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PROMOCJA MIASTA NA ANTENIE RADIA KASZBË –   
„G OSPODA POD śUBREM”  W REDZIE  
 

 (fot: Archiwum UM Reda) 
24 stycznia br. odbyła się w Redzie, w „Dworku w Ciechocinie” 

audycja „Gospoda pod śubrem”. Kaszubska biesiada zorganizowana 
została wspólnie przez Urząd Miasta w Redzie, restaurację „Dworek 
w Ciechocinie” oraz Radio Kaszëbë.  

Audycja „Gospoda pod śubrem” to biesiadna muzyka z zabawami 
i konkursami emitowana na Ŝywo przez Radio Kaszëbë.  
 

 
 (fot: Archiwum UM Reda) 

 
W „Gospodzie pod śubrem” gościli burmistrz Redy Krzysztof 

Krzemiński,  zastępca burmistrza Janusz Molak, Przewodniczący 
RM Redy Kazimierz Okrój z gronem radnych, zespół „Redzanie”, 
dyrektor MOKSiR Reda, grupa karciarzy grających w Baśkę, a 
przede wszystkim mieszkańcy Redy i okolic, którzy licznie wypełni-
li restaurację. Było blisko 250 osób. Zabrakło miejsc siedzących, ale 
to nie przeszkadzało w dobrej zabawie.  

Biesiada „Gospoda pod śubrem” była okazją do zaprezentowania 
toŜsamości kaszubskiej naszego miasta.  
 
 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI – burmistrz zaprasza mieszkań-
ców na spotkanie, które odbędzie się 22.02.2008 o godz. 18:00 w 
Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zawadzkiego 12. 
 
PODPISANO POROZUMIENIE –   
„T URYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB”  
 

 
(fot: UG Kosakowo) 

1 lutego br. Burmistrz Miasta Redy uczestniczył w uroczystym 
podpisaniu porozumienia gmin powiatów puckiego i wejherowskie-
go dotyczącego, realizacji projektu „Turystyczny Szlak Północnych 
Kaszub”.  

Celem projektu jest stworzenie sieci ścieŜek rowerowych łączą-
cych Trójmiasto z Kosakowem, Rumią,  Redą,  Wejherowem  i  
jeziorem  śarnowieckim,  Małe  Trójmiasto Kaszubskie z Rewą i 
Półwyspem Helskim oraz Krokową. 

Podpisanie porozumienia miało miejsce w Gminie Kosakowo w 
Rewie. Porozumienie zostało podpisane przez samorządy: Redy, 
Kosakowa, gminy i miasta Puck, Rumi, gminy i miasta Wejherowo, 
gminy Krokowa.   

Planowany szlak turystyczny, jako trakt rowerowy ma być reali-
zowany przez sygnatariuszy porozumienia począwszy od roku 2008, 
w którym to roku planuje się wykonać koncepcję i złoŜyć odpo-
wiedni wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś 6. 
Zadanie planuje się realizować w latach 2009 – 2010, tak aby w III 
kwartale 2010 uruchomić szlak.  
 

SPOTKANIE W SPRAWIE POŁ ĄCZENIA DROGOW EGO  
CEGIELNIANA – LEŚNA. 

9 stycznia br. Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński zor-
ganizował w Urzędzie Miasta w Redzie kolejne spotkanie robocze, 
dotyczące połączenia drogowego ulic Cegielniana – Leśna. W spo-
tkaniu uczestniczył Wicemarszałek Woj. Pomorskiego Mieczysław 
Struk, Starosta Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Redy Kazimierz Okrój. Podczas spotka-
nia dyskutowano o realnych moŜliwościach realizacji tego bardzo 
waŜnego dla naszego powiatu zadania drogowego. Z uwagi, Ŝe w 
projekcie bardzo duŜy udział stanowią koszty związane  
z robotami kolejowymi, szansą na realizację połączenia drogowego 
Cegielniana - Leśna jest umieszczenie tego zadania w programie 
planowanej rewitalizacji linii kolejowej Reda – Hel. 



SPOTKANIE OPŁATKOWE STOWARZYSZENIA POLSKICH 
KOMBATANTÓW OBROŃCÓW OJCZYZNY  
IM . GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 
 

 
(fot: Lucyna Kozioł) 

 
10 stycznia br. odbyło się spotkanie wigilijno – opłatkowe Sto-

warzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny im. gen. 
Władysława Andersa, którego organizatorem był Przewodniczący 
Zarządu Okręgu Kaszubsko – Pomorskiego pan Tadeusz Kisielew-
ski. Wigilia kombatantów tradycyjnie, jak co roku, miała miejsce  
w hotelu Murat w Redzie.  

Spotkania opłatkowe kombatantów mają wymiar symboliczny. 
Jest to jedyna okazja aby spotkać się w szerszym gronie, powspomi-
nać stare czasy i odnowić znajomości.  
 

 
(fot: Lucyna Kozioł) 

 
Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Okręgu Kaszubsko 

– Pomorskiego w uroczystym opłatku udział wzięli: księŜa probosz-
czowie redzkich parafii, z-ca burmistrza Redy – Janusz Molak, 
prezydent Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt, właściciele hotelu 
Murat, Czesław Kajzer – dyr. Energa Gdańsk. Zakład dystrybucji 
Wejherowo, Antonii Olejnik – Przewodniczący Rady Kombatanc-
kiej przy Staroście i Prezydencie Wejherowa, Genowefa Małyszko – 
dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, Hen-
ryk Goering – wójt Krokowej, Jerzy Kepka – Wójt Gminy Wejhe-
rowo, Jan Skrobol – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Redzie, Paweł 
Hincke – Prezes ZK-P Odział Reda, Wanda Chomacka – Pełnomoc-
nik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Jan 
Lica – właściciel zakładu stolarskiego „Libor”, przedstawiciel zakła-
du fotograficznego Foto – Lusia. Gościnnie wystąpił zespól „Redza-
nie” z Redy.   

Podczas spotkania opłatkowego wręczone zostały „Ryngrafy” 
przyznane przez Radę Kombatancką i Osób Represjonowanych przy 
Staroście i Prezydencie Wejherowa. 
Ryngrafy otrzymali:  
Kazimierz Okrój, Krzysztof Krzemiński, Jan Lica, Katarzyna Moj-
siewicz, Aniela Szutenberg, Władysław Modrzejewski, Tadeusz 

Miler, Andrzej Binkiewicz, Waldemar Sękowski, Gabriela i Krzysz-
tof Wróbel, Roman Kisielewski, Mariusz Świderski.  

Przypomnijmy, Ŝe w 2006 roku Ryngrafy otrzymali: Genowefa 
Małyszko, Stanisław Wicki, Zespół Redzanie, Ewa i Kazimierz 
Kukowscy, Tadeusz Kisielewski, Adam Miler.  
Sponsorami spotkania opłatkowego byli:  
- właściciele hotelu Murat 
- Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.  
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 
- Burmistrz Miasta Redy 
- Wójt Gminy Wejherowo 
- Firma Drogowa „Nordvik” 
- Zakład Stolarski „Libor” 
- Zakład Usługi Budowlane Gdańsk – Roman Kisielewski 
- Usługi Budowlane Kębłowo – Marzena i Mariusz Świderscy 
- „Foto - Lusia” – Andrzej Binkiewicz 
- „Karczma Rzym” 
- Gospodarstwo Rybne Bolszewo 
 
SPOTKANIE Z INICJATOREM NADANIA  
REDZIE PRAW MIEJSKICH  
 

15 stycznia br. Zastępca Burmistrza Miasta Redy Janusz Molak 
spotkał się w Urzędzie Miasta w Redzie z panem Alfonsem Wesoł-
ką, który był inicjatorem nadania Redzie praw miejskich. W 1955 
roku Pan Alfons był  Pierwszym Przewodniczącym Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej. W skład Rady wchodziły wówczas 
miejscowości – Reda, Reda Ciechocino, Pieleszewo i PGR Kąpino. 
W 1956 roku miejscowość, która obecnie jest Redą otrzymała nazwę 
Rada Narodowa Osiedla – odłączyło się Kąpino, jako osada typowo 
rolnicza.  
 

 
(fot: Archiwum UM Reda) 

 
W 1956 roku pan Alfons wystąpił do Powiatowej Rady Narodo-

wej o nadanie Redzie praw miejskich i odebrał je 1.01.1967 roku.  
Pan Alfons pochodzi z Sierakowic, dzieciństwo spędził w Redzie,  
a obecnie mieszka w Wejherowie. W 1987 roku otrzymał medal 
ZasłuŜony dla Miasta Redy. Po panu Alfonsie Wesołku naczelni-
kiem miasta został pan Jerzy Rolecki, potem pan Zdzisław Kończyń-
ski, a następnie pan Stanisław Wicki, później burmistrzem miasta 
została p. Barbara Brzezińska – Feiner, następnie  p. Antonii Jaks, p. 
Stanisław Wicki a obecnie p. Krzysztof Krzemiński.  
Przez wiele lat p. Wesołka był radnym, a w administracji przepra-
cował w sumie około 45 lat.  

 
 
 
 

                     URZĄD M IASTA JEST CZYNNY W : 
poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 

9.00 - 17.00 
7.30 - 15.30 
7.30 - 15.30 
7.30 - 15.30 
7.30 - 15.15 



Z śYCIA ZRZESZENIA KASZUBSKO – POMORSKIE-

GO. ODDZIAŁ REDA 
 

 
(fot: Archiwum ZK-P Oddział w Redzie) 

 
W ostatnim okresie działalność Oddziału była zdominowana at-

mosferą Świąt BoŜego Narodzenia.   
W niedzielę 27.12.07 odbyło się spotkanie opłatkowe członków 

Oddziału oraz zaproszonych gości. W opłatku uczestniczyły władze 
miasta Redy oraz ks. proboszcz Zbigniew Kerlin. Spotkanie opłat-
kowe poprzedziła msza św. z kaszubską liturgią słowa celebrowana 
przez ks. kanonika Zbigniewa Kerlina. Śpiewy liturgiczne oraz 
koncert kolęd kaszubskich wykonał Zespół Folklorystyczny Redzanie 
działający przy Oddziale ZK-P w Redzie.   

Tego samego dnia, w godzinach rannych Redzanie wystąpili z 
koncertami kolęd w kaplicy w Rekowie Górnym oraz w kościele 
parafialnym w Redzie Rekowie.  

Podczas finału WOŚP Redzanie wystąpili w Zespołach Szkół nr 1  
i nr 2. 19 stycznia br. odbyła się zabawa dla członków i sympatyków 
ZK-P, a 24 stycznia mieszkańcy Redy mieli okazję spotkać się w 
Dworku w Ciechocinie na imprezie Radia Kaszëbë – Gospoda pod 
śubrem. Zabawę umilał swoimi występami zespół Redzanie, pod 
kierunkiem znanego, nie tylko na Kaszubach, gawędziarza Pana 
Edmunda Lewańczyka. 
 

(tekst: Paweł Hincke Prezes Oddziału ZK-P Reda) 
 

„Z APUSTY”  U SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  
 

5 lutego br. odbyło 
się zakończenie 
siódmego semestru 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
Uroczystość 
przebiegała inaczej 
niŜ dotychczas. 
Słuchacze mieli 
moŜliwość 
zapoznania się z 
kaszubską tradycją 

obchodzenia dni przed Wielkim Postem. Nie zabrakło słodkości, 
śpiewu i zaŜywania tabaki. Spotkanie uświetnił znany gawędziarz i 
muzykant kaszubski Józef Roszman z kapelą. 
 
ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA M IASTA REDY Z 28 GRUDNIA 2007R. 

USTALONE ZOSTAŁY CENY GRUNTÓW DO CELÓW  
EWIDENCYJNYCH W REDZIE . 

 
Cena ewidencyjna działek oznaczonych w rejestrze gruntów jako 
drogi wynosi – 50, 00 zł za m2. 
Cena ewidencyjna działek oznaczonych w rejestrze gruntów jako 
pozostałe wynosi – 100, 00 zł za m2. 
Postanowienia niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do spo-
rządzania zestawienia ewidencji gruntów w mieście Reda począwszy 
wg stanu na ostatni dzień 2007 roku.  

BURMISTRZ M IASTA REDY 

INFORMUJE O ROZSTRZYGNI ĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT  
O UDZIELENIE DOTACJI  

Z BUDśETU MIASTA NA REALIZACJ Ę ZADAŃ W 2008 ROKU Z ZAKRESU 

PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
 

Lp. Nazwa organiza-
cji 

Nazwa zadania Przyznana 
dotacja na 2008 
rok [zł] 

  1. Stowarzyszenie 
Gmin Powiatu 
Wejherowskiego 
Na Rzecz Wspól-
nego Rozwiązy-
wania Problemów 
Alkoholowych 

 

Zapewnienie dostępno-
ści leczenia uzaleŜnie-
nia od alkoholu i współ 
uzaleŜnienia dla miesz-
kańców miasta Redy w 
roku 2008. 

11.000 
 
 
 

  2. Pomorski Związek 
Niewidomych 
Okręg Pomorski 
 

„Jak radzić sobie w 
Ŝyciu aby nie poddać 
się przeciwnościom 
losu.  

 
1.800 

  3. Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 
„SPON” Filia w 
Redzie 
     

Wspieranie działań na 
rzecz alternatywnego 
spędzania czasu wolne-
go przez młodzieŜ 
niepełnosprawną w 
ramach programu 
„Niepełnosprawność 
nie musi być smutna”.  

10.000 

4. Stowarzyszenie 
Wspierania Inicja-
tyw na Rzecz 
Edukacji „INERA” 
Reda. 
 

Wspieranie działań na 
rzecz przeciwdziałania 
alkoholizmowi przez 
upowszechnianie sportu 
jako alternatywnego 
sposobu spędzenia 
czasu wolnego przez 
młodzieŜ i dzieci. 
 

3.000 
 

5. 
 

Parafia Rzym.-
Katolicka 
Wniebowzięcia 
N.M.P. Reda 

Wakacyjny wypoczy-
nek dzieci i młodzieŜy 
z terenu miasta Redy 
„Brachlewo 2008” 
 

5.000 

6. Parafia 
Św.Antoniego 
Padewskiego ul. 
Fr.Fenikowskiego 
4 Reda 
 

Prowadzenie letnich 
półkolonii dla dzieci i 
młodzieŜy. 
 

4.500 
 

7. Uczniowski Klub 
Sportowy „Półwy-
sep-Malkor Reda 
 

Wspieranie działań na 
rzecz promocji zdrowia 
poprzez organizację 
wypoczynku letniego. 
 

5.000 
 

8. Klub Sportowy 
„Błyskawica” 
Reda-Rekowo. 
 

Wspieranie działań na 
rzecz rozwoju sportu 
jako alternatywnego 
spędzania czasu wolne-
go. 
 

3.000 
 

9. Towarzystwo 
Przyjaciół Sportu 
„CELTIC” Reda 
 

Organizacja obozu 
sportowego w okresie 
wakacji „Ze sportem po 
zdrowie”. 
 

3.000 
 

10. Uczniowski Klub 
Sportowy JE-
DYNKA REDA 
 

„Wybieramy zdrowy 
tryb Ŝycia – wypoczy-
nek bez uŜywek” 
 
Propagowanie zdrowe-
go stylu Ŝycia od naj-
młodszych lat „W 
zdrowym ciele zdrowy 
duch”. 

5.000 
 
 
 
3.000 

 
 



WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  
 

Minął juŜ pierwszy miesiąc sezonu połowu łososiowatych na rze-
ce Redzie. MoŜna więc pokusić się juŜ o jakieś podsumowania. 
Widać juŜ, Ŝe jest to najsłabszy sezon od kilku lat. Przyczyn moŜe 
być wiele ale są to naturalne prawa przyrody. Po kilku latach „tłu-
stych” przychodzi słabszy sezon.  

Mimo wszystko wytrwali trociarze wciąŜ łowią te piękne ryby  
a ich trofea moŜna obejrzeć w Internecie na stronie Witka Polakow-
skiego www.rzekareda.bnx.pl. Serdecznie polecam tę stronę  
o wdzięcznej nazwie „Dolina Redy” wszystkim, którzy interesują się 
naszą piękną rzeką i jej ichtiofauną. 

 

 
 

BłaŜej Bobkowski i jego troć złowiona przy kładce na Łąkowej. 
 

A co tam słychać nad naszymi jeziorami? Jest teraz generalnie 
martwy sezon na połów ryb spokojnego Ŝeru. No chyba Ŝe pod 
lodem.....Niestety, globalne ocieplenie po raz kolejny nie pozwoliło 
na przeprowadzenie naszych zawodów podlodowych, planowanych 
na 10-tego lutego. Brak pokrywy lodowej powoli staje się normą. 
CóŜ, my ludzie skutecznie zabijamy tą planetę.  

2-go lutego w świetlicy Prefabetu odbyło się coroczne Walne Ze-
branie członków naszego Koła PZW 126. Podsumowaliśmy miniony 
rok i przygotowaliśmy plany pracy na rok bieŜący. Pamiątkowe 
wyróŜnienia za najdłuŜszy staŜ pracy społecznej w kole ( czyli od 
powstania koła, tj.10 lat ) otrzymali: p. Tomasz Rzyski, p. Czesław 
Szymczak i p. Janusz Dziubek. Wręczone zostały puchary dla 
najlepszych. W klasyfikacji Wędkarz Roku - zwycięŜył bezkonku-
rencyjny Janusz Sikorski. Uzupełniliśmy teŜ skład Sądu KoleŜeń-
skiego o kolegów Bogusława Jarzębińskiego i Romana Gadomskie-
go. W zebraniu uczestniczył sekretarz Zarządu Okręgu w Gdańsku,  
p. Ryszard Szelest.   

JuŜ dziś zapraszam wszystkich chętnych na kolejne zawody, 
spławikowe 6 kwietnia, godz.8.00, kanał Orle. Przypominam teŜ, Ŝe 
znaczki opłat za wędkowanie moŜna wykupić u Skarbnika, kol.  
J. Dziubka na ul. Gdańskiej 52 (sklep odzieŜowy) we wtorki i piątki 
w godz. 16.00-18.00, oraz w siedzibie koła w ZS nr 1 na ul. Łąkowej 
w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca w godz.18.00-19.00.  

Tak więc czekamy do wiosny a tymczasem ruszamy nad rzekę 
Redę po swojego łososia Ŝycia. Ja właśnie wychodzę.......... 

(tekst: K.Kreft) 

 
OGŁOSZENIE  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pogotowie Stomatolo-
giczne ” zaprasza do gabinetu stomatologicznego w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Redzie. Dzieci i dorośli – leczenie w ramach 
refundacji NFZ i prywatne. Tel.: (058) 678 50 92 

CZARY MARY W BIBLIOTECE  
 

 
(fot: Miejska Biblioteka Publiczna) 

 
Atrakcją tegorocznych ferii organizowanych w Bibliotece było 

spotkanie z „czarodziejami”. Dzieci z zaciekawieniem uczestniczyły 
w ponad godzinnym występie iluzjonistów. Oczywiście nie zabrakło 
podstawowych atrybutów prawdziwego magika, takich jak: czaro-
dziejska róŜdŜka, magiczne karty czy gołąbki, które cieszyły się 
największym powodzeniem wśród najmłodszych. Na zakończenie 
jeden z iluzjonistów uchylił rąbka tajemnicy zdradzając niektóre 
tajniki sztuki magicznej. 
 

(tekst: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie)  

 
KALENDARZ KULTURALNY MOKS IR REDA 
 
12.02.08  
Wtorek muzyczny - cykliczna impreza na sali widowiskowej 
MOKSiR’u. Grają studenci i absolwenci z Akademii Muzycznej  
im. St. Moniuszki w Gdańsku (godz.18:00) 
 
23.02.08 
Koncert BłaŜeja Kawalina - gitarzysta akustyczny, miłośnik bluesa  
z lat 20 i 30-tych ubiegłego stulecia, techniki slide oraz nowocze-
snych brzmień. Prowadził wszystkie dotychczasowe warsztaty  
w Daily Blues. Uczestnik wielu warsztatów ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych, w tym np.: u Woddy Mann’a. Zwolennik improwi-
zacji i tworzenia ,,na miejscu". W jego muzyce moŜna doszukać się 
takich gatunków jak: blues, jazz, swing, afrykański folk, latino, 
klasyka, elementy hip hop i flamenco. Podczas występów solowych 
prezentuje utwory instrumentalne równieŜ z uŜyciem samplera. 
Utwory autorskie opiera na pulsującym rytmie i wiodącej melodyce. 
Inspiracje muzyczne: Robert Johnson, Big Bill Bronzy, Buka White, 
Bob Brozmann, Woody Mann, Tommy Emmanuel, Scott Huckabay. 
 
24.02.08 
Konkurs karaoke „Mikrofon dla kaŜdego” - cykliczna impreza od-
bywająca się w kaŜdą ostatnią niedzielę miesiąca na sali widowi-
skowej MOKSiR’u o godz. 18.00 (konkurs z nagrodami) 
 
Na wszystkie imprezy wstęp jest wolny. Wszystkie odbywają się na 
sali widowiskowej MOKSiR’U. 
 

Marta Adamczyk 
Dział Kultury - Moksir Reda 

tel. (058)6783167 marta.adamczyk@onet.eu 
 

M ISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ  
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH  

 
MOKSiR w Redzie zaprasza kibiców siatkówki i nie tylko na  
XII Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorzą-
dowych, które odbędą się w dniach 17 – 12.04.2008 w Redzie. 
Szczegółowych informacji udziela MOKSiR w Redzie.  
Tel.: (058) 678 58 02. 
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MMM III EEE JJJSSSKKK AAA    BBB III BBB LLL III OOOTTT EEE KKK AAA    PPPUUU BBB LLL III CCC ZZZ NNN AAA    DDD ZZZ III ĘĘĘKKK UUU JJJEEE    WWW SSSZZZ YYY SSSTTT KKK III MMM ,,,    KKK TTT ÓÓÓRRR ZZZ YYY    

PPPRRR ZZZ EEE KKK AAA ZZZ AAA LLL III    SSSWWW OOO JJJEEE    PPPRRR YYY WWW AAA TTT NNN EEE    ZZZ BBB III OOORRR YYY    DDD OOO   BBB III BBB LLL III OOOTTT EEE KKK III ,,,    DDD ZZZ III ĘĘĘKKK III    

CCC ZZZ EEE MMM UUU    PPPLLL AAA CCC ÓÓÓWWW KKK AAA    NNN AAA SSSZZZ AAA    WWW ZZZ BBB OOO GGGAAA CCC III ŁŁŁ AAA    SSSIII ĘĘĘ    OOO   WWW III EEE LLL EEE    CCC III EEE KKK AAA WWW YYY CCC HHH    

PPPOOOZZZ YYY CCC JJJ III    ZZZ    ZZZ AAA KKK RRR EEE SSSUUU    LLL III TTT EEE RRR AAA TTT UUU RRR YYY    PPPIII ĘĘĘKKK NNN EEE JJJ    DDD LLL AAA    DDD OOORRR OOOSSSŁŁŁ YYY CCC HHH    III    DDD ZZZ III EEE ---

CCC III ,,,    LLL EEE KKK TTT UUU RRR    SSSZZZ KKK OOOLLL NNN YYY CCC HHH    OOORRR AAA ZZZ    LLL III TTT EEE RRR AAA TTT UUU RRR YYY       
PPPOOOPPPUUU LLL AAA RRR NNN OOONNN AAA UUU KKK OOOWWW EEE JJJ ...   

      



SZKOLENIE NA TEMAT PROGRAMÓW UNIJNYCH  
 

 
(fot: Archiwum UM Reda) 

 
Dnia 4.02.2008 roku w Sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta  

w Redzie odbyło się szkolenie z zakresu moŜliwości korzystania ze 
środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego. Na 
spotkaniu obecni byli dyrektorzy i pracownicy redzkich jednostek 
budŜetowych. W czasie szkolenia prowadzonego przez podinspekto-
ra Łukasza Kamińskiego zostały zaprezentowane najnowsze wy-
tyczne co do moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie z pieniędzy 
unijnych w dziedzinach edukacji, kultury, sportu i pomocy społecz-
nej. Omawiano równieŜ praktyczne strony pisania projektu i korzy-
stania z elektronicznego generatora wniosku aplikacyjnego.  

 
U r z ą d  M i a s t a  w  R e d z i e  p l a n u j e  p r z e p r o -

w a d z ić  s z k o l e n i e  d l a  z a i n t e r e s o w a n y c h  
m i e s z k ań c ó w  R e d y  ( s z c z e g ó l n i e  d l a  d z i a ł a -
j ą c y c h  w  s t o w a r z y s z e n i a c h ,  p r z e d s ię b i o r c ó w  
i  o s ó b  c h cą c y c h  r o z p o c zą ć  w ł a s ną  d z i a ł a l -
n o ś ć  g o s p o d a r c zą )  p r a g ną c y c h  p o z y s k ać  
ś r o d k i  u n i j n e  w  z a k r e s i e  e d u k a c j i ,  s p o r t u ,  
k u l t u r y ,  p o m o c y  s p o ł e c z n e j  i  p r z e d s ię b i o r -
c z oś c i .  W s z y s t k i c h  c hę t n y c h  z a p r a s z a m y  
d n i a  2 5 . 0 2 . 2 0 0 8  r .  d o  Z e s p o ł u  S z k ó ł  n r  1  
p r z y  u l .  Łą k o w e j  3 6 / 3 8  n a  g o d z .  1 6 . 0 0 .   

(tekst: Łukasz Kamiński) 

 
KONKURSY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W REDZIE  
Z OKAZJI 20 – LECIA SZKOŁY  
 
KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW 20–LECIA ZESPOŁU SZKÓL 
NR 1 W REDZIE SERDECZNIE ZAPRASZA UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW 
ORAZ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
W REDZIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA LOGO JUBILEUSZU 
 
W październiku 2008 roku Zespół Szkół nr 1 w Redzie (dawniej 
Szkoła Podstawowa nr 4, a w latach 1994 -1999 takŜe Liceum Ogól-
nokształcące) będzie uroczyście obchodzić 20-lecie istnienia. 
Z tej okazji zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie na 
opracowanie logo jubileuszu. Regulamin konkursu znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu Miasta www.reda.pl oraz na stronie 
internetowej: http//zs1reda.no-ip.pl/~zs1reda. 
 
UWAGA! ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W REDZIE ZAPRASZA-
MY WAS DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZE WSPO-
MNIENIA 
 
Przywołajcie z mroków pamięci to, co najgłębiej pozostało w Wa-
szym sercu i podzielcie się wspomnieniami z najpiękniejszych 
szkolnych lat, uczestnicząc w konkursie literackim pt.: „Ocalić od 
zapomnienia”.  
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.reda.pl  oraz na stronie: http//zs1reda.no-ip.pl/~zs1reda 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW 
20-LECIA SZKOŁY 

WYNIKI KONKURSÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 
 
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Redzie informuje o wynikach 
konkursów: 
 
English High Flier 2007: 

• Rozalia Krzebietke kl.IIIC: 85,5% pkt., najlepszy wynik 
w naszym gimnazjum, 2 lokata w województwie, 14 miej-
sce w kraju – nauczyciel prowadzący Magda Hajdel. 
• Paulina Małecka kl.IIIC: 75% pkt., drugi najlepszy rezul-
tat w gimnazjum, 10 lokata w województwie – nauczyciel 
prowadzący Magda Hajdel.  
• Szymon Wróblewski kl. IC: 4 wynik w województwie – 
nauczyciel prowadzący Mateusz Krzemiński  

Organizatorzy konkursu w ZS1 w Redzie – J. Bączek,  
M. Hajdel, I. Hillar – Marcinkiewicz, M. Jasińska, K. Majew-
ska 
 
Alfik Humanistyczny 2008 (udział wzięło 86 uczniów) 

• Rozalia Krzebietke kl.IIIC: 1 miejsce w województwie i 
12 miejsce w kraju – nauczyciel prowadzący Z. Molak 
• Zuzanna Jędrzejewska kl.IIC: w 2 wynik w wojewódz-
twie – nauczyciel prowadzący Z. Molak  
• Marcelina Stępińska kl.IIB: 2 wynik w województwie – 
nauczyciel prowadzący Z. Molak 

Organizatorzy konkursu z ZS1 w Redzie – K. Hincke,  
G. Terech, M. Mangos – Norowska, E. Miotke.  
 
 
ZABAWA KARNAWAŁOWA EMERYTÓW  
 

 
 

31 stycznia 2008r. emeryci naszego związku, na zapro-
szenie p. Przewodniczącego RM Redy – Kazimierza Okroja, 
bawili się w Juracie w hotelu „Lido”. Zabawa trwała od go-
dziny 18:00 do 23:00.  

Podczas balu odbyły się roŜnego rodzaju zabawy, które 
prowadził senior orkiestry p. Czerwiński z Władysławowa. 
Były walce, tanga, twisty, kaczuchy, lambada. Śpiewano 
piosenki po kaszubsku, poniewaŜ nasi emeryci są równieŜ 
członkami Zrzeszenia K-P i zespołu Redzanie. Zabawa prze-
biegała w miłej atmosferze, trochę Ŝal, Ŝe ten czas tak szybko 
minął.  

Na koniec podziękowaliśmy organizatorowi i orkiestrze 
za miłej serdeczne przyjęcie oraz poczęstunek.  

Spotkanie potwierdziło, Ŝe emeryci, seniorzy potrafią nie 
tylko bawić w domu wnuki, ale równieŜ świetnie  się wspól-
nie bawić podczas karnawału.  

 
Sekretarz PZERiI O/R 

Stanisława Gałecka 
 
 
 



W ZÔPUSTNY CZAS 
„Pòwiedziôł nóm Bartek,  
Ŝe dzys Tłësti Czwartek ,  

a Bartkòwô wierzëła, 
smacznych pūrchów nasmaŜëła”  

 
Zôpūstë to czas òd tłëstègò czwôrtkū  do Śtrzodë Pòpièlcowi. Na 

Kaszëbach nen czas nôleŜało przeŜëc wesoło i dobze sã  najesc, bò z 
nastanim pòstu kūnczą sã ūcechë  i dobrè jedzeniè. 

Ze zôpústama są sparłã czonè rozmajitè    przëpówiôstczi i rze-
czónczi: 

- W zôpústë muszi bëc miãso, bò chto w zôpústë nie jè miãsa, te-
gō Ob latomedŜi zjedzą. 

- Czej je wiele kapūstë, tej mdą dobrè zôpūstë 
- Przed Pòpièlcem we wtorek skrzëpczi chòwoj we worek 
- Na zôpústny dzèń, szëkújta, babë, nodŜi na dłudŜi len  
- Chto w dłudŜi len nie wierzè, niech nie sôdô do wieczerzi 

 
Jednym z baro wôŜnëch zôpústnëch ōbrządków bèł „tuńc na dłu-

dŜi len” 
Dzysô na nagich kaszëbszczëch zemiach ju prawie nie úzdrzisz lnu, 
ale czedës bëło gò baro wiele. 
śëbë dobrze òbrobic len, nôleŜało robic pōsobicą taczè  
rzeczë: 
1. wërwac len 
2. wiązac w lopë 
3. zerwac łepczi na leprze 
4. mōczëc przez czile dniów w wòdze 
5. sëszëc na słuńcu 
6. wiązac w lopczi 
7. sëszëc w chlebōwim piecu 
8. przetrze na cerlëcë 
9. czëszczëc z paklepiègō przë cym klepôcza 
10. czosac włókna grzebieniã do lnu 
11. prząsc na kółkū 
 

Len bèł wôŜną roscëną, bò z lú białczi przãdłë i tkałë sztof na prz-
ëòdzèwk dlô swòjëch familów. Niè dzëwòta tej Ŝe chcałë Ŝebë len 
dobrze rósł bò Jim wëŜszł úrósł tim dłëgszô i lepszô bëła nitka. 
Wedle wierzeniów taczi òbrodzôj mógł dac tuńcowóny w zôpūstë 
„tuńc na dłudŜi len”. 
Tuńcowałë go białczi, czasã bëła to jedna starszô białka, co tańcowa-
ła wkół lnu abò miała grósc lnu wetkłą za pas. Jim wsi białczi skôka-
łë tim weŜszi miôł latosy len ūrosnąc. 
 
Słowōrz 
 
medŜi – komary 
lop – naręcze np. siana 
kółko – kołowrotek 
sztof – materiał włókienniczy 
 

Renata Mëslisz 
Spòdlecznô Szkòła Nr 5 

miona. Jana DrzeŜdŜona w Redze. 
 
 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE  

 
REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOECZNE 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROLNIKÓW 
Od 1 stycznia 2008r. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refun-
duje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolni-
kom oraz rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepeł-
nosprawnych domowników.  
Warunki, które muszą spełnić rolnicy aby ubiegać się o refundację 
są następujące: 

• podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozu-
mieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym  rolników 
(posiadanie decyzji KRUS). 

• posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi 

z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień 
niepełnosprawności.  

• terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 
w całości – naliczanie i opłacanie składek na ubezpiecze-
nia społeczne rolników dokonywane jest zgodnie z przepi-
sami o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Rejestracja 
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie siebie lub niepełnospraw-
nego domownika. 
Rejestracja prowadzona jest od 2 stycznia 2008r. przez  

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych 00-828 warszawa, Al. Jana Pawła II 13 

na podstawie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty bądź 
zgłoszeń osobistych. 
Następnie, po zarejestrowaniu się, rolnik składa do Funduszu co 
kwartał wniosek o wypłatę refundacji składek za dany kwartał. 
Wniosek naleŜy złoŜyć do Funduszu do 20 dnia miesiąca, następują-
cego po miesiącu, w którym opłacone zostały składki (np.: do 20 
lutego 2008r. za I kwartał 2008r. po terminowym opłaceniu składek 
w KRUS, tj. do 31 stycznia 2008r. ) 
Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania doku-
mentów moŜna uzyskać na stornach internetowych Funduszu 
(www.pfron.org.pl w zakładce SOD) bądź telefonicznie. Ponadto 
począwszy od 15 stycznia 2008r. Fundusz uruchamia specjalną 
infolinię  0801 233 554 gdzie beneficjenci mogą uzyskać wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące procesu rejestracji oraz wypełniania 
dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji składek.  
 
Druki formularzy zgłoszeniowych moŜna pobrać w Urzędzie Miasta 
w Redzie ul. Pucka 9, pok. nr 13.  
 

WARSZTATY UMIEJ ĘTNOŚCI – RYSUNEK I MALAR-

STWO 

Harmonogram spotkań 
( s - sobota, cz - czwartek) 

 
Stowarzyszenie "KUNSZT" zaprasza mieszkańców Redy i po-

wiatu wejherowskiego na "Warsztaty umiej ętności" . Są one prze-
znaczone dla osób, które pragną doskonalić swoje umiejętności 
rysunkowe i malarskie. Na wszystkie zajęcia wstęp jest wolny. 
Warsztaty prowadzone są w pracowni plastycznej mieszczącej się w 
Zespole Szkól Nr 1 w Redzie ul. Łąkowa 36/38. Zapewniamy in-
struktora prowadzącego i częściowo materiały. Zajęcia będą odby-
wały się w: 
- soboty w godz. 11.00 - 14.00  
- czwartki od godz. 16.30- 19.30   
Kontakt: (058) 678 43 32 

(tekst: Beata Zawal - Brzezińska) 

   
PPPOOODDD ZZZ III ĘĘĘKKK OOOWWW AAA NNN III AAA    

SSSTTT OOOWWW AAA RRR ZZZ YYY SSSZZZ EEE NNN III EEE    TTT WWW ÓÓÓRRR CCC ÓÓÓWWW    SSSZZZ TTT UUU KKK III    III    RRRĘĘĘKKK OOODDD ZZZ III EEE ŁŁŁ AAA    AAA RRR TTT YYY ---

SSSTTT YYY CCC ZZZ NNN EEE GGGOOO   """ KKK UUUNNNSSSZZZ TTT """          DDD ZZZ III ĘĘĘKKK UUU JJJEEE    SSSTTT AAA RRR OOOSSSTTT WWW UUU    PPPOOOWWW III AAA TTT OOOWWW EEE MMM UUU    

WWW    WWW EEE JJJHHH EEE RRR OOOWWW III EEE    III    BBBUUU RRRMMM III SSSTTT RRR ZZZ OOOWWW III    RRREEE DDD YYY    ZZZ AAA    WWW SSSPPPAAA RRR CCC III EEE    FFF III NNN AAA NNN SSSOOO WWW EEE    

DDD ZZZ III AAA ŁŁŁ AAAŃŃŃ    NNN AAA    RRR ZZZ EEE CCC ZZZ    RRR OOOZZZ WWW OOOJJJUUU    SSSZZZ TTT UUU KKK III    III    PPPRRR OOOPPPAAA GGGOOOWWW AAA NNN III AAA    AAA KKK TTT YYY WWW NNN EEE JJJ    

TTT WWW ÓÓÓRRR CCC ZZZ OOOŚŚŚCCC III    AAA RRR TTT YYY SSSTTT YYY CCC ZZZ NNN EEE JJJ       MMM III EEE SSSZZZ KKK AAAŃŃŃCCC ÓÓÓ WWW ...   

Styczeń 12 s 19s 26s     
Luty 9s 14cz 23s 28cz    
Marzec 2s 8s 13cz  15s 22s 27cz 29s 
Kwiecień 10cz 12s 19s 24cz 26s   
Maj 8cz 10s 24s 29cz    
Czerwiec 7s 12cz 26cz     
Wrzesień 6s 11cz 20s 25cz    
Październik 9cz 18s 23cz     
Listopad 6cz 15s 20cz 29s    

eReFeN 2008 
 

Organizatorzy Redzkiego Festiwalu NiezaleŜnych  
(eReFeN) zapraszają do współpracy przy tegorocznej edycji festi-
walu. Poszukujemy osób kreatywnych i zaradnych, które ukończyły 
18 rok Ŝycia. Zgłoszenia prosimy kierować na adres 
mih@erefen.pl.  

(tekst: Michał Michalski ) 



BURMISTRZ M IASTA REDY INFORMUJE O ROZSTRZYGNI ĘCIU 

OTWARTEGO KONKURSU OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUD śETU 

MIASTA NA REALIZACJ Ę ZADAŃ W 2008 ROKU Z ZAKRESU : 
 

Lp. Nazwa organiza-
cji 

Nazwa zadania Przyznana 
dotacja na 
2008 rok 
[zł] 

1. Polski Związek 
Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów 
Zarząd Rejonowy 
Reda 
 

Spotkania integracyjne 
– z okazji „Dnia inwa-
lidy”, wyjazd krajo-
znawczy. 

2.000 
 

2. Polski Czerwony 
KrzyŜ Zarząd 
Rejonowy  
Wejherowo 
 

1. „Dać komuś nadzie-
ję na nowe Ŝycie” – 
wspieranie honorowe-
go dawstwa krwi. 
2. Ratownictwo i 
ochrona ludności – 
mistrzostwa udzielania 
pierwszej pomocy. 

1.000 
 

 
 
1.000 

3. Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 
„SPON” Filia w 
Redzie 

Rekreacja i wypoczy-
nek dzieci niepełno-
sprawnych. 

2.000 

4. Stowarzyszenie 
Twórców Sztuki i 
Rękodzieła Arty-
stycznego 
„KUNSZT” 
 

1. „Trzeci wiek i sztu-
ka” – w ramach Uni-
wersytetu Trzeciego 
Wieku. 
2. „Impresje Redzkie 
2008 „BARWY, ZMY-
SŁY I NASTROJE”. 
3. „Warsztaty dla 
twórców sztuki” – 
kontynuacja warszta-
tów umiejętności z lat 
2006 i 2007 r. 
 

1.000 
 

 
 
2.000 

 
 
2.500 
 

5. Stowarzyszenie 
Wspierania Inicja-
tyw na Rzecz 
Edukacji „INERA” 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie 
Wspierania Inicja-
tyw na Rzecz 
Edukacji 
„INERA”. 
 
 

1. Prowadzenie regio-
nalnego dziecięcego 
zespołu wokalno-
tanecznego „Modroki”. 
2. Zorganizowanie 
obozu turystycznego 
promującego Kaszuby 
dla dzieci i młodzieŜy 
z miast partnerskich 
Łowicz-Lubliniec-
Reda. 
3. Prowadzenie warsz-
tatów językowo-
gwarowych dla dzieci i 
młodzieŜy z miast 
partnerskich Łowicza, 
Lublińca, Redy. 
4. Przeprowadzenie 
obozu sportowego dla 
dzieci ze szkół podsta-
wowych z miast Part-
nerskich Łowicza, 
Lublińca, Redy. 
 

1.900 
 

 
 
15.000 

 
 

 
 
 
 
15.000 

 
 

 
 
 
15.000 

 
 

 
 

6. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Biblio-
teki w Redzie 
 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 
 

6.000  
 

7. Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie 
Oddział w Redzie 
 

Popularyzacja zwycza-
jów i kultury kaszub-
skiej wśród mieszkań-
ców miasta – szkolenie 
zespołu „REDZANIE”. 

7.000 
 

8. Uczniowski Klub 
Sportowy JE-

1.Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

6.000  
 

DYNKA REDA sportu lekkoatletycz-
nego – „Szkolenie 
młodego lekkoatlety”. 
2. Pozaszkolne zajęcia 
dla dzieci z zakresu gry 
w piłkę noŜną połączo-
ne z udziałem w roz-
grywkach Pomorskiego 
OZPN. 
 

 
 
 
4.000  
 

9. Uczniowski Klub 
Sportowy „Półwy-
sep-Malkor Reda 

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu – udział w 
rozgrywkach III i IV 
ligi tenisa stołowego. 

8.000  
 

10. Klub Sportowy 
„Błyskawica” 
Reda-Rekowo. 

Organizacja imprez 
sportowych – mecze 
piłki noŜnej, udział w 
rozgrywkach ligowych. 

3.000  
 

11. Towarzystwo 
Przyjaciół Sportu 
„CELTIC” Reda 
 

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu – pozaszkolne 
zajęcia dla dzieci i 
młodzieŜy. 

3.000  
 

12. Towarzystwo 
Kulturalno-
Sportowe Przy 
Zespole Szkół Nr 2 
w Redzie 

1. „Nie boję się wody, 
bo pływam”. 
2.  „Sportowe spotka-
nia przy siatce”. 
3. „Pilaste – aktywnie, 
sportowo i zdrowo”. 
 

1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 

13 Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Szkoły „CZWÓR-
KA” Reda 
 

Działanie na rzecz 
integracji europejskiej i 
jej promocji wśród 
dzieci i młodzieŜy 
redzkiej – Europa bez 
granic”. 

2.000  
 

 
WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH  

 
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Redzie przypomina, Ŝe datą, 
z którą ksiąŜeczkowe dowody osobiste wyjdą z obiegu jest 1 kwietnia 2008 
roku. W związku z powyŜszym prosimy o dokonanie obowiązku wymiany. 
Wniosek naleŜy złoŜyć osobiście wraz z następującymi załącznikami: 
- 2 aktualne, jednakowe fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem 
- dowód uiszczenia opłaty – 30 zł (w kasie Urzędu) 
- odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler, panna), lub aktu małŜeństwa (o ile 
zawarte było poza tutejszym Urzędem) 
- dotychczasowy dowód osobisty 
 

WYKAZ APTEK NA TERENIE MIASTA REDY 
         Nazwa                telefon         pon-pt        sobota        niedziela 

 
 
 

Apteka „Pod Orłem” 
ul. Gdańska 7 
84-240 Reda 

058 678-
54-93 

800 – 2000 800 – 1600 900 – 1400 

Apteka „Rodzinna” 
ul. Obwodowa 35 
E/A 14,15 
84-240 Reda 

058 678-
78-87 

800 – 2000 900 – 1400 Nieczynna 

Apteka „Łąkowa” 
ul. Łąkowa 1 
84 – 240 Reda 

058 678-
35-25 

800 – 2000 800 – 1500 900 - 1400 

Apteka „Reda” 
ul. Jana Pawła II 9C 
84 – 240 Reda 

058 778-
02-22 

930 – 1900 930 – 1500 Nieczynna 

Apteka  
ul. Łąkowa 4 
84 – 240 Reda 

058 678-
74-51 

800 – 2000 800 – 1400 Nieczynna 



 

 

 

Truj ący dym!!! 
 

Korozja instalacji grzewczej i niedroŜny przewód 
kominowy to tylko niektóre następstwa spalania odpa-
dów w piecach domowych. Jednak problem jest znacz-
nie większy i nie kończy się u wylotu komina.  

Ludzie, którzy spalają odpady w piecach domowych 
najczęściej wychodzą z załoŜenia, Ŝe w ten sposób nie 
tylko pozbywają się ich ale i skutecznie unieszkodliwia-
ją. Często sądząc, Ŝe działają dla dobra środowiska. 
Takie stanowisko jest jak najbardziej błędne!  

Owszem przekształcanie termiczne odpadów jest 
przeprowadzane dla ich unieszkodliwienia z dobrym 
skutkiem. Proces ten jednak przeprowadzany jest w 
specjalnych spalarniach wysokotemperaturowych, gdzie 
oprócz bardzo wysokich temperatur spalania stosowane 
są równieŜ odpowiednie filtry oczyszczające spaliny W 
piecach słuŜących jako domowe kotły ciepła, nawet w 
tych najlepszych, temperatura spalania wynosi 200-500 
ºC i jest ona niewystarczająca aby spowodować rozpad 
niektórych niebezpiecznych dla zdrowia związków 
chemicznych jakie powstają w tym procesie. Część 
toksycznych związków zostaje w popiele, jednak więk-
szość z nich przedostaje się do powietrza wraz z dymem 
i pyłem wydobywającym się z komina. Dodatkowym 
problemem jest fakt, iŜ kominy są umieszczone niewy-
soko nad ziemią. Nie są one w stanie wynieść zanie-
czyszczonego dymu w wyŜsze warstwy atmosfery, tym 
samym dym ten nie moŜe być rozproszony przez wiatr i 
często snuje się tuŜ nad powierzchnią ziemi. Sprzyja 
temu niska temperatura, duŜa wilgotność oraz gęsta 
zabudowa występująca przewaŜnie w osiedlach dom-
ków jednorodzinnych. W takich warunkach dym ten w 
postaci szarej mgły moŜe przez wiele godzin zalegać na 
osiedlach, których mieszkańcy nie zdając sobie z tego 
sprawy powoli się zatruwają. A ilość trucizn jakie znaj-
dują się w dymie powstałym w skutek spalania odpa-
dów w piecach domowych jest przeraŜająca.  

Najbardziej niebezpiecznymi truciznami są dioksy-
ny. Powstają one m.in. w skutek spalania tworzyw 
sztucznych, PCV, opon, a takŜe papieru barwionego 
farbami zawierającymi metale cięŜkie lub drewna kon-
serwowanego lakierami i farbami zawierającymi chlor. 
Dioksyny trują nas powoli odkładając się w tkankach 
organizmu, głównie w wątrobie, nerkach i płucach. 
Kumulują się równieŜ w łoŜysku matki i wpływają na 
pracę hormonów, co moŜe doprowadzić do nieodwra-
calnego uszkodzenia płodu. Część z nich magazynuje 

się takŜe w mleku matki i przekazywane są tą drogą do 
organizmów niemowląt.  

Uszkadzają narządy wewnętrzne, ośrodkowy i ob-
wodowy układ nerwowy zwiększając teŜ ryzyko zacho-
rowania na alergie, nowotwory i mutacje genetyczne. 
Wystarczy mniej niŜ dwa miligramy dioksyn by zabić 
80 kilogramowego człowieka. Na zatrucie dioksynami 
naraŜeni są nie tylko ludzie Ŝyjący w bezpośrednim 
sąsiedztwie ich emisji ale i Ci, którzy Ŝyją dziesiątki 
kilometrów od niej. Pył z dymu kominowego zawierają-
cy dioksyny opada na roślinność, glebę i dostaje się do 
wody. Rozpuszczając się w substancjach tłuszczowych 
zwierząt (głównie ryb), które później są spoŜywane 
przez ludzi i przedostają się w ten sposób ich organi-
zmów.  

Dioksyny nie są niestety jedynymi związkami trują-
cymi jakie wchodzą w skład dymu powstałego ze spala-
nia odpadów w piecu domowym. O innych takich jak 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla czy pyły 
zawieszone, oraz o alternatywach dla spalania odpadów 
i sposobach walki z tym procederem dowiecie się Pań-
stwo w kolejnych artykułach z cyklu poświęconego 
szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. 

KONTAKT  

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

- gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, mail: 
dgo@kzg.pl  

- ochrona środowiska: tel. 058-624-75-15, mail: 
dos@kzg.pl 

 


