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POŁĄCZENIE DROGOWE OBWODOWA – KOSYNIERÓW 

 
Sprawa połączenia drogowego ulic Kosynierów w Rumi i Obwo-

dowej w Redzie jest tematem, który w ostatnich miesiącach jest 
przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno mieszkańców 
Redy jak i Rumi. W wystąpieniach publicznych i mediach pojawiają 
się informacje, które w sposób niejednokrotnie niefortunny przed-
stawiają przedmiotową sprawę.   

BieŜąca sytuacja budowy połączenia drogowego ulic: Kosynierów 
w Rumi i Obwodowej w Redzie przedstawia się następująco. Zgod-
nie z porozumiem zawartym, w poprzedniej kadencji pomiędzy 
Gminą Miasta Redy a firmą Auchan, inwestor budowanego w Rumi 
centrum handlowego zobowiązany był do wybudowania połączenia 
drogowego po uprzednim wykupieniu gruntów pod tę drogę (umowy 
przedwstępne miały być zawarte przed uchwaleniem planu). Miasto 
Reda natomiast miało dokonać zmiany i uchwalenia planu zagospo-
darowania przestrzennego w obszarze, przez który ma przebiegać 
droga.  

Od początku nowej kadencji samorząd redzki pracował nad pla-
nem zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu. NaleŜy tu 
podkreślić, iŜ kształt porozumienia określał status drogi, która w 
myśl jego zapisów do czasu wybudowania przez Auchan miała być 
drogą wewnętrzną, a po realizacji przejęta przez miasto Redę i zali-
czona do kategorii gminnej drogi publicznej.  

Na kaŜdym etapie prac nad planem zagospodarowania przestrzen-
nego przedstawiciele Auchan mieli pełny dostęp do wszelkich mate-
riałów z nim związanych. W trakcie prac, aŜ do podjęcia uchwały 
Rady Miejskiej w Redzie przyjmującej plan, nie było Ŝadnych sy-
gnałów ze strony Auchan dotyczących ustaleń planu. NaleŜy rów-
nieŜ wskazać, Ŝe Inwestor nie wywiązał się z zapisów porozumienia 
dotyczących zawarcia umów przedwstępnych wykupu gruntów pod 
drogę. Firma Auchan zgłosiła zastrzeŜenia dopiero wówczas,  gdy 
plan wszedł w Ŝycie. Wtedy głównym problemem okazał się charak-
ter drogi, a właściwie problemy z wykupami gruntów, które de facto 
są konsekwencją nie podjęcia konkretnych działań na etapie prac 
nad planem przez Auchan.  

Ze względu na wagę połączenia drogowego podejmowaliśmy róŜ-
nego rodzaju działania mające na celu konstruktywne znalezienie 
rozwiązania problemu. Zorganizowaliśmy kilka spotkań z udziałem 
właścicieli gruntów i Auchan, jednak negocjacje nie przyniosły 
oczekiwanego rezultatu. Obecnie po wymianie korespondencji i 
spotkaniach z Auchan jesteśmy na etapie konstruowania nowej 
umowy. Umowa ta  w sposób zasadniczy zmienia zadania stron: 
Gminy Miasta Redy i firmy Auchan.  

Przedmiotowe połączenie drogowe ma być realizowane jako dro-
ga publiczna, stąd Miasto musi przejąć na siebie cały cięŜar inwesty-
cji - wynika to wprost z przepisów prawa. Aby to mogło nastąpić 
niezbędne są gwarancje finansowania ww. inwestycji ze strony 
Auchan, znacznie bardziej konkretne niŜ tylko zapisy umowne. 
Nowa umowa musi równieŜ określić warunki rozwiązania, wciąŜ 
jeszcze obowiązującego, porozumienia.  

Wszystko to wymaga czasu i precyzyjnych zapisów, które w przy-
szłości nie powinny prowadzić do nowych sporów. Przewidujemy, 
Ŝe ww. umowa zostanie wynegocjowana i podpisana do końca br.  
 

 
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński 

 
 
 

 
RUSZYŁ PROJEKT STOWARZYSZENIA EUREKA  PROJEKT   
„POMYSŁ NA PLUS – POROZUMIENIE LOKALNYCH UGRU-
POWAŃ SPOŁECZNYCH ”  
 
Konferencja n.t. ekonomii społecznej w Redzie zapoczątkowała 
projekt   „Pomysł na PLUS – Porozumienie Lokalnych Ugrupo-
wań Społecznych” . Stowarzyszenie EUREKA zaprasza organi-
zacje do współpracy oraz do udziału w szkoleniach. 
 

 
 

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Ak-
tywności „EUREKA”  dzięki środkom finansowym uzyskanym z 
Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczyna projekt poświę-
cony wsparciu ekonomii społecznej, skierowany głównie do organi-
zacji pozarządowych z powiatu wejherowskiego. Projekt zapocząt-
kowany został 30 października konferencją nt ekonomii społecznej, 
która odbyła się w hotelu Murat. Uczestniczący w niej pan Wiesław 
Byczkowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego,  omówił 
moŜliwości finansowania działań ekonomii społecznej ze środków 
UE, natomiast eksperci Piotr Frączak, Piotr Wołkowińki, i Jerzy 
Boczoń,  przedstawili definicję, istotę oraz uwarunkowania ekono-
mii społecznej w UE oraz regionie. Z kolei burmistrz Krzysztof 
Krzemiński, reprezentujący partnera projektu - Gminę Miasta Redy, 
przedstawił formy współpracy urzędu miasta z lokalnymi organiza-
cjami pozarządowymi. Drugą część konferencji,  w której było 
miejsce na dyskusję nt moŜliwości pozyskiwania środków UE przez 
organizacje pozarządowe, poprzedził występ zespołu „Redzanie” z 
repertuarem kaszubskich pieśni przy akompaniamencie regionalnych 
instrumentów muzycznych . 

Celem projektu „Pomysł na PLUS…”  jest wsparcie organizacji 
pozarządowych poprzez konferencje, szkolenia i warsztaty dzięki 
którym uczestnicy nabędą umiejętności realizacji zadań ekonomii 
społecznej. Szczególny nacisk połoŜono w projekcie na współpracę 
organizacji z sektorem samorządowym i biznesowym. Stowarzysze-
nie EUREKA zaprasza przedstawicieli organizacji z powiatu wejhe-
rowskiego do  uczestnictwa w szkoleniach nt pozyskiwania środków 
UE oraz Public Relations, które przeprowadzone zostaną w Redzie 
w siedzibie przy ul Gdańskiej 55 w drugiej połowie listopada. Kon-
takt w tej sprawie pod nr 501655427 oraz 660850047. 
 

Romana Aziewicz 



REKORDOWA FREKWENCJA NA  
„IV  REDZKICH IMPRESJACH ” 

 
24 października w Redzie 

otwarto wystawę redzkich 
plastyków, która okazała się 
prawdziwym hitem. Na 
wernisaŜu pojawiła się 
rekordowa liczba osób. 
Wśród przybyłych znalazły 
się władze miasta, 
przedstawiciele powiatu, 
redzkich placówek 
oświatowo – wy-
chowawczych, stowarzyszeń, 
artyści i miłośnicy sztuki. 
Uczestniczyło w niej 32 
artystów z Redy.  

Wystawiono prace w 
róŜnorodnych technikach 
takich jak: malarstwo olejne, 
akryl, rysunek, pastel, 
fotografia, haft krzyŜykowy, 

decoupage, biŜuteria artystyczna z koralików i kamieni półszlachet-
nych, tkanina artystyczna wykonana techniką dywanową i tradycyj-
ną na krosnach tkackich i po raz pierwszy - witraŜ. Dodatkowo 
dzięki uprzejmości rodziny artysty na wystawie pojawiły się takŜe 
nie wystawiane wcześniej oleje Stefana Lewińskiego.  

 
Na „IV redzkich 

impresjach” obejrzeć 
było moŜna równieŜ 
prace dwóch 
utalentowanych gim-
nazjalistek Dominiki 
Stenzel z Redy i Marii 
Konopki z Gdyni. 

WernisaŜowi 
towarzyszył koncert 

muzyczny 
zorganizowany przez MOKSiR. Wystąpili studenci z Akademii 
Muzycznej z Gdańska w duecie na klarnet i akordeon. Mecenasem 
wystawy był Burmistrz Redy i Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 
a o wystrój wnętrza zadbała p. RóŜa Melcer z Gospodarstwa Szkół-

karsko Ogrodniczego. 
Wystawa trwała za-

ledwie 3 dni i trzeba 
było się zmobilizować 
, aby ją w tym czasie 
odwiedzić. „Redzkie 
impresje” stają się 
bardzo waŜnym wyda-
rzeniem kulturalnym 
odnotowywanym w 
mieście i powiecie, 

jednym z najbardziej okazałych i prestiŜowych prezentacji sztuki.  
Nie być na tej wystawie, to ominąć waŜne wydarzenie kulturalne. 

Salony redzkiej sztuki będą się rozwijać. Stowarzyszenie juŜ planuje 

kolejne jubileuszowe „V 
Impresje” w przyszłym roku 
i zaprasza na wystawę tych 
wszystkich , którzy nie 
zdąŜyli jej w tym roku 
odwiedzić. 

 Beata Zawal – 
Brzezińska, fot. Stanisław 

Frank 
 

WERNISAś ZBIGNIEWA FORMELI  
 

 
 
Zbigniew Formela – z urodzenia Rumianin, mieszka w Redzie, 

maluje od wielu lat. Przebywając w Kieleńskiej Hucie zafascynował 
się kaszubskim pejzaŜem. Uprawia malarstwo sztalugowe. Artysta 
utrwala na swych obrazach piękno Kaszub, kapliczki i przydroŜne 
krzyŜe.   

15 października br. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo 
odbył się jego wernisaŜ „Wokół nas i przed nami”. Publiczność 
dopisała. Wśród gości znalazło się wielu artystów z naszego regio-
nu.. W wernisaŜu wzięli udział Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński oraz Radny Rady Miejskiej w Redzie Jerzy Koska.  

Zbigniew Formela zaprezentował na wernisaŜu część swojej bo-
gatej twórczości, powstałej podczas licznych plenerów.  

W podziękowaniu za dotychczasową pracę twórczą, burmistrz 
Redy wręczył Zbigniewowi Forteli materiały do malowania – farby 
olejne i płótno, a od artysty otrzymał obraz jego autorstwa.  

 
Monika SkarŜyńska na podstawie materiałów Janiny Borchmann – 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo 

  
WYSTAWA WARSZTATÓW SZTUKI  
I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO  

 
W dniach od 6 do 8 grudnia 2008r. Stowarzyszenie KUNSZT or-

ganizuje w auli Zespołu Szkół nr 1  przy ul. Łąkowej 36/38 w Re-
dzie, wystawę warsztatów  sztuki i rękodzieła artystycznego. 

Celem wystawy jest zaprezentowanie mieszkańcom Redy i powia-
tu wejherowskiego moŜliwości i warunków rozwoju zainteresowań 
artystycznych osób dorosłych, młodzieŜy  i dzieci, pod kierunkiem 
członków Stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie chce równieŜ tą drogą zapoznać radnych , miesz-
kańców Redy i powiatu wejherowskiego ze sposobem wydatkowa-
nia pieniędzy przeznaczanych przez samorządy na rozwój kultury w 
powiecie.   

Stowarzyszenie zaprasza  do obejrzenia wystawy wszystkich 
mieszkańców, a potem do uczestnictwa w warsztatach. 
 Poznajcie Państwo moŜliwości rozwoju artystycznego w Redzie i w 
powiecie. 

 
 Wiesław Horak Wiceprezes Stowarzyszenia Kunszt 

 
 
 
 



ODDAJ ODPADY DO EKO DOLINY  
 

„Eko Dolina” jest zakładem 
zintegrowanego systemu zagospodaro-
wania i unieszkodliwiania odpadów. 
Obsługuje siedem gmin: Gdynia, Sopot, 
Rumia, Reda, Wejherowo oraz 
Kosakowo, o liczbie ludności około 400 

000 osób. System ten opiera się na selektywnym gromadzeniu, 
transportowaniu i zagospodarowaniu odpadów; w tym takŜe surow-
cowych, wielkogabarytowych, zielonych i niebezpiecznych. Głów-
nym zadaniem zakładu „Eko Dolina” Sp. z o.o. jest działanie pro-
ekologiczne, mające na celu przede wszystkim odzysk odpadów, a w 
drugiej kolejności unieszkodliwianie. W zakładzie odbywa się rów-
nieŜ tymczasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych (np. 
farb, olejów, akumulatorów i innych). 
Eko Dolina moŜe zagospodarować następujące frakcje odpadów: 
niebezpieczne, komunalne, zielone, wielkogabarytowe, budowlane, 
jednorodne. 
Ceny zagospodarowania odpadów poddane są w cenniku na stronie 
internetowej www.ekodolina.pl 
Mieszkańcy miast i gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejhe-
rowo oraz Kosakowo mogą oddać bezpłatnie niŜej wymienione 
odpady np. odpady niebezpieczne, zuŜyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (RTV i AGD ) oraz surowce (np. opakowania z papieru, 
tworzyw sztucznych, metali, szkła) w ilości 200 kg/pół roku, jak 
równieŜ w ilości 500 kg/pół roku odpady zielone (np. gałęzie, liście, 
trawa). Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia jest posegregowanie 
przez dostawcę odpadów. 
- Akumulatory i baterie ołowiowe i Ŝelowe, 
- Urządzenia gospodarstwa domowego np. lodówki, chłodziarki, 
zamraŜarki klimatyzatory (wyłącznie jako urządzenia kompletne),  
- Sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny i audiowizualny np. 
monitory komputerowe, odbiorniki telewizyjne zawierające lampy 
kineskopowe (wyłącznie jako urządzenia kompletne),  
- Sprzęt oświetleniowy np. świetlówki liniowe i „kompaktowe”, 
termometry rtęciowe,  
- Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabary-
towych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych,  
- Sprzęt rekreacyjny i sportowy,  
- Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i 
skaŜonych produktów, 
- Przyrządy do nadzoru i kontroli,  
- Automaty do wydawania, 
- Surowce (np. opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, 
metali, szkła), 
- Odpady zielone (np. gałęzie, liście, trawa).  
 
Zachęcamy Państwa do zbiórki tych odpadów, które ze 
względu na swoje wła ściwo ści stwarzaj ą zagro Ŝenie dla 
naszego środowiska. 
ZuŜyty sprzęt poddamy odzyskowi w sposób ekologiczny i zgodny z 
przepisami.  
Jesteśmy równieŜ gotowi świadczyć usługę transportu na wcześniej 
uzgodnionych z nami warunkach. 
Więcej informacji moŜecie Państwo uzyskać na stronie: 
www.ekodolina.pl 
 
EKO DOLINA Sp. z o. o. 
ŁęŜyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 
84-207 Koleczkowo 
tel.: +48 58 672 50 00; fax /058/ 672-74-74  
e – mail : sprzedaz@ekodolina.pl 
www.ekodolina.pl 
 

 
 

PAMI ĘTAJ O UMOWACH NA W YWÓZ NIECZYSTO ŚCI  
 

Urząd Miasta w Redzie w porozumieniu z Komendantem Komisa-
riatu Policji w Redzie od października br. do odwołania przeprowa-
dza, w kaŜdy wtorek, kontrole umów na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych na terenie miasta Redy.  

Kontrole przeprowadzane są zarówno na posesjach osób fizycz-
nych i podmiotów gospodarczych. Za brak umowy nakładane są 
mandaty w wysokości 200zł dla osób fizycznych i 500zł dla podmio-
tów gospodarczych. 
 

OGŁOSZENIE NADLE ŚNICTWA GDAŃSK 
 

Nadleśnictwo Gdańsk zawiadamia o przygotowaniach do przystą-
pienia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, realizowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, (EFRROW), w ramach osi prioryte-
towej 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, 
działanie – Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego 
przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych.  

Operacja realizowana będzie w ramach Schematu II obejmujące-
go: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpoŜarowej lasu w zasię-
gu terytorialnym Nadleśnictwa Gdańsk, której celem jest poprawa 
bezpieczeństwa poŜarowego w lasach poprzez wykonanie i odno-
wienie pasów przeciwpoŜarowych oraz zakup środków łączności. 
Zakres planowanych kosztów przyjęty będzie na poziomie wartości 
kosztorysowej robót przewidzianych we wnioskach rozpatrzonych 
pozytywnie i przyjętych do realizacji w ramach operacji. Planowany 
termin rozpoczęcia operacji: I kwartał 2009 roku.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 20-05-2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie 
potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz 
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , właściciele 
lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa zgłaszają pisem-
nie zamiar przystąpienia do operacji w terminie do 15.12.2008r. do 
siedziby Nadleśnictwa Gdańsk na adres: Nadleśnictwo Gdańsk ul. 
Morska 200 81-006 Gdynia. 
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i 
siedzibę oraz adres 
zgłaszającego; 
2) informację; 
a) o lokalizacji lasów objętych zgłoszeniem, 
b) o zakresie kosztów w jakim zgłaszający zamierza uczestniczyć w 
operacji; 
3) uzasadnienie udziału w operacji; 
4) dokument potwierdzający prawo własności do lasów objętych 
zgłoszeniem ; 
5) wypis z ewidencji gruntów i budynków; 
6) kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków obejmującą 
zgłoszone lasy. 
Nadleśniczy włącza właścicieli lasów, do operacji realizowanej 
przez nadleśnictwo, w trybie 
art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 
2005 r. Nr 45, poz. 435, z 
późn. zm.) co skutkuje podpisaniem stosownej umowy cywilno-
prawnej ze zgłaszającym się 
właścicielem lasów prywatnych. Udział właścicieli lasów w operacji 
nie jest uzaleŜniony od ponoszenia przez nich kosztów operacji. 
Wszelkich informacji MoŜna uzyskać w siedzibie 
Nadleśnictwa lub u osoby wyznaczonej do kontaktu w w/w sprawie: 
Pan Piotr Pieleń nr tel. 
0600 315 702. 
 
 

 
 
 

BURMISTRZ M IASTA PRZYJMUJE INTERESANTÓW  
W PONIEDZIAŁKI W GODZ . 13.00 - 17.00 

PRZEWODNICZ ĄCY RADY M IEJSKIEJ  
PRZYJMUJE INTERESANTÓW  

W PONIEDZIAŁKI  
W GODZ. 16.00 - 17.00 

 



UROCZYSTOŚĆ NADANIA LUBLI ŃCOWI PATRONATU  
ŚWIĘTEJ TERESY BENEDYKTY OD KRZYśA – EDYTY STEIN  

 
 11 października br. Lubliniec, nasze miasto partnerskie, obcho-
dziło uroczystość nadania miastu patronatu Świętej Teresy Benedyk-
ty od KrzyŜa – Edyty Stein. Urodzona 12 października 1891 roku we 
Wrocławiu, Ŝydówka pochodzenia niemieckiego, filozof, karmeli-
tanka i męczennica dziś nazywana jest świętą naszego czasu i od 1 
października 1999 roku jest współpatronką Europy.  Lubliniec to 
umiłowane miasto Świętej, rodzinne miasto jej matki i dziadków, 
które z radością odwiedzała. Dziś znajduje się tu parafia pod jej 
wezwaniem, działa katolicki Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Kato-
lickiego Stowarzyszenia Wychowawców a na rynku stoi poświęcona 
Świętej rzeźba. 
 Uroczystości w Lublińcu zbiegły się z obchodami 20-lecia Ze-

społu Szkół nr 1 w Redzie podczas których Gimnazjum nr 1 nadano 
patronat Lecha Wałęsy laureata Pokojowej Nagrody Nobla i Prezy-
denta RP. PoniewaŜ Burmistrz Miasta Redy nie mógł wziąć udziału 
w uroczystościach w Lublińcu nasze miasto reprezentowali Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Czylkowski, Wiceprze-
wodniczący Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Jerzy 
Koska oraz Marek Labuda Kierownik Referatu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta. 
 Obchody w Lublińcu dnia 10 października rozpoczęła konferen-
cja naukowa poświęcona Ŝyciu, pracy i filozofii Świętej, podczas 
której prelekcje wygłosili między innymi pracownicy naukowi Cen-
trum Badań im. Edyty Stein przy Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. 

Tego samego dnia odbyło się spotkanie miast partnerskich i za-
przyjaźnionych z Lublińcem. Wśród nich byli przedstawiciele wę-
gierskiego miasta Kiskunmajsa i czeskiego Kravaře.. W spotkaniu 

  

 
wziął równieŜ udział prof. Jerzy Buzek, były szef Rady Ministrów, 
obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowcy z 
Lublińca. Była to doskonała okazja dla naszej delegacji do wymiany 
doświadczeń i dyskusji o samorządzie. 

 W sobotę 11 października o godz. 12.00 na rynku miejskim 
odbyła się uroczysta Msza Święta, w której uczestniczyli licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Lublińca, goście z kraju i zagranicy, du-
chowieństwo, poczty sztandarowe i uczniowie lublinieckich szkół. 
Podczas Mszy Świętej odczytano w trzech językach, po łacinie, 
polsku i niemiecku, dekret Kongregacji Kultu BoŜego i Dyscypliny 
Sakramentów Stolicy Apostolskiej nadający Lublińcowi Patronat u 
Boga Świętej Teresy Benedykty od KrzyŜa Dziewicy i Męczennicy. 
Dekret odczytano. Poświęcono równieŜ sztandar Zespołu Szkół im. 
Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.  

Po południu w sobotę w Miejskim Domu Kultury odbył się 
premierowy koncert „Kantaty o Edycie Stein” w wykonaniu Chóru i 
Orkiestry „OCH” pod batutą Krzysztofa Gembały. Przed koncertem 
wręczono nagrody zwycięzcom konkursów związanych z postacią 
Św. Teresy Benedykty od KrzyŜa. Delegacje i zaproszeni goście 
składali gratulacje i Ŝyczenia z okazji uroczystości. Staranność i 
rozmach, z jakim przygotowano koncert muzyczny spotkały się z 
gorącym przyjęciem publiczności.  

Warto wspomnieć, Ŝe rok 2008 w Lublińcu jest Rokiem Edyty 
Stein. 

 Jerzy Koska Radny Rady Miejskiej Redy  
 
 

XIII  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  
MENEDśERÓW SPORTU  

 
 
 Na zaproszenie Polskiej Korporacji MenedŜerów Sportu, Andrzej 
Byczkowski - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury, Sportu i 
Rekreacji Rady Miejskiej w Redzie wziął udział w XIII Ogólnopol-
skiej Konferencji MenedŜerów Sportu. Konferencja odbyła się w 
dniach 13 - 15 października 2008 roku w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich COS w Spale. 
 Przewodnimi zagadnieniami programowymi Konferencji była 
następująca problematyka: 
- rola samorządu lokalnego w europejskich systemach 

zarządzania sportem, 
- socjologiczne aspekty działalności sportowej samorządu 

terytorialnego,  
- pozytywne i negatywne uzaleŜnienia prawno-finansowe 

funkcjonowania samorządu, terytorialnego w zakresie kultury 
fizycznej, 

- racjonalizacja i ekonomizacja w zarządzaniu MOSiR-ów, 
- strategiczne działania Rządu w dziedzinie kultury fizycznej w 

najbliŜszych latach, 
- co dalej z polskim sportem? z jakimi tendencjami mamy do 

czynienia ? czy chodzi nam o kulturę fizyczną, czy tylko sport ? 
Ile rządu, a ile samorządu ?, 

- kodeks etyczny działacza i pracownika instytucji sportowej. 
Podczas Konferencji bardzo stanowczo mówiono o konieczności 

przywrócenia jednolitości centrum państwowego zarządzania (jed-
nego!), modernizacji systemu prawnego w kilku zasadniczych kwe-
stiach, wzmocnienia i lepszego harmonizowania nakładów material-
nych (ustalenie priorytetów), a takŜe o bardziej kompetentnej obsa-
dzie kadr kierowniczych we wszystkich instytucjach i na wszystkich 
szczeblach. 

Polski sport wraz z całym systemem społeczno-gospodarczym 
podlega szybkiej ewolucji. Przed instytucjami sportowymi stoją 
nowe wyzwania nie tylko szkoleniowe, ale i organizacyjne. Powin-
niśmy zdawać sobie sprawę, porównując dane z krajów bardziej w 
tej dziedzinie zaawansowanych, Ŝe czeka Polskę gwałtowny rozwój 
usług w zakresie sportu, turystyki kwalifikowanej, rekreacji, organi-
zacji czasu wolnego dla róŜnych grup społecznych. Wymogi stawia-
ne w ustawie o sporcie kwalifikowanym uczestnikom tej działalności 
są przesłanką do rozwoju równieŜ sfery zarządzania. Wiedza o 
zarządzaniu sportem wśród pracowników samorządu gminnego i 
miejskiego jest podstawą całej piramidy, na której zbudowana jest 
polska kultura fizyczna. 
 

 
Andrzej Byczkowski Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury, 

Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Redy 
                                                                



EUROPEJSKI TYDZIE Ń ŚWIADOMO ŚCI DYSLEKSJI W SP 6 
 

W dniach 6-12 
października, w 
całej Europie 
odbywały się 

spotkania, 
sympozja, 

odczyty, dzięki 
którym 

szczególnie 
zwrócono uwagę 
na problem wielu 
osób z dysleksją. 
Nie kaŜdy bowiem 

wiedział, Ŝe osobami z dysleksją byli np. Andersen, Einstein, Edi-
son, Churchill. W Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie Tydzień ów 
poświęcony został Andersenowi – sławnemu baśniopisarzowi z 
dysleksją. Program obchodów zaplanowały: pedagog szkolny p. M. 
RoŜyńska i nauczycielka nauczania zintegrowanego p. G. Tamas.  

Redzka Szóstka w tym październikowym miesiącu zamieniła się 
w niezwykłe, zaczarowane miejsce - świat baśni Hansa Chrystiana 
Andersena. Nie wszyscy bowiem wiedzą, Ŝe Hans Christian An-
dersen (1805-1875) duński pisarz i klasyk literatury dziecięcej, 
autor lirycznych i filozoficznych baśni, które towarzyszą rozwojowi 
intelektualnemu i duchowemu kolejnych pokoleń na całym świecie, 
swoim uporem, pracą i talentem pokonał przeciwności losu: specy-
ficzne trudności w nauce (szczególnie ortografii), brak pomocy 
domu rodzinnego i zrozumienia ze strony szkoły. 

Uczniowie mieli okazję dostrzec i rozumieć te waŜne, i prawdzi-
we wartości, prawa człowieka dzięki poszczególnym elementom 
obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, przygo-
towanym przez panie RoŜyńską, Szamańską i Tamas. 

Podczas trwania Tygodnia zapoznawali się wybranymi baśniami 
H. Ch. Andersena.  Na zajęciach edukacyjnych baśnie czytali nie 
tylko nauczyciele, ale i rodzice i dziadkowie, starsi uczniowie - 
wolontariusze programu „Dzieci czytają dzieciom”. W szkolnej 
galerii znajduje się wystawa plakatów ilustrujących wartości na 
podstawie znanych baśni Andersena.  

Dnia 8.10.08. dzieci z koła teatralnego, przygotowanego  
pod kierunkiem pań: G. Tamas i A. Szymańskiej, wystąpiły w  
przedstawieniu pt. „Baśnie z kufra Pana Andersena”. 

Andersen powiedział: Za najbardziej autobiograficzną baśń 
uwaŜam "Brzydkie kaczątko". PrzecieŜ z nieznanego, biedne-
go chłopca wyrosłem na wielkiego pisarza!” 

Czwartek, 9.10.08., przebiegał w szkole pod hasłem Dzień ba-
śniowych bohaterów. W tym dniu dzieci z klas 0 - 4 przebrały się za 
ulubionych bohaterów baśni. A ponadto, tego dnia, zaproszono do 
czytania baśni GOŚCIA. Była nim pani Barbara Brzezińska- Feiner, 
pierwsza burmistrz naszego miasta. Głos Pani Barbary przeniósł 
uczniów w świat wyobraźni.  Niczym zaczarowani, z wielkim zacie-
kawieniem wysłuchali opowieści „O lnie”. Pani Barbara na pamiątkę 
zostawiła wyjątkowy egzemplarz „Baśni” uczniom naszej szkoły. 
Zwieńczeniem Tygodnia była Adersenada - Turniej wiedzy o An-
dersenie. Cztery zespoły składające się z przedstawicieli klas 2- 4 
walczyły o tytuł „Ekspert od Andersena”. 

 mrak; fot. GraŜyna Tamas 
 

PROJEKT COMENIUS W SP NR 3 W REDZIE  
 

W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Redzie 
rozpoczęła realizację projektu Comenius - Partnerski Projekt Szkół 
„Gry i zabawy w procesie nauczania. Warsztat pracy nauczyciela”. 
Jest to juŜ drugi tego typu projekt realizowany w tej szkole.  
W dniach 04 – 08.10.2008 w Tomelilla w Szwecji odbyło się pierw-
sze spotkanie partnerów z Anglii, Rumunii, Szwecji oraz Polski. W 
spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy oraz nauczyciele szkół partner-
skich. Celem spotkania było ustalenie szczegółowego planu pracy na 
rok bieŜący. KaŜda szkoła przygotowała i przedstawiła prezentację 
swojej szkoły oraz regionu. Podczas wizyty w Urzędzie Miasta 
Tomelilla oraz spotkania z inspektorem oświaty dyrektorzy i na-
uczyciele zapoznali się z systemem oświaty w Szwecji. Odwiedzili 
równieŜ przedszkole Ăngens Forskola, szkołę podstawową Smed-
storps 

storps Skola  oraz 
szkołę średnią 

Kastanjeskolan. 
Największe zainte-
resowanie wzbudziła 
wizyta przedszkolu 
typu ‘outdoor’, czyli 
takim, w którym 
dzieci cały dzień 
spędzają na dworze. 
W przedszkolu tym, 
które usytuowane jest 
na skraju lasu, dzieci, 

niezaleŜnie od pogody, bawią się, uczą, spoŜywają posiłki oraz śpią 
na świeŜym powietrzu. Dzięki temu są zdrowe, zahartowane i bar-
dzo samodzielne. Raz w tygodniu same przygotowują sobie posiłek 
na ognisku. 
Kolejne spotkanie grupy partnerskiej odbędzie się w Battle Hill 
Primary School w Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii. Na 
realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 
16 tys. euro. Część środków zostanie wykorzystana na zakup środ-
ków multimedialnych, które zostaną wykorzystane do realizacji 
projektu.           

Mariola Thomas 
 

 
SPORT NA „Ł ĄKOWEJ ”  PRZY  

ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 
 

 
JuŜ od miesiąca 
działa przy ZSP nr 
2 Ogólnodostępna 
Strefa Rekreacji 

Dziecięcej 
„Ł ąkowa” , która 
jest projektem 
powiatu wejherow-

skiego 
realizowanym przy 

wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię 
poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Oficjalnego otwarcia dokonali honorowy konsul Norwegii Michał 
Rzeszewicz, starosta wejherowski Józef Reszke i burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński. W dniu otwarcia na boisku odbyły się turnie-
je rozgrywane przy muzyce, a po zaciętych zmaganiach czkały na 
uczestników kiełbaski z grilla. 

W skład kompleksu wchodzi boisko wielofunkcyjne do gry w ko-
szykówkę, siatkówkę oraz piłkę ręczną. Jest równieŜ specjalnie 
wydzielone miejsce na skocznię w dal oraz plac rekreacyjny. Za-
rządcą strefy jest Rafał Maliszewski, dyrektor ZSP. 

Liderem zajęć jest Andrzej Gorajski. Kompleks sportowy otwarty 
jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 20.00. W tym czasie 
odbywają się zajęcia z zakresu piłki noŜnej, koszykówki, siatkówki, 
skoków w dal oraz tenisa stołowego. W soboty i niedziele w godz. 
10.00 – 15.00 odbywają się imprezy i turnieje sportowe dla dzieci, 
młodzieŜy oraz dorosłych. Gorąco zapraszamy, wszak sport to 
zdrowie!  
 Kontakt z osobą prowadząca zajęcia pod numerem telefonu:  
696-009-766.  (ZSP nr2) 
 

 

 
Europejskie Ugrupowanie na Rzecz  Eduka-

cji i Kreowania Aktywno ści „EUREKA” 
zaprasza na debatę Burmistrza Miasta Redy 

z mieszkańcami 20 listopada  
o godzinie 18.00 w auli Zespołu Szkół Nr 1 

przy ul. Łąkowej 36/38. 



WYOBRAŹNIA , TECHNIKA I ŚRODOWISKO  
 

 
 
 „Proszę pani, a do czego mi się to przyda? To jest trudne! To jest 
nudne!”. Wiele razy słyszałam takie opinie uczniów o przedmiotach 
matematyczno-przyrodniczych.  
 Jak wytłumaczyć gimnazjaliście po co uczy się matematyki, fizyki 
i chemii ? Jak pokazać moŜliwości, które otwierają się przed nim, 
gdy w przyszłości dobrze zda maturę z tych przedmiotów? 
 W szkole, w której pracuję, Gimnazjum nr 1, postanowiliśmy 
zwalczać tą, naszym zdaniem, wyuczoną bezradność uczniów wobec 
przedmiotów ścisłych. Rozwiązaniem wydaje nam się „szkoła bez 
ławek”, stworzenie takich sytuacji, by nakłonić ucznia do aktyw-
nych, samodzielnych obserwacji, doświadczeń i poszukiwań, a nie 
biernego przyswajania wiadomości. 
 „Wyobraźnia, technika i środowisko” to tytuł projektu, który 
napisaliśmy, by uzyskać środki na realizację naszego celu. Nasze 
starania zakończyły się sukcesem i uzyskaliśmy wsparcie z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. 
 Projekt rozpoczął się pod koniec września. Wszystkie zajęcia 
odbywają się  po południu, nie kolidują więc z normalnymi godzi-
nami lekcyjnymi. Jednorazowo moŜe w nich wziąć udział od 30 do 
40 osób.  
 Pierwsze zajęcia to wycieczka, do mającej swoją siedzibę w Bol-
szewie firmy "Porta". Uczniowie zobaczyli linie produkcyjne, przy-
glądali się poszczególnym maszynom, zastanawiali się jakie zjawi-
ska fizyczne wykorzystano. Uczniowie przedyskutowali problem 
rodzaju i poziomu wykształcenia pracowników zatrudnionych w 
fabryce oraz  przy projektowaniu i budowie maszyn. 
 W październiku uczestnicy projektu pojechali do Planetarium oraz  
świetnie wyposaŜonych laboratoriów  Oceanarium w Gdyni. W 
planetarium dowiedzieli się jak moŜna określić swoją pozycję ob-
serwując gwiazdy, zaś w Oceanarium odbyły się zajęcia dotyczące 
chemii wody. Z ogromną przyjemnością obserwowaliśmy młodzieŜ, 
która samodzielnie wykonywała badania, zmagała się z instrukcjami 
doświadczeń i kartami pracy. Mimo, Ŝe temat był dla wielu trudny, 
wszyscy wyszli z zajęć bardzo zadowoleni. 
 Na przełomie listopada i grudnia, uczestników projektu czekają 
najciekawsze zajęcia. Pierwsze to warsztaty budowy i programowa-
nia robotów z klocków LEGO Technic, drugie to warsztaty elektro-
niczne.  
 Projekt ma prowadzoną przez jednego z uczestników stronę inter-
netową www.wtis.pl , na której zamieszczamy wypowiedzi uczniów 
dotyczace projektu oraz liczne zdjęcia i video, a takŜe materiały 
nauczycieli. 
 Zakończenie projektu zamierzamy świętować w styczniu 2009 
organizując "Dzień nauki i techniki", na który juŜ dziś zapraszamy 
rodziców uczestników projektu, a takŜe wszystkich uczniów zainte-
resowanych podobnymi zajęciami. Być moŜe w przyszłości teŜ będą 
mogli w nich uczestniczyć. 

Przy projekcie pracują takŜe:  
Jolanta Roman - nauczyciel techniki, 

Dominika Kowaliszyn – nauczyciel fizyki,  
Dorota Markowska – nauczyciel informatyki. 

 
Katarzyna Witt - koordynator projektu, nauczyciel matematyki 

 

WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  
 
 ZbliŜa się nieuchronnie koniec roku i koniec kadencji obecnego 
Zarządu Koła PZW 126 Reda. Czas na podsumowania i plany. Na 
początek termin Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
członków koła, na którym to zebraniu wybierać będziemy nowe 
władze na kolejne cztery lata. Jak co roku zebranie odbędzie się w 
świetlicy „PREFABETU” w Redzie przy ul. Gniewowskiej 5, w 
sobotę 24-tego stycznia o godz. 15.00. Zapraszamy wszystkich 
członków koła do wzięcia udziału w zebraniu i głosowaniu. 
Informujemy, Ŝe nastąpiła zmiana skarbnika w kole, kol. Janusz 
Dziubek z dniem 1 grudnia przekazuje swoje obowiązki Karolowi 
Kreft. Znaczki opłat za wędkowanie na rok 2009 będzie moŜna 
nabywać  juŜ od 20 grudnia tego roku w Ośrodku Szkolenia Kierow-
ców „JANKAR” w Redzie  na ul.Obwodowej 24, codziennie w 
godz. 15.00-19.00, a takŜe w siedzibie Koła, w szkole na ul. Łąko-
wej w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.00-20.00. Nr 
kontaktowy nowego skarbnika 609 685 460. MoŜna umówić się 
telefonicznie na indywidualny termin odbioru znaczków. Zaprasza-
my. 
Są  juŜ wyniki tegorocznych zmagań o tytuł „Wędkarza Roku” w 
kole. Oto one: 

- Łukasz Bertrand 
- Jacek Klamrowski 
- Karol Kreft 
- Roman Gończ 
- Zenon Elwart 
- Tomasz Rzyski 

Gratulacje dla Łukasza, który był w tym roku nie do pokonania w 
spławiku. 
 
Zarząd  zatwierdził teŜ terminarz zawodów wędkarskich koła 126 na 
rok 2009. 

04.01 zawody spinningowe o Puchar Burmistrza Miasta, rze-
ka Reda, godz.8.00 śluza w Ciechocinie 
08.02 zawody podlodowe, jez. Marchowo, godz.8.00 (w razie 
braku pokrywy lodowej zawody  zostaną odwołane-
potwierdzenie zawodów pod nr. 502 207 695,Jerzy Wierzbicki) 
26.04 zawody spławikowe, kanał Orle, godz. 8.00, polana 200 
m powyŜej mostu 
17.05 zawody spinningowe, godz. 8.00, jez. Bieszkowice 
31.05 zawody spławikowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, 
godz.9.00, jez. Bieszkowice 
21.06 zawody spławikowe, godz. 7.00, jez. Wyspowo, parking 
23.08 zawody spławikowo-gruntowe na 2 wędki, godz. 7.00, 
jez. Tuchomskie 
20.09 zawody spinningowe, rzeka Reda, godz. 8.00, betonowy 
most połchowski 
11.10 zawody morskie, Władysławowo, godz. 8.00, molo 
Uczestnicy zawodów potwierdzają swój start najpóźniej trzy 
dni przed datą zawodów u V-ce prezesa d/s sportowych Jerzego 
Wierzbickiego tel. 505 207 695 

 
Trwa ciąg tarłowy na rzece Redzie. W tym roku jest on podobnie 
intensywny jak w roku poprzednim. Są teŜ pierwsi zatrzymani w 
związku z kłusownictwem.  Ten schemat powtarza się od lat i cie-
kawe kiedy zmieni się mentalność niektórych osób nastawionych na 
łatwy zysk. Pocieszający jest fakt iŜ coraz więcej młodzieŜy przy-
chodzi oglądać skaczące na jazie trocie i włącza się w ochronę, a 
zatrzymani kłusownicy do młodzieŜy się na pewno nie zaliczają. 
MoŜe więc  jest to kwestia zmiany pokoleniowej…? 

                                                                                                         
K. Kreft 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

URZĄD M IASTA JEST CZYNNY W : 
 

PONIEDZIAŁEK   9.00 - 17.00 
WTOREK  7.30 - 15.30 
ŚRODA  7.30 - 15.30 

CZWARTEK  7.30 - 15.30 
PIĄTEK  7.30 - 15.15 



                                       
 

WIERSZE LAUREATÓW  KONKURSU Z OKAZJI 20-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

 

 
TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA  

 
Raz na pół roku Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Redzie jest organizatorem turnieju piłki 
noŜnej halowej, w którym udział biorą przedstawi-
ciele redzkiej społeczności. 24.10.2008 w piątkowy 
wieczór na Hali ZS nr 1 w Redzie odbył się juŜ po 
raz trzeci turniej o Puchar Burmistrza Redy, w 
którym udział wzięli przedstawiciele redzkich 
Urzędników/ Radnych, Nauczycieli, Działaczy 
Sportowych, Policjantów i StraŜaków. ZałoŜeniem 
zorganizowania Turnieju była przede wszystkim 
integracja uczestników poszczególnych druŜyn i 
spędzenie wolnego czasu na sportowo. Zawody 
otworzył Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krze-
miński, a towarzyszyli mu V-ce Burmistrz Janusz 
Molak, Radna - Pani Teresa Tkaczyk, oraz Dyrek-
tor  MOKSiR Jerzy Conradi i Kierownik MOKSiR 
Konrad Wargin. Ta edycja Pucharu Burmistrza 

okazała się najbardziej zaciętą i wyrównaną, a emocje towarzyszyły uczestnikom i widzom do samego 
końca zawodów. Grano po 12 minut mecz, systemem „kaŜdy z kaŜdym”. Pierwszy mecz pomiędzy 
Urzędnikami/Radnymi, a StraŜakami zakończył się remisem 1:1. Wyrównującego gola StraŜacy strzelili 
na 4 sekundy przed zakończeniem meczu! W drugim meczu spotkały się zespoły obrońców tytułu mi-
strzowskiego - Policjantów i Działaczy Sportowych. Jedna bramka strzelona przez „Mundurowych” zade-
cydowała o 3 pkt w tym wyrównanym spotkaniu. śle turniej zaczęli Nauczyciele dowodzeni przez An-

drzeja Gorajskiego (byłego zawodnika 2 ligowego Bałtyku Gdynia). PoraŜka 0:2 ze StraŜakami oznaczała, Ŝe cięŜko im będzie zdobyć tego dnia 
mistrzowski tytuł. Urzędnicy/Radni w drugim swoim występie zanotowali kolejny remis. Tym razem z zespołem Policjantów stosunkiem 2:2 
mimo, Ŝe dwukrotnie wychodzili na prowadzenie po golach Leszka Hebla i Daniela Miśków. Działacze Sportowi z kolei pokonali Nauczycieli 
1:0. Turniej pomału zmierzał do finałowych rozstrzygnięć. Policjanci pokonując StraŜaków 3:0 na kolejkę przed zakończeniem zawodów nie-
mal zapewnili sobie tytuł mistrzowski. Urzędnicy/ Radni w swoim trzecim występie znów zremisowali. Na prowadzenie Urzędników wyprowa-
dził Konrad Wargin, jednak chwilę potem wyrównał Bartek Janaszkiewicz. Nauczyciele pokonując Policjantów 2:1 pokazali jak wyrównane 
były to zawody. Okazało się, Ŝe ostatnia druŜyna w końcowej klasyfikacji zawodów pokonała pierwszą! Świetna gra Ryszarda Nalepy w zwy-
cięskim 2:1 meczu Działaczy Sportowych ze StraŜakami przypieczętowała drugie miejsce Działaczy w zawodach. Ostatni mecz turnieju pomię-
dzy Urzędnikami/Radnymi, a nauczycielami miał zadecydować komu przypadnie 3 miejsce w zawodach. Powiedzenie „historia lubi się powta-
rzać" jak ulał pasowało do tego meczu gdyŜ Urzędnicy/Radni po raz kolejny wyszli na prowadzenie po golu Wargina, aby w końcówce stracić 
bramkę i podzielić się punktami z rywalem. Mimo nerwów na boisku i zaciętej gry, uczestnicy pokazali podczas zawodów grę fair-play i spor-
towego ducha walki. Wszystkie druŜyny zostały nagrodzone pięknymi pucharami, które wręczał V-ce Burmistrz Redy Janusz Molak. 
Dodatkową atrakcją były ufundowane przez Prezesa MKS Orlęta Reda Wacława Trockiego nagrody indywidualne. I tak wyróŜnieni zostali: 
„Najlepszy Bramkarz” - Mateusz Kołodziejczak i „Najlepszy Piłkarz” - Maciej Draber. 
 
Klasyfikacja przedstawia się następująco: 
1m Policjanci; 2m Działacze Sportowi; 3m Urzędnicy/ Radni; 4m StraŜacy; 5m Nauczyciele  
Następny turniej o "Puchar Burmistrza" ju Ŝ na przełomie lutego i marca 2009 roku – zapraszamy.
 

                                    Konrad Wargin 
 
 

 
 

Paulina Wodzak 
   I miejsce 

 
„Moja nowa szkoła” 

 
W podstawówce numer czte-
ry, 
wraz ze mną uczniów wielu, 
stosuje dobre maniery, 
to naturalne i szczere. 
 
Nasza Pani Dyrektor, 
dba o nas nieustannie. 
Pilnuje wszystkich spraw, 
by było nam tu fajnie. 
 
Nasi nauczyciele  
mili są i lubiani. 
Najbardziej oczywiście, 
kochana jest moja Pani. 
 
KaŜdego dnia z kaŜdej lekcji, 
wynoszę wiadomości. 
Wzbogacam swoją wiedzę 
oraz umiejętności. 
 
Choć chodzę do tej szkoły 
dopiero ósmy miesiąc, 
mam wiele koleŜanek 
i miłych wspomnień tysiąc. 
 
Mą pasją jest śpiewanie, 
uwielbiam sport i zawody. 
Biorę udziały w konkursach, 
zdobywam cenne nagrody. 
 
Rzec trzeba w słowach kilku, 
Ŝe dobrze się tu czuję, 
bo SP numer cztery 
charakter mój kształtuje. 

Robert Woźniak 
   II miejsce 
 

„Moja szkoła” 
 

Moja szkoła to piękna sprawa, 
Jest w niej nauka oraz zabawa. 
Codziennie z radością idę do szkoły, 
Bardzo się cieszę i jestem wesoły. 
 
Choć lat dwadzieścia juŜ ukończyła, 
To ciągle jest młoda i taka miła. 
Cały czas uczy i wychowuje, 
Stawia szóstki, jedynki i dwóje. 
 
Co rano gwarnie otwiera klasy, 
Na przerwach uszach świdrują hałasy. 
Sygnałem dzwonków lekcje rozpoczyna, 
Cieszą się dzieci, gdy wypadnie godzina, 
 
Na której sprawdzian był planowany. 
Uczniom na rękę są takie zmiany, 
Lecz Pani następny termin ustala, 
Bo lekcji się nie opuszcza i nie zawala. 
 
Wiedza to przyszłość młody kolego, 
Więc nie zaniedbuj obowiązku szkolnego. 
Nauka w przyszłości zaprocentuje, 
Stać cię na więcej, niŜ tylko na tróje. 
 
Im więcej nauce poświęcisz czasu, 
Nie będziesz z siekierką chodził do lasu 
Lub kopał łopatą w kamienistej glebie, 
Więc ucz się pilnie, bo uczysz – dla siebie. 

Adam Majchrzak 
   III miejsce 
 

„Za co lubię moją szkołę…” 
 

Lubię moją szkołę, 
bo odgrywa w moim Ŝyciu duŜą rolę! 

 
Uczy mnie i wychowuje, 
w jej murach dobrze się czuję. 

 
Mam miłych kolegów i koleŜanki, 
razem wymyślamy ciekawe rymowanki. 

 
W szkole czytamy i liczymy, 
a przez to wspólnie się bawimy. 

 
Pani na nas nie krzyczy, 
bo lekcji pracujemy w ciszy. 

 
Z panią moŜemy porozmawiać na róŜne tematy, 
a czasem idziemy do lasu pozbierać kwiaty. 

 
Na lekcjach uczymy się na wesoło, 
bo razem tworzymy miłą atmosferę wokoło. 

Dla uświetnienia obchodów 20-lecia Zespołu Szkół nr 1 w SP nr 4 odbył się Konkurs 
poetycki: „Moja szkoła”. Komisja w składzie: p. M. Mangos - Norowska, p. ElŜbieta 
Miotke i p . Alicja Tyszer przyznała: 
I miejsce – Paulina Wodzak kl. IV b 
II miejsce – Robert Woźniak kl. IV a  
III miejsce – Adam Majchrzak kl. II a 
Laureatom serdecznie gratulujemy.                   ElŜbieta Miotke 



 
                                         

 

 
 

 
 

WSPÓLNY SUKCES GMIN 
 
 
 

XI EDYCJA KONKURSU MINI-
STRA ŚRODOWISKA „LIDER 

POLSKIEJ EKOLOGII”  
 

pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego 

 
 
 
 

Tytuł “Lider Polskiej Ekologii” jest przyznawany przez Ministra 
Środowiska tym wszystkim, którzy przyczyniając się do zachowania 
i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyŜszają jakość 
Ŝycia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. W ten 
sposób od 1996 roku wyróŜniane są zarówno najlepsze firmy, jak i 
samorządy zaangaŜowane w realizację zrównowaŜonego rozwoju.  
 
Konkurs  daje moŜliwość uhonorowania i promowania jednostek, 
które zasadę zrównowaŜonego rozwoju przyjęły za podstawę swej 
działalności. Zadaniem Konkursu jest takŜe upowszechnianie pozy-
tywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzię-
ki działaniom na polu ochrony środowiska.  
 
W latach 1996-2008 do Konkursu zgłoszono 1266 przedsięwzięć, za 
których realizację odpowiadają: przedsiębiorstwa produkcyjne i 
usługowe, gminy oraz związki gmin we współpracy z jednostkami 
badawczo-rozwojowymi i uczelniami, a takŜe społecznościami 
lokalnymi. Spośród nich wyłoniono 102 zdobywców tytułu „Lidera 
Polskiej Ekologii”. W bieŜącym roku do Konkursu Ministra Środo-
wiska przystąpiło 134 uczestników. Łącznie o ten prestiŜowy tytuł 
ubiegało się 79 jednostek samorządowych oraz 55 przedsiębiorstw.  
 
Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć zrealizowanych 
przez jednostki ubiegające się o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” 
były:  
-  efekt ekologiczny i społeczny,  
-  efektywność ekonomiczna oraz uniwersalność,  
-  oryginalność, nowoczesność prezentowanych rozwiązań. 
 
22 października 2008 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej 
w Warszawie odbyła się uroczysta gala laureatów XI edycji Konkur-
su Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii". Minister Środo-
wiska-Pan Maciej Nowicki wręczył tylko 15 tytułów "Lider Polskiej 
Ekologii" w 3 kategoriach: jednostka samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwo oraz wyrób.  
 
Komunalny Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki” został uhono-
rowany przez Ministra Środowiska tytułem “Lidera Polskiej  
 
 

Ekologii” za kompleksowe działania słuŜące ochronie i poprawie 
stanu środowiska w rejonie Zatoki Gdańskiej. 
 

 

Od lewej:  
• Maciej Nowicki - Minister Środowiska,  
• Aleksandra Bodnar - Kierownik Działu Ochrony Środowiska 

KZG „Dolina Redy i Chylonki” 
• Tadeusz Wiśniewski - Przewodniczący Zarządu  

KZG „Dolina Redy i Chylonki” 

 
„KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA SŁU śĄCE OCHRONIE  
I POPRAWIE ŚRODOWISKA W REJONIE ZATOKI GDA ŃSKIEJ” 
 
Zgłoszony przez Związek wniosek p.t. „Kompleksowe działania 
słuŜące ochronie i poprawie stanu środowiska w rejonie Zatoki 
Gdańskiej” zaprezentował praktyczną realizację wspólnej polityki 
gmin-członków Związku.  
 
Jako kompleksowe działania o znaczeniu ponadregionalnym zapre-
zentowaliśmy system zarządzania gospodarką odpadami komunal-
nymi, który obecnie realizowany jest na terenie gmin- członków 
Związku łącznie z instalacją spółki Eko Dolina oraz  działania inwe-
stycyjne realizowane obecnie na rzecz gmin przez spółkę PEWIK w 
ramach zadania inwestycyjnego p.t. Dolina Redy i Chylonki  zaopa-
trzenie w wodę i oczyszczenie ścieków.  
 
Przedmiotem wniosku, który podlegał ocenie, był równieŜ sposób 
angaŜowania społeczności lokalnych gmin członkowskich w przed-
sięwzięcia na rzecz ochrony środowiska jak równieŜ realizowane 
przez Związek działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocji 
i informacji. 
 
Cieszy nas niezmiernie fakt, Ŝe w tegorocznej edycji konkursu, 
zgłoszony przez Związek wniosek zyskał uznanie Ministra Środowi-
ska. Według naszej oceny uzyskany tytuł “Lider Polskiej Ekologii” 
to uhonorowanie wieloletniej wspólnej polityki gmin-członków 
Związku jako wzorca metod osiągania sukcesów gospodarczych 
dzięki działaniom na polu ochrony środowiska. 
 
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  
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