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IX  KONFERENCJA  GENERALNA  ZWI ĄZKU  MIAST  

BAŁTYCKICH   
W PÄRNU W ESTONII 

 
 
          W dniach 27-28 września w Pärnu w Estonii odbyła się 
Konferencja Generalna Związku Miast Bałtyckich. Organizacja ta 
zrzesza sto miast ze wszystkich dziesięciu państw regionu Morza 
Bałtyckiego. Ma na celu rozwój współpracy oraz wymianę 
doświadczeń pomiędzy miastami członkowskimi, a takŜe wspierać 
interesy miast wobec władz narodowych i międzynarodowych. Prace 
w związku zorganizowane są poprzez trzynaście komisji: 
współpracy gospodarczej, kultury, edukacji, energetyki, ochrony 
środowiska, równości, zdrowia i spraw socjalnych, informacji, 
sportu, turystyki, transportu, urbanistyki, młodzieŜy. Sekretariat 
Związku Miast Bałtyckich mieści się w Gdańsku.           
          W konferencji wzięło udział ponad dwieście osiemdziesiąt 
osób z sześćdziesięciu miast nadbałtyckich w tym z dwunastu miast 
polskich takich jak Chojnice, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Koszalin, 
Łeba, Malbork, Pruszcz Gdański, Reda, Słupsk, Sopot i Szczecin. 
          Nasze miasto na konferencji reprezentował 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Czylkowski, który 
uchwałą Rady Miejskiej został wybrany na delegata do Związku 
Miast Bałtyckich.  
          W pierwszym dniu konferencji na forum ogólnym rozwaŜano 
następujące zagadnienia: odpowiedź miast na zmiany klimatu, 
kultura jako siła napędowa rozwoju miejskiego, udział młodych w 
demokracji i w Ŝyciu społeczeństwa. Drugi dzień konferencji 
poświęcony był spotkaniom w komisjach oraz sprawom 
organizacyjnym związku. Poszczególne komisje zdawały 
sprawozdania z działalności za lata 2005-2007 oraz opracowywały 
plany prac na lata 2008-2009. Ponownie na Prezydenta Związku 
Miast Bałtyckich wybrano Per Bødker Andersena z Kolding w Danii 
a na Sekretarza Pawła śaboklickiego z Gdańska. 

 
          Więcej informacji na temat Związku Miast Bałtyckich i 
Konferencji Generalnej moŜna znaleźć na stronie internetowej: 
www.ubc.net (tekst: Dariusz Czylkowski) 
 

WIZYTA  NA LITWIE 
 

 
           

          Na zaproszenie Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego na 
Litwie - Marii Rekść, w dniach 28-30 września bieŜącego roku 
delegacja z Redy, w skład której wchodził Burmistrz Redy - 
Krzysztof Krzemiński, radne - Teresa Tkaczyk i Aleksandra Kargol, 
Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie - 
Marek Labuda, gościła na terenie Rejonu Wileńskiego na Litwie. Z 
Samorządem tym miasto Reda utrzymuje współpracę od 1998 roku, 
w którym to roku podpisało porozumienie o współpracy. Redzianie 
wzięli udział w Święcie Plonów w Pikieliszkach, którego przebieg 
jest podobny do polskich doŜynek, ale o znacznie bogatszej i 
ciekawszej oprawie. Wszystkie gminy połoŜone na terenie Rejonu 
Wileńskiego, których jest aŜ 23, przygotowały stoiska pięknie 
udekorowane, na których prezentowały swoje płody rolne. Stoiska 
były przygotowane przez Polaków zamieszkałych w Rejonie 
Wileńskim. Święta Plonów przyczyniają się do większej integracji 
Polaków zamieszkałych na Litwie, kultywowania starych tradycji i 
patriotyzmu takŜe wśród młodego pokolenia.  

 

          Udział w Święcie przedstawicieli Redy był kontynuacją 
współpracy pomiędzy naszymi samorządami. Delegacja, z uwagi na 
krótki czas pobytu, zwiedziła głównie miejsca i obiekty związane 
silnie z polskością w Wilnie, jak np. cmentarz na Rossie i kościół 
św. Ducha. (tekst: Marek Labuda)REDA IDZIE  W DOBRYM  

KIERUNKU  

(O REDZIE Z POSŁEM JERZYM BUDNIKIEM  
ROZMAWIA IWONA M IKLEWSKA - SZCZYGIEŁ ) 

 
I M.S. W Redzie jest Pan uwaŜany za jednego z ojców 
chrzestnych Porozumienia o współpracy zawartego 



 
 
niedawno między naszym miastem a Lublińcem i Łowiczem. 
Czy słusznie? 
J.B. Ojcami chrzestnymi tego porozumienia są radni Rady Miasta 
Redy i pan burmistrz Krzysztof Krzemiński. Moja rola ograniczyła 
się do zarekomendowania władzom Redy oferty współpracy ze 
strony burmistrza Lublińca – Edwarda Maniury, który jest moim 
kolegą z sejmowej ławy. Pan burmistrz prosił mnie o pomoc w 
znalezieniu na Kaszubach ambitnego, pręŜnego, dobrze 
zarządzanego miasta, o porównywalnej do Lublińca wielkości. Miał 
tylko prośbę, by to miasto przywiązywało duŜą wagę do rozwoju i 
promocji kultury kaszubskiej. Mój wybór od razu padł na bardzo 
dobrze znaną mi Redę. Dalej wszystko juŜ potoczyło się w 
błyskawicznym tempie. Dodam tylko, Ŝe Lubliniec we wianie do 
tego Porozumienia wniósł Łowicz, z którym utrzymywał juŜ 
partnerskie kontakty. Tak narodziło się to ciekawe w skali kraju 
porozumienie trzech miast silnie eksponujących kulturę swojego 
regionu – kaszubskiego, śląskiego i mazowieckiego. Jestem 
przekonany, Ŝe Reda wiele na tej współpracy zyska i to nie tylko w 
sferze kulturalnej. 
I.M.S. W swojej pracy poselskiej zaangaŜował się Pan takŜe 
na rzecz budowy tzw. Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej. Z tego wynika, Ŝe widzi Pan konieczność 
zrealizowania tej waŜnej dla naszego miasta inwestycji 
drogowej. 
J.B. Oczywiście, Ŝe dostrzegam. Dlatego juŜ kilka razy w tej 
sprawie interpelowałem i interweniowałem. PrzecieŜ jadąc z 
Wejherowa do Rumi i Trójmiasta drogą krajową nr 6 przejeŜdŜam 
przez Redę nieraz kilka razy dziennie i szczególnie w sezonie 
turystycznym widzę, co się dzieje. To jest jeden wielki koszmar. 
Obwodnica Północna odciąŜy „szóstkę” i upłynni ruch na Półwysep 
i w kierunku odwrotnym. śałuję, Ŝe stanowisko obecnego 
kierownictwa resortu transportu jest w sprawie OPAT niejasne i 
chwiejne. Raz są za, potem zmieniają zdanie, albo wymyślają nowe 
problemy. Tej sprawy odpuścić jednak nie wolno. Walcząc o OPAT 
Reda ma za sobą Rumię, Gdynię, samorządy pow. wejherowskiego i 
puckiego oraz Urząd Marszałkowski. Nie spocznę, póki ta sprawa 
nie doczeka się pozytywnej decyzji rządu. 
I.M.S. Jak Pan ocenia strategię rozwojową Redy? 
J.B. Jestem pod wraŜeniem waszych planów. Tych krótko i tych 
długofalowych. Są bardzo ambitne, ale realne. Znam je dobrze, bo 
często rozmawiamy o nich z panem burmistrzem i przewodniczącym 
Rady Miasta panem Kazimierzem Okrojem. Będę je wspierał w 
kaŜdy moŜliwy sposób. Generalnie uwaŜam, Ŝe Reda idzie w 
dobrym kierunku. JeŜeli uda się wam zrealizować planowane 
inwestycje, to Reda będzie miastem nowoczesnym, prawie 
samowystarczalnym, przyjaznym mieszkańcom i inwestorom.  
Dziękuję za rozmowę. 

ROBOCZE SPOTKANIE W LUBLI ŃCU 
 

 
 
          Na zaproszenie Burmistrza Miasta Lubliniec w dniu 10 
września 2007 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Lublińcu odbyło 
się spotkanie robocze delegacji władz samorządowych miasta Redy, 
Łowicza i Lublińca. Spotkanie poświęcone było realizacji zadań 
publicznych z dziedziny kultury, promocji, sportu i turystyki 

wynikających z podpisanego porozumienia w sprawie 
współdziałania trzech wyŜej wymienionych gmin. Miasto Reda 
reprezentowali: Burmistrz Miasta Krzysztof Krzemiński, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój, radni: Karolina 
Bochan, Dariusz Czylkowski, Hanna Janiak, Teresa Kania, Teresa 
Tkaczyk  oraz Urszula Ładanaj (Biuro  Rady Miejskiej). 
          Krzysztof Krzemiński przedstawił szczegółowy projekt 
plenerowych warsztatów malarskich dla dorosłych i młodzieŜy 
planowanych w dniach 11-13 czerwca 2008r. Program byłby 
organizowany przy współpracy z działającym w Redzie 
Stowarzyszeniem Artystów KUNSZT.  
           Projekt programu pilotowanego w ramach trójstronnego 
porozumienia przez miasto ŁOWICZ przedstawił Bogusław 
Bończak, Zastępca Burmistrza Miasta. Program byłby wpisany w 
ramy corocznej imprezy odbywającej się w Łowiczu pod nazwą 
„KsięŜackie Jadło”. Burmistrz Bończak szczegółowo zrelacjonował 
uczestnikom spotkania tegoroczną imprezę z dnia 19 sierpnia br. 
Głównym celem programu ma być zaprezentowanie tradycyjnych 
potraw kaszubskich, łowickich i śląskich, które stanowią waŜny 
element dziedzictwa kulturowego tych regionów. Urozmaiceniem 
imprezy mógłby być konkurs na przygotowanie wybranej potrawy 
regionalnej. Program ma być nie tylko okazją do degustacji, ale ma 
za zadanie uwypuklenie róŜnic i podobieństw w kuchni róŜnych 
regionów Polski. Jako trzeci został przedstawiony projekt miasta 
LUBLIŃCA. Burmistrz Maniura omówił projekt warsztatów 
gwarowych, które mogłyby się odbyć w dniach 4-6 czerwca 2008 
roku. Bazą pomocniczą dla tych warsztatów mogłaby być siedziba 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Burmistrz zaprosił wszystkich na 
otwarcie nowego centrum kultury w Lublińcu, które planowane jest 
12 stycznia 2008 roku. Na otwarciu mogłyby zaprezentować się 
zespoły regionalne z Kaszub, Łowicza i Śląska. 
          W ramach innych spraw poruszonych w trakcie spotkania 
padły propozycje, m.in., aby dwa razy w roku spotykały się trzy 
Rady Miejskie w celu wymiany doświadczeń np. w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych, kolejnym pomysłem jest współpraca 
pomiędzy poszczególnymi szkołami z trzech miast w celu wymiany 
młodzieŜy pomiędzy szkołami na wzór wymiany zagranicznej 
prowadzonej przez redzkie gimnazja, a takŜe współpraca 
MłodzieŜowych Rad Miejskich zaprzyjaźnionych miast. 
          Po zakończonych rozmowach wszyscy udali się na 
okolicznościowy obiad po którym gospodarze spotkania zaprosili 
gości na zwiedzanie miasta Lublińca wraz z nowoczesną salą 
sportową, wizytę w 1 Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu 
oraz wizytę w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w 
Koszęcinie. 
 

 

 

 

POWSTAŁO STOWARZYSZENIE  
 
          „Powstaliśmy po to, aby słuŜyć pomocą innym” – mówi 
prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły 
„Czwórka”, Halina Klajnszmit, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w 
Redzie. Głównym celem nowopowstałego stowarzyszenia przy 
Zespole Szkół nr 1 jest skupienie osób zainteresowanych rozwojem 
dydaktyczno-wychowawczym i inwestycyjnym szkoły oraz 
promocja szkoły w środowisku lokalnym.       Swoje cele 
Stowarzyszenie „Czwórka” zamierza realizować wspierając 
materialną kondycję szkoły poprzez zakup pomocy naukowych i 
doposaŜenie gabinetów lekcyjnych, wspierając działania na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy oraz ochrony i promocji zdrowia, 
poprzez działalność charytatywną i wolontariat, działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych, jak równieŜ przez kultywowanie tradycji 
szkolnych a co za tym idzie organizację uroczystości szkolnych i 
środowiskowych, zawodów sportowych, konkursów, wystaw, 
pokazów, odczytów, dyskusji, koncertów integrujących społeczność 
szkolną. Stowarzyszenie ma ponadto na celu udzielanie pomocy 



 
 
materialnej uczniom wybitnie zdolnym w formie stypendium 
naukowego oraz uczniom najuboŜszym w formie stypendium 
socjalnego, organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych oraz 
wypoczynku dla dzieci, organizowanie zajęć dodatkowych i 
pozalekcyjnych oraz działania na rzecz popularyzacji uprawiania 
sportu i rekreacji oraz rozwoju turystyki. „Czwórka” nie odŜegnuje 
się równieŜ od działań na rzecz integracji regionalnej i europejskiej, 
mając w swoich celach statutowych wspieranie integracji 
europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami, oraz podtrzymywanie tradycji narodowej i tradycji 
regionu. Jednym z waŜnych obszarów działania Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Szkoły „Czwórka” jest teŜ działanie na rzecz 
popularyzacji uprawiania sportu i rekreacji oraz rozwoju turystyki 
jak teŜ działania na rzecz promocji i popierania kultury ekologicznej 
oraz ochrony i kształtowania środowiska.  
          Wszystkich zainteresowanych działalnością i wsparciem 
Stowarzyszenia „Czwórka” zapraszamy serdecznie do siedziby 
stowarzyszenia, znajdującej się w Redzie przy ul. Łąkowej 36/38 
(Budynek Zespołu Szkół nr 1). (tekst: Karolina Majewska) 
 

WIADOMO ŚCI  WĘDKARSKIE 
 
          Witam Was miłośnicy wędkarstwa po wakacyjnej przerwie. 
Skończył się czas letniego leniuchowania na leŜaku z wędką w ręku, 
nastała jesień, a to czas dla prawdziwych łowców drapieŜników. A o 
tym, Ŝe tak jest, niech świadczy fakt złowienia 23 września przez 
naszego kolegę J. Świderskiego wspaniałej ryby - łososia 18,10 kg 
przy długości 120cm! Miejscem połowu była oczywiście nasza 
poczciwa rzeka Reda (obecnie druga pod względem atrakcyjności 
wśród rzek łososiowatych w Polsce). Przypomnę teŜ, iŜ 1 
października rozpoczął się sezon ochronny troci i łososia. Jak co 
roku StraŜ Rybacka naszego Koła i Wejherowa, przy pomocy 
Policji, StraŜy Granicznej i śandarmerii Wojskowej rozpoczyna 
ochronę tarła troci i łososia w rzece Redzie. Dzień i noc patrole będą 
pilnować rzeki przed kłusownikami, aby w kolejnych latach tych 
szlachetnych ryb było jeszcze więcej. W związku z tym prosimy, 
aby wszelkie uwagi, informacje i spostrzeŜenia dotyczące 
kłusownictwa na rzece zgłaszać na nr telefonu straŜników terenie – 
609 685 460. Z góry dziękujemy.  
          A co na naszym podwórku? CóŜ, mamy  trochę pracy nad 
uporządkowaniem i lepszym zabezpieczeniem siedziby naszego 
Koła, mieszczącej się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Łąkowej. Jacyś 
bezmyślni wandale włamali się tam w czasie wakacji i kompletnie 
zdemolowali i rozkradli nam lokal. Brak słów na opisanie hałastry 
niszczącej puchary i statuetki, stanowiące dorobek 10 lat 
uczestnictwa naszych kolegów w zawodach i imprezach 
wędkarskich. Mamy nadzieję, Ŝe uda nam się przywrócić poprzedni 
stan lokalu, a Policja złapie wandali. 
          No i na koniec milsze informacje. We wrześniu zakończył się 
roczny cykl zawodów wędkarskich Koła. 2 września na jeziorze 
Tuchomskim odbyły się zawody spławikowe. Znowu nie do 
pokonania był nasz mistrz spławika- Łukasz Bertrand.. 
          Klasyfikacja: 

1. Łukasz Bertrand 
2. Karol Kreft 
3. Franciszek Bruch 
 

          Natomiast 23 września na jeziorze Zawiad w Bieszkowicach 
odbyły się ostatnie zawody- spiningowe. Tu niestety ryba nie 
dopisała i tylko jeden zawodnik -Franciszek Bruch miał szczęście i 
zapunktował. W przyszłym numerze przedstawię wyniki całej 
klasyfikacji na Wędkarza Roku Koła PZW 126 Reda, a w grudniowy 
biuletynie oczywiście harmonogram zawodów na rok 2008. Na 
przyszłoroczne nasze imprezy juŜ teraz wszystkich chętnych 
(początkujących równieŜ) serdecznie zapraszamy. Czekają nagrody i 
miła, koleŜeńska atmosfera.     
  Z Ŝyczeniami ”Połamania kija” K. Kreft. 
 

SPOTKANIA  BURMISTRZA 
 

04.09.2007  
 
Burmistrz spotkał się z Zastępcą Dyrektora Oddziału gdańskiego 
Dyrekcji Generalnej Dróg i Autostrad w Gdańsku. Omówiono 
zakres realizacji zobowiązań miasta w ulicy Gdańskiej w Redzie w 
związku z budową kanalizacji sanitarnej w tej ulicy, a takŜe zakres 
robót na drodze krajowej nr 6 w Redzie w roku 2008. Dotyczy to 
remontu nawierzchni w ulicy Gdańskiej oraz sygnalizacji świetlnej 
w ulicy Wejherowskiej.  
 
09.11.09.2007  
 
Wyjazd Burmistrza, Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego 
Rady i Radnych do Lublińca z wizytą mającą na celu uściślenia 
zakresu współpracy miast partnerskich Lublińca, Łowicza i Redy 
(szerzej tekst na stronie 3).  
 
11.09.2007 
 
Burmistrz wziął udział w posiedzeniu Rady Metropolitalnej w 
Urzędzie Miasta w Sopocie poświęconym udziałowi Metropolii 
Trójmiejskiej w innowacyjności i wykorzystaniu kapitału ludzkiego 
jako atutów.  
  
17.09.2007  
 
Burmistrz, Zastępca i Przewodniczący Rady spotkali się z 
Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego w UM Reda.  W 
trakcie spotkania omówiono moŜliwości modernizacji drogi 
wojewódzkiej 216 w Redzie – ul. Pucka w roku 2008.  
 
18.09.2007  
 
Spotkanie w UM Gdynia z udziałem Prezydentów Gdyni i 
Wejherowa oraz Burmistrzów Redy i Rumi z Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego w sprawie planów finansowania zadań 
regionalnych i ponadregionalnych północno zachodniej części 
aglomeracji trójmiejskiej. Głównym tematem spotkania OPAT i 
moŜliwości samorządów umieszczenia jej budowy w planach 
budowy dróg krajowych.   
 
19.09.2007  
 
Burmistrz, Zastępca i Przewodniczący Rady gościli w UM Reda 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich. W trakcie spotkania 
omówiono harmonogram przygotowań do modernizacji w roku 2008 
ulicy Puckiej w Redzie.  
Burmistrz uczestniczył w konferencji „Kampania Parkingowa” w 
Wejherowie poświęconej ochronie miejsc parkingowych dla 
niepełnosprawnych. 

43 MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W CHODZIE 
SPORTOWYM O PUCHAR OBROŃCÓW POCZTY 

POLSKIEJ   
 

 



 
 

 

          Podczas 43 Międzynarodowych Zawodów w Chodzie 
Sportowym o Puchar Obrońców Poczty Polskiej, które odbyły się w 
dniu 1 września w Gdańsku rozegrane zostały MłodzieŜowe 
Mistrzostwa Polski na dystansie  20 km oraz Mistrzostwa Polski 
Weteranów na dystansie 5 km. Były to docelowe zawody w 
tegorocznym sezonie dla chodziarzy z Redy, którzy w komplecie 
stanęli na podium. Mistrzynią Polski weteranek została Janina 
Łuniewska z rezultatem 27:10. Mirosław Łuniewski wygrał 
rywalizację w kategorii weteranów w czasie 25:02, natomiast Paweł 
Łuniewski wywalczył brązowy medal w młodzieŜowych 
mistrzostwach Polski z wynikiem 1:28:02. Następny start redzcy 
chodziarze mają w dniu 9 września w Druskiennikach na Litwie, 
gdzie pojadą ze swoim sponsorem, właścicielem firmy Czesbud 
Reda.   

 
WIADOMO ŚCI SPORTOWE 

   
Jakub Degórski - uczeń VI klasy SP nr 4 w Redzie MISTRZEM 
POLSKI W TENISIE ZIEMNYM!  
          W dn. 14.09-16.09 na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego 
odbył się Turniej DruŜynowy o Mistrzostwo Polski Skrzatów (do lat 
12). O prymat walczyło 8 druŜyn tenisowych w Polsce (druŜynę 
reprezentowało pięciu zawodników)  
1. SKT Sopot  
2.Legia W-Wa  
3. Kozica Piotrków Trybunalski  
          W finale Turnieju spotkała się druŜyna SKT i Legii. Po 
zaciętych pojedynkach (4 single, 2 deble ) SKT wygrało 4 : 2. 
Zwycięska druŜyna  grała w składzie: Gajewski Kamil, Chojnowski 
Sebastian, Szyca Ignac, Degórski Jakub, Górski Mateusz. 

 

 
 
Dnia 16.09.2007 na kortach Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji w Redzie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Redy w Tenisie 
Ziemnym dla uczniów Szkół Podstawowych. W Turnieju udział 
wzięło 12 zawodników. Wyniki prezentują się następująco: 
1. Walkusz Cezary SP 11 Wejherowo  
2. Mądry Maciek SP 4 Reda  
3. Kaczmarek Maciej SP 9 Rumia 
  
          Dla wszystkich uczestników MOKSiR ufundował nagrody: 
sprzęt sportowy, dyplomy oraz dla najlepszej trójki puchary. 
 

 MISTRZOSTWA REDY W SZTAFETOWYCH 
BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ  

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 
 
          Dnia 27.09.2007 na Stadionie MOKSiR w Redzie odbyły się 
Mistrzostwa Redy w Sztafetowych Biegach Przełajowych dla 
Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Sztafety składały 
się z 10 zawodników. Reprezentacje poszczególnych Szkół 
Podstawowych biegały na Dystansie  800m jedna zmiana, natomiast 
Gimnazjalnych 1000m jedna zmiana. Sekretarzem zawodów był 
Konrad Wargin (MOKSiR Reda) natomiast Sędzią Głównym 

Krzysztof Jędrzejewski (Gim.1) Do zawodów zgłosiły się 3 Szkoły 
Podstawowe i 2 Gimnazja.  
 

 
 

Wyniki prezentują się następująco:  
Kategoria Dziewcząt Szkół Podstawowych 
1m SP 3 
2m SP 2 
3m SP 4 
Kategoria Chłopców Szkół Podstawowych 
1m SP 3 
2m SP 4 
3m SP 2 
Kategoria Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych 
1m Gim 1 
2m Gim 2  
Kategoria Chłopców Szkół Gimnazjalnych 
1m Gim 1 
2m Gim 2  
          Dla wszystkich zawodników MOKSiR ufundował nagrody: 
medale oraz puchary, które po poszczególnych konkurencjach wręczał 
Dyrektor MOKSiR Jerzy Conradi. Najlepsze zespoły w swoich 
kategoriach uzyskały awans do Finałów Powiatowych, które odbędą 
się 11.10.2007 na Stadionie MOKSiR Reda. Więcej na stronie 
www.moksir.reda.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 
2007/2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W 

REDZIE  
 
             To juŜ polska tradycja, Ŝe wrzesień kaŜdego roku jest 
dniem szczególnym dla wielu tysięcy uczniów ich rodziców oraz 
nauczycieli. Rozpoczął się kolejny rok szkolny 2007/2008, kolejny 
rok poznania tego co nieznane, osiągania sukcesów oraz radzenia 
sobie w róŜnych sytuacjach szkolnych. Co roku w innej redzkiej 
szkole odbywa się miejska inauguracja roku szkolnego. Tegoroczna 
uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 2 z udziałem 
burmistrza miasta Krzysztofa Krzemińskiego, Radnych Miejskich 
Katarzyny Fedde,  Teresy Tkaczyk i Teresy Kania, zaproszonych 
gości, oraz dyrektorów miejskich jednostek i społeczności szkolnej. 
Wszystkich przybyłych mile przywitała dyrektorka szkoły 
Pani Danuta Basendowska. 
              Zgromadzeni nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście 
współpracujący ze szkołami, urzędnicy od oświaty z miasta i regionu 



 
 
oraz radni podziwiali program artystyczny przygotowany przez 
uczniów. 
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2007/2008 W SP 

6  
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2007/ 2008 w 
Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II odbyło się, podobnie jak 
w innych placówkach 3. IX. b.r. i było powiązane ze ślubowaniem 
uczniów klas pierwszych, których wychowawczyniami zostały 
panie: M. Bieńkowska i E. Zdrojewska. MłodzieŜ i dzieci, 
gromadnie przybyli na spotkanie i trzeba przyznać- ubrani juŜ 
pierwszego dnia w osławione przez media mundurki szkolne, 
wyglądali bardzo ładnie i elegancko. 
               Swoją obecnością uświetnili takŜe tę waŜną, szkolną 
uroczystość przybyli goście: poseł na Sejm RP J. Budnik, ks. infułat 
A. Potracki i przyjaciel szkoły, S. Gruba. Po ślubowaniu 
pierwszaków, J.Budnik wygłosił krótkie przemówienie później zaś, 
wszyscy odmówili wspólną modlitwę. 
               Następnie zabrzmiał symboliczny „pierwszy” dzwonek, a 
dyrektor, M. RoŜyński ogłosił, Ŝe właśnie tym samym rok szkolny 
2007/2008 rozpoczęto. 
 

„SPRZATANIE ŚWIATA” W SP NR 6  
 

W 

piątek, 14. września b.r., uczniowie i nauczyciele SP 6 w Redzie 
wzięli czynny udział w Międzynarodo-wym Dniu Sprzątania Świata. 
MłodzieŜ sprzątała okoli-czne tereny, sąsiadujące bezpośrednio z 
budynkiem szkoły, a takŜe obrzeŜa lasu w okolicach góry Jarej. 
Pogoda dopisała i akcja Sprzątania Świata stała się niemalŜe miłym, 
letnim spacerem- bowiem z przyjemnością moŜna było stwierdzić, iŜ 
śmieci do zebrania było tego roku duŜo, duŜo mniej niŜ w latach 
poprzednich. 

 
„SPRZĄTANIE ŚWIATA” W ZESPOLE SZKÓŁ NR2  

 

W sobotę, 15 września społeczność ZS2 w Redzie juŜ po raz 
czternasty wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie 
wraz z nauczycielami w określonych rejonach miasta zbierali śmieci, 
które następnie zostawiali w wyznaczonych miejscach Redy. 117 
dzieci z SP3 zebrało 68 worków, natomiast 182 gimnazjalistom z 
Gimnazjum Nr2 udało się zebrać 58 worków.             

45 – LECIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR2 W REDZIE  
 
W piątek 12 października 2007 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Redzie 
odbędzie się uroczystość z okazji obchodów 45 – lecia szkoły.  

Z tej okazji zaplanowany jest następujący program: 
10.00 – msza św. w kościele Św. Wojciecha w Ciechocinie 
10.45 – przejście do szkoły 
11.00 – przemówienie okolicznościowe, wystąpienia zaproszonych 
gości 
12.00 – część artystyczna pod hasłem „Reda – Polska – Europa” 
12.45 – zwiedzanie szkoły, poczęstunek. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
 
MISTRZOSTWA  REDY W SZACHACH DLA SZKÓŁ 

GIMNAZJALNYCH 
 

 
          Dnia 5.10.2007 na Sali Kulturalno- Widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie odbyły się 
Mistrzostwa Redy w Szachach Szkół Gimnazjalnych. Do zawodów 
przystąpiły Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. KaŜda ze Szkół 
wystawiła zgodnie z regulaminem po czterech zawodników ( 3 
chłopców i jedną dziewczynę). Grano przy czterech stołach. Po 
krótkiej odprawie z uczestnikami, rozlosowano kolejność gier oraz 
rywalizujące ze sobą pary  
( kaŜdy  szachista rozegrał dwie gry). O końcowym zwycięstwie 
Szkoły, decydowała suma punktów uzyskana z poszczególnych gier-
i tak za zwycięstwo przyznawano wg. regulaminu 1 pkt, za remis 0,5 
pkt, za poraŜkę 0pkt. 
          Zwycięstwo i awans do Finału Powiatowego (który odbędzie 
się 14.11.2007-ZS 2 Wejherowo) uzyskało Gimnazjum nr 1 
pokonując Gimnazjum nr 2 stosunkiem 6:2. 
          DruŜyny wystąpiły w następujących składach: 
 Gim nr 1 : Roman Tymoteusz, Dzionk Adam, Tarnopolski Mateusz, 
Kruger  
Marta. Opiekunem grupy był Jarosław Sapiński. 
 Gim nr 2 Dawid Hoppe, Niklas Artur, Wróblewski Dawid oraz 
Grodzicka  
Dominika. Opiekunem grupy był Tomasz Grodzicki.  
          Dla zwycięskiej druŜyny MOKSiR w Redzie ufundował 
puchar, a dla  
wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy. 
śyczymy powodzenia na Finale Powiatowym! 
 

  BURMISTRZ MIASTA REDY  
przyjmuje interesantów 

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

 

 

 

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA 
 



 
 

Doroczną tradycją Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie są 
wrześniowe obchody Dnia Pieczonego Ziemniaka. Tym razem ów 
„ziemniaczany piknik” odbył się 22. IX.2007 r. 
Na wspólną zabawę zebrali się licznie przybyli uczniowie, rodzice i 
nauczyciele. 
Podczas zajęć w klasach, dzieci przygotowywały projekty 
plastyczne, oraz ciekawe wiersze o tematyce „ziemniaczanej”, jak 
równieŜ przepisy na ciekawe i smaczne potrawy z ziemniaka, 
oczywiście! 
                Drugą część wspólnej zabawy rozpoczęli rodzice. 
Przygotowano dla nich trzy konkurencje- których efektem 
końcowym było przygotowane ciasto na placki ziemniaczane. 
Wszyscy uczestnicy konkursu stanęli na „wysokości zadania” i w 
bardzo szybkim czasie ze szkolnej kuchni popłynął wspaniały, 
intensywny zapach smaŜonych placków ziemniaczanych, którymi 
kilka minut później zaczęto częstować uczestników pikniku. 
 Kolejnymi konkurencjami były zawody sportowe w 
których oczywiście ziemniaki były rekwizytem wiodącym. 
Wszyscy świetnie się bawili i przyjemnie było popatrzeć, jak 
zawodnicy klas starszych troszczą się i wspierają w konkurencjach 
młodsze dzieci. 
W tle rozgrywających się zabaw i konkursów p. J. Czerwonka 
zajmował się dogasającym juŜ i pełnym rozŜarzonego popiołu 
ogniskiem, w którym od początku imprezy piekły się ziemniaki w 
mundurkach. Pod koniec festynu, kaŜdy jego uczestnik mógł 
skosztować owych pysznych, gorących i pachnących pierwszym 
jesiennym słońcem specjałów. (TEKST: AKA) 

 
U W A G A   P R Z E D S I Ę B I O R C Y 

INFORMACJA 
 
 
 
dla przedsiębiorców będących właścicielami 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, tj. o 
powierzchni sprzedaŜy przekraczającej 400 m2 , w 
których prowadzona jest jakakolwiek działalność 
handlowa 
Burmistrz Miasta Redy informuje, iŜ w dniu 18 września 2007r. 
weszła w Ŝycie ustawa z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu i działaniu 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. z 2007r. Nr 
127 poz. 880), która wprowadza wymóg uzyskania zezwolenia na 
tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych. 
Zgodnie z ustawą wielkopowierzchniowy obiekt handlowy to obiekt 
o powierzchni sprzedaŜy przekraczającej 400 m2, w którym 
prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa.  Przez 
powierzchnię sprzedaŜy naleŜy rozumieć tę część ogólnodostępnej 
powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-
uŜytkową, przeznaczonego do sprzedaŜy detalicznej, w której 
odbywa się  bezpośrednia sprzedaŜ towarów (bez wliczania do niej 
powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do 

której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, 
ekspozycji wystawowej itp.) 
Zezwolenie muszą uzyskać zarówno właściciele funkcjonujących 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, jak i zamierzający 
utworzyć taki obiekt. 
Właściciele funkcjonujących wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych zobowiązani są do złoŜenia wniosku o wydanie 
zezwolenia do Burmistrza Redy w terminie 30 dni od dnia wejścia w 
Ŝycie ustawy ( do dnia 18 października 2007r.) 
Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca dołącza 
zaświadczenie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo odpis z 
rejestru przedsiębiorców. 
Wydanie zezwolenia jest wolne od opłaty skarbowej – dotyczy 
istniejących  wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 
Przedsiębiorca moŜe do wniosku dołączyć analizy lub opinie 
dotyczące oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego 
obiektu handlowego, sporządzone z rozporządzeniem ministra 
właściwego do spraw gospodarki (nie dotyczy istniejących 
obiektów). 
Zgodnie z art. 10 ustawy – kto tworzy wielkopowierzchniowy obiekt 
handlowy bez zezwolenia lub prowadzi działalność handlową w 
formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego bez 
zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie od 10.000 
do 1.000.000 złotych. 
Odpowiedzialność za przestrzeganie warunków zezwolenia przez 
najemców, dzierŜawców i innego rodzaju uŜytkowników 
powierzchni w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowy, ponosi 
przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie , o którym  mowa w art. 3 
ust. 1.   

   NASI RADNI 
     

TERESA KANIA 
Przewodnicząca komisji Edukacji, Polityki 
Społecznej i Prorodzinnej. Członek komisji 
rewizyjnej. Wiek 51 lat. Wykształcenie 
wyŜsze pedagogiczne – mgr matematyki. 
MęŜatka, czworo dorosłych dzieci.  
Od 26 lat pracuje w Zespole Szkół nr 2  
w Redzie (wcześniej Szkoła Podstawowa  
nr 3) na stanowisku nauczyciela matematyki. 

Przez 4 lata pełniła funkcję dyrektora (wydzielonego z tej szkoły) 
Gimnazjum nr 2. Od 18 lat jest mieszkanką Redy. 
 
         ALEKSANDRA KARGOL 
 

    Wiceprzewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej, członek Komisji Zdrowia Sportu 
i Rekreacji , od 19 lat mieszkanka Redy. 
Ukończyłam Technikum Ekonomiczne w 
Sopocie. Pracuję w Szpitalu 
Specjalistycznym w Wejherowie w Dziale 
Zamówień Publicznych. Mam dwoje dzieci: 
syna Michała - bsolwenta Politechniki 
Gdańskiej oraz córkę Beatę studentkę 
Akademii Wychowania Fizycznego. Na co 

dzień zajmuje się sprawami społecznymi i promocją zdrowia. 
 
 

GODZINY OTWARCIA  
URZĘDU MIASTA W REDZIE  

 
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 

 

 



 
 

Zajęcia sportowe w roku 2007 
RODZAJ ZAJ ĘĆ MIEJSCE TERMIN ADRESAT ZAJ ĘĆ PROWADZĄCY 

PIŁKA SIATKOWA  Hala 
Sportowa ZS 
Nr 1 

czwartek 
18.00-19.30 
 
sobota 10.00-
12.00 

Dziewczęta SP i Gimn. Józef Kapczyński 
058-678-66-58 

JUDO Hala 
Sportowa ZS 
Nr 1  

Wtorek i 
czwartek 
16.00-17.30 

Dziewczęta i chłopcy SP. i 
Gimn. 

Michał Kaczmarek 
058-678-52-13 

KOSZYKÓWKA Hala 
Sportowa ZS 
Nr 1 

środa 17.30 – 
19.00 
sobota 8.00-
10.00 

Dziewczęta i chłopcy 
SP i Gimn. 

Bartłomiej Woźniak 
501-642-855 

TENIS STOŁOWY ZSP Reda Wtorek 16.00-
18.00 
Czwartek 
16.00-18.00 
Sobota 11.00-
15.00 

Dziewczęta i chłopcy 
Sp, Gimn. Lic. 

Tadeusz Gaweł , Andrzej 
Gorajski 
696-009-766 

TENIS ZIEMNY Hala 
Sportowa Zs 
Nr 1 

Poniedziałek 
18.00-19.00 
środa 19.00-
22.00 

Dziewczęta i chłopcy SP i 
Gimn. 

Andrzej Degórski 
603-069-856 

BIEGI REKREACYJNE Stadion 
MOKSiR 

Sobota(od 6 
października) 
16-18.30 

Dzieci SP i Gimn. 16-17.30 ,  
Wszyscy chętni 17.30-18.30  

Miria Kończal 

ORLĘTA Boisko 
MOKSiR, 
hala ZS 1 

Seniorzy 
kontakt: 
-prezes MKS Orlęta Reda 
Wacław Trocki 
602-264-849 

CELTIC Boisko 
piłkarskie 
MOKSiR, 
hala sportowa 
ZS 1 

Chłopcy rocznik 1991/1992, Seniorzy Jakub Świerzb 
696-431-945 

UKS JEDYNKA Boisko 
piłkarskie 
MOKSiR, 
hala sportowa 
ZS 1 

Chłopcy rocznik: 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001 

Zenon Wełna 
662-089-923 

BŁYSKAWICA Boisko 
Rekowo, hala 
sportowa ZS 1 

Seniorzy, juniorzy. Prowadzący Marek Joachimiak(grupy juniorskie) 
kontakt: 
- Prezes KS Błyskawica -Leszek Hebel 
507-171-079 

Aerobic ZS 1 Pon, Wto, Czw 
godz. 19.00-
20.30 

Wszyscy chętni Monika Kwiatkowska 503-513-088 

Zajęcia Ogólnorozwojowe  
Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom 
Niepełnosprawnym 

ZS 1 Piątek 
17.00-20.00 

Beata Witkowicz 
 
 

 
 
 



 
 

ZAJĘCIA KULTURALNE od 1.10.2007 do 22.12.1007 
 
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Kul tury Marzena Jodłowska, tel. 662-089-920 
 

Rodzaj zajęć  Miejsce Termin Adresat zajęć Prowadzący 

Zajęcia taneczne- zespół ZS 1 sala korekcyjna Piątek 17.00-19.00 Dzieci, 
młodzieŜ 

Beata 
Witkowicz 

Zajęcia teatralne SP 3  Piątek 17.00-19.00 Dzieci 6-10 Maria 
Szymoniak 

Koło regionalne Sp 5  Czwartek 15.15-17.15 Dzieci 
młodsze 

Renata 
Myślisz 

Tkanina artystyczna Sala kulturalno-
widowiskowa MOKSiR 

Środa 17.00-20.00 Wszyscy 
chętni 

Zofia 
Magulska 

Haft Artystyczny Sala kulturalno-
widowiskowa MOKSiR 

Środa 17.00-20.00 Wszyscy 
chętni 

Alicja 
Kolberg 

Koło Europejskie ZS 1  Wtorek 16.00-17.00 młodzieŜ Łukasz 
Kamiński 

Zajęcia Wokalne Sala Kulturalno- 
Widowiskowa MOKSiR 

Piątek 16.30-18.30 młodzieŜ Bartłomiej 
Kunc 

Orkiestra Dęta Budynek StraŜy PoŜarnej Inf. Udziela p.Marzena 
Jodłowska 
662-089-921 

Wszyscy 
chętni 

Jan 
Frankowski 

Zajęcia ruchowo-taneczne ZS 1 – aula II i IV sobota miesiąca 17-
21 

Dzieci i 
młodzieŜ 

Andrzej 
Zubielewicz 

Zajęcia Teatralne 
/Powiatowego Zespołu 
Placówek Oswiatowo-
Wychowawczych 

Sala Kulturalno-
Widowiskowa MOKSiR 

Wtorek 16.00-19.30 Dzieci i 
młodzieŜ 

Maria 
Szymoniak 

Zajęcia teatru 
muzycznego(gra aktorska, 
taniec, śpiew, gra na 
instrumentach) / P.Z.P.O.W 

Sala Kulturalno-
Widowiskowa MOKSiR, 
aula ZS 1 

Sobota i niedziela 14-21 Wszyscy 
chętni 

Marzena 
Jodłowska, 
Marta 
Adamczyk 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w REDZIE zaprasza na:  
 

OTWARTE MISTRZOSTWA REDY W PIŁCE NO śNEJ 5-OSOBOWEJ 
 

TERMIN  20.10.2007 
 

Zapisy : przy kawiarence MOKSiR od godz. 9.30 
Rozpoczęcie zawodów    godz. 10.00 

Kategorie wiekowe: 
Rocznik 1992 i młodsi – udział bezpłatny 

Kategoria OPEN – wpisowe 20 zł od druŜyny 
 

Dla najlepszych MOKSiR ufundował nagrody. 
 

Dodatkowe informacje: Konrad Wargin 662-089-911 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

Burmistrza Miasta Redy 
z dnia 20 września 2007 r. 

w sprawie obwodów głosowania 
 

  Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113 , poz. 984, Nr 127, 

poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 
218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania 

oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku 

Nr obwodu 
głosowania 

 
        Granica obwodu głosowania 

 

Siedziba  
Obwodowej Komisji    

    Wyborczej 
 

1. 
M.Buczka, Gniewowska od nr 11 do końca, Jara, Krótka, Leśna, 
Objazdowa, E.Orzeszkowej, Piaskowa, Podgórna, Słoneczna, 
Spacerowa, Zbychowska, świrowa 

Przedszkole nr 1 
ul. Gniewowska 4 

tel. 678-33-95 
2. A. Asnyka, A. Mickiewicza, C.K. Norwida,  

Ks.Józefa Poniatowskiego, B.Prusa, Św.Wojciecha 
Szkoła Podstawowa nr 2 

ul. A.Zawadzkiego10 
tel. 678-30-66 

3. Szkolna, J.Brzechwy, F.Ceynowy, Fr.Fenikowskiego,       
                Młyńska, Obwodowa, A.Zawadzkiego 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. A.Zawadzkiego 10 

tel. 678-30-66 

 
 

4. * 

Cechowa, Drogowców, Gdańska, Gniewowska  
od nr 1 do nr 8, Łososiowa, Ogrodowa, Ogrodników, Owocowa, 
Pucka od nr 1 do nr 8, Rzeczna, Rzemieślnicza, Jana III 
Sobieskiego, Torowa, Warzywnicza, Wejherowska,  ZboŜowa, 
Zielna 

 
Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. H.Derdowskiego 3 
tel. 678-33-48 

5. Łąkowa  bloki  nr 15,17,19,21 i od nr  23 do końca, Rolnicza, 
Sportowa, Tenisowa 

Gimnazjum Nr l 
ul. Łąkowa 36/38 

tel. 678-32-44 
6. Cicha, H.Derdowskiego, Aleja Jana Pawła II, Łąkowa zabudowa 

jednorodzinna od nr 1 do nr 14, nr 16 i 18 oraz blok nr 22, 1 
Maja, Spokojna 

Gimnazjum Nr 1 
ul. Łąkowa 36/38 

tel. 678-32-44 
    

7. 
Długa od nr 58 do końca, Górna, Graniczna, Korzenna, 
Kościelna, Al.Lipowa nr nieparzyste do nr 19 i wszystkie  nr od 
26 do końca, Miodowa, OkręŜna, Podleśna, Prosta, Rekowska, 
Sosnowa, Zacisze 

Szkoła Podstawowa nr 5 
ul. Rekowska 36 

tel. 673-84-29 
 
 

 
8.  

 

G.Bacewicz, Biwakowa, Bukowa, Chmielna, Cisowa, Długa od 
nr 1 do nr 57, DruŜynowa, Gawędy, Harcerska, Jaśminowa, 
Jesionowa, Jęczmienna, M.Karłowicza, Konwaliowa, 
Krokusowa,  Kwiatowa,  Al.Lipowa nr parzyste od nr 2 do nr 
24, Letnia, W.Lutosławskiego, Łubinowa, Cz.Miłosza,  
S.Moniuszki, 12-Go Marca, F.Nowowiejskiego,  Owsiana, 
M.Ogińskiego, Pogodna, Polna, Pszenna, Pucka od nr 9 do 
końca, Przemysłowa, Rajdowa, Rumiankowa, RóŜana, Skautów, 
Spółdzielcza, Szafranowa, Usługowa, Wczasowa, Wiejska, 
Wierzbowa,  H.Wieniawskiego, Wodniaków, Zuchów, śytnia 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 

ul.Brzozowa 30 
tel. 678-30-89 

 

 
9. * 

 

Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Gajowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Kazimierska, Klonowa, Morelowa, Nowa, Olchowa, Parkowa, 
Płk.St.Dąbka, Poprzeczna, Świerkowa, Topolowa, Wiśniowa, 
Wrzosowa, J.Wybickiego 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 

ul. Brzozowa 30 
tel. 678-30-89 

* lokal  głosowania dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
      Głosowanie odbędzie się w dniu 21 października 2007 r. w siedzibie Obwodowych Komisji  Wyborczych w godzinach od 6,00 do 20,00.                                                                                                               
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ 
                                                                                                                                                                   mgr inŜ. Krzysztof Krzemiński 
 

 

Reda – Miejski Biuletyn Informacyjny. Wydawany przez Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, tel.: (058) 678 80 23, fax.: (058) 678 31 24. 
Opracowanie Iwona Miklewska-Szczygieł tel.: (058) 678 80 33, e-mail: promocja@reda.pl, Druk: „Typograf”, Rumia, ul. Ko ściuszki 12 

 



 
 

 
 

 
DZIECI I MŁODZIE ś TROPIĄ ODPADY 

 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” juŜ po raz drugi bierze udział w ogólnopolskim projekcie ekologicznym. W 

zeszłym roku była to „Europejska Akademia Ekologiczna”, w tym roku są to „Tropiciele Odpadów”. Warsztaty te realizowane są w 85 gminach 
całej Polski. Kierowane są do dzieci i młodzieŜy z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Celem zajęć jest rozwijanie świadomości 
ekologicznej uczestników zwłaszcza w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyku segregacji odpadów, a takŜe pokazanie 
piękna przyrody i nieskaŜonego środowiska. Realizacja projektu obejmuje 3 zadania: jednodniowe warsztaty terenowe pn.”Warsztaty Tropicieli 
Odpadów” oraz dwa konkursy: Tropiciele przybysza z planety WEEE i Tropiciele Odpadów Niebezpiecznych. Projekt finansowany jest z 
NFOŚiGW i WFOŚiGW Gdańsk przy współpracy z Komunalnym Związkiem „Wisłok”. Z terenu KZG „DRiCh” udział w warsztatach bierze 
50 grup szkolnych i przedszkolnych, czyli ok. 1500 uczestników. 

Na potrzeby projektu Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” opracował 2 ścieŜki edukacyjne pn.: „Zadbajmy o czysty 
klif” oraz „Aby szumiały nam czyste trzcinowiska”. Rozpoczynają się one od wizyty w modelowym gnieździe recyklingowym oraz punkcie 
zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON-ie) mieszczących się przy siedzibie Związku. Trasa „Zadbajmy o czysty klif” prowadzi przez 
rezerwat przyrody „Kępa Redłowska”, a następnie maszerując plaŜą obserwujemy 
cofający się Klif Orłowski i docieramy do mola w Gdyni Orłowie.  
Druga trasa pn. „Aby szumiały nam czyste trzcinowiska” prowadzona jest na terenie 
Pradoliny Kaszubskiej. Obejmuje ona teren nieczynnych kwater składowych, 
rezerwat przyrody „Mechelińskie Łąki”, a kończy się na plaŜy u nasady Cypla 
Rewskiego. Główną uwagę uczestników zwracamy na niekorzystny wpływ odpadów, 
zwłaszcza niebezpiecznych oraz dzikich wysypisk na środowisko naturalne.  

Podczas „Warsztatów Tropicieli Odpadów” waŜne jest, aby połączyć 
naukę z zabawą, dlatego organizowane są liczne konkursy, a zwycięzcy otrzymują 
słodkie nagrody. Na koniec zajęć kaŜdy uczestnik uzyskuje certyfikat młodego 
ekologa.  

Warsztaty terenowe pozwalają na obserwację niewłaściwych zachowań 

ludzkich i ich efektów w środowisku. Proponowane konkursy natomiast (Tropiciele przybysza 
z planety WEEE i Tropiciele Odpadów Niebezpiecznych) mają kształtować nawyki segregacji, 
właściwego postępowania z odpadami, uświadomić uczestnikom jak funkcjonuje system 
selektywnej zbiórki odpadów, a takŜe zwrócić uwagę na szkodliwość odpadów zwłaszcza 
niebezpiecznych. 

Informacje oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronie KZG: www.kzg.pl  
Przedszkola i szkoły biorące udział w projekcie typowane są przez odpowiednie 

urzędy miast i gmin. Z Redy udział w warsztatach terenowych biorą 2 placówki. W 
konkursach mogą uczestniczyć takŜe dzieci i młodzieŜ którzy nie brali udziału w 
„Warsztatach Tropicieli Odpadów”. 

Wszystkim uczestnikom projektu Ŝyczymy wielu pozytywnych wraŜeń i emocji, 
miłego obcowania z przyrodą, a przy tym udanej zabawy. 

 
 

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 
 

 

 


