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KONSULTACJE SPOŁECZNE NA TEMAT PROJEKTU OBWODNICA PÓŁNOCNA AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ  
 
 

 
3 marca br. w Urzędzie Miasta w Redzie odbyły się konsultacje 

społeczne dotyczące projektu: Obwodnica Północna Aglomeracji 
Trójmiejskiej (OPAT). 

Konsultacje poprowadziła Wanda Stankiewicz, mediator z listy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. ZałoŜenia dotyczące pro-
jektu OPAT przedstawiła Wanda Rytlewska z WYG International. 
Warianty przebiegu drogi zaprezentował Grzegorz Długosz z firmy 
WYG International, która to firma wykona studium techniczno - 
ekonomiczno – środowiskowe OPAT na zlecenie miasta Gdyni. 

 
Wykonanie studium jest czasochłonne i wymaga konsultacji  

ze wszystkimi gminami uczestniczącymi w projekcie, a przede 
wszystkim z Kosakowem, Rumią i Redą. Po zakończeniu konsultacji 
będzie dopiero moŜliwe zlecenie wykonania projektu technicznego 
OPAT. Obwodnica musi być dofinansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej lub budŜetu państwa, poniewaŜ samorządy zainteresowane  

 
jej budową nie są w stanie udźwignąć cięŜaru finansowego inwesty-
cji, której koszt szacuje się na ponad 1 mld. zł.  

W konsultacjach wzięli równieŜ udział burmistrzowie miasta, rad-
ni oraz kierownicy referatów: architektury, inwestycji oraz gospo-
darki nieruchomościami.  

 
Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców Redy na te-

mat budowy OPAT, które posłuŜyć mają do jak najlepszego zapro-
jektowania przebiegu drogi. Uczestnicy konsultacji wyrazili swoje 
opinie wypełniając ankietę, opracowaną na potrzeby projektu. 

Monika SkarŜyńska  
 

Osoby zainteresowane szczegółami projektu OPAT 
zapraszamy na stronę internetową: 

www.obwodnicapolnocnaaglomeracjitrojmiejskiej
.pl/pl_,index.php,  

na której są umieszczone m.in. warianty przebiegu 
obwodnicy oraz istnieje moŜliwość wypełnienia ankiety 

opracowanej na potrzeby projektu. 
Kolejne konsultacje na terenie Redy odbędą się  

21 kwietnia 2009 o godzinie 17:00  
w  MOKSiR, ul. Ł ąkowa 59. 

Co? Gdzie? Kiedy? 
• STEP AEROBIC w MOKSiR  str. 3 
• Mistrzostwa Pracowników Samorządowych w Piłce 

Siatkowej str. 3 
• Zajęcia na Uniwersytecie III Wieku str. 4  
• Wiadomości wędkarskie/ zawody spławikowe str. 5 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

„Aktywizacja społeczna i zawodowa  
– kompleksowy program dla powiatu puckiego i wejherowskiego” 

K. P. i U.S. Docendi w partnerstwie z Urzędem Miasta w Redzie 
zapraszają na kursy w zakresie: 
− finansów i rachunkowości /róŜne stopnie zaawansowania i 

specjalności/ 
− marketingu, handlu i reklamy  róŜne specjalności/ 
− opieki i pomocy społecznej /róŜne specjalności/ 
− rolnictwa i ogrodnictwa /róŜne specjalności/ 
− informatyki /róŜne specjalności/ 
− geodezji - asystent geodety, komputerowa kartografia 
− obsługi ruchu turystycznego /róŜne specjalności/ 
− języka  migowego 
JeŜeli jesteś  mieszkańcem powiatu wejherowskiego lub puckiego 
i w tym: 
− osobą długotrwale bezrobotną, 
− osobą niezatrudnioną , korzystającą ze świadczeń pomocy 

społecznej, 
− osobą po 50 roku Ŝycia, 
− osobą w wieku 15 -25 lat zagroŜoną wykluczeniem społecznym 
− osobą nie będącą polskim obywatelem, posiadającym  

zezwolenie na osiedlenie się lub na zamieszkanie na czas 
określony, 

to ta oferta skierowana jest do Ciebie! 
- Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Lokalnego Punktu 
Integracji Społecznej mieszczącego się w budynku MOPS w  Redzie 
przy ulicy Derdowskiego 25  w poniedziałek ( 9.00-14.00) oraz 
czwartek ( 13.00-18.00 ) 
Dla wszystkich chętnych kontakt telefoniczny: 0-58 678-43-32, 602-
380-557, 
0-58 678-58-65, 509 815 184 
- Nabór na szkolenia zostanie uruchomiony z dniem 15  marca  i 
trwał będzie do końca listopada 2009 r. Określony kurs rozpoczyna 
się z chwilą skompletowania grupy szkoleniowej. 
-Zapewniamy doradztwo zawodowe w zakresie doboru kursów. 
- Liczba miejsc na kursach ograniczona i decyduje kolejność zgło-
szeń. 
- Szkolenia są w 100% finansowane ze środków unijnych. 
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać pod numerami 602 380 
557  lub  509 815 184  
oraz na stronie UM Reda – www.reda.pl 

 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W MOPS 

 
 W dniu 2 marca 2009r z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Redzie odbyło się spotkanie inaugurujące utworzenie 
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO na terenie miasta Redy. 
Głównym zadaniem funkcjonowania zespołu jest zintegrowanie 
działań instytucji MOPS, Policji, kuratorów, specjalisty ds. uzaleŜ-
nień, przy współpracy pedagogów szkolnych, w celu dąŜenia do 
poprawy funkcjonowania osób uzaleŜnionych, zapobiegania pato-
logii rodziny, patologii wychowania dzieci i patologii społecznej 
(przemocy, uzaleŜnienia) poprzez aktywną integrację społeczną i 
pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji osób i rodzin.  
 

MOPS W REDZIE  

SEKCJA ŚWIADCZE Ń RODZINNYCH INFORMUJE  

 
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę 
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 wyma-
ganego zaświadczenia. PowyŜszy warunek nie dotyczy opiekunów 
prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie 
dziecka. Wymóg ten nie dotyczy takŜe osób, które złoŜą wnioski o 
ustalenie prawa do jednorazowej 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). 
Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach 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.  

Wobec powyŜszego , 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 stycz-
nia 2009 r., z terminem do 31 sierpnia 2009 r., winny być przedłuŜo-
ne do 31 października 2009 r. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy, decyzja 
o przedłuŜeniu okresu, na jaki przyznaje się świadczenia, powinna 
zostać wydana z urzędu, nie są wymagane: zgoda strony ani złoŜe-
nie przez stronę wniosku w tej sprawie; 
• w  nowych decyzjach prawo  

do  świadczeń ustala  się na  okres  do  31 października 2009 r. 
 
Prawo do dodatków związanych z nauką dziecka ustalane jest od-
powiednio do obowiązujących dotychczas zasad poświadczenia 
nauki dziecka, uwzględniając zarówno bieŜący rok szkolny 
2008/2009, jak i dwa miesiące (wrzesień, październik 2009) przy-
szłego roku szkolnego. 
W związku z usunięciem, z dniem  
1 stycznia 2009 r., ograniczenia terminu złoŜenia wniosku o dodatek 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wniosek  
o ten dodatek moŜe być złoŜony w kaŜdym czasie przypadającym do 
końca okresu zasiłkowego. Dodatek przysługuje raz w roku szkol-
nym.  
Oznacza to, Ŝe w bieŜącym okresie zasiłkowym, wyjątkowo obejmu-
jącym rozpoczęcie dwóch lat szkolnych (1 września 2008 r. rozpo-
czął 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 (większość świadczeniobiorców otrzymała 
juŜ to świadczenie wraz z zasiłkiem rodzinnym przyznanym za 
wrzesień 2008 r. lub  
w późniejszych miesiącach) oraz drugi raz - w okresie wrzesień – 
październik 2009 r. za rok szkolny 2009/2010. 
 
Rodzice dziecka, które ukończyło  
16 rok Ŝycia prosimy o złoŜenie w miesiącu wrześniu 2009 roku 
zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki w szkole ponad-
gimnazjalnej, aby otrzymać dodatek z tyt. rozpoczęcia roku 
szkolnego oraz  dodatek z tyt. dojazdów do szkoły poza miejscem 
zamieszkania. 
 
W kolejnych okresach zasiłkowych, które trwać będą od 1 listopada 
do 31 października następnego roku kalendarzowego, dodatek z 
tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługiwać będzie tylko raz i 
wypłacany będzie nie na początku, ale pod koniec okresu zasiłkowe-
go.  Informacji dotyczących powyŜszych zmian udziela MOPS w 
Redzie przy ul. Derdowskiego 25 lub telefonicznie  
nr 58-678-74-87  lub na stronie www.   

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  

Małgorzata Klebba  
 
 
 
 



WARSZTATY TANECZNE - ROZGRZEWKA 

 
 W tym roku ferie zimowe w Redzie minęły w atmosferze ROZ-

GRZEWKI – warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieŜy, zorga-
nizowanych przez Miejski Ośródek Kultury Sportu i Rekreacji, 
Stowarzyszenie „Czwórka”, pod patronatem Burmistrza Miasta 
Redy. 20 dzieci z Redy skorzystało z bezpłatnego udziału w warszta-
tach dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza Miasta Redy, który 
przekazał na ROZGRZEWKĘ 4 tys. zł.   

Warsztaty prowadzili profesjonalni instruktorzy tańca, m.in. Ka-
mila "Santi" Węsierskiego, znanego z programu You Can Dance. 
Codziennie w auli ZS nr 1 w Redzie odbywały się zajęcia od godz. 
10.00 do 16.00 z czterech rodzajów tańca: Lyrical Dance, House, 
Looking i Hip hop. 

14 lutego odbył się finał warsztatów - BITWA TANECZNA , w 
której wzięli udział uczestnicy warsztatów, a takŜe chętni tancerze. 
Do bitwy stanęło 30 zawodników. Z 30 osób jury wybrało 16 za-
wodników, którzy wzięli udział w finałowej części bitwy. Pierwsze 
miejsce w bitwie zdobył "Kisiel", drugie "Papi" a trzecie "Zubu", 
wszystkie te osoby są z Gdańska. Trzy pierwsze miejsca zostały 
nagrodzone pucharami.  W komisji oceniającej występy wzięły 
udział instruktorki tańca: Karina "Kari" Kącka, Czajna, Magda 
Kołodziej oraz Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński. 
Finał poprowadził „Bośniak” i DJ Eddie, których entuzjastycznie 
przyjęła publiczność. 

Impreza cieszyła się tak duŜym zainteresowaniem, Ŝe aula ZS nr 1 
została wypełniona po brzegi (ok. 500 osób). W planach mamy juŜ 
kolejne warsztaty w kwietniu oraz sierpniu. Wszystkie informacje 
oraz sprawozdania z warsztatów będą na stronie internetowej 
www.rozgrzewka.morfoza.pl w najbliŜszym czasie. Zapraszamy na 
stronę Moksiru: www.moksir.reda.pl, na której moŜna oglądać zdję-
cia, filmiki oraz przeczytać relację i informacje o instruktorach. 

 
Marta Adamczyk 

 

PODSUMOWANIE FERII ZIMOWYCH Z „ KULTUR Ą” 
 
Od 2 lutego do 6 lutego Dział Kultury zorganizował zajęcia w czasie 
ferii dla dzieci z Redy. Codziennie od godziny 10:00 do godziny 
14:00 odbywały się róŜnego rodzaju zajęcia dla grupy  chętnych 
dzieci. 
2 lutego - Dzień Integracyjny - gry i zabawy, a takŜe odwiedziny 
dzieci u Burmistrza Redy Krzysztofa Krzemińskiego (opiekun Łu-
kasz Kamiński) 
3 lutego - Wycieczka - wyjazd autokarem do Akwarium gdyńskiego 
(opiekunowie: Marzenna Jodłowska i Łukasz Kamiński) 
4 lutego - Dzień Filmowy - zajęcia filmowe, kręcenie filmu - in-
struktor Sławek Podwojski 
5 lutego - Dzień Plastyczny - zajęcia manualne - opiekun Dorota 
Malikowska oraz zajęcia Judo - opiekun Michał Kaczmarek 
6 lutego - Dyskoteka - zabawa przy muzyce prowadzona przez 
Marka Adamczyka 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMOR-

SKIEGO  
JAN KOZŁOWSKI 

 
PREZES ZWIĄZKU  
MIAST POLSKICH  

RYSZARD GROBELNY 
 

BURMISTRZ MIASTA REDY KRZYSZTOF 
KRZEMI ŃSKI 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W 

REDZIE  
KAZIMIERZ OKRÓJ 

 
DYREKTOR MIEJSKIEGO  

OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI  
JERZY CONRADI  

 
ZAPRASZAJĄ 

 
do wzięcia udziału w XIII Mistrzostwach Polski w 

Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych, które 
odbędą się 16-19.04.2009 roku  

w Redzie. 
 

ORGANIZATOR 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu  

i Rekreacji, ul. Łąkowa 59, 84-240 Reda tel. (058) 
678-31-64,  
678-58-02 

Osoby do kontaktu: Barbara Bobka 604 136 052,  
Konrad Wargin 662 089 911 

www.moksir.reda.pl,  
e-mail:moksir@moksir.reda.pl  

i Urząd Miejski w Redzie 
 

MIEJSCE I TERMIN 
16 - 19.04.2009r. Hala Sportowa Gimnazjum nr 1 w 

Redzie  
ul. Łąkowa 36/38 

Hala Sportowa ZSP w Redzie  
ul. Łąkowa 36/38 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie 
zaprasza Redzianki na zajęcia  
STEP AEROBIC Dla Pań 

Termin: wtorki i czwartki godz. 15.00-16.00 
Miejsce: Sala Kulturalno- Widowiskowa MOKSiR 

ul. Łąkowa 59 
Dla kogo? - Dziewczęta i Panie, które ukończyły 18 

rok Ŝycia 
Prowadząca: mgr Jolanta Wojnarowicz 

Koszt: 10zł zajęcia; karnet 80 zł / 10 wejść 
STARTUJEMY 17.03.2009 (wtorek) – promocyjna 

cena w dniu otwarcia:  5zł/zajęcia!!! 
- sprawy organizacyjne, zapisy g.15.40 

Telefon kontaktowy:  
- Kierownik MOKSiR Konrad Wargin    662-089-911 



HARMONOGRAM ZAJ ĘĆ NA X SEMESTRZE UTW 
 
 
Lp Data Godz. Szczegóły Uwagi 
1. 11.03.09 15.15 

16.30  
Język angielski 
Literatura  

Biblioteka  

2. 14.03.09   9.00  Gimnastyka re-
kreacyjna  

Gimna-
zjum Nr 1  

3. 18.03.09   15.15 
16.30  

Język angielski 
Socjologia  

Biblioteka  

4. 21.03.09  9.00  Gimnastyka re-
kreacyjna  

Gimna-
zjum Nr 1  

5. 25.03.09   15.15 
16.30  

Język angielski 
Prawo  

Biblioteka  

6. 28.03.09   9.00  Gimnastyka re-
kreacyjna  

Gimna-
zjum Nr 1  

7. 1.04.09   15.15 
16.30  

Język angielski 
Muzykologia  

Biblioteka  

8. 4.04.09  9.00  Gimnastyka re-
kreacyjna  

Gimna-
zjum Nr 1  

9. 15.04.09   15.15 
16.30  

Język angielski 
Turystyka  

Biblioteka  

10. 18.04.09   9.00  Gimnastyka re-
kreacyjna  

Gimna-
zjum Nr 1  

11. 22.04.09  17.00 
19.00  

Język angielski 
Spotkanie autor-
skie z Małgorzatą 
Kalicińską  

Biblioteka  

12. 25.04.09  9.00  Gimnastyka re-
kreacyjna  

Gimna-
zjum Nr 1  

13. 29.04.09  15.15 
16.30  

Język angielski 
Turystyka  

Biblioteka  

14. 6.05.09  15.15 
16.30  

Język angielski 
Medycyna  

Biblioteka  

15. 9.05.09  9.00  Gimnastyka re-
kreacyjna  

Gimna-
zjum Nr 1  

16. 13.05.09  15.15 
16.30  

Język angielski 
Literatura  

Biblioteka  

14. 16.05.09  9.00  Gimnastyka re-
kreacyjna  

Gimna-
zjum Nr 1  

15. 20.05.09  16.30  Język angielski 
Socjologia  

Biblioteka  

16. 23.05.09  9.00  Gimnastyka re-
kreacyjna  

Gimna-
zjum Nr 1  

17. 27.05.09  15.15 
16.30  

Język angielski 
Turystyka  

Biblioteka  

18. 30.05.09  Wy-
cieczka 
tury-
styczna 
„Szla-
kiem 
Kaszub 
połu-
dnio-
wych”  
 

/miejsce odjazdu i 
godz. do ustale-
nia/  

 

19. 3.06.09  15.15 
16.30  

Język angielski 
Medycyna  

Biblioteka  

20. 6.06.09  9.00  Gimnastyka re-
kreacyjna  

Gimna-
zjum Nr 1  

21. 10.06.09  15.15 
16.30  

Język angielski 
Historia  

Biblioteka  

22. 17.06.09  16.30  Zakończenie 
semestru  

Biblioteka  

 
 

KASZUBSKI KARNAWAŁ  
 

W styczniu i lutym br.   
w ramach unijnego 

programu 
,,Popularyzacja tradycji 
i historii Kaszub  
w mikroregionie” 
realizowane było  
w Szkole Podstawowej 
nr 5 w Redzie zadanie 
pod hasłem ,,Kaszubski 
Karnawał”.  
W związku  

z powyŜszym odbyły się warsztaty poświęcone zwyczajom kaszub-
skim oraz plastyczne i muzyczne. Prowadzone były przez panie: 
Renatę Myślisz i Lidię Groenwald oraz panów:  Andrzeja Potrykusa 
i Marka Krawczyka.  

Celem warsztatów było przybliŜenie i zapoznanie mieszkańców 
Redy-Rekowa (starszych i młodszych) z tradycją i zwyczajami 
własnego regionu związanymi z okresem karnawału. Uczestnicy 
warsztatów uczyli się kilku tańców kaszubskich, które następnie 
zaprezentowali na szkolnych balach karnawałowych.  
Na zajęciach plastycznych wykonywali kotyliony i maski karnawa-
łowe z elementem kaszubskim. Przygotowali takŜe kaszubski wy-
strój sali na bal. 
Dodatkową atrakcją było przygotowanie róŜnorodnych potraw, które 
następnie ze smakiem degustowali. 

W warsztatach brali udział uczniowie naszej szkoły, ich rodzice 
oraz zainteresowani mieszkańcy Redy-Rekowa. 
Zwieńczeniem powyŜszych działań było zorganizowanie, osobno dla 
dzieci starszych i młodszych, balów karnawałowych, na których 
zaprezentowano nabyte umiejętności taneczne oraz wykonane prace.  

Bogusława Paszowska 
 

 

SKORZYSTAJ Z BOISKA ORLIK  2012 
 
Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu 
wolnego na boisku ORLIK 2012 mieszczą-
cego się na terenie Miejskiego Ośrodka Kul-

tury Sportu i Rekreacji  w Redzie przy ul. 
Łąkowej 59. 

Do dyspozycji mieszkańców Redy jest bo-
isko piłkarskie oraz wielofunkcyjne boisko 

do piłki siatkowej  
i koszykowej. 

Osoby zainteresowane rekreacją na ORLIKU 
2012 prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 

telefoniczne lub  
mailowe w MOKSiR.  

 
tel.  058 678 58 02, email: mok-

sir@moksir.reda.pl,  
 

szczegóły na stronie www.moksir.reda.pl 
 

Wynajęcie boiska jest bezpłatne! 



                                                                                                                    

                                                                                                                

    

                       Klub Bobasa                       Klub Bobasa                       Klub Bobasa                       Klub Bobasa    

         

    
M ALUCHY W KLUBIE BOBASA 

 
W Miejskim 
Przedszkolu 

nr 1  
w Redzie od 

września 
2008 do 
maja 2009  
działa „Klub 

Bobasa”, 
projekt 

finansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX, Działanie: 
9.5 przeznaczony dla dzieci z Redy. 

 Odbyło się juŜ 53  dwugodzinnych spotkań czyli 106 godzin  
dla dzieci w wieku 0,5 do 2,5 r.Ŝ.  i ich rodziców. W przyjaznej 
atmosferze i atrakcyjnie wyposaŜonych salach dzieci samodzielnie 
projektują swoją aktywność ruchową i czerpią radość z oswajania 
nieznanej przestrzeni. Specjaliści: logopeda, psycholog i neuropedia-
tria dyŜurują w określone dni i są do dyspozycji rodziców w ramach 
konsultacji indywidualnych. Doświadczona  nauczycielka organizuje 
ciekawe zajęcia dla bobasów, a we wtorki z akompaniamentem 
pianina dzieci uczestniczą w zabawach rytmiczno – ruchowych. 
„Klub Bobasa” to wartościowa forma wspierania rozwoju małego 
dziecka, cenna zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, a takŜe dająca 
satysfakcję kadrze realizującej ten projekt.  

Koordynator  projektu Lidia śak 

 
BAL W JURACIE DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU 

EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ W REDZIE  
I ZRZESZENIA KASZUBSKO – POMORSKIEGO Z REDY 

135 członków 
Polskiego 
Związku 

Emerytów 
Rencistów  
i Inwalidów 
oraz Zrzesze-
nia Kaszub-
sko – Pomor-
skiego Od-
dział  
w Redzie 
wzięło udział 
w zabawie 
karnawałowej 

w hotelu Lido w Juracie, na którą zaprosił właściciel hotelu – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój.  

Bal odbył się 19 lutego br. Na balu byli równieŜ  ksiądz kanonik 
Franciszek Lisiński z parafii p.w. WNMP w Redzie oraz pan Kazi-
mierz Okrój. Obaj są honorowym członkami PZERiI.  

Bale karnawałowe w Lido cieszą się od lat duŜym powodzeniem, 
a to za sprawą miłej atmosfery, profesjonalnej obsługi no i oczywi-
ście dobrej kuchni.    

Zabawa była wspaniała. Uczestnicy balu serdecznie dziękują panu 
Kazimierzowi Okrojowi za zaproszenie i sfinansowanie imprezy.  

Jan Wittbrodt 
UROCZYSTE OTWARCIE NOWYCH SAL  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W REDZIE  

 
W czwartek, 19 lutego 

w Zespole Szkół nr 2  
w Redzie odbyło się 
uroczyste otwarcie 
dwóch nowych sal 
lekcyjnych: języka 
angielskiego oraz 
matematyczno - 
geograficznej. Wśród 
licznie przybyłych na tę 

uroczystość gości znaleźli się m.in.: Burmistrz Miasta Redy, Krzysz-
tof Krzemiński,  
z–ca burmistrza Redy, Janusz Molak, radni, dyrektorzy redzkich 
placówek oświatowych oraz inni znamienici goście. Wszystkich 
bardzo serdecznie powitał dyrektor szkoły, Jan Skrobul, który przed-
stawił takŜe krótko starania i przebieg  tej inwestycji. Następnie 
przemówienie wygłosił burmistrz Redy, Krzysztof  Krzemiński. 
Wreszcie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie 
nowych sal przez proboszcza parafii Św. Wojciecha w Ciechocinie, 
Zbigniewa Kerlina. Zebrani goście zwiedzili sale oraz obejrzeli 
prezentację multimedialną poświęconą kolejnym etapom budowy 
klas. Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek  
dla wszystkich przybyłych.  

Estera Miotk, fot. Małgorzata Terlecka 

 
WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  

 Początek wiosny  
i zejście pokrywy lodowej na jeziorach otwiera moŜliwości wędko-

wania spławikowego. 
Są tacy, którzy nie 
mogą się juŜ 
doczekać widoku 
kolorowej atenki 

spławika, 
podskakującej na 
falach. Są teŜ 
wędkarze łowiący z 
sukcesami przez cały 
rok, którzy 
szczególnie zimą 
osiągają świetne 
wyniki. Dla przykładu 
kol. Janusz Sikorski 
złowił tej zimy w 
rzece Redzie wiele 
pięknych okazów. 
Dwa z nich na foto-
grafiach obok. 

CóŜ, niewielu 
wędkujących w Polsce moŜe poszczycić się takim okazem pstrąga 
tęczowego…Zwolenników spławika zapraszamy  
na najbliŜsze zawody naszego koła – właśnie spławikowe, które 
odbędą się 26 kwietnia na kanale Orle. Jest to świetne wiosenne 
łowisko płoci i leszcza, na którym od lat rozgrywane są zawody 
wędkarskie. Zapraszamy – start godz. 8:00.  
 Sprawy związane z kartą wędkarską i wykupem znaczków opłat 
za wędkowanie moŜna juŜ załatwiać w dogodniejszych godzinach -  
pon-pt 12:00 – 18:00 w OSK JANKAR na ul. Brzechwy 1A.  
Do znudzenia podajemy teŜ nr. tel. do skarbnika koła, który udziela 
wszelkich informacji na temat opłat i łowisk 0609 685 460 

Karol Kreft 

 

 
Nadbudowa łącznika w budynku  

Zespołu Szkół nr 2 w Redzie 
powierzchnia uŜytkowa: 120 m2 
koszt całkowity: 328 452,29 zł 
wykonawca robót: G-M Spółka o. o. z siedzibą  84-200 Wejhe-
rowo, ul. Czeladnicza 4 
 

pstrąg tęczowy 82cm/6,20kg 

troć wędrowna 89cm/3,50kg 

 



 

 
 

 
KAMPANIA SPOŁECZNA  

“W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” 
 
Na terenie, który obejmuje Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” około 15% mieszkańców domków jednorodzinnych 
przyznaje się, Ŝe spala odpady domowe we własnym piecu (badanie 
opinii społecznej 2003r.). Przyczyną tego zjawiska jest brak wiedzy  
i świadomości ludzi na temat szkodliwości spalania odpadów  
w piecach domowych. Tzw. „podwójna oszczędność” opału i kosztu 
wywozu odpadów to główne powody, dla których mieszkańcy nie-
świadomi skutków takiego postępowania decydują się na to rozwią-
zanie. 
 
Prawda jest inna. Domowe instalacje nie są wyposaŜone w Ŝadne 
urządzenia do oczyszczania spalin. Oznacza to, Ŝe wraz z dymem do 
atmosfery przedostają się m.in. dioksyny i furany. Niskie kominy 
domków jednorodzinnych i duŜa wilgotność powietrza sprzyja opa-
daniu toksycznych substancji w najbliŜszym sąsiedztwie, gdzie 
przenikają do gruntu, kumulowane są w roślinach m.in. warzywach  
i owocach oraz mięsie zwierząt, które spoŜywamy. Wdychane są 
równieŜ przez nas wraz z powietrzem i stają się źródłem zaburzeń 
układu oddechowego i gospodarki hormonalnej organizmu, osłabie-
nia układu odpornościowego, a takŜe chorób nowotworowych. Pła-
cimy więc najwyŜszą cenę - tracimy zdrowie. Wybierając spalanie 
śmieci ponosimy długotrwałe konsekwencje nie ograniczające się do 
przykrego zapachu poniewaŜ toksyny uwolnione do środowiska 
pozostają w nim na stałe.  
 
Spalając odpady domowe nadające się do recyklingu to takŜe strata 
cennych surowców, których powtórne wykorzystanie chroni zasoby 
naturalne, zmniejsza zuŜycie energii  elektrycznej, wody, itp. Intere-
sująca jest na tym tle nasza niechęć do profesjonalnych instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów, które stosują nowoczesne 
techniki redukowania emisji zanieczyszczeń przez co są bezpieczne i 
ekologicznie. 
 
 

 
 
 
Kampania dotycząca szkodliwości spalania odpadów w piecach 
domowych prowadzona jest przez Związek kolejny raz. Obecna p.t. 
“W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”, rozpoczęła się 
jesienią ubiegłego roku. Jest ona realizowana we współpracy  
z gminami, WFOŚ i PFOŚ w Wejherowie i Pucku.  
Podobnie jak wcześniej, jej celami są przede wszystkim: 
- budowa świadomości mieszkańców w zakresie zagroŜeń dla śro-
dowiska i zdrowia człowieka, wynikających ze spalania odpadów w 
piecach domowych, 

- promowanie działań zmierzających do zmniejszenia emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery, 
- dąŜenie do ukształtowania wśród mieszkańców postawy tzw. „sa-
mokontroli” sąsiedzkiej, 
- promowanie nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów,  
w tym bezpiecznych ekologicznie instalacji do termicznego prze-
kształcania odpadów. 
 
Adresatami, do których skierowana jest 
kampania są głównie mieszkańcy domków 
jednorodzinnych, ogrzewanych ciepłem  
z pieców na paliwo stałe, a takŜe mieszkańcy, 
którzy borykają się z problemem spalania 
odpadów przez ich sąsiadów.  
 
Poprzez kampanię chcemy: 
- ograniczyć nawyk spalania odpadów w paleniskach domowych, 
- poprawić jakość powietrza w regionie poprzez zmniejszenie emisji 
pyłów oraz związków niebezpiecznych dla zdrowia człowieka,  
tj. dioksyny, furany, związki chloru i fluoru, tlenki azotu, siarki, 
tlenek węgla oraz metale cięŜkie, 
- wykształcić i utrwalić nawyk prawidłowego postępowania  
z odpadami, 
- podnieść świadomość w zakresie gospodarowania odpadami  
z zastosowaniem ekologicznie bezpiecznych technologii.  
Wszystkie działania powinny przełoŜyć się na poprawę jakości 
zdrowia oraz Ŝycia mieszkańców w regionie. 
 
Kampania ma charakter medialny. Przy jej realizacji współpracuje-
my z TVP Gdańsk i TK CHOPIN, które od listopada do stycznia 
emitowały film p.n. “Niech Cię oświeci światłość  
ze śmieci”. Dzięki Gryf Media Centrum na przełomie listopada  
i grudnia był on takŜe wyświetlany na ekranach LCD w 46 liniach 
komunikacji miejskiej w Gdyni. Radio Gdańsk w dniach 21.XI.-
18.XII. przeprowadziło emisję spotu radiowego oraz konkursu eko-
logicznego p.n. “Zielony Komin”, który był poświęcony problemom 
spalania odpadów w piecach domowych.  
Od grudnia 2008 do lutego 2009 pojawiły się publikacje prasowe  
w biuletynach gminnych.  
 
We wszystkich gminach Związku prezentowany był plakat reklamu-
jący akcję o tym samym tytule. Obecnie trwa jeszcze konkurs dla 
najmłodszych dzieci p.n. “Małe dzieci nie chcą śmieci - Spalanie 
Śmieci Szkodzi i Szpeci”. 
 

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  
 

 
 
 
 
 


