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UROCZYSTA SESJA RADY M IEJSKIEJ W REDZIE  

 

 
                                                  fot: Archiwum UM Reda 
             Laureat medalu ZasłuŜony dla Miasta Redy –   

                                                                   Ksiądz Andrzej Pradela 
 

 
                                                             fot: Archiwum UM Reda 

Laureat medalu ZasłuŜony dla Miasta Redy – Ginter Baranowski 
 

W niedzielę 15 czerwca br. odbyła się Uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej w Redzie z okazji Dni Redy 2008.  

 NajwaŜniejszym punktem porządku obrad było wręczenie me-
dali „ZasłuŜony dla Miasta Redy”, które w tym roku otrzymali: 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON Filia w 
Redzie, ksiądz Andrzej Pradela, Ginter Baranowski – wieloletni 
działacz sportowy.  Zgromadzeni na sesji goście i mieszkańcy miasta 
wysłuchali referatu okolicznościowego Józefa Roszmana „Język i 
Twórczość Kaszubów Nordowych”, a po sesji odbył się koncert 
zespołu Zagan Acoustic.  

Burmistrz Miasta Redy i Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Redzie złoŜyli podziękowania osobom i przedstawicielom instytucji 
współpracujących z miastem w bieŜącym roku.  
 
Podziękowania otrzymali:  
 
 

 
Za współpracę przy organizacji pleneru malarskiego Reda – 
Łowicz – Lubliniec 
Maria i Marek Lesner, Wiesław Horak, Beata Zawal – Brzezińska, 
Teresa Orzechowska. 
Za współpracę przy organizacji Dni Redy:  
Prezes firmy deweloperskiej SEMEKO Gdynia Mariusz Stanisław-
czyk, Tadeusz Nowakowski, Adam Płocki, Piotr Bruc, straŜacy 
redzkiej OSP: Zbigniew Klejno, Damian Dopke, Piotr MuŜa, Ma-
riusz Bilot, Mariusz  Kankowski, Sławomir Prena, Piotr Gwizdała, 
Piotr Prena, Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 Regina Klejn, Jan 
Lica, Krzysztof Wróbel, Stefan Styn, Czesław Kajzer, Karolina 
Bochan, Jan Frankowski. 
 

 
                                                    fot: Archiwum UM Reda 

Laureat  medalu ZasłuŜony dla Miasta Redy – SPON filia w Redzie 
 
Za współpracę z miastem w roku bieŜącym:  
 
Ksiądz Infułat Albin Potracki, ksiądz Tadeusz Semmerling, ksiądz 
Jan Kowalski, ksiądz Zbigniew Kerlin, Marek Kamiński, Jan Skro-
bul, Danuta Basendowska, Ewa Uberman, Mirosław RoŜyński, Lidia 
śak, Regina Klein, BoŜena Natzke, Małgorzata Klebba, Jerzy Con-
radi, Wiesław Kornacki, Mieczysław Gierszewski, Paweł Hincke.  
 

 
fot.: Archiwum UM Reda 
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ŚWIĘTO SPORTU SZKOLNEGO I FESTYN RODZINNY  

 
W tym roku obchody Dni Redy rozpoczęły się 2 czerwca Świę-

tem Sportu. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przygoto-
wał dla uczniów redzkich szkół podstawowych konkursy zabaw 
ruchowych a dla gimnazjów rywalizację sportową w ośmiu dyscy-
plinach. W obchodach Święta Sportu wzięło udział kilkuset 
uczniów. Startowano w m.in. wyścigach workach, wyścigu pokony-
waniem przeszkód, wyścigu z piłkami. Szkoły gimnazjalne rywali-
zowały w następujących konkurencjach: siatkówce dziewcząt i 
chłopców, koszykówce dziewcząt i chłopców, sztafetach 4x200 
metrów i 4x400 metrów oraz piłce palantowej. Trybuny wypełnione 
były po brzegi, równieŜ dzięki wspaniałej pogodzie. Burmistrz 
miasta ufundował wszystkim uczniom startującym w zawodach 
słodycze. Zwycięzcy otrzymali puchary, które wręczali zastępca 
burmistrza Janusz Molak, dyrektor MOKSiR Jerzy Conradi oraz 
kierownik MOKSiR Konrad Wargin.  

8 czerwca odbył się festyn rodzinny juŜ od czterech lat organi-
zowany przez Burmistrza Miasta Redy we współpracy z firmą SE-
MEKO. Po raz drugi festyn odbył się w parku miejskim przy oczku 
wodnym. W tym roku na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Fe-
styn rozpoczęła Redzka Orkiestra Dęta pod kierownictwem Jana 
Frankowskiego,  następnie odbyły się występy fitness w wykonaniu 
Canama fitness, pokazy taneczne przygotowane przez MOKSiR, 
występ zespołu MODROKI. Koncertowały zespoły – Abba dance, 
Tatuash, Thomas. Gwiazdą wieczoru, na którą ściągnęły tłumy 
mieszkańców Redy, Trójmiasta i Wejherowa był zespół Boney M. 

Redzianie pozowali do wspólnego zdjęcia (moŜna je ściągnąć 
ze strony www.reda.pl, zakładka galeria / dni redy) oraz wspólnie 
oglądali mecz piłki noŜnej Polska – Niemcy.  
 
 

GWIAZD Ą WIECZORU  BYŁ ZESPÓŁ BONEY M. 
 
 

 
fot..Piotr  Gocał/gocalfoto.com 

 
 
 

 
fot.Piotr Gocał/gocalfoto.com 

 

 

 
fot.Piotr Gocał/gocalfoto.com 

 

 
fot: Archiwum UM Reda 

 

 
fot: Archiwum UM Reda 

 
 

 
fot. Andrzej Binkiewicz  
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SPOTKANIE Z SEMEKO 

 

 
fot. Archiwum UM Reda 

 
W dniu 1 lipca br. burmistrz miasta zorganizował w UM Reda 

spotkanie dotyczące podsumowania stanu przygotowań do realizacji 
Aquaparku w Redzie przy ulicy Obwodowej. W spotkaniu wzięli 
udział ze strony miasta burmistrz wraz z zastępcą, przewodniczący 
rady, zastępca przewodniczącego oraz grono radnych. Przyszłego 
inwestora firmę deweloperską Semeko reprezentował prezes Ma-
riusz Stanisławczyk.  

W części pierwszej omówiono stan zaawansowania prac na stu-
dium uwarunkowań i kierunków do planu zagospodarowania prze-
strzennego Redy oraz planu zagospodarowania terenu warunkujące-
go budowę parku wodnego. Terminy zakończenia prac projektowych 
uległy niestety przesunięciu i tak termin zakończenia prac, i przygo-
towania projektu uchwały dotyczącej studium przewidziany jest na 
koniec października, natomiast planu na koniec pierwszego kwartału 
2009 roku. Spowodowane jest to wejściem z inwestycją na teren 
silnie nawodniony, na którym występują liczne torfy.  

W drugiej części spotkania prezes Semeko przedstawił efekt 
prac projektowych nad parkiem wodnym. Władze samorządowe 
Redy miały moŜliwość zapoznania się z projektami koncepcyjnymi, 
uwarunkowaniami proponowanych rozwiązań technicznych, kosz-
tami inwestycji i planowanym harmonogramem jej realizacji.    

(tekst: Burmistrz Miasta Redy) 
 

SPOTKANIE GRUPY WYMIANY DOŚWIADCZE Ń W 

REDZIE DZIAŁAJ ĄCEJ W RAMACH ZWIĄZKU 

M IAST POLSKICH  
 

 
fot. Archiwum 
UM Reda 
 
W dniach 19 
i 20 czerwca 
odbyło się w 
Redzie spo-
tkanie  robo-
cze Grupy 

Wymiany 
Doświadczeń 
działającej w 

ramach 
Związku 

Miast Polskich dotyczące gospodarki komunalnej. Organizatorem 
spotkania był Burmistrz Miasta Redy. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele urzędów miast ze Zgierza, Wieruszowa, Łodzi, 
Kozienic i Dąbrowy Górniczej.  Tematem spotkania było omówienie 
pomysłów na usprawnienia w dostarczaniu usług komunalnych w 
ramach projektu: „Budowanie potencjału instytucjonalnego jedno-
stek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych”. W 

ramach spotkania uczestnicy zwiedzili równieŜ zakład unieszkodli-
wiana odpadów Eko Dolina ŁęŜyce oraz GOŚ Dębogórze. 

SPOTKANIE Z 

AUCHAN 
 
fot. Archiwum 
UM Reda 

 
W dniu 12 

czerwca br. w UM 
Reda odbyło się 
uzgodnione wcze-
śniej spotkanie 

władz 
samorządowych Redy i Rumi z przedstawicielami Auchan. Tematem 
spotkania była budowa połączenia drogowego ulicy Obwodowej w 
Redzie z ulicą Kosynierów w Rumi. Redę i Rumię reprezentowali na 
spotkaniu burmistrzowie miast, przewodniczący  rady i część rad-
nych obu miast. Niestety ze strony Auchan na spotkanie stawili się 
pracownicy nieupowaŜnieni do podejmowania konkretnych decyzji.  

W trakcie rozmów ustalono, iŜ istnieje moŜliwość budowy połą-
czenia drogowego Obwodowa – Kosynierów jako inwestycji pu-
blicznej pod pewnymi warunkami. Pierwszym z nich są konkretne 
gwarancje finansowe jego realizacji złoŜone przez Auchan (zabez-
pieczenie wekslowe lub zabezpieczenie kwoty równej wartości 
inwestycji na koncie UM Reda). Kolejne warunki dotyczą rozlicze-
nia i zamknięcia wcześniejszego porozumienia Reda – Auchan, 
które na dziś w dalszym ciągu wiąŜe strony. Dla mieszkańców na-
szego miasta, podobnie jak dla mieszkańców Rumi  to połączenie 
drogowe jest istotnym elementem lokalnego układu komunikacyjne-
go. Natomiast zasady jego finansowania od początku były jasne: 
Reda zmienia plan zagospodarowania, Auchan ponosi całkowite 
koszty tej inwestycji. Droga ta na  dziś w myśl zapisów planu zago-
spodarowania przestrzennego nie ma charakteru publicznego. Zapisy 
porozumienia zawartego w roku 2006, jego układ i wcześniejsze 
negocjacje wyraźnie wskazują na nie publiczny lecz wewnętrzny 
charakter przedmiotowej drogi do czasu jej wybudowania. Teraz 
Auchan to kwestionuje mówiąc, Ŝe nie taki był ich zamysł. Interpre-
tują zapisy porozumienia na swój sposób i sprawa się przeciąga.  
W trakcie spotkania przedstawiono propozycje rozwiązania obecne-
go impasu. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Auchan mają 
przedstawić je decydentom swojej firmy. Odpowiedzi naleŜy spo-
dziewać się na początku lipca.  

NiezaleŜnie od tego Reda przygotowuje się do ewentualnego wy-
stąpienia na drogę sądową. Traktujemy jednak to jako ostateczność 
poniewaŜ wtedy sprawa utkwi na lata w procedurach sądowych, a 
droga potrzebna jest teraz.  

(tekst: Burmistrz Miasta Redy) 
 

WIZYTA DELEGACJI FRANCUSKIEJ  
ZE STOWARZYSZENIA EUROPE CHANGES 

 
 
17 czerwca br. bur-
mistrz miasta oraz 
jego zastępca spotkali 
się w Urzędzie Miasta 
w Redzie z 

przedstawicielami 
francuskiego stowa-
rzyszenia Europe 
Changes. Celem 
spotkania było 

nawiązanie 
współpracy z 

francuskim stowarzyszeniem.  
Członkowie stowarzyszenia wysłuchali wystąpienia burmistrza, 
który zaprezentował nasze miasto, opowiedział o jego rozwoju. 
Następnie zastępca burmistrza zabrał gości na spacer po Redzie.  
Miasto Reda planuje nawiązać szerszą współpracę z Europe Chan-
ges. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane.
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PLENER MALARSKI W REDZIE W  RAMACH WSPÓŁPRAC-
MIAST PARTNERSKICH REDY, ŁOWICZA I LUBLI ŃCA 
 

 
fot. Archiwum KUNSZT 

W dniach 26 – 30 maja 2008 roku miasto Reda było organizato-
rem pleneru malarskiego „Piękno Północnych Kaszub”. Do naszego 
miasta przybyło 40 gości z miast partnerskich Lublińca i Łowicza, 
aby przez trzy dni podziwiać i przelewać na płótno, i papier piękno 
naszej ziemi.  

Plener okazał się wielkim sukcesem – dorośli artyści, pod czuj-
nym okiem pana Wiesława Horaka,  stworzyli ponad 50 obrazów 
ukazujących piękno morza Bałtyckiego, Zatoki Puckiej oraz uroki 
rzeki Redy i stadniny koni Pegaz w Redzie Pieleszewie. MłodzieŜ 
zwiedziła powiat wejherowski (Wejherowo, wieŜę Kaszubskie Oko, 
skansen w Nadolu, klasztor w śarnowcu) oraz Półwysep Helski. 
Trzeci dzień ich pobytu zaowocował przepięknymi pracami stwo-
rzonymi podczas warsztatów malarskich w stadninie Pegaz, które 
poprowadziła pani Teresa Orzechowska.  

 

 
fot. Archiwum UM Reda 

Plener uroczyście otworzyli burmistrzowie Redy Krzysztof Krze-
miński i Janusz Molak oraz burmistrz Lublińca Edward Maniura. W 
czasie trwania wizyty młodzieŜ i artystów odwiedzili  Zastępca 
Burmistrza Łowicza Bogusław Bończak, Zastępca Burmistrza Redy 
Janusz Molak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz 
Okrój oraz radna Karolina Bochan. 

Miasto pragnie serdecznie podziękować redzkim artystom ze 
Stowarzyszenia KUNSZT za włoŜoną pracę i wspaniałą atmosferę 
podczas całego pobytu naszych gości. Wdzięczni jesteśmy takŜe 
państwu Lesner, którzy udostępnili artystom i młodzieŜy przepiękny 
teren do pracy twórczej oraz za wszystkie towarzyszące temu poby-
towi atrakcje. 

Efektem pleneru i jego podsumowaniem są pozostawione w na-
szym mieście prace uczestników, które zaprezentowane zostały 
podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Redzie z okazji Dni 
Redy. 

(tekst: Łukasz Kamiński) 
 
 

UCZYLI SI Ę MÓWI Ć PO KASZUBSKU  
 

 
                                                                         fot. Archiwum UM Reda 

W dniach 4-6 czerwca 2008 roku w Lublińcu, odbyły się warsz-
taty gwarowo – artystyczne, w których uczestniczyła Reda i nasze 
miasta  partnerskie Łowicz oraz Lubliniec. Redę reprezentowali 
przedstawiciele redzkiego oddziału zrzeszenia Kaszubsko Pomor-
skiego oraz uczniowie z Zespołu Szkól nr 1 i Zespołu Szkół nr 2.   

Celem warsztatów było zaprezentowanie kultury i tradycji ślą-
skiej, łowickiej i kaszubskiej mieszkańcom innych regionów nasze-
go kraju. Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był gwarze. 
Uczestnicy zapoznawali się z  zasadami wymowy gwary śląskiej, 
łowickiej i języka kaszubskiego.  

 
                                                                             fot. Archiwum UM Reda 
Drugi dzień upłynął na zwiedzaniu miejsc waŜnych dla śląskiej 
tradycji. Uczestnicy warsztatów zwiedzili między innymi Muzeum 
Chleba w Radzionkowie oraz zabytkową Kopalnię Srebra w Tar-
nowskich Górach. Trzeci dzień warsztatów był okazją do nauki 
przyrządzania tradycyjnych potraw śląskich.  

Podsumowaniem warsztatów były występy zespołów folklory-
stycznych.  

 

 
                                                                         fot. Archiwum UM Reda 
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M AJ W REDZKIEJ BIBLIOTECE  

 
Corocznie biblioteka w Redzie organizuje w maju szereg 

imprez kulturalno-oświatowych mających na celu promocję 
czytelnictwa i biblioteki.  

W myśl tegorocznego hasła „Biblioteka miejscem spo-
tkań”, czytelnicy i mieszkańcy Redy uczestniczyli w róŜno-
rodnych zajęciach i spotkaniach autorskich. Nie zabrakło 
atrakcji dla przedszkolaków, którzy wysłuchali wierszy Tu-
wima i Brzechwy w interpretacji burmistrza Krzysztofa 
Krzemińskiego, a następnie zostali pasowani na czytelników 
biblioteki.  
 
 

 
 
 

Dzieci z młodszych klas szkół podstawowych uczestni-
czyły w spotkaniach autorskich ze znanymi pisarzami Joanną 
Papuzińską i Zofią Beszczyńską. 
MłodzieŜ gimnazjalna brała udział w warsztatach plastycz-
nych pod kierunkiem Brygidy Śniateckiej i Beaty Zawal-
Brzezińskiej – artystek związanych ze Stowarzyszeniem 
„Kunszt”. 

Mieszkańcy z aplauzem przyjęli w murach biblioteki 
znaną modelkę, pisarkę, aktorkę Agnieszkę Fitkau-
Perepeczko, która wszystkich urzekła pogodą ducha i urodą. 
KaŜdy uczestnik spotkania został obdarowany autografem i 
uśmiechem artystki. 
 
 

 
 
 
Regionaliści mieli okazję spotkać się na promocji ksiąŜki Eegeniu-
sza Pryczkowskiego pt. „Kaszubski Kordecki – Ŝycie i twórczość ks. 
prałata Franciszka Gruczy”.             
 

(tekst: BoŜena Natzke) 
 

MAJÓWKA U ROSZMANA  
 

W ostatnią sobotę 
maja słuchacze 

Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
wybrali się na 
wycieczkę trasą 
Piaśnica – 
Krokowa – 
Władysławowo – 

Swarzewo. 
Zwiedzili zamek w 
Krokowej, wieŜę 
widokową w 

Gniewinie., Hallerówkę we Władysławowie. W Nadolu statkiem 
„Nadolanin” popłynęli w rejs dookoła Jeziora śarnowieckiego. 
Gospodarz uroczej restauracji „Kaszubskie Jadło” we Władysławo-
wie zaprosił na smaczną zupę rybną, chleb ze smalcem i sękacza. 
Wycieczkę zakończono „majówką u Roszmana” w Swarzewie gdzie 
na plaŜy przygrywał i opowiadał „kaszubskie wyce” znany gawę-
dziarz Józef Roszman z kapelą. Słuchacze mieli teŜ okazję poznać 
tajniki wyrabiania tabakier z rogu oraz zaŜyć tabakę. 

(tekst: BoŜena Natzke) 

 
ZAWODNICY UKS JEDYNKA REDA W KOLONII . 

 

 
fot. Archiwum UKS Jedynka Reda 

 
Na zaproszenie klubu piłkarskiego SV- Weiden Koln w dniach od 
8.05 do 13.05.2008 przebywała w Niemczech druŜyna UKS "Jedyn-
ka" Reda rocznik 1995. Bogaty program pobytu przygotowany przez 
stronę niemiecką obejmował m.in. wspólne spotkania z rówieśnika-
mi z Niemiec, zwiedzanie pięknego miasta jakim jest Kolonia oraz 
uczestnictwo druŜyny z Redy w turnieju piłkarskim na obiekcie SV 
Weiden.  
Szczególnie w pamięci naszej młodzieŜy pozostanie bardzo miłe, 
wręcz przyjacielskie traktowanie nas przez przedstawicieli niemiec-
kich. Od samego początku naszego pobytu zostaliśmy otoczeni 
troskliwą opieką przez działaczy klubu z Weiden. O tym, Ŝe strona 
niemiecka bardzo prestiŜowo potraktowała nasz przyjazd świadczy 
przyjęcie naszych piłkarzy oraz V-ce Burmistrza Redy Janusza 
Molaka w dniu 9.05.2008 przez Panią Burmistrz Okręgu Blomer- 
Frenker, która ponadto ostatniego dnia osobiście wręczała nagrody i 
pamiątkowe medale naszym piłkarzom.  
Z bogatego programu pobytu najbardziej zapadnie nam w pamięci 
zwiedzanie katedry w Kolonii, Starego Miasta, Muzeum Olimpij-
skiego oraz Stadionu 1 F.C. Koln. Jeśli chodzi o stronę sportową 
tego wyjazdu, to uczestnictwo w turnieju piłkarze z Redy zakończyli 
sukcesem pokonując wszystkich 3 rywali odpowiednio 1:0, 3:0, oraz 
ponownie 1:0 przywoŜąc do Redy wspaniały puchar. Mamy nadzie-
ję, Ŝe znajomość ta będzie kontynuowana. Wyjazd nasz został zre-
alizowany dzięki dofinansowaniu jakie otrzymaliśmy z Biura Pol-
sko-Niemieckiej Wymiany MłodzieŜy w Warszawie oraz Burmistrza 
Miasta Redy, za co gorąco dziękujemy. 

(tekst: V-ce Prezes UKS "Jedynka" Reda Zenon Wełna) 
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M IASTO REDA LAUREATEM RANKINGU  

„E UROPEJSKA GMINA EUROPEJSKIE M IASTO” 
 

Miasto Reda zostało laureatem rankingu 
Gazety Prawnej i Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego „Europejska Gmina, 
Europejskie Miasto”. 
Ranking Europejska Gmina Europejskie 
miasto wskazuje, które miejsca w Polsce 
mogą poszczycić się największymi osią-
gnięciami w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Podstawą do oceny jest wartość 
przyznanej pomocy Unii Europejskiej. 
Dane pochodzą z Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego.  
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński odebrał tytuł laureata 
rankingu dla miasta Redy podczas uroczystej gali, która odbyła się w 
Gdańsku 4 czerwca br.  
Reda została laureatem rankingu m.in. za projekt kanalizacji miasta - 
Dolina Redy i Chylonki Zaopatrzenie w Wodę i Oczyszczanie Ście-
ków.  
 

             

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz 
ze środków budŜetu państwa (15%)  

 
Dnia16 maja 
w Szkole 
Podstawowej 

nr 5 w Redzie 
miało miejsce 

rozpoczęcie 
świętowania 

15 - lecia 
istnienia 

placówki, a 
zarazem 

świętowanie 
obchodów 

Dnia Patrona. Dokładnie 5 lat wcześniej szkole zostało nadane imię 
kaszubskiego pisarza i poety Jana DrzeŜdŜona. Obchody rozpoczęła 
uroczysta msza w rekowskim kościele, następnie po przemarszu 
delegacji miała miejsce uroczysta akademia w szkole. Dzieci pod 
opieką nauczycieli przygotowały regionalne przedstawienie zawiera-
jące elementy z historii szkoły. Całość zakończył poczęstunek, 
wpisy do księgi pamiątkowej oraz festyn dla mieszkańców Rekowa. 
Uroczystości zaszczycili swoją obecnością – poseł Jerzy Budnik, 
burmistrz Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza Janusz Molak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój, radni, dyrektorzy 
redzkich placówek, nauczyciele, rodzice i dzieci – uczniowie tej 
placówki.  
  Szkoła,  w związku z obchodami oraz ze względu na ogromną 
chęć rozbudowania swojej oferty edukacji regionalnej i jej rozsze-
rzenia na lokalną społeczność, stworzyła projekt i uzyskała dofinan-
sowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - działania 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt 
„Popularyzacja historii i tradycji Kaszub w mikroregionie” realizo-
wany będzie przez rok w Szkole Podstawowej nr 5, a pieniądze 
zostaną spoŜytkowane na sprzęt multimedialny, warsztaty dla mło-
dzieŜy oraz dorosłych i na wszelkie imprezy towarzyszące w prze-
ciągu trwania projektu.  
 Dzięki wspólnym staraniom pani dyrektor Ewy Uberman i 
przedstawicielek Fundacji Perła Małego Morza placówka ma teraz 
do dyspozycji kwotę 50 tysięcy złotych, która pozwoli na uwolnienie 

ducha kaszubszczyzny w naszym mieście. Na bieŜąco o przebiegu 
projektu będziemy informować na stronach internetowych naszego 
miasta. 

(tekst: Łukasz Kamiński) 

  

ZOSTAŃ SPONSOREM JUBILEUSZU! 

 
W październiku 2008 roku Zespół Szkół nr 1 w Redzie  będzie 
obchodzić 20-lecie istnienia. Jubileusz szkoły to waŜna uroczy-
stość nie tylko dla całej społeczności szkolnej,    ale takŜe dla 
środowiska lokalnego. Wielu spośród Was, Szanowni Państwo, 
wspomina dziś z sentymentem swoje szkolne lata, dla innych 
szkoła wciąŜ jest miejscem kształcenia i wychowania najmłod-
szych członków rodzin. Planowane  na 11 października 2008 
roku obchody jubileuszowe, na których z przyjemnością bę-
dziemy Państwa gościć, pragniemy połączyć z niezwykle donio-
słym wydarzeniem. Będzie nim moment nadania imienia Gim-
nazjum nr 1. Niniejszym zwracamy się do Państwa z serdeczną 
prośbą  o współuczestniczenie w planowanych obchodach jubi-
leuszowych. Nie ukrywamy, Ŝe bez pomocy sponsorów i 
wszystkich ludzi dobrej woli, bez wsparcia finansowego, nie uda 
nam się w pełni zrealizować naszych zamierzeń i planów. Hono-
rowy patronat nad obchodami 20-lecia  objęli Lech Wałęsa i 

arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Darczyńców prosimy o 
wpłaty na konto:  
 

PKO BP S.A. WEJHEROWO 
30 1020 1912 0000 9902 0067 7716                                                                                    

z dopiskiem  
"Darowizna na rzecz obchodów jubileuszu 

szkoły" 
             

 Komitet Organizacyjny Obchodów 20-lecia Szkoły 

 
 

FESTIWAL MŁODYCH KULTUR RAFINERIA  
 

W dniach 10-12 lipca w Redzie odbędzie się pierwsza 
edycja Festiwalu Młodych Kultur R a f i n e r i a. Ta trzy-
dniowa impreza będzie miała w głównej mierze charakter 
muzyczny, jednak nie zabraknie teŜ miejsca dla innych 
dziedzin sztuki. Przewidywane są warsztaty filmowe i 
fotograficzne, zestaw atrakcji związanych z kulturą hip-
hopową, a takŜe spotkania ze znanymi ludźmi świata 
kultury i mediów. Przewidywana cena biletu na jeden 
dzień festiwalu  
- 10 zł. 

Koncerty będą odbywać się na terenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Redzie. Wiodącymi gatun-
kami muzycznymi festiwalu będą szeroko pojęty indie 
rock (przez pierwsze dwa dni imprezy swobodnie miesza-
jący się z elektroniką) oraz hip-hop (12.07). Wśród ujaw-
nionych do tej pory artystów uwagę zwracają szczególnie 
zasłuŜony dla polskiej sceny alternatywnej i nieustannie 
zaskakujący zespół Ścianka oraz międzynarodowy projekt 
Tres.B, z Polką Misią Furtak na wokalu. Nie zabraknie 
czołówki młodych zdolnych, na czele z trójmiejskim Pawi-
lonem (świeŜy debiut płytowy) i warszawskim zespołem 
Hatifnats, który przebojem wdarł się do serc i umysłów 
słuchaczy muzyki gitarowej.  

Honorowy patronat nad FMK Rafineria  objęli Marsza-
łek Województwa Pomorskiego, Jan Kozłowski oraz Bur-
mistrz Miasta Redy, Krzysztof Krzemiński. 

(tekst: MOKSiR Reda) 
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DZIEŃ SPORTU I RZEMIOSŁA 2008 

 

 
                                                                         fot. Archiwum MOKSiR 

 
Dnia 15.06.2008 na obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu  

i Rekreacji w Redzie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny organi-
zowany przez Cech Rzemiosł RóŜnych, MKS Orlęta Reda oraz 
redzki MOKSiR. Patronat nad festynem objął Burmistrz Miasta 
Redy.   

Zaczęło się od uroczystego wprowadzenia przy akompaniamencie 
redzkiej orkiestry dętej 3 redzkich druŜyn piłkarskich: Orląt, Celticu 
i Błyskawicy. Trójmecz redzkich zespołów o Puchar Burmistrza 
Miasta Redy zwycięŜyły Orlęta przed Celticiem i Błyskawicą.  
Trzeba przyznać, Ŝe mimo odwiecznej rywalizacji redzkich druŜyn, 
ich derby przebiegły w atmosferze fair-play zarówno wśród piłkarzy 
jak i kibiców zgromadzonych na trybunie krytej MOKSiR.  

W przerwie pomiędzy meczami odbyły się konkursy dla najmłod-
szych: wyścigi rowerowe oraz konkurs rzutów karnych. Wszyscy 
uczestnicy tych zabaw nagrodzeni zostali workami pełnymi słodyczy 
ufundowanymi przez Urząd Miasta i gadŜetami sportowymi dla 
najlepszych od MKS Orlęta Reda, które wręczał Prezes Orląt- Wa-
cław Trocki.  

 

 
                                                                        fot. Archiwum MOKSiR 

 
Następnym punktem festynu były konkursy zabawowo-sportowe 

dla redzkich zakładów pracy. Do rywalizacji przystąpiły 3 zakłady: 
Cech Rzemiosł RóŜnych, Półwysep oraz Zombruk. Konkurencje dla 
uczestników były następujące: podnoszenie cięŜarka waŜącego 17,5 
kg w ciągu pół minuty na ilość wyciśnięć. Niekwestionowanym 
„królem” tej konkurencji został Adam Płocki z Zombruka, który 
wykonał aŜ 34 powtórzenia. Przeciąganie liny z kolei było konku-
rencją szczęśliwą dla Cechu, który zdecydowanie pokonał Półwysep 
i Zombruk.Trzecia konkurencja - Wyścig z jajkiem na łyŜeczce to z 
kolei równieŜ zwycięstwo druŜyny z Zombruka, która ostateczni 
zwycięŜyła w klasyfikacji generalnej.   

Następnie w programie imprezy odbył mecz Samorządowcy - 
Rzemieślnicy - Działacze Sportowi. Po bardzo emocjonującym i 
zaciętym meczu zwycięŜyli Samorządowcy stosunkiem 3:2. Mecz 
obfitował zarówno w zabawne boiskowe sytuacje, jak i klasowe 

zagrania. Na zakończenie piłkarze obu druŜyn podziękowali kibicom 
za doping i dziarsko rzucili się poślizgiem na trawę. Po zakończo-
nym meczu na scenie MOKSiR Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiń-
ski wręczył najlepszym piłkarzom redzkich druŜyn puchary, oraz 
trofea dla zwycięzców konkurencji Dnia Sportu i Rzemiosła.   

Zaraz po tej uroczystej ceremonii na scenie MOKSiR wystąpił ze-
spół Koleczkowianie, oraz Bel-Canto grając dla widzów przeboje 
znane i lubiane. W tym samym czasie na sali kulturalno-
widowiskowej MOKSiR odbył się Turniej Baśki Kaszubskiej, w 
którym udział wziął m.in. Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz 
Okrój. Do turnieju zgłosiło się 16 graczy. Ostatecznie zwycięzcą 
ponad 3-godzinnych karcianych zmagań został Jan Kloka, odbierając 
statuę zwycięzcy z rąk Kierownika MOKSiR Konrada Wargi-
na.Trzeba nadmienić, Ŝe dla wszystkich widzów i uczestników 
czekały ciepłe potrawy i napoje, a zabawa trwała do wieczora. 

(tekst: MOKSiR Reda) 
 

 
                                                                           fot. Archiwum MOKSiR 

 
Wyniki: 

 

 
 
 

 

 
  
 
Konkursy dla redzkich zakładów: 
 
 

 

 
 
 

Trójmecz redzkich druŜyn 
Celtic- Orlęta 0:2 
Celtic- Błyskawica 1:0 
Błyskawica- Orlęta 0:0 

CięŜarek 
1m Zombruk 
2m Półwysep 
3m Cech 

Lina 
1m Cech 
2m Półwysep 
3m Zombruk 

Jajko 
1m Zombruk 
2m Cech 
3m Półwysep 

Mecz: Samorządowcy 
         - Rzemieślnicy 3:2 

Turniej Ba śki Kaszubskiej: 
1m Jan Kloka 

2m Stanisław Torchalski 
3m Jan Lica 

4m Jerzy Daniec 

WyróŜnieni piłkarze za sezon 2007/2008 
 
Robert Szudorowicz, Robert Wasilewski- Orlęta Reda 
Andrzej Pranga, Michał Walkusz- Celtic Reda 
Arkadiusz Okrój, Krzysztof Kamin- Błyskawica Reda Rekowo 
Michał Nalepa, Piotr Morgiel- UKS Jedynka 
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DZIEŃ DZIECKA Z W ĘDKĄ 

 

 
fot. Archiwum PZW koło 126 Reda 

 
1 czerwca br. nad jeziorem Bieszkowice odbyła się impreza dla 

dzieci, zorganizowana z okazji Dnia Dziecka. Były to zawody spła-
wikowe i rzutowe, połączone z rodzinnym grillowaniem. Były to 
zawody spławikowe i rzutowe, połączone z rodzinnym grillowa-
niem. Organizatorem był Zarząd koła Wędkarskiego 126 Reda, a 
sponsorem nagród i poczęstunku firma budowlana SEMEKO.  

Impreza udała się znakomicie, pogoda dopisywała a niespełna 
dwudziestka dzieciaków i ich opiekunów bawiła się doskonale.  

Rybki łowiono, a jakŜe – były to płotki i okonie, czyli najczęst-
sza zdobycz początkujących.   
Nagrody i słodycze otrzymali wszyscy, ale zawody nie byłyby za-
wodami, gdyby nie wyłoniono zwycięzców.  
I tak w kategorii do 10 lat wyniki były następujące:  
I miejsce – Julia Sikora 
II miejsce – Bartosz Brzeski 
III miejsce – Julia Peta 
W kategorii do 15 lat najlepsi to:  
I miejsce – Paweł Rzyski 
II miejsce – Kacper Majer 
III miejsce – Patryk Konkol 
Będziemy cyklicznie powtarzać te imprezy. Dziękujemy firmie 
SEMEKO za ufundowanie nagród i poczęstunku.  

(tekst: Karol Kreft) 
 

WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  
 

Biorą! Wszędzie. Oczywiście ryby.  Po okresie parotygodnio-
wej suszy przyszły czerwcowe burze, które wymieszały  
kilka naprawdę duŜych sztuk. Warto teŜ zaliczyć wędkowanie nocą, 
bo są teraz one najkrótsze i najcieplejsze (uwaga na komary i mesz-
ki).  

A sezon zawodów wędkarskich naszego koła osiągnął półme-
tek. 18 maja we Władysławowie odbyły się zawody morskie.  

Wyniki  
I miejsce – Łukasz Bertrand 
II miejsce – Czesław Szymczak  
III miejsce – Jacek Klamrowski  
Natomiast 15 czerwca nad jeziorem Tuchomek rozegrano za-

wody spławikowe. Tu równieŜ wygrał niezwykle skuteczny Łukasz 
Bertrand, 2 miejsce Karol Kreft, 3 miejsce Jacek Klamrowski. wodę 
w jeziorach.  

Wpłynęło to oczywiście pozytywnie na Ŝerowanie ryb spokoj-
nego Ŝeru. Kapie, liny i leszcze biorą teraz szczególnie dobrze 9tam 
gdzie występują oczywiście). DrapieŜniki teŜ dają o sobie znać – w 
maju i czerwcu złowiono na jeziorze śarnowieckim  
Tradycyjnie zapraszamy wędkarzy z Redy do uczestnictwa w zawo-
dach.                                                               (tekst: Karol Kreft)                                         
 
 
 
 
 

DNI REDY – ZMAGANIA SPORTOWE 
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

 

 
 

W ramach obchodów Dni Redy w hali sportowej ZSP w Redzie, 
14 czerwca odbył się Turniej Tenisa Stołowego o puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Redzie, zorganizowany przez Uczniow-
ski Klub Sportowy Półwysep Reda. Celem zawodów była integracja 
rodzin i wyłonienie najlepszych zawodników  w Trzech Katego-
riach:  
- Turniej Debli Rodzinnych.  
- Turniej Singlowy Radnych Rady Miejskiej w podziale na kategorię 
Kobiet i MęŜczyzn. 
 
PUNKTACJA KO ŃCOWA DEBLI RODZINNYCH: 

1. Michał Gudalewicz, Aleksandra Gudalewicz 
2. Kazimierz Okrój, Grzegorz Okrój 
3. Arkadiusz Fedde, Grzegorz Fedde 
4. Leszek Hebel, Dawid Hebel 
5. Teresa Tkaczyk, Paweł Tkaczyk 

 
PUNKTACJA KO ŃCOWA KOBIET: 

1. Teresa Kania 
2. Teresa Tkaczyk 
3. Urszula Ładanaj 
4. Katarzyna Fedde 

 
PUNKTACJA KO ŃCOWA MĘśCZYZN: 

1. Andrzej Byczkowski 
2. Kazimierz Okrój 
3. Leszek Hebel 
4. Jan Lica 

 
Na zakończenie zawodów puchary i dyplomy uczestnikom zawo-

dów wręczali burmistrz Krzysztof Krzemiński, Prezes UKS – Marek 
Gudalewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazi-
mierz Okrój.   

(tekst: Andrzej Byczkowski) 

 
 

 

ODDAJ KREW  
AKCJA „W AKACYJNA KROPLA KRWI ” 

W REDZIE  
 
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego KrzyŜa in-
formuje, Ŝe 19 lipca br. na parkingu przy Ośrodku 
Zdrowia NZOZ nr 1 w Redzie przy ul. Łąkowej w 
godzinach od 9:00 do 13:00 odbędzie się akcja poboru 
krwi pod hasłem „Wakacyjna kropla krwi”. 
Celem akcji jest zaproszenie lokalnych środowisk do 
czynnego udziału w oddawaniu krwi, a tym samym 
pozyskanie nowych honorowych dawców krwi i zabez-
pieczenie szpitala w krew w najtrudniejszym okresie, 
jakim są wakacje. 
Zachęcamy do udziału w akcji ! 
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WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I DRAMY ANGIELSKIEJ  
“E NGLISH POETRY AND DRAMA CONTEST”  21 MAJA 2008R.   
 

 
 
Tegoroczną, siódmą juŜ, edycję Konkursu English Poetry and Dra-
ma Contest zdecydowanie naleŜy uznać za udaną. W roku bieŜącym 
impreza zyskała rangę konkursu wojewódzkiego i objęta została 
patronatem Urzędu Miasta w Redzie, która to instytucja uhonorowa-
ła zwycięzców statuetkami i dyplomami.  
 W tym roku motywem przewodnim konkursu był temat „Fortu-
ne is fickle” („Fortuna kołem się toczy”). Na naszej scenie gościli-
śmy szkoły z Rumi, Redy, Wejherowa oraz Gdyni i Nowej Wsi 
Lęborskiej. Rokrocznie poziom umiejętności językowych i aktorsko-
wokalnych uczniów wzrasta – co podkreślają zaproszeni goście, 
nauczyciele języków obcych, konsultanci metodyczni, opiekunowie 
konkursowiczów oraz członkowie komisji w tym przedstawiciele 
wydawnictw językowych.  
 Organizatorami konkursu były nauczycielki Gimnazjum nr 1 w 
Redzie, Panie: Marlena Jasińska (nauczyciel języka angielskiego) 
oraz Karolina Majewska (nauczyciel języka angielskiego i muzyki). 
Swoją pomocą słuŜyli: Pani Agnieszka Tatara, Pani Joanna Bączek 
oraz Pan Łukasz Kamiński. Konkurs swoją obecnością zaszczycili 
wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pan Leszek Grzymkow-
ski, Burmistrz Miasta Redy Pan Janusz Molak, oraz Dyrektor ZS nr 
1 w Redzie Pan Marek Kamiński. 
 Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Pani Małgo-
rzata Rospara – przedstawiciel wydawnictwa Pearson Longman, 
Pani Iwona Michałowska – nauczyciel języka angielskiego w ZS im. 
StraŜaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej, Pani Iwona Hillar-
Marcinkiewicz – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Redzie oraz Pani Karolina Majewska – nauczyciel 
języka angielskiego i muzyki w Gimnazjum nr 1 w Redzie. 
 Zdobywcami Nagrody Głównej w kategorii „scenka” był ze-
spół z klasy IIIB z  Gimnazjum nr 1 w Redzie za przedstawienie pt. 
„Pop star”. W kategorii „wiersz” zwycięstwo odniosła Magdalena 
Felczak za deklamację wiersza W. B. Yeatsa „What then?”. W kate-
gorii „piosenka” pierwszą nagrodę zdobyła Ewelina Hinc – uczenni-
ca Gimnazjum nr 1 w Rumi za brawurowe wykonanie piosenki 
„Popular”. WyróŜnienia otrzymali następujący uczestnicy: Sławina 
Breza (Gimnazjum nr 1 w Redzie) za wiersz własny „Power Lad-
der”, Hanna Wojtyniak i Klaudia Faenrih (Gimnazjum nr 3 w Wej-
herowie) za piosenkę „Acidland” z repertuaru zespołu Myslovitz 
oraz Katarzyna Mienik (Gimnazjum nr 3 w Wejherowie) za piosen-
kę do tekstu własnego „Fortune is fickle”. Organizatorzy przyznali 
ponadto nagrody specjalne. Laureatami zostali: Paulina Schoenfeld z 
Gimnazjum nr 1 w Rumi (Odkrycie Roku 2008), Gimnazjum nr 18 
w Gdyni za scenkę „Igraszki z Diabłem”(Nagroda Dyrektora ZS nr 1 
w Redzie), a takŜe Natalia Małachowska, Aleksandra Melcer i Mar-
celina Stępińska z Gimnazjum nr 1 w Redzie za wykonanie piosenki 
pt.: „Oh, mother” (Nagroda Organizatorów).  
 Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim 
firmom, które w tym roku niezwykle hojnie obdarowały uczestni-
ków nagrodami. Słowa wdzięczności kierujemy do Burmistrza 
Miasta Redy i Urzędu Miasta Redy, a szczególnie dla Rady Miej-
skiej w Redzie  za ufundowanie statuetek dla zwycięzców nagród 
głównych oraz dyplomów jak równieŜ słodyczy dla wszystkich 
uczestników konkursu. Dziękujemy takŜe wydawnictwom Pearson 

Longman, Oxford University Press i Macmillan. Ponadto, Karczmie 
RZYM, Zakładowi Fotograficznemu „Fotolusia”, firmie Plastcom za 
wspaniałe upominki, jak równieŜ firmie Cars Jarecki, Stowarzysze-
niu na Rzecz Rozwoju Szkoły „Czwórka” oraz przedstawicielstwu 
techniczno – handlowemu „Biwer” z Redy. Jesteśmy takŜe nie-
zmiernie wdzięczni Cukierni „Malczewscy” z Redy za wspaniały 
poczęstunek. Dzięki naszym sponsorom Ŝaden z uczestników nie 
opuścił konkursu z pustymi rękoma.  
 W dzisiejszym, ekspansywnym i szybko rozwijającym się 
świecie, język angielski jest do niego podstawową przepustką, a jest 
to szczególnie waŜne teraz, gdy Polska naleŜy do rodziny państw 
Unii Europejskiej. MoŜna śmiało powiedzieć, Ŝe uczestnicy naszych 
konkursów to Europejczycy w kaŜdym calu: są ambitni, utalentowa-
ni i nie boją się podejmować coraz to nowszych wyzwań. Uczniowie 
szkół gimnazjalnych doskonale zdają sobie sprawę z przydatności 
znajomości języków obcych. Między innymi dzięki Konkursowi 
Poezji i Dramy Angielskiej, młodzieŜ pozbywa się kompleksu niŜ-
szości w stosunku do swoich rówieśników z zagranicy. Natomiast 
dzięki realizowaniu swoich artystycznych pasji łączy przyjemne z 
poŜytecznym. Dla nas nauczycieli waŜne jest zaś realizowanie no-
wych moŜliwości edukacji w zakresie nauczania języka angielskie-
go.  

(tekst: Karolina Majewska) 
 
EUROPEJSKI PROJEKT  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W REDZIE  
 
W Szkole Podstawowej Nr 3 w Redzie dobiega końca reali-
zacja 3-letniegoPartnerskiego Projektu Szkół Comenius 
“Nasze regiony dawniej i dziś” w ramach Programu “Ucze-
nie się przez całe Ŝycie”. W pierwszej połowie maja odbyło 
się spotkanie robocze na Łotwie, podsumowujące trzy lata 
wspólnej pracy nad projektem. 
 

 
 
W kilkudniowej wizycie roboczej w Talsi uczestniczył Dy-
rektor Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie Jan Skrobul, nauczyciel-
ki – GraŜyna Napieraj, Mirosława Niewiadomska, Mariola 
Szreder, oraz dyrektorzy i koordynatorzy szkół partnerskich z 
Austrii,Wielkiej Brytanii, Turcji oraz Łotwy. 
Głównym celem wizyty było podsumowanie trzech lat 
wspólnej pracy nad projektem. Uczestnicy wymienili materia-
ły, które powstały jako produkty końcowe ostatniego roku 
projektu. Wśród materiałów znalazły się zdjęcia, filmy, pre-
zentacje multimedialne, prace plastyczne dzieci oraz najwaŜ-
niejszy produkt końcowy - Wielokulturowa KsiąŜka Kuchar-
ska, zawierająca ciekawe, dawne i współczesne przepisy 
kulinarne z regionów pięciu krajów partnerskich. Szkoła 
polska, jako szkoła koordynująca, przygotowała prezentację 
multimedialną podsumowującą trzy lata wspólnej pracy nad 
projektem. Wszyscy partnerzy otrzymali takŜe oficjalne  

(dok. str. 10) 
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POWSTANIE ALBUM PROMUJ ĄCY REDĘ  

 

 
 
Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Arty-

stycznego KUNSZT z Redy wygrało konkurs ogłoszony 
w tym roku przez Burmistrza Miasta Redy i otrzyma 
wsparcie  
z budŜetu miasta na realizację zadania publicznego z 
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
w wysokości 30 000 zł na wydanie albumu o mieście pt. 
„Reda w fotografii”. 

Album będzie promował miasto, jego kulturę, tra-
dycję, przyrodę, architekturę miejską oraz walory tury-
styczne. Publikacja będzie uzupełnieniem ksiąŜki „Hi-
storia Redy”, nawiązując do czasów współczesnych. 
Przedstawi dzisiejsze miasto i jego dynamiczny rozwój.   

Dotacja z budŜetu miasta przeznaczona zostanie na 
pokrycie kosztów druku albumu oraz tłumaczenia wstę-
pu na języki: angielski, litewski, niemiecki. Pozostałe 
koszty związane z przygotowaniem publikacji pokryje 
Stowarzyszenie KUNSZT (praca własna członków sto-
warzyszenia - koszty projektowe, organizacyjne, wybór 
zdjęć, projekt i układ graficzny ).  

Wstęp do albumu napisze Bogusław Breza – współ-
autor „Historii Redy”. Album przewidziany jest w for-
macie A4, ilość stron ok. 150, w twardej oprawie, wy-
dany na papierze kredowym. W albumie umieszczonych 
zostanie ok. 500 zdjęć Redy.  

Zgodnie z umową podpisaną przez Burmistrza Mia-
sta Redy oraz Prezes Stowarzyszenia KUNSZT album 
ma być wydany do końca tego roku.  

(tekst: Monika SkarŜyńska) 

EUROPEJSKI PROJEKT  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W REDZIE  

 
(dok. ze str. 9) 
 
podziękowania za współpracę, wymianę doświadczeń oraz miłe 
wspomnienia.  
WaŜnym punktem wizyty było spotkanie z burmistrzem miasta 
Talsi, A.Lacarusem, oraz inspektorem oświaty, panią I. Veismane. 
Uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem szkolnictwa na 
Łotwie oraz polityką oświatową w regionie i w kraju.  
Plan kaŜdej wizyty roboczej przewiduje zwiedzanie szkół, poznanie 
stosowanych w nich metod nauczania, hospitacje lekcji oraz rozmo-
wy z nauczycielami i uczniami. Na Łotwie dyrektorzy oraz nauczy-
ciele mieli okazję obserwować zajęcia w integracyjnej szkole part-
nerskiej Talsu Sakumskola, w szkole Talsu Valsts Gimnazija, chrze-
ścijańskiej Talsi Christian School oraz w przedszkolu  Kastanitis.  
Uczestnicy spotkania zwiedzili takŜe popularny kurort uzdrowisko-
wy Jurmała oraz zabytkowe centrum Rygi (wpisane na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO), a w nim m.in. Katedrę, secesyjne 
kamienice, Dom Bractwa Czarnogłowych. Natomiast miasteczko 
Talsi, zwane ‘Perłą Kurlandii’ oraz ‘Miastem Dziewięciu Wzgórz’, 
urzekło wszystkich malowniczym połoŜeniem, ciszą i spokojem, a 
takŜe historią ukrytą w drewnianych domkach oraz wąskich, bruko-
wanych uliczkach.  
DuŜe wraŜenie wywarły na wszystkich występy dzieci i dorosłych, 
którzy w pięknych ludowych strojach tańczą i śpiewają. Entuzjaści 
łotewskich tańców skutecznie propagują taniec wśród młodych. 
Urządzają konkursy i regularne przedstawienia, wciągają do wspól-
nej zabawy gości i turystów. 
Była to ostatnia wizyta w ramach projektu “Nasze regiony dawniej i 
dziś”, jednak wszyscy partnerzy wyrazili nadzieję, Ŝe przyjaźń, która 
połączyła nasze szkoły, nauczycieli i uczniów, będzie trwała, czego 
najlepszym przykładem jest planowana w Redzie w najbliŜszym 
czasie wizyta oraz koncert uczniów szkoły z Talsi. 
„Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Wspólnoty Europejskiej  w ramach programu Socrates-Comenius. 
Treści samego projektu  lub materiałów nie odzwierciedlają stano-
wiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, 
a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa 
nie ponosi za nie odpowiedzialności”. 

 (tekst: GraŜyna Napieraj) 
         

 

ABC śEGLARSTWA 
 

M IEJSKI OŚRODEK KULTURY SPORTU  
I REKREACJI INFORMUJE , śE PODCZAS WAKA-

CJI BĘDĄ ORGANIZOWANE ZAJ ĘCIA DLA DZIECI 

ABC śEGLARSTWA – PŁYWANIE JACHTEM I 

PODSTAWY śEGLARSTWA .   
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY  
O ZGŁASZANIE SI Ę DO P. MARTY ADAMCZYK  
Z MOKS IR REDA, TEL . 058 678 3167 
 

NOWA PORADNIA OKULISTYCZNA  
W NZOZ  NR 3 

 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
NR 3 W REDZIE MIESZCZ ĄCY SIĘ PRZY ULICY 
OBWODOWEJ 35E/C11 INFORMUJE , śE OTWAR-
TA JEST NOWA PORADNIA OKULISTYCZNA DO-
STĘPNA DLA PACJENTÓW  W RAMACH UBEZPIE-
CZENIA ZDROWOTNEGO .  
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM 
TELEFONU 058 572 47 08.  

Burmistrz Miasta Redy 
 przyjmuje interesantów 
w poniedziałki w godz. 13.00 - 17.00   
Na spotkanie z burmistrzem naleŜy umawiać 
się telefonicznie – nr tel. 058 678 80 23                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 
przyjmuje interesantów w poniedziałki  
w godz. 16.00 - 17.00 
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SUKCESY UCZNIÓW REDZKICH SZKÓŁ W ROKU 

SZKOLNYM 2007/2008  PODSUMOWANIE  
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
 

l. p. uczeń i opiekun sukcesy 
1. Przemysław Farion 

Op. D. Kowaliszyn, M. 
Wrosz 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Fizyki z Astronomią dla Gimnazjów 

2. Przemysław Farion  
Op. L. Szczepańska 

Finalista Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego dla Gimnazjów 

3. Przemysław Farion  
Op. A. Bobkowska  

Finalista Wojewódzkiego Konkursu 
Chemicznego dla Gimnazjów  

4. Rozalia Krzebietke 
Op. M. Hajdel 

Laureatka Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Angielskiego „Red, White 
and Blue” dla gimnazjalistów 
II miejsce w województwie wśród 
uczniów klas trzecich w Ogólnopol-
skim Konkursie „English High 
Flier”. 

5. Rozalia Krzebietke  
Op. Z. Molak 

Laureatka Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Polskiego dla Gimnazjów  
II miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Literackim Zorganizowanym 
w ramach XI Spotkań Ekologicz-
nych, kategoria - opowiadanie 
I miejsce w województwie wśród 
uczniów klas trzecich w ogólnopol-
skich konkursach „Alfik Humani-
styczny”, „Omnibus” 

6. Rozalia Krzebietke  
Op. L. Szczepańska  

Finalistka Wojewódzkiego Konkur-
su Matematycznego dla Gimnazjów  
IV miejsce w województwie wśród 
uczniów klas trzecich w konkursie 
MAT 2008 
VII miejsce ex aequo w wojewódz-
twie wśród uczniów klas trzecich w 
Ogólnopolskim Konkursie „Alfik 
Matematyczny” 

7. Rozalia Krzebietke  
Op. K. Szczepański 

Finalistka Wojewódzkiego Konkur-
su Geograficznego dla Gimnazjów  

8. Paweł Majchrzak  
Op. L. Szczepańska  

Finalista Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego dla Gimnazjów  
XI miejsce w kraju, II miejsce w 
województwie wśród uczniów klas 
trzecich w konkursie MAT 2008  
VII miejsce ex aequo w wojewódz-
twie wśród uczniów klas trzecich w 
Ogólnopolskim Konkursie „Alfik 
Mateamatyczny” 

9. Barbara Malek Interdyscyplinarny Konkurs Języka 
Polskiego z Historią  

10. Piotr Morgiel j. w. 
11.  Mariusz Kohnke j. w. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
 

 
III STRA śACKI SPŁYW KAJAKOWY RZEK Ą REDĄ 

 
28 czerwca br. odbył się III StraŜacki Spływ Kajakowy Rzeką 

Redą w ramach promocji produktu turystycznego miasta. Rzeką 
Reda spłynęło prawie 40 kajaków.   

Spływ rozpoczął się o godzinie 10:00 na końcu ul. Nowej, a za-
kończył na wysokości plaŜy w Rewie przy krzyŜu.  Organizatorem 

spływu byli Urząd Miasta w Redzie, redzka OSP, przy współpracy 
OSP Mrzezino i OSP Kosakowo.  

Celem spływu jest promocja spływów kajakowych rzeką Redą 
oraz integracja Ochotniczych StraŜy PoŜarnych  Spływ kajakowy był 
ostatnią z imprez towarzyszących obchodom Dni Redy 2008. 
Oprócz straŜaków z OSP Reda i OSP Kosakowo, wśród których 
znaleźli się ratownicy medyczni, oraz ratownicy WOPR – zabezpie-
czający spływ, w spływie wziął udział Burmistrz Miasta Redy, 4 
radnych oraz 4 pracowników urzędu miasta.  

 
 

 
fot: Archiwum UM Reda 

 

 
fot: Archiwum UM Reda 

 
 
 

 
fot: Archiwum UM Reda 

 

• Joanna Bieschke jest finalistką wojewódzkiego Konkursu 
Polonistycznego, 
• Półfinał Turnieju Wojewódzkiego Piłki Siatkowej Chłop-

ców -  IV miejsce, 
• WOJEWÓDZKIE IGRZYSKA W LEKKOATLETYCE:  

- Michał Ruszczyk- 100 m i skok w dal  
- Karolina Konkel –skok w dal i skok wzwyŜ  

• Szkoła Podstawowa Nr 3 w Redzie 
- DruŜyna dziewcząt  w czwórboju lekkoatletycznym: 
w finale igrzysk wojewódzkich – X miejsce na 21 ze-
społów 
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Uroczyste zakończenie działań edukacyjnych  
w roku szkolnym 2007/2008 

 
 
12 czerwca 2008r. w Muzeum Miasta Gdyni nastąpiło podsumowa-
nie działań edukacyjnych w roku szkolnym 2007/2008, które Komu-
nalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizował we 
współpracy z placówkami oświatowymi. Na uroczystość wręczenia 
nagród i dyplomów przybyli włodarze miast i gmin Związku, a takŜe 
przedstawiciele spółek: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.  
 

 
 

Wśród przeprowadzonych w minionym roku szkolnym działań 
znalazło się 57 jednodniowych warsztatów edukacyjnych oraz 3 
całoroczne konkursy ekologiczne.  
 
MłodzieŜ z Liceum Ogólnokształcące w Redzie (opiekunowie: 
opiekunowie: ElŜbieta Szydłowska, Agnieszka Siepatowska) uczest-
niczyli w warsztatach terenowych: 

-  „Ciepło dla Trójmiasta” , podczas których młodzieŜ poznała  
ekologiczne aspekty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz  
zwiedzała Elektrociepłownię w Gdyni przy ul. Puckiej 118; 

- „Bli Ŝej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpada-
mi” , które prowadzone były na terenie Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów EKO DOLINA w ŁęŜycach oraz na terenie Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 
 
 
Ponad 19 000 uczniów i przedszkolaków oraz 51 nauczycieli-
szkolnych koordynatorów konkursu z 46 placówek oświatowych z 
terenu KZG „Dolina Redy i Chylonki” brało udział w zorganizowa-
nym juŜ po raz piąty konkursie pt. „Mała nakr ętka – duŜy pro-
blem” .  

 

Konkurs polegał na zbiórce plastikowych nakrętek oraz wykonaniu 
pracy plastycznej pt. „Recykling odpadów z tworzyw sztucznych”. 
Celem całego konkursu było zwrócenie uwagi na problem odpadów 
z tworzyw sztucznych powstających w niezwykle duŜej ilości w 
naszych domach. Łącznie dzieci i młodzieŜ zebrała 9 663 kg plasti-
kowych nakrętek oraz nadesłano 47 prac plastycznych z 39 
placówek. 

 
 

 
 
 
 
Z Redy do konkursu przystąpiły 2 placówki oświatowe:  
- Zespół Szkół Nr 2 z ulicy Brzozowej 30 (koordynator konkursu: 
Katarzyna Kończak), który zebrał 403 kg plastikowych nakrętek, 
- Przedszkole Miejskie Nr 1 z ulicy Gniewowskiej 4 (koordynator 
konkursu: Danuta Gajewska), które zebrało 125 kg plastikowych 
nakrętek. 
 
 
Najlepszy z Redy okazał się Zespół Szkół Nr 2 (koordynator kon-
kursu: Katarzyna Kończak), zajmując zaszczytne II miejsce w kate-
gorii: Zespoły Szkół. KaŜdy uczeń Zespołu w ciągu bieŜącego roku 
szkolnego przyniósł średnio ponad 0,5 kg plastikowych nakrętek ! 
 
 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i udział w organizo-
wanych przez nas działaniach w zakresie edukacji ekologicznej. 
Szczególne podziękowania składamy na ręce nauczycieli, którzy 
promują edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieŜy. 

śyczymy udanych wakacji ! 
 
 

 

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, mail: dgo@kzg.pl  
- ochrona środowiska: tel. 058-624-75-15, mail: dos@kzg.pl 

 
 
 
 
 


