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24 września br. odbyło się przekazanie placu pod budowę zespołu 
boisk (boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i 
koszykowej) oraz budynku sanitarno-szatniowego z niezbędną infra-
strukturą techniczną dla potrzeb programu „Moje boisko – Orlik 
2012” przy Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie.  

Boisko będzie miało nawierzchnię z tworzywa poliuretanowego, 
odpornego na ścieranie i temperaturę oraz sztuczną murawę. 3 paź-
dziernika br. rozpoczęły się prace, które potrwają do połowy listopa-
da. Koszt realizacji inwestycji to ok.1 milion 310 tysięcy złotych.  

Miasto uzyskało na ten cel 330 tysięcy z ministerstwa i 330 tysię-
cy z urzędu marszałkowskiego. Pozostała kwota to wkład własny 
gminy.  
 

FORUM PRZEWODNICZ ĄCYCH  
RAD GMIN I POWIATÓW POMORZA  

 
W dniach 26-27 września br. od-

było się kolejne spotkanie Forum 
Przewodniczących Rad Gmin i 
Powiatów Pomorza. Tym razem 
odbyło się ono w miejscowości 
Charzykowy koło Chojnic i zostało 
zorganizowane przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Brusach Roberta 

Skórczewskiego. W forum oprócz Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Redzie Kazimierza Okroja udział wziął Wiceprzewodniczą-
cy Dariusz Czylkowski. Dodatkowo poniewaŜ tematyka forum w 
duŜej mierze dotyczyła zagospodarowania przestrzennego w forum 
uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej i 
Ochrony Środowiska Katarzyna Fedde. Posiedzenie forum popro-
wadził Kazimierz Okrój Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie.  

W czasie spotkania odbyły się prezentacje na następujące tematy: 
„Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskie-
go oraz obszaru metropolitarnego”, „Planowanie przestrzennego 
obszarów wiejskich”, „Farmy wiatrowe”, „Zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne”. PowyŜsze  

zagadnienia wyjaśniali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego i Politechniki Gdańskiej. Po kaŜdym  z 
tematów był czas na pytania, dyskusje i komentarze. W ramach  
spraw bieŜących przewodniczący rad wybrali wiceprzewodniczące-
go forum oraz zgłaszali tematy, które chcieliby aby w przyszłości 
zostały poruszone na forum.   

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza po-
wstało dzięki inicjatywie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego. Celem fundacji są 
róŜnego rodzaju działania na rzecz środowiska samorządowego. 
Fundacja zajmuje się między innymi przygotowywaniem i prowa-
dzeniem szkoleń, konsultacjami i doradztwem dla samorządów, 
tworzeniem opracowań dotyczących planowania strategicznego w 
jednostkach samorządu terytorialnego a takŜe prowadzeniem badań 
naukowych. 

(tekst: Kazimierz Okrój) 
 

INWESTYCJE NA TERENIE REDY W ROKU 2008 
 

Dobiega końca największa inwestycja z zakresu gospodarki wod-
no - ściekowej na terenie Redy realizowana przez PEWiK Gdynia, 
w ramach kontraktu dofinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej (Fundusz Spójności). Nasze Miasto wzbogaciło się o ok. 50 
km sieci kanalizacji sanitarnej i 18 km sieci wodociągowej.   

W ciągu tego roku zrealizowano bardzo wiele inwestycji z zakre-
su modernizacji redzkich dróg i pieszych ciągów komunikacyjnych. 
Na wiosnę wykonano modernizację ulicy Gdańskiej na odcinku od 
ul. Cechowej do dworca kolejowego. Dokonano teŜ częściowej 
modernizacji nawierzchni asfaltowych ulic: Sobieskiego i będących 
w najgorszym stanie odcinków ulicy Gniewowskiej. Wykonano 
nawierzchnię asfaltową na terenie przedszkola samorządowego 
przy ulicy Gniewowskiej. Wykorzystując płyty drogowe zdemon-
towane z ulicy Szkolnej i dróg montaŜowych firmy Koksik utwar-
dzono ul. Kwiatową w rejonie 12-Marca i Podleśną w Rekowie. W 
ramach współpracy miasta z deweloperem Semeko wykonano, z 
kostki brukowej, nowy odcinek ul. Fenikowskiego wraz z placem 
przed kościołem św. Antoniego oraz odcinki ulic Brzechwy i Mic-
kiewicza. Powstały w ten sposób nowe, wewnątrzosiedlowe połą-
czenia komunikacyjne. Całkowicie zmodernizowano ulicę Nową w 
Ciechocinie na odcinku od ul. Brzozowej do jazu na rzece Redzie, 
wykonując nawierzchnię i chodniki z kostki brukowej. Wykonano 
długo oczekiwaną sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych 
przez ul. Wejherowską w Pieleszewie, w okolicach ul. Warzywni-
czej. Usprawniono wyjazd z ulicy Obwodowej do ulicy Gdańskiej 
w kierunku Gdyni. Mimo duŜych oporów DGBDiA, zarządcy drogi 
krajowej nr 6 (ulica Gdańska), udało się wykonać wyjazd z ul. Ob-
wodowej dwoma pasmami ruchu w lewo. Wykonano zatoki posto-
jowe przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Łąkowej uwalniając plac 
przed szkołą od parkujących tam nagminnie samochodów.  

Zakończono modernizację chodnika przy ulicy Gdańskiej na odcinku od 
dworca PKP do ul. Cechowej porządkując równieŜ teren zieleni w trójkącie 
Gdańska – Cechowa. UdroŜniono dojście do osiedla „Przy młynie” od strony 
przejścia podziemnego przy dworcu PKP – przestawnio kiosk z gazetami i 
wykonano nowy odcinek chodnika. Poprawiono komunikację na końcu Al. 
Jana Pawła II przy poczcie, wykonując łagodną pochylnię dla pieszych. 
Wykonano II etap robót przy chodniku w ul. Topolowej na odcinku od ul. 
Wiśniowej do ul. Brzozowej. Na terenie przyszłego parku miejskiego przy 
rzece Redzie wykonano nowe alejki pieszo-rowerowe z kostki brukowej 
„bezfazowej” na odcinkach od ul. 1-go Maja do przedszkola oraz od osiedla 
wielorodzinnego do ul. Olchowej, wykonując równieŜ odpowiednie pochyl-
nie dla niepełnosprawnych, wózków i rowerów.   
            

(dok. str. 2) 



DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE OTRZ-

MAŁA MEDAL  „Z A ZASŁUGI DLA POWIATU WEJHEROWSKIEGO ” 
 
Podczas tegorocznych, 
IV Dni Kultury 

Powiatu 
Wejherowskiego, 

które odbywały się w 
dniach od 26 do 28 
września, przyznano 
medale „Za Zasługi dla 

Powiatu 
Wejherowskiego”. W 

tym roku jeden medal trafił do Redy. Otrzymała go Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie pani BoŜena Natzke.     

Pani BoŜena Natzke urodziła się w Rumi. Od 1985 roku pracuje w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie - jako kierownik Filii, a od 
1986 roku jest jej dyrektorem. W 1992 roku ukończyła studia wyŜ-
sze na Uniwersytecie Gdańskim, jest teŜ absolwentką studiów pody-
plomowych z zakresu zarządzania. 

Praca pani dyrektor znajduje duŜe uznanie wśród czytelników  
i władz samorządowych. W 2002 roku bibliotece w Redzie przyzna-
no medal „ZasłuŜony dla Miasta Redy”. Budynek biblioteczny jest 
zmodernizowany i przystosowany do obsługi osób niepełnospraw-
nych. W latach 1994 – 2007 wdroŜono system  komputeryzacji 
placówki. W 2003 roku utworzono czytelnię internetową. Ponadto 
biblioteka posiada własną stronę internetową oraz kompletną infor-
mację elektroniczną o księgozbiorze.  

W 1992 roku bibliotece nadano imię kaszubskiego pisarza, regio-
nalisty i działacza  społecznego Hieronima Derdowskiego. Od tego 
czasu głównym nurtem działalności kulturalnej jednostki jest pro-
mocja i popularyzacja regionalizmu kaszubskiego. W 2004 roku 
utworzono w bibliotece Galerię „W Hirkowej Izbie”, w której swoje 
prace wystawiają regionaliści. W bibliotece znajduje się siedziba 
redzkiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w którym 
pani BoŜena Natzke pełni funkcję sekretarza.  

W 2006 roku za pracę na rzecz Zrzeszenia otrzymała medal 50-
lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wydano wspólnie biogra-
fię redzkiego rzeźbiarza Izajasza Rzepy. Corocznie odbywają się 
seminaria poświęcone literaturze kaszubskiej i konkursy recytator-
skie literatury kaszubskiej „Rodnô Mòwa”.  Od 2004 roku przy 
udziale: Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych „INE-
RA”, a od 2007 roku Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki w Redzie 
-  w bibliotece organizowane są zajęcia w ramach „Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku”. 

Dzięki inicjatywie pani dyrektor biblioteka w Redzie moŜe po-
chwalić się dobrą współpracą ze szkołami i innymi placówkami 
kulturalno-oświatowymi, w tym z Powiatową i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Wejherowie. Placówka uczestniczy teŜ w wielu impre-
zach kulturalno-oświatowych organizowanych przez pokrewne 
placówki (np. „Z  ksiąŜką pod pomorskie strzechy”). Wysoka ocena 
działalności bibliotecznej odnotowana została w monografii poświę-
conej miastu Reda.    

Za osiągnięcia w rozpowszechnianiu kultury biblioteka juŜ w 
1988 roku otrzymała Dyplom Honorowy Ministra Kultury. Pani 
BoŜena Natzke jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich i na wniosek w/w Stowarzyszenia w 2007 roku 
otrzymała Srebrny KrzyŜ Zasługi.     

 
RAJD ROWEROWY W RAMACH  

EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU  
 

22 września br. w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu 
urząd miasta zorganizował dla mieszkańców rajd rowerowy po 
Redzie.  
W rajdzie wzięło udział 18 uczestników. Głównie emeryci, osoby 
które nie pracują lub miały tego dnia wolne.  
Warto dodać, Ŝe dwie osoby „wyróŜniały” się wiekiem. Miały po 
ponad 80 lat (87 i 82 lata), a podołały trasie rajdu pokonując ją 
rewelacyjnie mimo deszczu i chłodu, bo pogoda tego dnia zupełnie 
nie dopisała.  

W połowie trasy zziębnięci uczestnicy rajdu odpoczęli w stad-
ninie koni państwa Lezner, gdzie czekała na nich grochówka i ciepła 
herbata. W rajdzie wziął udział przedstawiciel Wejherowskiego  

Towarzystwa Cyklistów, z którym to Towarzystwem mamy nadzieję 
nawiązać  szerszą współpracę w kolejnych latach.  
 

 
 
Tego dnia burmistrz miasta równieŜ przyjechał do pracy rowerem, 
ale niestety w związku z obowiązkami słuŜbowymi nie mógł uczest-
niczyć w rajdzie.  

 
M IEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W REDZIE  

 
13 października br. w przeddzień święta nauczycieli, burmistrzowie 
miasta spotkali się w urzędzie  z dyrektorami redzkich szkół i przed-
szkoli oraz nagrodzonymi i wyróŜnionymi nauczycielami. W spo-
tkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Edukacji, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej Rady Miejskiej w Redzie oraz przedstawi-
ciele oświatowych związków zawodowych. 
Nagrody Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia dydaktyczno – 
wychowawcze otrzymali GraŜyna Napieraj (Zespół Szkół Nr 2), 
Gabriela Okrój (Zespół Szkół Nr 1), Alina Gajewska (Zespół Szkół 
Nr 1). Nagrody burmistrza za osiągnięcia organizacyjne w zarządza-
niu szkołą otrzymali dyrektorzy szkół: Danuta  Basendowska (Szko-
ła Podstawowa Nr 2), Mirosław RoŜyński (Szkoła Podstawowa Nr 
6). Listy gratulacyjne zostały wręczone Hannie śuk (Zespół Szkół 
Nr2), Karolinie Hajdel (Zespół Szkół Nr 2), Bogumile Drewek 
(Szkoła Podstawowa Nr 6), Joannie KryŜa (Szkoła Podstawowa Nr 
6), Wiesławie Ziemann (Szkoła Podstawowa Nr 6). 
 

INWESTYCJE NA TERENIE REDY W ROKU 2008 
 
(dok. ze str. 1) 

Wykonano i oddano do uŜytku pierwszą część zadaszonej trybuny 
przy głównym boisku MOKSiR. Wykonano niwelację i nową na-
wierzchnię boiska w Rekowie – przemieszczono ponad 4000 m3 
gruntu. Na początku października oddano do eksploatacji pierwsze 
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy redzkim li-
ceum. Inwestorem było Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Trwa-
ją prace przy kolejnych dwóch boiskach: na terenie MOKSiR, reali-
zowane w ramach programu Orlik 2012 oraz na placu przy Szkole 
Podstawowej nr 2 na osiedlu SM „Reda”. Trwa budowa sal gimna-
stycznych przy Szkole Podstawowej nr 6 oraz przy Szkole Podsta-
wowej nr 5. Sale zostaną oddane do uŜytku we wrześniu 2009 r. 
Trwa rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Brzozowej w Ciecho-
cinie o dwie nowe sale lekcyjne. Ich uruchomienie planowane jest z 
początkiem II semestru roku szkolnego 2008/2009.   

Trwa gruntowna modernizacja ul. Puckiej na odcinku od skrzy-
Ŝowania z ul. Gdańską do przejazdu kolejowego przy ul. 12 Marca. 
Jest to droga o duŜym natęŜeniu ruchu, stąd wynikają związane z 
prowadzonymi robotami uciąŜliwości. Planowany termin zakończe-
nia robót to koniec grudnia br. W końcowej fazie są przetargi na 
wykonanie ciągu pieszo - jezdnego w ulicach Korzenna - Sosnowa 
oraz pętli autobusowej przy Al. Lipowej. Obie inwestycje realizo-
wane będą jeszcze w tym roku. W III dekadzie października roz-
poczną się prace związane z rozbudową parkingu przy Urzędzie 
Miasta w Redzie.   

(Burmistrz Miasta Redy – Krzysztof Krzemiński) 
 
 



ŚWIĘTO PLONÓW WILE ŃSZCZYZNY  
 

 
 
Na zaproszenie Mer Rejonu Samorządu Wileńskiego Pani Marii 
Rekść oraz Starosty Gminy AviŜenie Pana Michała Bortkiewicza w 
Wilnie przebywała delegacja miasta Redy w osobach: zastępca 
burmistrza Janusz Molak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Teresa Tkaczyk, Przewodnicząca Komisji Finansowej Karolina 
Bochan, radna Aleksandra Kargol oraz radna Małgorzata Lewińska.  
Wizyta związana była z odbywającym się Świętem Plonów na Wi-
leńszczyźnie. 27 września 2008 r. w malowniczej scenerii w pałacu 
w Piekieliszkach naleŜącego kiedyś do Marszałka Józefa Piłsudskie-
go odbyły się DoŜynki Samorządu Rejonu Wileńskiego, w których 
wzięło udział wielu znakomitych gości m.in. ambasador Stanów 
Zjednoczonych ameryki, ambasador Japonii, ambasador Bułgarii 
oraz przedstawiciele polskiego parlamentu i zaproszeni na tę uroczy-
stość przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów z Polski.  
Na specjalnie przygotowanych stoiskach siedemnaście gmin Samo-
rządu Rejonu Wileńskiego prezentowało swoje obfite plony oraz 
składało dary Pani Mer Marii Rekść. Wizyta delegacji miasta Redy 
na Litwie związana była z dalsza współpracą partnerską. Przy tej 
okazji poruszono problemy w szkolnictwie z jakimi borykają się 
polskie dzieci w szkołach, zaoferowano pomoc w tym kierunku. 
Delegacja z Redy przyjęta został bardzo serdecznie.  

(tekst: Teresa Tkaczyk) 

 
DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA 2008 

 
20 września 2008 roku 
(sobota) odbył się Dzień 
Pieczonego Ziemniaka. 
Podczas pierwszej części 
spotkania rodzice, repre-
zentanci kaŜdej z klas, 
przygotowywali pyszne 
sałatki warzywne, których 
podstawowym składnikiem 
był ziemniak. W tym 
czasie uczniowie 
pracowali nad kolorowymi 
posterami, na których 
przedstawione były 
ciekawe przepisy na 
potrawy z ziemniaków. Po 
prezentacji swoich 
przepisów klasy udały się 
na plac przyszkolny, gdzie 

odbyły się zawody sportowe. Wyłonieni wcześniej przedstawiciele 
dzielnie rywalizowali w konkurencjach, w których głównym rekwi-
zytem był ziemniak. Na zakończenie spotkania rodzice zaprezento-
wali istne arcydzieła kulinarnej sztuki sałatkowej. Wreszcie wszyscy 
zebrani przystąpili do konsumpcji sałatek oraz pieczonych ziemnia-
ków z ogniska. KaŜdy mógł spróbować specjałów przygotowanych 
na poŜegnanie tegorocznego lata. 

(tekst, foto: Paweł Szymański) 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE „N ASZE REGIONY 

DAWNIEJ I DZI Ś”  REALIZOWANYM W LATACH 2005 
– 2008 PRZEZ SZKOŁ Ę PODSTAWOWĄ NR 3 W RE-

DZIE  
 
W lipcu 2008 roku SP Nr 3 w Redzie zakończyła realizację Partner-
skiego Projektu Szkół - Comenius „Nasze regiony dawniej i dziś”. 
Projekt był realizowany przez szkoły podstawowe z Austrii, Wielkiej 
Brytanii, Łotwy, Turcji i Polski. Szkoła w Redzie była koordynatorem 
projektu. 
 

Główne cele projektu to zdobycie wiedzy o swoim regionie oraz o 
regionach krajów partnerskich, a szczególnie – wiedzy na temat 
pracy i zawodów (I rok projektu), czasu wolnego (II rok projektu), 
oraz tradycji kulinarnych (III rok projektu), przezwycięŜanie uprze-
dzeń, kształtowanie tolerancji i wzajemnego zrozumienia, zwiększa-
nie motywacji dzieci do nauki języków obcych oraz pogłębienie 
umiejętności w zakresie posługiwania się ICT. 

W ciągu trzech lat wspólnej pracy powstało wiele ciekawych prac 
plastycznych, kalendarze, gry planszowe, albumy, drzewa genealo-
giczne, sztuki teatralne, filmy, prezentacje multimedialne, płyty z 
nagraniami piosenek, ksiąŜka kucharska. Szkoły wymieniały się 
wypracowanymi materiałami, aby poznać regiony krajów partner-
skich. 

Wizyty robocze oraz wizyty studyjne dyrektorów szkół ułatwiały 
planowanie działań, wymianę produktów końcowych i wymianę 
doświadczeń. Odbyło się siedem spotkań nauczycieli i dyrektorów, 
w tym wizyta przygotowawcza i jedna z wizyt roboczych w Redzie, 
poza tym wizyta w Austrii, Turcji, na Łotwie oraz dwie wizyty w 
Wielkiej Brytanii.  

Na realizację projektu szkoła w Redzie otrzymała w ciągu trzech 
lat 70.118,24 zł. Z pieniędzy tych zakupiono m.in. kamerę cyfrową, 
aparat cyfrowy, drukarkę płyt, zestaw DVD, monitor i stolik, a takŜe 
słowniki języka angielskiego i materiały biurowe. Sfinansowano 
takŜe wycieczki młodzieŜy, kursy oraz wyjazdy zagraniczne nauczy-
cieli i dyrektora szkoły.  

Projekt przyczynił się do zwiększenia umiejętności językowych 
nauczycieli i uczniów, poszerzenia wiedzy o krajach partnerskich i 
ich kulturach, zwiększenia umiejętności w zakresie nowoczesnych 
technologii informacyjno – komunikacyjnych. Nawiązanie 
współpracy miedzy nauczycielami zaowocowało wymianą dobrych 
doświadczeń. 

(tekst:GraŜyna Napieraj) 

M IĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIE śOWA UCZNIÓW 
REDZKICH GIMNAZJÓW  

W dniach od 13 do 17. października 60-osobowa grupa uczniów z 
Gimnazjum nr 1 i 2 w Redzie wzięła udział w kolejnej wymianie 
młodzieŜowej ze szkołą Van der Capellen w Zwolle, w Holandii.  
 

Nasi uczniowie spędzili kilka dni mieszkając w domach holenderskiej 
młodzieŜy. W programie wyjazdu była m.in. jednodniowa wycieczka do 
Amsterdamu, wizyta na cmentarzu wojennym w Arnhem Osterbeek, wspólne 
zajęcia sportowe oraz liczne spotkania i zajęcia integracyjne i poznawcze z 
uczniami holenderskimi.  

Jak co roku, dla naszej młodzieŜy ten wyjazd to nie tylko kilka dni inten-
sywnego ćwiczenia języka angielskiego, ale przede wszystkim okazja do 
interesujących spotkań z nowymi ludźmi oraz do ciekawych obserwacji ich 
Ŝycia codziennego.   

Takie wyjazdy są nieocenioną lekcją otwartości, tolerancji i poszanowania 
dla innych. Poszerzają horyzonty poznawcze naszej młodzieŜy, pomagają 
przełamywać bariery językowe oraz uczą dostrzegać walory róŜnorodności 
kulturowej innych krajów europejskich. Wspólny wyjazd jest jednocześnie 
okazją do większego zbliŜenia i integracji młodzieŜy z obu redzkich gimna-
zjów.  

(tekst: Iwona Nowicka) 

 

 
 

Burmistrz Miasta  
przyjmuje interesantów 

w poniedziałki 
w godz. 13.00 - 17.00 

 



 

WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  
 

 
 
Dnia 21 września, zawodami spinningowymi Troć Redy, nad rzeką 
Redą, zamknęliśmy roczny cykl zawodów wędkarskich w naszym 
kole. Wśród kilkunastu wędkarzy niełatwa sztuka złowienia troci 
udała się tylko jednemu - Krzysztofowi Czarneckiemu, który oczy-
wiście zwycięŜył. Drugą punktowaną rybę - pstrąga złowił najlepszy 
w tym sezonie Łukasz Bertrand. Trzecia ryba padła poza konkuren-
cją. 
Przypominamy wędkarzom, Ŝe 1-go października rozpoczął się 
sezon ochrony tarła troci i łososia, który potrwa do końca roku. 
Jednocześnie przestrzegamy kłusowników, iŜ wzorem lat ubiegłych 
nasza StraŜ Rybacka we współdziałaniu z Policją, StraŜą Graniczną i 
śandarmerią Wojskową oraz grupą ochotników-wędkarzy będzie 
dzień i noc strzegła rzeki, i trących się ryb łososiowatych przed 
amatorami darmowego rybiego mięsa. 
O wynikach tych akcji, a takŜe wielkości stada tarłowego w tym 
sezonie napiszę w kolejnych numerach biuletynu.  

 (tekst: K.Kreft) 

 
UKS JEDYNKA REDA VICE M ISTRZAMI POLSKI  

JEDENASTOLATKÓW  
 
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” Reda 
uczestniczyli w dniach 19 – 20 września 2008r. w XIII finałowym 
turnieju o Puchar TP im. Marka Wielgusa w Bydgoszczy, który 
uznawany jest za nieoficjalne Mistrzostwa Polski Jedenastolatków.   
Finał był kulminacją rozgrywek, które toczyły się od kwietnia br. 
Łącznie wzięło w nich udział ponad 15 000 dziewczynek i chłopców 
z całej Polski. Klub UKS 1 Reda reprezentował woj. pomorskie. 
Chłopcy od pierwszego meczu w grupie wysoko postawili poprzecz-
kę wygrywając 2:0 z UKS Promień śary, a następnie kolejno UKS 
Siódemka Szczecinek 2:1 oraz SP15 Bydgoszcz 3:1. Zajęli I miejsce 
w grupie i w ćwierćfinale rywalizowali z druŜyną SP1 Grodzisk, 
która wyeliminowała w finałach wojewódzkich druŜynę Lecha 
Poznań. Reda pokazała na co ją stać i po bardzo ładnym meczu 
zdeklasowała Grodzisk 5:0. W półfinale redzcy piłkarze wygrali 2:1 
z „kuźnią” piłkarskich talentów SMS Łódź. Drugim zespołem, który 
dotarł do finału była druŜyna Jagiellonii Białystok, ale niestety tym 
razem UKS „Jedynka” Reda przegrała 2:1. Mimo to młodzi piłkarze 
odnieśli znaczący sukces, zostając vice Mistrzami Polski Jedenasto-
latków, przynosząc ogromną reklamę naszemu miastu. 
Skład druŜyny: 
Trener: Zbigniew Elwart 
1. Rafał Bruzda 
2. Sebastian Kwaśnik 
3. Patryk Regulski 
4. Krzysztof Pestilenz 
5. Sebastian Grzenkowicz 
6. Oskar Staniszewski 
7. Oskar Cyra 
8. Krzysztof Ruchniewicz 

9. Sebastian Jastrzębski 
10. Daniel Ściepura 
 

NOWY PROJEKT EUREKA  I MOPS DLA KOBIET  
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH  

 
Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywno-
ści „EUREKA” z Redy rozpoczęło w ubiegłym miesiącu projekt 
„Pomysł na PLUS-Porozumienie Lokalnych Ugrupowań Społecz-
nych” w partnerstwie z Urzędem Miasta w Redzie i Regionalnym 
Centrum Informacji w Gdańsku finansowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Jednocześnie przystępuje do realizacji kolejne-
go projektu z EFS skierowanego do kobiet długotrwale bezro-
botnych, który umoŜliwia im zdobycie kwalifikacji w jednym z 
trzech zawodów: opiekunki do dzieci lub asystenta osoby starszej 
bądź specjalisty ds. projektów unijnych. Partnerami w projekcie są 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie oraz Miejskie Przed-
szkole nr 2 im. Juliana Tuwima. Zainteresowane osoby prosimy o 
kontakt z p. Łukaszem Gerwatowskim tel. 660 850 047 lub mail: 
lukasz.gerwatowski@wp.pl. 
 
 

IV  REDZKIE IMPRESJE 
 
Stowarzyszenie Twórców Sztuki i  Rękodzieła Artystycznego 
KUNSZT z Redy zaprasza na wystawę: 

 
IV Redzkie Impresje pt. "Barwy, zmysły, nastroje"  

25-27 października 2008 
Aula Zespołu Szkół Nr 1 Reda ul. Łąkowa 36/38. Wstęp wolny. 

 
W programie 
 
24.10 godz.18.00 WernisaŜ 
• Uroczyste otwarcie wystawy 
• Słowo wstępne - prezes Stowarzyszenia Beata Zawal - Brzeziń-

ska. 
• Wystawa roślin Gospodarstwa Szkółkarsko - Ogrodniczego R. 

Melcer. 
• Koncert muzyczny z cyklu wtorkowych koncertów muzycz-

nych organizowanych  przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji. 

25 - 26.10 wystawa czynna  w godz. 11.00 - 18.00  
27.10. wystawa czynna w godz. 9.00 - 15.00   
Redzkie Impresje są cykliczną wystawą członków Stowarzyszenia 
KUNSZT. Mają na celu zaprezentowanie mieszkańcom miasta i 
powiatu artystów działających w Redzie oraz ich dokonań w dzie-
dzinie sztuki i rękodzieła artystycznego. Nowością tegorocznych 
"Impresji" oprócz decoupage`u  będzie witraŜ. Mecenasem wystawy 
jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie i Urząd Miasta w Redzie. 

 

(tekst: Beata Zawal – Brzezińska) 

 
KOMUNIKAT 

Zmiana trasy autobusu linii nr 8 w Redzie 
W związku z utrudnieniami w ruchu na ul. Puckiej w Redzie 

(roboty drogowe ) Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z 
o.o. uprzejmie informuje, Ŝe od dnia 15.10.2008r – do odwołania 

– linia nr 8 będzie kursować do Dworca PKP Reda z pominię-
ciem Ciechocina (tj. z Wejherowa drogą krajową nr 6 do Dworca 
PKP Reda ). W tym czasie będą pomijane przystanki znajdujące 
się w Redzie przy ul. Puckiej, tj. „Reda Urząd Miejski”, „Pucka / 
Nowa” i „Ciechocino Pętla”. Przepraszamy PasaŜerów za utrud-

nienia. Całodobowa informacja na stronie 
www.mzkwejherowo.pl  oraz Dyspozytor MZK Wejherowo 

058 572 29 33 

Urząd Miasta w Redzie i Fundacja Filar  
zapraszają mieszkańców, 14 listopada br. na godz. 17:30 do 

Zespołu Szkół nr 1 w Redzie  
na spotkanie z dzielnicowym  

w ramach projektu: 
„Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu” 



 
POPULARYZACJA TRADYCJI I HISTORII KASZUB  

W MIKROREGIONIE 
 
Pod koniec roku 2007 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana DrzeŜdŜona 
w Redzie, w partnerstwie z fundacją „Perła Małego Morza” z Pucka, 
opracowała projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO 
KAPITAŁLUDZKI; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach, Działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich. Dnia 8 stycznia 2008 roku Wniosek o dofinan-
sowanie realizacji projektu „Popularyzacji tradycji i historii Kaszub 
w mikroregionie” został złoŜony w Urzędzie Marszałkowskim w 
Gdańsku w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2007.  
Dnia 21.01.08 otrzymaliśmy wiadomość, Ŝe nasz wniosek przeszedł 
pomyślnie weryfikację formalną, zaś 10.03.08 -  równieŜ meryto-
ryczną. Został zakwalifikowany do dofinansowania.  
Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców do działa-
nia, tworzenia i integracji na rzecz edukacji w szeroko pojętym 
znaczeniu. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres roku – od 
01.05.08 r. do 01.05.09 r. i zawiera następujące po sobie zadania: 
Dzień Patrona Szkoły (V.08 i IV.09); Festyn z okazji XV-lecia 
szkoły (V.08); Dzień Kaszubski (VI.08); Konkurs Języka i Kultury 
Kaszubskiej (XI.08); Wigilia Kaszubska (XII.08); Kaszubski Kar-
nawał (I-II.09); Badania związane ze współczesnym stanem świa-
domości etnicznej Kaszubów (V.08 – V.09); Konkurs na temat 
Patrona szkoły (II-IV.09); Zarządzanie projektem, ewaluacja i pro-
mocja (V.08 – V.09). 
Zadanie 1.  
Dzień Patrona Szkoły 

 
– przypadający w dniu urodzin Jana DrzeŜdŜona – 16 maja - w tym 
roku połączony był z obchodami XV-lecia szkoły i 5-lecia nadania 
imienia. Na uroczystej akademii uczniowie przedstawili zaproszo-
nym gościom krótką historię szkoły oraz sylwetkę Jana DrzeŜdŜona. 
Uczniowie szkoły pięknie mówili po kaszubsku, śpiewali piosenki i 
tańczyli. W przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości zaanga-
Ŝowanych było 50 uczniów oraz 20 pracowników szkoły. Przebieg 
święta szkolnego udokumentowano za pomocą aparatów fotogra-
ficznych oraz kamery, zaś w pokazie multimedialnym wykorzystano 
rzutnik – sprzęt ten został zakupiony z funduszy projektu. Następnie 
zorganizowano dla uczniów warsztaty rękodzieła ludowego, prowa-
dzone przez panów: Józefa Roszmana i Romana DrzeŜdŜona. Łącz-
nie 70 dzieci uczestniczyło w zajęciach z rzeźbiarstwa, rogarstwa, 
wytwarzania masła, cukierków i tabaki, a takŜe zabaw ludowych 
(chodzenie na szczudłach, nartach Woltana i inne). Poprzez ręko-
dzieło ludowe oraz zabawę dzieci nauczyły się wiele na temat ka-
szubskich tradycji oraz podniosły swoje umiejętności w zakresie 
komunikacji, funkcjonowania w grupie, kreatywności, zwiększyły 
swoją samoocenę i nabrały pewności siebie.  
Zadanie 2.  
Festyn z okazji XV-lecia szkoły 
– urządzono tego samego dnia od 14.00 do 19.00, zapraszając na tę 
imprezę nie tylko dzieci, ale takŜe ich rodziców i innych mieszkań-
ców Redy. Całość prowadził niezrównany gawędziarz kaszubski – 
Józef Roszman, który wraz z kapelą wykonywał znane pieśni ka-
szubskie. W trakcie festynu zorganizowano pokaz obrazów malowa-
nych na szkle przez uczniów pod kierunkiem pani Lidii Groenwald; 
chętni mogli takŜe spróbować tej techniki. Wykorzystano tu zaku-

pione ze środków projektu sztalugi oraz antyramy i farby. Zgroma-
dzeni mogli takŜe 
podziwiać rzeźby 
twórców ludo-
wych: Wojciecha 
Wesserlinga i 

Bogumiła 
Kustosza, a na 
stoisku Romana 
DrzeŜdŜona moŜna 
było obejrzeć 
róŜne pozycje z 

literatury 
kaszubskiej.  

Oprócz tego  na 
festynie nie zabrakło tradycyjnie organizowanych przez pracowni-
ków szkoły i rodziców atrakcji: była loteria fantowa, w której kaŜdy 
los wygrywał, kiermasz kwiatowy i kiermasz taniej ksiąŜki, strzelni-
ca, malowanie twarzy. Przybyli mogli skosztować wypieków wy-
stawionych przez rodziców w kawiarence, kiełbasek z roŜna oraz 
chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem, a takŜe chleba ze świeŜo 
wyrobionym masłem oraz cukierków. W organizację festynu zaan-
gaŜowani byli wszyscy pracownicy szkoły oraz wielu rodziców, zaś 
w ciągu tych pięciu godzin przewinęło się przez teren szkoły ok. 200 
mieszkańców Redy: zarówno dzieci, jak i młodzieŜy oraz dorosłych.  
Zadanie 3. 
Dzień Kaszubski,  
 

zorganizowany w 
czerwcu 2008 roku, 
miał na celu 

propagowanie 
piękna naszego 
regionu oraz 
doskonalenie umie-
jętności utrwalania 
go poprzez techniki 
plastyczne oraz 
fotografię.  Główną 
atrakcją tej imprezy 
był plener malarski, 

prowadzony przez malarki, mieszkające w Redzie: Bogdanę Goło-
juch i Aleksandrę Rost. 11 czerwca 2008 roku w warsztatach malar-
skich  uczestniczyli uczniowie klas I, II i III, 12 czerwca – klas IV, 
V i VI, zaś 13 – klasa przedszkolna. Łącznie w zajęciach tych brało 
udział 123 dzieci. Dla klas młodszych panie malarki wybrały techni-
kę pasteli olejnych, zaś dla starszych – malowanie farbami plakato-
wymi. Dzieci otrzymały wszystkie potrzebne materiały (ołówki, 
gumki, temperówki, papier, pastele olejne, kredki, farby plakatowe, 
pędzle, palety i kubeczki), wykorzystaliśmy teŜ zakupione na festyn 
sztalugi. Pod kierunkiem trenerek uczniowie tworzyli prace, ukazu-
jące z natury lub wyobraźni piękno naszych terenów. Młodsi mieli 
więcej szczęścia i ich zajęcia odbyły się rzeczywiście w plenerze – 
na boisku lub terenie otaczającym szkołę. 12 czerwca deszcz spowo-
dował, Ŝe zajęcia starszych uczniów musiały zostać zorganizowane 
w szkole. Po zajęciach uczestnicy wypełniali ankietę. Wynika z niej, 
Ŝe aŜ 88% uczniów zajęcia te bardzo się podobały, a 15,7% uznało je 
za raczej udane. Powstałe prace zaprezentowaliśmy rodzicom w dniu 
zakończenia roku szkolnego na gazetkach ściennych w klasach. 18 
czerwca 2008 roku nauczycielka Lidia Groenwald zebrała grupę 
uczniów chętnych do fotografowania. Grupa ta udała się pod opieką 
nauczycielki na wycieczkę, aby utrwalić miejsca, które dzieci uwa-
Ŝały za najładniejsze. Wykonane zdjęcia zaprezentowano na gazetce 
ściennej na holu szkolnym. Zajęcia te zwiększyły wraŜliwość 
uczniów na piękno otaczającej ich przyrody, a takŜe dostarczyły im 
doświadczeń związanych z techniką fotografowania. Rezultatem 
wymiernym Dnia Kaszubskiego są piękne i kolorowe prace malar-
skie uczniów oraz fotografie, które upiększają naszą szkołę. 
Obecnie realizujemy zadanie 7 – badania związane ze współczesnym 
stanem świadomości etnicznej Kaszubów, w ramach którego prowa-
dzimy badanie ankietowe oraz wyjazdowe warsztaty dla dzieci i 
dorosłych. 

(tekst: Ewa Uberman, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5)  
 
 
 



 
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA NOWEJ SALI W MIEJSKIM 

PRZEDSZKOLU NR 2 W REDZIE 
 

 
 
19 września br. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Redzie odbyła się 
uroczystość otwarcia nowej sali, z której od początku roku szkolne-
go 2008/2009 korzysta przedszkolna „zerówka”. W uroczystości 
wzięły udział władze miasta, rodzice dzieci uczęszczających do 
przedszkola, pracownicy placówki, a w roli głównej, dzieci. Ksiądz 
Tomasz Kotwica dokonał aktu poświęcenia nowego pomieszczenia.  
Pomysł utworzenia nowego oddziału powstał w związku z duŜą 
liczbą zgłoszeń dzieci do przedszkola. Burmistrz miasta oraz  Dyrek-
tor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Redzie wychodząc naprzeciw 
priorytetowym zadaniom Ministra Edukacji Narodowej dotyczących 
upowszechniania i dostępności wychowania przedszkolnego, podjęli 
decyzję o utworzeniu nowego oddziału, do którego zostały przyjęte 
dzieci 4- i 5-cio letnie. 
 

(tekst: Alicja Kankowska) 
 

PONAD 80 MŁODYCH PIŁKARZY NA TURNIEJU OR-

GANIZOWANYM PRZEZ MOKS IR W REDZIE  
 
Dnia 28.09.2008 na Hali ZS nar 1 odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Redy w  Piłce NoŜnej Halowej dla rocznika 1992 i młodsi. Do za-
wodów zgłosiło się ponad 80 z 12 druŜyn z Redy, Wejherowa i 
Gdyni. Poziom umiejętności zaprezentowany przez młodych piłka-
rzy na turnieju był bardzo wysoki. Oprócz miłośników i amatorów 
kopania futbolówki, o najwyŜsze laury w zawodach walczyli piłka-
rze reprezentujący na co dzień juniorskie kluby piłkarskie z Pomo-
rza. Tradycyjnie, jak przed kaŜdym z turniejów MOKSiR, organiza-
tor Konrad Wargin zaapelował do uczestników o sportową postawę, 
grę fair play i przedstawił cel jaki przyświeca organizowaniu tego 
typu zawodów: dobra zabawa i szacunek dla swojego rywala bez 
względu na wynik. Trzeba przyznać, Ŝe chłopcy po raz kolejny 
udowodnili, Ŝe nawet przy tak duŜej ilości zawodników zgromadzo-
nych na Hali, potrafia się godnie i odpowiedzialnie zachować. Dla 
najlepszych 3 druŜyn MOKSiR ufundował atrakcyjne nagrody. 
Dodatkowo wyróŜnieni i  nagrodzeni zostali: najlepszy piłkarz: 
Sebastian Bartkowski (Plecaki) strzelec najpiękniejszej bramki: 
Łukasz Kwaśnik (Plecaki). 
Wyniki: 
 
Grupa "A" 
Gwiazdy Janora- Świderki 0:0 
Świderki- Oczy Kobry 2:0 
Gwiazdy Janora- Oczy Kobry 2:0 
Grupa "B" 
Manchester- Baryłki 0:0 
Baryłki- The Reds 0:0 
Manchester- The Reds 0:0 
Awans w karnych uzyskały Baryłki i Manchester 
Grupa "C" 
Paczkery- Plecaki 0:1 
Plecaki- FC Buczka 4:1 

Paczkery- FC Buczka 3:0 
Grupa "D" 
Dyniogłowi- FC Anonimy 2:0 
FC Anonimy- Piękni Kawalerzy 0:3 
Dyniogłowi- Piękni Kawalerzy 2:0 
Ćwierć finały: 
Świderki- Manchester 1:0 
Dyniogłowi- Paczkery 2:1 
Plecaki- Kawalerzy 2:0 
Baryłki- Gwiazdy Janora 0:2 
Półfinały: 
Świderki- Dyniogłowi 0:0 k.2:3 
Plecaki- Gwiazdy Janora 1:1 k.2:1 
Mecz o III miejsce 
Gwiazdy Janora- Świderki 1:1 k.2:3 
Finał 
Dyniogłowi- Plecaki 1:1 k.2:1 
Skład zwycięzców, druŜyny Dyniogłowi: 
Grzegorz Waldowski, Michał Morgiel, Marcin Stenka, Adam Ban-
dera, Paweł Brzuzy                                          (tekst: Konrad Wargin) 
 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW  
 
Agencja Rynku Rolnego informuje, Ŝe kolejny  termin składania 
wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zuŜytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 
rozpocznie się 1 grudnia 2008 r. i potrawa do 15 lutego 2009 r. W 
terminie tym będzie moŜna ubiegać się o przyznanie dopłaty do zbóŜ 
ozimych wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.  
Zainteresowani beneficjenci do wniosku powinni dołączyć oryginał 
faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
notariusza lub pracownika właściwego OT ARR),  
albo dokument wydania z magazynu materiału siewnego wyprodu-
kowanego we własnym gospodarstwie (w rozumieniu przepisów o 
nasiennictwie).  
Materiał siewny zbóŜ ozimych powinien być zakupiony lub wydany 
z magazynu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego 
roku kalendarzowego. 
Dopłaty są przyznawane na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 
2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 
niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2007 nr 35 poz. 216) i mają 
charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Łączna kwota udzielonej 
pomocy nie moŜe przekroczyć 7 500 € w okresie trzech lat obroto-
wych. 
Aby starać się o dopłatę, producent rolny musi posiadać działki 
rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej po-
wierzchni nie mniejszej niŜ 1 ha . 
Dopłatami objęte są: 

zboŜa – pszenica zwyczajna, Ŝyto (populacyjne, syntetyczne 
lub mieszańcowe), jęczmień, pszenŜyto, owies, 
mieszanki zboŜowe – sporządzone z materiału siewnego ga-
tunków lub odmian roślin zboŜowych wymienionych wyŜej, 
rośliny strączkowe – łubin (Ŝółty, wąskolistny lub biały), 
groch siewny, bobik, wyka siewna, 
ziemniaki. 

Wysokość stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsia-
nych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 
kwalifikowany wynosi: 

zboŜa i mieszanki zboŜowe – 100 zł 
rośliny strączkowe – 160 zł 
ziemniaki – 500 zł. 

Wnioski o dopłaty do zbóŜ jarych, roślin strączkowych i ziemniaków 
moŜna składać w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca danego 
roku kalendarzowego.  

Szczegółowych informacji na temat dopłat z tytułu zuŜytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego udzielają pracownicy 
Oddziału Terenowego ARR w Gdyni.  

Nr telefonów: (0-58) 669-43-18, 669-43-15, 669-43-26, 669-43-11. 
 
 

Agencja Rynku Rolnego OT Gdynia 
Katarzyna Dominas; Sekcja Informacji; k.dominas@arr.gov.pl 

tel. 058 669-43-11 
 
 



 

HARMONOGRAM ZAJ ĘĆ NA IX  SEMESTRZE UTW 
 

Data Godzina Wyszczególnienie Uwagi 

1.10.2008 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Medycyna 

Biblioteka 

4.10.2008 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

8.10.2008 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Regionalizm 

Biblioteka 

15.10.2008 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Kinezjologia 

Biblioteka 

18.10.2008 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

22.10.2008 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Turystyka 

Biblioteka 

25.10.2008 
/sobota/ 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

29.10.2008 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Socjologia 

Biblioteka 

5.11.2008 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Muzykologia 

Biblioteka 

8.11.2008 
 

10.00 
wyj. 15.00 

Gimnastyka rekre-
acyjna 
Święto Gęsi – wy-
jazd rekreacyjny 

Gimnazjum Nr 1 

Dębogórze 

12.11.2008 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Historia 

Biblioteka 

15.11.2008 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

19.11.2008 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Ogrodnictwo 

Biblioteka 

22.11.2008 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

26.11.2008 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Socjologia 

Biblioteka 

29.11.2008 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

3.12.2008 
 

16.30 
Język angielski 
Muzykologia 

Biblioteka 

6.12.2008 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

7.12.2008 
 

wyjazd ok. 15.30 
„Baron Cygański” – 
operetka 

Opera Bałtycka 

10.12.2008 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Turystyka 

Biblioteka 

13.12.2008 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

17.12.2008 
 

16.30 
Język angielski 
Religioznawstwo 

Biblioteka 

20.12.2008 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

7.01.2009 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Psychologia 

Biblioteka 

10.01.2009 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

14.01.2009 
15.00 
16.30 

Język angielski 
Prawo 

Biblioteka 

17.01.2009 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

21.01.2009 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Turystyka 

Biblioteka 

24.01.2009 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

28.01.2009 
 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Medycyna 

Biblioteka 

31.01.2009 
 

10.00 
Gimnastyka rekre-
acyjna 

Gimnazjum Nr 1 

 
 

BIESIADA EMERYTÓW W M ORINIE  
 
27 września br. emeryci, 
renciści i inwalidzi z 
PZERiI spotkali się na 
biesiadzie integracyjnej 
w stadninie koni 
Morina. Na biesiadę 
zaproszono równieŜ 
członków  redzkiego 
oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko – 

Pomorskiego, a wszystko po to aby nawiązać szerszą współpracę 
pomiędzy stowarzyszeniami. Zabawa przy kaszubskich piosenkach 
w wykonaniu członków Zrzeszenia  i przy wsparciu emerytów trwa-
ła do godziny 22:00. Do tańca przygrywała orkiestra państwa Kwi-
dzyńskich.  

(tekst: Jan Wittbrodt  
Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwali-

dów. Zarząd Rejonowy Reda)  
 
 

CHÓR KAMERALNY ŚW. WOJCIECHA Z REDY 
NA KONCERCIE W GNIEWINIE  

 
28 września br,. Chór Kameralny św. Wojciecha z Redy Ciecho-

cino wystąpił z koncertem w kościele parafialnym w Gniewinie w 
ramach IV Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego.   

Chór działa w Redzie przy parafii św. Wojciecha od 1997 roku. 
Wykonuje pieśni kościelne i kaszubskie w opracowaniu trzygłoso-
wym i aranŜacji dyrygenta. W 1999 r. chór uświetniał odprawianą 
przez papieŜa Jana Pawła II mszę św. na sopockim hipodromie. Od 
1999 roku uczestniczy w przeglądach kolęd w kościołach Redy i 
Wejherowa, a od 2003 roku śpiewa w Kaszubskich Pasjach.   

W 2005 roku chór nagrał, wspólnie z innymi chórami, kolędy wi-
gilijne śëczbë na płycie Kaszëbi na Gõdë II. W 2006 roku wystąpił 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku z okazji 50-lecia 
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, wykonując kantatę Kaszëbe 
do słów Alojzego Nagla i muzyki Juliusza Łuciuka.   

W 2007 roku chór zaśpiewał podczas mszy św. odprawionej przed 
kościołem Opatrzności BoŜej na gdańskiej Zaspie przez watykań-
skiego sekretarza stanu, kardynała Tarcisio Bertone, z okazji 20 
rocznicy wizyty Jana Pawła II na WybrzeŜu. 

Dyrygentem  chóru jest Marcin Grzywacz. Gościnnie, podczas 
koncertu w ramach  IV Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego chó-
rem dyrygowała Agnieszka Kubera.   
 
 
 



 

 
 

 
 

POZIOM ŚWIADOMO ŚCI EKOLOGICZNEJ 
JEST WCIĄś NISKI... 

 
W naszym kraju ciągle jeszcze mało osób przestrzega zasad ochrony 
środowiska, a poziom świadomości ekologicznej jest wciąŜ niski. 
Zatem, zmiana codziennych przyzwyczajeń i zachowań jest warun-
kiem, by Polacy dorównali w tej dziedzinie standardom europejskim.  

Zadaniem Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
jest ukazanie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, zaznajomie-
nie z działaniami dotyczącymi zaopatrzenia w wodę, usuwania i 
oczyszczania ścieków, ciepłownictwa, gospodarki odpadami komu-
nalnymi oraz ochrony powietrza, wód i gruntów. Liczymy na to, iŜ 
wspólne działania Związku podejmowane we współpracy z gminami 
i placówkami oświatowymi wpłyną na tworzenie nowych wzorców 
postępowania w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów śro-
dowiska naturalnego przekładających się na zrównowaŜony rozwój 
naszego regionu.  
 
Na stałe w naszym kalendarzu zagościł juŜ konkurs plastyczny 
„Małe dzieci nie chcą śmieci”. W tym roku szkolnym tematem pracy 
plastycznej jest: “Spalanie śmieci szkodzi i szpeci”. To juŜ XI edycja 
konkursu, prowadzonego  cyklicznie, począwszy od roku szkolnego 
1999/2000. Skierowany jest on do klasy I-III szkół podstawowych 
oraz przedszkoli.  
 
Niesłabnąca popularność konkursu „Mała nakrętka-duŜy problem”, 
w którym dzieci i młodzieŜ zbiera plastikowe nakrętki sprawiła, Ŝe 
postanowiliśmy kontynuować go takŜe w roku szkolnym 2008/2009 
- jest to juŜ VI edycja. Jednym z regulaminowych wymogów jest 
dostarczenie projektu plakatu informacyjnego p.t. “Niezwykłe zasto-
sowanie zwykłej butelki”, który ma za zadanie zwrócić uwagę na 
skalę problemu związanego z duŜą ilością opakowań z tworzyw 
sztucznych oraz na moŜliwość ich wtórnego zagospodarowania. 
 
Od kilku lat, z wielkim powodzeniem, realizowany jest „Konkurs 
wiedzy ekologicznej” skierowany do uczniów szkół specjalnych 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wspólnie ze Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 z Gdyni organizować go 
będziemy juŜ po raz siódmy.  
 
Kontynuowany równieŜ będzie konkurs pn.: „Program REBA - 
zbiórka baterii”, skierowany do placówek na wszystkich poziomach 
nauczania. Głównym jego celem jest uświadomienie dzieciom i 
młodzieŜy konieczności selektywnej zbiórki baterii oraz ogranicze-
nie ilości odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych, 
które trafiają na składowisko. 
 
 
W bieŜącym roku szkolnym chcemy zaproponować dwa nowe kon-
kursy:  
 

1. “Konkurs fotograficzny” p.t. Krajobraz mojego regionu -  
przeznaczony dla dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych (kla-
sy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  

2. ”Monitorujemy śmieci” p.t. “Monitoring dzikich wysypisk” -  
skierowany do kół zainteresowań (ekologicznych, biologicz-
nych itp.) oraz dla dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych (klas 
IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 
Kontynuowane będą jednodniowe warsztaty terenowe: „Cie-
pło dla Trójmiasta” realizowane przy współpracy ze spółką 
OPEC i z Elektrociepłowniami Gdańsk Oddział Gdynia, a 
takŜe warsztaty „Ujmowanie i uzdatnianie wody” oraz 
„Oczyszczanie ścieków” realizowane wraz ze spółką PEWIK. 
Są one przeznaczone dla uczniów gimnazjów i szkół średnich 
z terenu Związku.  
 
Podobnie jak w roku ubiegłym, równieŜ w bieŜącym mło-
dzieŜ gimnazjalna i licealna będzie mogła zapoznać się z 
nowoczesnymi sposobami i technologiami zagospodarowy-
wania odpadów w ramach warsztatów pt.: „BliŜej Europy-
nowoczesne metody gospodarowania odpadami”. Warsztaty 
te składają się z części teoretycznej prowadzonej w siedzibie 
Związku oraz z części praktycznej, tzn. zwiedzania przez 
uczniów obiektów na terenie spółki EKO DOLINA w ŁęŜy-
cach.  

Szczegółowa informacja dotycząca propozycji warsztatów i 
konkursów ekologicznych w zakresie ochrony środowiska, 
gospodarki odpadami i gospodarki wodą znajduje się na 
stronie Związku: www.kzg.pl w zakładce: “Jak realizować 
edukację ekologiczną ?” 

 
„KOLOROWE WORKI” 

Mieszkańcom domków jednorodzinnych przypominamy, Ŝe 
odpady opakowaniowe, zgodnie z Regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku przyj ętym Uchwałą Nr 
XLVI/444/2006 z dnia 5 lipca 2006r., na terenie Redy 
zbieramy do ‘kolorowych’ worków (makulatura - kolor  
niebieski, szkło - kolor zielony, plastik - kolor Ŝółty). Raz 
w miesiącu “kolorowe” worki odbierane są  w ramach jednej 
opłaty za odpady komunalne. Dodatkowo od maja do listo-
pada dostępne są worki przeznaczone do zbiórki odpadów 
„zielonych”.    

Dostarczenie przez przedsiębiorstwo wywozowe worka dane-
go rodzaju następuje przy odbiorze zapełnionego worka. 
Informacje na temat ceny za dodatkowe worki (gdy w danym 
miesiącu chcemy przekazać do firmy wywozowej więcej niŜ 
jeden worek danego koloru) - u firmy wywozowej.  

 
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  
 


