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OBCHODY 90 ROCZNICY ODZYSKANIA  
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁO ŚCI  

 

 
11 listopada br. w kościele pod Wezwaniem Najświętszej Marii 

Panny w Redzie odbyły się miejskie obchody 90 rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości.   

 

 
 
Z tej okazji proboszczowie redzkich parafii odprawili mszę św. 

w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta. Po mszy odbyła się 
akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
pod kierunkiem pani Barbary Tańskiej i pani Barbary Pospiesznej  

– Pyziak. Po akademii uroczyste przemówienie wygłosił Zastępca 
Burmistrza Miasta Redy Janusz Molak.  

 

 
 
Następnie uczestnicy uroczystości, a wśród nich m.in. Poseł na  

Sejm RP Jerzy Budnik, kombatanci, radni, władze samorządowe, 
redzka straŜ poŜarna, szkoły, instytucje, stowarzyszenia, organiza-
cje pozarządowe oraz mieszkańcy Redy złoŜyli wi ązanki kwiatów 
pod tablicą pamiątkową poświęconą poległym mieszkańcom Redy.  

 

 
 

Monika SkarŜyńska 



REDA WE FRANCJI  
 

W dniach 7 – 13 listopada br. czterdziestoosobowa grupa miesz-
kańców Redy, w skład której wchodzili członkowie zespołu Re-
dzanie, twórcy regionalni, przedstawiciele władz Redy oraz przed-
stawiciele Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej Koło w 
Redzie,  przebywała w Normandii. Celem pobytu we Francji było 
uczczenie, wraz z Polonią francuską, 90 rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy wyjazdu gościli w dwóch 
miejscowościach normandzkich. Korzystając z zaproszenia organi-
zacji Comite du Jumelage de Potigny dwa pierwsze dni spędzili w 
Potigny. Sporą część mieszkańców tej miejscowości stanowią 
Polacy i Francuzi mający polskie korzenie. Historia Potigny silnie 
związana jest z historią Polski i polskiej emigracji, za sprawą 
Polaków, którzy  w latach 20 ubiegłego wieku przyjeŜdŜali do 
pracy w tamtejszej kopalni rudy Ŝelaza. Miejscowość ta nazwana 
została przez tamtejszą ludność „Małą Warszawą”.  Do drugiej 
odwiedzonej miejscowości, Gruchet le Valasse,  mieszkańców 
Redy zaprosiła  organizacja polonijna Associaiton France Pologne 
Haute-Normandie. Uczestnicy wyjazdu goszczeni byli przez rodzi-
ny francuskie, dzięki czemu mogli okazję poznać kulturę, kuchnię i 
Ŝycie codzienne gospodarzy. 

 

 
 
Podczas pobytu zespół Redzanie dał dwa koncerty. W obu miej-
scowościach zaprezentowano pieśni kaszubskie i patriotyczne. 
Występ wzbogacony o specjalnie przygotowane na tę okazję tańce 
regionalne spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności. W 
Gruchet le Valasse cała grupa uczestniczyła równieŜ w oficjalnych 
uroczystościach 90-tej rocznicy Zawieszenia Broni 1918 r. Mimo 
napiętego programu uczestnicy wyjazdu zwiedzili takŜe połoŜoną 
nad kanałem La Manche miejscowość Etretat, będącą wypoczyn-
kowym kurortem nadmorskim tego regionu, o bogatych walorach 
krajobrazowych, oraz jedno z największych muzeów poświęco-
nych historii XX wieku w Caen, którego podstawowym zadaniem 
jest zaprezentowanie eksponatów I i II wojny światowej. Nowością 
natomiast była ekspozycja związana z zamachami z „11 września”, 
która został sprowadzona z Nowego Jorku. 

Wyjazd i pobyt we Francji został zrealizowany dzięki finanso-
wemu wsparciu i zaangaŜowaniu Burmistrza, Urzędu Miasta i 
Rady Miejskiej w Redzie. Wyjazd zorganizowany został przez 
działające od niedawna Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francu-
skiej Koło w Redzie. Jego załoŜycielami są  mieszkańcy Redy, 
którzy od lat aktywnie działali w wejherowskim Kole TPPF. No-
wopowstałe  towarzystwo zrzesza około 20 członków. Za cel 

stawia sobie prowadzenie wszelkiej działalności kulturalnej i 
edukacyjnej słuŜącej wzajemnemu zbliŜeniu obywateli Francji i 
Polski. Pobyt we Francji stanowił dla delegacji TPPF-u okazję do 
omówienia ze stroną francuską harmonogramu dalszej współpracy.  
     Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Koło w Redzie 
zaprasza wszystkie osoby zainteresowane kulturą francuską, a 
takŜe promowaniem kultury polskiej we Francji do udziału i dzia-
łania w towarzystwie. Od członków oczekujemy zaangaŜowania w 
bieŜące sprawy organizacyjne i aktywnego uczestnictwa w prowa-
dzonej działalności. 
     Szczegółowe informacje dotyczące TPPF koła w Redzie zosta-
ną podane w późniejszym terminie. 

Aleksandra Hallmann,  
fot. Aleksandra Hallman, Iwona Milewska – Szczygieł 

 
UROCZYSTOŚĆ NA CMENTARZU śOŁNIERZY  

FRANCUSKICH W GDAŃSKU 
 
  

    W poniedziałek, 10 
listopada br. w asyście 
honorowej Marynarki 
Wojennej, na 

Francuskim 
Cmentarzu 

Wojskowym w 
Gdańsku odbyła się 

uroczystość 
upamiętniająca 90 
rocznicę zawieszenia 
broni w 1918 roku. W 

obchodach brali udział: ambasador Francji François Barry Delong-
champs, Konsul Honorowy Francji w Trójmieście Monika Tar-
nowska, oraz przedstawiciele władz świeckich i kościelnych na-
szego województwa. 
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Towarzystwa 
Polsko-Francuskiego z Redy, którzy złoŜyli hołd poległym Ŝołnie-
rzom oraz symboliczną wiązankę kwiatów w barwach narodowych 
Francji. 

Maria Szymoniak 
fot. Zbigniew Szymoniak 

 
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY  

ROZSTRZYGNI ĘCIE KONKURSU  
 

 
 
17 listopada br. odbyło się podsumowanie konkursu Burmistrza 
Miasta Redy na najładniejszy ogród przydomowy. W tym roku 
wyróŜniono trzy ogrody:  
- ogród państwa Mirosławy i Waldemara Grzenkowicz 
- ogród państwa Łucji i Antoniego Wandtke,  
- ogród państwa Krystyny i Stanisława Sudnik.    
Wyboru najładniejszych ogrodów dokonała komisja konkursowa w 
składzie: Mariola Okrucińska z Urzędu Miasta w Redzie oraz 
Katarzyna Fedde Radna Rady Miejskiej w Redzie. Za wyróŜnione 
ogrody laureaci otrzymali nagrody w wysokości 200 zł.  

Monika SkarŜyńska 



SPOTKANIE W SPRAWIE OBWODNICY PÓŁNOC-

NEJ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ  
 
 
 

W dniu 19 listopada br., w UM Reda, odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami firmy WYG International, która wygrała prze-
targ na opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środo-
wiskowego w ramach projektu budowy Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT).  

Przypomnieć naleŜy, iŜ projekt budowy OPAT jest realizowany 
wspólnie przez 13 samorządów – Samorząd Województwa Pomor-
skiego, Gdyni, Rumi, Redy, Powiatów Wejherowskiego i Puckie-
go, Wejherowa miasta i gminy wiejskiej, Puck miasta i gminy 
wiejskiej, Jastarni, Władysławowa, Helu i Kosakowa.  

Obwodnica Północna o długości ok. 14,5 km to bardzo waŜna 
inwestycja dla zachodniej części aglomeracji trójmiejskiej. Jej 
trasa ma być przedłuŜeniem obwodnicy trójmiejskiej, prowadzić 
północnymi rejonami województwa, dziś jeszcze niezabudowany-
mi, z wyprowadzeniem ruchu na Półwysep Helski i włączeniem w 
drogę krajową nr 6 w Redzie (poza głównymi zabudowanymi 
obszarami miasta). Zarówno koszt realizacji jak i znaczenie tej 
inwestycji sprawiają, Ŝe zadania tego nie da się zrealizować jedy-
nie w oparciu o środki własne ww. samorządów. Stąd od kilku lat 
trwają intensywne starania o umieszczenie tej inwestycji na liście 
priorytetowej budowy dróg krajowych. Niestety, jak dotąd, nie 
udało się uzyskać w tej kwestii pozytywnej decyzji. Rozwiązaniem 
problemu, ogromnego juŜ dziś i stale narastającego ruchu na kra-
jowej szóstce ma być budowa Trasy Kaszubskiej, która ma prze-
biegać od obwodnicy trójmiejskiej, na wysokości Chwaszczyna, do 
Lęborka. Ten projekt nie rozwiązuje niestety problemów Gdyni, 
Rumi, a przede wszystkim Redy. Planowana obwodnica przebiega 
przez południowe rejony województwa. Jest dopiero na etapie 
wyboru koncepcji przebiegu. Do realizacji zatem droga jeszcze 
bardzo długa, a ruch na skalę duŜych autostrad narasta z dnia na 
dzień.  Firma WYG International wykonuje pierwszy etap projektu 
Technicznego OPAT. Wartość prac to kwota ok. 1,2mln zł.   

Wszystkich zainteresowanych tematem projektowania i budowy 
obwodnicy odsyłamy na nowo uruchomioną stronę  internetową 
Na stornie Redy www.reda.pl  znajduje się link Obwodnica Pół-
nocna, pod którym moŜna znaleźć informacje dotyczące planów 
budowy OPAT. Zamieszczona jest tam ankieta dotycząca zaintere-
sowania mieszkańców budową trasy i szczegółowy opis projektu.   

 

Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUBILEUSZ 50 – LECIA MAŁ śEŃSTWA 
 

 
 
W listopadzie br.,  w Urzędzie Miasta w Redzie odbyła się uro-

czystość dla par małŜeńskich z Redy obchodzących 50 rocznicę 
ślubu. Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński złoŜył, do-
stojnym Jubilatom, wyrazy uznania i głębokiego szacunku oraz 
serdeczne Ŝyczenia wszelkiej pomyślności, i dalszych szczęśli-
wych lat wspólnego Ŝycia.    

Jubileusz 50 – lecia obchodzili: Lucyna i Józef Szindler, Helena 
i Ignacy Rosenkranz, Stefania i Kazimierz Piotrowscy, Jadwiga i 
Kazimierz Michalscy, Krystyna i Alfred Łakomy, Gertruda i Ste-
fan Grzenkowicz, Ewa i Józef Grzenkowicz, Adela i Edmund 
Domaszek, Waleska i Henryk Borzędowscy, Anna i Jan Blaszke 

 
Monika SkarŜyńska 

 
 
 
 
 
 

 

     
Projekt współfinansowany przez  

Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 
umiał” 

 
Od grudnia br. w dwóch redzkich miejskich przedszkolach  oraz 
w samorządowym przedszkolu w Gościcinie  rusza kolejny 
projekt  realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego pt. „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 
umiał”. Projekt przygotowała szkoła języka angielskiego „Web-
ster School” w partnerstwie z samorządem Redy i Gminy Wejhe-
rowo. Głównym celem projektu jest  upowszechnianie edukacji 
juŜ na etapie przedszkolnym oraz stworzenie równych szans w 
dostępie do róŜnych form edukacji dla mieszkańców wsi i ma-
łych miast poprzez naukę języka angielskiego. Projekt przewidu-
je bezpłatne zajęcia językowe dla pięciolatków i sześciolatków w 
przedszkolach biorących udział w projekcie. Zajęcia będą odby-
wać się dwa razy w tygodniu, przez dwa lata - do 2010 roku. 
Wsparciem objęci zostaną równieŜ rodzice przedszkolaków. 
Projekt stawia teŜ sobie za cel uświadomienie rodzicom potrzeby 
wczesnej edukacji językowej dziecka i korzyści z tego wynikają-
cych oraz przygotowanie rodziców do pracy z dziećmi w domu i 
wyposaŜenie ich w wiedzę i materiały edukacyjne.  
W najbliŜszym czasie powstanie strona internetowa, zawierająca 
szczegółowe informacje o projekcie oraz materiały edukacyjne 
do pobrania. Na stronie www.reda.pl będzie link do strony pro-
jektu. 
 

http://obwodnicapolnocnaaglomeracjitrojmi
ejskiej.pl/opat/pl_,index.php  



BURMISTRZ M IASTA REDY 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT  

NA REALIZACJ Ę ZADAŃ PUBLICZNYCH M IASTA 

REDY W ROKU 2009 
 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po-
Ŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 
r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz na podstawie 
„Programu Współpracy Miasta Redy z Organiza-
cjami Pozarządowymi na rok 2009” przyjętego 
uchwałą Nr XXVII/239/2008 Rady Miejskiej w 
Redzie z dnia 6.11.2008r. 
 

§ 1 
 
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do reali-
zacji w roku 2009 na następujące zadania: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzi-
nom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, 

wysokość środków finansowych przekazanych z 
budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na 
zadanie realizowane: 
- w 2008 roku -         0,- zł 
- w 2007 roku – 6.000,- zł 
2. promocji zdrowia, 
wysokość środków finansowych przeznaczonych z 
budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na 
zadanie realizowane: 
- w 2008 roku  - 2.000,- zł 
- w 2007 roku – 2.000,- zł 
3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
wysokość środków finansowych przeznaczonych z 
budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na 
zadanie realizowane: 
- w 2008 roku  - 6.000,- zł 
- w 2007 roku – 6.000,- zł 
4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 

młodzieŜy, 
wysokość środków finansowych przeznaczonych z 
budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na 
zadanie realizowane: 
- w 2008 roku  - 4.000,- zł 
- w 2007 roku – 2.000,- zł 
5. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tra-

dycji, 
wysokość środków finansowych przeznaczonych z 
budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na 
zadanie realizowane: 
- w 2008 roku  - 14.400,- zł 
- w 2007 roku – 12.650,- zł 
6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
wysokość środków finansowych przeznaczonych z 
budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na 
zadanie realizowane: 
- w 2008 roku  - 86.600,- zł 
- w 2007 roku – 46.350,- zł 
7. porządku bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałania patologiom społecznym, 

wysokość środków finansowych przeznaczonych z 
budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na 
zadanie realizowane: 
- w 2008 roku  -     0,- zł 
- w 2007 roku – 1.000,- zł 
 
8. działań na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami. 

 
wysokość środków finansowych przeznaczonych z 
budŜetu miasta dla organizacji w formie dotacji na 
zadanie realizowane: 
- w 2008 roku  - 2.000,- zł 
- w 2007 roku –      0,- zł 

Przewidywana kwota ogółem uwzględniona w bu-
dŜecie miasta i zaplanowana na realizację powyŜ-
szych zadań w 2009 roku wynosi – 115.000,- zł. 

§ 2 
 
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów   
            wymienionych w ustawie o działalności  
            poŜytku publicznego i o wolontariacie tj.: 

1) organizacje pozarządowe, 
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności poŜytku publicznego o wolonta-
riacie, jeśli ich cele statutowe obejmują pro-
wadzenie działalności w sferach objętych kon-
kursem i są zadaniami własnymi miasta. 

2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie 
się w formie wsparcia jego realizacji. 

 
§ 3 

Zasady przyznawania dotacji: 
 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 

złoŜenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 9 
stycznia 2008 r. (włącznie) do godz. 15,15 
oferty zgodnej ze wzorem określonym w roz-
porządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wy-
konania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 
2207),  

 

 
 
 
 
 

WaŜne telefony 
 
Pogotowie Ratunkowe, StraŜ PoŜarna, Policja 
112 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994 
Pogotowie Gazowe  992 
Pogotowie ciepłownicze, "KOKSIK" Reda,  
058 678 67 00 



do Biura Obsługi Klienta  Urzędu Miasta w Redzie ul. 
Pucka 9. O złoŜeniu oferty decyduje data  
9. O złoŜeniu oferty decyduje data  
2. wpływu wniosku. Oferty złoŜone po terminie 

nie będą rozpatrywane. Na kopercie z ofertą 
winny być umieszczone następujące informa-
cje: 
Otwarty konkurs ofert 
Zadanie Nr …………… 
Nazwa i adres podmiotu. 

3. Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenie o nie 
prowadzeniu działalności gospodarczej w ro-
zumieniu art. 9 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie w odniesieniu do 
zadania publicznego, będącego przedmiotem 
oferty. 

4. Dotowane z budŜetu miasta mogą być tylko 
zadania realizowane na terenie miasta lub na 
rzecz jego mieszkańców. 

5. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przy-
znaniem dotacji. 

6. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwa-
gę w szczególności następujące kryteria: 

1) merytoryczna wartość przedsięwzięcia, jego 
zbieŜność z zadaniami Miasta                        i 
hierarchią potrzeb, 

2) korzyści płynące dla mieszkańców Miasta i 
uczestników projektu, 

3) koszty projektu, w tym wysokość wkładu wła-
snego organizacji i udział innych źródeł finan-
sowania, 

4) perspektywy kontynuacji projektu i potencjal-
ne źródła jego dalszego finansowania, 

5) dokonania organizacji w realizacji podobnych 
przedsięwzięć, 

6) dotychczasowa współpraca z samorządami, w 
tym analiza prawidłowości i terminowości 
rozliczenia zadań w ubiegłych latach 

7) współpraca z innymi instytucjami publiczny-
mi.  

6.   Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji 
podejmie Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii 
powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Decyzja 
Burmistrza  będzie podstawą zawarcia umowy wg 
wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w spra-
wie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicz-
nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207), szczegółowo określają-
cych warunki realizacji zadania z podmiotami, których 
oferty zostaną wybrane w konkursie. Decyzja Burmi-
strza jest ostateczna. 

7. Istnieje moŜliwość przyznania dotacji w kwo-
cie niŜszej niŜ wnioskowana. 

8. Warunkiem zawarcia umowy w przypadku 
przyznania dotacji w wysokości innej niŜ 
wnioskowana jest korekta kosztorysu projektu. 

9. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu 
ofert powinna rozpocząć się po podpisaniu 
stosownych umów, w terminie od dnia podpi-
sania umowy do dnia 15 grudnia 2009 roku. 

10. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji 
zadania zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego sprawozdania merytorycznego 
i finansowego z wykonanego zadania zgodne-
go ze wzorem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty reali-
zacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zada-
nia (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 

§ 4 
Tekst ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na reali-
zację zadań publicznych Miasta Redy w roku 2009, 
Uchwały Nr XXVII/239/2008 Rady Miejskiej w Re-
dzie z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie rocznego 
„Programu Współpracy Miasta Redy  z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2009” oraz wzór oferty na 
realizację zadania (zgodny z wzorem określonym w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 grudnia 2005 r. – Dz. U. Nr 264, poz. 2207) 
znajdują się na stronie: www.reda.pl.  
Informacji udziela: Teresa Dzienisz Dombrowska – 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240, Reda, tel. (058) 
678-80-16 
 

CZY BĘDĄ SZCZEPIONKI PRZECIWKO WIRUSOWI HPV? 
Burmistrz Miasta oraz radni Rady Miejskiej w Redzie zasta-
nawiają się nad moŜliwością przystąpienia do realizacji pro-
gramu zdrowotnego w zakresie pierwotnej profilaktyki raka 
szyjki macicy, czyli przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkie-
go - HPV.  

Rak szyjki macicy zagraŜa kaŜdej kobiecie. Jak podają fachowe 
medyczne źródła około 80% kobiet przynajmniej raz w ciągu 
całego Ŝycia ulega zakaŜeniu wirusem, który moŜe wywołać raka 
szyjki macicy. Rak ten nie jest chorobą dziedziczną. W rezultacie 
zakaŜeniu wirusem moŜna ulec w kaŜdym wieku. Największe 
ryzyko zakaŜenia pojawia się wraz z pierwszym kontaktem seksu-
alnym. Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowa-
nia rodzajem raka u kobiet poniŜej 45 roku Ŝycia. Jak świadczą 
opinie medyczne najskuteczniejszą metodą zapobiegającą rakowi 
są szczepionki. Szczepionki są juŜ dostępne w Polsce. Niestety 
problem w tym, Ŝe korzysta z nich niewiele kobiet.  Spowodowane 
jest to wysoką ceną (od 1200 – 1500 zł), brakiem refundacji z 
budŜetu państwa oraz małą świadomością społeczeństwa w tym 
zakresie. W celu dokładnego rozeznania tematu radni juŜ kilka-
krotnie spotkali się między innymi z lekarzami ginekologami: 
Panią Bogusławą Kozakiewicz-Cerek – lekarzem ginekologiem 
praktykującym od lat na terenie miasta oraz asystentem lekarza 
wojewódzkiego Oddziału Ginekologii Onkologicznej Gdyńskiego 
Centrum Onkologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. Ponad-
to zasięgali opinii Kierownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Wejherowie Ewy Banasik i producentów szcze-
pionek. Obecnie na Pomorzu samorząd Miasta Gdyni realizuje juŜ 
takie szczepienia. W związku z powyŜszym samorządowcy z Redy 
rozmawiali takŜe na temat szczepień z przedstawicielem samorzą-
du Miasta Gdyni. Szczepienia te są zalecane dziewczętom i kobie-
tom od 11 do 26 roku Ŝycia. W Polsce tylko niektóre gminy idą za 
przykładem krajów zachodnich i prowadzą akcje bezpłatnych 
szczepień przeciwko HPV. Na dzień dzisiejszy nie padły jeszcze 
Ŝadne decyzje. Burmistrz, radni i urzędnicy przygotowują budŜet 
na 2009 rok. Wkrótce okaŜe się, czy  Reda znajdzie  środki na tak 
szczytny cel.  Jak donoszą statystyki co dwie minuty gdzieś na 
świecie z powodu raka szyjki macicy umiera jedna kobieta. W 
skali całego świata ten rodzaj raka jest trzecim co do ilości powo-
dowanych zgonów u kobiet (po raku sutka i raku płuc) oraz drugim 
co do częstości występowania u kobiet poniŜej 45 roku Ŝycia.    
Hanna Janiak   



COMENIUS W INTERNECIE – SUKCES SP NR 3 W REDZIE  
 

Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Redzie zajęła II 
miejsce w kategorii 
szkół podstawowych w 
Ogólnopolskim 
Konkursie na najlep-
sze strony internetowe 
projektów Comeniusa.  

 
 
 

Do konkursu szkoła zgłosiła stronę 
http://republika.pl/comenius_reda dokumentującą zrealizowany w 
latach 2005-2008 partnerski projekt „Nasze regiony dawniej i 
dziś”. 

Głównym celem konkursu była promocja i upowszechnienie 
najciekawszych pomysłów edukacyjnych, wypracowanych w 
ramach realizacji partnerskich projektów Comenius, motywacja do 
profesjonalnego posługiwania się TIK (technologiami informacyj-
no-komunikacyjnymi) oraz promocja idei uczenia się języków 
obcych. Komisja złoŜona z przedstawicieli Narodowej Agencji, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, placówek doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli i organizacji pozarządowych związanych z 
oświatą oceniała zawartość merytoryczną witryny (m.in. reportaŜe 
zdjęciowe, opis kolejnych etapów realizacji projektu, produkty 
końcowe) oraz jej stronę techniczną (konstrukcję strony, nawiga-
cję, dobór słów kluczowych i in.).  

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród 
i dyplomów odbyło się dnia 19 listopada br. w Warszawie, podczas 
konferencji inaugurującej nowy program „Comenius Regio”. W 
uroczystości udział wzięli: Dyrektor ZS Nr 2 Jan Skrobul oraz 
nauczycielki – ElŜbieta Rybarczyk, Mirosława Niewiadomska oraz 
GraŜyna Napieraj (koordynator projektu). Tłem dla uroczystości 
wręczania nagród były wyświetlane na duŜym ekranie prezentacje 
Power Point przedstawiające nagrodzone strony internetowe.  

GraŜyna Napieraj    
 
M ICKIEWICZOWSKI KONKURS W SZKOLNEJ BIBLIOTECE  

 
Z okazji 210 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza biblioteka 

Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie przygotowała dla czytelników klas 4 
– 6 oraz gimnazjum   „Konkurs Mickiewiczowski”. Uczniowie 
biorący udział w konkursie udzielali pisemnych odpowiedzi na 
pytania dotyczące Ŝycia i twórczości Mickiewicza oraz ksiąŜki 
„Pan Tadeusz”. Na tę okoliczność pani bibliotekarka, Teresa 
Dopke  przygotowała gazetki, na których moŜna było znaleźć 
kalendarium Ŝycia Mickiewicza, informacje o jego rodzinie, miej-
scach, z którymi był związany oraz o twórczości tego pisarza. 
Druga wystawa zatytułowana „Pan Tadeusz w fotografiach i ilu-
stracjach” przedstawiała ilustracje Michała Andriollego do tej 
epopei narodowej oraz informacje i zdjęcia z filmu „Pan Tadeusz” 
Andrzeja Wajdy. 

W  „Konkursie Mickiewiczowskim” maksymalną liczbę punk-
tów i  I miejsce zajęła Adrianna Zwierzycka z 3a gimnazjum, II 
miejsce zajęły: Wiktoria Chąciak z 6b i Paulina Styn z 5a, nato-
miast III miejsce osiągnęły: Ola Cichoń z 4c, Joanna Janiak z 5B, 
Marta Plichta z 4C i Patrycja Lilla z 3a gimnazjum. Laureaci zosta-
li nagrodzeni ksiąŜkami autorstwa Adama Mickiewicza. 

Teresa Dopke 
 

KASZUBEM BYĆ... 
 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie zajęli II 
miejsce  w V Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycz-
nej zorganizowanym pod patronatem gdańskiego oddziału Instytu-
tu Pamięci Narodowej przez Zespół Szkół Architektury Krajobrazu 
w Gdańsku i Pomorskie Kuratorium Oświaty. Celem konkursu 
było uświetnienie obchodów 90. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz ukazanie piękna i wartości narodowej kultury. 

Młodzi artyści: Sławina Breza, Adam Dzionk, Jacek Malinow-
ski, Adrianna Spretke oraz Szymon Wróblewski zaprezentowali 
przygotowany przez p. Alinę Gajewską  i p. GraŜynę Terech mon-
taŜ słowno-muzyczny ukazujący wydarzenia historyczne 

od momentu utraty przez Polskę niepodległości po czasy współ-
czesne. Mimo Ŝe w konkursie uczestniczyli reprezentanci 22 szkół 
województwa pomorskiego, gimnazjaliści świetnie sobie poradzili, 
prezentując nie tylko piękną recytację i solowy śpiew, ale takŜe 
ciekawy dobór repertuaru. Największe wraŜenie wywołał utwór pt. 
„Lasy piaśnickie” przypominający eksterminację mieszkańców 
naszego regionu na kaszubskiej Golgocie, największym 
na Pomorzu cmentarzu pomordowanych podczas II wojny świato-
wej. Konkurs dla młodzieŜy stał się niezapomnianą lekcją patrioty-
zmu. Uczniowie Gimnazjum nr 1 wykazali się znajomością nie 
tylko historii Polski, ale takŜe tej małej, najbliŜszej Ojczyzny, bo 
przecieŜ: 
          „Kaszubem być – to kochać ojców dzieje,  
          Rycerską sławę, klęsk i zwycięstw szlak, 
          Husarii łan, szum, co wśród skrzydeł wieje 
          I na czerwonym biały orła znak.” (K. Bojarska) 

A. Gajewska, G. Terech 
 

GIMNAZJALI ŚCI W WARSZAWIE  
 
Jednym z najwaŜniejszych pojęć istotnych dla człowieka XXI 
wieku są jego prawa. Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Redzie im. 
Lecha Wałęsy uczą się o ich nie tylko w szkole.  We wrześniu 
zwiedzili prezentowaną w Gdańsku wystawę „Drogi do Wolno-

ści”, pokazującą 
wydarzenia, które miały 
wpływ na zmieniającą 
się historię Polski i 
Europy. Następnie  
pod Pomnikiem 
Poległych 
Stoczniowców złoŜyli 
hołd ofiarom grudnia 
1970 roku: robotnikom 
walczącym nie tylko o 
prawa ekonomiczne, ale 

takŜe o prawo do godności, poszanowania pracownika.  
Dzisiaj Ŝyjemy w demokratycznym kraju, nie musimy walczyć 

zbrojnie o przestrzeganie praw. Problem polega raczej na tym, 
abyśmy umieli właściwie z nich korzystać. Uczniowie klas drugich 
podczas wycieczki do Warszawy 20 listopada 2008 roku skorzy-
stali z moŜliwości, jaką kaŜdemu obywatelowi daje 113 artykuł 
Konstytucji RP mówiący o tym, Ŝe publiczność moŜe obserwować 
obrady Sejmu, czyli najwyŜszej władzy ustawodawczej w Polsce. 
Podczas 29. posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z galerii  
w sali posiedzeń przysłuchiwali się debacie dotyczącej stanu reali-
zacji programu działania rządu w rok po jego powołaniu. Obradom 
przewodniczył Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński. Prze-
wodnikiem młodzieŜy po Sejmie był poseł Jerzy Budnik, mieszka-
niec Wejherowa, wielokrotnie uczestniczący w waŜnych dla spo-
łeczności Redy wydarzeniach. Ciekawie i barwnie opowiedział o 
historii parlamentaryzmu w Polsce.  Wiedzę na ten temat ucznio-
wie mogli poszerzyć, m. n. wchodząc na stronę internetową 
www.edukacja.sejm.gov.pl. Wizyta w Sejmie wywarła na uczniach 
niezatarte wraŜenie. Towarzyszyła jej nie tylko moŜliwość zoba-
czenia znanych polityków i sympatyczna rozmowa z posłem Ry-
szardem Kaliszem. Dojście do parlamentu było utrudnione, ponie-
waŜ manifestujących związkowców od budynku Sejmu oddzielały 
barierki i kordon policji.  

Podczas dwudniowego pobytu w Warszawie uczniowie zwiedzi-
li takŜe Zamek Królewski, siedzibę władz I i II Rzeczpospolitej. W 
Sali Rady Zamku Królewskiego obejrzeli Dyplom i Medal Poko-
jowej Nagrody Nobla przyznany w 1983 roku legendarnemu przy-
wódcy „Solidarności”, patronowi naszego gimnazjum, Lechowi 
Wałęsie. Ogromne wraŜenie wywarło na wszystkich Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Na długo w pamięci uczestników 
wycieczki pozostanie opowieść o losach najmłodszych bohaterów 
wojny oraz zmiana warty przed Grobem Nieznanego śołnierza. 
Dla redzkiej młodzieŜy była to niecodzienna lekcja patriotyzmu.                                                                                                                                                 

W październiku br. w wycieczce do Sejmu RP uczestniczyli 
uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum, natomiast trzecio-
klasiści zwiedzą Sejm na początku grudnia. 

 
A. Gajewska,  M. Grześkowiak, H. Marzejon 

 



14 XI  – DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA  
 

 
 
Mieszkając w Redzie –Rekowie, chcemy Ŝyć w czystym środo-

wisku i oddychać czystym powietrzem. W dniu 15 XI 2008 r. 
uczniowie klas młodszych po raz pierwszy wzięli udział w ogólno-
polskiej kampanii pt. „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” zor-
ganizowanej przez Fundację Ekologiczną „Arka”. Inicjatorem 
zorganizowania Dnia Czystego Powietrza była pani Lidia Groen-
wald, zaś inspiracją do działania były materiały dostarczone przez 
jednego z rodziców uczniów szkoły. PoniewaŜ tematyka doskonale 
wpisywała się w problemy środowiska wystarczyło tylko przeko-
nać do pomysłu panią dyrektor i nauczycieli klas młodszych. Ak-
cję zaplanowaliśmy na sobotę – dzień, w którym sporo dorosłych 
przebywa w domach. 
 

 
 
W klasach zostały przeprowadzone zajęcia tematyczne o szko-

dliwości spalania w piecach domowych odpadów, tj.: plastików, 
folii, chemikaliów. Uczniowie dowiedzieli się  o dymach, pyłach i 
gazach uwalnianych do atmosfery podczas spalania oraz drodze 
ich powrotu na ziemię. Poznali zagroŜenia dla zdrowia wynikające 
z wdychania zanieczyszczonego powietrza. 

Kolejnym etapem było wykonanie plakatów mających po-
wstrzymać mieszkańców od spalania śmieci oraz prac plastycz-
nych na konkurs ogólnopolski. Uczniowie klasy III skierowali list 
do rodziców z prośbą o segregowanie, nie zaś spalanie odpadów.  

Następnie uczniowie klas 0 – IV, pod opieką wychowawców, 
wyruszyli w marszu ekologicznym ulicami Rekowa. Głośno wy-
krzykiwanym hasłem: „Kochasz dzieci – nie pal śmieci!” prosili 
mieszkańców o zaprzestanie tej niszczącej najbliŜsze środowisko 
procedury. 

Na zakończenie uczniowie oplakatowali słup informacyjny afi-
szami IV Dnia Czystego Powietrza. Prace plastyczne uczniów 
zostały wyeksponowane na holu szkolnym, gdzie moŜna nad ich 
sensem głęboko się zastanowić. 

Ewa Uberman 
 
 
 

VI  M IĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA  
I KULTURY KASZUBSKIEJ W REDZIE  

 
4 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie rozegrane zostały 
eliminacje międzyszkolne VI Konkursu Języka i Kultury Kaszub-
skiej. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas IV– VI 
szkół podstawowych, zaś jego celem jest: uwraŜliwianie na warto-
ści kulturowe środowiska rodzinnego, wspólnoty lokalnej; dostrze-
ganie specyfiki kulturowej regionu i jego tradycji; budzenie zainte-
resowania językiem, historią i kulturą swojej „małej ojczyzny”; 
uświadomienie sobie „własnych korzeni” w powiązaniu ze wspól-
notą rodzinną, lokalną, regionalną, religijną, kulturową; przybliŜe-
nie uczniom postaci Aleksandra Majkowskiego; kształtowanie 
emocjonalnego związku z regionem z równoczesnym kształtowa-
niem patriotyzmu; wzmacnianie więzi kulturowych, historycznych, 
etnicznych i narodowych; dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i 
kulturowej najbliŜszej okolicy; uświadamianie znaczenia zacho-
wania i pomnaŜania dziedzictwa kulturowego jako wartości mate-
rialnej i duchowej danej wspólnoty; kształtowanie szacunku wobec 
dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji. 

W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Rok 2008 – 
rokiem Aleksandra Majkowskiego”. Większość pytań i zadań 
koncentrowała się wokół postaci tego wybitnego Kaszuby.  Kon-
kurs przygotowały Renata Myślisz, Renata Mejer i Joanna Soitz, 
zaś w jury zasiedli:  Przewodniczący Redzkiego Oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego Paweł Hincke, Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Redzie BoŜena Natzke i radny Miasta 
Redy Leszek Hebel.  

W tym roku w eliminacjach rywalizowały trzy druŜyny: re-
prezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie (Joanna Roksz z 
klasy VI, Dominika Sidorowicz z klasy VI i Aleksandra Strosow-
ska z klasy VI pod kierownictwem nauczyciela: Agnieszki Dzie-
nisz), Szkoły Podstawowej Nr 5 (Michał Joskowski z klasy VI, 
Anna Tokarska z klasy VI Agnieszka Groenwald z klasy VI pod 
kierownictwem nauczyciela: Renaty Myślisz) i Nr 6 w Redzie 
(Dominika Pawlik z klasy VI, Joanna Jabłonowska z klasy VI i 
Jakub Lewiński z klasy V pod kierownictwem nauczyciela: 
Agnieszki Kostenckiej).  Wyniki rywalizacji: I miejsce zajęła 
druŜyna Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie (59,5 pkt), II miejsce 
– Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie (36 pkt) i III miejsce – Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Redzie (35 pkt).  

Konkurs jest jednym z zadań projektu pt. „Popularyzacja tra-
dycji i historii Kaszub w mikroregionie”, realizowanego przez 
Szkołę Podstawową nr 5 imienia Jana DrzeŜdŜona w Redzie  w 
partnerstwie z fundacją „Perła małego Morza” z Pucka. Jest on 
finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Prio-
rytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dzia-
łanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
Czas realizacji projektu to jeden rok – od 01.05 08 r. do 01.05.09 
r., a jego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców do dzia-
łania, tworzenia i integracji na rzecz edukacji w szeroko pojętym 
znaczeniu. Składa się na niego szereg zadań cyklicznych, organi-
zowanych w szkole od lat, oraz zadania nowe, głownie związane z 
badaniem, utrwalaniem i popularyzowaniem zwyczajów i tradycji 
naszych okolic. Do tej pory zrealizowano cztery z nich, to jest:  1. 
Dzień Patrona Szkoły (V.08); 2. Festyn z okazji XV-lecia szkoły 
(V.08); 3. Dzień Kaszubski (VI.08) i 4. Konkurs Języka i Kultury 
Kaszubskiej (XI.08). Rozpoczęto realizację zadania 7 – Badania 
związane ze współczesnym stanem świadomości etnicznej Kaszu-
bów, w ramach którego prowadzone są badanie ankietowe oraz 
wyjazdowe warsztaty dla dzieci i dorosłych. W grudniu odbędzie 
się tradycyjna  Wigilia Kaszubska dla ludzi starszych z okolic 
szkoły (zad. 5), zaś na przełomie stycznia i lutego 2009 - Kaszub-
ski Karnawał (zad.6). Na zakończenie projektu w kwietniu 2009 
zorganizowany zostanie kolejny Dzień Patrona (zad. 1) i rozstrzy-
gnięty Konkurs na temat Patrona szkoły (zad. 8).   

Ewa Uberman 
 

BURMISTRZ M IASTA PRZYJMUJE INTERESANTÓW  
W PONIEDZIAŁKI W GODZ . 13.00 - 17.00 

PRZEWODNICZ ĄCY RADY M IEJSKIEJ  PRZYJMUJE INTERESANTÓW  
W PONIEDZIAŁKIW GODZ . 16.00 - 17.00 

 



DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA  
 

W  dniu 26 listopada b.r. rejonowy Klub Honorowych Dawców 
Krwi w Wejherowie obchodził uroczyście dni Honorowego Krwio-
dawstwa. Jak co roku przybyli zaproszeni goście i wyróŜnieni 
Honorowi Krwiodawcy którzy zostali odznaczeni medalem Zasłu-
Ŝonego Honorowego Dawcy Krwi. 

W tym roku obchodzimy wyjątkowo nasze święto, mija juŜ 50 
lat odkąd ruch Honorowego Krwiodawstwa rozpoczął swą działal-
ność. Za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierają-
cym ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 
KrzyŜa, zostali uhonorowani zasłuŜeni ludzie i instytucje. Medal 
50-lecia Honorowego Krwiodawstwa otrzymał teŜ Urząd Miasta 
Redy w którego imieniu wyróŜnienie odebrał Burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński – gratulujemy! 

Jednocześnie zapraszamy chętnych do udzielania pomocy po-
trzebującym przez oddawanie krwi i szerzenie szczytnej idei 
krwiodawstwa. Stacja krwiodawstwa w Wejherowie przyjmuje w 
dni powszednie, w godzinach od 7:00 do 11:00 trzeba być zdro-
wym i mieć ze sobą dowód osobisty. Informacji udziela klub HDK 
w Wejherowie, tel. (58)672-12-16 

Adam Majkowski 
 

WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  

Kończy się rok i kończy się tarło troci i łososi w rzece Redzie. 
MoŜna juŜ wysunąć tezę, iŜ ryb było w tym roku więcej niŜ w 
poprzednim. Niestety prawie wiosenna aura sprawiła, Ŝe duŜo ryb 
spłynęło juŜ po tarle do morza. Czy coś zostanie dla Ŝądnych wra-
Ŝeń wędkarzy...? Zobaczymy po 1 stycznia. Niemniej jednak wciąŜ 
kontynuowane są dyŜury i kontrole mające na celu ochronę troci 
przed nielicznymi juŜ na szczęście aktami kłusownictwa.  

Przypominamy o zawodach spinningowych o puchar Burmistrza 
Miasta -4 stycznia godz.8.00 most mrzeziński oraz o Walnym 
Zebraniu członków koła -24 stycznia godz.15 świetlica Prefabetu, 
a takŜe nowym miejscu wykupu znaczków -OSK JANKAR ul. 
Obwodowa 24, skarbnik Karol Kreft tel.609 685 460.  

Zarząd koła PZW 126 Reda Ŝyczy wszystkim swoim człon-
kom i sympatykom zdrowych i spokojnych Świąt BoŜego Na-
rodzenia oraz taaaakich ryb w Nowym, 2009 Roku. 

K. Kreft 

 
WSPOMNIENIA OBCHODÓW  

20 – LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W REDZIE  
 

Spacer po wnętrzu puzderka 
 
W szkatułce kryształu zamknęłam 

Połowę swego Ŝycia. 
Otwieram więc drzwi czasu… 

 
Moja pamięć przebiega pędem po 

szkolnych murach, 
Próbuję odnaleźć echo dawnych 

dni. 
I udaje mi się spotkać cienie przeszłości, 
Które zdąŜyły zblaknąć przez tysiące lat. 

 
Wysilam wyobraźnię, a jej oczy 

Otwierają się na ościeŜ… 
I patrząc, wspominają spacerujące korytarzem 

Uczniowskie marzenie o zdobywaniu niezdobytego, 
O przezwycięŜeniu nieposkromionego. 

 
Połykam wspomnienie pierwszych przyjaźni, 

Tych na śmierć i Ŝycie, do końca jednak nie zawsze trwałych. 
W głowie pulsuje miłość smarkatych 

Niedojrzałych 

Jak zielone jabłka 
 

Uspokaja mnie wdech wiosennego powietrza, 
Czającego się tuŜ za otwartym oknem. 

 
Wrzaskliwy dzwonek zmusza do wyjścia z sali, 

Zmierzam więc ku drzwiom, 
Drzwiom nieubłaganego czasu. 

 
Kryształowe puzderko wkładam do walizki ze skarbami z dzieciń-

stwa. 
 

Beata Terech 

 
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  

 
8 listopada słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestni-

czyli w tradycyjnym „Święcie Gęsi” organizowanym przez ho-
dowcę gęsi z Dębogórza Pana Dzienisza. Na spotkaniu moŜna było 
skosztować wyrobów z gęsi, oraz mile spędzić czas przy muzyce i 
kabarecie kaszubskim. Natomiast 7 grudnia słuchacze udali się do 
Opery Bałtyckiej na operetkę „Baron Cygański”. 
 

WIADOMO ŚCI Z BIBLIOTEKI  
 

Miejska Biblioteka Publiczna dzięki dotacji z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego wzbogaciła swój księgozbiór o 
950 nowości wydawniczych. Wśród zakupionych ksiąŜek znalazło 
się wiele pozycji dla dzieci, młodzieŜy, literatury pięknej dla doro-
słych oraz popularnonaukowej.  

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej 
www.biblioteka.reda.pl, gdzie moŜna się zapoznać z ofertą bi-
blioteki, księgozbiorem oraz nowościami wydawniczymi. 

 
 

BARBARA M ALEK STYPENDYSTKĄ 
M ARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  

 
30 października 2008 roku podczas uroczystej gali w Teatrze 

„WybrzeŜe” w Gdańsku szczególnie uzdolnionym uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentom 
zostały wręczone stypendia Marszałka Województwa Pomorskie-
go. 

Wśród stypendystów marszałka Jana Kozłowskiego znalazła się 
uczennica Zespołu Szkół nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie- 
Barbara Malek. Gratulujemy. Stypendia wręczał wicemarszałek 
Mieczysław Struk . 

B. Swinarska 
 

 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta jest czynny w: 
 

poniedziałek 9.00 - 17.00 
wtorek 7.30 - 15.30 
środa 7.30 - 15.30 

czwartek 7.30 - 15.30 
piątek 7.30 - 15.15 



PROGRAM LOKALNY  
M IEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE  

 
Podstawą realizacji Programu jest ustawa o pomocy społecznej, 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a takŜe ustawa o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy 
współpracy psychologa, pedagoga, prawnika, pracowników socjal-
nych, policji i kuratorów. 
 W ramach realizacji projektu z zakresu pomocy społecznej w 
2008 roku podjęto działania psychologiczno-pedagogiczne i praw-
ne, których głównym celem była pomoc osobom i środowiskom 
społecznym w realizacji własnych potrzeb i wsparcie w rozwiązy-
waniu problemów Ŝyciowych w tym: 
- specjalistyczna opieka nad rodziną i zapobieganie niedostosowa-
niu społecznemu, 
- wspieranie rodziny w opiece i wychowaniu dzieci, 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin korzystają-
cych z pomocy społecznej i niewydolnych wychowawczo, 
- edukacja rodziny z naciskiem na przeciwdziałanie przemocy i 
zaniedbaniu wobec dzieci, 
 Poprzez psychoedukację, terapię psychologiczną i pedagogiczną 
dla dzieci i rodziców oraz utworzenie grup wsparcia dla rodziców, 
Szkoły dla Rodziców, mam nadzieję przyczyni się do skutecznej 
pomocy psychoedukacyjnej stymulującej prawidłowy rozwój dla 
całych rodzin. 
 Przewiduje się kontynuację Programu w 2009 roku z zamiarem 
poszerzenia tematyki spotkań dla dzieci i rodziców. Osoby zainte-
resowane uczestnictwem w Programie prosimy o zgłaszanie się za 
pośrednictwem pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Redzie przy ul. Derdowskiego 25. 

 
Małgorzata Klebba, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Redzie 
 

21 L ISTOPADA – DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO  
WPROWADZONY  W 1996 ROKU NOWELIZACJ Ą USTAWY O POMOCY 

SPOŁECZNEJ Z 1990 ROKU 
 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński złoŜył serdeczne Ŝyczenia pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, gdzie główną 
treścią Ŝyczeń były przede wszystkim wzajemna wyrozumiałość, 
satysfakcja z działania w integracji społeczności lokalnej oraz 
skuteczność metod pracy socjalnej na rzecz osób potrzebujących.  

 A mnie pozostaje Ŝyczyć wszystkim pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie wytrwałości w słuŜbie na 
rzecz osób i rodzin wymagających pomocy społecznej.  

 
Małgorzata Klebba , Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Redzie 

PODZIĘKOWANIE  
 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 
pragną podziękować Mieszkańcom Redy w imieniu osób i rodzin 
obdarowanych za dotychczasowe zaangaŜowanie, Ŝyczliwość i 
wsparcie w organizacji zbiórki odzieŜy, sprzętu gospodarstwa 
domowego, mebli, zabawek, ksiąŜek, filmów itp.  

Dzięki Państwa wsparciu mogły być realizowane działania 
zmierzające do osiągnięcia określonych standardów w ramach 
pomocy rzeczowej oraz wzmocnienia relacji międzyludzkich w 
naszym mieście, czego Ŝyczę w imieniu własnym, pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i mam nadzieję wszyst-
kich Mieszkańców Redy w Święta BoŜego Narodzenia i w Nad-
chodzącym 2009 roku.  
  

Małgorzata Klebba, Kie-
rownik Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Re-
dzie 

HARMONOGRAM DOSTARCZANIA 
INFORMACJI  DO BIULETYNU 

 „REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY”  
W 2009 ROKU. 

 
 
 
Informacje moŜna przesyłać na adres: promocja@reda.pl, nie 
drukujemy reklam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUKCESY UCZNIÓW Z REDZKIEJ „T RÓJKI ”  W IX  PRZEGLĄDZIE 

PIOSENKI TURYSTYCZNEJ W RUMI  
 

W sobotę, 22 listopada w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi od-
był się IX Przegląd Piosenki Turystycznej. Dzieci występowały 
w trzech kategoriach: klasy 0 – 1, 2 – 3 i 4 – 6 jako soliści i zespo-
ły.  

W kategorii klas 0 – 1 zwycięŜył zespół  „Wesoła gromadka”, 
który wystąpił w składzie: Martyna Wiczkowska z 1B, Karolina  
Dopke z 1B, Paulina Cimochowska z 1B i Aleksandra Pie-
truszka z 1A. Natomiast w konkurencji solistów II miejsce wy-
walczył Filip Dzienisz z klasy 1B, a w kategorii klas 2 – 3 wy-
róŜnienie otrzymała Zuzanna Dzienisz z 3A.  

W kategorii klas 2 – 3 I miejsce zdobył  zespół „”Śpiewajowo” 
w składzie: Karolina Kasprowicz z 6a, Julia Błaszczyk z 4A, 
Weronika Stanulewicz z 4B, Anita Milewczyk z 4A, Zuzanna 
Błaszczyk z 4A.  

Uczniowie występowali przy akompaniamencie: Agnieszka 
Dzienisz – gitara akustyczna, Michał Dzienisz – gitara basowa, 
Leszek Czapiewski – instrumenty perkusyjne, Anna Klebba z 4B i 
Oliwia Szymoniak z 2B gimnazjum – flety altowe. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom i pani Agnieszce Dzienisz, pod okiem 
której dzieci przygotowywały się do tego muzycznego konkursu! 

    Teresa Dopke 
 

 
 

 

L.p. miesiąc 
 

termin dostarczenia 
materiałów 

 
1. Styczeń 

 
2.01.2009 

2. Luty 
 

2.02.2009 

3. Marzec 
 

2.03.2009 

4. Kwiecień  
 

2.04.2009 

5. Maj 
 

4.05.2009 

6. Czerwiec 
 

2.06.2009 

7. Wrzesień  
 

2.09.2009 

8. Październik 
 

2.10.2009 

9. Listopad 
 

2.11.2009 

10. Grudzień 
 

2.12.2009 



 
 

 

O SEGREGACJI ODPADÓW WARTO PRZYPOMINA Ć 
 
KaŜdy właściciel nieruchomości ma obowiązek właściwie gospoda-
rować odpadami, czyli m.in. gromadzić je selektywnie, przekazywać 
niebezpieczne odpady nieodpłatnie w ramach róŜnego rodzaju sys-
temów zbiórki (np. „kolorowe” worki, „kolorowe” pojemniki do 
segregacji odpadów surowcowych, objazdowa zbiórka odpadów 
niebezpiecznych itp.).  

KaŜde miasto uchwala własny Regulamin utrzymania czystości  
i porządku obowiązujący na jego terenie. W Redzie szczegółowe 
zasady oraz prawa i obowiązki mieszkańców zawarte są  
w “Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Reda”, określone w uchwale nr XLVI/444/2006 z dnia 5 lipca 2006r. 

Niestety nie wszyscy mieszkańcy stosują się do zapisów Regulaminu 
dotyczących postępowania z odpadami. Niektórzy nawet spalają je 
we własnych piecach, nie patrząc na zdrowie własnej rodziny  
i otaczające nas środowisko ! Spalanie nie jest prawidłowym sposo-
bem zmniejszenia ilości odpadów powstających w naszych “domo-
wych śmietnikach”. To właśnie w Regulaminie znajdują się zapisy 
dotyczące zakazu spalania odpadów w instalacjach grzewczych 
budynków, tzn.  w piecach i kotłowniach domowych, gdzie uzyski-
wana jest  niska temperatura spalania. Tylko  
w specjalnie do tego przystosowanych instalacjach stosowane są 
odpowiednie filtry i temperatura spalania jest na tyle wysoka, Ŝe nie 
stwarza to zagroŜenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Jeśli 
chcemy oszczędzać na wywozie odpadów to zróbmy to mądrze. 

 
 
 
 
Wystarczy segregować makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, odpa-
dy niebezpieczne nie szkodząc środowisku. Do tego słuŜą “koloro-
we” pojemniki z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych (Ŝółty - tworzywo sztuczne, zielony - szkło, nie-
bieski - papier), z których mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie. 
Są one usytuowane w rejonie zabudowy wielorodzinnej - jeden 
zestaw pojemników w zabudowie wielorodzinnej przypada na kaŜde 
500 zamieszkałych osób. 

W rejonie zabudowy jednorodzinnej, zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku, odpady opakowaniowe zbierane są 
w systemie workowym. Raz w miesiącu mieszkańcy Redy otrzymu-
ją bezpłatnie worek na kaŜdy rodzaj segregowanych  

 

 

odpadów. Dostarczenie kolejnego worka danego rodzaju przez 
przedsiębiorstwo wywozowe (w ramach opłaty za wywóz odpadów 

zmieszanych) następuje po przekazaniu zapełnionego worka do 
odbioru. Informację dotyczącą ceny dodatkowych worków oraz 
terminu ich odbioru uzyskać moŜna w siedzibie odpowiedniej firmy 
wywozowej. 

Warto pamiętać, Ŝe nie tylko makulaturę, tworzywa sztuczne i szkło 
moŜna segregować. MoŜna, a nawet trzeba zbierać selektywnie 
odpady niebezpieczne: baterie, leki, pojemniki po farbach, lakierach 
i rozpuszczalnikach, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.  

Specjalne pojemniki do zbiórki zuŜytych baterii ustawione są  
w większości placówek oświatowych (uwaga: dostępne dla uczniów 
i ich rodziców!) 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. MoŜemy się 
ich takŜe pozbyć w ramach organizowanych przez Związek objaz-
dowych zbiórek odpadów niebezpiecznych. Terminy zbiórek za-
mieszczane są w “Miejskim Biuletynie Informacyjnym”,  
w aktualnościach na stronie: www.kzg.pl oraz na plakatach przypo-
minających, które są wywieszane m.in. w klatkach schodowych i 
aptekach. 

PZON-y POŁOśONE NAJBLIśEJ REDY ! 

Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów nie-
bezpiecznych, które powstają w naszych domach, prowadzony jest 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 (pon-pt 10:00-18:00, sob 10:00-15:00). 

Uwaga: Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powstałych 
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej ! 

Przypominamy, Ŝe: sprzedawcy detaliczni i hurtowi są obowiązani przy 
sprzedaŜy sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla go-
spodarstw domowych, do nieodpłatnego przyjęcia zuŜytego sprzętu w ilości 
nie większej niŜ sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju. 
 
 

 
Miłych i pogodnych Świąt BoŜego Na-
rodzenia oraz wielu radosnych chwil w 

nadchodzącym Nowym 2009 Roku 
Ŝyczy 

 
Zarząd Komunalnego Związku Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” 
 
 

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  
 


