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WIZYTA LECHA WAŁ ĘSY W GIMNAZJUM NR 1 W  REDZIE 
We wtorek, 9 września 2008 roku aulę Zespołu Szkół nr 1 w Redzie 
wypełniła młodzieŜ czekającą na wyjątkowego gościa. Wśród zgro-
madzonych byli takŜe przedstawiciele władz miasta oraz nauczycie-
le.  

 

 
fot: Andrzej Binkiewicz , Foto Lusia Reda 

 
Pomysł spotkania laureata Pokojowej Nagrody Nobla z uczniami 
narodził się w trakcie wizyty dyrekcji, przedstawicieli młodzieŜy, 
rady rodziców oraz grona pedagogicznego, a takŜe wiceburmistrza 
Miasta Pana Janusza Molaka w gdańskim biurze legendarnego 
przywódcy Solidarności, a jego inicjatorem był sam Lech Wałęsa, 
któremu zaleŜało na debacie z młodymi ludźmi. 
 

 
fot: Andrzej Binkiewicz , Foto Lusia Reda 

 
O godzinie 11.00 zaproszony gość  przekroczył próg Zespołu 

Szkół nr 1 w Redzie witany przez Burmistrza Pana Krzysztofa 
Krzemińskiego oraz Dyrektora Pana Marka Kamińskiego. Szczegól-
nie gorące brawa  zgotowała Lechowi Wałęsie młodzieŜ a takŜe 
zgromadzeni w auli przedstawiciele Rady Miasta oraz nauczyciele. 
Burmistrz w swoim przemówieniu przypomniał dokonania zapro-
szonego gościa, a on sam odniósł się do wydarzeń Sierpnia '80 oraz 
ich wpływu na przemiany w Polsce i Europie. 

 
 

Najwięcej uwagi laureat Pokojowej Nagrody Nobla poświęcił mło-
dzieŜy. Zachęcał do zadawania pytań i starał się wyczerpująco na nie 
odpowiedzieć. Zdradził m. in, dlaczego w Belwederze  klamki  
w drzwiach umiejscowione są tak wysoko oraz które przedmioty w 
szkole lubił najbardziej. W samo południe Lech Wałęsa opuścił 
mury gimnazjum Ŝegnany przez wszystkich gromkimi brawami. 
 

 
fot: Andrzej Binkiewicz , Foto Lusia Reda 

 
Spotkanie z przywódcą Sierpnia '80 wprawiło zgromadzonych w 

szczególny, podkreślający wyjątkowość chwili nastrój i na długo 
pozostanie w naszej pamięci. 

11 października 2008 roku, w trakcie obchodów 20-lecia szkoły, 
Gimnazjum nr 1w Redzie zostanie nadane imię Lecha Wałęsy, które 
noszą juŜ Publiczne Gimnazjum w Chalinie, Szkoła Podstawowa nr 
3 w Stryszawie oraz szkoła w Toronto.  
 

 
fot: Andrzej Binkiewicz , Foto Lusia Reda 

 
Być moŜe będzie to kolejna okazja do spotkania z legendarnym 
przywódcą Solidarności. Warto podkreślić, Ŝe kilka dni 
po uroczystościach jubileuszu w Zespole Szkół nr 1 w Redzie imię 
Lecha Wałęsy otrzyma takŜe Zespół Szkół w Kowalewie Pomor-
skim. Wspólny patron moŜe być początkiem owocnej współpracy i 
solidarnego współdziałania. 

(tekst: Katarzyna Hincke) 
 



 
 

 
S U K C E S R E D Y  N A  F E S T I W A L U  D O B R E J  śY W N O ŚC I  W  Ł O W I C ZU  

 

 
 

W dniach 16 – 18 sierpnia br. delegacja Redy uczestni-
czyła w Festiwalu Dobrej śywności pn. KsięŜackie Jadło, 
który odbył się w Łowiczu. W naszym mieście partnerskim 
spotkali się przedstawiciele miast z Francji (Montoire Sur 
de Loir), Litwy (Soleczniki), Niemiec (Colditz), Włoch 
(Saluzzo), a takŜe Lublińca, Łowicza i Redy. Miasta zapre-
zentowały mieszkańcom ziemi łowickiej i turystom swoje 
potrawy regionalne.  Reda, Montoire Sur de Loir, Soleczni-
ki, Colditz, Saluzzo wzięły równieŜ udział w konkursie na 

potrawę regionalną. 
Konkursowym daniem Redy była PraŜnica z wãgòrzã, 

czyli jajecznica na węgorzu (danie wpisane na listę produk-
tów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 
Ta zaskakująca kombinacja składników okazała się strzałem 
w dziesiątkę. Zajęliśmy drugie miejsce ustępując tylko 
Włochom. Jajecznicę przygotowały członkinie Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Redzie. W składzie 
jury konkursu zasiadła m. in. znana aktorka BoŜena Dykiel, 
która znała doskonale kaszubską praŜnicę i zachwalała 
nasze danie konkursowe.   

Warto dodać, Ŝe oprócz praŜnicy, mieszkańcy Łowicza 
mogli spróbować kaszubskich śledzi, placków ziemniacza-
nych, redzkiego chleba ze smalcem i ogórkami oraz kaszub-
skiego kucha.  
 

 
 
Na naszym stoisku znalazły się materiały promocyjne 

miasta, ulotki o kuchni regionalnej, które otrzymaliśmy z 
urzędu marszałkowskiego  oraz materiały Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej „Ziemia Wejherowska”, której członkiem 
jest Reda. Degustacje potraw umilała kaszubska muzyka w 
wykonaniu zespołu „Redzanie” z Redy. 
 

 
 

Jednym z elementów spotkania miast partnerskich w Ło-
wiczu była msza  św. w łowickiej katedrze, podczas której 
pan Paweł Hincke – Prezes ZKP Oddział w Redzie odczytał 
fragmenty Pisma Świętego w  języku kaszubskim.  
 

(tekst i zdjęcia: Monika SkarŜyńska) 
 

 

 
 

Burmistrz Miasta  
przyjmuje interesantów 

w poniedziałki 
w godz. 13.00 - 17.00 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
przyjmuje interesantów 

w poniedziałki 
w godz. 16.00 - 17.00 



 
 

MIASTO BUDUJE DWIE SALE GIMNASTYCZNE 
DLA REDZKICH SZKÓŁ 

 
30 lipca przekazany został plac pod budowę sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie. Wyko-
nawcą, wyłonionym w drodze przetargu jest firma VOL-
FRAM z Władysławowa.  
W uroczystym oddaniu placu pod budowę udział wzięli – 
zastępca burmistrza miasta, wykonawca firma VOLFRAM, 
inspektor nadzoru i kierownik budowy.  
5 sierpnia br. zastępca burmistrza przekazał plac pod budo-
wę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w 
Redzie Rekowo. Realizatorem inwestycji, wyłonionym w 
drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 
KAJA z Gdańska.  
Środki finansowe na w/w inwestycje pochodzą z budŜetu 
miasta.  
Dzięki tym inwestycjom zapewnione zostaną odpowiednie 
warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i 
innych zajęć sportowych dla dzieci. 
 

NOWA NAWIERZCHNIA NA UL. NOWEJ 

 
9 września br. odbyło się otwarcie ulicy Nowej w Redzie, 
na której połoŜona została nawierzchnia z kostki na odcinku 
od ul. Brzozowej do rzeki Redy. Wykonawcą inwestycji 
wyłonionym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo 
UŜyteczności Publicznej ”ABRUKO” z Władysławowa.  
W otwarciu udział wzięli: Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński, zastępca burmistrza Janusz Molak, wykonawca 
robót oraz radni miejscy.  Inwestycje rozpoczęto 7 lipca br. 
a zakończono 9 września br.  
Parametry ulicy: długość jezdni 544 m; szerokość jezdni 6 
m; pow. jezdni 3 555 m2; długość chodnika 544 m; szero-
kość chodnika 2 m; pow. chodnika 975 m2; pow. wjazdów 
633 m2; krawęŜnik 1 161 m; obrzeŜe chodnikowe 706 m 
Wartość robót: 855 950,72 zł 
 

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO 
 
11 sierpnia br. miasto Reda podpisało umowę z Fundacją 
Filar w celu wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008 pod nazwą 
„Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu”.  
Celem projektu będzie m.in. zapoznanie mieszkańców Redy 
z policjantami dzielnicowymi i budowanie trwałej współ-
pracy między mieszańcami a policją. W ramach projektu 
powstanie strona internetowa oraz folder „Twój dzielnico-
wy”.  
 
 

NOWA KAMERA DO MONITORINGU MIASTA 
 
7 sierpnia br. Zastępca Burmistrza Miasta  Janusz Molak 
uczestniczył w przekazaniu redzkiej policji kolejnej kamery 
do monitoringu miasta Redy. Kamera umieszczona została 
w rejonie  ulic Fenikowskiego i Młyńskiej przy  placu Św. 
Antoniego.  
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie 
miasta Redy.  

 
P R O G - R O C K  F E S T I VA L  

 
23 sierpnia br. na stadionie Moksir-u w Redzie odbyła się pierwsza 
edycja festiwalu pt: PROG-ROCK FESTIVAL. Przyjechały do nas 
cztery zespoły grające energetycznego rocka progresywnego, 
muzykę rozwijającą się, zaskakującą oraz bardzo dynamiczną. 
Redę odwiedziły następujące zespoły: Blind Trial, Sinus, Heliko-
bacter oraz Soundstorm. Choć pogoda absolutnie nie dopisała 
publiczność kochająca prawdziwego rocka odwiedziła stadion 
Moksiru. Impreza trwała kilka godzin i przedłuŜała się poniewaŜ 
kaŜdy zespół grał bisy. Mamy nadzieję, Ŝe razem z Piotrem Woj-
ciechowskim, prezenterem Radia Kaszebe, który współorganizo-
wał festiwal rozwiniemy tę imprezę wpisując ją w stały kalendarz 
imprez kulturalnych w Redzie. 

(tekst: Marta Adamczyk) 

 
F E S T Y N  N A P OśE G N A N I E  

 

31 sierpnia br. odbyły się koncerty z okazji PoŜegnania Lata, który 
w niedzielne, słoneczne popołudnie licznie odwiedzili Redzianie. 
Na płycie stadionu Moksir-u odbyły się dwa koncerty solowe: 
śpiewali uczestnicy pierwszej edycji Idola - Marta Smuk oraz 
Mariusz Totoszko, którzy obecnie są solistami Teatru Muzycznego 
Roma w Warszawie, po krótkiej przerwie na scenie pojawił się 
zespół Harmidersi, gdzie solistą jest Arkadiusz Sekita, na perkusji 
gra członek legendarnego zespołu polskiego Republika. Następnie 
o godzinie 21.00 mieszkańcy Redy zostali zaproszeni na plac przed 
szkołę ZS nr 1, gdzie wystąpił Teatr Ognia ZNAK, w przedstawie-
niu Babilon. To nocny spektakl plenerowy realizowany w efek-
townej estetyce widowiska ulicznego pełnego ognia i efektów 
pirotechnicznych. Spektakl został wyreŜyserowany przez Janusza 
Gawrysiaka. 

(tekst: Marta Adamczyk) 
 
J U B I L E U S Z T U ś ,  T Uś . . .  

SZKOŁA TA ŃCA PRZY MOKSiR’rze 
 
1 października br. rusza szkoła tańca przy Miejskim Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie. W planie zajęć: style Hip 
– Hopowe i ich historia, izolacja, elementy akrobatyki, chore-
ografia oraz rytmika.  
Pierwszy trening gratis dla kaŜdego.  Szczegóły w MOKSiR 
Reda, tel. 058 678 58 02 



 
 

 
Rok szkolny 2007/2008 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie przebiegał pod 

znakiem przygotowań do obchodów jubileuszu 20 – lecia szkoły. Odbyło 
się wiele konkursów podkreślających wyjątkowość tego zdarzenia.  
W Konkursie wiedzy o historii szkoły uczestniczyli wszyscy gimnazjali-
ści. Komisja w składzie: p. A. Gajewska, p. M. Hajdel, p. D. Kowalik 
wybrała najlepszych. 
Laureatami zostali: 
I miejscem Marta Klajnszmit kl. II b  
II miejsce Aleksandra Kuźniewska kl. III b 
III miejsce Piotr Negowski kl. III c 
WyróŜnienia otrzymali: Aleksandra Dziubich kl. III b, Weronika Markow-
ska kl. II b, Aleksandra Melcer kl. III b 
W Konkursie poetyckim pt. „Moja szkoła”  komisja w składzie: p. A. 
Gajewska, p. T. Golińska, p. I. Klein  pod przewodnictwem poety p. Ada-
ma Kleina przyznała:  
I miejsce – Aleksandra Melcer kl. III b za wiersz pt. „Moja szkoła” 
II miejsce – Zuzanna Jędrzejewska kl. II c za wiersz pt. „Dylematy”  
III miejsce – Milena Jankowska kl. II b za wiersz pt. „Uczniowski pora-
nek”. 
WyróŜnienia: Anna Bach kl. II b za wiersz  pt. „Szkolne klimaty”, Krystian 
Jasiński kl. I c za wiersz pt. „Nasza szkoła” 
dyplomy uznania: Igor BajduŜ kl. I c  za wiersz pt. „Gimnazjum nr 1”, 
Monika Baranowska kl. III c za wiersz pt. „Moja szkoła”, Patrycja Brunka 
kl. III c za wiersz pt. „Moja szkoła”, Aleksandra Dziubich kl. III b za 
wiersz pt. „Szkoła”, Magdalena Grenda kl. III b za wiersz pt. „Czołem 
pierwszaki”, Agata Jurczyńska kl. II c za wiersz pt. „Moja szkoła”, Maciej 
Lachewicz kl. I b za wiersz pt. „Nasza szkoła”, Alicja Okrucińska kl. II c 
za wiersz pt. „Co to jest szkoła?”, Daria Sokólska kl. I c za wiersz pt. „W 
naszej szkole” 

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangaŜowanie w przyszłość.” Te słowa 
Jana Pawła II stały się mottem przygotowań do wyboru patrona, którym 
został wybitny Polak, laureat pokojowej Nagrody Nobla, Lech Wałęsa. Z 
tej okazji odbyły się dwa konkursy: wiedzy o patronie i plastyczny . 
W Konkursie wiedzy o Lechu Wałęsie uczestniczyli wszyscy uczniowie 
gimnazjum. Komisja w składzie: p. M. Kamiński, p. A. Kreft, p. Ł. Kamiń-
ski wyłoniła zwycięzców, którymi zostali: 
I miejsce Aleksandra Naróg  kl III c    
II miejsce Marta Karwowska kl III a   
III miejsce Damian Majocha    kl III d   
WyróŜnienia otrzymali: Daniel Nowicki kl. II b, Przemysław Farion kl. III 
c, Monika Baranowska kl. III c, Michał Konopka kl. I a, Mateusz Urban kl. 
III a   
Konkurs na plakat pt. „Lech Wał ęsa – jego Ŝycie i dzieło” został prze-
prowadzony przez p. Teresę Orzechowską – Jakubowską na zajęciach 
plastycznych. Komisja w składzie:  p. H. Klajnszmit,  p. K. Bochan, p. I. 
Klein,  p. H. Rotta przyznała następujące nagrody: 
I miejsce Łukasz Pawlik kl. I c; Anna Lesnau kl. II a 
II miejsce Zuzanna Trenerowska kl. II d; Aleksandra Brojakowska kl. II b 
III miejsce Szymon Wróblewski kl. I c 
WyróŜnienia otrzymali: Zuzanna Jędrzejewska kl. II c, Paweł KryŜa kl. I c, 
Agata Jurczyńska kl. II c, Joanna Bielecka kl. II b, Piotr Szczepanik kl. I c, 
Maja Radska kl. I b, Paulina Chacuk kl. II c 
Zwycięskie prace zdobią galerię naszej szkoły. 

Aby podkreślić znaczenie zbliŜającego się święta szkoły zorganizowano 
Konkurs na logo jubileuszu. Komisja w składzie: p. Teresa Orzechowska 
– Jakubowska, p. G. Okrój, p. A. Nowakowska wybrała najlepszą pracę. 
ZwycięŜyła uczennica kl. III c gimnazjum Ewelina Cipkowska (nauczyciel 
p. G. Okrój)  
WyróŜnienia otrzymały: Agata Pozańska kl. VI, Hanna Wałdowska kl. III 
b, Paulina Kiedrowska kl. III e, Monika Baranowska kl.III c, Aleksandra 
Antochowska kl. III c. 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy zaprojektowane i wykonane 
przez  p. Gabrielę Okrój oraz nagrody ksiąŜkowe ufundowane przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły „CZWÓRKA” oraz Spółdzielnię 
Mieszkaniową Reda”.  

Laureatom wszystkich konkursów gratulujemy! Jednocześnie przypomi-
namy o trwającym  konkursie na wykonanie okolicznościowej gazetki 
poświęconej jubileuszowi.  

Absolwentów naszej szkoły zapraszamy do udziału w konkursie literac-
kim pt. „Ocalić od zapomnienia” na najciekawsze wspomnienia „ze szkol-
nej ławy”. Natomiast wszystkich Mieszkańców Redy zachęcamy do od-
wiedzenia strony internetowej 20-lecie.home.pl powstałej z okazji jubile-
uszu. 

 
Komitet Organizacyjny Obchodów 20-lecia Szkoły 

(tekst: Alina Gajewska) 
 
Konkurs poetycki pt. „Moja szkoła”  
 

 
 

Aleksandra Melcer 
         I miejsce  
 

Moja szkoła 
 

Moja szkoła to nie tylko szkolne mury. 
To nie tylko sale, korytarze i hole. 

Moja szkoła jest pełna wspomnień, uczuć i marzeń. 
To tu ściany pomalowane są emocjami. 

Drzwi oprawione wspomnieniami. 
To właśnie tu zostały nawiązane pierwsze trwałe przyjaźnie. 

To tu zakwitła pierwsza miłość. 
To właśnie to miejsce pozwoliło nam poznać samych siebie 

i otworzyć się na świat. 
KaŜdy z nas zapamięta to miejsce na zawsze 

i zostawi tu cząstkę siebie. 

Zuzanna Jędrzejewska 
         II miejsce 

Dylematy 
 

Iść albo nie iść, 
oto jest pytanie. 

Bo gdy nie pójdę, 
nic mi się nie stanie. 
Lecz gdy zostanę, 

stracę 
lekcję polskiego, WOS-u, plastyki, 

matmy, religii oraz muzyki, 
przefantastycznych zajęć z biologii 

i staroŜytnej ideologii. 
I nie poszerzę swych horyzontów, 

nie poznam granic odległych lądów. 
Czekają na mnie nauczyciele, 
ogromna wiedza i przyjaciele. 

Więc decyduję jeszcze przed świtem.  
Myślę, więc idę. 

Milena Jankowska 
    III miejsce 

 
Uczniowski poranek 

 
Siódma rano – dzwoni budzik, 
Wstaje nieprzytomny ludzik. 
Tu śniadanie, tam bułeczka, 
O mój BoŜe! Kartkóweczka! 
I juŜ ksiąŜki poszły w ruch. 

Ze strachu rozbolał mnie brzuch. 
Teraz szybko za pięć ósma, 
Bieg do szkoły, daję susa. 

W locie myślę – wszystko mam, 
Pewnie radę sobie dam. 

Serce wali mi jak młotem, 
Otwieram drzwi z łoskotem. 

Lecz ktoś mnie zaczepia, nie wiem gdzie wiać, 
Co to za model i kto on jest? 

Słyszę, mówi do mnie jakiś tekst. 
To nasz dyrektor! 

Jak wyglądam? O nie! 
Guma w buzi, w spodniach dziurka, 

Na dodatek brak mundurka. 
No to po mnie! śegnaj świecie, 

Całą prawdę o mnie wiecie. 



 
 

U R O C ZY S T E  R O ZP O C Z ĘC I E  R O K U  
S ZK O L N E G O  W  ZE S P O L E  S ZK Ó Ł  N R  2   

 
W poniedziałek, 1 września w Zespole Szkół Nr 2 w Re-
dzie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 
2008/2009, na której obecni byli m.in. przedstawiciele 
władz miasta: burmistrz Redy, Krzysztof Krzemiński,; 
z- ca burmistrza, Janusz Molak, radni, proboszcz parafii 
Św. Wojciecha, Zbigniew Kerlin oraz dyrektorzy redz-
kich placówek oświatowych. Wszystkich przybyłych 
gości, nauczycieli i uczniów powitał bardzo serdecznie 
dyrektor szkoły, Jan Skrobul. śyczenia na nowy rok 
nauki i pracy skierował do wszystkich zebranych bur-
mistrz Redy, Krzysztof Krzemiński. Po części oficjalnej 
odbyło się pełne humoru przedstawienie z udziałem 
uczniów podstawówki i gimnazjum, przygotowane przez 
panią Hannę śuk i Teresę Liegman, przeplatane piosen-
kami w wykonaniu chóru pod opieką pani Agnieszki 
Dzienisz.  
W ten uroczysty sposób powitano kolejny rok szkolny, w 
którym z pewnością nie zabraknie nowych zadań i wy-
zwań.  

(tekst: Teresa Dopke) 
 

U R O C ZY S T E  R O ZP O C Z ĘC I E   
R O K U  S ZK O L N E G O   

W  S ZK O L E  P O D S T A W O W E J  N R  6 ,   
 
1 września br., jak w tysiącach innych szkół, społeczność 
redzkiej szóstki zainaugurowała nowy rok szkolny 2008/ 
2009. 
Dla naszej jednak placówki jest to czas szczególny, świętu-
jemy bowiem dziesiąty rok istnienia Szkoły Podstawowej nr 
6 w Redzie. Hasłem przewodnim dla wszelkich działań 
zarówno pracowników, jak i młodzieŜy SP 6 na ten rok 
szkolny, będą sparafrazowane słowa patrona, Jana Pawła II: 
„Mocni nadzieją i miłością na skale zbudujemy wartości”. 
W uroczystości inauguracyjnej uczestniczył miły gość, 
przewodniczący Rady Miasta Redy, Kazimierz Okrój, który 
w ciepłych słowach wyraził swoją opinię o działalności 
edukacyjnej i kulturalnej „szóstki” na przestrzeni dziewięciu 
lat jej istnienia. 
Rok szkolny 2008/2009 rozpoczęto „tradycyjnym dzwon-
kiem”, który na co dzień nie rozbrzmiewa w murach SP 6. 

(tekst: Aga Kostecka) 
 

W I A D O M O ŚC I  W ĘD K A R S K I E  
 

Witam po przerwie wakacyjnej.  
Lato minęło! - zapłaczą wędkarze wczasowo-wakacyjni. Nareszcie 
jesień! - zacierają ręce  zawodowcy - najlepszy  czas  na drapieŜni-
ka. 
Od ostatniego, przedwakacyjnego  wydania biuletynu  odbyły  się 
trzy imprezy  wędkarskie  organizowane przez Koło126 Reda.   

W nocy  z 5/6  lipca nad jeziorem Wyspowo odbyły się nocne 
zawody gruntowe.  W zawodach  wzięli udział zaproszeni delegaci  
z innych kół naszego Okręgu PZW oraz  reprezentacja KP Policji  
z Wejherowa,  pomagająca nam często  w akcjach kontroli  wód 
naszych jezior. Oprawę kulinarną zapewnił podobnie jak w po-
przednim roku p. Dariusz Konkol i jego firma przetwórstwa mięsa. 
Wyniki  zawodów: 
1. Krystian Kozłowski  
2. Łukasz Bertrand   
3. Roman Gończ  

Dnia 31 sierpnia nad jeziorem Tuchomskim rozegrano zawo-
dy  spławikowe. Pomimo słabych  brań  najlepsi złowili  po kilka-
dziesiąt  ryb. Oto wyniki: 
1. Roman Gończ   
2. Jacek Klamrowski 
3. Tomasz Rzyski   

Przedostatnimi tegorocznymi zawodami  były  zawody  spin-
ningowe, rozegrane 7 września  nad jeziorem Wyspowo.  
Wyniki:  
1. Zenon Elwart   
2. Karol Kreft   
3. Adam Gajewski   
Wspomnieć naleŜy takŜe o  sukcesach  naszego karpiarza  Łukasza 
Bertranda, który  startując  w ogólnopolskich maratonach  karpio-
wych  w Poznaniu  i Bydgoszczy  zajmował wysokie lokaty   i  
zaczyna  liczyć się w Polsce,  wśród  elitarnej  grupy  wyczyno-
wych łowców karpi. 

Zapraszamy  wszystkich kolegów spinningistów na ostatnie te-
goroczne  zawody - Troć Redy, które odbędą  się 21 września o 
godz. 8.00  na jazie  w Ciechocinie. 
(tekst: Karol Kreft) 
 

W I ZY T A  W Ł A D Z M I A S T A  
U  A R C Y B I S K U P A  

 
13 sierpnia br. 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie Kazi-
mierz Okrój oraz Zastępca 
Burmistrza Miasta Redy 
Janusz Molak uczestniczyli 
w uroczystości 63 rocznicy 
urodzin Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia i 

złoŜyli z tej okazji Ŝyczenia w imieniu własnym oraz miesz-
kańców Redy.  
 

REDA W TURYSTYCZNYM KATALOGU 
ZWI ĄZKU MIAST BAŁTYCKICH 

 
 Po raz kolejny informacja o 
naszym mieście ukazała się w 
katalogu Komisji Turystyki 
Związku Miast Bałtyckich. Jest 
to juŜ druga edycja katalogu pod 
tytułem „Baltic Sea Region – 
perfect tourism zone”. Celem 
katalogu jest prezentacja 
turystycznego potencjału 
regionu Morza Bałtyckiego nie 
tylko wszystkim miastom 
naleŜącym do Związku Miast 
Bałtyckich ale takŜe miastom 

niezrzeszonym. W drugim wydaniu katalogu znalazły się 
informacje z sześćdziesięciu miast europejskich w tym z 
dziewięciu polskich takich jak: Chojnice, Gdańsk, Gdynia, 
Koszalin, Łeba, Malbork, Reda, Sopot, Szczecin. Katalog 
zawiera podstawowe informacje o walorach turystycznych, 
bazie i atrakcjach kaŜdego z miast. 

Komisja Turystyki jest jedną z trzynastu Komisji Związku 
Miast Bałtyckich, do którego Reda naleŜy od czasów jego 
powstania tj. od 1991 roku. Obecnie Związek zrzesza ponad 
sto miast ze wszystkich dziesięciu państw regionu Morza 
Bałtyckiego. Prezydentem Związku jest Per Bødker Ander-
sen z Kolding w Danii a Sekretariat Związku mieści się w 
Gdańsku. 

(tekst: Dariusz Czylkowski 
Delegat do Związku Miast Bałtyckich) 

 
 
 
 

 



 
 

INFORMACJA MIEJSKIEGO O ŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W REDZIE 

 
dot: ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów 

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Redzie działając z upowaŜnienia Burmistrza Miasta Redy na 
podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 2007r. o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów; informuje, Ŝe 
od dnia 1 września 2008r. będą przyjmowane wnioski o 
ustalenie prawa do świadczeń  z Funduszu Alimentacyjne-
go. Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel 
ustawowy.  
Do wniosku naleŜy dołączyć:  
1. Dowód osobisty, akt małŜeństwa, uprawomocniony 

wyrok o rozwodzie bądź separacji, akty urodzenia 
dziecka/dzieci. 

2. Kserokopia wyroku sądu lub ugody sądu o alimentach – 
uprawomocniony. 

3. Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów w 
2007r. 

4. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egze-
kucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch 
miesięcy poprzedzających miesiąc złoŜenia wniosku o 
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. 

5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 
rok 2007, wg rozporządzenia do Funduszu Alimenta-
cyjnego, pełnoletnich członków rodziny (w przypadku 
nie rozliczania się z Urzędem Skarbowym z dochodu na 
zasadach ogólnych oświadczenie złoŜone w obecności 
pracownika urzędu). 

6. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
7. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

wyŜszej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończy-
ła 18 rok Ŝycia lub ukończy w okresie świadczenio-
wym. 

8. Odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu 
uzyskanego, (tj. m. in. w przypadku podjęcia pracy: za-
świadczenie o dochodzie netto za pierwszy pełen mie-
siąc). 

9. Odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o 
dochód utracony (wskazane kaŜdorazowo przez pra-
cownika). 

10. UpowaŜnienie osoby pełnoletniej udzielone rodzicowi o 
złoŜenie wniosku w jej imieniu. 

11. Inne dokumenty w zaleŜności od indywidualnej sytuacji 
rodzinnej. 

Uwaga! Istotne zmiany dotyczące procedury otrzymywa-
nia świadczenia alimentacyjnego to: 
- wnioski moŜna pobierać, a w kolejności składać w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie 
- podwyŜszono kryterium dochodowe do 725 zł netto 

przypadających na członka rodziny na podstawie, któ-
rego przyznaje się świadczenie 

- wysokość kwoty z Funduszu Alimentacyjnego będzie 
przyznawać w granicach zasądzonych alimentów, jed-
nak nie więcej niŜ 500 zł na osobę  

- waŜnym elementem w obecnie obowiązującym syste-
mie alimentacyjnym jest moŜliwość otrzymywania 
świadczenia, nie tylko przez samotnych rodziców, ale 
równieŜ przez pełne rodziny (nawet gdyby osoby doro-
słe pozostawały w konkubinacie) 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest inne niŜ 
zaświadczenie dołączane do wniosku o przyznanie 
świadczenia rodzinnego.  
 

Wnioski moŜna pobierać i składać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej przy ul Derdowskiego 25 pok. Nr 1w 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 
do 15.30; środa od 7.30 do 17.00. 
Porady prawne w sprawie przyznania świadczeń zgodnie z 
Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz.U.07.192.1378 z póź. zm.) dla klientów Ośrodka udzie-
lane będą od 01.09.2008r. do 31.12.2008r. w kaŜdą środę w 
godz. od 16.00 do godz. 19.00 w siedzibie tutejszego 
Ośrodka. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem 
pracowników sekcji świadczeń rodzinnych lub pracowni-
ków socjalnych w godzinach urzędowania Ośrodka. 
Więcej informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej pod numerem telefonu: (058) 678-74-87, (058) 678-
58-67. 

Kierownik MOPS w Redzie  
Małgorzata Klebba 

 
NOWE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MOPS REDA 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie realizuje 
zadania pomocy społecznej określone w art. 15 pkt. 5 i 6 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, do 
których między innymi naleŜy rozwijanie nowych form 
pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfiko-
wanych potrzeb osób, rodzin i grup społecznych wymagają-
cych wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów alko-
holowych oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od 
alkoholu, podejmuje działania wobec rodzin będących w 
sytuacji kryzysowej, a takŜe pomaga osobom doznającym 
przemocy w rodzinie.  
W związku z powyŜszym podejmowane są działania psy-
chologiczno – pedagogiczne w ramach Lokalnego Programu 
Innowacyjnego. Działanie te mają zakładają:  
• specjalistyczną opiekę nad rodziną i zapobieganie nie-

dostosowaniu społecznemu; 
• wspieranie rodziny w opiece i wychowaniu dzieci oraz 

przeciwdziałanie odbieraniu dziecka rodzinie i umiesz-
czaniu w placówkach wychowawczych bądź rodzinach 
zastępczych; 

• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin 
korzystających z pomocy społecznej i niewydolnych 
wychowawczo; 

• edukację rodziny z naciskiem na przeciwdziałanie 
przemocy i zaniedbywaniu dzieci; 

• zapobieganie angaŜowaniu się młodzieŜy w działalność 
przestępczą. 
Osoby kierowane przez pracowników socjalnych są ob-

jęte działaniami poprzez psychoedukację, terapię psycholo-
giczną i pedagogiczną, grupy wsparcia dla rodziców oraz 
konsultacje dla całych rodzin zarówno w formie konsultacji 
indywidualnych jak i grupowych pod nazwą „Szkoły Rodzi-
ców”. 
Dzieci z trudnościami w nauce będą miały moŜliwość ko-
rzystania z korepetycji, terapii pedagogicznej, pomocy psy-
choedukacyjnej stymulującej prawidłowy rozwój. 
W ramach w/w Programu od 01.09.2008r do 31.12.2008r w 
siedzibie tut. Ośrodka w kaŜdy wtorek przyjmują pedagog w 
godz.  od 1300 – 1600 i psycholog w godz.  od 1600 - 1900. 

 
Kierownik MOPS w Redzie  

Małgorzata Klebba 
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I N F O R M A C J E  M I E J S K I E J  B I B L I O T E K I  P U B L I C Z N E J  

 

 
 

B I B L I O T E K I  P O W I A T U  W E J H E R O W S K I E G O  Z A P R A S Z A J Ą  
D O  U C Z E S T N I C T W A  W  P R O J E K C I E   
W S P Ó Ł F I N A N S O W A N Y M  Z  M K i D N  

 
„Z ksiąŜką od Kaszub do Europy – warsztaty literackie i III edycja Wejherowskiego konkur-
su Literackiego POWIW WENY” 
Warsztaty literackie 5 – 19 września br.  
Warsztaty biblioterapeutyczne mgr Katarzyna Dettlaff – 22 września – 4 października br.  
 
Lp.  Spotkana z pisa-

rzami 
Tytuł spotkania Biblioteka w 

miejscowości  
Data/godzina  

1 Roman DŜeŜdŜon + 
ZYMK 

Młodzi w litera-
turze regionalnej 

Wejherowo 1.10.2008/ 
18:00 

2 Stanisław Janke Sztuka tłuma-
czenia 

Choczewo 3.10.2008/ 
17:00 

3 Edmund Szczesiak Mistrz reportaŜu Rumia 2.10.2008/ 
18:00 

4 Ida Czaja Literatura ko-
bieca 

Gniewino 7.10.2008/ 
17:00 

5 Jerzy Stachurski Arkana tworze-
nia kaszubskiej 
piosenki 

Reda 8.10.2008/ 
16:30 

6 Marian Selin 
Stanisław Pestka 

Północ kontra 
południe 

Bolszewo 10.10.2008/ 
17:00 

7 Ewa Warmowska Literatura dla 
dzieci  

Szemud 6.10.2008/ 
11:00 

8 Piotr Schmandt Pomorski kry-
minał 

Linia 9.10.2008/ 
13:00 

9 Kazimierz Jastrzęb-
ski  

Poezja ziemi Łęczyce 13.10.2008/ 
13:00 

10 Zbigniew Jabłoński Namiętnie o 
morzu 

Luzino 14.10.2008/ 
17:00 

11 Eugeniusz Prycz-
kowski  

Kaszuby między 
słowem a wizją 

Wejherowo 15.10.2008/ 
18:00 

*Koordynator projektu: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie im. Alek-
sandra Majkowskiego, 84-200 Wejherowo, ul. Kaszubska 14, (058) 677 – 65 – 70  
 
 
 

P O M Y S Ł  N A  P L U S  –  W P S A R C I E  S E K T O R A  O R G A N I Z A C J I  
P O Z A R Z ĄD O W Y C H  

 
Stowarzyszenie „EUREKA” zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do 

udziału w projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii 
Europejskiej realizowanym w partnerstwie z Urzędem Miasta Reda oraz Regional-
nym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku 
pod nazwą: Pomysł na PLUS – Porozumienie Lokalnych Ugrupowań Społecznych. 
 Projekt ma na celu wsparcie sektora organizacji pozarządowych w powiecie 
wejherowskim, jego kondycji finansowej i organizacyjnej w celu umoŜliwienia 
realizacji zadań ekonomii społecznej.  
 
 

 
Projekt zakłada: 
� Cztery konferencje, w tym naj-

bliŜsza, inaugurująca działania 
projektowe, poświęcona ekono-
mii społecznej - zaplanowana na 
początek października br. 

� Cykle szkoleń dla wolontariuszy 
oraz organizacji pozarządowych 
zatrudniających wolontariuszy 

� Szkolenia-warsztaty podnoszące 
kwalifikacje lokalnych kadr or-
ganizacji pozarządowych 

� Warsztaty międzysektorowych 
grup projektowych 

� Utworzenie Centrum Rozwoju 
Kariery – ośrodka doradztwa 
zawodowego oraz pośrednictwa 
pracy odpłatnej i nieodpłatnej 

  
Obecnie w ramach projektu trwa 
remont siedziby stowarzyszenia, 
wszystkie zainteresowane korzy-
staniem z zasobów lokalowych 
przy ul. Gdańskiej 55 organizacje 
pozarządowe z REDY prosimy o 
kontakt! 
 
Stowarzyszenie „EUREKA” pla-
nuje równieŜ realizację następne-
go projektu dotyczącego aktywi-
zacji osób długotrwale bezrobot-
nych, głównie kobiet, a w szcze-
gólności matek samotnie wycho-
wujących dzieci. 
kontakt: eureka.org@poczta.fm, 
tel. 605 196 087. 

(tekst: Stowarzyszenie EUREKA) 
 
 

B O B A S Y  M A J Ą  
S W Ó J  K L U B  

 
Idąc w ślady starszych kolegów, 

nasze redzkie maluchy rozpoczęły 
edukację w Klubie Bobasa.  

16 września ruszyły zajęcia. Klub 
Bobasa to nowoczesna forma pomo-
cy rodzicom najmłodszych dzieci (od 
pół roku do 3 lat)  w edukacji i pro-
jekcji zabawy poprzez ruch. To rów-
nieŜ spotkania dzieci i rodziców z 
doświadczonymi pedagogami, którzy 
wskazują metody i techniki zabawy.   

Profesjonalnie przygotowany 
przez dyrektor Miejskiego Przed-
szkola nr 1 w Redzie – Lidię śak 
projekt uzyskał unijne dofinansowa-
nie w wysokości 50 tysięcy złotych z 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go i Skarbu Państwa. 

Zajęcia juŜ ruszyły.  Na łamach 
biuletynu będziemy śledzić poczyna-
nia najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. 
 
 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
 

Pierwszy wykład UTW w roku akademickim 2008/2009 odbędzie się 1 paź-
dziernika /środa/ o godz. 1630 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Der-
dowskiego 3 
 

SPOTKANIE Z JERZYM STACHURSKIM  
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie zaprasza na spotkanie z Jerzym Sta-
churskim. Tematem spotkania będą arkana tworzenia kaszubskiej piosenki. 
Spotkania odbędą się 8 października br. o godzinie 16:30 w siedzibie bibliote-
ki.  
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JESIENNA OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZ-
PIECZNYCH NA TERENIE REDY: 
 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypomina, 
Ŝe w październiku odbędzie się kolejna objazdowa zbiórka odpadów 
niebezpiecznych. W ramach prowadzonej zbiórki, od mieszkańców 
i z placówek oświatowych odbierane będą następujące odpady:  

• resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony 
drewna oraz opakowania po tych chemikaliach, 

• rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania 
plam i opakowania po nich, 

• zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach 
do dezynfekcji i dezynsekcji, 

• środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, 
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np. 

świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki, 
• baterie i akumulatory, 
• zuŜyte kartridŜe i tonery, 
• przepracowane oleje, 
• przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, 
• drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, m.in. niesprawne 

telefony komórkowe, komputery, roboty kuchenne, suszarki, 
Ŝelazka itp.  

 
Zbiórka dla mieszkańców i placówek oświatowych prowadzona 
jest nieodpłatnie.  
 
Zbiórka prowadzona jest przy uŜyciu charakterystycznie oznaczone-
go i wyposaŜonego w specjalne pojemniki samochodu. PoniŜej 
podane są terminy i punkty postoju: 
 

3 października 2008r. 
(piątek – postoje przy szkołach) 

  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 
 

 
 

4 października 2008r. 
(sobota) 

  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/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 

 
W trakcie zbiórki, szkoły mogą takŜe przekazywać ze szkolnych 
pracowni chemicznych niewykorzystane odczynniki chemiczne.  
 
Przypominamy takŜe, Ŝe specjalne pojemniki do zbiórki zuŜytych 
baterii ustawione są w większości placówek oświatowych (uwaga: 
dostępne dla uczniów i ich rodziców), w wybranych sklepach oraz  
w spółdzielniach mieszkaniowych. Są one ustawione takŜe w Urzę-
dzie Miasta Redy.  
 
Przeterminowane lekarstwa moŜemy przekazać do specjalnych 
pojemników ustawionych w aptekach na terenie Redy. 
 

 
 
Uwaga ! 
Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powstałych w wyni-
ku prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Przypominamy, Ŝe sprzedawcy (detaliczni i hurtowi) wszelkiego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są obowiązani do nieod-
płatnego przyjęcia zuŜytego sprzętu w ilości nie większej niŜ sprze-
dany nowy sprzęt tego samego rodzaju. 
 
 

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 
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