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FAMILY CUP 2007 
           
          03 czerwca 2007r. na redzkich kortach tenisowych odbyły się 
Mistrzostwa Polski Północnej w Rodzinnych Deblach i Mikstach - 
Family Cup. W sumie rozegrano 77 meczów na 4 kortach.  
 
Klasyfikacja  przedstawiała się następująco: 
DEBLE MĘśCZYZN  
I miejsce Wilamowski Włodzimierz/Wilamowski Michał (Rumia); II 
miejsce Trojan Rafał/Trojan Marek (Wejherowo); 
III miejsce Lasota Damian/Lasota Andrzej (Olsztyn); 
IV miejsce śaczek Mariusz/Zaczek Władysław (Strzelno); 
DEBLE KOBIET  
I miejsce KrzyŜanowska Małgorzata/KrzyŜanowska Teresa 
(Gdynia); II miejsce Maciejewska Marta/Maciejewska GraŜyna 
(Gdynia); III miejsce Szopa Alicja/Zaczek Katarzyna (Strzelno); IV 
miejsce Bartkowska Joanna/Bartkowska Carmen (Gdynia);  
MIKSTY 
I miejsce Konkol Martyna/Kandel Wojciech (Gdynia); 
II miejsce Conradi Jerzy/Conradi Sandra (Reda); 
III miejsce KrzyŜanowska Małgorzata/KrzyŜanowski Wojciech 
(Gdynia); IV miejsce Szopa Alicja/śaczek Władysław (Strzelno). 

 

 
 

MALI PIŁKARZE  POMORZA- FINAŁ W REDZIE 
         

          20 czerwca w Redzie odbył się Pomorski finał VII Turnieju 
Piłki NoŜnej „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku.  
          Na Pomorzu do Turnieju zgłosiło się ok. 750 dziesięciolatków 
i młodszych dzieci. W finale walczyło łącznie 21 najlepszych 
zespołów z całego województwa (w tym 5 druŜyn dziewczynek). 
Wyłoniono zwycięskie druŜyny, które wyjadą na półfinałowe letnie 
obozy sportowe. W skład reprezentacji województwa – co jest 
bardzo waŜne - wchodzą zarówno dzieci z wygranej druŜyny, jak 
równieŜ najlepsi zawodnicy z innych zespołów, których specjalni 
trenerzy – selekcjonerzy dostrzegli w trakcie rozgrywek. Dzięki 
temu powstają silne reprezentacje wojewódzkie, a indywidualności, 
wyłonione ze słabszych zespołów, mają moŜliwość grania w 
kolejnych etapach Turnieju. Taki system wzmacniania druŜyn 
obowiązuje w całym Turnieju. 

W rozgrywkach zwycięŜyli: 
DruŜyny chłopców: I miejsce – UKS 1 Reda, II miejsce – Pruszcz 
Gdański, III miejsce – śTS Błękitni Kmiecin, IV miejsce – UKS 
Kleszczewo. Wyniki: Reda – Pruszcz Gdański 2:1 w rzutach 
karnych; śTS Błękitni Kmiecin – UKS Kleszczewo 3:2 
DruŜyny dziewczynek: I miejsce – Pińczyn, II miejsce – UKS Sparta 
Sycowice 2:0, III miejsce – SP Chmielno, IV miejsce –UKS Delta 
Nowy Staw. Wyniki: Pińczyn – Sycowice 2:0; SP Chmielno – UKS 
Delta Nowy Staw 3:0 
Najlepsi zawodnicy: śaneta Przygórska – Sycowice,  Patryk 
Regulski – Reda  
Najlepsi bramkarze: Sylwia Kowalska – Pińczyn, Paweł Górski – 
Pruszcz Gdański 
Królowie strzelców: Magdalena Kaszubowska, Pińczyn  - 6 bramek; 
Krzysztof Pastilenz, Reda – 10 bramek 
 

 
 
          Wśród gości znaleźli się: Janusz Molak – Zastępca Burmistrza 
Redy, Jerzy Conradi – Przewodniczący Komisji Sportu w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie, Andrzej Byczkowski – 
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu w Radzie 
Miejskiej Redy. Jerzy Kacprzak – Wiceprezes Pomorskiego 
Związku Piłki NoŜnej, były sędzia międzynarodowy i 
przewodniczący kolegium sędziów pomorskiego PZPN. 
          Zwycięskie druŜyny otrzymały puchary ufundowane przez 
Tymbark, PZPN i Pomorski Związek Piłki NoŜnej. DruŜyny 
chłopców UKS 1 Reda i dziewczynek Pińczyn, wzmocnione 
wyłonionymi z innych druŜyn indywidualnościami, wyjadą w 
wakacje na półfinałowy obóz sportowy. Reprezentacja woj. 
pomorskiego zmierzy się w walce o wejście do finału z reprezentacją 
woj. kujawsko-pomorskiego. Zwycięzcy wielkiego finału (21 – 23 
września) - druŜyna dziewczynek i chłopców - wyjadą do Barcelony 
na Camp Nou.  
          Turniej „Z podwórka na stadion” organizowany jest od 2001r. 
W pierwszych edycjach rozgrywany był na etapach: gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim - kończył się obozami sportowymi, 
podczas których wygrywały najsilniejsze reprezentacje 
wojewódzkie. W 2005r. formuła Turnieju została wzbogacona o 
finał ogólnopolski.  
 



 
 

KONSULTACJE  SPOŁECZNE 
 

 
 

          W dniu 27 czerwca 2007 roku w auli Zespołu Szkół Nr 
1 w Redzie odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami 
Redy w sprawie włączenia  w granice administracyjne miasta 
Redy części obrębu geodezyjnego Moście Błota-Gmina Puck o 
powierzchni ok. 545 ha oraz wyłączenia z granic administracyjnych 
Gminy Miasta Reda działki nr 189/5 o powierzchni 0,3136 ha i 
włączenie jej w granice administracyjne Gminy Miasta Wejherowa. 
Obecni na spotkaniu mieszkańcy wypowiedzieli się pozytywnie w 
obu ww. kwestiach. 
 

SPOTKANIE Z POSŁEM RP KAZIMIERZEM 
PLOCKE 

 

 
 

          W dniu 02 lipca br. w tutejszym Urzędzie miało miejsce 
spotkanie Burmistrzów Miasta Redy,  Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Kazimierza Okroja i Radnej Miejskiej Przewodniczącej 
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Katarzyny 
Fedde z Posłem RP Kazimierzem Plocke. Na spotkaniu omawiano 
bieŜące potrzeby miasta Redy. Głównym punktem była budowa 
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta – OPAT. 

 
SPOTKANIE Z POSŁEM RP JERZYM BUDNIKIEM                   

          
           W dniu 02 lipca br. w tutejszym urzędzie miało miejsce 
spotkanie Burmistrzów Miasta Redy,  Przewodniczącego Rady 
Miejskiej i Prezesa Semeko Dariusza Stanisławczyka z Posłem RP 
Jerzym Budnikiem. Spotkanie miało na celu szczegółowe 
omówienie inwestycji Firmy Semeko przy nowo projektowanym 
osiedlu mieszkaniowym. W szczególności zwrócono uwagę na 
punkty usługowe, miejsca parkingowe, a przede wszystkim 
planowaną budowę Aquaparku, który ma słuŜyć mieszkańcom Redy 
i nie tylko, będąc wizytówką miasta . 
 

 
 

KONSULTACJE  Z PKP 
          
           W dniu 08.07.2007r. w Urzędzie Miasta Redy miało miejsce 
spotkanie władz Miasta Redy i przedstawiciela Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie Marka Panka z projektantami i 
przedstawicielami PKP. Spotkanie dotyczyło przyszłej budowy 
bezkolizyjnego przejazdu pod torami - drogi łączącej Redę z Rumią 
(ul. Leśna- ul. Cegielniana). 
 

 
 

BRĄZOWY  MEDAL   LEKKOATLETKI 
           
          Na Lekkoatletycznych MłodzieŜowych Mistrzostwach Europy 
do lat 23, które odbywały się w dniach 12-15.07.2007r. w 
Debreczynie (Węgry) o brązowy medal postarała się pochodząca z 
Redy sprinterka Marta Jeschke (SKLA Sopot). W finałowym biegu 
na 200 m zajęła trzecie miejsce z czasem 23,42. 
KONKURSY NA DYREKTORÓW REDZKICH PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH    
  
          W dniu 25 czerwca 2007 r. Komisja Konkursowa powołana 
przez Burmistrza Miasta Redy przeprowadziła konkurs na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie. Wymaganą 
regulaminem większość głosów uzyskał Pan Marek Kamiński, 
wobec czego Burmistrz Miasta powierzył jemu stanowisko 
dyrektora na okres 5 lat szkolnych. 
          30 lipca 2007 r. Komisja Konkursowa powołana przez 
Burmistrza Miasta Redy przeprowadziła konkurs na stanowisko 
dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Redzie. Do konkursu 
przystąpiły trzy kandydatów. Wymaganą regulaminem większość 
głosów uzyskała Pani Regina Klein, wobec czego Burmistrz Miasta 
powierzył jej stanowisko dyrektora na okres 5 lat szkolnych. 
Dotychczasowy dyrektor – Pani Danuta Łyczek, z dniem 31 sierpnia 
2007 r. przeszła na emeryturę. 
 

  BURMISTRZ MIASTA REDY  
przyjmuje interesantów 

w poniedziałki, w godzinach 
13:00 – 17:00 

  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
przyjmuje interesantów 

w poniedziałki, w godzinach 
16:00 – 17:00 



 
 

FESTYN W WEJHEROWIE  
 
              W ramach programu "Lato z Telewizją Gdańsk" od godziny 
15, aŜ do wieczora trwał w Parku Miejskim w Wejherowie festyn dla 
mieszkańców powiatu i turystów. W imprezie brała udział ponad 20-
osobowa ekipa telewizyjna gdańskiego ośrodka Telewizji Polskiej z 
red. BoŜeną Olechnowicz na czele przekazując na Ŝywo wiele 
rozmów z mieszkańcami powiatu wejherowskiego oraz felietonów 
filmowych. W programie uczestniczyła równieŜ Reda  promując się 
na stoisku wraz z wystawą lokalnej malarki Pani Brygidy 
Śniateckiej, którą Reda i jej urocze zakątki inspirują do twórczości.  

 
 
Wejherowski 

festyn był 
poprzedzony 

poranną 
emisją 

dwudziesto 
paro 

minutowego 
reportaŜu o 

Wejherowie, 
Redzie, 

Rumi, 
Gniewinie i 

Choczewie, który miał na celu zachęcenie do uczestniczenia w 
festynie, lub oglądania transmisji na Ŝywo. 
          Cała impreza miała charakter oferty promocyjnej. Skierowana 
była do turystów i mieszkańców Pomorza, zwłaszcza Trójmiasta,  i 
zapraszała do zwiedzenia Redy i okolicznych gmin.  W trakcie 
festynu czynne były stoiska regionalne promujące kulturę, w tym 
haft kaszubski, malarstwo, rzeźbę i wyroby pamiątkowe oraz stoiska 
promocyjne gmin. 
             

 

Uczestniczący w imprezie  mieszkańcy i turyści obejrzeli 
m.in. spektakl „Parobek królem” w wykonaniu Teatru Maszoperia. 
Zaprezentował się teŜ nasz redzki zespół  "Redzanie", a takŜe zespół 
instrumentów dętych "Wejher Band" z Wejherowa oraz zespół tańca 
nowoczesnego "Spin" z Rumi. Największą atrakcją był huczny 
wjazd i parada ekip balonowych, które zaprezentowały pokaz ognia i      
pompowanie balonów. 
          W trakcie trwania festynu reporterzy gdańskiej telewizji W 
trakcie trwania festynu reporterzy gdańskiej telewizji przeprowadzili 
kilkanaście rozmów z mieszkańcami Wejherowa i gmin powiatu 
wejherowskiego, w tym Rumi, Redy, Gniewina i Choczewa. Wśród 
rozmówców byli gospodarze miasta i regionu w tym prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, starosta wejherowski Józefa 
Reszke, burmistrz Rumi ElŜbieta Rogala-Kończak, burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński oraz zastępca wójta gm. Gniewino Dariusz 
Rytczak.  
 

 
 
           W trakcie trwania festynu reporterzy gdańskiej telewizji W 
trakcie trwania festynu reporterzy gdańskiej telewizji przeprowadzili 
kilkanaście rozmów z mieszkańcami Wejherowa i gmin powiatu 
wejherowskiego, w tym Rumi, Redy, Gniewina i Choczewa. Wśród 
rozmówców byli gospodarze miasta i regionu w tym prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, starosta wejherowski Józefa 
Reszke, burmistrz Rumi ElŜbieta Rogala-Kończak, burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński oraz zastępca wójta gm. Gniewino Dariusz 
Rytczak.  
             Głównym organizatorem imprezy była Telewizja Polska i 
Urząd Miejski w Wejherowie. Reda oraz pozostałe gminy 
partycypowała w kosztach i pomagała w przygotowaniach. Wspólne 
przygotowanie imprezy było przykładem dobrej współpracy miast 
powiatu wejherowskiego. 
 

PÓŁKOLONIE  
           
          Dnia 25 lipca do Urzędu Miasta zawitały dzieci z 
prowadzonych przez MOKSiR Reda półkolonii. Młodzi ludzie 
zwiedzili budynek magistratu i zapoznali się z pracą kilku referatów. 
Dowiedzieli się czym zajmują się radni naszego miasta, gdzie 
obradują, w jaki sposób podejmują decyzje. Na zakończenie wizyty 
dzieci udały się na krótkie spotkanie z Burmistrzem Krzysztofem 
Krzemińskim, gdzie między innymi złoŜyły Ŝyczenia oraz wręczyły 
przygotowaną laurkę i kwiaty z okazji imienin.      
      

 
 

DAR SERCA 
      
          Na wspaniały pomysł wpadła młoda para małŜeńska z Redy. 
Od gości weselnych, Dorota i Daniel Miśków zaŜyczyli sobie 
prezentów w postaci pluszowych maskotek. Zebrane pluszaki 
postanowili oddać dzieciom biorącym udział w półkoloniach letnich 
zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Redzie. Ten prezent sprawił kolonistom wielką radość, wywołując 
uśmiechy na ich twarzach, co było najlepszym prezentem dla Doroty 
i Daniela.  
 



 
 

 
 

UWAGA  BEZROBOTNI 
           
          Informujemy, Ŝe zasiłki dla bezrobotnych będą 
wypłacane w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Redzie 11 
września 2007r. Termin składania oświadczeń w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie przez osoby 
bezrobotne posiadające prawo do zasiłku przypada na 01 
października 2007r. 
 

ZJAZD KASZUBÓW W BRUSACH  
 
          W IX Zjeździe Kaszubów w Brusach, który odbył się w 
ostatnią sobotę lipca licznie uczestniczyli mieszkańcy Redy, a 
zwłaszcza przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Oddział Reda. Większość redzkich Kaszubów przyjechała do Brus 
największą atrakcją Zjazdu - pociągiem Transcassubia, który 
odjeŜdŜał z Redy wcześnie rano, bo juŜ o 6:57. Na dworcu nie 
zabrakło Pana Burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego, który 
poŜegnał odjeŜdŜających na Zjazd mieszkańców Redy. 
 

 
 
          IX Zjazd Kaszubów rozpoczął się od przemarszu ulicami 
miasta do największego na Kaszubach Kościoła, gdzie odbyła się 
uroczysta msza święta w intencji społeczności kaszubskiej. Podczas 
mszy Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga porównał Kaszubów do 
narodu wybranego, który przez 40 lat scalił się w jeden naród 
świadom swoich praw i wiary. 
          Po mszy uczestnicy przenieśli się na stadion miejski. Tam do 
późnych godzin nocnych odbywał się wielki piknik i Jarmark 
Kaszubski, gdzie w miłej atmosferze, przy swojskim jadle 
kaszubskim i muzyce kaszubskiej nastąpiło świętowanie, integracja i 
wspólna biesiada Kaszubów z róŜnych stron.            Przypomnijmy, 
Ŝe pierwszy Zjazd Kaszubów odbył się w 1999r. w Chojnicach. 
Kolejne zjazdy odbywały się w Helu, Wejherowie, Kartuzach, 
Słupsku, Kościerzynie, Łebie i Gdyni. 
 

 
 

          Za rok 10 jubileuszowy Zjazd Kaszubów, na 
który wszystkich  mieszkańców Redy zapraszamy do 
Gdańska.  
 

GRAND PRIX W TENISIE ZIEMNYM 
                    
       W dniach 28 i 29.07.2007 na kortach MOKSiR w Redzie 
odbył się turniej tenisowy z cyklu Ziaja Cup Grand Prix WybrzeŜa o 
puchar Dziennika 
Bałtyckiego. Do zawodów stawiło się 31 uczestników. Najlepsi 
okazali się kolejno: Wojciech Szczeblewski oraz Maciej Pieczonka. 
Miejsce III 
zajęli Andrzej Tajchman oraz Marek Kowalke.  
          Redzki MOKSiR postarał się tradycyjnie o znakomitą i 
wyjątkową oprawę 
zawodów: uczestnicy byli częstowani śniadaniem z kawą i herbatą 
oraz  potrawami z grilla. Dla najlepszych oprócz nagród 
rzeczowych przygotowanych przez sponsora zawodów, MOKSiR 
ufundował ekskluzywne puchary oraz profesjonalne torby sportowe. 
Dobra organizacja została doceniona i zaowocowała tym, Ŝe w 
przyszłym roku Reda otrzyma minimum 3 
turnieje z cyklu Ziaja Cup. Zdjęcia z imprezy oraz szersza relacja z 
zawodów jest moŜliwa do obejrzenia na stronie 
www.moksir.reda.pl . 
  

 
 

WIZYTA W ŁOWICZU  
 
         W dniu 2.8.2007r. miała miejsce wizyta delegacji z Redy w 
Łowiczu. Podstawą wspólnych rozmów było porozumienie 
podpisane w czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 
14 czerwca br. w sprawie współdziałania Gmin: Miasta Lublińca, 
Łowicza i Redy w zakresie wykonywania zadań publicznych z 
dziedziny kultury, promocji, sportu i turystyki. Na spotkaniu miasto 
Reda reprezentowali: Wiceburmistrz Miasta Janusz Molak, 
pracownik ds. Promocji i Rozwoju Iwona Miklewska-Szczygieł, 



 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Czylkowski.  
            Pierwszym punktem rozmów była wspólna sesja Rad 
Miejskich miast Redy, Łowicza i Lublińca. Idea wspólnej sesji 
została przedstawiona przez Kazimierza Okroja. Sesja miałaby 
odbyć się na podobieństwo wspólnych sesji miast Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego. Wstępnie ustalono, Ŝe sesja mogłaby 
odbyć się we wrześniu w Lublińcu. Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Redzie podkreślił unikatową na skalę kraju wartość wspólnej sesji 
trzech tak odległych od siebie samorządów.  
           Drugim punktem rozmów były proponowane projekty 
wspólnej współpracy. Na wstępie ustalono wzajemny udział w 
imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się w 
poszczególnych miastach. Uczestnictwo byłoby związane np. z 
wymianą zespołów prezentujących muzykę regionalną i zespołów 
sportowych. Janusz Molak, Wiceburmistrz Miasta Redy 
zaproponował udział młodzieŜowych zespołów muzycznych z miast 
partnerskich w eReFeNie (Redzkim Festiwalu NiezaleŜnych) oraz 
druŜyn samorządowych w odbywających się co roku 
Samorządowych Mistrzostwach Polski w piłce siatkowej. 
Dodatkowo wyraŜono chęć wymiany dzieci (około sześćdziesięciu) 
w wieku szkolnym (w ramach zielonych szkół).  
 

PLENER MALARSKI 
           
          W dniach od 2 - 4 sierpnia odbywał się plener plastyczny 
Stowarzyszenia "Kunszt" z Redy pod hasłem "Kaszuby wspólne 
dziedzictwo".  Uświetnił on obchody 40lecia miasta, które 
przypadają w tym roku. W zajęciach plenerowych uczestniczyli 
artyści z Redy, Wejherowa i Pucka. Celem pleneru było utrwalenie 
walorów  Kaszub na płótnie i pokazanie ich szerszemu ogółowi 
społeczeństwa. RównieŜ stworzenie na poziomie lokalnym 
warunków do rozwoju kontaktów między artystami, wymiany 
doświadczeń oraz promocja miasta i powiatu. Sponsorem pleneru 
było Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 
 

 
 
          Trzydniowy plener był nietypowy, gdyŜ artyści wyjeŜdŜali z 
Redy codziennie w inne miejsce i tam pracowali. Dzięki temu 
powstały widoki Łeby, Szymbarka i Rzucewa. Doskonała pogoda 
sprzyjała pracy twórczej. Na płótnach zostały utrwalone krajobrazy 
portu w Łebie, Zatoki Puckiej, i skansenu etnograficznego. Plener 
zakończył się wspólną biesiadą na fermie strusi w Kniewie. Został 
on początkowo zaplanowany jako szersze przedsięwzięcie 
międzynarodowe, jednak ze względu na zbyt małe środki został 
ograniczony tylko do 3 dni. We wrześniu Stowarzyszenie planuje 
wystawę  poplenerową w Bibliotece Miejskiej w Redzie, a następnie 
prace zostaną przeniesione na wystawę do zamku "Jana III 
Sobieskiego" w Rzucewie. (Beata Zawal – Brzezińska) 
 

PODPISANIE UMOWY 
 
          W najbliŜszym czasie rozpoczną się prace nad budową 
nowych sal gimnastycznych. W dniu 6 sierpnia podpisana została 

umowa z biurem architektonicznym „IDEA” na projekt  budowy sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół NR 2 w Redzie. W dniu 7 
sierpnia podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-
Budowlanym „EKOBUD” Sc. na projekty budowy sal 
gimnastycznych  przy Szkole Podstawowej Nr 5 i przy Szkole 
Podstawowej Nr 6 w Redzie. 

 
 

    CHÓD   SPORTOWY 
             
          Podczas rozegranych w niedzielę 5 sierpnia 2007r. na 
stadionie 650-lecia w Słupsku zawodów memoriałowych im. 
Andrzeja Szymańskiego rozegrano mistrzostwa Polski weteranów w 
chodzie sportowym na dystansie 3000 m. Kolejny sukces 
wywalczyli chodziarze z Redy. Janina Łuniewska zwycięŜyła w 
kategorii kobiet z rezultatem 16:19.52. Mirosław Łuniewski wygrał 
kategorię weteranów, a wynikiem 14:39.84 ustanowił nowy rekord 
Polski w kategorii wiekowej M-50. Jest to juŜ jego szósty rekord 
Polski ustanowiony w tym sezonie startowym. Natomiast pierwszy 
linię mety minął startujący poza konkursem syn państwa 
Łuniewskich, Paweł w czasie 12:22.42 Jest to trzeci wynik w tym 
sezonie w Polsce. 
 

I  PIESZA PIELGRZYMKA  GÓRALI 
 
             W dniu 17 sierpnia 2007r. w Wejherowie w Duchowej 
Stolicy Kaszub zespół folklorystyczny Redzanie, jako przedstawiciel 
Powiatu Wejherowskiego przywitał chlebem i solą oraz kaszubskim 
śpiewem grupę Pielgrzymów uczestników I Pieszej Pielgrzymki 
Górali Giewont Swarzewo. 
              Prezes zespołu Pan Andrzej Kass powitał w języku 
kaszubskim wszystkich uczestników pielgrzymki. Redzanie 
odśpiewali hymn kaszubski oraz pieśń kościelną, a górale 
zrewanŜowali się pieśnią w swojej gwarze. Wystąpił równieŜ męski 
Chór Harmonia. Następnie wszyscy przeszli do Kolegiaty na 
wspólna modlitwę. Po czym o godzinie 21 odbył się Apel 
Jasnogórski w wejherowskim Klasztorze. 
 

 
 

FESTYN ŚWIĘTEGO ROCHA 
           
          Jak co roku od 6 lat 19 sierpnia przy Parafii św. Wojciecha w 
Redzie odbył się bardzo udany Festyn świętego Rocha. Uroczystość 



 
 
rozpoczęła się pod Kapliczką Świętego Rocha w Ciechocinie, skąd 
procesją uczestnicy przeszli na mszę świętą. Po mszy Ksiądz 
Proboszcz Zbigniew Kerlin zaprosił wszystkich na plac 
przykościelny, gdzie organizatorzy (Cech Rzemiosł RóŜnych, Zespół 
Szkół Nr 2, Caritas Parafialny) przygotowali liczne stoiska i 
atrakcje. Była  kawiarenka, loteria fantowa, zawody w piłkę noŜną i 
siatkową, strzelnica itp. Festyn uświetnił występ redzkiej orkiestry 
dętej, scholi parafialnej oraz zespołu Redzanie.  
 

 
 
 

V ZLOT  ŚPIEWAKÓW  KASZUBSKICH 
           
          W ostatnią niedzielę sierpnia w Redzie miał miejsce V 
Jubileuszowy Zlot Śpiewaków Kaszubskich. Organizatorem przy 
wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Wejherowie, 
Urzędu Miasta Redy i Vice Marszałka Sejmiku był Chór Kameralny 
Świętego Wojciecha. Po uroczystej  Mszy Świętej z liturgią 
kaszubską w Kościele p.w. WNMP w Redzie wystąpiło siedem 
chórów  w większości współorganizatorów Kaszubskiej Pasji.  
 
 

 
 

          KaŜdy z chórów wykonał po minimum trzy utwory w języku 
kaszubskim. Następnie wszyscy uczestnicy prowadzeni przez 
Redzką Orkiestrę Dętą udali się do zespołu szkół nr 1, gdzie 
nastąpiło przekazanie przechodniej  „wanoŜnej” liry przez Prezesa 
Redzkiego Chóru na ręce prezesa Chóru Morzanie z Dębogórza, 
który będzie gospodarzem kolejnego VI Zjazdu Chórów 
Kaszubskich.    

 
 

PODSUMOWANIE  LATA  W MOKS IR REDA 
       
          Zakończył się cykl Turniejów Wakacyjnej Ligi Piłki NoŜnej. 
W Turniejach organizowanych przez MOKSiR w Redzie brało 
udział łącznie ok. 400 piłkarzy. Zawody odbywały się na specjalnie 
przygotowanym boisku na trawiastej płycie MOKiR. Zdjęcia i 
relacje z poszczególnych zawodów znajdą Państwo na stronie 
www.moksir.reda.pl.  
 

 
 

          Dla najlepszych druŜyn MOKSiR ufundował nagrody: 
puchary, oryginalne medale i dyplomy Wakacyjnej Ligi, napoje, 
oraz profesjonalne piłki                                                   
Dodadkowo wyróŜnieni zostali:  
Najlepsi piłkarze: Michał Nalepa 1995 i młodsi; Marcin Baran- 1992 
i  młodsi. Najlepsi obrońcy:  Marek Stolarski 1992 i młodsi; 
Mateusz Strzelecki 1995  i młodsi. Najlepsi napastnicy: Piotr 
Morgiel 1995 i młodsi ; Mateusz Weserling i Radosław Klatt 1992 i 
młodsi. Najmłodszy uczestnik: 5 letni Kacperek Szydłowski. 
NajwaŜniejsza jednak była dobra zabawa, spędzanie wolnego czasu 
przez chłopaków na sportowo i aktywnie, dawka emocji udzielająca 
się uczestnikom przy kaŜdym z Turniejów oraz przestrzeganie zasad 
Fair Play.   
 Klasyfikacja Generalna po 8 Turniejach Wakacyjnej Ligi Piłki 
NoŜnej dla rocznika 1992/1993/1994 prezentuje się następująco: 
1 m. Gwiazdy Janora .................39 pkt 
2 m. Albatrosy.......................... .29 pkt 
3 m. Manchester......................... 21 pkt 
4 m. Latawce............................. .18 pkt 
5 m. Trzepak przy Spokojnej......... 16 pkt 
6 m. Pączki.................................. 7pkt 
7-8 m. Rybacy........................... ..3pkt 
7-8 m The Blues ...........................3 pkt 
9-10 m. Trampki......................... .2pkt 
9-10 Igielpol.................................2pkt 
Klasyfikacja Generalna po ostatnim Turnieju dla rocznika 1995 
i młodsi: 



 
 
1m UKS Jedynka Reda......... 30pkt. 
2m Zabójcze Strzały............. 25pkt. 
3m Błyskawice .............. …..19pkt. 
4m Pączki ............................ 13pkt. 
5m Igielpol ................. ………5 pkt 
6m FC Densy ..........................4pkt 
7m Snow Kids .........................2pkt 
 

INFORMACJA 
            
          Przypominamy, Ŝe istnieje Ustawowy obowiązek wymiany 
dowodów osobistych, wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. do 
dnia 31 marca 2008r. (starego typu – zielone ksiąŜeczkowe). Istotna 
sprawą jest, aby wymiany dowodu nie zostawiać na ostatnią chwilę, 
co moŜe skutkować długim oczekiwaniem w kolejce do złoŜenia 
wniosku i wydłuŜonym czasem oczekiwania na nowe dokumenty. 
Dlatego zwracamy się z prośbą o sukcesywną wymianę dowodów 
osobistych. Wnioski o wydanie dowodu osobistego naleŜy składać 
osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich w godzinach pracy 
Urzędu. 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  
 
          Burmistrz Miasta Redy przedłuŜył termin składania prac do 
konkursu na MASKOTKĘ MIASTA REDY, która będzie 
wykorzystywana w celach promocyjnych Miasta. Przypominamy, Ŝe 
prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej formie 
(rysunku, pracy przestrzennej, gotowej maskotki itd.). Wysokość 
pracy nie powinna przekraczać 20 cm. Prace naleŜy wysyłać na 
adres Urzędu Miasta ul. Pucka 9 do dnia 12 października 2007 r. 
(decyduje data stempla pocztowego) lub złoŜyć osobiście w 
sekretariacie UM w tym terminie.. Przewidziana I nagroda to 500 zł. 
oraz nagrody rzeczowe za wyróŜnienia. Dodatkowych informacji 
udziela Stanowisko ds. Promocji UM Reda tel. 678-80-30. 
 

NASI RADNI 
 
HEBEL LESZEK  

 
Przewodniczący Komisji Prawnej i 
Bezpieczeństwa Publicznego, członek Ko-
misji Finansów i Polityki Gospodarczej, 
członek Ko-misji Zdrowia, Kultury, Sportu i 
Rekreacji. Wykształcenie średnie 
techniczne. Od 1992r. pełni słuŜbę 
zawodową w Marynarce Wojennej. Prezes 
Klubu Sportowego KS Błyskawica Reda-
Rekowo. Ma 34 lata, w Redzie mieszka od 
31 lat. śona Joanna , 10 letni syn Dawid, 9 
letnia córka Klaudia oraz 4 letni syn      

Mikołaj. 
 
JANIAK HANNA 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, 
Kultury, Sportu i Rekreacji, członek 
Komisji Edukacji, Polityki Prorodzinnej i 
Społecznej, członek Komisji Prawnej i  
Bezpieczeństwa Publicznego. Od 35 lat 
mieszkanka Redy. MęŜa-tka, matka dwóch 
córek w wieku szkolnym. Absolwentka 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Redzie, 
Liceum Ogólnokształcącego w Rumi oraz 
Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała 
tytuł magistra administracji, a następnie 

magistra prawa. Pracuje w  Starostwie Powiatowym w Wejherowie. 
Przez siedem lat pełniła funkcję Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów. Obecnie koordynuje działania organizacji 
pozarządowych i wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad 

stowarzyszeniami i fundacjami. Na co dzień zajmuje się sprawami 
społecznymi, polityką społeczną i promocją zdrowia. 
 

KULTURALNE  LATO  w  REDZIE 
 (Dział Kultury MOKSiR)  

 
 5 lipca odbył się plener malarski dla dzieci pod kierunkiem Anny 
Wieczorek. Najmłodsi, za pomocą róŜnych technik malarskich, 
przedstawiali swoje wyobraŜenie Redy za 100 lat. 
 
13-14 lipca ruszył 4.Redzki Festiwal NiezaleŜnych (eReFeN).Ta 
bez wątpienia największa  plenerowa impreza muzyczna tego lata, w 
ciągu dwóch dni skupiła ponad tysięczną publiczność. Młodzi 
organizatorzy festiwalu (Michał Michalski i Sławomir Podwojski) 
zaprosili do Redy ok. 20 zespołów reprezentujących róŜne style 
muzyczne: od ska i punk,  przez reggae, hip-hop czy rock 
alternatywny. Gwiazdą pierwszego dnia był ALIANS z Piły,              
a drugiego ONIEGIN z Białorusi. Zainteresowanych odsyłamy na 
stronę www.erefen.prv.pl.Bądźcie z nami za rok! 
 
7 lipca i 18 sierpnia, o tym, Ŝe „Śpiewać kaŜdy moŜe”, przekonali 
się uczestnicy konkursu karaoke. Wszyscy otrzymali nagrody – 
niespodzianki od organizatorów. Impreza, zatytułowana Mikrofon 
dla kaŜdego, zakończyła się wspólną zabawą. 
 
21 lipca na terenie MOKSiRu moŜna było odwiedzić Mini wioskę 
indiańską. Wszystko za sprawą młodego indianisty Macieja 
Dobrzyńskiego, który przybył w tradycyjnym stroju, zaprosił 
uczestników do swojego tipi oraz wzięcia udziału w grach i 
zabawach indiańskich. Dzieciom nadano takŜe charakterystyczne 
imiona i pomalowano twarze. 
20 sierpnia w sali widowiskowej MOKSiRu wystąpił jeden z 
najbardziej lubianych polskich kabaretów – KABARET 
MORALNEGO NIEPOKOJU. 
 
26 sierpnia zaprosiliśmy wielbicieli „cięŜszego brzmienia” na 
wieczór rockowy; wystąpiły zespoły NEFASTUS i PANTOMA. 
 
1 września odbył się KONCERT na POśEGNANIE LATA. 
Wystąpili: LESZEK BOLIBOK (skrzypce elektyczne) z zespołem; 
grupa BEZ PRÓBY (szanty, piosenka turystyczna, blues); BALKAN 
SEVDAH (koncert muzyki bałkańskiej połączony                              
z warsztatami tanecznymi); zespół PANTOMA (rock). Imprezę 
poprowadził redzki kabaret młodzieŜowy PYDA SUAD, który 
występował równieŜ między koncertami. 
 

JUś WKRÓTCE  
 
Z racji tego, Ŝe konkurs KARAOKE cieszył się duŜym 
powodzeniem, na kolejną imprezę z cyklu „Mikrofon dla kaŜdego” 
zapraszamy juŜ 23 września o godz. 18:00 do sali widowiskowej 
MOKSiR. 
 
6 października o godz. 17:00 – TEATR przy stoliku dla 
najmłodszych (sala widowiskowa) 
 

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH  
 

WRZESIEŃ 2007 

  

16.09.2007r 
godz. 09:00 

Korty 
MOKSiR  

Mistrzostwa Redy w Tenisie 
Ziemnym Dzieci 
Szkół Podstawowych 

23.09.2007r 
godz. 10:00 

Korty 
MOKSiR 

Mistrzostwa Redy w Tenisie 
Ziemnym Kobiet i MęŜczyzn 



 
 

  

28.09.2007r 
godz. 10:00 

Sala 
Kultury 
MOKSiR 

Mistrzostwa Redy w Szachach  
Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych 

29.09.2007r 
godz. 12:00 

Stadion 
MOKSiR 

Mistrzostwa Redy w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych 
Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych  
  

  
INFORMACJA OGÓLNA DLA POSIADACZY 

ZWIERZ ĄT PARZYSTOKOPYTNYCH  
 
          W  związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie w Wielkiej 
Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja) ognisk wystąpienia pryszczycy 
bydła  Główny Lekarz Weterynarii w celu ochrony polskich stad 
przed tą chorobą apeluje do rolników utrzymujących zwierzęta o 
zachowanie szczególnej ostroŜności i higieny podczas obsługi 
zwierząt oraz do jak najszybszego poinformowaniu lekarza 
weterynarii o zmianach w zachowaniu i w wyglądzie zwierząt.                                                      
Pryszczyca jest zakaźną i bardzo zaraźliwą chorobą zwierząt 
parzystokopytnych. Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt 
bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i 
produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, nasienia, skór, 
wełny, karmy dla zwierząt itp. Wirus moŜe być takŜe przenoszony 
przez człowieka, sprzęt gospodarski, zwierzęta domowe i dzikie, 
ptaki, środki transportu, odzieŜ, itp. 
 
 

 
 

 
 

UWAGA!!! ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W 
REDZIE!!! 

 
Odpady niebezpieczne! Czy wiemy, co to jest i jak z nimi 

postępować? Czy jesteśmy świadomi, Ŝe codziennie przyczyniamy 
się do ich wytwarzania? Powstają w naszych domach. Są to m.in.: 
baterie, akumulatory, resztki farb i lakierów, środków do 
konserwacji drewna, środki czyszczące, dezynfekcyjne, ochrony 
roślin oraz opakowania po nich, zuŜyte kartridŜe i tonery, 
przeterminowane leki, odpady zawierające rtęć np. świetlówki, 
lampy rtęciowe, termometry, przełączniki. Ich właściwości stwarzają 
zagroŜenie zarówno dla środowiska jak i zdrowia ludzi szczególnie, 
gdy nie są selektywnie zbierane. Komunalny Związek Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” po raz kolejny organizuje objazdową zbiórkę 
odpadów niebezpiecznych na terenie Redy. Prowadzona będzie przy 
uŜyciu specjalnie do tego celu przystosowanego samochodu. PoniŜej 
podajemy harmonogram zbiórki: 
 

5 październik 2007 
(Piątek-postoje przy 

szkołach) 

6 październik 2007 
(Sobota-objazdowa zbiórka) 

9:00 Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące ul. 
Norwida 47 
9:40 Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Zawadzkiego 12 
10:20 Zasadnicza Szkoła 
Rzemiosł RóŜnych ul. 
Gdańska 33 
11:00 Szkoła Podstawowa nr 
4, Gimnazjum nr 1, LO, ul. 
Łąkowa 36/38 
11:40 Szkoła Podstawowa nr 
3, Gimnazjum nr 2 ul. 
Brzozowa 30 
12:20 Szkoła Podstawowa nr 
5 ul. Rekowska 36 
13:20 - 13:40 Szkoła 
Podstawowa nr 6 ul. 
Gniewowska 33 
 

9:00  ul. Św. Wojciecha 26 
9:20  ul. Św. 
Wojciecha/Zawadzkiego 
9:40  ul. Szkolna 20 
10:00  ul. Spokojna 31-33 
10:20  ul. Jana Pawła II/P. Bielawy 
10:40  ul. Łąkowa 39-29 
11:00  ul. Kazimierska/Wiśniowa 
11:20  ul. Brzozowa/Jodłowa 
11:40  ul. Długa/Graniczna 
12:00  ul. 12-go Marca/Jaśminowa 
12:30  ul. Rzeczna/ZboŜowa 
13:00  ul. Buczka 29-31 
13:20 – 13:40  ul. 
świrowa/Piaskowa 
 

 
Mieszkańcy mogą pozbyć się równieŜ przeterminowanych i 
niezuŜytych lekarstw w następujących miejscach: 
 
� lekarstwa 

 
Ponadto dzieci i młodzieŜ prowadzą zbiórkę 
baterii w następujących placówkach: 
 
� baterie 
 

 
Uwaga: Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych jest 
nieodpłatna. Odbierane będą wyłącznie odpady niebezpieczne 
powstające w naszych domach oraz w placówkach oświatowych. W 
ramach zbiórki prowadzonej przez Związek nie są odbierane odpady 
niebezpieczne powstające w wyniku działalności gospodarczej.  

Pamiętajmy!  Odpady niebezpieczne nieprawidłowo 
utylizowane mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i 
środowisko naturalne.  
 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,         ul. 
Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: 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 

Adres  
 

Nazwa  
apteki/przychodni 

ul. Gdańska 45 "Kaszubska" 
ul. Łąkowa "Pod Sekwoją" 

ul. Łąkowa 1 "Łąkowa" 
ul. Gdańska 7 "Pod Orłem" 

Adres Nazwa 
ul. Pucka 9 Urząd Miasta Redy 

ul. Rekowska 36 Szkoła Podstawowa nr 5 

ul. Gdańska 33 Szkoła Zasadnicza Rzemiosł RóŜnych 

ul. Gniewowska 33 Szkoła Podstawowa nr 6 

ul. Brzozowa 30 Zespół Szkół nr 3 
ul. Norwida 59 Prywatna Szkoła w Redzie 

ul. Łąkowa 36/38 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
ul. Zawadzkiego 12 Szkoła Podstawowa nr 2 

ul. Gniewowska 4 
Miejskie Przedszkole nr 1 im. J. 

Brzechwy 
ul. Łąkowa 27 Miejskie Przedszkole nr 2 


