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BURMISTRZ M IASTA REDY OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM  
ZA ROK 2008. 

 

 
fot. Michał Kaczmarek 

 
22 kwietnia br. w czasie XXXI sesji Rady Miejskiej w Redzie 

radni przyjęli sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budŜetu 
za 2008 rok. Tym samym radni udzielili Burmistrzowi Krzysztofowi 
Krzemińskiemu absolutorium.  

Głosowanie nad projektem stosownej uchwały poprzedziły wy-
stąpienia  Skarbnika Miasta pani Jadwigi Dobrzyńskiej oraz Burmi-
strza Krzysztofa Krzemińskiego.  
Pani Skarbnik Miasta przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2008 
rok. Omówiła wykonanie dochodów i wydatków, przedstawiła wy-
sokość nadwyŜki budŜetowej, stan wolnych środków i wysokość 
długu publicznego, a takŜe zapoznała radnych z uchwałą Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącą przedłoŜonego spra-
wozdania Burmistrza Miasta.  

Burmistrz natomiast dokonał podsumowania realizacji inwe-
stycji w Redzie w roku 2008 na tle Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego na lata 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem środków 
zewnętrznych jakie na inwestycje pozyskano oraz uwarunkowań 
zewnętrznych ubiegania się o nie. Ponadto wskazał teŜ dalsze moŜ-
liwości pozyskania środków zewnętrznych, na znaczną część plano-
wanych redzkich inwestycji. 

W dalszej części obrad Teresa Tkaczyk Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej odczytała opinię Komisji i przedstawiła wniosek o 
udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2008 rok. Prze-
wodnicząca przedstawiła równieŜ uchwałę Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Gdańsku opiniującą pozytywnie proponowany wnio-
sek. 

Po przedstawieniu opinii wszystkich Komisji Stałych Rady 
Miejskiej w Redzie nastąpiło głosowanie nad projektem omawianej 
uchwały. Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie do 
projektu uchwały, a absolutorium zostało udzielone Burmistrzowi 
Miasta, po raz po raz trzeci w tej kadencji, jednogłośnie. 
 

Urszula Ładanaj 
 

 

 
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński 

Przewodniczący Rady Miasta Redy Kazimierz Okrój 
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni Stanisław Szwabski 

Dyrektor FRDL  Sylwia Krysa 
Serdecznie zapraszają na spotkanie Forum Przewodniczących 
Rad Gmin i Powiatów Pomorza przy Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej, które odbędzie się  
w dniach 29-30 maja 2009r.  
w Hotelu Victoria w Bolszewie k. Wejherowa ul. Zamostna 1 
„Funkcjonowanie samorządu – wyzwania przyszłości”  
W programie obrad m-in wykłady: 

• Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska w gminach – Pani 
Danuta Kozak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska 

• Fundusze Unijne – wykorzystanie i moŜliwości dla inwestycji 
gminnych – Pan Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego 

• Przyszłość i moŜliwości gmin po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej – Pan Kazimierz Plocke, Wiceminister Rolnictwa 
 
Szczegółowy program spotkania: 
 
29 maja – I dzień Forum 
Przywitanie gości, wystąpienie Pana Krzysztofa Krzemińskiego 
Burmistrza Miasta Redy 
Sesja Rady Miejskiej Redy 
Konferencja prasowa z udziałem uczestników Forum i zaproszonych 
gości 
Wykłady 
30 maja – II dzień Forum 
Sprawy organizacyjne Forum 
Program Pana Kazimierza Okroja, Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Redzie 

 

Co? Gdzie? Kiedy? 
 

• Promocja albumu „Reda w  
Fotografii” – str. 9 

 
• Festyn rodzinny SEMEKO – str. 3 

 
• Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji Dni 

Redy – str. 5 
 

• Festyn sportowo rekreacyjny z okazji  
Dni Redy – str. 4 



JACHT REDA PROMUJE MIASTO . 
 

 
 
Jacht Ośrodka 
Szkoleniowego Marynarki 
Wojennej nosi nazwę REDA. 
Pełnomorska jednostka został 
zwodowana 1 maja w Gdyni.  

Uroczystość nadania 
imienia odbyła się w 
gdyńskim basenie jachto-
wym. Matką chrzestną jachtu 
REDA została Ŝona 
burmistrza Redy Iwona 
Krzemińska. Nazwa REDA 
widniej na burcie jachtu oraz 
na Ŝaglu.   

Oprócz Redy swoje jachty 
mają równieŜ Rumia i 
Wejherowo. Pomysł by 
jachty nosiły imiona miast 
tworzących Małe Trójmiasto 

Kaszubskie (MTK) zrodził się rok temu za sprawą prezesa Stowa-
rzyszenia Gmin MTK Leszka Glazy oraz komandora Piotra Ostrow-
skiego z ośrodka szkoleniowego Marynarki Wojennej.  

Dla miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego to doskonała  promo-
cja w portach całego świata, zarówno podczas rejsów szkolenio-
wych, jak i imprez Ŝeglarskich.  

Monika SkarŜyńska  
 
DOBRA PASSA NIE OPUSZCZA REDZKIEGO TWÓRCY I MALA-

RZA  
ZBIGNIEWA FORMELI . 

 
Rok 2008 Zbigniew Formela, redzki artysta, zakończył autorską 

wystawą prac malarskich w Ośrodku Kultury Kaszubsko-
Pomorskiej, mieszczącym się przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Gdyni.  

Dzięki współpracy z gdańskim Klubem Literackim Nauczycieli i 
Przyjaciół „W cieniu Neptuna”, działającym przy Zarządzie Okręgu 
Pomorskiego ZNP w Gdańsku, w wydanym kilka dni temu almana-
chu „Srebrnym piórem”, przedstawiona została sylwetka naszego 
„redzkiego Nikifora” wraz z kilkunastoma zdjęciami obrazów na-
szego malarza.  

6 marca br. w Gminnym Ośrodku Turystyki i Sportu w Gniewinie 
otwarto wystawę malarską autorstwa Ewy Krysa-Skoczke z Dą-
brówki i Zbigniewa Formeli. DuŜe zainteresowanie zwiedzających 
wzbudziły obrazy  Z. Formeli przedstawiające wiejskie budynki 
gospodarcze i pejzaŜe przepięknych Kaszub.  

Wystawa ta jest zapowiedzią zwrotu w twórczości Zbigniewa 
Formeli, który znany był dotychczas jako dokumentalista wiejskich 
kapliczek, przydroŜnych krzyŜy i łodzi rybackich.               

Jerzy Koska 
 
 
 
 
 
 

II  M IEJSKA KONFERENCJA „ SYSTEM NADZORU I OPIEKI 
NAD RODZINĄ” 

 
29 kwietnia br. odbyła się 

miejska konferencja „System 
nadzoru i opieki nad rodziną” 
zorganizowana przez 
Burmistrza Miasta Redy 
Krzysztofa Krzemińskiego i 
pełnomocnika burmistrza ds. 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych Wandę 
Chomacką.  

W konferencji wzięli udział przedstawiciele PZPPP w Wejhero-
wie PPP w Rumi, dyrektorzy redzkich przedszkoli, pracownicy 
PCPR w Wejherowie, policjanci komisariatu policji w Redzie oraz 
sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie.   

Rozmawiano na tematy dotyczące opieki, nadzoru, podejmowania 
decyzji w rodzinie i bezpieczeństwa. Przedstawione zostały procedu-
ry postępowania nauczycieli w sytuacji krzywdzenia dzieci.  

Rozmawiano równieŜ na temat wpływu rodziny na rozwój dziec-
ka. Warto przypomnieć, Ŝe to rodzice są najwaŜniejszymi nauczycie-
lami na świecie i to dom, a nie szkoła jest najwaŜniejszą instytucją 
naukową.  
Kathleen Theisen 
Większość dzieci słyszy, co mówisz. 
Niektóre – robią to, co mówisz. 
Ale wszystkie – robią to, co ty robisz. 
 

Monika SkarŜyńska 
PRZYJACIEL WESOŁEGO DIABŁA  

  
 9 maja w auli ZS nr 1 w Redzie odbyła się prapremiera spekta-
klu realizowanego przez dzieci, młodzieŜ i instruktorów z Redy pt: 
"Przyjaciel Wesołego Diabła". Spektakl muzyczny zrealizowany z 
rozmachem pod względem scenariusza, muzyki, gry aktorskiej, a 
nawet strojów i świateł przypomniał nam, Ŝe w Redzie TEATR 
zawsze był na zaszczytnym miejscu. Kadra realizatorska spektaklu 
zajęła się nawet najmniejszymi szczegółami, a młodzi aktorzy przed 
i w trakcie realizacji spektaklu wzięli udział w warsztatach prowa-
dzonych przez reŜysera Waldemara Raźniaka oraz kilkudniowym 
wyjeździe warsztatowym, gdzie uczyli się aktorstwa, śpiewu oraz 
choreografii.  

Prapremiera (9 maja) oraz premiera (10 maja) cieszyły się du-
Ŝym zainteresowaniem. Mieszkańcy Redy na obu spektaklach wy-
pełnili aulę po brzegi, a owacje na stojąco świadczyły o entuzja-
stycznym odbiorze. Bo przedstawienie i bawiło, i wzruszało. Czytel-
na i pełna energii gra aktorów, śpiew, muzyka, scenografia, gra 
świateł sprawiły, Ŝe moŜna się pokusić o stwierdzenie, Ŝe spektakl 
został zrealizowany naprawdę profesjonalnie. 

Kolejne spektakle przewidywane są na 13. 05 - wystąpienie dla 
Holendrów, którzy przyjeŜdŜają na wymianę, 24 i 30. 05 - spektakle 
dla wszystkich chętnych. Cena biletu wynosi 5 zł, pieniądze te będą 
przekazane dla dzieci chorych na hemofilię. 
Realizatorzy spektaklu juŜ zapowiadają kolejne premiery i przed-
sięwzięcia teatralno-muzyczne, w planach maja nawet uczynić Redę 
Powiatową Stolicą Teatru, gdyŜ teatr na tak profesjonalnym pozio-
mie leŜy juŜ w redzkiej tradycji. 
Twórcy spektaklu: opieka artystyczna, przygotowanie dykcyjne - p. 
Marzenna Jodłowska  scenariusz, teksty piosenek, reŜyseria -  Piotr 
Majchrzak  reŜyseria -  Piotr Wróblewski 
produkcja -  p. Łukasz Kamiński,  Sławek Podwojski   
muzyka, kierownictwo muzyczne -  Paweł Baran 
przygotowanie wokalne - Marta Adamczyk  
choreografia - Alina Pawelczyk, Olimpia Richter                                      
dok. str. 9 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



SPRAWNIE LICZ Ę – II  M IEJSKI KONKURS M ATEMATYCZNY DLA KLAS III 
 
Dnia 8.05.2009r. w  

Szkole 
Podstawowej nr4 
odbył się,  finał: II 
Miejskiego Kon-

kursu 
Matematycznego 

dla Klas III 
"Sprawnie liczę". 
Do rywalizacji 
stanęło 12 uczniów 
z czterech redzkich 
szkół. Dzieci Miały 
do rozwiązania 20 
działań mate-
matycznych w 
ciągu 15 minut.  
O zwycięstwie 
decydowała liczba 

poprawnie rozwiązanych zadań jak i czas. 
   
 
I miejsce - Rozalia Hoppe SP nr 6 
II miejsce - Adrian Kozłowski SP nr 3 
III miejsce - Dawid Kontny SP nr 2 
WyróŜnienie otrzymali: Zuzanna Majkowska, Mateusz Wicki i Adam Majchrzak. 
Wszyscy uczestnicy finałowego konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.  
Gratulujemy!!! 

Notatka i zdjęcia B. Nowak 
 
 
 

UROCZYSTA EUCHARYSTI Ę W GDAŃSKU- OLIWIE  
 
 

W dniu 17 maja 2009 
roku uczniowie z Pocztu 
Sztandarowego: Aneta 
Pienionske, Ada Wenta i 
Sebastian Świst wraz z 
opiekunką p. BoŜeną 
Swinarską reprezentowali  
Szkołę Podstawową nr 4 w 
Redzie  im płk Kazimierza 
Pruszkowskiego, podczas 
uroczystej Eucharystii, 
celebrowanej przez 
Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia 
(Metropolitę Gdańskiego) 
w Bazylice Ar-
chikatedralnej w Gdańsku 
– Oliwie. 

 Eucharystia 
rozpoczynała Spotkanie 
Integracyjne Kombatantów 
i Weteranów z terenu 
Archidiecezji Gdańskiej. 
Cała uroczystość 
zakończyła się na placu 

przed Bazyliką , gdzie moŜna było posłuchać pieśni patriotycznych i Ŝołnierskich, 
wykonywanych przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej oraz posilić 
się Ŝołnierską grochówką . 

Notatka i zdjęcia B. Swinarska  
 
 
 
 
 

 
 
 
SUKCES SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 

5 Z REDY 
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

RECYTATORSKIM POEZJI KS . JANA 
TWARDOWSKIEGO W M IASTKU  

 
23 kwietnia w III Wojewódzkim 

Konkursie Recytatorskim Poezji ks. 
Jana Twardowskiego w Miastku 
udział wzięły dwie uczennice Szko-
ły Postawnej nr 5 w Redzie: Domi-
nika Renusz ( klasa V) i Martyna 
Lademann (klasa IV). Obie dziew-
czynki przygotowała do konkursu 
nauczycielka języka polskiego 
Renata Mejer. Pierwsze miejsce 
zajęła Martyna Lademann, która 
recytowała wiersz pt.: „Namalo-
wać Pana Boga”. 

 
ZWYCI ĘSTWO DRUśYNY SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 5 W REDZIE  

W M IEJSKIM KONKURSIE  
M ITOLOGICZNYM  

 
8 kwietnia Zespół Szkoły Podsta-

wowej nr 5 w Redzie wywalczył I 
miejsce w Miejskim Konkursie Mi-
tologii StaroŜytnej Grecji i Rzymu. 
W skład druŜyny wchodzili ucznio-
wie, którzy uzyskali największą ilość 
punktów w etapie szkolnym: Jakub 
Ponschke (klasa VI), Jakub Lewko-
wicz (klasa V) i Paweł Szwec ( klasa 
IV). Uczestnicy wykazali się ogrom-
ną wiedzą z zakresu mitologii, od-
powiedzieli na wszystkie pytania i 
zdobyli maksimum punktów. Do 
udziału w konkursie przygotowała 
ich nauczycielka języka polskiego 
Renata Mejer. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
i Burmistrz Miasta Redy  

 
zapraszają Mieszkańców 

na Uroczystą Sesję  
Rady Miejskiej. 

 
14 czerwca 2009 roku,  

Aula Zespołu Szkół Nr 1  
w Redzie,  

ul. Łąkowa 36/38. 
 

• Przed sesją o godzinie 9:00 
odbędzie się Uroczysta Msza 
Św. w kościele p.w. WNMP  
w Redzie, w intencji Miesz-
kańców miasta. 

• Po sesji o godzinie 11:30 odbę-
dzie się koncert muzyki po-
waŜnej – Aula Zespołu Szkół 
nr 1 w Redzie. 
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LAUREACI KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

„R ODNO MOWA” 
 

 
 
17 kwietnia odbyły się miejskie eliminacje XXXVIII Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mowa” 
Jury w składzie: ElŜbieta Grubba – przewodnicząca, Weronika 
Osińska – członek, Regina Labuda –  członek Danuta Bieńkowska – 
członek, przyznało następujące miejsca i wyróŜnienia: 
W kat. a – grupy przedszkolne 
I.  miejsce – Antonina Konkel – Przedszkole Nr 1 
II.  miejsce – Wojciech Niedźwiecki – SP Nr 4 
III.  miejsce – Agata RóŜankiewicz – Przedszkole Nr 2 
wyróŜniono 
• Cezary Siepetowski – Przedszkole Nr 1 
W kat. b – kl. I-III SP 
I.  miejsce – Konrad Byczkowski – SP Nr 4 
II.  miejsce – Monika Dawidowska – SP Nr 2 
III.  miejsce – Natalia Skorutowska – SP Nr 6 
W kat. c – kl. IV-VI SP 
I.  miejsce – Martyna Lademann – SP Nr 5 
II.  miejsce – Klaudia Hebel – SP Nr 5 
III.  miejsce – Agnieszka Groenwald – SP Nr 5 
W kat. d – klasy gimnazjalne 
I.  miejsce – Weronika Markowska – Gimnazjum Nr 1 
II.  miejsce – Michał Bazychowski – Gimnazjum Nr 2 
III.  miejsce – Sławina Breza – Gimnazjum Nr 1 
W kat. e – klasy ponadgimnazjalne 
I.  miejsce – Natalia Kierznikiewicz – Zasadnicza Szkoła Zawodo-

wa 
BoŜena Natzke 

ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY  
 

21 kwietnia br. 
członkowie 

Polskiego 
Związku 

Emerytów Renci-
stów i Inwalidów 
Zarząd Rejonowy 
w Redzie spotkali 
się na corocznych 

obchodach 
Światowego Dnia 

Inwalidy. 
Tegoroczne 

obchody, które w 
samej Redzie zgromadziły 112 członków, odbyły się pod hasłem 
„Inwalida to teŜ Człowiek”.  

Na zaproszenie przewodniczącego redzkiego związku, pana Jana 
Wittbrodta, w spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 
Kazimierz Okrój, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Marian 
Białkowski, Sekretarz Zarządu Okręgowego Jan Pawłowski,  

Dyrektor 
Powiatowego 

Centrum Pomocy 
Rodzinie Iwona 

Romanowska, 
ksiądz kanonik 
Marian Świątek 
proboszcz parafii 
p.w. WNMP w 
Redzie, ksiądz 

kanonik 
Franciszek 

Lisiński, pani 
Genowefa Małyszko, Prezes redzkiego oddziału Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny Tadeusz Kisielewski.  
Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych człon-
ków Stowarzyszenia, następnie przewodniczący Jan Wittbrodt wy-
głosił referat, w którym przedstawił sytuację inwalidów oraz osób 
niepełnosprawnych w Polsce oraz na terenie Redy.  
Pan Marian Białkowski poinformował uczestników spotkania o 
działalności Zarządu Głównego PZERiI.   
Burmistrz miasta oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜyli Ŝy-
czenia wszystkim członkom Związku i podziękowali za wkład pracy 
na rzecz osób niepełnosprawnych.  
Tegoroczne spotkanie umilił chór sopockiego oddziału PZERiI pod 
kierownictwem Katarzyny Wróblewskiej.  
 

Jan Wittbrodt  
 

DZIAŁANIA ZWI ĄZANE Z PROJEKTEM 
,,POPULARYZACJA TRADYCJI KASZUB  

W M IKROREGIONIE ”  W SP NR 5 W REDZIE . 
 
W Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie w ramach realizowanego 

projektu ,,Popularyzacja tradycji i historii Kaszub w mikroregionie” 
w kwietniu 2009 r. realizowaliśmy zadanie 7 - ,,Badania nad współ-
czesnym stanem świadomości etnicznej Kaszubów”. W związku z 
powyŜszym, dnia 3.04.2009 r. odbyliśmy wycieczkę autokarową do 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  w Wejhe-
rowie, gdzie zapoznano dzieci z historią Kalwarii. W trakcie warsz-
tatów zwiedziliśmy Kalwarię oraz Klasztor Franciszkanów, którego 
równieŜ poznaliśmy historię. Następnie udaliśmy się do podziemi 
kościoła. Tam obejrzeliśmy ekspozycję muzealną, którą udostępnio-
no do zwiedzania w 1971 r. Po powrocie do Muzeum pod przewod-
nictwem pani kustosz zwiedzaliśmy poszczególne sale, zapoznano 
nas z zarysem dziejów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie. Po krótkim omówieniu poszczegól-
nych działów Muzeum pani kustosz poprosiła dzieci o wykonanie 
portretu Jakuba Wejhera techniką dowolną.  Następnie obejrzeliśmy 
film o Ŝyciu Kaszubów. Na zakończenie warsztatów dzieci otrzyma-
ły broszurkę wydaną z okazji 40-lecia działalności „ Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie”. 

 W ramach realizacji tego zadania odbył się kolejny wyjazd. 
Tym razem dnia 15.04.09 r. 50 osób (43 uczniów i 7 dorosłych) 
brało udział w warsztatach z zakresu regionalizmu w Muzeum Etno-
graficznym w Gdańsku. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. 
KaŜda z grup wzięła udział kolejno w następujących warsztatach: 
kaszubskie malarstwo na szkle, obrzędowość wielkanocna oraz 
tkactwo. Warsztat malarstwa na szkle prowadzony był przez twórcę 
ludowego, pana Zielińskiego. Uczestnicy poznali zasady wykony-
wania obrazu na szkle, obejrzeli ekspozycję cennych obrazów na 
szkle oraz wykonywali prace własne, które otrzymali w prezencie. Z 
nich teŜ stworzyliśmy wystawę w szkole na Dzień Patrona Szkoły. 
W ramach warsztatu „obrzędowość wielkanocna” prowadzący skon-
centrowali się na tradycji wykonywania pisanek. Uczestnicy poznali 
róŜnorodne techniki, a jedną z nich zwaną batikową mogli obserwo-
wać na Ŝywo.  Obejrzeliśmy takŜe wystawę ,,Jak to z lnem było”, 
której tytuł nawiązuje do pełnej uroku, baśniowej opowieści o lnie 
Marii Konopnickiej. Wystawa prezentuje proces powstawania lnia-
nego płótna od momentu posiania ziarna, poprzez uprawę i zbiór, 
następujące potem etapy obróbki włókna, przędzenia, tkania, po 
uzyskanie niezbędnej w kaŜdym gospodarstwie tkaniny.  
 

dok. str. 7 
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M IEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE SEK-
CJA ŚWIADCZE Ń RODZINNYCH INFORMUJE O ZMIANACH W 

USTAWIE  
O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH . 

 
Dotyczy: przedłuŜenia okresu zasiłkowego do 31 października 
2009r. 

Ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 
1456), okres zasiłkowy ustalony został  na  okres  od 1 listopada  do  
31  października  następnego  roku  kalendarzowego.  
W związku z tym, bieŜący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 
września 2008 r., został przedłuŜony do 31 października 2009 r. 

Oznacza to, Ŝe decyzje o prawie do świadczeń rodzinnych wydane 
przed 1 stycznia 2009 r., z terminem do 31 sierpnia 2009 r., zostaną 
przedłuŜone do 31 października 2009 r. na podstawie zmienianej z 
urzędu decyzji dotyczącej przedłuŜenia prawa do zasiłku rodzinne-
go, wydanej zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 października 
2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

W bieŜącym okresie zasiłkowym, wyjątkowo obejmującym roz-
poczęcie dwóch lat szkolnych (1 września 2008 r. rozpoczął się rok 
szkolny 2008/2009, a 1 września 2009 r. rozpocznie się kolejny rok 
szkolny 2009/2010), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
będzie mógł być wypłacony dwa razy 
– pierwszy raz za rok szkolny 2008/2009 oraz drugi raz - w okresie 
wrzesień – październik 2009 r. za rok szkolny 2009/2010   bez ko-
nieczności składania nowego wniosku o ten dodatek. W związku z 
powyŜszym, aby otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego od 1 wrze-
śnia 2009 r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek w związku 
z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znaj-
duje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, dodatek w związku z 
zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły ponadgimnazjalnej 
- dla 5 letniego dziecka rozpoczynającego roczne przygotowanie 
przedszkolne oraz dziecka powyŜej 16 roku Ŝycia  
naleŜy dostarczyć zaświadczenia ze szkoły w miesiącu wrześniu 
2009r. 
- dziecku powyŜej 18 roku Ŝycia zasiłek rodzinny i dodatki zo-
staną wypłacone po dostarczeniu zaświadczenia o kontynuacji 
nauki w miesiącu wrześniu 2009r.  

W kolejnych okresach zasiłkowych, które trwać będą od 1 listo-
pada do 31 października następnego roku kalendarzowego, dodatek 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługiwał będzie tylko raz i 
wypłacany będzie nie na początku, ale pod koniec okresu zasiłkowe-
go. 

Dotyczy:  jednorazowej  zapomogi  z tytułu urodzenia się 
dziecka „ becikowe” oraz dodatku  do zasiłku rodzinnego z 
tytułu urodzenia dziecka. 
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapo-
mogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak równieŜ o dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie 
przedłoŜenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, Ŝe 
matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co 
najmniej od 10 tygodnia ciąŜy do porodu. Minister właściwy do 
spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia formę 
opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. PowyŜszy 
warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które 
wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie doty-
czy takŜe osób, które złoŜą wnioski o ustalenie prawa do jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.  
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 
r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654). 
Dotyczy: zasiłku pielęgnacyjnego.  
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od miesiąca, w którym wpły-
nął wniosek o ustalenie niepełnosprawności do Komisji ds. 
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Warunkiem przyznania 
zasiłku jest złoŜenie wniosku wraz z orzeczeniem  w ciągu trzech 
miesięcy od jego uzyskania  do organu właściwego realizującego  
wypłatę  tego świadczenia.  
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku; 

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyŜej 16 roku Ŝycia, 
jeŜeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności; 

3) osobie , która ukończyła  75 lat 
4) zasiłek pielęgnacyjny przysługuje takŜe osobie niepełno-

sprawnej w wieku powyŜej 16 roku Ŝycia legitymującej się 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści, jeŜeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukoń-
czeni 21 roku Ŝycia. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do 
dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. 
 
Informacji dotyczących powyŜszych zmian udziela MOPS w Redzie 
przy ul Derdowskiego 25 lub telefonicznie nr  58 678-74-87 od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub na stronie 
internetowej www.mopsreda.pl 
 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 
Małgorzata Klebba 

 
 

dok. ze str. 6 
 

DZIAŁANIA ZWI ĄZANE Z PROJEKTEM 
,,POPULARYZACJA TRADYCJI KASZUB  

W M IKROREGIONIE ”  W SP NR 5 W REDZIE . 
 
 
Obrazują to zgromadzone na wystawie tradycyjne narzę-

dzia do obróbki włókna lnianego, a takŜe surowiec lniany na 
wszystkich etapach produkcji i wyroby z lnu. Ekspozycję 
wzbogacają fotografie ilustrujące poszczególne etapy po-
wstawania płótna. O wszystkim bardzo ciekawie opowiadał 
prowadzący, następnie na potwierdzenie przekazanych infor-
macji uczniowie obejrzeli film obrazujący powstawanie tka-
niny. Podsumowaniem tej części warsztatów było rozwiąza-
nie krzyŜówki tematycznie związanej z wiadomościami po-
znanymi w trakcie zajęć. W szkole na lekcjach wymieniali-
śmy się wraŜeniami związanymi z warsztatami. Chcielibyśmy 
częściej brać udział w takich warsztatach. Są ciekawe i uka-
zują piękno, zabytki i kulturę naszej Małej Ojczyzny.    
 Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy w szkole Dzień Patrona. 
Od rana uczniowie uczestniczyli w warsztatach hafciarskich 
prowadzonych przez panią Irenę Lider. Prowadząca zapozna-
ła dzieci z historią haftu na Kaszubach, kolorystyką, moty-
wami, roŜnymi szkołami haftu oraz techniką wykonywania. 
Dzieci samodzielnie haftowały serwetki. W tym dniu pan 
Tomasz Fopke prowadził warsztaty muzyczne - dzieci śpie-
wały piosenki kaszubskie, brały udział w róŜnych zabawach 
rytmicznych i tanecznych, konkursach i zagadkach z nagro-
dami. Pan Tomasz Fopke skomponował muzykę do hymnu 
szkoły, którego słowa napisał Kazimierz Jastrzębski, odbyły 
się pierwsze próby śpiewu. Na uroczystym apelu młodzieŜ 
przypomniała sylwetkę Patrona. Ogłoszono wyniki Konkursu 
o Patronie Szkoły, który stanowił zadanie 8 w realizowanym 
projekcie ,,Popularyzacja tradycji i historii kaszub w Mikro-
regionie”. Konkurs przeprowadzony był w czterech grupach 
wiekowych. Uczniowie klas I-II poznawali Ŝycie i twórczość 
patrona szkoły oraz fragment ,,Patalonków”, a następnie 
wykonali ilustrację do utworu. Uczniowie klas III poznali 
Ŝycie i twórczość Jana DrzeŜdŜona, a następnie wykonali 
portret patrona. Uczniowie klas IV-VI zapoznali się z Ŝycio-
rysem i twórczością Jana DrzeŜdŜona, a następnie pisali test z 
wiedzy na ten temat. Na zakończenie wyświetlono wszystkim 
pokaz multimedialny, będący podsumowaniem wszystkich 
działań realizowanych w ramach projektu „Popularyzacja 
tradycji i historii kaszub w mikroregionie”. 
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DNIA 14 MAJA 2009 ROKU HOTELU MURAT  W REDZIE ODBYŁA SI Ę  

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA KONTRAKTU  
„B UDOWA SIECI WODOCI ĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W REDZIE ”. 

 
Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej m. Reda zrealizowano w ramach wielokontraktowego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn. „Dolina Redy i Chylonki 
zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” współfinansowanego z Funduszu Spójności. 
Inwestorem i jednostką finansującą jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
Wykonawcami robót budowlanych o wartości 6,8 mln EURO netto było Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „WOD-
KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. z Kartuz oraz Przedsiębiorstwo InŜynieryjne „HYDROINSTAL” - Czesław Drewa 
z Bolszewa. 
W ramach zadania rozpoczętego w 2006 roku, a zakończonego w grudniu 2008 r. wykonano: 
– 39,7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach DN 315-160 mm., 

– 2,6 km kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicach DN90-280mm, 
– 10 przepompowni ścieków. 
– 20,5 km sieci wodociągowej o średnicy DN 40-315mm, w tym magistralę wodociągową o średnicy DN 315 
o długości 3560 m ze Stacji Uzdatniania Wody „Reda” do ul. Puckiej. 
Przypomnijmy, Ŝe realizowane przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. projekt nr 2003/PL/16/P/PE/038 pod nazwą „Dolina Redy i Chylonki – za-
opatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”, współfinansowany dotacją w kwocie ponad 31 mln Euro ze środków Unii Europejskiej (Fundusz 
Spójności), to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie inwestycyjne. Wartość wszystkich zadań to koszt około 69 mln EURO netto. Do-
tychczas na obszarze gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku „Dolina Redy i Chylonki” zrealizowano: 
– rozbudowę i modernizację 4 istniejących stacji uzdatniania wody: ,,Reda”, ,,Wiczlino”, ,,Brzozowa”, 
,,Sieradzka” oraz zbudowano nową Stację Uzdatniania Wody ,,Wielki Kack” w Gdyni 
– budowę 73 km sieci wodociągowej, 
– budowę 139 km sieci kanalizacji sanitarnej, 
– budowę 23 nowych przepompowni ścieków i modernizację jednej istniejącej, 
– renowację odcinków głównego kolektora WRR, przebudowę kolektora sanitarnego, 
– zarurowanie 2,2 km kolektora odpływowego z oczyszczalni. 
W trakcie realizacji są planowane do zakończenia w bieŜącym roku: 
– rozbudowa i modernizacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”, 
– budowa kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki w głąb Zatoki Puckiej. 
Po zakończeniu wszystkich zadań inwestycyjnych w Gdyni, Rumi, Redzie ,Wejherowie oraz gminie Kosakowo, Puck i Wejherowo mieszkańcy 
regionu z pewnością odczują poprawę jakości usług i komfort Ŝycia. Przedsięwzięcie przyczyni się do przyspieszenia procesu przywracania 
czystości wód Bałtyku oraz rozwoju gospodarczego i turystyki w rejonie nadmorskim. 
 
 

 

WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  
 
Na początku bardzo smutna dla nas wiadomość. 1 kwietnia odszedł na wieczna łowiska nasz 
kolega Roman Gończ. Był wędkarzem z kilkudziesięcioletnim staŜem, członkiem Zarządu 
Koła, gdzie pełnił funkcję sekretarza. Udzielał się takŜe jako sędzia wędkarski i straŜnik Spo-
łecznej StraŜy Rybackiej. Będzie nam Ciebie Romku brakowało .... 
Dnia 26 kwietnia odbyły się zawody spławikowe na Kanale Orle. Niestety ciepła aura spowo-
dowała szybsze spłynięcie ryb do jeziora. Wyniki nie były najlepsze. Oto klasyfikacja: 

1. Karol Kreft 
2. Czesław Szymczak 
3. Janusz Sikorski 
4. Łukasz Bertrand 
5. Bogdan Wątka 

Na pewno dopisała pogoda i nasz „słuŜbowy” grill. 
Przypominamy, rodzicom w szczególności, iŜ 31 maja nad jez. Bieszkowice (małym), o godz. 
9.00 organizujemy zawody wędkarskie dla dzieciaków z okazji Dnia Dziecka. Nagrody prze-
widziano dla wszystkich dzieci- serdecznie zapraszamy. 
1 maja rozpoczął się sezon połowu szczupaka, otwarcie sezonu nie było najlepsze. Jeziora 
Wyspowo i Choczewo obdarzyły wędkarzy raczej niewielkimi zębaczami. Przez majowy 
weekend wiał wschodni, zimny wiatr, a jak mówi stare wędkarskie porzekadło -”wiatr ze 
wschodu -ryba chodu”. Populacja szczupaka w naszych wodach drastycznie maleje, więc 
gorąco namawiam do wypuszczania ryb tego gatunku.  
Drugą”flagową” rybą maja jest niewątpliwie belona. Pierwsze belony weszły do Zatoki Puc-
kiej juŜ pod koniec kwietnia. Będą tu, jak co roku, odbywały tarło i z końcem maja odpłyną. 
Przy połowie w morzu niezbędne jest dodatkowe zezwolenie -kosztuje 49 pln za cały rok lub 
31 -ulgowe dla uczniów. PieniąŜki wpłacamy na konto: Bank Nordea S.A. Oddział Gdynia 36 
1440 1026 0000 0000 0033 4995 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Gdynia. Z potwier-
dzeniem wpłaty udajemy się do Okręgowego Inspektoratu  
Rybołówstwa Morskiego w Gdyni na ul. Śląskiej 51 -tam inspektor wystawi nam stosowne 
zezwolenie. Belony teŜ jakby mniej, więc zabierajmy tylko tyle ile sami skonsumujemy, 
resztę wypuszczajmy, aby jeszcze przez wiele lat cieszyć się połowem tej niezwykle walecz-
nej ryby. 

K.Kreft 
 
 
 

Dane teleadresowe 

Burmistrz 
    058 678-80-23 
Rada Miejska 
    058 678-80-26 
Sekretariat 
    058 678-80-23  
Biuro Obsługi Klienta 
    058 678-80-00 
Burmistrz Miasta  
przyjmuje interesantów 
w poniedziałki 
w godz. 13.00 - 17.00 
 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej 
przyjmuje interesantów 
w poniedziałki 
w godz. 16.00 - 17.00 

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 
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SIATKÓWKA SAMORZ ĄDOWCÓW  

 

 
 
W połowie kwietnia br. odbyły się w Redzie XIII Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej 

Pracowników Samorządowych, których organizatorami byli Urząd Miasta w Redzie i Miej-
ski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek 
Województwa Pomorskiego oraz Związek Miast Polskich.  

Mistrzostwa odbywają się juŜ od 1997 roku. W pierwszych mistrzostwach wzięło udział 
12 druŜyn. Z roku na rok liczba uczestników rosła. W tym roku w Redzie gościliśmy ponad 
30 ekip, czyli ok. 450 zawodników.   

Mistrzostwo Polski w Piłce Siatkowej wywalczyła ekipa Urzędu Miejskiego z Milicza. 
Wicemistrzami zostali samorządowcy z Luzina, a następne miejsca zajęły druŜyny z Zabrza, 
Mysłowic, Starogardu Gdańskiego, Gliwic, Szczecina, śywca, Nysy i Ostrołęki.  

W kategorii +45 lat pierwsze miejsce zajęła druŜyna z Białogardu, kolejne miejsca przy-
padły Gliwicom, Choczewu, Zabrzu, Sępólnie Krajeńskim, powiatowi tczewskiemu i Sokól-
ce.  

Zwycięskie druŜyny za miejsca 1 - IV otrzymały puchary  i medale, a wszyscy uczestnicy 
mistrzostw wyjechali z Redy z koszulkami i gadŜetami promocyjnymi.  

 

II  WOJEWÓDZKI KONKURS ENGLISH POETY AND DRAMA  
 
Dnia 19 maja 2009 roku w auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie odbył się finał II Wojewódz-
kiego Konkursu English Poetry and Drama. Udział wzięło ponad 80 uczestników z 7 gimna-
zjów. Zaprezentowali oni krótkie scenki dramatyczne, wiersze oraz piosenki w języku an-
gielskim. Wszystkie występy miały ścisły związek z tematem przewodnim konkursu „Don't 
judge the book by its cover”. 
 Jury konkursu przyznało tytuły laureatów w 3 kategoriach: 
 
Kategoria – scenka dramatyczna : 
I miejsce – grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 w Redzie – opiekun p. Małgorzata Terlecka 
II miejsce – uczniowie z klasy III C Gimnazjum nr 1 w Redzie – opiekun p. Mateusz Kamiń-
ski 
III miejsce – uczniowie z klasy I B Gimnazjum nr 1 w Redzie – opiekun p. Mateusz Kamiń-
ski 
 
Kategoria – wiersz : 
I miejsce – Michalina Frątczak  z Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie – opiekun p. Anna 
Nowocińska 
II miejsce – Adrianna Spretke z Gimnazjum nr 1 w Redzie – opiekun p. Łukasz Kamiński 
III miejsce –Agnieszka Konieczka, Kamila śak, Magdalena Stefanowska, Kaja Grzonkow-
ska z Gimnazjum nr 1 w Rumii – opiekun p. Mirosława Walaszek 
 
Kategoria – piosenka: 
I miejsce -  Dorota Theisebach z Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie – opiekun p. Anna No-
wocińska 
II miejsce – Natalia Małachowska z Gimnazjum nr 1 w Redzie – opiekun p. Karolina Ma-
jewska 
III miejsce – Monika Skrzoska z Gimnazjum nr 1 w Redzie – opiekun p. Magdalena Hajdel i 
p. Karolina Majewska 
 
Jury jak co roku przyznało takŜe wyróŜnienie – odkrycie roku , które otrzymał za samodziel-
nie skomponowaną piosenkę  Mateusz Kriesel z Gimnazjum nr 1 w Rumii – opiekun p. 
Mirosława Walaszek. Nagrody i statuetki zwycięzcom wręczał zastępca Burmistrza Miasta 
Redy Janusz Molak. 
Konkurs został przygotowany i sprawnie przeprowadzony przez nauczycieli języka angiel-
skiego z Zespołu Szkół nr1 w Redzie : Karolinę Majewską , Łukasza Kamińskiego, Mate-
usza Kamińskiego, Marzenę Borodziuk, Magdalenę Hajdel i Krystynę Tuszyńską przy 
wsparciu psychologa szkolnego pani Agnieszki Tatary.   

Łukasz Kamiński 

BEZPŁATNE PORADY  
PSYCHOLOGICZNE , 

DORADZTWO ZAWODOWE , ZAJĘCIA 
ANTYSRESOWE 

 
Prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia 
EUREKA ul.Gdańska 55  w Redzie (były 
komisariat)w ramach projektu współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego priorytet VII POKL działa-
nie 7.2.1 i 7.2.2 
 
Zapraszamy na porady w czwartki 
(14,21,28 maja) od godziny 15:00 do 
17:00. Poradnictwo  zawodowe w 
czwartki i piątki w godzinach od 15:00 
do 17:00 . 
 
Zapisy przyjmowane telefoniczne  pod 
numerem 058 678 44 48. 
 

PRZYJACIEL WESOŁEGO DIABŁA  
dok ze str. 2 

 
kostiumy - Ewelina Lipkowska, BoŜena 
Swinarska   
kierownictwo techniczne - Piotr Negow-
ski   
realizacja dźwięku - Paweł Recki   
realizacja światła - Julian Nepelski   
Współpraca:  
inspicjenci - Agata Sokołowska, Agata 
Śmiejan   
pomoc techniczna - Mateusz Piekielnik, 
Dawid Bojarowski   
strona internetowa - Mateusz Kuźnik   
wykonanie elementów scenograficznych 
- konserwatorzy Zespołu Szkół nr 1 w 
Redzie   
opieka pedagogiczna - Marzena Boro-
dziuk 
Zapraszamy na stronę internetową spek-
taklu: www.przyjecielwesolegodiabla.pl  
 

Marta Adamczyk  

 

 
 
 
 

REDA W FOTOGRAFII 
 
Uroczysta promocja pierw-
szego w historii Redy albu-

mu fotograficznego o mieście 
„Reda w Fotografii”. 

4 czerwca, godz. 18:00, Aula 
Zespołu Szkół nr 1 w Redzie, 

ulica Łąkowa 36/38.  
Zapraszają Burmistrz Mia-
sta Redy i Stowarzyszenie 

KUNSZT. 
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SKĄD MAMY WOD Ę W REDZIE? 

 
 
Jedną z podstawowych substancji w Ŝyciu człowieka pełni woda, 
która wykorzystywana jest do picia i rozmaitych potrzeb gospodar-
czych. To jeden z największych skarbów danych nam przez naturę. 
Spoglądając na brak opadów w kwietniu tego roku mieszkańcy Redy 
nie muszą obawiać się braków w dostawie wody. Na szczęście pod 
względem zasobności i jakości, zarówno wód powierzchniowych, 
jak i podziemnych, rejon Pomorza uznawany jest jako jeden z bogat-
szych w Polsce. Posiadając wody podziemne nie jesteśmy uzaleŜ-
nieni od krótkookresowych czynników atmosferycznych.  
 
 
Warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe miasta i gminy Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” połoŜone są na trzech 
Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych: 
- GZWP Nr 109 „Dolina Kopalna śarnowiec”, 
- GZWP Nr 111 „Niecka Gdańska”, 
- GZWP Nr 110 „Pradolina Kaszuby”, z którego woda dostarczana 
jest głównie do mieszkańców Małego Trójmiasta Kaszubskiego oraz 
Gdyni. 

 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z obecnym przebiegiem granic obszarów dorzeczy w Polsce 
nasze zbiorniki wód podziemnych przyporządkowane są do Dorze-
cza Dolnej Wisły. 
 
Podstawowym źródłem zaopatrzenia wody dla Gdyńskiego Systemu 
Wodociągowego, do którego wlicza się takŜe miasto Reda, są wody 
ujmowane z pokładów czwartorzędowych i starszych  
(tj.: trzeciorzędu i kredy) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Nr 110 „Pradolina Kaszuby”. Jest to najzasobniejszy w wodę pod-
ziemną zbiornik w kraju. Jego powierzchnia obejmuje około  
147 km2. Natomiast obszar spływu to prawie 400 km2. Wg raportu 
WIOŚ w Gdańsku z 2005 r. szacunkowe zasoby dyspozycyjne wy-
noszą 194 tys. m3/d. 
 
 
W Redzie woda dostarczana jest z ujęcia “Reda” w Mościch Bło-
tach, zlokalizowanego na terenie GZWP Nr 110.  
 
 
Ujęcie “Reda”, z którego woda dostarczana jest nie tylko do Redy, 
ale takŜe do Gdyni, Rumi i miejscowości Kazimierz w gminie Kosa-
kowo, powstało w 1968 r., natomiast stacja uzdatniania została 
przekazana do eksploatacji w 1972 r. Ujęcie to ma największy,  
ze wszystkich ujęć eksploatowanych na GZWP Nr 110, udział  
w zaopatrzeniu mieszkańców Związku w wodę. W chwili obecnej  
z tej stacji moŜe korzystać ok. 300 tys. osób. Zatwierdzone zasoby 
wód podziemnych wynoszą 1600 m³/h, w tym: 74% produkcji cał-
kowitej wody ujmowana jest z utworów czwartorzędowych  
(1250 m³/h), a 26% - z utworów trzeciorzędowych (350 m³/h). 
 
 
W ramach unijnego projektu p.n. „Dolina Redy i Chylonki - zaopa-
trzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” w ubiegłym roku przepro-
wadzono modernizację stacji uzdatniania wody „Reda”. Zainstalo-
wano wysokoefektywne systemy uzdatniania wody, które jeszcze 
bardziej podniosły jakość wody dostarczanej do odbiorców. Zmo-
dernizowano układy pompowe, zastosowano nowoczesną automaty-
kę i sterowanie, które umoŜliwiły pracę stacji w trybie bez stałej 
obsługi. Ponadto w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
bakteriologicznego w stacji zostały zainstalowane lampy do dezyn-
fekcji promieniami UV. W chwili obecnej jest to jedno z najnowo-
cześniejszych ujęć w Polsce. 
 
 
 
Eksploatacją ujęciem „Reda” oraz dystrybucją wody zajmuje się 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PEWIK w Gdyni .  

Informacje opracowano na podstawie materiałów własnych 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 
 

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  
 
 
 


