
                             RR    EE    DD    AA       

MM  II  EE  JJ  SS  KK  II              BB  II  UU  LL  EE  TT  YY  NN          II  NN  FF  OO  RR  MM  AA  CC  YY  JJ  NN  YY  
 

 

Nr 2 (85)    LUTY 2009       nakład 1.000     egz. bezpłatny              ISSN 1507-5087           www.reda.pl 
 

 

ZŁOTY  JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA  
KS. INFUŁATA ALBINA POTRACKIEGO . 

 

               fot. Andrzej Binkiewicz 
 
 W niedzielę 18 stycznia br w redzkiej farze odbyła się 
niecodzienna  uroczystość: 50 lecie kapłaństwa Ks. Infułata Albina 
Potrackiego, byłego juŜ proboszcza tej parafii. 

Mszę św. dziękczynną sprawował sam Jubilat w otoczeniu bisku-
pów gdańskich z Abpem Sławojem Leszkiem Głódziem na czele. 
Byli teŜ obecni biskup diecezjalny z Pelplina i biskup włocławski, a 
takŜe licznie zebrani kapłani – koledzy, przyjaciele i współpracow-
nicy. Towarzyszyła w modlitwie Ks. Albinowi jego rodzona siostra i 
najbliŜsza rodzina. Zgromadzili się teŜ oficjele w osobie wicemini-
stra K. Plotzke, Posła na Sejm p. J. Budnika, wicemarszałka sejmiku 
wojewódzkiego, dalej p. starosty wejherowskiego  i przedstawicieli 
władz lokalnych z Redy, Rumi, Wejherowa, Gdyni i Sopotu oraz 
Pucka i miejscowi notable. Była teŜ Orkiestra Wojsk Ochrony Po-
granicza i Zespół „Redzanie”. Najliczniejsi jednak byli parafianie 
Ks. Infułata i mieszkańcy Redy, dla których ks. Infułat był probosz-
czem w latach 78 – 86. Homilię podczas mszy św. wygłosił Abp 
Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, który podkreślił naj-
waŜniejsze osiągnięcia duszpasterskie, administracyjne i uznanie 
wśród duchowieństwa chełmińskiego i gdańskiego. Po modlitwie 
rozpoczął się korowód Ŝyczeń, gratulacji i dowodów wdzięczności, 
który zakończył się odśpiewaniem gromkiego „Sto lat” z towarzy-
szeniem orkiestry dętej. śyczenia trwały jeszcze przy wyjściu z 
kościoła i potem jeszcze w Wiktorii w Bolszewie gdzie udał się 
Jubilat i zaproszeni goście. I ja tam byłem, miód i wino piłem a co 
widziałem, krótko opisałem. 
     Dla tych co niedawno mieszkają w Redzie jeszcze podam krótkie 
CV Ks. Jubilata. Urodził się w pobliskim Kielnie na Kaszubach w 
1933 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w mroźną niedzielę 18 stycz-
nia 1959 roku w katedrze pelplińskiej z rąk Ks. Bpa Kazimierza 
Józefa Kowalskiego, ówczesnego biskupa chełmińskiego. Do pracy 
został skierowany od 1 lutego 1959 r. do parafii Pokrzydowo k. 
Brodnicy, potem pracował w Radzyniu Chełmińskim i przez 15 lat 
w Byszewie k. Koronowa.  

    
Od 9 kwietnia 1978 roku został mianowany proboszczem w Redzie, 
gdzie pracował do 1 lipca 2008 roku, przez ponad 30 lat.  Od po-
czątku zajął się kapitalnym remontem kościoła od kapelusza, czyli 
dachu, elewacji i modernizacji wnętrza świątyni, do jej obecnego 
wyglądu. Wybudowano nowy dom parafialny, salki katechetyczne, 
przystosowano starą plebanię i budynki gospodarcze do nowych 
zadań i potrzeb, uporządkowano otoczenie kościoła i zabudowań 
plebańskich, zasadzono duŜo drzew. Reda stawała się coraz więk-
szym osiedlem – miastem, przybywało mieszkańców i wtedy Ks. 
Infułat zdecydowanie zabiegał o utworzenie nowych parafii: Nowy 
Dwór Wejherowski, Rekowo Dolne, Ciechocino i ostatnie „dziecko” 
to parafia św. Antoniego naprzeciw dworca kolejowego.  
 

 
                                                                                    fot. Andrzej Binkiewicz 
 
Dla kapłana najwaŜniejsze sprawy to jednak słuŜba BoŜa, czyli msza 
św., sprawowanie sakramentów świętych, troska o katechizację (był 
czas, Ŝe katechizacją obejmowaliśmy ponad 2000 dzieci i młodzie-
Ŝy), głoszenie Słowa BoŜego, rekolekcje, misje, przeŜywaliśmy w 
1989 r. nawiedzenie Matki Boskiej w Obrazie i nawiedzenie relikwii 
św. Wojciecha. PrzeŜywaliśmy uroczystości patriotyczne, papieskie, 
narodowe i miejscowe, a to dzięki temu, Ŝe Ks. Jubilat umiał nawią-
zywać i podtrzymywać kontakty dyplomatyczne i robocze z miej-
scowymi władzami gminnymi, szkolnymi i z tzw. czynnikiem spo-
łecznym. Od  25.03.1992 roku, na skutek nowego podziału admini-
stracyjnego Kościoła w Polsce, nasza parafia naleŜy do  Archidiece-
zji Gdańskiej i dekanatu Reda. Ks. Infułat został dziekanem dekana-
tu, a takŜe podjął się obowiązków Dyrektora Ekonomicznego Diece-
zji Gdańskiej, którą to funkcję pełnił do kwietnia 2008r. DojeŜdŜając  
do Kurii w Gdańsku – Oliwie.                                           (dok. str. 2) 

    
                                                                               

Co? Gdzie? Kiedy? 
 

• PCK – akcja poboru krwi w Redzie str. 2 
• EUREKA – szkolenia dla osób długotrwale bezrobotnych str. 3 
• Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej zaprasza – str. 3 
• Spotkanie z Natalią Usenko, autorką ksiąŜek dla dzieci – str. 4 



Tyle faktów z obszernego CV Ks. Jubilata. CóŜ jeszcze dodać? 
Lubił Ks. Infułat otaczać się przyjaciółmi, kolegami księŜmi, jest 
wraŜliwy na ludzką niedolę, biedę, cierpienie, pomagał wielu kapła-
nom i świeckim prostować dróŜki Ŝyciowe, zawsze miał humor i 
apetyt, co podobno cechuje wielkich, jak mawiał Tomasz Morus, 
zresztą święty. 
Na zasłuŜonej emeryturze zamieszkał Ks. Infułat w „chatce infułat-
ce” jaką sobie  wybudował blisko kościoła i plebanii, a takŜe blisko 
swoich parafian, których zawsze chwalił, Ŝe są najlepsi na świecie. 
A tak mówią o sobie zakochani! 

Wśród Ŝyczeń zdrowia i długich lat Ŝycia, przeŜywania następ-
nych jubileuszy, ktoś wypowiedział Ŝyczenie „dobrze, Ŝe jesteś”.   
Ostatni Mohikanin? Nie, ale takich juŜ coraz mniej. 

 
ks. Franciszek Lisiński 

 
ODDANIE DO UśYTKU UL . KORZENNEJ I FRAGMENTU  

UL . KOŚCIELNEJ W REDZIE REKOWO . 
 

 
                                                                                  fot. archiwum UM Reda 
 

23 stycznia br. odbyło się uroczyste oddanie do uŜytku ulicy Ko-
rzennej i fragmentu ulicy Kościelnej w Redzie Rekowo. Zakres 
robót obejmował budowę nawierzchni jezdni i chodników z kostki 
polbruk o łącznej powierzchni 2 492m2.  

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograni-
czonego, było Przedsiębiorstwo UŜyteczności Publicznej ABRUKO 
z Władysławowa. koszt robót to kwota ok. 400. tys. zł.   

W oddaniu drogi do uŜytku uczestniczyli burmistrz miasta 
Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza Janusz Molak, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój oraz radni: Le-
szek Hebel, Jerzy Koska, Teresa Kania. Drogę poświęcił ksiądz 
Tadeusz Semmerling – proboszcz parafii pod wezwaniem Matki 
BoŜej Nieustającej Pomocy w Redzie – Rekowo. 
 

Monika SkarŜyńska 
 

ODDAJ KREW  
 

ZARZĄD REJONOWY 
POLSKIEGO CZERWONEGO 
KRZYśA INFORMUJE , śE 28 
LUTEGO BR . NA PARKINGU 
PRZY OŚRODKU ZDROWIA 
NZOZ  NR 1 W REDZIE PRZY UL . 
ŁĄKOWEJ W GODZINACH OD 
9:00 DO 13:00 ODBĘDZIE SIĘ 
AKCJA HONOROWEGO 
ODDAWANIA KRWI .  

CELEM AKCJI JEST POZYSKANIE NOWYCH HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI I ZABEZPIECZENIE SZPITALA W KREW . ZA-
CHĘCAMY DO UDZIAŁU ! 
 
 
 

AWANSE ZAWODOWE REDZKICH NAUCZYCIELI  
 

 
fot. archiwum UM Reda                                             

 
15 stycznia 2009 r. w Urzędzie Miasta w Redzie burmistrzowie 

spotkali się z nauczycielami redzkich palcówek oświatowych, którzy 
uzyskali awans zawodowy.   

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego otrzyma-
ła  Jolanta Kondratiuk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie. 
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w roku ubiegłym 
otrzymali: Katarzyna Rendaszka - Miotke – Szkoła Podstawowa nr 
2, Katarzyna Białk – Zespół Szkół nr 1, Danuta Kowalik - Zespół 
Szkół nr 1, Agnieszka Potrykus - Zespół Szkół nr 1, Małgorzata 
Grześkowiak - Zespół Szkół nr 1, Jolanta Wojnarowicz - Zespół 
Szkół nr 1, Katarzyna Hincke - Zespół Szkół nr 1, Marlena Jasińska 
- Zespół Szkół nr 1, Sabina Joachimowska - Zespół Szkół nr 1, 
ElŜbieta Urban - Zespół Szkół nr 1, Joanna Szostak - Zespół Szkół 
nr 1, Urszula Obłuda - Zespół Szkół nr 2, Ewa Ryś - Zespół Szkół nr 
2, ElŜbieta Rybarczyk - Zespół Szkół nr 2. 

Monika SkarŜyńska 
  

SPOTKANIE OPŁATKOWE STOWARZYSZENIA  
POLSKICH KOMBATANTÓW  OBROŃCÓW OJCZYZNY  

 IM . GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 
 

 
                                                                                   fot. Andrzej Binkiewicz 

8 stycznia br. odbyło się spotkanie wigilijno – opłatkowe Stowa-
rzyszenia 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. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć tych, którzy odeszli w ostatnim roku, a wśród nich  przewodni-
czącego Franciszka Leznera i Adama Milera.   
Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Okręgu Kaszubsko – 
Pomorskiego w uroczystym opłatku udział wzięli:  
księŜa proboszczowie redzkich parafii oraz ksiądz prałat Tadeusz 
Reszka - kapelan kombatantów i ksiądz Jan Ropel z Torunia, staro-
sta wejherowski Józef Reszke, prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, zastępca burmistrza Rumi, burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński, z-ca burmistrza Redy Janusz Molak, Wójt Gminy Wej-
herowo Jerzy Kepka, Wójt Gminy Krokowa Henryk Doering, ko-
mendant garnizonu w Wejherowie Waldemar Kornatowski, Prze-
wodniczący Komisji Międzyzakładowej „Solidarność” Portu Gdynia 
Kazimierz Waldowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Marek Kamiń-
ski,  

(dok. str. 3) 
 



 

 
fot. Andrzej Binkiewicz 

Przewodniczący PZERiI Jan Wittbrodt, Prezes ZKP Paweł Hincke wraz z zespołem Redza-
nie, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wanda Cho-
macka, zakład stolarski „Libor” Jan Lica, zakład fotograficzny Foto Lusia Andrzej Binkie-
wicz, prasa, radio i telewizja. Podczas spotkania opłatkowego wręczone zostały „Ryngrafy” 
(zdjęcie powyŜej) przyznane przez Radę Kombatancką i Osób Represjonowanych przy Sta-
roście i Prezydencie Wejherowa. Ryngrafy otrzymali: Antonii Kotłowski, Andrzej Kass, ks. 
kanonik Zbigniew Kerlin, ks. kanonik Franciszek Lisiński, ks. kanonik Jan Ropel, ks. Janusz 
Jarosiński, Janusz Molak – z-ca burmistrza Redy, Kazimierz Waldowski, Leonard Richter, 
Halina Kiedrowska. Sponsorami spotkania opłatkowego byli:  
Ewa i Kazimierz Kukowscy – właściciele hotelu Murat 
Janusz Jarosiński – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.  
Kazimierz Okrój – Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 
Krzysztof Krzemiński – Burmistrz Miasta Redy 
Jerzy Kepka – Wójt Gminy Wejherowo 
Henryk Doering – Wójt Gminy Krokowa 
Gabriela i Krzysztof Wróbel – firma drogowa NORDVIK 
Jan Lica – Zakład stolarski Libor 
Roman Kisielewski – Zakład Usług Budowlanych Gdańsk 
Marzena i Mariusz Świderscy – Usługi Budowlane Kębłowo 
Teresa i Józef Kosk z Orla 

Monika SkarŜyńska 
KREDYT NA ZADANIA TERMOMODERNIZACYJNE  

 
Radni miejscy na sesji w dniu 21 stycznia br. wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu na 

finansowanie termomodernizacyjnych zadań inwestycyjnych z premią termomodernizacyjną 
do wysokości 2.948.000 PLN i upowaŜnili burmistrza miasta do zawarcia umowy dotyczącej 
zaciągnięcia kredytu. Spłata kredytu ma nastąpić z dochodów budŜetowych w latach 2010 – 
2019.  

Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie zaplanowanych termomodernizacyjnych 
zadań inwestycyjnych w Zespole Szkół nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2.  
 

PRACE SPOŁECZNIE UśYTECZNE  
 

W bieŜącym roku, tak jak co roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 25 października 2005, Gmina Miasta Redy sporządziła roczny plan w zakresie 
wykonywania prac społecznie uŜytecznych.  

W tym roku, biorąc pod uwagę kwotę środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń, 
ustalono, Ŝe z prac społecznie uŜytecznych skorzysta 10 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.    
Pięciu bezrobotnych będzie wykonywać prace na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji. Będą to prace z zakresu porządkowania MOKSiR’u – pielęgnacji trawników, 
sprzątania i zagospodarowania terenu obiektu.   
Pięciu bezrobotnych będzie pracowało na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Będą opiekować się osobami starszymi, samotnymi i chorymi.  

Osoby bezrobotne przepracują łącznie 4 200 godzin.   
 

EUREKA  - SZKOLENIA DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH  
Stowarzyszenie EUREKA zaprasza osoby długotrwale bezrobotne do udziału w szkole-

niach umoŜliwiających zdobycie kwalifikacji:  
• Opiekunka osób starszych i chorych 
• Opiekunka dzieci 
• Specjalista do spraw unijnych 

Szkolenia poprzedzone będą treningami motywacyjnymi. Uczestnikom zwracamy koszty 
dojazdu. Beneficjenci, oprócz części teoretycznej i praktycznej szkolenia, objęci zostaną 
kursem z j. angielskiego oraz szkoleniem z WIZA śYSTKĄ. Osoby bezrobotne mogą ko-
rzystać z doradztwa zawodowego oraz porad psychologa. Szczegóły pod nr tel.  058 678 44 
48, mail. eureka.org@poczta.fm.  

Szkolenia finansowane w ramach projektu 7.2.1 POKL. Organizator: Europejskie Ugru-
powanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA . 

 

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POL-
SKO-FRANCUSKIEJ KOŁO W REDZIE  
   Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
Francuskiej Koło w Redzie powstało w 
2008 roku. Jego załoŜycielami są miesz-
kańcy Redy, którzy od kilku lat pracowa-
li na rzecz pogłębienia współpracy i 
kontaktów francusko-polskich w kole 
wejherowskim. Koło redzkie wchodzi w 
skład utworzonego w 1936 roku w Gdyni 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Francuskiej, które aktualnie obejmuje 40 
placówek w róŜnych miastach naszego 
kraju.  

TPPF Koło w Redzie zrzesza aktualnie 
około 25 członków. Na jego czele stoi 
czteroosobowy zarząd składający się z 
prezesa (p. Michał Dzienisz), zastępcy 
prezesa (p. Aleksandra Hallmann), 
skarbnika (p. Teresa Dzienisz-
Dombrowska) i sekretarza (p. Maria 
Szymoniak). 

Towarzystwo jest organizacją o cha-
rakterze społecznym i kulturalnym, 
zrzeszającą osoby będące miłośnikami 
Francji, pragnące promować kulturę 
francuską w Polsce oraz popularyzować 
polskie tradycje we Francji. Celem To-
warzystwa jest prowadzenie wszelkiej 
działalności kulturalnej i edukacyjnej 
słuŜącej wzajemnemu zbliŜeniu miesz-
kańców Francji i Polski, a przede 
wszystkim prowadzenie bezpośredniej 
wymiany polsko-francuskiej.  

W czasie kilkumiesięcznej działalności 
towarzystwa udało się nawiązać kontakty 
z dwiema organizacjami (France-Pologne 
Haute Normandie i Comité du Jumelage 
Potigny Jutrosin) we Francji, zorganizo-
wać wyjazd zespołu „Redzanie” oraz 
twórców ludowych powiatu wejherow-
skiego do miejscowości Potigny i Gru-
chet le Valasse w Normandii, gdzie 
prezentowali swoją twórczość. W sali 
reprezentacyjnej Urzędu Miasta Redy 
odbyło się spotkanie opłatkowe człon-
ków i sympatyków towarzystwa. Dzieci i 
młodzieŜ z Zespołu Szkół nr 2 zaprezen-
towały jasełka z akcentem francuskim. 
Autorem scenariusza była p. Maria Szy-
moniak, a oprawę muzyczną przygoto-
wała p. Agnieszka Dzienisz.  

W planach Towarzystwa jest nawiąza-
nie stałej wymiany młodzieŜy redzkiej i 
francuskiej, wymiana kulturalna środo-
wisk artystycznych, organizacja prelekcji 
prezentujących róŜne regiony Francji, 
przygotowanie cyklu prelekcji o naszym 
regionie oraz o Polsce dla organizacji 
francuskich oraz nauczanie języka fran-
cuskiego.  

Zachęcamy do wzięcia udziału nie tyl-
ko w organizowanych przez nas wyda-
rzeniach, ale równieŜ do członkostwa i 
aktywnej działalności w Towarzystwie. 
Wszelkie informacje dotyczące działal-
ności towarzystwa dostępne są w kaŜdy 
piątek od godz. 17.00-18.00 pod  nr tel. 
509-331-946. 

ZAPRASZAMY 
Aleksandra Hallmann, Michał Dzienisz 

     
 



20 – LECIE M IEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W REDZIE  

                
16 stycznia br. w Miejskim Przedszkolu nr 2 im. Juliana Tuwima w Redzie odbyła się uro-

czystość z okazji 20-lecia istnienia placówki. Spotkanie uświetnili swoją obecnością zapro-
szeni przedstawiciele władz miasta, kościoła, dyrektorzy placówek oświatowych oraz spo-
łeczność przedszkolna.  

Grupa dzieci 6-cioletnich  zaprezentowała ciekawy program artystyczny, który rozpoczął 
się odtańczeniem poloneza. Jak zwykle przy takich okazjach nie zabrakło podziękowań i 
gratulacji ze strony gości jak i dyrekcji. Szczególne podziękowania trafiły do nauczycieli, 
którzy z przedszkolem związani są od samego początku. 

Violeta Block 
 

SPOTKANIE W SPRAWIE POŁ ĄCZENIA DROGOWEGO  
CEGIELNIANA – LEŚNA 

 

 
 
31 stycznia br. odbyło się spotkanie władz samorządowych Redy, Rumi i powiatu wejhe-
rowskiego, które dotyczyło budowy połączenia drogowego Cegielniana – Leśna. Samorządy 
nie rezygnują z budowy alternatywnego dla krajowej szóstki połączenia drogowego. Projekt 
ten po raz drugi będzie przedstawiony Marszałkowi Województwa Pomorskiego i będzie 
ubiegał się o środki unijne.  
 

SPOTKANIE DLA DZIECI  
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE  

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie 
zaprasza dzieci na spotkanie z Natalią 
Usenko –  11.03 o godz. 9.00.  
Natalia Usenko - znana poetka pisarka i 
tłumaczka, autorka kilkudziesięciu ksią-
Ŝek i ksiąŜeczek dla dzieci m.in. „Opo-
wieści z Wierzbowej 13”, „Mój kucyk 
Pony. Świat kucyków”, „Bajki o smo-
kach i rycerzach”  
 
 

ZIMOWE KOLĘDOWANIE  
 
 

 
 
 
śeby odczuć piękno czasu Świąt Bo-

Ŝego Narodzenia - jednym z warunków 
jest przestrzeganie tradycji. Bo chyba 
Ŝadne z obchodzonych w Polsce Świąt 
nie jest tak pełne najróŜniejszych obrzę-
dów i tradycji jak to zimowe właśnie: 
dwanaście potraw, oczekiwanie na 
pierwszą gwiazdkę, sianko pod obrusem 
i wiele, wiele innych. 
Dopełnieniem wszystkiego jest tradycja 
wspólnego śpiewania kolęd - tych wyjąt-
kowych, wzruszających pieśni, do któ-
rych sięgamy tylko zimową porą. 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 
w Redzie od wielu juŜ lat kultywuje 
właśnie taką tradycję wspólnego kolę-
dowania. 
Podobnie było teŜ i w tym roku. 22 
stycznia br. o godzinie 18 w Szóstce 
odbył się koncert zatytułowany „Zimowe 
Kolędowanie”. Uczniowie klas starszych 
recytowali nastrojowe wiersze związane 
tematycznie z BoŜonarodzeniowym 
Czasem, ale głównym punktem koncertu 
było oczywiście kolędowanie. 

Do śpiewających dzieci z wielką chę-
cią i zapałem dołączyli przybyli goście. 
Razem odśpiewano kilkanaście najpięk-
niejszych polskich kolęd - efekt był 
niesamowity - galeria szkoły rozbrzmie-
wała pełnymi wzruszania głosami i czuło 
się niezwykłe zjednoczenie, jakie płynęło 
od przejętych tym jedynym w swoim 
rodzaju spotkaniem ludzi. 
Dzieci zaprezentowały takŜe kilka kolęd 
wywodzących się z kręgu krajów anglo-
saskich, przygotowanych wspólnie z 
anglistką, Bogumiłą Drewek. 
Wszystkim udzielił się podniosły nastrój, 
co sprawiło, Ŝe wieczór ten stał się wy-
jątkowy i niepowtarzalny.  

aka 
 

 



INTERAKTYWNA W YSTAWA NAUKOWA W GIMNA-

ZJUM NR 1 
 

 
 Co się działo w auli Gimnazjum nr 1 przez ostatnie cztery dni 
stycznia? Zza zamkniętych drzwi dochodził stukot młotków, wydo-
bywał się zapach kalafonii i terpentyny, migały światła Ŝarówek i 
ekranów monitorów komputerowych… Aula zamieniła się na chwilę 
w wielkie, naukowe laboratorium. 
 W związku z zakończeniem finansowanego przez Europejski 
Fundusz Społeczny projektu “Wyobraźnia, technika i środowisko” 
zorganizowano interaktywną wystawę naukową. Wszystkie ekspona-
ty moŜna było dotykać i badać. Przy wejściu zwiedzających witały 

zdjęcia uczestników projektu wykonane podczas zajęć i warsztatów, 
a takŜe ekspozycja niesamowitych, często mrocznych rysunków 
Michała Duchnowskiego z III a. W dalszej części wystawa zmuszała 
do uruchomienia wszystkich zmysłów i osobistej aktywności. W 
strefie maszyn prostych zwiedzający sprawdzali jak podnosi się 
cięŜar zawieszony na bloczku stałym, a jak na ruchomym i co z tego 

wynika. Badali fizyczne aspekty wbijania i wyciągania gwoździ 
/dźwignia jednostronna/. W strefie elektryczności goście nauczyli się 
lutować podzespoły elektroniczne. Zbudowali ze specjalnych kloc-
ków elektronicznych radio lub alarm. Zmontowali proste obwody 
elektryczne.  

 
W strefie mokrej badano napięcie powierzchniowe wody. Nad strefą 
co jakiś czas unosiły się ogromne bańki, a na ściankach pojawiły się 
obrazy wykonane wodną techniką Ebro. Przy stanowiskach kompu-
terowych oglądano stronę internetową projektu www.wtis.pl. Obok 
obserwowano pokaz samochodu z klocków Lego-technik progra-
mowanego przy pomocy kodów kreskowych. Eksponowano prace 
uczniów, powstałe podczas trwania projektu, które moŜna było 
włączyć i sprawdzić, czy działają. Zwiedzający bawili się takŜe 
licznymi “czarodziejskimi” zabawkami, których budowa lub działa-
nie znajduje wyjaśnienie w zjawiskach chemicznych lub fizycznych. 
W środku auli zaimprowizowano kino, gdzie moŜna było obejrzeć 
film o maszynach produkujących drzwi w firmie “Porta” z Bolsze-
wa, a takŜe prezentacje i filmy wykonane oraz zmontowane przez 
uczestników projektu. 
 W środę 28 stycznia wraz z uczestnikami projektu na wystawie 
bawił się Burmistrz p. Krzysztof Krzemiński i Vice Burmistrz p. 
Janusz Molak. Uczniowie wysłuchali równieŜ krótkiej prelekcji 
Burmistrza na temat zalet i korzyści płynących z edukacji technicz-
nej. 
Jak było? Z wpisów do księgi gości wynika, Ŝe “zabawa była super!” 
Dziękujemy wszystkim uczniom-asystentom z klas II c i II b, którzy 
opiekowali się stanowiskami. Szczególne podziękowania naleŜą się 
Martynie Lieske z III e za to, Ŝe zawsze była niezawodna, Adriano-
wi Chudkowi z III g za wykonanie strony internetowej projektu i 
skuteczną opiekę nad oprogramowaniem komputerów. Dziękujemy 
Danielowi Hommelowi i Michałowi KuŜelowi z II a za podłączenie 
i obsługę projektorów i nagłośnienia. Dziękujemy niezastąpionemu 
Marcinowi Prądzyńskiemu z II b za zmontowanie filmów i  obsługę 
projektorów. Dziękujemy Krzyśkowi Wittowi z VI a SP 4 za wyko-
nanie prezentacji i udostępnienie swojego filmu animowanego z 
klockami Lego w roli głównej. Podziękowania składamy równieŜ 
niestrudzonym instruktorom lutowania Arkowi Białasowi i Artu-
rowi Dombrowskiemu oraz specjaliście od klocków elektronicznych 
Igorowi Sielskiemu z II e . 
Pozdrawiamy wszystkich uczniów, którzy próbowali wagarować na 
auli! Mamy nadzieję, Ŝe czas spędzony na waksach między do-
świadczalnymi stanowiskami pozostawi w ich głowach niezatarte 
wspomnienie o momencie siły i frezarce do obróbki drewna! 

   Katarzyna Witt 
Scenariusz i wykonanie wystawy: 
Katarzyna Witt, Jolanta Roman, Dorota Markowska, Dominika 
Kowaliszyn 
 

WIGILIA KASZUBSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR 5 
 

Dnia 20 grudnia 
2008 r. w Szkole 
Podstawowej nr 5 w 
Redzie odbyła się 
uroczystość Wigilii 

Kaszubskiej, 
przygotowana przez 
uczniów i rodziców 
szkół: redzkiej 
„Piątki” i Szkoły 
Podstawowej z 
Rekowa Górnego w 
ramach projektu 

„Popularyzacja 
tradycji i historii Kaszub w mikroregionie”, finansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budŜetu państwa 
(15%).  

Pani Beata Bissa, która pełniła funkcję kierownika tego zadania, 
spotkała się z Radami Rodziców obu szkół i wspólnie przeprowadzi-
li rekrutację - zgłosiło się 19 osób chętnych do wzięcia udziału w 
Konkursie na "Najlepszy Kaszubski Kuch". Osoby te otrzymały 
talony na zakup potrzebnych materiałów i upiekły ciasta. Na uroczy-
stość zaproszono ludzi starszych i samotnych z rejonu obu szkół, zaś 
rozpoczęła się ona mszą świętą. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Rekowie Górnym przygotowały i przedstawiły jasełka. Następnie 
wszyscy dzielili się opłatkiem i wspólnie odśpiewali kolędę.  

(dok. str. 6) 



Po konsumpcji ciast wszyscy zgromadzeni oddawali głosy na 
„Najlepszy Kaszubski Kuch”. Osoby, które zajęły pierwsze trzy 
miejsca, dostały dyplomy i nagrody.  

Po uroczystości kaŜdy z zaproszonych otrzymał wykonany przez 
uczniów upominek. Zaproszenia wysłano do 218 osób, niestety w 
tym roku z powodu panującej w okolicy epidemii grypy przybyło 
tylko 59 osób. W organizacji uroczystości brało udział 27 osób 
dorosłych i 22 dzieci. W uroczystości uczestniczyli takŜe Burmistrz 
Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, wiceburmistrz – Janusz Molak, 
ksiądz proboszcz Tadeusz Semmerling oraz przewodniczący redz-
kiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Paweł Hincke.  

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 

 
SUKCES „M ODRÔKÓW ”  Z REDZKIEJ PI ĄTKI W  

PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTORAŁEK W JASTAR-

NI ! 
 
 
Dnia 23 stycznia 2009 roku odbył się IX Przegląd Kolęd i Pastorałek 
– Jastarnia 2009. Zespół „Modrôki” ze Szkoły Podstawowej nr 5 
imienia Jana DrzeŜdŜona w Redzie w składzie: Dominika Renusz, 
Anna Tokarska, Klaudia Hebel, Martyna Lademann i Agnieszka 
Groenwald zajął  1 miejsce w kategorii  chórów i zespołów klas IV – 
VI szkoły podstawowej, zaś Agnieszka Groenwald zajęła 1 miejsce 
w kategorii solistów.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 
 
 

WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  
 

 
 
Dnia 24 stycznia odbyło się Walne Zebranie członków naszego 

koła oraz wybory Prezesa i Zarządu na następną, czteroletnią kaden-
cję. Prezesem został ponownie wybrany kol. Tomasz Rzyski. Gratu-
lujemy! Powołano teŜ nowy Zarząd. Poprzedni rozliczył się ze swo-
jej działalności a nowy przedstawił zarys  planów na obecną kaden-
cję. Stan członków w ubiegłym roku wynosił 191 wędkarzy (i węd-
karek, bo są i panie). Miłym akcentem było przyznanie przez Zarząd 
Okręgu naszemu koledze Jerzemu Wierzbickiemu srebrnej odznaki 
„Za zasługi dla PZW”. WyróŜnieni zostali równieŜ aktywni działa-
cze - społecznicy oraz straŜnicy Społecznej StraŜy Rybackiej. Pla-
nowane na 8 luty zawody  podlodowe nie odbyły się z powodu zbyt 
cienkiej pokrywy lodowej. 
Następne w cyklu będą zawody spławikowe na kanale Orle 26-tego 
kwietnia. 

Z cyklu rekordy nie sposób nie wspomnieć o fakcie złowienia w 
rzece Redzie przez  kol. Janusza Sikorskiego rekordowego pstrąga 
tęczowego na miarę złotego medalu. Ryba złowiona 26-stycznia br. 
Miała 82 cm długości i waŜyła 6,20 kg! Tylko 2cm zabrakło do 
rekordu Polski w długości ryby! Zdjęcie łowcy ze zdobyczą za-
mieszczę w następnym numerze Biuletynu. MoŜna będzie porównać 
sobie to rybsko z pstrągami, jakie na co dzień lądują na naszych 
stołach. Obecnie moŜna obejrzeć je, jak równieŜ i inne okazy z rzeki 
Redy na stronie www.rzekareda.pl 

Informujemy, Ŝe od 1 marca Szkoła Jazdy JANKAR, w której 
moŜna nabywać znaczki opłat  za wędkowanie przenosi się do nowej 
siedziby przy  ul. Jana Brzechwy 1A, oczywiście  w Redzie. Wszel-
kie szczegóły pod nr tel. skarbnika koła 609 685 460.  
 

    

   K. Kreft. 
 

REJONOWY KONKURS HISTORYCZNY  
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATÓW  

PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO 22 STYCZNIA 2009 
ROKU  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W REDZIE . 
 

Którą z odpowiedzi uznalibyście za prawdziwą? W Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów bezwarunkowy i „wieczysty pokój” między 
szlachtą róŜnych wyznań gwarantowała: a) unia lubelska (1569) b) 
ugoda sandomierska (1570) c) konstytucja Nihil novi (1505) d) 
konfederacja warszawska (1573). Na to i inne zadania np. co sądził 
W. Churchill o uczestnikach konferencji w Monachium, musieliby-
śmy znać odpowiedź chcąc uzyskać satysfakcjonujący wynik w 
Rejonowym Konkursie Historycznym dla uczniów gimnazjów po-
wiatów puckiego i wejherowskiego. Obszerną wiedzą historyczną, 
bo od staroŜytności po współczesność w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół nr 2  w Redzie, popisywało się 61 uczniów z 30 szkół. Tym 
razem zmagali się z pytaniami, które odnosiły się do tematyki poko-
ju i wojny. Najlepszy okazał się Mateusz Mucha z ZS nr 3 w Wejhe-
rowie, bardzo dobrze poradziła sobie z testem uczennica ZS nr 2 w 
Redzie Joanna Bieschke uzyskując 2 wynik. 

Jak co roku uczestników witał dyrektor Jan Skrobul, dodając za-
pału młodym historykom. Prace oceniała Komisja w składzie: prze-
wodnicząca Gabriela Orzechowska, Barbara Stenzel Wencel z Redy, 
Gertruda Kowalczyk z Luzina, Teresa Brunath z Rumi. W czasie, 
gdy młodzieŜ rozwiązywała test, w sali obok spotkali się nauczyciele 
historii, aby wymienić doświadczenia.   

Uczestnicy wyjeŜdŜali zadowoleni, dziękując za sympatyczne 
przyjęcie w Redzie. 

 
Gabriela Orzechowska 

 
 

SZKOLENIA POMORSKIEGO OŚRODKA  
DORADZTWA ROLNICZEGO  

 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
organizuje przez PODR bezpłatne, 3-miesięczne 
szkolenia realizowane w ramach projektu pt.: 
„Tworzenie regionalnych produktów 

turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza”. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Szkolenia skierowane są do rolników i ich domowników. Odby-
wać się będą w soboty i niedziele, a zakres nauczania dotyczy orga-
nizacji imprez turystyczno-rekreacyjnych oraz umiejętności tworze-
nia regionalnych produktów turystycznych, w tym markowych.  
Miejscem szkolenia będą ośrodki szkoleniowe Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Strzelinie i Starym 
Polu. 
 
Terminy szkoleń: I cykl         21.02.2009 do 24.05.2009 

II cykl       29.08.2009 do 15.11.2009 
III cykl      21 .11.2009 do 14.02.2010  
IV cykl      27.02.2010 do 23.05.2010 

 
Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone będą m.in. z tury-

styki kwalifikowanej, zarządzania, prowadzenia firmy, pozyskiwania 
funduszy, marketingu. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma 
certyfikat o uzyskaniu kwalifikacji: „Przedsiębiorca – organizator 
turystyki”. Uczestnikom szkolenia zapewnia się bezpłatne wyŜywie-
nie, noclegi oraz materiały szkoleniowe. Osoby mieszkające poza 
miejscem zajęć otrzymają zryczałtowany zwrot kosztów przejazdów. 

 
Szczegółowych informacji zainteresowanym udziela PODR w 

Gdańsku, tel. (058) 32 63 900, (058) 32 63 905, fax.: (058) 309 09 
45, i jego Oddziały; w Strzelinie (tel. 059 84-712-81), Starym 
Polu (tel. 055  27-011-00). 
Karty rekrutacyjne s ą dostępne na stronie internetowej PODR w 
Gdańsku. www.podr.pl, www.pomprodtur.eu oraz w siedzibach 
Ośrodków. 



Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych Miasta Redy z zakresu gminnego pro-
gramu profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych 

oraz innych uzaleŜnień w roku 2009 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz na podsta-
wie „Programu Współpracy Miasta Redy z Organizacjami Po-
zarządowymi na rok 2009” przyjętego uchwałą Nr 
XXVII/239/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6.11.2008r. 
 

§ 1 
 

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2009 
na następujące zadania: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilita-

cyjnej dla osób uzaleŜnionych, współ-uzaleŜnionych przez 
wspieranie działań na rzecz zdrowia osób uzaleŜnionych od al-
koholu oraz terapii rodzin z problemami alkoholowymi. 
wysokość środków publicznych przewidzianych w uchwale bu-
dŜetowej Miasta Redy przeznaczonych na realizację powyŜsze-
go zadania wynosi – 11.000,- zł: 
- w 2008 roku -  11.000,- zł 
- w 2007 roku – 11.000,- zł. 
 

2. Wspieranie działań na rzecz zdrowia osób niedowidzących i 
niewidomych przez realizację programu profilaktycznego pt. 
„Jak radzić sobie w Ŝyciu aby nie poddać się przeciwnościom 
losu”. 
wysokość środków publicznych przewidzianych w uchwale bu-
dŜetowej Miasta Redy przeznaczonych na realizację powyŜsze-
go zadania wynosi – 1.800,- zł: 
- w 2008 roku  - 1.800,- zł 
- w 2007 roku – 1.800,- zł 

3. „Ze sportem po trzeźwość” -  wspieranie gminnych programów 
środowiskowych, które mają na celu organizację aktywnego 
spędzania czasu dla dzieci i młodzieŜy. Program Profilaktyczny 
„Ze sportem po trzeźwość”. 
wysokość środków publicznych przewidzianych w uchwale bu-
dŜetowej Miasta Redy przeznaczonych na realizację powyŜsze-
go zadania wynosi – 107.493,- zł: 
- w 2008 roku  - 33.500,- zł 
- w 2007 roku – 28.000,- zł 

4. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieŜy z programem profilak-
tycznym.  

wysokość środków publicznych przewidzianych w uchwale bu-
dŜetowej Miasta Redy przeznaczonych na realizację powyŜsze-
go zadania wynosi – 10.000,- zł: 
- w 2008 roku  - 9.500,- zł 
- w 2007 roku – 5.000,- zł 

5. Wspieranie działań na rzecz alternatywnego spędzania czasu 
wolnego przez młodzieŜ niepełnosprawną z terenu miasta Redy. 
wysokość środków publicznych przewidzianych w uchwale bu-
dŜetowej Miasta Redy przeznaczonych na realizację powyŜsze-
go zadania wynosi – 10.000,- zł: 
- w 2008 roku  - 10.000,- zł 
- w 2007 roku – 10.000,- zł 

§ 2 
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w 

ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
tj.: 

a. organizacje pozarządowe, 
b. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
Ŝytku publicznego o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkur-
sem i są zadaniami własnymi miasta. 
2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie 

wsparcia jego realizacji. 
 

§ 3 
Zasady przyznawania dotacji: 
 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie, bądź 

przesłanie w terminie do dnia 2 marca 2009 r. (włącznie) do 
godz. 17,00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporzą-

dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, 
poz. 2207), do Biura Obsługi Klienta  Urzędu Miasta w Redzie 
ul. Pucka 9. O złoŜeniu oferty decyduje data wpływu wniosku. 
Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Na kopercie z ofertą winny być umieszczone następujące in-
formacje: 
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie profilaktyki i 
przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2009 
Zadanie Nr …………… 
Nazwa i adres podmiotu. 

2. Do oferty naleŜy dołączyć: oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działal-
ności poŜytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do za-
dania publicznego, będącego przedmiotem oferty. 

3. Dotowane z budŜetu miasta mogą być tylko zadania realizowa-
ne na terenie miasta lub na rzecz jego mieszkańców. 

4. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
5. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególno-

ści następujące kryteria: 
1) merytoryczna wartość przedsięwzięcia, jego zbieŜność z 

zadaniami Miasta i hierarchią potrzeb, 
2) korzyści płynące dla mieszkańców Miasta i uczestników 

projektu, 
3) koszty projektu, w tym wysokość wkładu własnego orga-

nizacji i udział innych źródeł finansowania, 
4) perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła je-

go dalszego finansowania, 
5) dokonania organizacji w realizacji podobnych przedsię-

wzięć, 
6) dotychczasowa współpraca z samorządami, w tym analiza 

prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubie-
głych latach 

7) współpraca z innymi instytucjami publicznymi.  
6.   Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Bur-
mistrz Miasta po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji 
Konkursowej. Decyzja Burmistrza będzie podstawą zawarcia umo-
wy wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykona-
nie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), szczegółowo określających 
warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną 
wybrane w konkursie. Decyzja Burmistrza jest ostateczna. 
7. Istnieje moŜliwość przyznania dotacji w kwocie niŜszej niŜ 
wnioskowana. 
8. Warunkiem zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji 

w wysokości innej niŜ wnioskowana jest korekta kosztorysu 
projektu. 

9. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna roz-
począć się po podpisaniu stosownych umów, w terminie od 
dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2009 roku. 

10. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowią-
zany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania me-
rytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego 
ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wy-
konania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 

 
§ 4 

Tekst ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych Miasta Redy w roku 2009, Uchwały Nr 
XXVII/239/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 6 listopada 2008 
roku w sprawie rocznego „Programu Współpracy Miasta Redy  z 
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009” oraz wzór oferty na 
realizację zadania (zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. – Dz. 
U. Nr 264, poz. 2207) znajdują się na stronie: www.reda.pl.  
Informacji udziela: Teresa Dzienisz-Dombrowska – Kierownik 
Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Redzie, ul. Pucka 
9, 84-240 Reda, tel. (058) 678-80-16 



 
 

 

  

 

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZ-
NYCH NA TERENIE REDY 

 
Sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemia gospodarcza, baterie, 
lekarstwa, środki ochrony roślin, farby, lakiery itp. – takie rzeczy są 
prawie w kaŜdym gospodarstwie domowym i nie wyobraŜamy sobie 
Ŝycia bez nich. Czy wiadomo, co zrobić zgodnie z prawem, gdy 
chcemy wymienić starą lodówkę na nową lub środki chemiczne 
straciły datę waŜności. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy  
i Chyloni” w imieniu gmin członkowskich od wielu lat stara się  
w sposób kompleksowy prowadzić zbiórkę odpadów niebezpiecz-
nych. Podsumujmy krótko 2008 rok. 
 
Odpady niebezpieczne, podobnie jak w latach wcześniejszych, 
zbierane były w Redzie: 
1. w systemie pojemnikowym przy uŜyciu: 

a. pojemników do zbiórki przeterminowanych  
i niewykorzystanych lekarstw, ustawionych w  aptekach, 

b. pojemników do zbiórki baterii, które znajdują się  
w placówkach oświatowych, w Urzędzie Miasta i innych 
(adresy dostępne są na stronie www.kzg.pl). 

2. w systemie objazdowym – w ubiegłym roku przeprowadzono 
trzy objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych: w lutym, 
maju i październiku; harmonogram dostępny był na stronie 
www.kzg.pl oraz - drukowany z wyprzedzeniem w Miejskim 
Biuletynie Informacyjnym. 

 
Odpady surowcowe (makulatura, plastik, szkło) zbierane były  
w systemie pojemnikowym na terenie zabudowy wielorodzinnej 
oraz w systemie workowym na obszarach zabudowy jednorodzinnej 
według ustalonego harmonogramu. Pozyskano następujące ilości 
odpadów z systemu workowego: 
 
 

 
 
 
Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy Redy mieli moŜliwość 
oddania dwa razy w roku w ramach jednej opłaty za odbiór odpadów 
i w terminach przewidzianych w harmonogramie. 
 
 
 

 
 

LICZBY MÓWI Ą SAME ZA SIEBIE 
 
 
A oto efekty selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 
prowadzonej w 2008r. na terenie Redy – łącznie zebrano  
3 364 kg odpadów niebezpiecznych  (około 50% więcej niŜ 
w roku 2007 !), w tym: 
- 1 617 kg zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w 

tym 151 kg telewizorów, 675 kg monitorów, 183 kg kompute-
rów, 68 kg drukarek, 94 kg kserokopiarek, 42 kg klawiatur oraz 
104 kg świetlówek i Ŝarówek energooszczędnych, 

- 651 kg zuŜytych baterii, w tym 26 kg z przedszkoli, 625 kg ze 
szkół, 

- 537 kg farb zebranych podczas objazdowej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych, 

- 240 kg przeterminowanych leków pochodzących od mieszkań-
ców. 

- 90 kg odczynników chemicznych, 
- 76 kg akumulatorów, 
- 48 kg zuŜytych olejów. 
 
 

 
 
 
Objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych zostały zaplanowane 
jeszcze w maju i październiku.  
 
Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów nie-
bezpiecznych, które powstają w naszych domach, prowadzony jest 
takŜe w sposób ciągły przez stały Punkt Zbiórki Odpadów Nie-
bezpiecznych, tzw. PZON. NajbliŜsze punkty znajdują się w: 
• Rumi - przy siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,  

ul. Dębogórska 148 (pon-pt 10:00-18:00, sob 10:00-15:00), 
• Wejherowie - przy siedzibie Zakładu Usług Komunalnych,  

ul. Obrońców Helu 1 (pon-pt 10:00-18:00, sob 10:00-15:00). 
 
Wszelkie informacje dotyczące systemu zbiórki odpadów oraz 
harmonogramu zbiórek znajdują się na stronie www.kzg.pl oraz 
pod numerem telefonu: 058-624-66-11.  
 

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  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 


