi goście mieli okazję kupić drobne pa-
miątki z Polski.  

Wieczorem nadszedł czas poŜegnań. Uściskom, łzom nie było 
końca. Pocieszające jest jednak to, Ŝe w maju wybieramy się z wio-
senną rewizytą do Holandii, gdzie tym razem nasi uczniowie będą 
mieli okazję podziwiać holenderski krajobraz, skosztować typowych 
dań oraz poznać historię i zwyczaje Holendrów.  

Podsumowując, wymiana tego typu jest doskonałą ofertą eduka-
cyjną dla naszych gimnazjalistów, zmienia stereotypowe wyobraŜe-
nia o naszych holenderskich partnerach wymiany oraz o nas samych. 
Z całą pewnością jest doskonałą promocją nie tylko naszych gimna-
zjów, ale całego środowiska lokalnego i polskości za granicą.  

 
Rzecznik Prasowy Gimnazjum nr 1  

W Redzie Marlena Jasińska 

 



 
 

NOWY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  
W REDZIE ! 

 
Wśród wszystkich odpadów wytwarzanych w naszych domach 
znajdują się teŜ odpady niebezpieczne. Faktem jest, Ŝe stanowią one 
niewielką część „domowego śmietnika” ale za to, ich oddziaływanie 
na środowisko i zdrowie ludzkie moŜe być duŜo groźniejsze w po-
równaniu z innymi odpadami. Dla przykładu, jedna wyrzucona 
malutka bateria guzikowa jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 
około 400 litrów wody! Dlatego odpady niebezpieczne nie mogą 
trafić bezpośrednio na składowisko odpadów komunalnych – muszą 
być przekazane do ich bezpiecznej utylizacji, na przykład poprzez 
Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. 
 
Miło jest nam zakomunikować, Ŝe od dnia 22 października bieŜące-
go roku w Redzie funkcjonuje Punkt Zbiórki Odpadów Niebez-
piecznych (tzw. PZON), który zlokalizowany jest na terenie Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo - Komunalnego „KOK-
SIK”  przy ul. Obwodowej 52. 
 

 
 
Otwarcia i prezentacji PZON-u dokonali: Burmistrz Miasta Reda 
Krzysztof Krzemiński oraz Przewodniczący Zarządu Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Tadeusz Wiśniewski., 
którzy ponadto przypomnieli, Ŝe PZON jest jednym z elementów 
systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Redy, do 
którego naleŜą takŜe:  

• objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych - organizo-
wana na terenie miasta trzy razy w roku, 

• punkty zbiórki zuŜytych baterii – pojemniki do, których 
moŜna wrzucać zuŜyte baterie ustawione są w dziewięciu 
placówkach oświatowych (dla uczniów i ich rodziców)     
a takŜe w  Urzędzie Miasta Reda, Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu, Spółdzielni Mieszkaniowej „Reda”, W.S.M. 
Administracji Osiedla im. M. Buczka oraz            w 
„KOKSIK-u” (adresy na www.kzg.pl), 

• punkty zbiórki przeterminowanych i niewykorzystanych 
leków – pojemniki do, których moŜna wrzucać przetermi-
nowane leki ustawione są w trzech aptekach (adresy na 
www.kzg.pl). 

 
Warto teŜ pamiętać o tym, Ŝe sprzedawcy (detaliczni i hurtowi) 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są obowiązani do nieod-
płatnego przyjęcia zuŜytego urządzenia w ilości nie większej niŜ 
sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju.  
 

Do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który czynny jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 17:00 i w soboty         
w godz. 9:00 – 14:00, mieszkańcy Redy mogą nieodpłatnie oddać 
zagraŜające środowisku odpady: 

• sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niŜ telewi-
zor), 

• zuŜyte baterie, akumulatory itp., 
• odpady zawierające rtęć (termometry, lampy rtęciowe, 

świetlówki, przełączniki), 
• środki ochrony roślin i owadobójcze oraz ich opakowania, 
• resztki farb, lakierów, środki do konserwacji i ochrony 

drewna oraz opakowania po tych chemikaliach, 
• pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie 

itp.), 
• oleje przepracowane, 
• smary, środki do konserwacji metali itp., 
• róŜne odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz            

z opakowaniami, rozpuszczalniki, 
• przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki. 

Wymienione wyŜej odpady moŜna przekazać takŜe w trakcie objaz-
dowej zbiórki odpadów niebezpiecznych. 
 
UWAGA! Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych nie przyj-
muje odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 
 
 

 
 

 
 

KONTAKT  
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (Rok załoŜe-
nia 1991), ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona internetowa: 
www.kzg.pl 

- gospodarka odpadami: tel. (58) 624-66-11, dgo@kzg.pl 
- ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. (58) 624-

75-15, dos@kzg.pl 

 

 
   


