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FORUM PRZEWODNICZ ĄCYCH  
RAD GMIN I POWIATÓW POMORZA  

 

 
 
Przedstawiciele samorządów województwa pomorskiego spotkali 

się w dniach 29-30 maja 2009 r. w Bolszewie (gmina Wejherowo) 
na kolejnym zjeździe Forum Przewodniczących Rad Gmin i Po-
wiatów Pomorza. Gospodarzem tego spotkania był Pan Kazimierz 
Okrój , Przewodniczący Miejskiej w Redzie.  20 lat po historycz-
nych dla Polski i całej Europy wyborach 4 czerwca 1989 r. samorzą-
dowcy debatowali na temat wyzwań przyszłości, jakie stoją przed 
lokalną administracją. Tak ciekawy i waŜny temat oraz wybitni 
goście spotkania zgromadzili w Bolszewie szerokie grono przedsta-
wicieli pomorskiego samorządu. W programie obrad wysłuchaliśmy 
m-in. wystąpień: 

• Pani Danuty Kozak-Grodzickiej, Prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która przed-
stawiła temat finansowania inwestycji w ochronie środowiska w 
gminach.  
• Pana Mieczysława Struka, Wicemarszałka Województwa Po-
morskiego, który zachęcał zgromadzonych samorządowców do  
wykorzystywania moŜliwości dla inwestycji gminnych z Fundu-
szy Unijnych.  
• Pana Kazimierza Plocke, Sekretarza Stanu Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, którego wystąpienie na temat  przyszłości i 
moŜliwości gmin po wejściu Polski do Unii Europejskiej, wzbu-
dziło najgorętszą dyskusję. 
Specjalnym gościem Forum był ks. Arcybiskup Sławoj Leszek 

Głódź Metropolita Gdański, który gratulował wszystkim samorzą-
dowcom efektów ich pracy, a takŜe Ŝyczył powodzenia  
i zaufania społecznego w czasie realizacji zadań publicznych.  

Jednak najbardziej interesującym punktem programu okazała się 
sesja Rady Miejskiej Redy, w której mogli uczestniczyć wszyscy 
zaproszeni goście. Uczestnicy Forum, w większości przewodniczący 
rad oraz wójtowie i burmistrzowie, z duŜą uwagą podpatrywali pracę 
rady oraz porównywali z rozwiązaniami w swoich gminach. Wszy-
scy określili to jako bardzo ciekawe i wartościowe doświadczenie. 

Dalsza część programu obejmowała sprawy organizacyjne Forum, 
planowane stanowiska i wystąpienia oraz harmonogram kolejnych 
spotkań. 
 

UROCZYSTA SESJA RADY M IEJSKIEJ W REDZIE  
 

 
 
Dnia 14 czerwca br. w ramach obchodów Dni Miasta Redy w auli 

Zespołu Szkół nr 1 w Redzie odbyła się uroczysta sesja Rady Miej-
skiej. NajwaŜniejszym punktem porządku obrad było wręczenie 
medali „ZasłuŜony dla Miasta Redy”, które w tym roku otrzymali: 
pan Józef Kapczyński - wieloletni trener piłki siatkowej oraz Zespół 
Folklorystyczny „Redzanie”. 

 

 
 
Zgromadzeni na sesji goście oraz mieszkańcy Miasta wysłuchali 
referatu okolicznościowego Wicemarszałka Województwa Pomor-
skiego Mieczysława Struka „Rola Miasta  Redy w świetle kultury 
kaszubskiej” 

Wręczono równieŜ nagrody laureatom miejskiego konkursu pt. 
„Prawa człowieka i ja” zorganizowanego przez Gimnazjum Nr 1 w 
Redzie.  

Z okazji dni miasta głos zabrali równieŜ zaproszeni goście m.in. 
Poseł Jerzy Budnik i  Poseł Kazimierz Plocke. 
Uroczystości uświetnił równieŜ koncert muzyki powaŜnej w wyko-
naniu artystów Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą pani 
Moniki Stefaniak. 

Urszula Ładanaj 
 



PROMOCJA ALBUMU REDA W FOTOGRAFII 

 
W dniu 4 czerwca 2009 roku w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie 

odbyła się uroczysta promocja albumu „Reda w fotografii”.  
Gospodarzem promocji był  Wiceburmistrz Janusz Molak, a całą 

imprezę prowadziła  Pani Monika SkarŜyńska. Dziennikarz Michał 
Kaczmarek zapoznał zaproszonych gości z przemianami zachodzą-
cymi w mieście i problemami redzkiej kultury, a przede wszystkim 
mówił o współczesnych fotografiach Redy zatrzymanych w kadrze. 

Z inicjatywą wydania albumu wystąpiła  Prezes Stowarzyszenia 
KUNSZT Beata Zawal-Brzezińska. Prace nad przygotowaniem 
odpowiednich zdjęć trwały 2 lata. Poprzedził je konkurs fotograficz-
ny dla mieszkańców pt.: "Redzkie kąty". Powołano komitet organi-
zacyjny osób zajmujących się fotografią, składający się z członków 
Stowarzyszenia. Autorzy wychodzili w plener poszukując odpo-
wiednich ujęć i najlepszego światła. Rejestrowali zmiany  otoczenia, 
ze zdziwieniem czasem fotografując te same miejsca, które w krót-
kim odstępie czasu uległy metamorfozie. Kompletowanie zdjęć 
trwało długo. Ostatecznie publikacja powstała pod redakcją dwóch 
autorek: Beaty Zawal - Brzezińskiej i Aleksandry Rost. Na nich to 
spoczął cięŜar merytorycznego i technicznego opracowania całości. 
NaleŜy szczególnie podkreślić, Ŝe idea opracowania i wydania al-
bumu od samego początku zyskała poparcie i sympatię radnych oraz 
burmistrzów obydwu kadencji. Bez ich dobrej woli nie byłoby to 
moŜliwe. Zostały przyznane środki finansowe na wydanie albumu, 
natomiast wszystkie prace organizacyjne, ze zdjęciami włącznie, 
wykonane były społecznie przez  członków Stowarzyszenia i osoby 
zaproszone. Polowanie na odpowiedni kadr i klimat zdjęcia, szuka-
nie ujęć pokazujących miejsca i budynki z "najlepszej" strony. Całe 
przedsięwzięcie powiodło się i album został wydany w nakładzie 
1000 egzemplarzy. 

 
Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo promujące Redę i poka-

zujące rozwijające się miasto. Nowe bloki, dzielnice domków, rzeka, 
leśne ostępy i uroczyska. Pierwszy album fotograficzny w historii 
miasta. Stowarzyszenie Kunszt swoją działalnością mocno wpisuje 
się w kronikę Ŝycia kulturalnego miasta Redy i w jego promocję. 
KsiąŜkę opatrzył wstępem p. Bogusław Breza. Wstęp został prze-
tłumaczony na język angielski, litewski i niemiecki. 

W imieniu władz miasta, za prace nad albumem, Przewodniczący 
Rady Miasta Pan Kazimierz Okrój i Wiceburmistrz Janusz Molak 

symbolicznie podziękowali autorkom ksiąŜki i 2 fotografikom, 
których najwięcej zdjęć ukazało się w publikacji. W trakcie uroczy-
stości Pani  Lucyna Kozioł zaprezentowała wiersz napisany specjal-
nie z tej okazji. 
Album moŜna nabyć w Bibliotece Miejskiej w Redzie przy ul. Der-
dowskiego. 
Stowarzyszenie KUNSZT dziękuje władzom miasta za zgroma-
dzenie środków finansowych na publikację albumu i wspieranie 
działań kulturalnych jego mieszkańców. 

 
Bata Zawal – Brzezińska 

 
PLENER MALARSKI MIAST PARTNERSKICH REDY 

PLENER MALARSKI -  REWA , HEL , KNIEWO  
27-29 MAJA 2009 

  

 
 
W dniach od 27- 29 maja 2009r. odbył się II PLENER MALAR-
SKI trzech miast partnerskich: LUBLI ŃCA, ŁOWICZA i REDY , 
w którym wzięło udział 28 artystów. 
Organizację pleneru Burmistrz Miasta Redy powierzył Stowarzysze-
niu „Kunszt". Kierownikiem całej grupy, dbającym o wszystkie 
szczegóły był Wiesław Horak – wiceprezes Stowarzyszenia. Artyści 
zostali przywitani przez władze miasta Burmistrza Krzysztofa 
Krzemińskiego i Wiceburmistrza Janusza Molaka.  

JuŜ od pierwszego dnia pobytu zostali zaskoczeni przez nieko-
rzystną aurę, gdyŜ deszcz i wiatr nie szczędził nikogo. Płótna wiro-
wały na wietrze jak Ŝagle, a morska bryza chłodziła czoła i moczyła 
podobrazia. 

Na początku Rewa przywitała wszystkich strugami deszczu, jed-
nak artyści malowali z duŜą determinacją. W drugim dniu odwiedzili 
Hel , obejrzeli nadmorskie zabytki a następnie malowali, koncentru-
jąc się na architekturze helskich checzy i ewangelickiego muzeum. 
 Część z nich skupiła się na oddawaniu klimatu i kolorytu morza. Na 
Helu malarze wzbudzili duŜe zainteresowanie mieszkańców miasta i 
dyrektora Muzeum Rybackiego, który wystąpił z propozycją zrobie-
nia wystawy poplenerowej. 

Trzeciego dnia uwieczniali pobliskie jezioro Dobre i strusie z 
fermy w Kniewie. KaŜdy uczestnik mógł skosztować strusiny i 
jajecznicy z ogromnych strusich jaj.  
Na fermie odwiedził uczestników pleneru Burmistrz Krzysztof 
Krzemiński. KaŜdy gość z miast partnerskich otrzymał z jego rąk 
album "Reda w Fotografii" i mógł ubiegać się o  własnoręczny wpis 
Burmistrza do ksiąŜki. Wizyta Pana Burmistrza została przez 
uczestników odebrana bardzo ciepło. Pomimo niekorzystnej aury 
wszystkim humory dopisywały i kaŜdy namalował po kilka prac. 

Pozostawione dla miasta dzieła złoŜyły się na wystawę poplene-
rową, która była prezentowana w czerwcu podczas obchodów "Dni 
Redy". 

Beata Zawal - Brzezińska 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

CZERWCOWE FESTYNY REKREACYJNE  
 

6 czerwca br. odbył festyn rodzinny nad oczkiem wodnym, które-
go organizatorami była firma SEMEKO i Urząd Miasta w Redzie. 
Patronat nad festynem objął Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński.   

W tym roku gwiazdą wieczoru był zespół Rico Sanchez & Gipsy 

Kings Party.  Podczas festynu nie zabrakło konkursów i za-
baw dla najmłodszych,  prowadzone przez konfe-
ransjera ze sceny, odbył się pokaz sztucznych ogni 
i dyskoteka pod gwiazdami. Redę odwiedził NOR-
BI. Mogliśmy równieŜ posłuchać coverów legen-
darnego zespołu SMOKIE oraz zespołu I&I.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



FESTYN Z OKAZJI DNI M IASTA REDY 
 

14 czerwca br. odbył się w Redzie, na terenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji, festyn sportowo – rekreacyjny z okazji 
Dni Miasta Redy.  

Podczas festynu odbyło się uroczyste otwarcie trybuny, mecze 
piłkarskie, turnieje siatkówki, streetball, konkursy rzutów karnych, 
turnieje tenisa ziemnego wystąpiły zespoły: Redzanie, Modroki, 
Sweet 8, zespół taneczny Jolanty Wojnarowicz  oraz chór szkolny.  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przygoto-
wało loterię fantową. Mieszkańcy mogli zakupić nowo wydany 
album o mieście „Reda w fotografii”, a dla miłośników gry w karty 
odbył się Turniej Baśki Kaszubskiej.  

Była równieŜ grochówka, którą osobiście serwował mieszkańcom 
burmistrz Krzysztof Krzemiński oraz specjały kuchni kaszubskiej 
przygotowane przez panie ze Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. 
Oddział w Redzie.    

Gwiazdą wieczoru był zespół Babska Biesiada, który wystąpił z 
koncertem  przebojów muzyki biesiadnej, sarmackiej, góralskiej, 
pop i pieśni Chóru Aleksandrowa. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  
 

 31 maja nad jeziorem w Bieszkowicach odbyły się dziecięce 
zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka. Dopisała pogoda, orga-
nizatorzy (niezawodny Jurek Wierzbicki) i sponsorzy (podziękowa-
nia dla Kazika Zasadzkiego za pozyskanie całej ekipy hojnych spon-
sorów). Nie dopisali rodzice, bo to przecieŜ od nich zaleŜała obec-
ność dzieci. W tym roku wystartowało zaledwie dziewięcioro naj-
młodszych. To o ponad połowę mniej, niŜ w zeszłym roku. CóŜ, 
widocznie bliskość niektórych centrów handlowych (tak, tak, tam 
spotyka się w niedzielę  duŜa część redzkiej społeczności) podziałała 
na rodziców jak magnes. MoŜe za rok będzie lepsza frekwencja.... 
ZwycięŜył Bartosz Brzeski, a nagrody i upominki otrzymali wszyscy 
uczestnicy. 
 

 
Następne pokolenie wędkarzy. Brawo Dzieciaki!!! 

 
17 maja odbyły się zawody spinningowe, równieŜ nad jez. 

Bieszkowice. Jezioro to po raz kolejny udowodniło nam, Ŝe połów 
na sztuczną przynęte nie jest tu najlepszą metodą.Występuje tu 
zjawisko „przebłyszczenia” wody, o które nie trudno przy tylu węd-
karzach na tak małym obszarze wody. Poza dwoma krótkimi szczu-
paczkami Jerzego nie padła Ŝadna licząca się ryba i nastąpił podział 
punktów. 

I wreszcie 21 czerwca jezioro Wyspowo i zawody spławikowe. 
Startowało 11 osób, większość połowiła. Brała całkiem spora płoć, 
zdarzał się wymiarowy okoń. Były teŜ przypadki ewidentnego pecha 
u niektórych....Olbrzymi 3 kg leszcz urwany tuŜ przy obręczy pod-
bieraka (Łukasz do dziś nie moŜe tego przeŜyć), czy teŜ przewraca-
jąca się tuŜ przed końcowym waŜeniem siatka z rybami,z której 
ucieka większa część połowu,dająca na pewno pierwsze miejsce u 
jednego z zawodników. Takie są uroki wędkarstwa.... Poza zawo-
dami złowiono teŜ piękne liny- widać z tego, Ŝe Wyspowo jest wciąŜ 
bardzo atrakcyjnym wędkarsko jeziorem (kąpielowo gorzej...) 
Klasyfikacja: Jacek Kamrowski, Łukasz Bertrand, Karol Kreft 

Do końca sezonu w naszym kole jeszcze trzy razy spotykamy się 
na zawodach. NajbliŜsze -23 sierpnia jez. Tuchomskie, spławikowo-
gruntowe na dwie wędki. Serdecznie zapraszamy- nasz prezes spor-
towy organizuje coraz to atrakcyjniejsze nagrody i bardziej wymyśl-
ne grille! Warto więc spróbować swoich sił koledzy wędkarze. 
śyczę wszystkim udanych, wakacyjnych połowów i świetnej pogo-
dy... 

     Karol Kreft 
 

STWÓRZMY RAZEM WSPÓLNY DOM ! 
 

Z tym hasłem Stowarzyszenie społeczności lokalnej „Wsparcie” 
zwraca się do mieszkańców miasta Redy. „Wsparcie” istnieje nie-
przerwanie od marca 2005 roku i ma na koncie wiele udanych akcji 
na rzecz osób będących, z róŜnych powodów, w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej. Wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem w roku 2009 
zostały przedstawione podczas walnego zebrania członków dnia 23 
czerwca b.r. O głównym celu prezes stowarzyszenia Genowefa 
Małyszko mówi – „(…)potrzebna jest wspólna praca, róŜnych śro-
dowisk społeczności lokalnej Redy, na rzecz powstania Domu 
Dziennego Pobytu dla Osób Starszych. Jako organizacja pozarządo-
wa o określonych priorytetach statutowych powinniśmy podjąć się 
koordynacji działań zbliŜających nas do tego celu.”  

 

 
 
W Redzie jest około 3000 osób powyŜej 65 roku Ŝycia. Brakuje 

miejsc, które mogłyby stać się miejscem spotkań tychŜe osób, miejsc 
oferujących wsparcie, przełamujących poczucie samotności i wyob-
cowania.  Stowarzyszenie „Wsparcie”  opracowało broszurę mająca 
zobrazować problem i rozpropagować ideę stworzenia Domu Dzien-
nego Pobytu.  Członkowie stowarzyszenia przygotowali równieŜ 
ankietę pozwalającą poznać zdania i opinie mieszkańców Redy w 
odniesieniu do projektu. 

Dnia 24 czerwca b.r. odbyła się zorganizowana przez Stowarzy-
szenie społeczności lokalnej „Wsparcie” konferencja pod nazwą  
„Nie jesteś sam”.  Głównym punktem programu konferencji był 
referat pt. „Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej” wygłoszo-
ny przez prezesa stowarzyszenia Genowefę Małyszko, następnie 
dokonana została prezentacja funkcjonowania przykładowego Domu 
Pobytu Dziennego dla Osób Starszych. Głos w dyskusji podsumo-
wującej zabrał równieŜ obecny na konferencji Burmistrz Miasta 
Redy Krzysztof Krzemiński. Zadeklarował on współpracę ze strony 
władz samorządowych, podkreślając jednakŜe ogrom przeciwności 
stojących na drodze do osiągnięcia zamierzonego celu.   

 
Priorytetem przedsięwzięcia jest zachęcenie seniorów zamieszku-

jących w Redzie do aktywności fizycznej i umysłowej, a takŜe 
owocnego zagospodarowania czasu. Mieszkańcy Domu będą mieli 
moŜliwość uczestniczenia w profesjonalnych zajęciach rehabilita-
cyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę placówki. 
Program dostosowany do indywidualnych uwarunkowań pozwoli 
podopiecznym wzmocnić poczucie wartości, odkryć nieznane uroki 
„jesieni Ŝycia”, uwierzyć w moŜliwości twórcze oraz pomoŜe 
utrzymać dobrą kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną. 
Seniorzy pełni pasji, radości i chęci do Ŝycia z pewnością zadziwią 
najbliŜsze otoczenie i okaŜą się chlubą całej społeczności lokalnej 
miasta Redy.                                                       

 Genowefa Małyszko 
 
 
 
 
 



WIZYTA MŁODZIE śY Z HOLANDII W REDZIE – MAJ 2009  
 

W dniach 11 – 14 mają 2009 Redę po raz kolejny odwiedzili goście z Ho-
landii. Uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 mieli ponownie przy-
jemność gościć młodzieŜ i nauczycieli z zaprzyjaźnionej z Redą szkoły van 
der Kapellen ze Zwolle.  

Goście z Holandii spędzili cztery dni zwiedzając Pomorze oraz poznając 
Ŝycie codzienne naszej młodzieŜy w ich domach rodzinnych. Pierwszy dzień 
pobytu minął na wzajemnym zapoznaniu lub odświeŜeniu przyjaźni oraz 
poznaniu domów gospodarzy i naszego miasta.  

Drugi dzień wizyty to coroczny wyjazd do Muzeum Historycznego Obozu 
Koncentracyjnego Stutthof. Nasi przyjaciele z Holandii i nasza młodzieŜ 
miała moŜliwość obejrzenia dokumentów mówiących o bestialstwie okupanta 
niemieckiego na Pomorzu oraz przeŜyli Ŝywa lekcję historii zwiedzając teren 
obozu pod przewodnictwem swoich nauczycieli. Od lat nasi goście z wielką 
starannością przygotowują swoich uczniów do zapoznania się z ciemnymi 
aspektami historii współczesnej, która dotknęła często ich dziadków. Na 
zakończenie wizyty delegacja uczniów i nauczycieli holenderskich zapaliła 
znicze pod pomnikiem poległych więźniów obozu. Po tej wizycie udaliśmy 
się na krótki spacer nad morzem w Sztutowie. Naszym gościom nie prze-
szkadzała wietrzna pogoda w kąpieli we wzburzonym Bałtyku. Wieczorem w 
ramach zmiany nastroju miała miejsce dyskoteka zorganizowana przez 
samorząd szkolny i nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Redzie. 
Dzień trzeci to wizyta w Gdańsku. Poprzedzona została ona krótką wizytą w 
Urzędzie Miasta w Redzie i spotkaniem z zastępcą burmistrza panem Janu-
szem Molakiem. Po tych krótkich odwiedzinach wyruszyli śmy do stolicy 
naszego regionu.  Tradycyjnie wspólnie zwiedzaliśmy starówkę i kościół 
mariacki, gdzie obowiązkowym punktem programu jest podziwianie pano-
ramy miasta z wieŜy tej świątyni.  Następnie udaliśmy się Długim Targiem, 
koło Starego Młyna i kościoła św. Katarzyny na Plac Trzech KrzyŜy gdzie 
zapoznaliśmy naszych gości z faktami dotyczącymi zbliŜającej się dwudzie-
stej rocznicy wolnych wyborów i uroczystościami jakie będą miały miejsce 
przy tym pomniku. Pobyt w Gdańsku zakończył się wizytą w centrum han-
dlowym. Wieczorem zorganizowany został specjalny pokaz spektaklu „przy-
jaciel Wesołego Diabła”, a zaraz po jego zakończeniu miał miejsce mecz 
piłki noŜnej pomiędzy druŜynami uczniowskimi z obu krajów. Z jednej 
strony uczniowie z van der Kapellen, a z drugiej mieszany skład z obu redz-
kich gimnazjów. Z wyniku bardzo ucieszyli się inicjatorzy tego meczu – 
redzcy uczniowie pokonali swoich holenderskich przyjaciół 4 : 1. Ostatni 
dzień pobytu to wizyta w gdyńskim akwarium. Uczniowie z obu grup z duŜą 
radością przyjęli moŜliwość odwiedzenia nowej ekspozycji. Po zwiedzeniu 
akwarium nasi podopieczni skorzystali z czasu wolnego, który poświęcili na 
spacer po Gdyni, po plaŜy oraz na ostatnie zakupy. Nasi goście tego samego 
dnia późnym popołudniem spakowali się i odjechali do domu. Jak co roku 
poŜegnaniom nie było końca, popłynęło wiele łez szczęścia i tęsknoty za 
nowo poznanymi  przyjaciółmi. Pobyt grupy Holenderskiej w miłej i sympa-
tycznej atmosferze nie byłby moŜliwy bez zaangaŜowania nauczycieli : 
Marzenie Borodziuk, Magdalenie Hajdel, Łukaszowi Kamińskiemu, Mate-
uszowi Kamińskiemu, Karolinie Majewskiej, Iwonie Nowickiej, Małgorzacie 
Terleckiej i Katarzynie Witt. Wspierali nas równieŜ : Marlena Jasińska oraz 
dyrektorzy obu placówek – Marek Kamiński i Jan Skrobul. Wszystkim 
zaangaŜowanym nauczycielom i uczniom serdecznie dziękujemy za pomoc w 
sprawnym przeprowadzeniu kolejnej wymiany zagranicznej. Czekamy na 
wizytę naszych przyjaciół juŜ na jesieni. Od przyszłego roku szkolnego 
dokonaliśmy zmiany w przebiegu tej współpracy – młodzieŜ z Holandii 
przyjedzie do nas na jesień, a nasza młodzieŜ na wiosnę pojedzie do Holan-
dii. 

 
Łukasz Kamiński 

       
UWAGA UCZNIOWIE REDZKICH GIMNAZJÓW ! 

DO HOLANDII JEDZIEMY W MAJU ! 
 

Zaprzyjaźniona szkoła Van der Capellen w Zwolle oraz nasze 
redzkie gimnazja uczestniczące w projekcie wymiany uczniów 
postanowiły zmienić terminy wyjazdów. Od nowego roku szkolnego 
uczniowie holenderscy będą przyjeŜdŜać do Redy na przełomie 
września i października, natomiast młodzieŜ z Redy będzie podró-
Ŝować do Holandii w maju.  

Zmiana ta jest korzystna dla naszych uczniów. MłodzieŜ poje-
dzie do osób juŜ sobie znanych, a takŜe pora roku będzie bardziej 
sprzyjać zwiedzaniu.  

Zapraszamy do udziału w wymianie! Warunki od lat te same: 
dobra opinia w szkole i komunikatywny angielski. 

Koordynatorka projektu Katarzyna Witt 
 
 
 
 
 
 

WYDARZENIA W REDZKIEJ „C ZWÓRCE” 
 
Spotkanie z pisarzem Januszem Mamelskim 

3 czerwca 2009 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z 
panem Januszem Mamelskim- autorem „ Legend kaszubskich” i „ 
Bursztynowego skarbu”. W trakcie spotkania odbył się:  
- wywiad z  autorem , przygotowany przez uczennice z klasy III A- 
Anię Urban i Dominikę Lesner , pod opieką wychowawczyni klasy, 
- pokaz przedstawienia, pt.: „ Moje Kaszuby” w wykonaniu 
uczniów: klas 0A i B , II A oraz VI B, 
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów klas 0- III na 
ilustrację do legend, autorstwa naszego gościa. Oprócz nagród rze-
czowych, na dyplomach , swój podpis złoŜył p. Janusz Mamelski. 

W spotkaniu uczestniczyło bardzo duŜo dzieci oraz ich rodziców. 
Było to pierwsze w historii Szkoły Podstawowej nr 4  spotkanie z 
pisarzem, przebiegało w miłej atmosferze. Sam autor, zwracając się 
do dzieci podkreślił , Ŝe jest zafascynowany tym , Ŝe młodzi miesz-
kańcy Redy kultywują kulturę i język kaszubski.. Mamy nadzieję , 
Ŝe to pierwsze, zapoczątkuje cykl następnych, spotkań z pisarzami 
literatury dziecięcej, w naszej szkole. Organizacja uroczystości: p. 
Dorota Glama , p. Katarzyna Białk przy współpracy p. Urszuli Za-
worskiej - Wróbel .   

tekst D. Glama, zdjęcia B. Swinarska 
 

WAKACJE Z KULTUR Ą 
 

18 lipca – współorganizacja imprezy Worldwide Photo Walk. 
Inicjatywa z ramienia profesjonalnego fotografa Scotta Kelby’ego na 
całym świecie tym razem równieŜ w Redzie. Fotograficzny spacer 
będzie się odbywał na terenie Prefabetu, gdzie będzie moŜna foto-
grafować juŜ nową halę, a takŜe zatrzymać w kadrze stare indu-
strialne obiekty, które niedługo juŜ nie będą istnieć. Impreza objęta 
została patronatem przez Burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego, 
który ufunduje nagrodę. Dyrektor Prefabetu równieŜ zobligował się 
wesprzeć fotograficzną inicjatywę. Nasze zmagania i efekty będzie 
moŜna obejrzeć na późniejszej poplenerowej wystawie, nagrodzone i 
wyróŜniona zdjęcia będą zdobić biura Prefabetu i Urzędu Miasta. 
25 lipca – akcja promująca sierpniowe warsztaty taneczne ROZ-
GRZEWKA (II edycja) pt: CAŁA REDA  TAŃCZY  – darmowe 
warsztaty dla wszystkich chętnych mieszkańców Redy, które wie-
czorna porą, przy klimatycznym oświetleniu odbędą się na boisku 
Orlik. Instruktorka tańca będzie uczyć kroków, słuŜyć radą. Liczymy 
na dobra zabawę i duŜą frekwencję, a to dopiero przedsmak sierp-
niowej tygodniowej Rozgrzewki. 
10 – 16 sierpnia – II edycja warsztatów tanecznych ROZ-
GRZEWKA . Codziennie wielogodzinne warsztaty z prawie 10 
rodzajów tańca z instruktorami m.in. z programu You Can Dance. 
Taneczne bitwy,  hip-hop, locking, afrodance, lyrical dance, break-
dance i inne plus liczne atrakcje towarzyszące imprezie. Szczegóły 
na stronie www.rozgrzewka.morfoza.pl 
22 sierpnia – II edycja PROG ROCK FESTIVAL – wieczorną 
pora na stadionie Moksiru zagrają najlepsze progrockowe zespoły z 
całego kraju, Takiego festiwalu nie ma nigdzie w Polsce takŜe to 
prawdziwa atrakcja dla kochających rockowa i progrockową muzy-
kę. Impreza pod patronatem medialnym radia Kaszebe. 
30 sierpnia – koncert na POśEGNANIE LATA – zagra zespół 
NOC (Nieuchwytny Odcień Czerni), który w tym roku zakwalifiko-
wał się do prestiŜowej imprezy Top Trendy, oraz Kwartet Jorgi – 
słowiańska muzyka etniczna. 
KONIECZNIE WEJD Ź NA STRONĘ MOKSIR-U:  
www.moksir.reda.pl  lub skopiuj linka:  
http://www.moksir.reda.pl/page/kultura---program-imprez-na-
wakacje-ar-124.html 
Tu odczytasz dokładne informacje, obejrzysz filmiki, posłuchasz 
zespołów, które będziemy gościć, obejrzysz oficjalne strony 
poszczególnych imprez. 
 

Marta Adamczyk  
 
 
 
 
 
 
 



„M OCNI MOCĄ NADZIEI , MIŁO ŚCI - NA SKALE 

ZBUDUJEMY WARTO ŚCI…” 
  
Dzięki pomocy i 
wsparciu wielu 
ludzi dobrej 
woli, 1 września 
1999 roku, 

Szkoła 
Podstawowa nr 
6 otworzyła 
swoje podwoje. 

Oficjalne 
uroczystości, 

związane z 
otwarciem 

placówki, odbyły się 10 września 1999 roku. Symboliczną wstęgę 
przeciął ówczesny wiceminister Edukacji Narodowej, Wojciech 
KsiąŜek wraz z J.E. arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim. Pierw-
szym dyrektorem SP6 w Redzie został Mirosław RoŜyński. Taką 
informację znajdzie uwaŜny odbiorca oglądając wybraną tablicę 
pamiątkową, umieszczoną na jednej ze ścian redzkiej Szkoły Pod-
stawowej nr 6. Szkoły, która 14 maja br. obchodziła swoje 10-lecie 
istnienia. Przez ten czas wykształcenie uzyskało w niej dwustu 
sześćdziesięciu dwóch uczniów. 

 
 

Oficjalne uroczystości 
związane z obchodami 
Święta Szkoły nr 6 
rozpoczęły się o godzinie 
13, kiedy to dyrektor, 
Mirosław RoŜyński w 
swoim przemówieniu 
powitał wszystkich 
zebranych i dokonując 
retrospekcji minionych lat 
przedstawił pokrótce 
historię powstania i 
działania tej placówki. 

Swe słowa zwracał nie 
tylko do zasiadających 
przed nim zebranych 
uczniów, ale przede 
wszystkim do licznie 

przybyłych gości. Bo teŜ i jest się czym pochwalić... przez wszystkie 
lata placówka rozwijała się, piękniejąc niemalŜe w oczach. Co jed-
nak najwaŜniejsze - rzetelnie kształciła swoich wychowanków spra-
wiając, iŜ uczniowie „szóstki” nie od dziś w wynikach testów szó-
stoklasistów plasują się duŜo powyŜej średniej wojewódzkiej. 
Mirosław RoŜyński wspomniał równieŜ, Ŝe waŜną rzeczą jest kła-
dziony w wychowaniu młodzieŜy nacisk na rozwój wartości chrze-
ścijańskich w myśl działań i wskazówek patrona SP 6, Jana Pawła II. 

Do tej właśnie myśli nawiązał w swojej katechezie jeden z gości 
spotkania, ks. abp Tadeusz Gocłowski mówiąc, iŜ najwaŜniejsza z 
nich jest miłość i płynąca z niej chęć pojednania. W ciepłych sło-
wach zwrócił się on zarówno do uczniów, jak i wszystkich pracow-
ników tejŜe placówki. Z licznego grona przybyłych gości, wielu 
zabrało głos podczas uroczystości gratulując dyrektorowi i pracow-
nikom szkoły kreatywności, niezmiennie wielkiego oddania i poczu-
cia misji wobec swoich podopiecznych. śyczenia złoŜyli m. innymi 
poseł na Sejm RP, Jerzy Budnik, przewodniczący Rady Miasta 
Redy, Kazimierz Okrój, burmistrz miasta Redy, Krzysztof Krzemiń-
ski, starosta wejherowski, Józef Reszke czy w imieniu Pomorskiego 
Kuratora Oświaty wizytator, Leszek Grzymkowski. Odczytano 
Ŝyczenia z kancelarii premiera RP, Donalda Tuska, minister edukacji 
Katarzyny Hall jak równieŜ marszałków województwa pomorskiego. 

Uroczystość była takŜe okazją do ogłoszenia wyników i rozdania 
nagród II Miejskiego Konkursu o Janie Pawle II, który rozegrany 
został w kategoriach: wiedzy, multimediów i plastyki. Po części 
oficjalnej, zaproszeni goście przeszli do galerii szkolnej, gdzie obej-
rzeli spektakl teatralny przygotowany przez istniejące w SP 6 Koło 
Teatralne „Koniczynka”, zatytułowany „Dłonie są krajobrazem 
serca”. Po uczcie duchowej przyszedł czas na tradycyjne papieskie 
kremówki – którymi częstowali się wszyscy, przybyli na 10-lecie 

szkoły. W specjalnie zorganizowanej na tę uroczystość kawiarence, 
rozmowom i płynącym z nich wspomnieniom nie było końca. 

Wychodząc - kaŜdy z przybyłych gości otrzymał przygotowaną 
wcześniej płytę CD, zawierającą najciekawsze informacje, zdjęcia i 
nagrany wspólnie przez nauczycieli i uczniów hymn Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Redzie. 

aka 
autor zdjęć: Paweł Szymański 

 
MŁODZIE ś Z POLSKI , NIEMIEC I BUŁGARII  I JEJ  

PRZYSZŁOŚĆ W  UNII EUROPEJSKIEJ 
 

W dniach 08.06.2009 r. – 12.06.2009 r. odbywała się w Gimna-
zjum nr 2 w Redzie wymiana młodzieŜy w ramach projektu Euro-
campu. Było to trzecie z kolei spotkanie tej grupy młodzieŜy, tym 
razem odbywające się pod hasłem „Przyszłość młodzieŜy w Unii 
Europejskiej”. Naszym celem była promocja miasta i regionu po-
przez ukazanie zabytkowych miejsc województwa pomorskiego oraz 
Kaszub, zwalczanie ksenofobii i stereotypw poprzez działania na 
rzecz wielokulturowej i językowej róŜnorodności Europy. Chcieli-
śmy takŜe wykreować pozytywny wizerunek Polaka,  Niemca, Buł-
gara poprzez szukanie wspólnych dróg dla młodych w zjednoczonej 
Europie oraz rozwijanie komunikacji językowych.   

Podczas spotkanie pokazaliśmy naszym gościom  zabytki Gdań-
ska oraz Ŝycie dawnych gdańszczan, wyeksponowane w Muzeum 
Archeologicznym Błękitny Baranek.  
Z kolei wizyta w Muzeum Solidarności przypomniała, a niektórym 
uświadomiła wspólną drogę do wolności, która otworzyła granice 
Europy.  

WaŜnym elementem naszego spotkania była eurodebata, która od-
była się  
w Gimnazjum Nr 2 w Redzie, z udziałem zaproszonych gości: bur-
mistrza miasta Redy, przedstawicieli ze Starostwa Powiatu Wejhe-
rowskiego oraz dyrekcji szkoły. Uczniowie mogli wymienić się 
doświadczeniami związanymi z wstąpieniem Polski, Niemiec i 
Bułgarii do Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji wskazywali wady 
i zalety związane z Ŝyciem we wspólnej Europie.  

Debata była bardzo oŜywiona.- mówi jedna z uczestniczek debaty, 
Oliwia Szymoniak. Wszyscy uczestnicy wcześniej przygotowywali 
się do niej, zbierając argumenty. Trudniej było uczniom grającym 
rolę eurosceptyków, gdyŜ przewaŜały argumenty euroentuzjastów.  

 Po męczącej dyskusji popołudnie spędziliśmy na sportowych 
rozgrywkach, które odbyły się w międzynarodowym składzie na 
boiskach MOKSiR-u.  
W czwartek po wycieczce do fokarium na Helu oraz pikniku na 
plaŜy, zajmowaliśmy się powaŜnym tematem:  wizją Europy i na-
szego w niej miejsca za 10, 25 i 50 lat.  
Językiem komunikacji był głównie język niemiecki, czasami 
uczniowie pomagali sobie równieŜ językiem angielskim. 

Rozstaniom towarzyszyły łzy i wzruszenie. Planujemy dalsze spo-
tkania tym razem  
w Bułgarii. Kolejnym zagadnieniem, nad którym wspólnie będziemy 
pracować będzie kieszonkowe oraz sposoby spędzania wolnego 
czasu.  

Nasza wymiana mogła odbyć się między innymi dzięki Polsko – 
Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy oraz pomocy finansowej otrzy-
maj ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miasta Reda, 
Kaszubskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Wejherowie, Miejskie-
mu Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo- Komunalnemu „Koksik” oraz 
indywidualnym sponsorom.   

 
Mariola Szreder, Justyna Zabrodzka 

 
 



ZIELONA SZKOŁA W GRECJI  
 

W dniach od 15.05.09 do 27.05.09 r. uczniowie Gimnazjum nr 2 
w Redzie wyjechali do Grecji na Riwierę Olimpijską do Panteleimo-
nas w ramach Zielonej Szkoły. Podczas pobytu gimnazjaliści zwie-
dzali ciekawe miejsca, uczyli się i wypoczywali na plaŜy. Wyjazd 
został zorganizowany przez panie: Hannę śuk, Gabrielę Orzechow-
ską, Teresę Kanię i Urszulę Obłudę. Uczniowie zwiedzali Olipm, 
Ateny, Meteory oraz płynęli stateczkiem na wyspę Skiatos. Ponadto 
oprócz wycieczek uczniowie mieli zorganizowane zajęcia lekcyjne 
na świeŜym powietrzu z języka polskiego, matematyki, fizyki, bio-
logii, geografii i historii. Wiedza była sprawdzana poprzez organiza-
cję róŜnego rodzaju przedsięwzięć m.in. teleturnieju „Jeden z 13”czy 
tworzenie zielników. Uczniowie wystawili takŜe przedstawienie pt. 
„Uczta  na Olimpie” prezentujące bogów greckich, na które przybyli 
zaproszeni goście z ośrodka „Achilles”. Walorem przedstawienia 
były oryginalne teksty, które napisali sami uczniowie. Przedstawie-
nie zakończyło się pochodem przez miasteczko.  

Ciekawym zadaniem była teŜ zorganizowana samodzielnie przez 
uczniów olimpiada sportowa, która składała się z dyscyplin obec-
nych na pierwszych igrzyskach w Olimpii. MłodzieŜ mogła takŜe 
sprawdzić swoje umiejętności pływania kąpiąc się w Morzu Egej-
skim. Nad młodzieŜą czuwał ratownik Michał Kacprzak, który uczuł 
odpowiedzialnego zachowywania się nad wodą. Nasza młodzieŜ 
podczas pobytu w Grecji nauczyła się: bezpiecznie zachowywać się 
w czasie podróŜy, racjonalnie korzystać z uroków plaŜy i wody, 
odpowiednio przygotować się do wyprawy i opracować trasę wy-
cieczki, dbać o czystość i porządek w miejscu pobytu, właściwych 
relacji międzyludzkich, aktywnie uczestniczyć w lekcjach plenero-
wych, do realizacji zadań wykorzystywać otaczającą przestrzeń, 
twórczego podejścia do rozwiązywania róŜnorakich zadań i proble-
mów, godnie reprezentować siebie, dom rodzinny, szkołę i Polskę. 

Czas spędzony w Grecji upłynął bardzo pracowicie, jednak wra-
Ŝenia jakie wywarła na nas atmosfera tamtejszego miejsca zostanie 
na zawsze w naszej pamięci. Wszyscy uczestnicy będą bardzo miło 
wspominać pobyt w Panteleimonas, gdyŜ czas tam spędzony był 
wyjątkowy. 

 
 Hanna śuk 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII INFORMUJE  
 

W związku z wejściem w Ŝyciem Rozporządzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby 
Aujeszkyego (Dz.U.2009.74.631) wydanym na podstawie art.57 
ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz.U.2004.69.625) – został wprowadzony obowiązek zaopatry-
wania kaŜdej przesyłki świń na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej w świadectwo zdrowia.  

W związku z powyŜszym – od dnia 2.06.2009r. wszyscy rolnicy 
przed przemieszczaniem świń na targi, pokazy, wystawy, kon-
kursy, do rzeźni, punktów kopulacyjnych i punktów skupu – 
muszą zaopatrzyć się w świadectwo zdrowia u wyznaczonego 
lekarza weterynarii. śeby uzyskać wymienione świadectwo 
zdrowia – zwierzęta muszą pochodzić ze stad, w których nie 
uzyskano dodatnich wyników badań serologicznych w kierunku 
choroby Aujeszkyego oraz przed sprzedaŜą muszą być trwale 
oznakowane zgodne z przepisami o rejestracji i identyfikacji 
zwierząt. Przesyłki świń bez świadectw zdrowia nie będą przyj-
mowane w punktach skupu zwierząt oraz w rzeźniach. Za wy-
stawienie świadectwa zdrowia będą pobierane opłaty zgodnie z 
poz. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie sposobu usta-
lania i wysokości wynagrodzenia za czynności wykonane przez 
Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania opłat 
oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji 
Europejskiej. (Dz.U.2007.2.15.): 

1. do 15 szt. zwierząt – 17,00 zł 
2. powyŜej 15 szt. – za kaŜde następne zwierzę – 1,00 zł, po-

większone o koszty dojazdu, o których mowa w § 1 ust. 1 
pkt 2 lit.a  tego rozporządzenia.  

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie  

Wojciech Trybowski  

BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA 

PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY 
 

na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Redy, połoŜonej w obrębie Reda 2, łącznego obszaru 0,0679 ha 
oznaczonej numerami działek: 171/34 obszaru 0,0029 ha, 1364/5 
obszaru 0,0503 ha – wpisanych w księdze wieczystej Kw 5792 oraz 
1361/5 obszaru 0,0147 ha – wpisanej w księdze wieczystej Kw 
68894,  która: 

1. jest niezabudowana i niezagospodarowana 
2. posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Polnej 
wyposaŜonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć 
wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną, 
3. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczona jest pod  mieszkalnictwo jednorodzinne 
(funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca), pre-
ferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca 
umiarkowana, usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych 
dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć 
stan środowiska.  

Dla przedmiotowej nieruchomości, w zaleŜności od typu zabu-
dowy ustalono: 
    - maksymalną powierzchnię zabudowy działki 20%- 25% 
    - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy  0,3-0,5 
    - maksymalną ilość kondygnacji  2 – 3 
    - maksymalną wysokość budynku - 9,5 m-12 m 
    - kształt dachu połaciowy, symetryczny,  minimum dwuspa-
dowy, jednakowy kąt nachylenia głównych połaci, kąt 300–450 

4. połoŜona jest w obszarze archeologicznym wpisanym 
do rejestru zabytków, zagospodarowanie wymaga ze-
zwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Cena wywoławcza – 135.000,- zł netto 
Wadium 27.000,- zł 
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu (cena netto), zgodnie z przepi-
sami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. zostanie 
doliczony 22% podatek VAT. PRZETARG  odbędzie się w dniu 18 sierpnia 
2009 r. o godzinie 11,00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Pucka 9. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. WADIUM płatne 
jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, w kasie Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego  w Redzie przy ul. Gdańskiej 30 lub przelewem na 
konto -  Kaszubski Bank Spółdzielczy 37 8350 0004 0000 6006 2000 0040 
najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2009 r.  O wysokości postąpienia, nie mniej 
niŜ 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.   Uczestnicy 
przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej: 

1. dowód wpłaty wadium 
2. dowody toŜsamości (obojga małŜonków)  – w przypadkach osób 
fizycznych 
3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, 
dowody toŜsamości  osób reprezentujących podmiot – w przypadku 
osób prawnych. 
Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy prze-
targ zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niŜ w 
terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, uniewaŜnienia  
przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Na-
bywca ustalony w drodze przetargu zobowiązany jest zapłacić cenę 
ustaloną w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszoną o  wpła-
cone wadium, nie później niŜ do dnia zawarcia umowy , w sposób 
określony w protokóle z przetargu. Termin i miejsce zawarcia  
umowy wyznaczony zostanie  w ciągu 21 dni licząc od dnia roz-
strzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później 
niŜ na 7 dni przed  terminem umowy. Koszty związane z zawarciem 
umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca. Wa-
dium przepada jeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu. Za-
strzega się prawo odwołania przetargu lub jego uniewaŜnienia w 
przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. 
 
Informacj ę  o powyŜszym moŜna uzyskać telefonicznie pod nu-
merami 678 – 80 - 14 lub 678- 80 - 34 lub osobiście w pokoju nr 
14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Pucka 9. 
    
 
 



 
 
 

 
 

PODSUMOWANIE DZIAŁA Ń EDUKACYJNYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 

 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 9 czerwca 
2009r. podsumował w Muzeum Miasta Gdyni działania edukacyjne, 
które realizował w roku szkolnym 2008/2009 we współpracy  
z placówkami oświatowymi z terenu swojego działania. Na uroczy-
stość wręczenia nagród i dyplomów przybyli włodarze miast i gmin 
Związku, a takŜe przedstawiciele: Zakładu Zagospodarowania Od-
padów EKO DOLINA Sp. z o.o., Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

 
 
 
Wśród przeprowadzonych w 
minionym roku szkolnym 
działań znalazło się 88 jedno-
dniowych warsztatów eduka-
cyjnych i 5 całorocznych kon-
kursów. Nie ulega wątpliwości, 
Ŝe ekologii najlepiej uczyć w 
terenie.  
 
 

 
W roku szkolnym 2008/2009 dzieci i młodzieŜ z Redy wzięła udział 
w 4 warsztatach, w tym z Prywatnej Szkoły przy ul. Norwida oraz  
z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych przy ul. Łąkowej 36/38.  
Uczniowie mogli dowiedzieć się o: 
- zasadach funkcjonowania i technologii stosowanej przez Zakład 

Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” w ŁęŜycach 
(warsztaty p.n. „Bli Ŝej Europy-nowoczesne metody gospoda-
rowania odpadami”),  

- sposobach ujmowania wody i oczyszczania ścieków (warsztaty 
p.n.: „Ujmowanie i uzdatnianie wody”  i „Oczyszczanie ście-
ków” ),  

- ekologicznych aspektach wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz 
energii elektrycznej przez spółki: EC WybrzeŜe i OPEC (warsz-
taty p.n.: „Ciepło dla Trójmiasta” ).  

Łącznie prawie 16 tysięcy uczniów i przedszkolaków oraz  
54 nauczycieli-szkolnych koordynatorów konkursu z 50 placówek 
oświatowych z terenu KZG „Dolina Redy i Chylonki” wzięło udział 
w zorganizowanym w b.r. po raz szósty konkursie „Mała nakr ętka 
– duŜy problem” .  
Konkurs polegał na zbiórce plastikowych nakrętek oraz wykonaniu 
pracy plastycznej p.t. „Niezwykłe zastosowania zwykłej butelki”. 
Głównym celem było zwrócenie uwagi na problem duŜej ilości 
odpadów z tworzyw sztucznych powstających w naszych domach. 
Zebrano prawie 10 ton plastikowych nakrętek! ZwaŜywszy, Ŝe jedna 
przykładowa nakrętka od butelki od wody mineralnej waŜy 3 gramy 
śmiało moŜna stwierdzić, Ŝe zebrana masa to imponująca liczba, bo 
ok. 3,3 mln sztuk.  

II miejsce w kategorii „Szkoły ponagimnazjalne” zajął Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych z ul. Łąkowej, w którym koordynato-
rem szkoły była Pani Jolanta Jankowska-śmich. 

Na szczególne wyróŜnienie zasługuje wysoki poziom prac plastycz-
nych. Projekt naklejki „Niezwykłe zastosowania zwykłej butelki” 
wykonany przez 5-letniego Konrada Czesak z Przedszkola 
„Przygoda”  został wyróŜniony w kategorii „Przedszkola”. Koordy-

natorem konkursu w swojej placówce była Pani Bogumiła Lewko-
wicz. 

 
SERDECZNIE GRATULUJEMY ! 

 

 

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  
- ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. 058-624-75-15, 

dos@kzg.pl  

 

 
 


