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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
śyczymy, aby Święta Wielkanocne były pełne radości  

oraz wzajemnej Ŝyczliwości. Aby stały się źródłem wzmacniania ducha.  
Niech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenie napełni  

Mieszkańców Redy pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu  
trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

 
         Burmistrz Miasta Redy     Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 
         Krzysztof Krzemiński                       Kazimierz Okrój 
 
 

DOTACJA DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM . FLORIANA CEYNOWY W WEJHEROWIE  

 
Rada Miejska w Redzie na sesji w dniu 11 marca br. przyjęła uchwa-
łę w sprawie udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejhero-
wie dotacji w wysokości 10 000 zł.  
Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie remontu Oddziału 
Chirurgii Dziecięcej w wysokości 8500 zł oraz na zakup sprzętu 
medycznego w postaci inhalatorów pneumatycznych do podawania 
leków wziewnych dla Oddziału Pediatrii w wysokości 1500 zł. 

Udzielona pomoc przyczyni się do poprawy pobytu najmłodszych 
pacjentów w szpitalu i zwiększy jakość realizowanych świadczeń. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące uchwał Rady Miejskiej 
w Redzie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. 
http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/reda_miasto 
 

 
 
 

 
POMOC RZECZOWA SAMORZ ĄDOWI WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO NA PUBLICZNE DROGI WOJEWÓDZKIE  

NA TERENIE  MIASTA REDY 
 

Pomoc rzeczowa, zgodnie z przyjętą przez radnych uchwałą, na sesji 
w dniu 11 marca br., wyniesie 10 000 zł.  

W związku z prowadzonymi w Redzie, przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich robotami na drodze krajowej nr 216 zaistniała potrzeba 
uzupełnienia realizowanych zadań inwestycyjnych o budowę chod-

nika, jako pieszego połączenia komunikacyjnego na odcinku od 
urzędu miasta do najbliŜszego przystanku komunikacji autobusowej.  

Zgodnie z  poczynionymi ustaleniami z Dyrekcją Zarządu Dróg 
zachodzi potrzeba opracowania projektu techniczno – budowlanego. 
Projekt ten stanowić będzie pomoc rzeczową, której miasto Reda 
udzieli Samorządowi Województwa Pomorskiego, którego jednostką 
podporządkowaną jest  Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jednocześnie 
projekt ten będzie podstawą do wykonania robót przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. 

 
NEGATYWNA OPINIA RADY M IEJSKIEJ

W REDZIE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC MIASTA REDY 
 
Prezydent Miasta Wejherowa wystąpił z inicjatywą wyłączenia z 
granic administracyjnych Gminy Miasta Redy i włączenia w granice 
administracyjne Gminy Miasta Wejherowa części obszaru geodezyj-
nego 4, czyli działek o numerach: nr 189/4 (pow. 0,0515 ha), nr 
189/6 (pow. 3,5549 ha), nr 208 (24,1900 ha), nr 226 (po-
w.18,6000ha), nr 227 (pow. 29,8200 ha), nr 228 (pow. 23,9400 ha), 
nr 229 (pow. 24,5800 ha), nr 230 (pow. 20,6200 ha). Łączna po-
wierzchnia działek to 145,3564 ha, w tym 141,75 ha terenu leśnego.  

Właścicielem w/w działek jest Skarb Państwa, a ich zarządcą Pań-
stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wejhe-
rowo. Obszar przeznaczony do włączenia w granice Wejherowa 
obejmowałby głównie tereny leśne.   

Za włączeniem w/w obszaru w granice Wejherowa przemawiały 
względy utrzymania czystości i porządku na tym terenie podyktowa-
ne wykorzystywaniem tego terenu przez mieszkańców Wejherowa w  
celach rekreacyjnych, planowana trasa przebiegu ścieŜki rowerowej 
oraz rozbudowa osiedla Fenikowskiego.   

Wyłączenie z granic miasta Redy wymienionych działek zmniej-
szyłoby natomiast wpływy do budŜetu miasta z tytułu podatku od 
nieruchomości o kwotę 3000 zł rocznie (wg stawek z roku 2008), z 
tytułu podatku od nieruchomości leśnych o kwotę 2664 zł (wg sta-
wek z roku 2008). Proponowane zmiany granic Redy zostały omó-
wione na posiedzeniach wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej 
w Redzie.  

Na sesji Rady Miejskiej w Redzie, w dniu 11 marca br. radni 
miejscy wyrazili negatywną opinię w sprawie wyłączenia z granic 
administracyjnych  Redy wyŜej wymienionego obszaru.  

Co? Gdzie? Kiedy? 
• Program przeciwdziałania HPV – str. 2 
• Szkoła dla Rodziców – str. 6 
• MOKSiR/kultura zaprasza – str. 7 
• Spotkania autorskie w bibliotece – str. 9 
• MOKSiR/sport  zaprasza – str. 9 
 



 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RAKOWI SZYJKI 

MACICY  
W GMINIE M IASTA REDY NA LATA 2009 - 2014 

 
§ 1 

 
Cele ogólne Programu: 

 
1) zaszczepienie przeciw wirusowi HPV w kaŜdym roku obowiązy-
wania Programu wszystkich 13-latek zameldowanych na terenie 
Gminy Miasta Redy, 
2) zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej wśród nastolatek 
odnośnie zachorowalności na raka szyjki macicy, 
3) zmiana postaw dziewcząt w okresie dojrzewania poprzez naby-
wanie wiedzy na temat zagroŜeń zdrowotnych, 
4) ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt, 
5) dokonanie dobrowolnych szczepień wśród nastolatek, które mogą 
zapobiec rakowi szyjki macicy, 
6) podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziew-
cząt, ich rodziców i kobiet oraz przekonanie do wczesnej konsultacji 
medycznej w przypadku występowania niepokojących objawów, 
7) wypromowanie zdrowego trybu Ŝycia wśród młodzieŜy szkolnej. 
 

§ 2 
 

Sposób realizacji Programu: 
 

1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród rodziców dziew-
cząt objętych Programem 
oraz wśród dziewcząt nim objętych. 
2. Powszechne wdroŜenie szczepienia dziewcząt - w kaŜdym roku 
kalendarzowym wdroŜenie szczepienia jednego rocznika. 
3. Program realizowany jest na terenie Gminy Miasta Redy. Osoby z 
populacji objętej 
Programem zostaną zaproszone do wzięcia udziału w jego realizacji. 
4. Programem objęte są dziewczęta mające trzynaście lat, w kaŜdym 
roku realizacji 
Programu, tj. 
- w roku 2009 rocznik 1996 – 115 dziewcząt, 
- w roku 2010 rocznik 1997 – 117 dziewcząt, 
- w roku 2011 rocznik 1998 – 110 dziewcząt, 
- w roku 2012 rocznik 1999 – 111 dziewcząt, 
- w roku 2013 rocznik 2000 – 90 dziewcząt, 
- w roku 2014 rocznik 2001 – 112 dziewcząt. 
W kaŜdym kolejnym roku kalendarzowym dopuszcza się dla po-
szczególnych roczników 
objętych programem zwiększenie lub zmniejszenie liczby dziewcząt 
zgodnie ze stanem na 
dzień 30 września kaŜdego roku, w którym realizowany jest pro-
gram. 
6. Szczepienie będzie dobrowolne, zawsze za zgodą rodziców, któ-
rzy zostaną zawczasu naleŜycie poinformowani. W szkołach z terenu 
Gminy Miasta Redy rozdawane będą podczas zebrań deklaracje o 
dobrowolnym przystąpieniu danego dziecka do Programu. 
Deklaracje takie będą wysyłane równieŜ do rodziców dziewcząt 
objętych Programem, nie uczęszczających do szkół na terenie Gmi-
ny Miasta Redy. 
7. Szczepionka podawana jest 3 krotnie. 
8. Realizator, wyłoniony w drodze konkursu, zobowiązany jest do 
prowadzenia dokumentacji realizacji Programu w oparciu o wymogi 
zawarte w umowie. 
 

§ 3 
 

Czas realizacji Programu 
 

6 lat - początek realizacji – rok 2009. Umowy z realizatorami Pro-
gramu zawierane są kaŜdorazowo na kolejny rok kalendarzowy. 
 

§ 4 
 

Koszt realizacji Programu pokrywany jest ze środków własnych 
Gminy Miasta Redy 

 

KORZYSTAJ EKONOMICZNIE - BĘDZIE EKOLO-

GICZNIE  
WYNIKI XII  SPOTKAŃ EKOLOGICZNYCH  

 
 5 marca 2009 roku w Zespole Szkół nr 1 w Redzie odbyło się XII 
Spotkanie Ekologiczne pod hasłem: „Korzystaj ekonomicznie - 
będzie ekologicznie”, które jest wpisane do Wojewódzkiego Kalen-
darza Imprez. W tym roku, jak i w poprzednich, patronat nad impre-
zą objął Burmistrz Miasta Redy.  

Organizacją Spotkania zajęły się nauczycielki Gimnazjum nr 1 w 
Redzie im. Lecha Wałęsy: Agata Brzeska, Gabriela Okrój, Halina 
Klajnszmit , Jolanta Makowska  i Katarzyna Hincke. 

Główne cele przyświecające temu przedsięwzięciu od dwunastu lat 
to troska o czystość naszej planety oraz kształtowanie wraŜliwości 
młodego pokolenia na problemy ochrony środowiska. Zrozumienie 
globalnych problemów to podstawa do ich rozwiązania. Tegoroczne 
Spotkanie koncentruje się przede wszystkim na przemysłowo-
konsumpcyjnym modelu Ŝycia będącym przyczyną postępującej 
degradacja natury oraz na zadaniach dla społeczeństwa ukierunko-
wanych na  odbudowanie i ochronę środowiska naturalnego, a 
szczególnie na  rozbudzaniu szeroko pojętej świadomości ekolo-
gicznej oraz poszerzaniu wiedzy na te tematy. SłuŜą temu odbywają-
ce się w ramach Spotkania Ekologicznego konkursy: literacki, pla-
styczny i fotograficzny oraz wiedzy ekologicznej, których realizacja 
i tematyka w tym roku podporządkowane były hasłu „Korzystaj 
ekonomicznie - będzie ekologicznie”. Wzięła w nich udział liczna 
rzesza dzieci i młodzieŜy, którym piękno przyrody ojczystej i stan 
środowiska naturalnego leŜą na sercu na tyle, Ŝe dla ich obrony byli 
gotowi poświęcić swój czas, energię i pracę.  

Konkurs Literacki od samego początku cieszy się duŜym zaintere-
sowaniem wśród młodzieŜy. Na tegoroczny napłynęło 67 prac od 
uczniów szkół z Redy, Rumi, Wejherowa,  Luzina, Orla i Mrzezina. 
Autorzy prac literackich wielokrotnie podkreślali w swoich wypo-
wiedziach, iŜ postawy konsumpcyjne, przywiązanie do wygodnego 
Ŝycia biorą górę nad skłonnością do poniesienia pewnych osobistych 
wyrzeczeń umotywowanych potrzebami ochrony środowiska przy-
rodniczego. ZauwaŜyli takŜe, Ŝe jednym z przejawów dzisiejszej 
sytuacji jest coraz powszechniejsza świadomość, iŜ rodzaj ludzki, w 
swoim pościgu za bogactwem materialnym, rabunkowo eksploatując 
przyrodę, szybko zmierza do zniszczenia Ziemi i samego siebie. 
Komisja, której przewodniczyła Pani ElŜbieta Grubba, nagrodziła 
następujących młodych twórców: 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Kategoria wiersz: I miejsce - Michał Szczepański, SP nr 9 w Rumi, 
opiekun p. Barbara Jurek; II miejsce - Aleksandra Wydrowska, SP nr 
4 w Redzie, opiekun p. Marzena Mangos – Norowska; III miejsce - 
Bartłomiej Hennig, SP nr 9 w Rumi, opiekun p. Barbara Jurek 

Kategoria opowiadanie: I miejsce - Magdalena Dopke , SP im. 
Lecha Bądkowskiego w Luzinie, opiekun p. Jolanta Bańko; II miej-
sce - Artur Szreder, SP nr 3 w Redzie, opiekun p. Mirosława Nie-
wiadomska 
GIMNAZJUM 
Kategoria wiersz: I miejsce - Barbara Malek, Gimnazjum nr 1 w 
Redzie, opiekun p. Alina Gajewska; II miejsce - Delfina Cioban, 
Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun p. Katarzyna Hincke; III miejsce 
- Kinga Reschke, Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, opiekun p. Jadwi-
ga Lewicka 

Kategoria opowiadanie: I miejsce - Aleksandra Zielińska, Gimna-
zjum nr 4 w Wejherowie, opiekun p. Danuta Kukowska; II miejsce - 
Aleksandra Richert, Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun p. Alina 
Gajewska; III miejsce - Oliwia Szymoniak,  Gimnazjum nr 2 w 
Redzie, opiekun p. Teresa Liegman oraz Alicja Czaplicka, Gimna-
zjum nr 1 w Redzie, opiekun p. Alina Gajewska 

W Pracach Plastyczny i Fotograficzny  nadesłanych na tegoroczny 
konkurs autorzy zgodnie podkreślali, Ŝe ekologia i ochrona środowi-
ska to nie tylko kwestia wielkiego przemysłu, kopalni i hut. To takŜe 
nasze codzienne zachowania. 

(dok str. 8) 

 



KABARETON Z OKAZJI PIERWSZEGO DNIA WIOSNY  
 

 
 
21 marca odbył się Przegląd Kabaretowy „Srebrna Łuska Redz-

kiego Pstrąga” z okazji pierwszego Dnia Wiosny. 
Odwiedziło nas 6 kabaretów: z Gimnazjum nr 2 w Redzie, kabaret 
BRZESZCZOT z Gniewina, PYDA SQUAD z Redy, Kabarety VIO-
HA i POPELINA ze Szczecina oraz kabaret KGW z Chwarzczyna.  

Impreza odbyła się na w auli ZS nr 1 w Redzie. Trwała od godzi-
ny 15.00 do 18.00. Między występami kabaretów mogliśmy usłyszeć 
piosenki w wykonaniu chóru Gimnazjum nr 1 prowadzonego przez 
p. M. Jodłowską. Szczególnie rozbawiły nas skecze kabaretów ze 
Szczecina, które z wielkim entuzjazmem odbierali i dorośli, i mło-
dzieŜ. Mogliśmy usłyszeć nawet kabaretowe piosenki o iście stu-
denckim wybrzmieniu. Cieszymy się bardzo, Ŝe odwiedziło nas aŜ 
sześć kabaretów, które pozwoliły w pochmurny dzień śmiać się nam 
bez końca. 

Marta Adamczyk 
 

L IDERZY ICT  W GIMNAZJUM NR 2 W REDZIE  
 

 
 
W dniach 7-8 marca nauczycielki z Gimnazjum nr 2 w Redzie: Ewa 
Wróblewska, Hanna śuk i Justyna Zabrodzka brały udział w ogól-
nopolskim szkoleniu pt. „Wyzwania edukacji w dobie Internetu”, 
które odbyło się w Warszawie. Było to drugie z kolei spotkanie 
zorganizowane przez Szkołę WyŜszą Psychologii Społecznej w 
Warszawie przy wsparciu ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego.  

Celem projektu, który trwa od października 2008 r., jest zwięk-
szenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TI i Inter-
netu w nauczaniu poszczególnych przedmiotów, a tym samym po-
prawa jakości nauczania i zasobów dydaktycznych polskiego szkol-
nictwa. 

Pierwszy etap przedsięwzięcia, nad którym pracowali nauczyciele 
i uczniowie z Gimnazjum nr 2 obejmował stworzenie projektu 
przedmiotowego. W wyniku tego zostały zrealizowane trzy prezen 
 
 

tacje tematyczne. Nauczycielka Ewa Wróblewska pracowała z klasą 
Ib nad „Cząsteczkowa budowa materii – znaczenie i praktyczne 
zastosowania”,  pani Hanna śuk wraz z klasą IIc opracowała 
„Oswoić Antoina de Saint Exupere’go i jego utwór Mały KsiąŜę, 
natomiast pani Justyna Zabrodzka z klasą Ia stworzyła projekt „Ze-
msta A. Fredro  dziennikarskim okiem”. Produktami finalnymi 
projektów były: prezentacje w Power Point, zaproszenia, plakaty, 
makiety, przedstawienia, filmy edukacyjne oraz gazetki. 

Uczniom bardzo spodobała się taka forma zdobywania wiedzy – 
mówi nauczycielka języka polskiego Hanna śuk. – Dzięki temu 
mogli oni rozwijać swoje zainteresowania, nauczyli się współpracy 
w grupie oraz poszerzyli umiejętności wykorzystywania technik 
informacyjnych na róŜnych przedmiotach.  

Aby osiągnąć ten efekt nauczycielki zaangaŜowane w pracę nad 
projektem poszerzały wiedzę na temat technologii informacyjnych 
za pomocą e-learningu oraz co tydzień wykonywały zadania wyzna-
czone przez organizatorów szkolenia, których wyniki zamieszczano 
na platformie internetowej.  

Drugi etap szkoleń „grand norweski” zakłada przeprowadzenie 
interdyscyplinarnego projektu w danej szkole. Gimnazjum nr 2 
będzie realizowało zdania z zakresu nanotechnologii pt. „Od myśli 
filozoficznej do praktyki”. Tym razem zostali zaangaŜowani  do tego 
projektu wszyscy wychowawcy klas i cała społeczność uczniowska, 
a wyniki pracy zaprezentowane będą na początku kwietnia.  

     Hanna śuk 
 
 
 

XXVI  TURNIEJ RECYTATORSKI  
I TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ  

 
 
 
7 marca 2009 na sali widowiskowej Moksiru w Redzie odbył się 
XXVI Turniej Recytatorski i Turniej Poezji Śpiewanej. 
Konkurs oceniała komisja utworzona przez nauczycieli języka pol-
skiego ze wszystkich szkół w Redzie w składzie: 
Mirosława Niewiadomska-przewodnicząca, Renata Mejer, GraŜyna 
Terech, Beata Rathenow, Teresa Liegman, Marzena Norowska, 
Łukasz Kamiński. Imprezę poprowadziła Marzena Jodłowska – 
kierownik Działu Kultury. W kategorii szkoły podstawowe, klasy 1-
3 udział wzięło 10 osób. Miejsca zajęli: 
KAROL MAJCHRZAK – I miejsce 
JAKUB NOROWSKI – II miejsce 
ADAM MAJCHRZAK – III miejsce 
W kategorii szkoły podstawowe, klasy 4-6 wystąpiło 12 osób, nastę-
pujące miejsca zajęli: 
MARTYNA LADEMANN – I miejsce 
KATARZYNA KABATA – II miejsce 
PIOTR RADOMSKI – IIImiejsce 
JOANNA JANIAK – wyróŜnienie 
W kategorii szkoły gimnazjalne, klasy 1-3 wzięło udział 7 osób. 
WyróŜnieni zostali: 
SŁAWINA BREZA – I miesjce 
MARTA KAJZER -II miejsce 
ANNA GOŁĄBEK – III miejsce 
W Turnieju Poezji Śpiewanej – bez kategorii zaśpiewało 8 uczniów 
z gimnazjów redzkich.  
Następujace osoby zajęły miejsca: 
SZYMON KLAWIKOWSKI – I miejsce 
SZYMON WRÓBLEWSKI – II miejsce 
WERONIKA STANULEWICZ, MARTA KRUGER – III miejsce 
ex. 
KRZYSZTOF NIERADKO – wyróŜnienie 
Wszystkie wyróŜnione osoby zostały nagrodzone ksiąŜkami ufun-
dowanymi przez organizatora. 
Do rejonowego Konkursu Recytatorskiego, który odbywa się w 
Wejherowie przeszło po dwóch uczestników (miejsce I i II) z kaŜdej 
kategorii. 

 
Marta Adamczyk 

 
 



 
BLI śEJ EUROPY 

 
XXI wiek dostarcza nam tak wielu rozrywek, Ŝe wycieczka na 

składowisko śmieci nie wydaje się być zajęciem zbyt atrakcyjnym. 
O tym, Ŝe jest inaczej, przekonali się uczniowie Gimnazjum nr 1 w 
Redzie, zwiedzając teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
EKO DOLINA w ŁęŜycach. Zajęcia edukacyjne „BliŜej Europy – 
nowoczesne metody gospodarowania odpadami” zorganizowane 
zostały przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
– „Lidera Polskiej Ekologii 2008”.  

Przewodnikiem była Pani Monika Czap, inspektor w Dziale 
Ochrony Środowiska. Uczniowie poznali obiekty znajdujące się na 
składowisku, m. in. segment demontaŜu urządzeń chłodniczych i 
sprzętu AGD/RTV, segment demontaŜu odpadów wielkogabaryto-
wych, przerobu gruzu budowlanego, kompostownię odpadów zielo-
nych. Jednak największe wraŜenie zrobiła na nich sortownia odpa-
dów, która wyglądała jak nowoczesny, zmechanizowany zakład 
produkcyjny. Następnie uczestnicy wycieczki pojechali autokarem 
do siedziby Związku. Tam mieli okazję praktycznie wykorzystać 
posiadaną wiedzę, porównując składowisko komunalne z dzikim 
wysypiskiem. Następnie poznali dalszy los segregowanych odpa-
dów.  

Gimnazjaliści byli zaskoczeni moŜliwościami ponownego ich wy-
korzystania. Dowiedzieli się, np., Ŝe z przetworzonych butelek pla-
stikowych, tzw. PET-ów moŜna zrobić siatki rybackie, tak chętnie 
noszoną przez młodzieŜ odzieŜ z polaru czy meble ogrodowe. Na-
stępnie odbyła się dyskusja na temat: Co ja mogę zrobić, Ŝeby śmieci 
było mniej? W jej wyniku młodzieŜ doszła do wniosku, Ŝe naleŜy 
starać się zminimalizować ilość odpadów, a te, które powstaną, 
segregować. Słowa te nie były dla nich pustym sloganem, ale miały 
głębszy sens. O ekologii mówi się przy róŜnych okazjach, ale dopie-
ro wycieczka na wysypisko uświadomiła uczniom wagę problemu.  

A. Gajewska, H. Klajnszmit 
 

ŚWIĘTO PATRONA W SP 3 W REDZIE  
 
Miesiąc marzec upłynął w Szkole Podstawowej Nr 3 w Redzie 

pod znakiem obchodów związanych z patronem szkoły – Stefanem 
śeromskim. W pierwszym etapie konkursu wszyscy uczniowie z 
klas 4 – 6 uczestniczyli w sprawdzianie dotyczącym Ŝycia i twórczo-
ści śeromskiego. KaŜda klasa przygotowywała równieŜ prace po-
święcone temu pisarzowi: gazetki, plakaty, albumy, a nawet filmy i 
prezentacje multimedialne. W rywalizacji klasowej I miejsce zajęła 
klasa 4A, II miejsce – klasa 6A, a III miejsce – 4B. Zwycięskie klasy 
otrzymały dyplomy oraz słodkie nagrody. 

Ponadto 26 marca na sali gimnastycznej odbyło się „Święto Pa-
trona”, w którym, przy udziale publiczności szkolnej, swoją wiedzę 
prezentowały trzy druŜyny z klas 4, 5 i 6, składające się z osób, które 
najlepiej napisały test o pisarzu. Uczniowie odpowiadali na pytania 
związane z patronem; rozwiązywali krzyŜówkę; prześcigali się w 
znajomości tytułów utworów śeromskiego oraz jego Ŝycia i bliskich 
mu osób oraz miejsc. Swoją wiedzą mogła teŜ wykazać się publicz-
ność, która udzielała odpowiedzi na róŜne pytania dotyczące tego 
pisarza. W wyniku wyrównanej walki komisja w składzie: Teresa 
Dopke, Łucja Sadowska, Estera Miotk, Mirosława Wróblewska, 
przyznała I miejsce druŜynie z klas 6 w składzie: Patrycja Zawit-

kowska, Dominika Sidorowicz, Patrycja Ładanaj, Sonia Napieraj, 
Jarosław Ruta, Radosłwa Horbik. II miejsce zajął zespół z klas 5, w 
skład której weszli: Julia Błaszczyk, Agnieszka Modzelewska, Pau-
lina Styn, Aurelia Myszkowiak, Wiktoria Jabłonowska, Damian 
Walczyk. Natomiast III miejsce zajęła druŜyna z klas 4, która wystą-
piła w składzie: Krystian Horbik, Aleksandra Janczewska, Anna 
Klebba, Klaudia Sikora, Marta Plichta, Klaudia Stelmaszyk. 
Wszystkie druŜyny otrzymały dyplomy oraz nagrody ksiąŜkowe. 

Tegoroczny konkurs przygotowany przez panie bibliotekarki cie-
szył się duŜym zaangaŜowaniem całej społeczności szkolnej, a w 
szczególności czwartoklasistów, którzy mieli okazję po raz pierwszy 
aktywnie uczestniczyć w Święcie Patrona szkoły. 

  Teresa Dopke 
 
SUKCESY GRUPY TEATRALNEJ GIMNAZJUM NR 2 W REDZIE  

 

13 marca br uczniowie  Gimnazjum nr 2 w Redzie wzięli udział w 
VI Wojewódzkim Turnieju Kabaretów i Teatrów Szkolnych organi-
zowanych w Zespole Szkól Architektury Krajobrazu i Handlowo - 
Usługowych w Gdańsku Oliwie.   

Grupa teatralna pod kierownictwem: T. Liegman, J. Zabrodzkiej i 
H. śuk przygotowała kabaret pt. „Marzenia do spełnienia, czyli 
sfrustrowana nauczycielka”, który otrzymał wyróŜnienie na konkur-
sie. W związku z tym, uczniowie (M. Kajzer, M. Janiak, K. Guz, K. 
Nieradko, D. Elwart) dostali  zaproszenie na Redzki Przegląd Kaba-
retów, który miał miejsce 21 marca w Gimnazjum nr 1 w Redzie. 
Przegląd odbył się w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny pod 
hasłem „Srebrna łuska redzkiego pstrąga 2009”. 

Gra aktorska młodzieŜy została nagrodzona gromkimi brawami,  
a sami aktorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetkę Srebrnego 
Pstrąga. Młodym aktorom gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukce-
sów. 

     Hanna śuk 
 
 

SUKCES RECYTATORSKI KAROLA M AJCHRZAKA  
 
 
20 marca 2009 r. w Rumi odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski 
Poezji Polskiej. Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowało troje 
uczniów.  
W kategorii klas I - III: Karol Majchrzak i Jakub Norowski, obaj z 
klasy III a. Opiekun p. S. Strosowska. W kategorii klas IV- VI: Piotr 
Radomski klasa VI c. Opiekun p. M. Mangos- Norowska. Nasi 
uczniowie osiągnęli wielki sukces. KAROL MAJCHRZAK za swoją 
recytację zajął I MIEJSCE i będzie nas reprezentował w etapie 
wojewódzkim. Jakub Norowski otrzymał wyróŜnienie. Piotr Radom-
ski zajął II MIEJSCE. Gratulujemy wspaniałych sukcesów.  

 
M. Mango - Norowska 

 
 
 
 
 
 



 

CO SIĘ DZIAŁO W MARCU ? 
 
Marzec obfitował w mnóstwo imprez sportowych dla dzieci, mło-
dzieŜy i dorosłych mieszkańców Redy i okolic. 
 
Zakończony został cykl zimowego grania Pt. „Winter Street 
Soccer League” organizowanej przez MOKSiR oraz ZSP Reda.  
Był to cykl turniejów dla młodzieŜy i dorosłych, którym nie straszna 
była zimowa aura. Nagrody ufundowane przez MOKSiR oraz firmę 
ZINA dodatkowo podnosiły adrenalinę zawodnikom biorącym 
udział w naszych zawodach (w sumie ponad 90 piłkarzy-amatorów). 
Skład zwycięskich druzyn: Kategoria OPEN Zespół Konkordia 
Marcin Portalski, Damian Badziąg, Piotr Piątek, Bartosz Nowacki, 
Bartek Zabiński; Kategoria 1992 i młodsi : Zespół Królowie Śląska 
w składzie: Michał Morgiel, Mateusz Krajnik, Michał Nalepa, 
Krzysztof Czaja, Dawid Dworniak, BłaŜej Skitek 

 
Odbyły się Mistrzostwa Redy Szkół Podstawowych i Gimnazjal-
nych w indywidualnych biegach przełajowych.  
Dobra frekwencja mimo deszczowej pogody, miła atmosfera i meda-
le dla najlepszych redzkich zawodników- wszystko to miało miejsce 
podczas tych Mistrzostw, będących jednocześnie eliminacjami Mi-
strzostw Powiatu.  
Najlepsi zawodnicy: Kategoria Dziewcząt Szkół Podstawowych: 
1m Paula Wodzak SP4; 2m Patrycja Krawczyk SP4 ; 3m Anita 
Milewczyk SP3 ; Kategoria Chłopców Szkół Podstawowych: 1m 
Nataniel Prałat SP2; 2m Krzysztof śuchowski SP4  ;3m Kryspin 
Zyśk SP2; Kategoria Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych: 1m Justyna 
Potrykus GIM 1; 2m Katarzyna Byczkowska GIM 1; 3m Weronika 
Wiśniewska GIM 1; Kategoria Chłopców Szkół Gimnazjalnych: 1m 
Mateusz Lieder GIM 1; 2m Marcin Prądzyński GIM 1; 3m Mateusz 
Bednarczyk GIM 1 
 
Festyn piłkarski: 3 turnieje, na 3 boiskach, ponad 130 uczestni-
ków i mnóstwo zabawy!  
Najlepsze druŜyny: Kategoria 1997 i młodsi:  UKS Jedynka Reda 
1999  (Bartek Święcki, Kamil Klapkowski, Michał Baranowski, 
Damian Lisiecki); Kategoria 1994 i młodsi Menager Patryk Team 
Reda; Kategoria OPEN Poznańska Lokomotywa: Michał Morgiel, 
Mateusz Krajnik, Grzegorz Waldowski, Marcin stenka, Oskar Bon-
kowski, Paweł Brzuzy, Rafał Morawski, Damian Lesner 

 
Zakończenie całego cyklu Redzkiej Ligi Siatkówki sezon 
2008/2009.  
 

Ok. 140 
zawodników, w 
tym niemal 100 z 
Redy. 14 turniejów 
składających się na 
Klasyfikację Ge-
neralną! Nagrody 
dla wszystkich 
uczestników 
wręczał Dyrektor 
MOKSiR Jerzy 
Conradi, oraz 
sędzia główny 
imprezy-  
 

Kierownik MOKSiR Konrad Wargin 
Zwycięski zespół Tybet Reda/ Wejherowo w składzie: Łukasz 
Ceyrowski kap. ,Łukasz Masalski, Michał Surowiec, Sławomir 
Mizeraczyk, Marcin Koskiewicz, Tomasz Wittbrot, Maciej Magul-
ski, Piotr Sonnenberg 
 
Dodatkowo zorganizowaliśmy: 
 
Mistrzostwa Redy w Mini- Piłce Siatkowej Szkół Podstawo-
wych(zwycięzcy: Kategoria Chłopców- SP nr 2, Kategoria SP nr 2); 
Mistrzostwa Redy w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców Szkół 
Gimnazjalnych(zwycięzcy: Kategoria Chłopców Gim nr 2; Katego-
ria Dziewcząt Gim nr 2); Turniej Piłki Noznej dla kat. 1996 i młod-
si- Eliminacje Pucharu Wejhera; Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 

Dyrektora MOKSiR(zwycięzcy:Zespół Świr Paleta w składzie: 
Dawid Palubicki, Piotr Kisielewski, Michał Hebel, Łukasz Ceyrow-
ski, Krzysztof Walter;  
 
Dnia 31.03.2009r. na sali kulturalno-widowiskowej MOKSiR 
Reda odbył się osiemnasty, a zarazem finałowy turniej Redzkiej 
Ligi ,,Baśki Kaszubskiej" 

 
Do wtorkowej rywalizacji przystąpiło 16 zawodników, którzy roz-
grywali swoje partie na 4 stołach. Tak jak się tego spodziewaliśmy 
rywalizacja o czołowe lokaty w zawodach trwała do samego końca i 
była bardzo zacięta. Przed ostatnim turniejem do końca nie wiadomo 
było kto stanie na podium całego kilku miesięcznego cyklu zawo-
dów. Przy stole numer jeden spotkali się Bochentyn Stefan, Formela 
Olek, Sychowski Tadeusz, Paluch Roman. Zwycięzcą tego stolika 
został Formela Olek, który zdobył 5pkt,drugie miejsce przypadło 
Bochentyn Stefanowi- 3pkt, Sychowski Tadeusz zajął trzecią lokatę 
- 2pkt Paluch Roman czwartą - 1pkt. 
Przy stole numer dwa zasiedli Stenka Jerzy, Baranowski Ginter, 
Grubba Jerzy, Miszka Bogdan. Zwycięzcą tego stolika został Bara-
nowski Ginter, który zdobył 5pkt,drugie miejsce zajął Stenka Jerzy - 
3pkt, Grubba Jerzy zajął trzecią lokatę - 2pkt ,  natomiast czwarte 
miejsce przypadło Miszce Bogdanowi - 1pkt. 
Przy stole numer trzy zagrali Conradi Jerzyr, Torchalski Stanisław, 
Płocki Adam,Reszka Henryk. Zwycięzcą tego stolika został Reszka 
Henryk, który zdobył 5pkt,drugie miejsce przypadło Conradi Jerze-
mu- 3pkt, Torchalski Stanisław zajął trzecią lokatę - 2pkt Płocki 
Adam czwartą - 1pkt. 
Przy stole numer cztery spotkali się Magulski Józef, Bochentyn 
Stanisław, Trocki Wacław, Gdaniec Jerzy. Zwycięzcą tego stolika 
został Magulski Józef, który zdobył 5pkt,drugie miejsce przypadło 
Bochentyn Stanisławowi - 3pkt, Trocki Wacław zajął trzecią lokatę - 
2pkt Gdaniec Jerzy czwartą - 1pkt. 
Organizatorzy dla najlepszej ,,czwórki" ufundowali pamiątkowe 
puchary, natomiast dla wszystkich uczestników przygotowano pa-
miątkowe dyplomy. Puchary oraz dyplomy za poszczególne miejsca 
wręczył Dyrektor MOKSiR Jerzy Conradi. 
Klasyfikacja końcowa  Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej sezon 
2008/2009(10 najlepszych: 1m Formela Olek 53pkt 2m Bochentyn 
Stefan 51pkt3m Stenka Jerzy 49pkt 4m Magulski Józef 48pkt5m 
Baranowski Ginter 47pkt 6m Bochentyn Stanisław 45pkt 7m Gda-
niec Jerzy 43pkt8m Sychowski Tadeusz 43pkt9m Torchalski Stani-
sław 41pkt10m Płocki Adam 37pkt 

 
W marcu odbyło się szereg imprez na kompleksie sportowym 
Orlik 2012; przeprowadzone były bezpłatne zajęcia dla dzieci i 
młodzieŜy w piłce siatkowej, koszykowej, noŜnej, judo, tenisie 
stołowym i tenisie ziemnym;  

Konrad Wargin 
 
 
 
 
 

Zwycięzca Ligi Baśki Kaszubskiej Olek 
Formela i dyr. MOKSiR Jerzy Conradi 

fot. Nagrody za RLS wręcza Dyrektor MOKSiR 
Jerzy Conradi 

 



POMÓś NAJBIEDNIEJSZYM  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje o 
moŜliwości przekazywania za pośrednictwem tut. Ośrodka mebli, 
sprzętu gospodarstwa domowego, telewizorów, zabawek i innych 
sprzętów bądź rzeczy dla osób potrzebujących tej formy pomocy. 
Jednocześnie informuję, Ŝe w tut. Ośrodku znajduje się tablica in-
formacyjna dotycząca odstąpienia, przekazania oraz przyjęcia w/w 
rzeczy. Zapraszam do zamieszczania ogłoszeń, lub kontaktu telefo-
nicznego pod nr tel. (058) 678 58 65 bądź osobistego w MOPS w 
Redzie przy ul. Derdowskiego 25. Natomiast w imieniu obdarowa-
nych rodzin pragnę złoŜyć podziękowanie wszystkim Darczyńcom i 
mieszkańcom Naszego Miasta złoŜyć Najserdeczniejsze śyczenia z 
okazji Świąt Wielkiej Nocy. 
 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  
Małgorzata Klebba 

 
SZKOŁA DLA RODZICÓW  

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje rodzi-

ców, którzy chcą dobrze, świadomie, skutecznie wychowywać swoje 
dzieci, nauczyć się rozwiązywać konflikty bez przemocy, pragną 
mówić tak, aby dzieci ich słuchały i tak słuchać, aby dzieci do nich 
mówiły zapraszamy na bezpłatne zajęcia w Szkole dla Rodziców. 

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla kaŜdego, kto szuka 
sposobu na nawiązanie głębszych, cieplejszych kontaktów ze swoimi 
dziećmi, by uchronić je przed wszelkiego typu patologiami, lepiej 
przygotować do dorosłego Ŝycia. Jego celem jest wspieranie rodzi-
ców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi w róŜ-
nym wieku. 

 
Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi:  

Wychowywać to kochać i wymagać 
 
W programie przewidzianych jest 10 spotkań 2,5 godzinnych 

prowadzonych metodami aktywnymi. Godziny zajęć do uzgodnienia 
z zainteresowanymi. 
Zajęcia odbywać się będą co tydzień – we wtorki, począwszy od 
14.04.2009 do 16.06.2009 w siedzibie MOPS w Redzie. 
Osobą prowadzącą jest mgr Maria Czech – psycholog z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodzicami. 

Serdecznie zapraszamy rodziców korzystających z pomocy nasze-
go Ośrodka.  
Zapisy: tel: (058) 678 58 65 lub osobiście u pracowników socjalnych 
oraz psychologa (we wtorki w godzinach 13:00 – 16:00). 

Małgorzata Klebba 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Redzie  

 
 
INFORMACJA Z ELIMINACJA MIJESKICH  XXXII  OGÓLNO-
POLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POśARNICZEJ „M ŁODZIE ś 

ZAPOBIEGA POśAROM ”  REDA 2009 
 
 
W dniu 26 marca 2009r. o godz.17,oo Oddział Miejski Związku 
OSP RP Reda-Rumia i straŜacy OSP Reda gościli w swej straŜnicy 
uczestników XXXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
Ŝarniczej pod hasłem „MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom” . 
W eliminacjach udział wzięły dzieci i młodzieŜ ze szkół naszego 
miasta w trzech grupach wiekowych. Organizatorem Turnieju był 
Oddział Miejski Związku OSP RP i Urząd Miasta Reda. 
W grupie szkoły podstawowej:   
I miejsce –  Radosław Horbik  -  Szkoła Podst. Nr 3. 
II miejsce –  Aleksandra Strosowska - Szkoła Podst. Nr 3. 
III miejsce -  Łukasz Reszka  - Szkoła Podst. Nr 3 
 
W grupie gimnazjum: 
I miejsce – Michał Ku Ŝel – Gimnazjum Nr 1 
II miejsce – Marcin Pr ądzyński – Gimnazjum Nr 1 
III miejsce – Mateusz Domasiewicz – Gimnazjum Nr 2 
 
 

W grupie MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych: 
I miejsce – Wojciech Gwizdała – MDP Reda 
II miejsce – Patryk Specht  – MDP Reda-Rekowo 
III miejsce – Kacper Kobiella  – MDP Reda-Rekowo  
Zwycięzcy reprezentować będą nasze miasto podczas Turnieju 
Powiatowego w Wejherowie. 
Tradycyjnie juŜ, jak co roku wszyscy uczestnicy i goście otrzymali 
okolicznościowe pamiątki  
z logo OSP oraz świąteczne słodycze . Za  pierwsze miejsca w kaŜ-
dej grupie wręczono nagrody  odtwarzacze DVD/TV, za miejsca II i 
III nagrodami były odtwarzacze MP3 ze słuchawkami i aparaty 
cyfrowe. Prace oceniała Komisja w składzie: Zbigniew Ziółkowski; 
Romuald Sokołowski ; Sławomir Prena. Nagrody wręczyli: Komen-
dant ochrony ppoŜ w Redzie , prezes Oddziału Miejskiego Związku 
OSP RP Reda- Rumia Wiesław Kornacki i pani Maria Rzepińska. W 
podsumowaniu współzawodnictwa między szkołami, w grupie szkół 
podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3. W grupie 
szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1. DruŜyny 
z tych szkół otrzymały okolicznościowe puchary. Na wyróŜnienie 
zasługuje fakt udziału przedstawicieli szkoły prywatnej im. Tony 
Halika, gratulujemy i Ŝyczymy sukcesów w następnych edycjach 
OTWP. 
Całość prowadził dh Wiesław Kornacki – prezes OM ZOSP RP w 
Redzie przy pomocy Dh. Andrzeja Brzozowskiego Henryka Muraw-
skiego Doroty Banowskiej, Mariusza Billota, Piotra Szamańskiego, 
Pawła Grzenia, Piotra Gwizdały - członków jednostki OSP Reda. 
Nagrody ufundowali: UM Reda i Oddział Miejski Związku OSP 
Reda-Rumia. Podczas przerwy w turnieju uczestnicy wzięli czynny 
udział w pokazie gaszenia poŜaru przy pomocy podręcznego sprzętu 
gaśniczego, który nieodpłatnie przekazała firma MAWI - Maria 
Rzepińska oraz w krótkim programie szkolenia medycznego z zakre-
su udzielania I pomocy przedmedycznej, całość poprowadzili straŜa-
cy ratownicy z naszej redzkiej OSP, za co bardzo serdecznie dzięku-
jemy.  
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok na 
XXXIII edycj ę OTWP. 

Prezes OM ZOSP RP Wiesław Kornacki 

 
SPOTKANIE Z NATALI Ą USENKO 

 

 
 
W ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Literackiego „Pora Poezji”, 
najmłodsi miłośnicy poezji z redzkich przedszkoli spotkali się z 
Natalią Usenko. Córką Danuty Wawiłow, współautorką wielu jej 
utworów, autorką kilkudziesięciu ksiąŜek i ksiąŜeczek dla dzieci. 
Wiersze zaczęła pisać w wieku przedszkolnym, pierwsza przetłuma-
czona przez nią ksiąŜka ukazała się dwadzieścia lat temu. Od dzie-
sięciu lat inspiracją, a czasem równieŜ pomysłodawcą jej utworów 
dla najmłodszych jest jej syn Kuba. Pisarka w ciekawy i zabawny 
sposób opowiadała o swoim dzieciństwie i twórczości. Dzieci miały 
okazję wysłuchać fragmentów ulubionych wierszy w interpretacji 
aktora Teatru WybrzeŜe – Floriana Staniewskiego. 

BoŜena Natzke 
 
 
 



"KWIETNIOWE 
WARSZTATY 

TANECZNE"  w 
Redzie juŜ 18, 19, 25, 
26 kwietnia! Po 
duŜym sukcecie 
warsztatów pod 
nazwą "Rozgrzewka", 
które odbyły się w 
lutym organizatorzy 

postanowili 
przygotować kolejne 
warsztaty. Warsztaty 
kwietniowe odbywać 
się będą w dwa 
weekendy! Podczas 
dwóch weekendów 
odbędą się warsztaty z 
6 stylów tańca: 
Modern Jazz, Hip-
Hop, AfroDance, 
Locking, Popping, 

BreakDance. 
Warsztaty 

poprowadzą 
instruktorzy, którzy w 
swoim dorobku mają 
sukcesy w zawodach 
oraz doświadczenie w 

prowadzeniu 
warsztatów! 

Instruktorzy: - Kamil 
"Santi" Węsierski 
(Modern Jazz) 

(Finalista "You Can Dance") - Kari (Hip-Hop) - Aniela (AfroDance) (Dance Avenue) - 
Czajna (Locking) - Olela (Popping) - Meks (Break Dance) Data: - 18, 19, 25, 26 kwietnia 
Miejsce: - Aula Zespołu Szkół nr 1 w Redzie. Cena: 1 weekend - 130 zł (12 godzin zajęć) 2 
weekendy - 200 zł (24 godziny zajęć) Więcej informacji o warsztatach i zapisach na: 
www.kwiecien.morfoza.pl 

Marta Adamczyk 
 

I  DZIEŃ WIOSNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W REDZIE  
 

W klasach I – III zostały 
przeprowadzone zajęcia 
warsztatowe w ramach 
realizacji programu 
edukacyjnego „Wolność 
oddechu – zapobiegaj 
astmie”. Celem zajęć 
było: 

• uświadomienie 
dzieciom znaczenia 
choroby, jaką jest 
astma oskrzelowa, 

• poznanie definicji 
choroby, 

• zapoznanie z 
przyczynami 

choroby, 
• poznanie charakterystycznych objawów astmy, 
• kształcenie umiejętności rozpoznawania niepokojących sygnałów choroby u samego 

siebie. 
W trakcie zajęć dzieci poznały bohatera ksiąŜeczki - Jasia, chłopca chorego na astmę. 

Dowiedziały się, jakie są objawy choroby i w jaki sposób moŜna pomóc dzieciom chorym na 
astmę. Na zakończenie zajęć wykonały plakaty ilustrujące sposoby zapobiegania alergiii 
astmie oskrzelowej. 
Zajęcia w klasach starszych odbywały się pod hasłem: „Witaj wiosno!”. Klasy IV-VI rywa-
lizowały ze sobą tego dnia w następujących konkurencjach: 

• Konkurs na futurystyczny strójWIOSNA 2099-zadaniem uczniów było ubieranie przez cała 
klasę jednej osoby w strój, który będzie modny wiosną 2099 roku, prezentacja stroju oraz 
wykonanie wspólnego układu ruchowego |z udziałem całej klasy do przygotowanej wcześniej 
muzyki. 

• Odczytanie zabawnej rymowanki lub piosenki o tematyce wiosennej przygotowanej przez 
zespoły tworzące klasy.  

•  Przyrodniczy Konkurs Wiedzy- „Mądra 
głowa”. 

 
W czasie zabawy uczniowie mieli moŜ-

liwość  rozwijania umiejętności współ-
działania w grupie, kształtowania posta-
wy twórczej, pobudzania  i rozwijania 
wyobraźni, rozwijania zainteresowań 
przyrodniczych, rozwijania  i doskonale-
nia sprawności ruchowej oraz kształto-
wania umiejętności kulturalnego spędza-
nia wolnego czasu. 

Do oceny powołano komisję złoŜoną z 
trzech osób, zadaniem której była ocena 
między innymi: oryginalności pomysłu, 
humoru, atrakcyjności oraz trafnego 
doboru słów w poszczególnych konku-
rencjach. 

Po podsumowaniu punktów okazało 
się, iŜ najwięcej zdobyła ich klasa IV. 
 

Ewa Uberman  
 

M ARCOWE SUKCESY ,,PIĄTKI ” 
 
W marcu 2009 roku uczniowie naszej 
szkoły reprezentowali ją w róŜnych 
konkursach, w których niejednokrotnie 
zdobyli zaszczytne, czołowe miejsca. 
PoniŜej przedstawiamy ich osiągnięcia. 
Miejski Konkurs Ortograficzny 
,,ORTOGRAFEK”: 
I miejsce- Jakub Ponschke klasa VI, 
II miejsce Michał Joskowski klasa VI; 
Wojewódzki Konkurs Interdyscypli-
narny Język Polski z Historią- etap 
wojewódzki: 
Drugi na liście finalistów Jakub Pon-
schke klasa VI; 
Miejski Konkurs Recytatorski Poezji i 
Prozy Polskiej w Redzie: 
I miejsce Martyna Lademann klasa IV; 
Rejonowy Konkurs Recytatorski Po-
ezji Polskiej: 
III miejsce Martyna Lademann klasa IV; 
Miejski Konkurs BRD: 
I miejsce zespołowo – będziemy repre-
zentować miasto na eliminacjach rejo-
nowych w Rumi, 
I miejsce indywidualnie Michał Joskow-
ski klasa VI, 
II miejsce indywidualnie Anna Tokarska 
klasa VI. 

Ewa Uberman  
 
 
 
 
 
 

Reda – Miejski Biuletyn Informacyjny. Wy-
dawany przez Urząd Miasta w Redzie, ul. 

Pucka 9, 84-240 Reda, tel.: (058) 678 80 23, 
fax.: (058)678 31 24. 

Redaguje Monika SkarŜyńska tel.: (058) 678 
80 33, e-mail: promocja@reda.pl, Druk: 
„Typograf”, Rumia, ul. Kościuszki 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DZIEŃ IRLANDZKI W SP NR 6 
 

Jak co roku, 
tradycyjnie w drugiej 
połowie marca w redzkiej 
Szkole Podstawowej nr 6, 
obchodzi się Tydzień 
Kultury Europejskiej. 
W tym czasie uczniowie 
poszczególnych klas 
słuchają i oglądają 
prezentacje wybranych 
krajów europejskich a 

następnie przygotowują plakaty promujące je wśród młodzieŜy. 
Na obchody takiego Tygodnia Europejskiego zapraszani są zawsze 
ciekawi ludzie- artyści, podróŜnicy. Gościliśmy między innymi: 
Artura Wyszeckiego - fotografika, malarza, podróŜnika, Rafała 
Króla- alpinistę, podróŜnika. 

W tym roku szczególnie ciekawie obchodzono wtorek, 17 mar-
ca. W ramach Tygodnia Europejskiego postanowiono przybliŜyć 
tradycje i historię Szmaragdowej Wysypy- jak inaczej nazywana jest 
Irlandia. 17 marca to w tym właśnie kraju, Dzień św. Patryka, patro-
na Irlandii. Szkoła zgodnie z irlandzką tradycją została udekorowana 
na zielono, dzieci i dorośli równieŜ starali się przyozdobić swoją 
odzieŜ jakimś zielonym gadŜetem. 
Uczniowie klasy szóstej biorący udział w programie „Dzieci czytają 
dzieciom” przygotowali ciekawostki i niespodzianki dla młodszych 
klas, aby wiedzę o Irlandii przybliŜyć w sposób bardziej niestandar-
dowy. Starsze klasy wzięły takŜe udział w konkursie na najciekaw-
szy plakat pt. „Ireland, the most interesting country” a młodsze 
przygotowywały róŜne, oryginalne projekty koniczyny  w ramach 
konkursu – „Shamrock contest” 

Tego dnia gościliśmy szczególną osobę, pana Johna Stack’a- 
trenera i tancerza z Irlandii.  
Zaprezentował uczniom oryginalny, irlandzki folk, grając wręcz po 
mistrzowsku na harmonii a później pokazał wiele elementów tańca 
irlandzkiego z gatunku „reel dance”. 
Ostatnim, lecz dla dzieci niezwykle ciekawym punktem Dnia Ir-
landzkiego były warsztaty tańca poprowadzone przez irlandzkiego 
Gościa, które zyskały znaczną rzeszę entuzjastów. 
Po warsztatach do sympatycznego tancerza ustawiła się długa kolej-
ka amatorów autografów. 
Cała impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem dzieci i mło-
dzieŜy a takŜe dorosłych. 

aka 

NOWA WERSJA SZKOLNEGO HYMNU NAGRANA  
 
13 marca br. w ramach obchodów 10-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 zreali-
zowano projekt profesjonalnego nagrania hymnu szkolnego. 
Do wspólnego działania, poprzedzonego próbami zostali zaproszeni nie tylko 
uczniowie obecnie uczęszczający do „Szóstki” ale takŜe liczne grono absol-
wentów oraz nauczyciele. 
Samo przygotowanie i nagranie przysporzyło wszystkim uczestnikom nie-
zwykłych przeŜyć i emocji. 
Profesjonalnego sprzętu nagraniowego uŜyczył i masteringu dokonał Karol 
Świtalski, któremu na łamach Biuletynu serdecznie dziękujemy! 
 

Cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie 
 

FINAŁ M IEJSKIEGO 
KONKURSU ORTOGRA-

FICZNEGO  
„O RTOGRAFEK ”  

 
25 marca br. w redzkiej 
Szkole Podstawowej nr 6 
odbył się V Miejski Kon-
kurs Ortograficzny „Orto-

grafek”. W miłej i Ŝyczliwej atmosferze dyktanda pisali uczniowie I 
i II etapu edukacyjnego. 
Laureatami konkursu zostali (patrz ramka powyŜej). 
Wszystkie nagrody sponsorowało Wydawnictwo Edukacyjne „Ope-
ron”. 

aka 
(dok. ze str. 2) KORZYSTAJ EKONOMICZNIE - BĘDZIE EKOLOGICZNIE  

 
Komisja pod przewodnictwem Pani Brygidy Śniateckiej  nagrodziła 
następujących autorów prac: 
Kategoria klas I-III szkoły podstawowe 
I miejsce – Mikołaj Lieder  Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie, 
opiekun Mariola Szreder; II miejsce – Oliwia Gruszczyńska Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Redzie, opiekun Aneta Szymańska oraz Alek-
sandra Semerlik  Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie, opiekun Joanna 
śaczek; III miejsce - Bartłomiej Trocki  Szkoła Podstawowa nr 6 w 
Redzie, opiekun GraŜyna Tamas oraz Weronika Gierszewska  Szko-
ła Podstawowa nr 6 w Redzie, opiekun GraŜyna Tamas 
Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowe 
I miejsce - Katarzyna Kabata  Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie, 
opiekun Beata Zawal - Brzezińska oraz Beata Gruba Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Redzie, opiekun Beata Zawal – Brzezińska; II miejsce 
– Adriana Dominas Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie, opiekun 
GraŜyna Tamas oraz Natalia Burger Szkoła Podstawowa nr 8 w 
Wejherowie; III miejsce – Adrian Wróbel Szkoła Podstawowa nr 4 
w Redzie, opiekun Jolanta Makowska oraz Justyna Grabas Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Redzie, opiekun Jolanta Makowska 
Kategoria gimnazjum: I miejsce – Maja Radska  Gimnazjum nr 1 w 
Redzie, opiekun Teresa Orzechowska- Jakubowska; II miejsce – 
Agata Sokołowska Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun Teresa Orze-
chowska- Jakubowska oraz Marcin Przybylski Gimnazjum nr 2 w 
Redzie, opiekun Beata Zawal – Brzezińska; III miejsce - Monika 
Ruchniewicz Gimnazjum nr 2 w Redzie, opiekun Beata Zawal – 
Brzezińska oraz Paweł Kamurski – Gimnazjum nr 3 w Wejherowie 
KONKURS FOTOGRAFICZNY  
I miejsce – Mateusz Śnatecki Gimnazjum nr 2 w Redzie, opiekun 
Beata Zawal – Brzezińska; II miejsce – Kinga Kałowy Gimnazjum 
nr 2 w Rumi, opiekun Hanna Topolska oraz Martyna RóŜniakowska 
Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, opiekun Jadwiga Lewicka; III 
miejsce - Maria Subczyńska Salezjańskie Gimnazjum w Rumi, 
opiekun Hanna Topolska oraz Wiktoria Kaiser Gimnazjum nr 4 w 
Rumi, opiekun Małgorzata Arendt 
Konkurs Wiedzy ekologicznej dotyczył tylko klas gimnazjalnych. W 
tegorocznym wzięli udział gimnazjaliści z Rumi, Redy, Wejherowa, 
Mrzezina, Luzina i Bolszewa. Zmierzyli się oni w finale, który miał 
miejsce w trakcie Spotkania Ekologicznego. Uczniowie musieli 
wykazać się wiedzą ogólną oraz orientacją w najbliŜszym środowi-
sku przyrodniczym. Wyniki konkursu wiedzy ekologicznej przed-
stawiają się w następujący sposób: I miejsce Gimnazjum nr  2 w  
Redzie; IImiejsce Gimnazjum nr  1 w Redzie oraz Gimnazjum nr 4 
w Wejherowie; III miejsce Gimnazjum w Luzinie, IVmiejsce Gim-
nazjum nr  3 w Wejherowie oraz Gimnazjum w Bolszewie 
Tradycyjnie, nagrodę główną w tym konkursie (dwa rowery) ufun-
dowali Panowie Kazimierz Okrój i  Stanisław Gruba. W trakcie 
uroczystości prelekcję pt. „Energia a środowisko” wygłosił  Pan 
Władysław Kiełbasa, dyrektor do spraw technicznych Towarzystwa 
Elektrowni Wodnych. Przyjazne technologie wytwarzania energii, 
sposoby  pozyskiwania czystej energii, jak działa elektrownia wod-
na, ile energii zuŜywamy  – to tylko niektóre  tematy wywołujące 
duŜe zainteresowanie  zaproszonych gości i uczniów. 

Organizowanie Spotkania Ekologicznego w takim wymiarze nie 
byłoby moŜliwe bez fundatorów nagród i sponsorów. Szczególne 
podziękowania za długoletnią współpracę naleŜą się: Burmistrzowi 
Miasta Redy Krzysztofowi Krzemińskiemu, Przewodniczącemu 
Rady Miasta  Kazimierzowi Okrojowi, Staroście Powiatowemu w 
Wejherowie Józefowi Reszke, Pani Henryce Stachowicz – dyrektor 
Towarzystwa Elektrowni Wodnych, Pani Sabinie Kowalskiej – 
prezes spółki  Eko-Dolina w ŁęŜycach, Panu Stanisławowi Gruba, 
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. 
KaŜdego roku obsługę medialną Spotkania Ekologicznego zapewnia 
Telewizja Morska „Chopin” z Wejherowa, a zakład fotograficzny 
FOTO LUSIA z Redy wykonuje fotografie. Pani Katarzyna Fedde 
z Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Fedde udostępniła kwiaty do 
dekoracji i wystroju auli. 

Katarzyna Hincke, Agata Brzeska 
 
 

ZAJĘCIA SPORTOWE W MOKSIR REDA – KWIECIE Ń 2009 
 

Weekend na Orlik 2012 

W I etapie edukacyjnym: 
I miejsce Paweł Zieliński SP5 
II miejsce Jakub Skrzypski SP 6 
III miejsce Natalia Orłowska SP 2  
 
W II etapie edukacyjnym: 
I miejsce Jakub Ponschke SP 5 
II miejsce Michał Joskowski SP 5 
III miejsce Alicja Raszczyk SP 6 
 



 
 

 
3.04,, Old boy game" - rozgrywki dla wszystkich osób w średnim 
wieku ale, młodych duchem - piłka noŜna. ; Boisko Orlik 2012; 
godz. 20.00 
4.04 godz. 12.00 Tata ja i piłka noŜna - Zajęcia z piłki noŜnej dla 
rodziców i ich dzieci (do 10 roku Ŝycia), mini gry, zabawy, podsta-
wy piłki noŜnej 
- godz. 14.00 ,, Rosnę zdrowo na sportowo" - zajęcia z piłki noŜnej 
dla dzieci pomiędzy 11-14 rokiem Ŝycia 
- godz. 16.00 ,,Amatorski mecz piłki noŜnej" - zbierz druŜynę lub 
dołącz do innych i graj z nami 
5.04 godz. 13.00 ,,Koszykówka chłopców i dziewcząt" - Mini gry, 
turnieje, zabawy, podstawy koszykówki 
- godz. 15.00 Amatorki mecz koszykówki 
- godz. 16.00 Amatorski mecz piłki noŜnej - dla wszystkich chętnych 
4.04 Eliminacje pucharu wejhera -Turniej Dzikich DruŜyn ; boisko 
ZSP Reda, godz. 8.45 zapisy, start zawodów godz. 9.00 
 

Weekend na Orlik 2012 
 
10.04,, Old boy game" - rozgrywki dla wszystkich osób w średnim 
wieku ale, młodych duchem - piłka noŜna. ; Boisko Orlik 2012; 
godz. 20.00 
 18.04 Eliminacje pucharu wejhera -Turniej Dzikich DruŜyn ; boisko 
ZSP Reda, godz. 8.45 zapisy, start zawodów godz. 9.00 
16.04-20.04 Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych W 
Piłce Siatkowej 
15.04  Mini Koszykówka Dziewcząt i Chłopców Szkół podstawo-
wychà Hala ZS nr 1 godz. 10.00 
 

Weekend na Orlik 2012  
 
17.04,, Old boy game" - rozgrywki dla wszystkich osób w średnim 
wieku ale, młodych duchem - piłka noŜna. ; Boisko Orlik 2012; 
godz. 20.00 
18.04 godz. 12.00 Tata ja i piłka noŜna - Zajęcia z piłki noŜnej dla 
rodziców i ich dzieci (do 10 roku Ŝycia), mini gry, zabawy, podsta-
wy piłki noŜnej 
- godz. 14.00 ,, Rosnę zdrowo na sportowo" - zajęcia z piłki noŜnej 
dla dzieci pomiędzy 11-14 rokiem Ŝycia 
- godz. 16.00 ,,Amatorski mecz piłki noŜnej" - zbierz druŜynę lub 
dołącz do innych i graj z nami 
19.04 godz. 13.00 ,,Koszykówka chłopców i dziewcząt" - Mini gry, 
turnieje, zabawy, podstawy koszykówki 
- godz. 15.00 Amatorki mecz koszykówki 
- godz. 16.00 Amatorski mecz piłki noŜnej - dla wszystkich chęt-
nych  
20.04 – Mistrzostwa Redy (Szkolny Związek Sportowy) Piłka Ręcz-
na Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych Hala ZS 1; godz. 
10.00 
21.04 – Mistrzostwa Redy (Szkolny Związek Sportowy) Czwórbój 
LA  Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych (termin ulegnie 
zmianie); Stadion MOKSiR godz. 10.00 
 

Weekend na Orlik 2012 
 
24.04,, Old boy game" - rozgrywki dla wszystkich osób w średnim 
wieku ale, młodych duchem - piłka noŜna. ; Boisko Orlik 2012; 
godz. 20.00 
25.04 godz. 12.00 Tata ja i piłka noŜna - Zajęcia z piłki noŜnej dla 
rodziców i ich dzieci (do 10 roku Ŝycia), mini gry, zabawy, podsta-
wy piłki noŜnej 
- godz. 14.00 ,, Rosnę zdrowo na sportowo" - zajęcia z piłki noŜnej 
dla dzieci pomiędzy 11-14 rokiem Ŝycia 
- godz. 16.00 ,,Amatorski mecz piłki noŜnej" - zbierz druŜynę lub 
dołącz do innych i graj z nami 
26.04 godz. 13.00 ,,Koszykówka chłopców i dziewcząt" - Mini gry, 
turnieje, zabawy, podstawy koszykówki 
- godz. 15.00 Amatorki mecz koszykówki 
- godz. 16.00 Amatorski mecz piłki noŜnej - dla wszystkich chętnych 
29.04 – Mistrzostwa Redy (Szkolny Związek Sportowy) Siatkówka 
Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych; Hala ZS 1 godz. 
10.00 
30.04 – Mistrzostwa Redy Szkół podstawowych w Piątkach Piłkar-
skich; BoiskoMOKSiR, godz. 10.00 

Dodatkowo w kwietniu: przeprowadzamy bezpłatne zajęcia z na-
stępujących dyscyplin dla redzkiej młodzieŜy i dzieci: piłka siatkowa 
dziewcząt; koszykówka (dziewczęta, chłopcy), piłka noŜna, judo, 
tenis stołowy, tenis ziemny 
- Zapraszamy redzianki do wzięcia udziału w naszych nowych zaję-
ciach Fitness (wtorki i czwartki godz. 20.00-21.00; start 7.04.2009-
tego dnia wstęp bezpłatny), oraz Step Aerobic (wtorki i czwartki 
godz. 15.00-16.00), start 14.04.2009 
Zajęcia odbywać się na Sali Kulturalno- Widowiskowej MOKSiR 
Reda ul. Łąkowa 59 
-Wszelkie dodatkowe informacje: relacje z zawodów, zdjęcia, 
filmy, kalendarium imprez, wykaz zajęć sportowych i wiele wiele 
innych-  na stronie www.moksir.reda.pl . ZAPRASZAMY! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

PRAWA CZŁOWIEKA I JA  
 

Z okazji 60 rocznicy uchwalenia Deklaracji 
Praw Człowieka oraz 20 rocznicy pierwszych 

demokratycznych wyborów w Polsce zaprasza-
my uczniów redzkich szkół podstawowych i 

gimnazjów  do udziału w Miejskim Konkursie 
Literackim oraz Miejskim Konkursie na Pre-

zentację Multimedialn ą pod hasłem:  
„Prawa człowieka i ja”.  

Szczegóły na stronie internetowej  
miasta Redy. 

Organizatorzy: A. Gajewska, G. Okrój, Gimna-
zjum nr 1 w Redzie 

KONKURS KARAOKE  
 

MOKSiR w Redzie zaprasza na konkurs karaoke 
„Mikrofon dla ka Ŝdego” - 26. 04.09 

Szczegóły na stronie ww.moksir.reda.pl 

M IEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZAPRASZA  
 NA SPOTKANIA AUTORSKIE  

 
• 21.04.2009r. o godz. 1000 z Bohdanem Buten-

ko, autorem opracowań graficznych ponad 
200 ksiąŜek dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. 
Znany takŜe z licznych scenografii dla TVP 
/m.in. Kabaretu Starszych Panów/. Autor 
plakatów, filmów animowanych i Ŝartów ry-
sunkowych, historyjek, m.in. popularnych w 
latach 70-tych o „Kwapiszonie”. 

• 22.04.2009r. o godz. 1900 z Małgorzatą Kali-
cińską – autorką niezwykle poczytnego „Do-
mu nad rozlewiskiem” i kontynuacji „ Powroty 
nad rozlewiskiem” oraz „ Miłość nad rozlewi-
skiem”  



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

WIOSENNA OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE REDY 

 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypomina, 
Ŝe w maju odbędzie się kolejna objazdowa zbiórka odpadów nie-
bezpiecznych. W ramach prowadzonej zbiórki, od mieszkańców i z 
placówek oświatowych odbierane będą następujące odpady:  

- resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drew-
na oraz opakowania po tych chemikaliach, 

- rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i 
opakowania po nich, 

- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do 
dezynfekcji i dezynsekcji, 

- pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie), 
- środki ochrony roślin i owadobójcze oraz opakowania po nich, 
- odpady zawierające rtęć (świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, 

przełączniki), 
- zuŜyte baterie i 

akumulatory, 
- zuŜyte kartridŜe i tonery, 
- przepracowane oleje, 

smary, środki do 
konserwacji metali, 

- przeterminowane lub tylko 
częściowo wykorzystane 
leki, 

- oraz drobny sprzęt elektro-
niczny  
i elektryczny (nie większy niŜ telewizor). 

 
 
 

Wiosenna objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych pro-
wadzona będzie  w dniach 8 i 9 maja 2009r. przy uŜyciu cha-
rakterystycznie oznaczonego i wyposaŜonego w specjalne po-
jemniki samochodu. PoniŜej podajemy punkty postoju samo-
chodu: 

 

8 maja 2009r. 
(piątek – postoje przy szkołach) 

  9:00  Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
           ul. Norwida 47 
  9:40  Szkoła Podstawowa nr 2 
           ul. Zawadzkiego 12 
10:20  Zasadnicza Szkoła Rzemiosł RóŜnych 
           ul. Gdańska 33 
11:00 Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, LO 
          ul. Łąkowa 36/38 
11:40  Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum 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 

 
UWAGA:  

Zebrane w domu odpady niebezpieczne naleŜy OSOBIŚCIE 
dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. 
Szkolne pracownie chemiczne mogą przekazywać do punktów 
postoju samochodu takŜe niewykorzystane odczynniki chemiczne.  
Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 
niebezpiecznych, które powstają w naszych domach, prowadzony 
jest takŜe w sposób ciągły przez stały Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych, tzw. PZON. NajbliŜsze punkty znajdują się w: 

• Rumi - przy siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,  
ul. Dębogórska 148 (pon-pt 10:00-18:00, sob 10:00-15:00), 

• Wejherowie - przy siedzibie Zakładu Usług Komunalnych,  
ul. Obrońców Helu 1 – wjazd od ul. Staromłyńskiej  
(pon-pt 10:00-18:00, sob 10:00-15:00). 

 
Przypominamy takŜe, Ŝe specjalne pojemniki do zbiórki zuŜytych 
baterii ustawione są w większości placówek oświatowych (uwaga: 
dostępne dla uczniów i ich rodziców), w wybranych sklepach oraz  
w spółdzielniach mieszkaniowych. Są one ustawione takŜe w 
Urzędzie Miasta Redy.  
 
Przeterminowane lekarstwa moŜemy przekazać do specjalnych 
pojemników ustawionych w aptekach na terenie Redy. 
 
Uwaga ! Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powsta-
łych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przypominamy, Ŝe sprzedawcy (detaliczni i hurtowi) wszelkiego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są obowiązani do nieod-
płatnego przyjęcia zuŜytego sprzętu w ilości nie większej niŜ sprze-
dany nowy sprzęt tego samego rodzaju. 
 
KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona internetowa: www.kzg.pl 
gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, dgo@kzg.pl 
 
 

 

9 maja 2009r. 
(sobota) 

  9:00  ul. Św. Wojciecha 26 
  9:20  ul. Św. Wojciecha/Zawadzkiego 
  9:40  ul. Szkolna 20 
10:00  ul. Spokojna 31-33 
10:20  ul. Jana Pawła II/Bielawy 
10:40  ul. Łąkowa 39-29 
11:00  ul. Kazimierska/Wiśniowa 
11:20  ul. Brzozowa/Jodłowa 
11:40  ul. Długa/Graniczna 
12:00  ul. 12-go Marca/Jaśminowa 
12:30  ul. Rzeczna/ZboŜowa 
13:00  ul. Buczka 29-31 
13:20-13:40  ul. świrowa/Piaskowa 


