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Niech zbliŜające się Święta BoŜego Narodzenia  
spędzone w gronie najbliŜszych przyniosą Państwu wiele radości, 
ciepła i optymizmu. 
Niech w nadchodzącym Nowym Roku 2008  
szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą,  
a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia  
i realizacji nowych pomysłów.  
 

Burmistrz Miasta Redy  
Krzysztof Krzemiński  

 
OTWARCIE UL . SZKOLNEJ  

  
20 listopada br. Burmistrz Miasta 

Redy – Krzysztof Krzemiński wziął 
udział w uroczystym oddaniu do 
uŜytkowania przebudowanego odcinka 
ulicy Szkolnej. Ulica została 
przebudowana na odcinku od ul. 
Mickiewicza do  
ul. Obwodowej. Roboty rozpoczęły się 
26.07.07,  
a zakończyły 15.10.07. Prace zostały 
wykonane zgodnie  

z zamówieniem, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi.  
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, była 

firma Usługowo – Transportowa OLTRANS z Mrzezina. Łączny koszt zadania 
wraz z robotami dodatkowymi wyniósł blisko 967 tys. zł.  

W uroczystym otwarciu wzięli udział radni – Jerzy Koska, Kazimierz Okrój, 
Małgorzata Lewińska, Teresa Tkaczyk, dyrektor ds. technicznych i marketingu 
firmy OLTRANS Grzegorz Sawicki, Kierownik Referatu Inwestycji InŜynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska Andrzej Jaworek.   
 

BEZPIECZEŃSTWO NA OSIEDLACH – SPOTKANIE BURMISTRZA  
Z PRZEDSTAWICIELAMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH Z REDY. 

 
16 listopada br. burmistrz miasta spotkał się w Urzędzie Miasta w Redzie z 

przedstawicielami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z terenu miasta Redy, 
dyrektorami redzkich placówek oświatowych oraz policją w sprawie 
bezpieczeństwa na terenach szkół, przedszkoli i osiedli redzkich.  

 
Rozmawiano na temat monitoringu na osiedlach, jakości  

i ilości samochodowych partoli policji, moŜliwościach wprowadzenia patroli 
pieszych, aktach wandalizmu w miejscach nie monitorowanych, padły wnioski  
o ponowne utworzenie straŜy miejskiej.   

Komendant Komisariatu Policji w Redzie poinformował o stanie etatowym w 
komisariacie. Redzki komisariat zatrudnia 24 pracowników, 3 etaty są do 
obsadzenia.  Zastępca komendanta powiatowego zobowiązał się do przysłania do 
Redy dodatkowych policjantów – wywiadowców oraz patroli Ŝandarmerii.  
Planowana jest równieŜ kontrola sklepów, które sprzedają alkohol nieletnim.   

Druga część spotkania dotyczyła 
segregacji odpadów. W spotkaniu 
wzięła udział prezes Zakładu 
Unieszkodliwiania odpadów EKO 
DOLINA - Sabina Kowalska, która 
poinformowała o konieczności 
selektywnej zbiórki odpadów  
z gospodarstw domowych,  
w związku z wysokimi opłatami za 
składowanie odpadów nie 
segregowanych. Obowiązkiem 
Gminy jest podjęcie uchwały  
o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminie (miasto Reda takową 
posiada), a mieszkańcy mają 
obowiązek segregacji odpadów.  

W związku z drastycznym 
wzrostem wysokości opłaty 
środowiskowej z 15 zł/tonę na 
75zł/tonę - za odpady nie 
segregowane, w najbliŜszym czasie 
regulamin utrzymania czystości  
i porządku na terenie naszego miasta 
ulegnie weryfikacji.  
 

WIZYTA REDZKIEJ DELEGACJI W 
ROUEN ( FRANCJA) 

 

 W dniach 15 – 21 listopada 2007 
roku czteroosobowa delegacja miasta 
Redy wzięła udział w oficjalnym 
wyjeździe do Rouen we Francji. Na 
czele delegacji stanął zastępca 
Burmistrza Miasta pan Janusz 
Molak,  
a towarzyszyli mu : Hanna Janiak – 
radna, Jadwiga Dobrzyńska – 
Skarbnik Miasta oraz Łukasz 
Kamiński- Podinspektor ds. 
pozyskiwania funduszy unijnych. 
Celem wyjazdu było nawiązanie 



 

  

współpracy z organizacją   Europe Changes grupującą gminy miejskie w regionie 
metropolitalnym Rouen. Spotkanie to miało takŜe zacieśnić trójstronną współpracę 
w ramach Trójkąta Weimarskiego (Francja – Niemcy – Polska) na poziomie 
regionalnym. Przedstawiciele naszego miasta pojechali jako obserwatorzy i 
przyszli uczestnicy współdziałania. 

Na pobyt składała się uroczystość obchodów 10 rocznicy podpisania Karty 
Współpracy między samorządami trzech krajów Trójkąta Weimarskiego oraz 
przyłączenie się do współpracy gminy Szemud. Wśród zebranych pojawili się 
wszyscy merowie gmin francuskich, burmistrz miasta Ulzen, reprezentanci 
polskich samorządów oraz konsulowie Niemiec i Polski.  Podczas spotkania 
wymieniono się własnymi doświadczeniami płynącymi z dotychczasowej 
kooperacji i oficjalnie zaproszono miasto Reda do włączenia się w tą inicjatywę. 
Zastępca Burmistrza złoŜył Ŝyczenia dalszej owocnej współpracy i krótko 
zaprezentował miasto Reda zgromadzonym.  Egzemplarz podpisanej w trakcie 
karty o dalszej współpracy oraz otrzymane w ramach upominku obraz i album 
promujące gminy Europa Changes wystawione zostały w gablocie Urzędu Miasta 
Redy. 

Kolejny dzień minął na promocji regionu Kaszub i Powiatu Wejherowskiego 
wśród społeczności lokalnej regionu Rouen i przedstawicielom niemieckiego 
miasta Ulzen. Zaprezentowano dorobek kulturalny w postaci malarstwa, haftu i 
innego rękodzieła. Przed zgromadzoną publicznością wystąpił zespół 
Koleczkowianie oraz kwintet dęty z Państwowej Szkoły Muzycznej z Wejherowa. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem, tańcami oraz degustacją 
kaszubskich potraw przygotowanych przez gminę Szemud. Trzeci dzień wizyty 
został poświęcony na kolokwium – dyskusję naukową pod tytułem – „Europa – 
szanse i wyzwania”. Kolokwium miało miejsce w budynku Parlamentu Regionu 
Normandia w Rouen. Organizatorzy zapewnili tłumaczenia symultaniczne dla 

wszystkich uczestników. Dyskusję 
podzielono na trzy części – 
pierwszą dotyczącą poszerzenia 
Unii Europejskiej o Polskę , drugą 
dotyczącą oddziaływania na Europę 
zjawiska globalizacji i trzecią  
nawiązującą do tematu współpracy 
partnerskiej samorządów z róŜnych 
krajów.  

Kolokwium miało charakter 
panelu eksperckiego prowadzonego 
przez moderatora, a następnie 
pytania i dyskusja z salą. Głównym 

zaproszonym gościem i panelistą był przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz 
wcześniej jeden z negocjatorów wejścia Polski do Wspólnoty pan L. Lobkovic. Ze 
strony naszego miasta w pierwszym temacie jako reprezentant powiatu wystąpił w 
roli eksperta pan Łukasz Kamiński. Dyskusja zakończyła się konkluzją, Ŝe 
najlepsza współpraca w Unii Europejskiej jest moŜliwa właśnie na niwie 
kooperacji samorządów realizując wymianę młodzieŜy, grup zawodowych oraz  
współpracę kulturalna i sportową. 

W czasie tego pobytu delegacja miasta miała okazję przeprowadzić szereg 
rozmów z przedstawicielami Europe Changes, z delegacją niemieckiego miasta 
Ulzen oraz miała stały kontakt z mieszkańcami gmin rejonu Rouen, którzy włoŜyli 
tyle wysiłku i ciepła, by przyjąć naszych przedstawicieli w swoich domach. 
Rezultatem tego wyjazdu ma stać się ścisłe nawiązanie współpracy z naszymi 
partnerami z Trójkąta Weimarskiego oraz umoŜliwienie wzajemnego poznania się 
dla naszych dzieci, artystów, rzemieślników, przedsiębiorców. 

 
  (tekst: Łukasz Kamiński) 

 
„PORTRET ZBIOROWO ŚCI LUDZI BEZDOMNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ”    
   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, Ŝe w związku z 
udziałem pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy Policji w realizacji 
projektu badania socjodemograficznego „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych 
województwa pomorskiego” w dniu 7 grudnia 2007 r. przeprowadzono sondaŜ 
pomiaru liczby bezdomnych na terenie Redy. 

Dotychczasowe projekty badań 
socjodemograficznych w latach 
2001, 2003 i 2005 polegały na 
jednodniowej akcji liczenia oraz 
ankietowania osób bezdomnych przy 
jednoczesnej akcji informacyjnej o 
placówkach świadczących pomoc 
osobom bezdomnym. 

Z uwagi na wymagania stałego, 
cyklicznego monitorowania 
problemu bezdomności, który jest 
procesem ulegającym ciągłym 
zmianom Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej zwraca się do 
mieszkańców naszego miasta o 
przekazywanie wszelkich informacji 
dotyczących miejsc przebywania 
osób bezdomnych bądź teŜ samych 
osób wymagających pomocy 
społecznej w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 
Derdowskiego 25 w Redzie lub 
telefonicznie nr (058) 678 58 65 lub 
(058) 678 74 87 w godzinach 
urzędowania. Od poniedziałku do 
czwartku 7.30 – 15.3, piątek 7.30 – 
15.15 
(tekst: Małgorzata Klebba) 
 

PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ 
COMENIUS W REDZIE  

 
W roku szkolnym 2007/2008 Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Redzie  
realizuje trzeci rok  projektu “Nasze 
regiony dawniej i dziś” w ramach 
Programu “Uczenie się przez całe 
Ŝycie”. 

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 
realizacji ostatniego roku projektu 
szkoła wzięła udział  
w Festiwalu Comeniusa  
w Malborku oraz  
w spotkaniu roboczym w Anglii. 
Uczniowie i nauczyciele podjęli  

 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Redzie przy  
ul. Łąkowej 1 czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godz.  
od 6:30 do 19:00. Pobór krwi  
w godzinach od 6:30 do 7:45 
 



 

  

działania związane z tematyką kulinarną w naszych regionach. 
Festiwal Comeniusa odbył się w Malborku, w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4. Za przygotowaną prezentację projektu oraz stoisko 
wystawiennicze szkoła otrzymała wyróŜnienie, natomiast koordynator projektu, 
GraŜyna Napieraj, została powołana przez FRSE  
w porozumieniu z Pomorskim Kuratorem Oświaty, do pełnienia funkcji 
Ambasadora  Programu Comenius.  
Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele zaangaŜowani w działania związane z projektem 
chętnie dzielą się swoim doświadczeniem za szkołami, które są zainteresowane 
współpracą  szkół europejskich i realizacją projektów  
w ramach programu “Uczenie się przez całe Ŝycie”. 

W Liverpoolu odbyła się wizyta robocza oraz wizyta studyjna dyrektorów, w 
której uczestniczył Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie Jan Skrobul, 
nauczycielki – Mirosława Niewiadomska, Katarzyna KałuŜa oraz Gabriela 
Krzemińska, a takŜe dyrektorzy i nauczyciele szkół partnerskich z Austrii, Turcji, 
Wielkiej Brytanii i Łotwy. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję obserwować zajęcia  
w integracyjnej szkole podstawowej Knotty Ash CP School (zdrowe i 
niepełnosprawne słuchowo dzieci od trzeciego do jedenastego roku Ŝycia), w 
Broadgreen High School oraz Technology College (dzieci i młodzieŜ zdrowa oraz 
niepełnosprawna słuchowo od jedenastego do dziewiętnastego roku Ŝycia), a takŜe 
w Millstead School (dzieci z powaŜnymi zaburzeniami rozwoju fizycznego  
i psychicznego). Nauczyciele poznali stosowane tam metody nauczania oraz 
wymienili się dobrymi doświadczeniami w pracy.  
Oprócz wizyt w szkołach nauczyciele z pięciu państw uczestniczyli w spotkaniach 
roboczych dotyczących projektu. Została podsumowana dotychczasowa praca oraz 
ustalono plan działania na rok bieŜący. 
Wizyta podsumowująca trzy lata wspólnej pracy nad projektem odbędzie się w 
maju, w Talsi, na Łotwie. 
 
„Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty 
Europejskiej  w ramach programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu  lub 
materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji 
Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani 
Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności”. 

(tekst: GraŜyna Napieraj) 
TRENING DRUśYNY WYKRYWANIA  

I ALARMOWANIA W REDZIE  
 

W dniach 20 i 21 listopada 2007 r. w ramach krajowego treningu systemu wykrywania i 
alarmowania o zagroŜeniach przeprowadzono trening obsady DruŜyny Wykrywania i 
Alarmowania w Redzie. Celem ćwiczeń było:  
- doskonalenia procedur uruchamiania systemu wykrywania  
i alarmowania; 
- sprawdzenie obiegu informacji w ramach systemu wykrywania  
i alarmowania; 
- doskonalenie zasad współdziałania pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład systemu 
wykrywania i alarmowania. 

Trening polegał na odpowiednim reagowaniu na przesyłane róŜnymi środkami 
łączności ćwiczebne zagroŜenia tj.: uwolnieniu substancji radioaktywnych na półwyspie 
Kola, wzrost zagroŜenia terrorystycznego związanego z moŜliwością wykorzystania do tego 
celu materiałów radioaktywnych, zagroŜenia skaŜenia zbiorników wodnych i ujęć wody 
czynnikami biologicznymi. 

W odpowiedzi na załoŜone sytuacje ćwiczebne DWiA przeprowadziła czynności 
określone odpowiednimi procedurami oraz przesłała odpowiednie meldunki z ich realizacji 
do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie. 

                                                
 (tekst: Franciszek Konkol) 

 
SPOTKANIA BURMISTRZA MIASTA REDY Z MIESZKA ŃCAMI  

 
Począwszy od połowy października br. władze samorządowe Redy – burmistrz 

oraz radni zainaugurowali cykl spotkań z mieszkańcami naszego miasta. Jak juŜ 
wcześniej informowaliśmy pierwsze z nich miało miejsce w Szkole Podstawowej 
nr 6 przy ul. Gniewowskiej. Kolejne spotkania odbyły się pod koniec listopada w 
Zespole Szkół  

nr 2 przy ulicy Brzozowej w 
Ciechocinie oraz w Zespole Szkół nr 
1 przy ul. Łąkowej w centralnej 
części miasta.  

Spotkania były okazją po 
podsumowania pierwszego roku 
funkcjonowania nowo wybranego 
samorządu Redy oraz prezentacji 
zamierzeń inwestycyjnych miasta 
ujętych w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym na lata 2007-2013. 
Burmistrz oraz radni uzasadniali 
kierunki wyborów jakich dokonał 
samorząd. DuŜą część czasu w 
trakcie spotkań poświęcono 
pytaniom mieszkańców i 
odpowiedziom na nie. Główne 
tematy, wokół których toczyła się 
dyskusja to: układ komunikacyjny i 
stan dróg w mieście, oświata, 
rekreacja  
i sport. Spotkanie w Zespole szkół nr 
1 przy ul. Łąkowej zorganizowano 
wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„Eureka”  
w ramach akcji „Masz głos, masz 
wybór”, której celem jest 
przybliŜenie społeczności lokalnej 
działalności samorządowej, 
monitorowanie pracy władz 
samorządowych, utrzymywanie 
kontaktów z mieszkańcami. 
Uczestniczyli  
w nim równieŜ goście z zewnątrz, 
jako Ŝe jednym  
z omawianych tematów była budowa 
Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej. Wśród gości byli 
przedstawiciele Urzędów: 
Marszałkowskiego i Miejskiego w 
Gdyni, Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie oraz Politechniki 
Gdańskiej.  

Podkreślić naleŜy Ŝe spotkania 
cieszyły się duŜym 
zainteresowaniem mieszkańców i 
choć wiele przedstawianych 
problemów, i pytań nie naleŜało do 
łatwych, to jednak były bardzo 
poŜyteczne. Władze samorządowe i 
wyborcy mieli  moŜliwość 
bezpośredniej wymiany poglądów na 
temat funkcjonowania miasta. 
Burmistrz i Rada Miejska 
przywiązują duŜą wagę do tego typu 
spotkań, o czym świadczy bardzo 
liczny udział radnych w spotkaniach. 
Jest to waŜny element kształtowania 
postaw obywatelskich w naszym 
mieście, dlatego teŜ spotkania będą 
kontynuowane.      
 

 
 
 



 

  

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY M IASTA REDY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI , O KTÓRYCH MOWA W ART . 3 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNO ŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO  
I O WOLONTARIACIE , NA 2008 ROK. 

 
1. Miasto Reda uznając, Ŝe jego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców, oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w 
rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, deklaruje wolę 
kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, i wyraŜa intencję 
realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym działaniu z nimi. 

2. Intencją Miasta jest rozwój zakresu współpracy z sektorem pozarządowym, 
będącym waŜnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu 
społecznego, opartego o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu suwerenności stron. 

3. Miasto Reda współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań 
publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są 
zadaniami Miasta. 

4. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi moŜe mieć charakter 
finansowy i pozafinansowy. 

5. Pozafinansowe formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi 
dotyczą sfer: 
1) informacyjnej, poprzez: 

a) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w 
danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych 
z budŜetu Miasta na realizację tych zadań, oraz o ogłaszanych 
konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a takŜe 
sposobach ich rozstrzygnięć, 

b) przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i 
regionalnych o realizacji zadań publicznych, 

c) moŜliwość konsultowania aktów prawa miejscowego; 
2) organizacyjnej, poprzez: 

a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i 
doradczym w poszczególnych obszarach działalności poŜytku 
publicznego, 

b) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy 
pomocy w Mieście, 

c) przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji 
niniejszej uchwały; 

3) szkoleniowej, poprzez: 
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość 

pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, 
b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m. in. 

pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, 
c) angaŜowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń 

i prezentacji osiągnięć.  
6. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji 

zadań publicznych, moŜe odbywać się w formach: 
1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji 

na finansowanie jego realizacji, 
2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

jego realizacji. 
7. Dotacje, o których mowa w ust. 6, nie mogą być wykorzystywane w 

szczególności na: 
1) zadania i zakupy inwestycyjne, 
2) zakup gruntów, 
3) działalność gospodarczą, 
4) pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej 

się o przyznanie dotacji, w tym takŜe wydatków na wynagrodzenia 
pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego, 

5) działalność polityczną i religijną. 
 
 

8. Zadaniami priorytetowymi w 
zakresie współpracy Miasta z 
organizacjami pozarządowymi 
w 2008 roku są zadania w 
zakresie:  

1) pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin, 
2) promocji zdrowia, 
3) działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
4) nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania, 
5) krajoznawstwa oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieŜy, 
 6) kultury i sztuki, ochrony dóbr    
 kultury i tradycji,  
7) upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, 
8) porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym, 
9) działań na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 
9. Mierniki efektywności  

realizacji Rocznego Programu 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi  obejmują  w 
szczególności informacje 
dotyczące: 
1) liczby organizacji 

pozarządowych 
podejmujących zadania 
publiczne na rzecz lokalnej 
społeczności, 

2) liczby osób 
zaangaŜowanych w 
realizację zadań 
publicznych (w tym 
wolontariuszy), 

3) liczby osób, które były 
adresatami róŜnych działań 
publicznych, 

4) wysokości środków 
finansowych 
przeznaczonych z budŜetu 
Miasta na realizację tych 
zadań, 

5) łącznej wielkości środków 
finansowych i 
pozafinansowych 
zaangaŜowanych przez 
organizacje pozarządowe 
w realizację zadań 
publicznych na rzecz 
mieszkańców. 

10. Burmistrz Miasta Redy składa 
Radzie Miejskiej w Redzie 
sprawozdanie z realizacji 
uchwały w terminie do dnia 31 
maja roku następującego po 
roku sprawozdawczym. 



 

  

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA REDY 

o terminie wyłoŜenia do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Stosownie do art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
Uchwały Nr VII/85/2007 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 kwietnia 2007r., 
zawiadamiam o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, 
Gniewowskiej, Cechowej i Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 10 grudnia 2007r. do 31 grudnia 2007r., w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Redzie przy ul. Puckiej 9, w pokoju Nr 7, w godz. od 1000 do 
1400. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2007r.  w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Redzie przy ul. Puckiej 9, o godz. 1530. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać na piśmie 
do Burmistrza Miasta Redy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2008r. 

 
ZAAWANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH  PLANOWANYCH DO REA LIZACJI 

PRZEZ MIASTO REDA  
 

REALIZACJA PONI śSZYCH PROJEKTÓW JEST UZALE śNIONA OD  OTRZYMANIA 
DOFINANSOWANIA Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO   
 

1) Budowa sal sportowych przy szkołach SP5, SP 6 i ZS 2 
- wykonane koncepcje architektoniczne 
- projekty budowlane – do końca listopada 
- studium wykonalności – do końca listopada  
- wniosek – w trakcie uzupełniania dokumentacji; planowane złoŜenie wniosku 
III 2008, planowana realizacja 2008-10  
2) Termomodernizacja redzkich szkół  
- wykonany audyt  energetyczny 
- gotowe studium wykonalności  
- ogłoszony przetarg na projekt techniczny 
- wniosek w trakcie tworzenia – prawdopodobny termin aplikacji 3 lub 4  
kwartał 2008, planowana realizacja 2009 
3) Stworzenie parku miejskiego 
- gotowy wstępny projekt  
- gotowa wizualizacja  
- studium wykonalności w trakcie realizacji – do końca 2007 
- wniosek aplikacyjny w trakcie tworzenia – prawdopodobny termin aplikacji 
III 2008, planowana realizacja 2008 
4) Budowa ścieŜki rowerowej – Szlakiem Północnych Kaszub  
- wniosek sporządza gmina Kosakowo, nasze miasto jest jednym z partnerów 
w projekcie, planowana jest modernizacja istniejącej ścieŜki rowerowej i jej 
włączenie do sieci prowadzącej do Rewy i jeziora śarnowieckiego, 
prawdopodobny termin aplikacji – wiosna/ lato 2008, planowana realizacja 
2008/09 
5) Uzupełnienie istniejącej i budującej się sieci kanalizacji ściekowej 
- studium wykonalności w trakcie wykonywania  
- zlecony projekt techniczny 
- wniosek w trakcie tworzenia – prawdopodobny termin aplikacji II kwartał 
2008, planowana realizacja 2008-2010  
6) Projekty mi ękkie  
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
a) miasto złoŜy dwa projekty do juŜ ogłoszonych konkursów na początku  
I kwartału 2008 (programy dotyczące edukacji przedszkolnej oraz 
wzbogacenie oferty edukacyjno-kulturalnej w SP 5 we współpracy z fundacją 
córki patrona szkoły) 

b) redzkie placówki edukacyjne i kulturalne zgłosiły kilkanaście pomysłów na  
projekty, które będą sukcesywnie wraz z ogłaszaniem konkursów składane w 
odpowiednich instytucjach. 

c) miasto nawiązało współpracę z 
firmą szkoleniową OK w ramach 
programu wdraŜania podstawowej 
wiedzy o komputerze i Internecie – 
aplikuje firma OK. W 2008 roku  – 
beneficjentami będzie w razie 
przyznania dofinansowania 10 
mieszkańców miasta. 

(tekst : Łukasz Kamiński) 
 
NASI RADNI 
MAŁGORZATA LEWI ŃSKA 

Mieszkanka Redy 
od ponad 20 lat. Z 
zawodu technik 

ekonomista. 
Pracowała w 
sądzie rejonowym 
jako kurator 
zawodowy dla 
dorosłych. Matka 

dwóch synów. Obecnie nie pracuje i 
zajmuje się domem. Jest Radną z 
okręgu wyborczego nr 10 –  
ul. Spokojna. Zasiada w Radzie po 
raz pierwszy. Pracuje w Komisjach: 
Prawnej i Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz Edukacji, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej. 
Bezpartyjna.  
 
AKCJA ŚWIĄTECZNA PACZKA 
  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Redzie z myślą o nadchodzących 
Świętach BoŜego Narodzenia nawiązał 
współpracę ze Stowarzyszeniem 
WIOSNA w ramach akcji 
ŚWIĄTECZNA PACZKA. Pracownicy 
socjalni pełnili rolę bezpośrednią w 
kontakcie z osobami i rodzinami naszego 
miasta w celu ustalenia ich aktualnych 
potrzeb będących dotychczas niekiedy 
tylko marzeniami. Dzięki akcji 
ŚWIĄTECZNA PACZKA na terenie 
Redy poszerzona zostanie baza 
potrzebujących, a co się z tym wiąŜe w 
sposób skuteczny określone działania 
pomocy przyczynią się do pomagania 
sobie nawzajem przy tworzeniu 
projektów łączących osoby potrzebujące 
z darczyńcami i wolontariuszami. 
UmoŜliwienie udzielenia pomocy 
wigilijnej w formie prezentów – 
ŚWIĄTECZNA PACZKA jeszcze 
bardziej przyczyni się do Radosnych 
Świąt BoŜego Narodzenia. 

 
(tekst: Małgorzata Klebba) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY INFORMUJE 
JAK UNIKN ĄĆ ZAKA śENIA "GRYP Ą PTAKÓW". 
 
SPOśYWAJ MIĘSO DROBIOWE, PRZETWORY DROBIARSKIE I 
JAJA PODDANE ODPOWIEDNIEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ W 
TEMPERATURZE MINIMUM 70oC; MYJ DOKŁADNIE Z UśYCIEM 
DETERGENTU WSZYSTKIE PRZEDMIOTY, KTÓRE MIAŁY 
KONTAKT Z SUROWYM DROBIEM (DESKI, NOśE, TALERZE); 

PAMIĘTAJ, śE ZAMROśENIE MIĘSA NIE NISZCZY WIRUSA PTASIEJ GRYPY; NIE 
DOTYKAJ, BEZ ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA, MARTWYCH LUB SPRAWIAJĄCYCH 
WRAśENIE CHORYCH PTAKÓW DZIKICH ANI UBITEGO DROBIU; PRZEDEWSZVSTKIM 
DOPILNUJ, ABY NIE ROBIŁY TEGO DZIECI. ZADBAJ O TO, ABY DZIECI UNIKAŁY MIEJSC 
BYTOWANIA DZIKIEGO PTACTWA, FERM DROBIU ORAZ INNYCH MIEJSC 
JEGOPRZETRZYMYWANIA; MYJ RĘCE PO KAśDORAZOWYM ZETKNIĘCIU Z PTACTWEM, 
ZARÓWNO DZIKIM, JAK I HODOWLANYM; DOPILNUJ, ABY ROBIŁY TO TAKśE DZIECI; 
PAMIĘTAJ, ABY SUROWE MIĘSO DROBIOWE NIE MIAŁO STYCZNOŚCI Z INNYMI 
PRODUKTAMI śYWNOŚCIOWYMI; PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZAKAZU 
PRZYWOZU Z ZAGRANICY śYWEGO LUB MARTWEGO PTACTWA, DROBIU I WYROBÓW 
DROBIARSKICH, JAJ, NIEPRZETWORZONYCH PIÓR I ICH CZĘŚCI, PIERZA, PUCHU ORAZ 
TROFEÓW MYŚLIWSKICH. BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ WYDAWANYCH 
PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI 
SANITARNEJ; 
 

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY 
Andrzej Wojtyła 

 
WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE 

 
Nieuchronnie zbliŜa się koniec roku i wyczekiwany przez wszystkich łowców troci 

pierwszy dzień nowego roku, kiedy to rozpocznie się okres połowu tej ryby. Jak wynika  
z naszych obserwacji, ryby, na tarło do rzeki Redy, weszło w tym roku sporo. MoŜna więc 
liczyć na udany sezon. Niestety część ryb nie uniknęła zaraŜenia pleśniawką, która ostatnio 
rozpanoszyła się w większości naszych rzek trociowo-łososiowych.  

Nie obyło się takŜe w tym roku bez prób kłusownictwa nad rzeką Redą. Na szczęście 
połączone siły Społecznej StraŜy Rybackiej z Redy, Wejherowa i Trójmiasta we 
współdziałaniu z Policją czuwają całodobowo nad przebiegiem tarła w rzece. Do tej pory 
udało się złapać na gorącym uczynku pięć osób zajmujących się procederem kłusownictwa. 
Akcja ochrony tarła jest kontynuowana od kilku lat i przynosi wymierne efekty. Wystarczy 
poczytać prasę wędkarską lub poszperać w Internecie by przekonać się, Ŝe Reda jest jedną z 
najlepiej pilnowanych i najrybniejszych rzek w Polsce (patrz: listopadowy numer 
miesięcznika Wiadomości Wędkarskie,str.28). DyŜury nad rzeką będą miały miejsce do 
końca okresu ochronnego troci. 

Na początku listopada Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Redy odchodziło 10-tą rocznicę 
powstania. Z tej okazji kilkudziesięciu członków i sympatyków spotkało się 3 listopada  
w leśniczówce pod Wejherowem. Przedstawiono historię oraz plany i zamierzenia związane 
z rzeką Redą na lata następne. 

Zarząd Koła PZW 126 Reda informuje, Ŝe od 20 grudnia będzie moŜna kupować u 
skarbnika koła znaczki opłat za wędkowanie na rok 2008. Punkt sprzedaŜy opłat znajduje się 
podobnie jak w poprzednim roku na ulicy Gdańskiej 52-skarbnik p. Janusz Dziubek. Zarząd 
ustalił takŜe harmonogram zawodów wędkarskich naszego koła w przyszłym roku. KaŜdy 
wykupujący znaczki otrzyma go od skarbnika. Oto on; 
- 6 styczeń zawody spiningowe - rzeka Reda, zbiórka godz.8.00 na jazie  
w Ciechocinie 
- 10 luty zawody podlodowe - jez. Marchowo, zbiórka godz. 8.00 (w razie braku lodu 
zawody zostaną odwołane, potwierdzenie 9.02 u V-ce Prezesa d/s sportu Jerzego 
Wierzbickiego tel.505 207 695) 
- 6 kwietnia zawody spławikowe-kanał Orle, zbiórka godz. 8.00 most 
- 18 maja zawody morskie-port Władysławowo, zbiórka godz. 8.00 molo 
- 1 czerwca zawody towarzyskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - jez. 
Bieszkowice, zbiórka godz. 9.00 
- 15 czerwca zawody spławikowe - jez. Tuchomskie, zbiórka godz.7.00 plaŜa 
- 5/6 lipiec zawody nocne - jez. Wyspowo, od 18.00 do 7.00, na 2 wędki 
- 31 sierpnia zawody spławikowo-gruntowe - jez. Tuchomskie, zbiórka godz. 7.00 
plaŜa, na 2 wędki 
- 7 września zawody spinningowe - jez. Wyspowo, zbiórka godz.8.00 
- 21 września zawody spinningowe - rzeka Reda, zbiórka godz.8.00 na jazie w 
Ciechocinie 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych na zawody (początkujących takŜe), czeka poczęstunek i 
nagrody. 

Zarząd Koła 126 Ŝyczy wszystkim 
członkom i sympatykom Zdrowych  
i Spokojnych Świąt BoŜego Narodzenia, 
szampańskiej zabawy sylwestrowej  
i TAAAAKIEJ ryby w Nowym Roku. 

 
(tekst: Karol Kreft) 

 
ZIEMIA NIE JEST JEDNORAZOWA  

 
22 listopada 2007 roku w Zespole 

Szkół nr 1 w Redzie odbyło się XI 
Spotkanie Ekologiczne pod hasłem: 
„Ziemia nie jest jednorazowa”, które 
jest wpisane do Wojewódzkiego 
Kalendarza Imprez. W tym roku, jak i 
w poprzednim, patronat nad imprezą 
objął Starosta Powiatu Wejherowskiego 
oraz Burmistrz Miasta Redy.  
Organizacją Spotkania zajęły się 
nauczycielki Zespołu Szkół nr 1 w 
Redzie: Agata Brzeska, Gabriela Okrój, 
Katarzyna Hincke, Halina Klajnszmit, 
Jolanta Makowska, BoŜena Swinarska i 
Urszula Zaworska – Wróbel. 

Główne cele przyświecające temu 
przedsięwzięciu od jedenastu lat, to 
troska o czystość naszej planety oraz 
kształtowanie wraŜliwości młodego 
pokolenia na problemy ochrony 
środowiska, rozbudzanie szeroko pojętej 
świadomości ekologicznej oraz 
poszerzanie wiedzy na te tematy. SłuŜą 
temu odbywające się w ramach 
Spotkania Ekologicznego konkursy: 
literacki, plastyczny i fotograficzny oraz 
wiedzy ekologicznej. Wzięła w nich 
udział liczna rzesza dzieci i młodzieŜy, 
którym piękno przyrody ojczystej i stan 
środowiska naturalnego leŜą na sercu na 
tyle, Ŝe dla ich obrony byli gotowi 
poświęcić swój czas, energię i pracę.   

Konkurs Literacki  pod hasłem 
„Ziemia nie jest jednorazowa” miał na 
celu rozwijanie  wśród młodych ludzi 
świadomości na temat piękna 
otaczającego nas świata oraz skutków 
działalności człowieka na Ziemi. Na 
konkurs napłynęło 78 prac ze szkół z 
Redy, Rumi  Wejherowa i Luzina. 
Charakteryzowały się one oryginalnym 
ujęciem tematu. Pokazywały, iŜ Ziemia 
byłaby piękna i spokojna, gdyby nie my 
– ludzie. Przyczyn tego stanu wielu 
młodych autorów upatrywało w naszych 
sercach i duszach. I tam teŜ odnajdywali 
oni powody nadziei, iŜ zrozumiemy 
wreszcie, Ŝe to od nas zaleŜy stan 
środowiska naturalnego.  

 
(tekst: Katarzyna Hincke, Agata Brzeska, 

Halina Klajnszmit, Gabriela Okrój) 
 
 
 

Lista laureatów konkursu dostępna 
jest na stronie internetowej miasta 
www.reda.pl w komunikatach. 

 
 
 



 

  

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT NA TERENIE MIASTA REDY 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Podatek od środków transportowych   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opłata od posiadania  psów - 40 zł od kaŜdego posiadanego psa. 

Stawki opłaty targowej: 
• Za sprzedaŜ ze stoiska, straganów, samochodów, namiotów 

      - artykułów spoŜywczych, rolnych i leśnych - 11 zł 
      - artykułów  przemysłowych i mieszanych - 18 zł                      

• Za sprzedaŜ z ręki, kosza , wiadra, skrzynki      
     - artykułów spoŜywczych, rolnych i leśnych - 5 zł 
     - artykułów przemysłowych i mieszanych - 7 zł 

1.od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:               
   a/ pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 572 
   b/ powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 692 
   c/ powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton – 918 

2. od samochodu cięŜarowego  o dopuszczalnej masie całkowitej 
niezaleŜnie od rodzaju 

zawieszenia : 
z 2 osiami: 

a/ od 12 ton i poniŜej 15 ton – 1.012 
    b/ 15 ton i więcej – 1.362 
z 3 osiami: 
    a/ od 12 ton i poniŜej 25 tony – 1.560 
    b/ 25 tony i więcej – 1.728 
z 4 osiami: 
    a/ od 12 ton i poniŜej 31 ton – 2.404 
   b/  31 ton i więcej – 2.582  

3.od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do 
uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
 
     od 3,5 tony i poniŜej  12 ton                  1.114 

4. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do 
uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
z 2 osiami: 
od 12 ton  i poniŜej 18 ton – 1.332 
od 18 ton i poniŜej 25 ton –  1.458 
od 25 ton i poniŜej 31 ton – 1.560 
31 ton do 36 ton włącznie – 1.874 
powyŜej 36 ton – 2.144 
z 3 osiami: 
od 12 do 36 ton – 1.874 
od 36 ton i poniŜej 40 ton – 1.894 
40 ton i więcej – 2.582 

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyłączeniem 
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 
     od 7 ton do poniŜej 12 ton –  276          

6. od przyczepy i naczepy / z wyjątkiem związanych z 
działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą: 
 
z 1 osią: 
      a/ od 12 ton i poniŜej 25 ton – 350 
      b/ 25 ton i więcej – 614 
z 2 osiami: 
      a/ od 12 ton i poniŜej 28 ton – 338 
     b/ od 28 ton i poniŜej 33 ton – 930 
     c/ od 33 ton do 36 ton – 1.416 
     d/ powyŜej 36 ton – 1.874       
z 3 osiami: 
    a/ od 12 ton do 36 ton – 1.030 
    b/ powyŜej 36 ton – 1.406      

7. od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc 
do siedzenia: 
    mniejszej niŜ 30 miejsc – 930              
    30 miejsc i więcej –  1.708                   

1. Korzystanie z kaplicy cmentarnej: 
  a/ przez noc – 90 zł., 
  b/ przed pochówkiem – 70 zł. 

Stawki z tytułu korzystania z Cmentarza 
Komunalnego 

2.1. Miejsce pod grób przy pochówku:  
w przypadku, gdy zmarły był stałym 
mieszkańcem Redy  
jedna kwatera zwykła –  330 zł., 
jedna kwatera pogłębiona – 350 zł.,  
jedna kwatera dla dziecka – 230 zł.,  
w pozostałych przypadkach po uzyskaniu 
zgody Burmistrza Miasta Redy (niezaleŜnie od 
wcześniej wykupionego miejsca do pochówku): 
jedna kwatera zwykła – 900 zł., 
jedna kwatera pogłębiona – 1050 zł., 
jedna kwatera dla dziecka – 450 zł. 

2.2. PrzedłuŜenie uŜytkowania miejsca grobu 
na dalsze 20 lat dla zmarłego:  
dla dorosłego – 350 zł.,  
dla dorosłego pogłębiony –370 zł., 
dla dziecka – 170 zł.   

2.3. W przypadku wcześniejszego wykupu 
miejsca pod grób na okres 20 lat: 
jedna kwatera zwykła –  420 zł.,  
jedna kwatera pogłębiona – 520 zł.,  

3. Opłata za uzyskanie zezwolenia na obsługę   
    pogrzebu – 150 zł. 
4. Opłata za obsługę pogrzebu w dni wolne od  
    pracy – 210 zł. 
5. Opłata za wjazd kamieniarzy w celu zdjęcia i  
   wygrawerowania tablicy, rozebrania  
   i ponownego zmontowania nagrobka:  
  a/ nagrobek pojedynczy – 70 zł.,  
  b/ nagrobek podwójny – 110 zł.   
6. Opłata za wjazd w celu wykonanie   
    ekshumacji (opłaca firma) –  210 zł. 
 

ZAGRAJ W PING - PONGA 
Miejski O środek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Redzie zaprasza chętnych 
do uczęszczania na sekcję tenisa 
stołowego. Do dyspozycji graczy jest 8 
stołów, a trenerzy: Tadeusz Gaweł i 
Andrzej Gorajski zaznajomią kaŜdego z 
tajnikami gry w popularnego ping-
ponga. Zajęcia odbywają się we wtorki i 
czwartki od 16:00 do 18:00 oraz w 
soboty od 10:00 do 14:00 na Hali 
Sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie. 



 

  

 
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMO ŚCI  OD  OSÓB  FIZYCZNYCH ,  OSÓB       
PRAWNYCH ,  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   ORAZ  SPÓŁEK  NIE  MA JĄCYCH 
OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ  
 
Od budynków  lub ich części 
 

Wyszczególnienie 
Stawki w zł 
od 1m2 powierzchni 

uŜytkowej 
mieszkalnych                                                  0,50 zł 
mieszkalnych  zajętych na podstawie wydanej 
decyzji administracyjnej o przydziale  mieszkań 

0,29 zł 

związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części  zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 

 
16,86 zł 

związanych z prowadzeniem  działalności 
gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych  lub 
ich części zajętych na prowadzenie  zakładów 
gastronomicznych, w których nie sprzedaje się  
napojów alkoholowych  i alkoholu                

 
 
10,22 zł 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym                

 
8,85 zł 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych 

3,81 zł 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego                         

 
5,53 zł 

 
Od budowli 

                                                     
 
 
 

Od  gruntów  
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez  względu na sposób 
zakwalifikowania w  ewidencji gruntów  i 
budynków                                                          

 
0,61 zł 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności  poŜytku 
publicznego                  

 
 
  0,25 zł 

 
LOKALNY PROGRAM INNOWACYJNY W MOPS 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w celu stworzenia systemu 

zabezpieczenia społecznego na podstawie dokonanego rozeznania potrzeb osób, rodzin i 
grup społecznych wymagających wsparcia wprowadził Lokalny Program Innowacyjny 
mający na celu reintegrację społeczną i zawodową ze szczególnym uwzględnieniem osób 
uzaleŜnionych od alkoholu, jak równieŜ rodzin i osób w tym dzieci dotkniętych przemocą w 
procesie leczenia poprzez zastosowanie funkcji terapeutycznych i psychologicznych. 

W celu eliminacji źródeł, objawów i skutków psychologiczno – społecznych dysfunkcji 
w Ośrodku Pomocy Społecznej organizowane są spotkania  osób zainteresowanych z 
Psychologiem, w tym równieŜ „grupy wsparcia” będące podstawą wspierania osób jak 
równieŜ rozwiązywanie problemów środowiskowych. Podstawą realizacji Programu jest 
ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a takŜe 
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy współpracy 
policji, kuratorów, prawników, psychologa, pedagogów i pracowników socjalnych. 

RównieŜ ogromnie znaczącym Programem jest tzw. Szkoła dla Rodziców, której celem 
jest: edukacja rodziny z naciskiem na przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniu wobec 
dzieci. Z uwagi na długofalowy cel Szkoły dla Rodziców tj. wspieranie rodziny w opiece i 
wychowaniu dzieci, zapewnienie szans na poprawę funkcjonowania dzieci w rodzinie i w 
społeczeństwie jak równieŜ duŜe zainteresowanie wśród mieszkańców Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej zamierza poszerzyć w roku 2008 program i tematykę spotkań 
psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w Programie prosimy o zgłaszanie się w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie przy ul. Derdowskiego 25.  

(tekst: Małgorzata Klebba) 
WARSZTATY PLASTYCZNE Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WOLONTARIATU . 

 

 
 
17 listopada 2007r. w siedzibie 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym SPON – fila w 
Redzie, która mieści się w redzkiej 
Szkole Podstawowej Nr 2 odbyły się 
warsztaty plastyczne. W ponad 100 
krajach jednocześnie wolontariusze 
zaangaŜowali się w działania na rzecz 
swojego otoczenia. Redzkie warsztaty 
przeprowadzili wolontariusze - 
pracownicy Citi Handlowy w 
Warszawie, którzy realizowali projekt 
p.t. „Wolontariusz na bank” finansowany 
przez Fundację Kronenberga. Liderem 
projektu była Monika Wilgos. W 
warsztatach uczestniczyło 70 osób. 
Wśród nich dzieci i młodzieŜ 
niepełnosprawna ich rodzice oraz 
wolontariusze z LO nr 1 w Redzie. 
Uczestnicy tworzyli prawdziwe 
arcydzieła – malowali obrazy na szkle, 
robili stroiki świąteczne i kartki 
okolicznościowe. 
Prace, które zostały wykonane w tym 
dniu zostaną zlicytowane podczas aukcji 
w Stolicy, a dochód przeznaczony 
zostanie dla stowarzyszenia w Redzie na 
cele statutowe. 
Cieszymy się bardzo, Ŝe to właśnie nasze 
stowarzyszenie zostało wybrane z pośród 
wielu stowarzyszeń naszego kraju i 
wolontariusze z Warszawy chcieli zrobić 
coś dla naszego społeczeństwa. 

 
(tekst: Jadwiga Stenka 

wiceprzewodnicząca filii SPON w 
Redzie) 

 
KUP KALENDARZ – POMÓś  W ZAKUPIE  
POMPY INSULINOWEJ  
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły 
CZWÓRKA, dzięki wsparciu licznych 
sponsorów,  wydało kalendarz na rok 2008. 
Bogato ilustrowany kalendarz zawiera 
wspomnienia z waŜnych wydarzeń z  Ŝycia 
Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1 w 
Redzie. Nasi uczniowie, w ramach 
wolontariatu, rozprowadzają go wśród 
mieszkańców miasta. Pozyskane w ten sposób 
fundusze zostaną przeznaczone na działalność 
statutową - dofinansujemy zakup pompy 
insulinowej dla ucznia naszego gimnazjum. 
Zainteresowanych zakupem kalendarzy 
informujemy, Ŝe moŜne je nabyć  w 
Gimnazjum nr 1 przy ulicy Łąkowej 36/38. 
 

(tekst: Halina Klajnszmit) 
 
 
 
 

2% ich wartości określonej na podstawie  art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 
powołanej ustawy       o podatkach  i  opłatach lokalnych. 



 

  

 
VI  POWIATOWY PRZEGLĄDU FORM TEATRALNYCH REDA 2007 

 
1 grudnia 2007 roku w auli Gimnazjum 

nr 1 w Redzie odbył się VI Powiatowy 
Przegląd Form Teatralnych organizowany 
przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Redzie. W przeglądzie 
uczestniczyły grupy teatralne z Redy, 
Rumi, Tuchlina i Gniewina.  

W skład komisji oceniającej konkurs 
weszli: Waldemar Raźniak – aktor, reŜyser 
teatralny, Karol Nepelski – kompozytor, 
Anna Zalewska – krytyk teatralny i 
teatrolog. 
Nagrody ufundowali: Burmistrz Miasta 
Redy, MOKSiR w Redzie oraz Starostwo 

Powiatowe w Wejherowie. 
Komisja przyznała następujące nagrody i wyróŜnienia: 

• Trzy wyróŜnienia aktorskie: Iga Krefft z zespołu „Amator” z SZS w Gniewinie, 
Bartłomiej Mielewczyk z zespołu „Niepospolite Ruszenie” z ZS w Tuchlinie, Adam 
Grabowski z MDK w Rumi.  
• Jedno wyróŜnienie grupowe – zespół Aero „Jedno jest Ŝycie” 
• Trzecie miejsce  - zespół Amator z inscenizacją „Umrzeć z miłości” z SZS w 
Gniewinie 
• Drugie miejsce – grupa „W rozproszeniu” Z PZPOW oddział w Rumi oraz „Bez 
nazwy” z LO nr 1 w Rumi – spektakl „Teraz juŜ całość otoczona murem”.  
• Pierwsze miejsce – grupa „Niepospolite ruszenie” z ZS w Tuchlinie – spektakl 
„OŜenek”.  
• Nagroda specjalna Burmistrza Miasta Redy została przyznana grupie z 
Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych, oddział w Redzie – 
spektakl „To Ty”. 

(tekst: Marta Adamczyk) 
 

PODZIĘKOWANIA DLA MIESZKA ŃCÓW REDY 
 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w imieniu 
obdarowanych mieszkańców pragną złoŜyć serdeczne podziękowanie wszystkim 
darczyńcom za pomoc w organizacji zbiórki mebli, sprzętu gospodarstwa 
domowego oraz odzieŜy. 

Dzięki państwa wsparciu wiele rodzin zostało obdarowanych i zaopatrzonych w 
niezbędny sprzęt do codziennego Ŝycia, a mijający rok mam nadzieję jest 
początkiem łączenia wzajemnych relacji i zrozumienia mieszkańców równieŜ  
będących w trudnej sytuacji materialnej i wymagających pomocy czego Ŝyczę w 
imieniu własnym i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Święta BoŜego Narodzenia, jak równieŜ w nadchodzącym 2008 roku.  

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Małgorzata Klebba 

 
Z uwagi na duŜe zainteresowanie zbiórka będzie kontynuowana równieŜ w 2008 

roku. Wszelkich informacji udzielamy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Redzie, ul. Derdowskiego 25, nr tel. (058) 678-58-65, w dniach: od poniedziałku 
do czwartku 7.30- 15.30 
piątek 7.30 – 15.15 

  
TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA  

 
Tydzień po ostatnim meczu 

rundy jesiennej redzkich piłkarzy z 
czwartej ligi na otwartym boisku,  
w piątkowy wieczór hala sportowa 
Gimnazjum nr 1  
w Redzie gościła uczestników 
turnieju piątek piłkarskich, w 
mistrzostwach Redy o puchar 
Burmistrza Miasta. Nie grały jednak 
kluby, ale reprezentanci redzkiej 

społeczności, na czele z radnymi i 
urzędnikami urzędu miejskiego. 
Swoje zespoły wystawiły jeszcze 
policja, straŜ poŜarna, Nauczyciele i 
działacze sportowi.  

Organizator mistrzostw Miejski 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
za cel postawił sobie popularyzację 
piłki noŜnej poprzez aktywne 
spędzanie wolnego czasu o 
integrację miejscowej społeczności. 
Mecze trwały po 12 min, ale 
niektórzy zawodnicy musieli się 
często zmieniać, bo nie 
wytrzymywali szybkiego tępa gry, co 
wiąŜe się z niezbyt aktywnym 
ruchowo stylem Ŝycia codziennego. 
KaŜda druŜyna miała swoich 
kibiców, którzy jako szósty 
zawodnik mocno dopingowali 
swoich pupili. KaŜda z druŜyna 
rozegrała po cztery mecze. Najlepiej 
zaprezentowała się reprezentacja 
Nauczycieli, po remisie z druŜyną 
Policji 2:2, pokonali StraŜ PoŜarną 
1:0 /był to ostatni mecz decydujący o 
wygranej w turnieju, po którym 
spontanicznie odtańczyli taniec 
zwycięstwa/, Urząd Miasta 2:1, 
Działaczy Sportowych 3:1, uzyskali 
10 pkt. Drugie miejsce z 7 pkt. zajęła 
druŜyna Policji, wygrywając ze 
StraŜą PoŜarną 2:0 i Działaczami 
Sportowymi 1:0, przegrywając 5: 2 z 
Urzędem Miasta. Medalową pozycję 
zajęli jeszcze Działacze Sportowi, 
wygrywając ze StraŜą PoŜarną 2:1 i 
remisując z Urzędem Miasta 2:2. 
TuŜ za podium, z taką samą ilością 
punktów - 4 co Działacze, jednak 
róŜnicą bramek uplasowali się 
Urzędnicy, o czym zadecydowała 
wysoka przegrana 0:5 ze StraŜą 
PoŜarną, której druŜyna uplasowała 
się na piątym miejscu z 3 pkt.  

Zwycięska druŜyna wystąpiła w 
składzie: księŜa Andrzej Pardela, 
Grzegorz Kuzborski oraz Andrzej 
Gorajski, Jakub Świerzb/bramkarz/, 
Mateusz Kamiński, Artur Śmielak, 
Tomasz Formella, Marek Góralski. 
Specjalne wyróŜnienie jako 
najlepszy bramkarz turnieju otrzymał 
Andrzej Lesner, z druŜyny Urzędu 
Miasta. Rywalizacja była zacięta i 
emocjonująca, a kolejny turniej moŜe 
przynieść inną kolejność. Jednak 
najwaŜniejszy był udział i przykład 
szczególnie dla młodzieŜy jak moŜna 
spędzać poŜytecznie dla zdrowia 
czas. 
(tekst:  Michał Kaczmarek) 
 

 



 

  

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJ Ę 
ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2008. 

 
Na podstawie art. 11 i art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady 
Miejskiej w Redzie Nr XIV/155/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu Współpracy Gminy Miasta Redy w roku 2008 z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie”,  
Burmistrz Miasta Redy ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań 
publicznych na rok 2008 przez podmioty prowadzące na terenie miasta Redy działalność 
poŜytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, 

2. promocji zdrowia,  
3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  
4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
5. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy,  
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  
7. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  
8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym,  
9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami. 
Przewidywana kwota na realizację powyŜszych zadań  w 2008 roku wynosi – 125.000,- 
zł. 
Wysokość środków finansowych przekazanych z budŜetu miasta dla organizacji w formie 
dotacji na zadania realizowane w 2007 roku: 

1. pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej - 6.000,- zł 
2. ochrony i promocji zdrowia –2.000,- zł 
3. nauki, oświaty i wychowania – 6.000,- zł 
4. działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 4.000,- zł 
5. rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieŜy – 2.000,- zł 
6. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony i dóbr – 12.650,zł 
7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 46.350,- zł 
8. ratownictwa i ochrony ludności – 1.000,- zł 
9. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami – 0 zł 
Wysokość środków finansowych przekazanych z budŜetu miasta dla organizacji w formie 
dotacji na zadania realizowane w 2006 roku: 

1. pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej - 12.000,- zł 
2. ochrony i promocji zdrowia –  10.000,- zł 
3. rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieŜy – 6.000,- zł 
4. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony i dóbr – 5.000,- zł 
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 22.000,- zł 
6. ratownictwa i ochrony ludności – 2.000,- zł 
7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami – 0 zł 
 
Z zakresu profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych. 
1. Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności 
przeciwdziałania alkoholizmowi. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania 
działań na rzecz zdrowienia osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz terapii rodzin z 
problemem alkoholowym  w 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2008 r. –  11.000 
PLN.(wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 r. – 
11.000 PLN). 
2. Wpieranie działań  na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi przez 
upowszechnienie sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez 
młodzieŜy i dzieci z terenu miasta Redy. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania w 2008 r. – 28.000 
PLN.(wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadnia w 2007 r. – 
28.000 PLN). 
3. Wspieranie działań na rzecz zdrowia osób niedowidzących i niewidomych 
przez realizację programu profilaktycznego „Jak radzić sobie w Ŝyciu aby nie poddać 
się przeciwnościom losu”. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2008r.  – 1.800 
PLN. (wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 r.  –  
1.800 PLN). 
4. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności 
przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego i 
zimowego z  programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy z terenu miasta Redy. 

Wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania w 
2008 r. – 15.000 PLN.  
(wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania w 
2007 r. – 10.000 PLN). 

5. Wspieranie działań na rzecz 
alternatywnego spędzania czasu 
wolnego przez młodzieŜ 
niepełnosprawną z terenu miasta Redy 
poprzez realizację programu 
„Niepełnosprawność nie musi być 
smutna”. 
Wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania w 
2008 r. – 10.000 PLN. 
(wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania w 
2007 r. – 10.000 PLN). 
Przewidywana kwota na realizację 
powyŜszych zadań w 2008 roku wynosi 
–   65.800,- zł 
 Zasady przyznawania dotacji, 
kryteria wyboru ofert . 
 
Miejsce i termin składania ofert: Biuro 
Obsługi Klienta w terminie do dnia 9 
stycznia 2008 roku do godz. 15,30. 
Osoba wskazana do kontaktu z 
oferentami: Teresa Dzienisz-
Dombrowska tel. (0-58) 678-80-16 adres 
e-mail: ewidencja@reda.pl Termin 
rozpatrzenia ofert  do 14 stycznia 2008 r. 
 
Warunki realizacji zadania. 
1. Do konkursu mogą przystąpić 
podmioty niezaliczone do sektora 
finansów publicznych, niedziałające w 
celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub 
jednostki, nie posiadające osobowości 
prawnej utworzone na podstawie 
przepisów ustaw, w tym fundacje, 
stowarzyszenia i ich oddziały, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne  
działające na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów wyznaniowych oraz o 
gwarancjach wolności  sumienia i 
wyznania, jeŜeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności 
poŜytku publicznego, stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
organizacje poŜytku publicznego 
2. Termin realizacji zadania ustala 
się od dnia podpisania umowy do 31 
grudnia 2008 roku. 
3. Warunkiem realizacji zadania 
jest adresowanie go na rzecz 
mieszkańców miasta Redy. 
4. Postępowanie konkursowe 
odbywać się będzie przy uwzględnieniu 
zasad określonych w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zmianami). 

 
 
 
 



 

  

  
Termin i procedura składania ofert. 

1. Oferty w zapieczętowanych kopertach  naleŜy składać na 
formularzu stanowiącym załącznik  Nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji 
zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr  
264, poz.2207) 

2. Na kopercie z ofertą winny być umieszczone następujące 
informacje: 

       „Otwarty konkurs ofert” 
       Zadanie nr ....... 
       Nazwa i adres podmiotu. 

3. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej 
wpływu do tut. Urzędu.  

4. Do ofert naleŜy dołączyć następujące załączniki: 
- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności 
gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z 
ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status 
prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących, 
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, 
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, 
informacja dodatkowa) za ostatni rok. 

5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo 
złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem 
dotacji. 

7. Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – 
powinna złoŜyć kaŜdą ofertę odrębnie w zamkniętej 
kopercie. 

8. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez 
strony umowa. 

 
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 

1. moŜliwość realizacji zadania przez organizację, 
2. zgodność projektu z priorytetami zadania, 
3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania 

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 
4. wysokość udziału środków publicznych zaplanowanych na 

realizację zadania, 
5. analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w 

okresie poprzednim (terminowość i rzetelność realizacji 
oraz rozliczenie zadania), 

6. dostępność planowanego przedsięwzięcia dla 
mieszkańców miasta Redy i przewidziana liczba 
odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi 
świadczone w ramach projektu. 

 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w dniu 
15 stycznia 2008 roku na :  

1. Stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie 
www.reda@.pl  

2. Tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Redy, ul. 
Pucka 9. 

 
Miasto Reda zastrzega sobie prawo do: 

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny, 
2) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz 

dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych 
ofertach, 

3) moŜliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach 
środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, 

4) przełoŜenia terminu rozstrzygnięcia konkursu. 
 
 

 Burmistrz Miasta 
 mgr inŜ. Krzysztof Krzemiński 

JESIENNY WYJAZD DO HOLANDII  
 Jak co roku, na początku października, najlepsi uczniowie 
Gimnazjum nr 1 wyjechali do Zwolle w Holandii. 
Współpraca ze szkołą Van der Capellen wpisała się juŜ w 
tradycję  redzkiego gimnazjum. Kolejne roczniki naszej 
młodzieŜy poznają Holandię i holenderskie rodziny, a takŜe 
goszczą  rówieśników ze Zwolle w swoich domach. 
 Trwająca juŜ od kilku lat wymiana jest bardzo cenna dla 
obu szkół. Uczniowie zdobywają doświadczenia w 
obcowaniu z nieco odmiennymi kulturami europy zachodniej 
i środkowej, poznają rodziny kultywujące róŜne wyznania, 
zapoznają się z zabytkami, sztuką, sposobami spędzania 
czasu wolnego, uczą się korzystania ze środków komunikacji 
publicznej, a takŜe sprawdzają w praktyce znajomość języka 
angielskiego. Dla młodzieŜy holenderskiej wyprawa do 
Polski jest najczęściej pierwszym spotkaniem z tzw. byłym 
krajem komunistycznym. Wiedza o naszym kraju jest bardzo 
mała i to co mogą u nas zobaczyć często ich zaskakuje. 
 Tegoroczny wyjazd był dla towarzyszących uczniom 
nauczycieli  prawdziwą przyjemnością. Z duŜą satysfakcją 
patrzyli na naszą młodzieŜ, która doskonale radziła sobie w 
nowym środowisku, interesowała się otoczeniem, wykazała 
się zdyscyplinowaniem i umiejętnością samoorganizacji. 
 W programie wycieczki było m.in. experymantatorium 
naukowe Nemo w Amsterdamie, cmentarz wojskowy w 
Arnhem, muzeum sztuki współczesnej w Parku Hoge 
Veluwe. Oprócz nauki była teŜ zabawa na dyskotece i 
pływanie kanadyjkami. 
 W bieŜącym roku w wymianę z Holandią zaangaŜowało 
się równieŜ Gimnazjum nr 2 z Ciechocina. Otworzyło to 
nowe moŜliwości współpracy i budowania więzów między 
społecznościami naszych gimnazjów. 
 Gimnazjaliści! Uczcie się pilnie angielskiego! W 
przyszłym roku szkolnym Holandia znów na was czeka! 

     
(tekst: Katarzyna Witt)  

 
AKCJA CHARYTATYWNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W TESCO 

 
Dnia 20 października 2007 roku zorganizowaliśmy razem z 
uczniami naszej szkoły kolejną akcję charytatywną. 120 
wolontariuszy pracowało i zbierało fundusze na zakup pompy 
insulinowej dla ucznia naszego gimnazjum. Akcję 
przygotowały i przeprowadziły nauczycielki gimnazjum: p. 
Agnieszka Potrykus, p. Jolanta Wojnarowicz, p. Katarzyna 
Hincke, p. Beata Kasprzak oraz p. Marlena Jasińska, która 
przygotowała podziękowania dla „Tesco”. Dzięki 
uprzejmości dyrekcji „Tesco” i hojności ofiarodawców udało 
nam się zebrać niebagatelną sumę 3600 złotych. W imieniu 
chorego ucznia i jego rodziców składamy serdeczne 
podziękowania za pomoc i okazaną Ŝyczliwość! 
 

(tekst: Marlena Jasińska) 
 

Burmistrz Miasta Redy 
przyjmuje interesantów 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie  

przyjmuje interesantów 
w poniedziałki, w godzinach 

16:00 – 17:00 

 



 
 

  

 

 
 

CZY WARTO SPALA Ć ODPADY??? 
 
Nikt nie zaprzeczy, Ŝe są odpady, które palą się dobrze. Gazety i siatki foliowe niektórzy uŜywają jako rozpałkę, a 
wyschnięte drewniane części starych mebli czy plastikowe butelki stosują jako opał, który daje nawet duŜo ciepła. 
W dodatku spalając odpady zmniejszana jest częstotliwość ich wywozu, czyli wydawałoby się, Ŝe jest to jakaś 
oszczędność. Jednak jest to tylko pozorna oszczędność, której negatywne skutki odczuwają nie tylko Ci co palą ale 

i wszyscy sąsiedzi.  
KaŜdy kto w domu posiada własną instalację grzewczą wie, Ŝe zakup nowej to 
wydatek kilkunastu tysięcy złotych. Nie kaŜdy jednak wie, Ŝe palące się odpady 
wytwarzają ogromne ilości zanieczyszczeń i sadzy. Powstające wówczas tlenki 
siarki, azotu, dwutlenek węgla łącznie z parą wodną i innymi róŜnego rodzaju 
związkami chemicznymi przyczyniają się do stopniowej korozji pieca. Najczęściej 
zjawisko korozji odnosi się do metali i ich stopów, jednakŜe dotyczy ono równieŜ 
betonu, materiałów ceramicznych, tworzyw sztucznych, itp. Szybkość tego 
procesu ulega zwiększeniu przy udziale kwasów, których duŜo pojawia się 
w wyniku spalania tworzyw sztucznych.  
 
Powstaje między innymi gazowy chlorowodór (HCl) tworzący w połączeniu 
z parą wodną silnie Ŝrący kwas solny. Sadze, głównie sadza smołowa i szklista, 
zawierają znaczne ilości domieszek smołowych i kwasu octowego. Łatwo 
osadzają się one w kotle grzewczym a przede wszystkim w przewodach 
kominowych. W połączeniu z popiołem i wodą tworzą trudny do usunięcia osad 
tzw.: krust sadzowy. Skutkiem tego jest znaczne obniŜenie efektywności instalacji 

grzewczej, co wymusza stosowanie większej ilości opału dla osiągnięcia oczekiwanego efektu. PowaŜniejszym 
problemem jest zmniejszenie przekroju komina i obniŜenie jego ciągu w skutek osadzania się krustu. W tym wypadku 
nie wystarczy tylko wizyta kominiarza. Gruba warstwa osadzonej sadzy na skutek wysokiej temperatury moŜe ulec 
samozapaleniu. Paląc się, temperatura wewnątrz przewodu kominowego gwałtownie rośnie a ciśnienie wywołane 
powstałymi gazami rozsadza jego ściany powodując liczne pęknięcia. Od nieszczelnego komina tylko krok do poŜaru 
budynku. W dodatku zapchany przewód kominowy zwiększa ryzyko powstawania tlenku węgla (CO) czyli 
śmiercionośnego czadu.  
JuŜ na tych przykładach widać jak bardzo ryzykowne i nieopłacalne jest spalanie odpadów. To co na pierwszy rzut 
oka wygląda jak oszczędność w rzeczywistości moŜe kosztować nas bardzo wiele. Nie chodzi tu tylko o kwestie 
materialne, ale o coś o wiele bardziej waŜnego… o zdrowie i Ŝycie nasze i naszych najbliŜszych. Nietrudno sobie 
wyobrazić, Ŝe jeśli zanieczyszczenia powstałe na skutek spalania odpadów tak źle działają na instalację grzewczą to 
jak bardzo muszą szkodzić nam i całemu środowisku.  
Czemu dym truje, oraz rodzaje trujących związków w nim występujących i oddziaływanie ich na organizm człowieka 
przedstawione zostaną w kolejnych częściach cyklu poświęconego szkodliwości spalania odpadów w piecach 
domowych.  
Zapraszamy do lektury. 
 

KONTAKT 
Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami, ale takŜe z innymi problemami ochrony środowiska i edukacji 
ekologicznej prosimy kierować na adres: 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl 
• gospodarka odpadami: tel. 624-66-11, mail: dgo@kzg.pl  
• ochrona środowiska: tel. 624-75-15, dos@kzg.pl 

 


