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Burmistrz Miasta Redy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie zapraszają Mieszkańców  

na czerwcowe imprezy w ramach obchodów Dni Redy 2008 

 

2 czerwca 
Święto Sportu Szkolnego, 

stadion MOKSiR 
  
W programie: 

• 10:00  Gry i zabawy sportowe przygotowane przez MOKSiR 

8 czerwca 
14:00 Festyn rodzinny SEMEKO, 
Park miejski przy oczku wodnym 

 
W programie:  

• 14:00 występ Redzkiej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Jana Frankowskiego 
• 14:15 pokazy fitness w wykonaniu KANAMA FITNESS  
• 14:30 występy redzkich zespołów tanecznych  
• 15:00 występ zespołu  MODROKI ze Szkoły Podstawowej nr 5 
• 15:30 pokazy fitness w wykonaniu KANAMA FITNESS  
• 16:00 zdjęcie mieszkańców  
• 16:30 program dla dzieci 
• 18:00 występ zespołu „Abba Dance” 
• 19:30 występ zespołu „Tatuash”   
• 20:45 występ zespołu „Thomas” 
• 20:45 wspólne oglądanie meczu Polska – Niemcy  

pod hasłem „Reda kibicuje Naszym” 
• 22:10 występ gwiazdy „Boney M.”   
• pokaz ogni sztucznych – 23:20 

 
15 czerwca  

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Redzie 
W programie:  
• 9:00 Msza św. w intencji mieszkańców Redy – kościół pw. WNMP w Redzie 
• 10:30 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Redy – Aula Zespołu Szkół nr 1 

o Wręczenie medali ZasłuŜony dla Miasta Redy 
o Referat okolicznościowy 
o Koncert muzyki powaŜnej 

DZIEŃ RZEMIOSŁA  - stadion MOKSiR  
• 13:00 Występ Redzkiej Orkiestry Dętej 
• 13:15 Turniej trzech zespołów 
• 15:00 Konkursy zakładów pracy 
• 16:30 Mecz piłki noŜnej Rzemieślnicy – Samorządowcy  
• 17:30 Wręczenie Pucharów 
• 18:00 Turniej „Baśki” 
• 18:00 Koncert zespołu „Bel Canto” – polskie przeboje znane i lubiane oraz przeboje światowej 

28 czerwca 
10:00 III StraŜacki Spływ Kajakowy Rzeką Redą 



 

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY , śE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW .E-
POWIAT .WEJHEROWO .PL 

uruchomiono portal e-powiat, który  scala systemy „e-urząd’” jedno-
stek samorządu terytorialnego z terenu powiatu wejherowskiego. 
UmoŜliwia on mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym moŜli-
wość załatwiania spraw w urzędach drogą elektroniczną poprzez 
Internet. Portal powstał w ramach projektu „E-powiat - rozwój elek-
tronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego”, 
który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Korzystając z 
portalu moŜna załatwiać sprawy w następujących urzędach: 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd Miasta Wejherowa, 
Urząd Miasta Redy, Urząd Miasta Rumi, Urząd Gminy Choczewo, 
Urząd Gminy Gniewino, Urząd Gminy Linia, Urząd Gminy Luzino, 
Urząd Gminy Łęczyce, Urząd Gminy Szemud, Urząd Gminy Wejhe-
rowo. Na portalu w zakładce Cyfrowy urząd umieszczono instrukcję 
instalacji komponentów umoŜliwiających składanie bezpiecznego 
podpisu elektronicznego oraz instrukcję składania wniosków w 
formie dokumentu elektronicznego. Zawierają one opis 
poszczególnych kroków, jakie naleŜy wykonać, aby móc w pełni 
korzystać z portalu. 
Zachęcamy do korzystania z elektronicznych usług publicznych, 
świadczonych przez administrację samorządową powiatu wejherow-
skiego! 
  
STAN REALIZACJI INWESTYCJI W REDZIE W ROKU 2008 
 

 Na terenie Redy realizowanych jest szereg zadań inwestycyj-
nych przewidzianych na bieŜący rok. Po pierwszych czterech i pół 
miesiącach z zaplanowanych zadań wykonano: 
- modernizację ulicy Gdańskiej na odcinku od ul. Cechowej do 

dworca kolejowego – zadanie wykonywane przez DGBDiA w 
Gdańsku, 

- modernizację ulicy Gniewowskiej na odcinku od Gdańskiej do 
przejazdu kolejowego, 

- częściową modernizację nawierzchni asfaltowych ulic: Sobie-
skiego i będących w najgorszym stanie odcinków Gniewow-
skiej. Wykonano równieŜ nawierzchnię asfaltową na terenie 
przedszkola samorządowego przy ulicy Gniewowskiej, 

- utwardzono płytami drogowymi ulice: Kwiatową w rejonie 12-
Marca i Podleśną w Rekowie, 

- wykonano nowy odcinek alejki o gładkiej nawierzchni z bezfa-
zowej kostki brukowej od ulicy 1-go Maja do przedszkola przy 
ul. Łąkowej, w ramach pierwszych prac na terenie przyszłego 
parku nad rzeką Redą przy „oczku wodnym”,   

- uporządkowano plac przed Zespołem Szkół nr 1 przy ul. Łąko-
wej – wykonano parking samochodowy i fizycznie uniemoŜli-
wiono parkowanie samochodów na placu przed szkołą, 

- wykonano i oddano do uŜytku nową zadaszoną trybunę przy 
boisku na terenie MOKSiR, 

- wykonano niwelację boiska w Rekowie – przemieszczono 
ponad 4000m3 gruntu, a następnie  odtworzono jego nawierzch-
nię.      
Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągo-

wej na terenie naszego miasta prowadzone przez PEWiK. Według 
informacji otrzymanych od PEWiK termin uruchomiania kanaliza-
cji i nowych odcinków wodociągu przesuwa się na miesiące jesien-
ne: wrzesień - listopad. Na te terminy władze miasta Redy nie mają 
niestety bezpośredniego wpływu.  

Trwają równieŜ dalsze prace przy modernizacji redzkich ulic: 
- wykonywany jest odcinek ulicy Fenikowskiego wraz z placem 

przed kościołem Św. Antoniego. Inwestycja ta realizowana jest 
przy współpracy miasta i dewelopera SEMEKO, 

- udraŜniane jest dojście na osiedle „Przy młynie” od strony 
przejścia podziemnego przy dworcu PKP. Przestawiony został 
kiosk z gazetami pozostał do wykończenia ciąg pieszy w tym 
rejonie,  

- wykonywana jest modernizacja chodników w rejonie „zielone-
go” trójkąta Gdańska – Cechowa, w następnej kolejności urzą-
dzony zostanie tam teren zielony, 
Na terenie przyszłego parku miejskiego wykonywane są kolej-

ne alejki pieszo-rowerowe na odcinku od przedszkola przy ul. Łą-
kowej do ulicy Olchowej z przejściem przez mostek na rzece Redzie 
na którym wykonane zostaną odpowiednie pochylnie dla niepełno-
sprawnych, wózków i rowerów. 
W najbliŜszym czasie uruchomione zostaną kolejne miejskie inwe-
stycje: 

- modernizacja ulicy Nowej na odcinku od ulicy Brzozowej do 
jazu na rzece Redzie – w trakcie jest przetarg na wyłonienie 
wykonawcy tych robót, 

- budowa sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 5 w 
Rekowie oraz przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gnie-
wowskiej – ogłoszono przetargi i równolegle trwają prace przy 
uzyskiwaniu pozwoleń na budowę obu tych obiektów,  

- rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Brzozowej w Ciechoci-
nie o dwie sale lekcyjne – trwa opracowywanie projektu bu-
dowlanego i dokumentacji przetargowej,  

- wykonanie z kostki brukowej odcinków ulic Brzechwy i Mic-
kiewicza w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2 
na osiedlu SM Reda,  

- budowa zespołu boisk rekreacyjnych na placu między ulicami 
Brzechwy i Ceynowy przy Szkole Podstawowej nr 2- współ-
praca miasta z deweloperem Semeko, 

- udroŜnienie ciągu pieszego: koniec Alei Jana Pawła II sklep 
„Polo Market” przy zapleczu poczty – budowa chodnika z po-
chylnią. 
Usprawnieniu ulegnie równieŜ wyjazd z ulicy Obwodowej do 

ulicy Gdańskiej w kierunku Gdyni. Mimo duŜych oporów DGBDiA 
zarządzającego ulicą Gdańską (droga krajowa nr 6) udało się w 
końcu uzgodnić wyjazd z Odwodowej dwoma pasmami ruchu (tak 
jak to było podczas remontu). Wymaga to jednak przeprojektowa-
nia i przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na tym skrzyŜowa-
niu. Deklarowany termin uruchomienia nowej organizacji ruchu – 
początek sezonu urlopowego (II połowa czerwca).  

Po sezonie wakacyjnym przewidziana jest modernizacja ulicy 
Puckiej na odcinku od siedziby UM Reda do przejazdu kolejowego 
Reda – Hel obecnie trwają ostatnie uzgodnienia projektu technicz-
nego.   (tekst: Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński)  

 
INFORMACJA REFERATU  
GOSPODARKI NIERUCHOMO ŚCIAMI  
 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia planu urządzania lasów 
(inwentaryzacja lasów) będących we własności osób fizycznych, zawiada-
miamy o rozpoczęciu przez Taxsus SI sp. z o. o. ul. Płomyka 56A 02-491 
Warszawa prac terenowych, które trwać będą do końca lipca 2008 roku. 
Właściciele lasów, zainteresowani zalesieniem gruntów mogą w pokoju nr 13 
Urzędu Miasta w Redzie ul. Pucka 9 wypełnić formularz dot. gruntów  
planowanych do zalesienia w najbliŜszym dziesięcioleciu. Pytania dotyczące 
formularza prosimy kierować pod adres: Taxsus SI Sp. z o. o. ul. Płomy-
ka56A 02- 491 Warszawa tel/fax (022) 659 09 09. 

 
PODSUMOWANIE DEBATY O KULTURZE  

15 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 
odbyła się debata na temat funkcjonowania instytucji kultury w 
Redzie. W debacie udział wzięli burmistrzowie miasta, radni, pra-
cownicy MOKSiR, przedstawiciele redzkich stowarzyszeń, redzkich 
szkół oraz mieszkańcy.   

Podczas debaty wnioskowano o powołanie wyodrębnionej jednostki 
kultury, reklamę imprez, wykonanie banerów promujących imprezy, organi-
zację raz w miesiącu koncertów zespołu Redzanie oraz parady orkiestry 
dętej, organizację festiwalu szkół redzkich, podczas którego prezentowany 
byłby dorobek kulturalny redzkich szkół, organizowanie wyjazdów do te-
atrów, organizacja koncertów na placach przed szkołą, angaŜowanie do pracy 
na rzecz kultury ludzi chętnych, tworzących projekty,  przeznaczanie więcej 
pieniędzy na kulturę, udział przedstawiciela kultury w uroczystościach, 
zapowiedzi imprez w TTM,  promocja kaszubskiego folkloru, sztuki ludowej. 
Zaproponowano przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców dotyczącej 
potrzeb mieszkańców w zakresie kultury. 
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Z WIZYT Ą W AUSTRII , CZYLI SOCRATES COMENIUS W REDZKIEJ 

„T RÓJCE” 

 
W dniach 31.03. – 5.04.2008r. nauczycielka Zespołu Szkół Nr 2  
w Redzie, Mariola Szreder uczestniczyła w wymianie nauczycieli w 
ramach projektu „Uczenie się przez całe Ŝycie”. Podczas pobytu w 
austriackiej miejscowości Lienz, nauczycielka miała moŜliwość 
porównania programów szkolnych oraz metod uczenia stosowanych 
w Austrii. Prowadziła równieŜ zajęcia wykorzystując róŜne metody 
aktywizujące i dramę. Uczniowie austriaccy nauczyli się dzięki temu 
kilku podstawowych zwrotów w języku polskim. Ponadto pani 
Szreder zwiedziła kilka szkół, w których zwłaszcza podobały jej się 
nowoczesne sale gimnastyczne ze ścianami do wspinaczki  i nagło-
śnieniem. Podczas tej wizyty nauczycielka spotkała się równieŜ z 
burmistrzem miasta Lienz. 
W maju gościem Zespołu Szkół nr 2 będzie nauczycielka z Austrii. 
 

(tekst: Teresa Dopke) 
 
ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY – STEFANA śEROMSKIEGO  
W REDZKIEJ „T RÓJCE” 
 

Kwiecień w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie upłynął pod 
znakiem obchodów Święta Patrona Szkoły – Stefana śeromskie-
go. Na szkolnych korytarzach pojawiły się gazetki poświęcone 
Ŝyciu i twórczości tego pisarza. Uczniowie przygotowywali róŜ-
ne prace związane z śeromskim: klasy 6 pracowały nad kalenda-
rium Ŝycia i twórczości pisarza, klasy 5 wykonywały prace pla-
styczne do wylosowanych tytułów utworów pisarza: „Przedwio-
śnia”i „Ludzi bezdomnych”, natomiast klasy 4 przygotowywały 
gazetkę poświęconą patronowi szkoły. Ponadto wszyscy ucznio-
wie klas 4 – 6 pisali test dotyczący Ŝycia i twórczości  śerom-
skiego.  Nagrodami i dyplomami wyróŜniono pięcioro uczniów, 
którzy otrzymali największą liczbę punktów na tym teście: Mar-
tę Konik z 6A, Klaudię Kaśnicką z 6A, Aurelię Myszkowiak z 
4B, Pawła Jóźwickiego z 4B oraz Dawida Pachuckiego z 4B.  

W wyniku oceny, zarówno testów jak i prac, w rywali zacji 
klasowej zwyci ęŜyła 6A, II miejsce zaj ęła klasa 6B, nato-
miast III miejsce wywalczyła klasa 4B. Zwyci ęskie klasy 
otrzymały dyplomy oraz słodkie nagrody. 

Główne obchody Święta Patrona, przygotowane przez panie: Te-
resę Dopke i Mirosławę Wróblewską, odbyły się w piątek, 18 kwiet-
nia na sali gimnastycznej. Z uczniów, którzy najlepiej wypadli na 
teście utworzono 6 – osobowe druŜyny na poziomie klas 4, 5 i 6. 
Zawodnicy w czasie konkursu zmagali się z róŜnymi konkurencjami: 
odpowiadali na pytania, rozwiązywali krzyŜówki, rozpoznawali 
portrety osób związanych z śeromskim, układali puzzle oraz wyka-
zywali się znajomością utworów pisarza. W wyniku dosyć wyrów-
nanej rywalizacji zwycięŜył zespół z klas 6 w składzie: Marta Konik, 
Magda Piaskowska, Karolina Piotrowska, Adriana Wensierska, 
Maciej Stanulewicz. II miejsce wywalczyła  druŜyna z klas 5, a III 
miejsce zajęli uczniowie z klas 4. Uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy oraz nagrody ksiąŜkowe. Wszystkim zwycięzcom gratulu-
jemy i mamy nadzieję, Ŝe obchody Święta Patrona przyczyniły się 
do poszerzenia wiedzy społeczności szkolnej o Stefanie śeromskim. 

(tekst: Teresa Dopke) 

 
POKAZY STRA śACKIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW  
 

 
 

W dniach 5 – 7 maja 2008 roku w związku z obchodzonym nie-
dawno świętem straŜaków redzcy ochotnicy zorganizowali pokazy 
wozów bojowych i sprzętu straŜackiego w miejskich placówkach 
przedszkolnych.  

Ogromną frajdą dla najmłodszych mieszkańców Redy była moŜ-
liwość wizyty wewnątrz straŜackich wozów oraz moŜliwość obej-
rzenia ubiorów i sprzętu wykorzystywanych w czasie akcji. Spotka-
nia kończyły się krótkimi pogadankami z maluchami prowadzonymi 
przez prezesa redzkiej OSP pana Wiesława Kornackiego. Prezenty 
dla dzieci – koszulki z logo redzkiej OSP ufundował Burmistrz 
Miasta Redy. 

(tekst: Łukasz Kamiński)   
 
SPEKTAKL REDZKIEJ MŁODZIE śY „O DNALEŹĆ SIEBIE” 
 

 
 
 
W dniach 17 i 18 maja br. w auli Zespołu Szkół nr 1 miały miej-

sce dwa premierowe przedstawienia spektaklu „Odnaleźć siebie”.  
Spektakl jest efektem kilkumiesięcznej pracy zafascynowanych 

teatrem młodych ludzi z naszego miasta. Spektakl opowiada o pro-
blemie przyjaźni,  w tym tej internetowej wśród młodzieŜy. Wskazu-
je na zagroŜenia płynące z niedomówień oraz wirtualnych kontak-
tów.  

Przedstawienie wyreŜyserowane zostało przez Piotra Majchrzaka 
(obecnie ucznia VI LO w Gdyni) z pomocą grającego jedną z głów-
nych ról Piotra Wróblewskiego (ucznia Gimnazjum nr 2 w Redzie). 
MłodzieŜ biorąca udział w tym przedsięwzięciu przygotowała to 
niesamowite widowisko sama, korzystając z opieki artystycznej pani 
Marzenny Jodłowskiej. Na premierze obecni byli i gratulacje składa-
li twórcom burmistrz Krzysztof Krzemiński oraz radni Rady Miej-
skiej w Redzie.  

Spektakl ten w najbliŜszym czasie zostanie pokazany młodzieŜy z 
redzkich szkół ze względu na swój wydźwięk moralny i wychowaw-
czy. 

(tekst: Łukasz Kamiński) 
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW . ŚW. ANTONIEGO PAD-

EWSKIEGO  
 

 
(fot. Michał Kaczmarek) 

Świętego Antoniego Padewskiego wybrano na patrona parafii i 
kościoła budowanego przy ul. Fenikowskiego 4 w Redzie. 20 czerw-
ca 2001 roku abp. Tadeusz Gocłowski erygował parafię i jej pro-
boszczem mianował ks. Jana Kowalskiego. Podczas pielgrzymki do 
Włoch od 26 kwietnia do 5 maja 2002 roku parafianie otrzymali 
relikwie św. Antoniego i kamień węgielny pod kościół z bazyliki św. 
Antoniego z Padwy, poświęcony przez Jana Pawła II. na placu św. 
Piotra w Rzymie 1 maja 2002 roku.  

11 października 2004 roku poprzez wkopanie pierwszej łopaty 
przystąpiono do budowy kościoła. Dzięki ofiarności parafian mury 
pną się w górę.  13 czerwca 2006 roku abp. Tadeusz Gocłowski w 
ścianę kościoła wmurował kamień węgielny. Pół roku później w 
murach budowanego kościoła odprawiona została pierwsza Pasterka.  

Parafianie uczestniczą w Ŝyciu wspólnoty przez zaangaŜowanie 
w działalność grup religijnych i formacyjnych oraz udział w Mszach 
świętych niedzielnych juŜ w murach budowanego kościoła.  Odpust 
Parafialny wierni obchodzą 13 czerwca, który juŜ od 1233 roku 
został wyznaczony dniem dorocznej pamiątki św. Antoniego. 
 

(tekst UM Reda, w oparciu o artykuł  ks. Jana Kowalskiego)  

 
WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  
 
 Sezon zawodów naszego koła PZW w pełni. 13 kwietnia na kana-
le Orle k/Wejherowa odbyły się zawody spławikowe. Startowało 
osiemnastu wędkarzy. 
Punktowane miejsca: 

1 Klamrowski Jacek 
2 Elwart Zenon 
3 Wagner Marcin 
4 Szymczak Czesław 
5 Jarzębiński Bogusław 
6 Bruch Franciszek 

 Wyniki kolejnych rozgrywanych 18 maja we Władysławowie 
zawodów morskich w następnym biuletynie. 
 Przygotowujemy się równieŜ do imprezy z okazji Dnia Dziecka. 
Organizujemy ją wspólnie z firmą SEMEKO, która sponsoruje to 
przedsięwzięcie. Będą to oczywiście zawody wędkarskie dla naj-
młodszych połączone z poczęstunkiem i dobrą zabawą. 
Impreza odbędzie się 1 czerwca nad jeziorem Bieszkowice, 
godz.9.00. Zapisy pod nr. tel 609-685-460. 
 Lecz poza zabawą są teŜ mniej przyjemne obowiązki. W kwietniu 
nasza straŜ rybacka zdjęła z jeziora  Bieszkowice 50 metrów kłu-
sowniczej sieci. Z kolei  przeprowadzona 3 maja wraz z śandarme-
rią Wojskową z Oksywia i Policją z Wejherowa akcja kontroli jezior 
Bieszkowice i Zawiad pozwoliła na ujawnienie kilku wykroczeń i 
prób kłusownictwa. Akcje takie będziemy organizowali częściej, aby  
ukrócić kłusownicze praktyki na tych ładnych jeziorach, będących 
pod opieką naszego koła PZW 126 Reda. 

Przypominamy teŜ, Ŝe w dniach 24-25maja w Pucku odbyła się VI 
Belonada. Są to ogólnopolskie zawody w połowie belony (-czy 
widzieliście juŜ te ryby?), bardzo ciekawej ryby, która w maju poja-
wia się na krótko w Zatoce Puckiej na tarło. Zawody były włączone 
w organizowany w tym czasie festyn rekreacyjny,  mający na celu 
przedstawienie kultury i tradycji Kaszub. Terenem spotkań wędka-
rzy,  kibiców,  Ŝeglarzy  i miejscowej ludności był Port Rybacki w 
Pucku.  

 
Z pozdrowieniami 

K.Kreft 

M IĘDZYNARODOWA WYMIANA  
MŁODZIE śOWA W REDZKICH GIMNAZJACH  

 
       Od 7 do 10 kwietnia uczniowie gimnazjów nr 1 i nr 2 gości-
li 70-osobową grupę młodzieŜy z holenderskiego miasta Zwolle. 
Dla Gimnazjum nr 1 była to juŜ ósma, a dla „Dwójki” – druga z 
kolei wizyta holenderskich rówieśników w naszym mieście. Jak co 
roku, uczniowie ze szkoły Van der Capellen przez cztery dni 
mieszkali z polskimi rodzinami  
i uczestniczyli w bogatym programie edukacyjno-poznawczym, 
którego głównym celem jest zapoznanie holenderskich nastolatków 
z miejscami ciekawymi, mającymi historyczne znaczenie oraz uka-
zującymi specyfikę naszego regionu.  
      Biorąca udział w wymianie młodzieŜ uczestniczyła w zwiedza-
niu miejsca pamięci narodowej, jakim jest Muzeum Obozu Koncen-
tracyjnego KL Stutthof w Sztutowie. Podczas wizyty w Gdańsku 
nasi goście mieli okazję odbyć spacer urokliwymi uliczkami Starego 
Miasta oraz zapoznać się z najnowszą historią polskich przemian 
demokratycznych prezentowanej na wystawie „Drogi do wolności”. 
Odbyliśmy równieŜ wycieczki do Wejherowa i Gdyni. 
      W ramach realizacji idei – „Integracja i nauka poprzez wspól-
ne zajęcia”, jeden z dni wymiany poświęcony był na zajęcia teore-
tyczne i warsztatowe w gdyńskim Oceanarium  
i Planetarium. W programie wymiany znalazła się równieŜ wspólna 
dyskoteka, a w wolnym czasie wiele osób uczestniczyło w spotka-
niach koleŜeńskich oraz w wyjazdach z polskimi opiekunami. Cztery 
dni upłynęły bardzo szybko i intensywnie, a poŜegnaniu towarzyszy-
ło sporo wzruszenia i łez. 
       Dla naszej młodzieŜy udział w wymianie jest nie tylko okazją 
do nawiązania ciekawych kontaktów z rówieśnikami z Holandii, ale 
przede wszystkim znakomitym treningiem języka angielskiego. Z 
zadowoleniem wypada stwierdzić, Ŝe nasi uczniowie coraz lepiej 
radzą sobie z komunikacją po angielsku, a takie spotkania motywują 
ich do jeszcze solidniejszej pracy nad językiem. 
      Warto równieŜ podkreślić bardzo istotny walor tej wymiany, jakim jest 
współpraca między naszymi szkołami. Podejmowane wspólnie działania są 
wynikiem efektywnej współpracy grupy nauczycieli z obu szkół i dobrze 
słuŜą integracji obu związanych  
z nimi środowisk. Pomagają one równieŜ w kształtowaniu poczucia przyna-
leŜności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej.       

(tekst: Iwona Nowicka)                                        

 
KS. Jan Kowalski, proboszcz parafii juŜ dzisiaj zaprasza na   
13 czerwca, na odpust parafialny pod przewodnictwem ks. Arcy-
biskupa Sławoja Leszka Głódzia – Metropolity Gdańskiego.  
W czasie odpustu ks. Arcybiskup poświęci trzy dzwony.  
Pierwszy dzwon im. św. Antoniego został ufundowany przez 
Państwa Ryszarda i BoŜenę Karpowicz.  
Drugi dzwon, ku czci NMP, ufundowali Państwo Tadeusz i 
Jadwiga Dzierząccy z Łebcza, dawni mieszkańcy Redy – funda-
torzy ziemi pod nasz nowy kościół. 
Trzeci dzwon im. Jana Pawła II fundują Parafianie i wszyscy 
ludzie dobrej woli, którzy chcą złoŜyć takie wotum wdzięczności 
Bogu za dar pontyfikatu największego z rodu Polaków Ojca 
Świętego Jana Pawła II.  
PoniŜej konto parafii, na które moŜna złoŜyć nasz dar serca na 
dzwon Jana Pawła II: 
BANK POCZTOWY S.A. I/O Gdynia  
05 1320 1120 2603 0993 2000 0001 
Serdeczne Bóg zapłać za kaŜdą ofiarę, pomoc i Ŝyczliwość w 
dziele budowy naszej świątyni.  
 

Ksiądz Jan Kowalski  
Proboszcz 
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REDZKA L IGA BAŚKI KASZUBSKIEJ . SEZON 

2007/2008 PODSUMOWANIE  
 

 
 
Zakończyły się rozgrywki Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej organi-
zowanej przez MOKSiR w Redzie. Celem Ligii jest umoŜliwienie 
rekreacji przy karcianych stołach miłośnikom tej wywodzącej się z 
kaszub gry. Począwszy od listopada 2007 roku rozegrano 11 rund 
rozgrywek a wyniki wliczano w klasyfikację generalną ligi. W Lidze 
wzięło udział łącznie ponad 30 mieszkańców Redy i okolic a wśród 
nich m.in. Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Okrój, Dyrektor 
MOKSiR Jerzy Conradi, czy teŜ działacze MKS Orlęta Reda Adam 
Płocki i Wacław Trocki. Atmosfera zawodów była zawsze sympa-
tyczna i w taki oto sposób uczestnicy co drugi wtorkowy wieczór 
spędzali czas. W ostatnim dniu rozegrano turniej finałowy decydują-
cy o kolejności w klasyfikacji generalnej Redzkiej Ligi Siakówki. I 
tak kolejność przedstawia się następująco: 
 
1m Sychowski Tadeusz 36 pkt 
2m Płocki Adam            30pkt 
3m Conradi Jerzy           30pkt 
4m Bochentyn Stefan     27pkt 
 
Nagrody dla najlepszych ufundowane przez MOKSiR wręczał m.in. 
Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. Zapraszamy na kolejne 
rozgrywki Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej, które rozpoczną się juŜ 
na jesień 2008 roku! 

(tekst: Konrad Wargin) 
 
SPROSTOWANIE NA TEMAT ARTYKUŁU „Wejherowski 
samobój ?” 

W związku z ukazaniem się w dodatku Gazety Wyborczej 
„Trójmiasto” z dnia 5 maja 2008 r. artykułu pt. „Wej herowski 
samobój?” autorstwa red. Michała Sielskiego, dotyczącego bu-
dowy połączenia drogowego Leśna –Cegielniana zostało wysłane 
do tejŜe gazety sprostowanie. Autor usiłował przedstawić w nim 
plany budowy ww. rozwiązania drogowego jako konkurencję dla 
wieloletnich starań dotyczących niezbędnej budowy Obwodnicy 
Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.   

Pan Siekielski goniąc za sensacją nie zadał sobie trudu aby za-
poznać się z przygotowaną dokumentacją budowy drogi Leśna-
Cegielniana od Redy do Rumi,  ani przede wszystkim aby poznać 
funkcjonowanie układów drogowych w tej części aglomeracji trój-
miejskiej. W związku z tym wszystkie tezy ww. artykułu były fał-
szywe. Nie moŜna połączenia o znaczeniu regionalnym dla Rumi,  
 
Redy i Wejherowa stawiać w alternatywie dla drogi o znaczeniu 
krajowym, jaką jest OPAT, czyli obwodnica drogi krajowej nr 6. 
Dotychczasowy układ drogi krajowej nr 6 prowadzący od wylotu 
Obwodnicy Trójmiejskiej w Gdyni-Chyloni przez oba miasta do 
Wejherowa dochodzi dziś do granic wydolności. Taki stan w krót-
kim czasie moŜe po prostu skończyć się całkowitymi paraliŜem 
komunikacyjnym w tej części województwa pomorskiego. 

Natomiast planowany przez samorządy Powiatu Wejherow-
skiego, Redy i Rumi ciąg ulic: Cegielniana w Rumi i Leśna w Re-
dzie, ma natomiast rozwiązać dwa zasadnicze problemy obu miast – 
połączyć dzielnice podzielone torami kolejowymi, bezkolizyjnymi 
przejazdami pod torami oraz stworzyć alternatywę dla krajowej „6”  
w celu zapewnienia elementarnego bezpieczeństwa mieszkańcom 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Budowany ciąg ulic ma głównie 
przenieść ruch samochodów osobowych oraz słuŜb ratunkowych 
(pogotowie, straŜ poŜarna) w razie awarii na krajowej „6”. Drugie 
takie połączenie  juŜ o znaczeniu lokalnym, to przedłuŜenie równo-
ległej do krajowej „6” ul. Kosynierów w Rumi do ulicy Obwodowej 
w Redzie. Nad realizacją tego połączenia pracują obecnie wspólnie 
samorządy Redy i Rumi.   
 
2008 
1 msc w Zimowych Grand Prix Sztumu w Biegach Ulicz-
nych Sztum 1000m (3 etapy) 
1 msc w Halowych Mistrzostwa Powiatu Rumia 1000m 
5 msc w Miedzywojewódzkich Biegach Przełajowych ju-
niorów młodszych  Brodnica 3000m 
Udział w Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych  
Słupsk 3000m (38 msc) 

(tekst: Konrad Wargin) 
 
 
WIZYTA STUDENTÓW AWF IS W MOKS IR REDA  
 

 
26 kwietnia br. 

MOKSiR odwiedzili 
studenci stacjonarni 
IV roku AWFiS z 
kierunku Turystyka i 
Rekreacja. Grupie 
uczelnianej przewodził 
prof. dr hab. AWFiS 
Jan OŜdziński. 

Studenci zapoznali 
się z infrastrukturą 

Ośrodka, mozliwościami jakie do uprawiania sportu dają obiekty 
MOKSiR, a takŜe dowiedzieli się nieco o specyfice organizacji 
imprez masowych rekreacyjnych , oraz tych stricte sportowych, 
które przybliŜył im Kierownik MOKSiR Konrad Wargin. 

Kolejnym motywem spotkania było wstępne nawiązanie szeroko 
rozumianej współpracy pomiędzy AWFiS a redzkim MOKSiRem. 
MoŜliwość pomocy przy organizacji imprez sportowych przez stu-
dentów AWFIS będzie napewno ciekawym sprawdzeniem się pod 
względem praktycznego zrozumienia zasad obowiązujących przy 
przygotowaniu i przeprowadzeniu tego typu zawodów. 

Profesor OŜdŜiński bardzo pozytywnie wyraził się o Ośrodku i 
jego działalności. Na pamiątkę wizyty studenci otrzymali od Kie-
rownika MOKSiR drobne upominki. 

(tekst: Konrad Wargin) 
 

 
CZTERY PORY ROKU  
 

Taki właśnie tytuł nosił projekt teatralno - muzyczny, zre-
alizowany w oparciu o „Cztery pory roku” A. Vivaldiego, który 22 
kwietnia b.r. w redzkiej SP 6, zaprezentowali uczniowie klas młod-
szych tej właśnie placówki. 

Dzieci pracowały nad spektaklem pod opieką GraŜyny 
Tamas i Agnieszki Kostenckiej podczas spotkań kół- teatralnego i 
muzycznego. Samodzielnie przygotowywały zarówno scenografię, 
jak równieŜ stroje. TakŜe wykorzystane w projekcie elementy cho-
reografii były autorstwa samych małych aktorów. Przedstawiły go 
swoim kolegom i koleŜankom, a takŜe przybyłym na popołudniową 
powtórkę rodzicom. Wykonawcy zebrali wielkie brawa a sam spek-
takl, ogromny aplauz ze strony widzów. 

aka 
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AKCJE CHARYTATYWNE  
 

 
 

W drugim semestrze tego roku szkolnego w Gimnazjum nr 1 w 
Redzie zorganizowano szereg akcji charytatywnych. Akcję „Palem-
ka” zorganizowano w Niedzielę Palmową razem z Gimnazjum nr 2. 
Przed kościołami w Redzie uczniowie wraz z nauczycielami sprze-
dawali własnoręcznie zrobione palemki i ozdoby świąteczne.  

MłodzieŜ obu szkół włoŜyła mnóstwo pracy, wysiłku i serca w 
wykonanie tych pięknych ozdób, a potem w ich sprzedaŜ. Wspólnie 
zebraliśmy 4100 złotych! Gimnazjum nr 2 zebrane pieniądze 1770 zł 
przeznaczyło w całości na leczenie Maćka, który cierpi na chłoniaka 
złośliwego. Gimnazjum nr 1 natomiast zebrane pieniądze podzieliło 
na większą ilość osób potrzebujących: na wyŜej wymienionego 
Maćka, który otrzymał od naszego gimnazjum 1200 zł, na zakup 
aparatu słuchowego dla dziewczynki z Zespołem Downa oraz reha-
bilitację chłopca z Zespołem Downa. Te osoby otrzymały po 1100 
zł. Po akcji „Palemka” zdecydowaliśmy się jeszcze dołączyć do 
naszej list jedną osobę – 15-letnią dziewczynkę, która od roku cho-
ruje na nowotwór narządów rodnych. Niestety nowotwór zaatakował 
równieŜ wątrobę. Paulina jest juŜ po operacji i czterech chemiotera-
piach. Koszt leczenia jest bardzo duŜy, a rodzina dziewczynki jest w 
trudnej sytuacji finansowej. Jej tata nie Ŝyje od wielu lat. Elą opieku-
je się tylko mama. Dlatego teŜ oprócz tej akcji nasze Gimnazjum nr 
1 zorganizowało jeszcze akcję charytatywną w Tesco.  

Pracowaliśmy tam osiem godzin pakując produkty klientów. 
Nasi uczniowie dali z siebie jak zwykle wszystko. W sumie zebrali-
śmy prawie trzy tysiące złotych. Pieniądze z obu akcji podzieliliśmy 
i przekazaliśmy wymienionym osobom. Na zebraniach z rodzicami 
jak zwykle sprzedawaliśmy biuletyn gimnazjalny. Całkowity dochód 
ze sprzedaŜy równieŜ przekazaliśmy na leczenie tych osób. Zdecy-
dowaliśmy się równieŜ przekazać z tej sumy 800 zł na SPON (Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym) z naszego mia-
sta.  

Mamy nadzieję, Ŝe chociaŜ w jakiejś części udało się nam po-
móc i wesprzeć nie tylko pieniędzmi, ale równieŜ Ŝyczliwością i 
ciepłym słowem. W dzisiejszych czasach, kiedy nie mamy czasu na 
nic innego tylko pracę i Ŝyjemy w ciągłym biegu, zatrzymanie się 
lub choćby zwolnienie na chwilę, aby dostrzec, co dzieje się wokół 
nas jest bardzo waŜne. Tak istotną sprawą jest pomoc drugiemu 
człowiekowi, bez uzyskiwania jakichkolwiek korzyści dla siebie. 
Samo poczucie, Ŝe zrobiliśmy dobry uczynek powinno być dla nas 
nagrodą i satysfakcją.  

Serdecznie dziękujemy naszej wspaniałej młodzieŜy za poświę-
cony czas i zapał, z jakim nieustannie pracują społecznie. Słowa 
podziękowania kierujemy równieŜ do wszystkich osób, które wspar-
ły naszą akcję w Niedzielę Palmową i wrzuciły symboliczny „wdowi 
grosz”. Dziękujemy marketowi „Tesco” za moŜliwość zorganizowa-
nia akcji 29 marca tego roku oraz rodzicom, którzy zakupili naszą 
gazetkę i w ten sposób wsparli nasze akcje. Dziękujemy!  
 

(tekst: Marlena Jasińska) 
 
 
 
 
 
 

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDY W RE-

DZIE . 
 

 
(fot. UM Reda) 

 
15 kwietnia br. obchodziliśmy w Redzie Światowy Dzień Inwali-

dy. Z tej okazji Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Jan Wittbrodt zorgani-
zował, w siedzibie OSP w Redzie, spotkanie dla członków Związku.  

Na zaproszenie Prezesa, w spotkaniu udział wzięli – Burmistrz 
Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, Zastępca Burmistrza Redy 
Janusz Molak, Przewodniczący Rady Miejskiej Redy Kazimierz 
Okrój, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Genowefa 
Małyszko, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Marian Białkow-
ski, Sekretarz Zarządu Okręgowego Jan Pawłowski i ksiądz kanonik 
Franciszek Lisiński.  

 

 
(fot. UM Reda) 

 
Burmistrz skierował na ręce Prezesa podziękowania dla wszystkich 
członków Związku za wkład pracy na rzecz zwalczania barier i 
tworzenia warunków umoŜliwiających emerytom, rencistom i inwa-
lidom czynne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym. Podziękował za 
wkład pracy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.  

Jan Wittbrodt, w swoim przemówieniu okolicznościowym wska-
zał na potrzeby ludzi niepełnosprawnych. Odczytany został równieŜ 
list Przewodniczącej Zarządu Głównego z Warszawy ElŜbiety Arci-
szewskiej, dotyczący m.in. zainteresowania społeczeństwa  proble-
mami osób niepełnosprawnych, ich integracji w środowisku oraz 
moŜliwości zatrudnienia.  

Podczas spotkania odbyły się wybory do redzkich władz Związku. 
Przewodniczącym ponownie został Jan Wittbrodt , wiceprzewodni-
czącym Paweł Hincke, sekretarzem Stanisława Gałecka, skarbni-
kiem Helena Ratajczak. Wybrano równieŜ Komisję Rewizyjną.  
Podziękowania za działalność złoŜyli poprzedniemu Zarządowi 
Przewodniczący Rady Miejskiej Redy oraz Burmistrz Miasta Redy.  
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SUKCESY UCZNIÓW REDZKICH SZKÓŁ 

 
KONKURSY KURATORYJNE  

Barbara Malek została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języ-
ka Polskiego z Historią organizowanego przez Pomorskiego Kurato-
ra Oświaty w Gdańsku. Uczennica została wyłoniona spośród 99 
finalistów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego 
konkursu.  

Zgodnie z decyzją Kuratora Barbara Malek została zwolniona ze 
sprawdzianu klas szóstych, uzyskując tym samym maksymalną 
liczbę punktów z testu; jako laureatka moŜe równieŜ kontynuować 
naukę w dowolnym gimnazjum w województwie  
pomorskim.  

Natomiast Piotr Morgiel, uczeń klasy VI b i Mariusz Kohnke, 
uczeń klasy VI c, zostali finalistami tegoŜ konkursu. Uczniów przy-
gotowały: z historii-Joanna Szostak, z języka polskiego - Basię i 
Piotra Małgorzata Malek, Mariusza - Marzena Mangos-Norowska.  

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie - Barbara Malek, 
zajęła takŜe I miejsce w województwie pomorskim w konkursie 
języka polskiego "Omnibus 2008" 

(tekst: Joanna Szostak) 
 
ANGIELSKI , MATEMATYKA , PRZYRODA… 
 

W konkursie kuratoryjnym z języka angielskiego "Red, White and 
Blue" Rozalia Krzebietke uczennica kl. III c została laureatką. Opie-
kun: Magda Hajdel.  

W konkursie kuratoryjnym z fizyki Przemysław Farion uczeń kla-
sy III c został równieŜ laureatem i tym samym jest zwolniony z 
matematyczno - przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego. 
Opiekun: Anna Bobkowska.  

W konkursie kuratoryjnym z matematyki uczniowie: Rozalia 
Krzebietke, Paweł Majchrzak i Przemysław Farion (uczniowie kl III 
c) są juŜ finalistami. Czekamy jeszcze na ostateczne wyniki, czy 
zdobędą tytuł laureatów. Opiekun: Lucyna Szczepańska. 
 
KONKURS „  M ÓJ REGION - MOJA MAŁA OJCZYZNA ” 
 

W Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie 9 kwietnia 2008 ro-
ku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników powiatowego konkursu 
literackiego „Mój region-moja mała Ojczyzna”.  

Brały w nim udział szkoły z Rumi, Wejherowa, Bolszewa. Nasze 
miasto reprezentowali uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Redzie, któ-
rzy, jak co roku, znaleźli się w gronie laureatów.  

Pierwsze miejsce w kategorii legenda zajęła Paulina Małecka, a 
Igor BajduŜ w tej samej kategorii uzyskała drugą lokatę.  

Prace naszych uczniów zostały docenione za oryginalność, zna-
jomość tematyki regionu oraz bogactwo języka. śyczymy naszym 
gimnazjalistom dalszych sukcesów. 
 
EDUKACJA REGIONALNA  
W GIMNAZJUM NR 1 W REDZIE 
 
W Gimnazjum nr 1 w Redzie szczególną uwagę poświęca się w 
rozwijaniu zainteresowań korzeniami i kulturą regionalną. Kształto-
wanie nowoczesnej postawy regionalnej oraz wzbogacenie wiedzy o 
Kaszubach następuje, między innymi, poprzez uczestnictwo mło-
dzieŜy w licznych konkursach. Do tradycji szkoły naleŜy udział 
naszych uczniów w Sejmiku Kaszubskim w Luzinie.            Od 
pięciu lat biorą udział w Gimnazjalnym Konkursie Wiedzy o Kaszu-
bach  i Pomorzu organizowanym przez Gimnazjum w Luzinie. Jest 
to konkurs, który wymaga od uczestników wiedzy z zakresu historii, 
geografii i literatury oraz kultury Kaszub i Pomorza Gdańskiego 
oraz wyzwala współzawodnictwo.  Następnym konkursem, w któ-
rym corocznie biorą udział uczniowie naszego gimnazjum jest Kon-
kurs Rodna Mowa, czyli konkurs recytatorski poezji i prozy kaszub-
skiej.        W tym roku eliminacje miejskie w Redzie wygrały dwie 
uczennice naszej szkoły Sławina Breza i Weronika Markowska z 
klasy II b (opiekun Danuta Kowalik). Reprezentowały one nasze 
miasto w etapie powiatowym w Wejherowie, gdzie Sławina Breza 
otrzymała wyróŜnienie.  Jesteśmy teŜ wierni literackiemu konkurso-
wi „Mój region-moja mała Ojczyzna” organizowanym przez Samo-
rządowe Gimnazjum w Bolszewie . MłodzieŜ naszej szkoły od 
początku święci w nim triumfy, uzyskując najwyŜsze lokaty w kate-

goriach : wiersz, opowiadanie, legenda. Świadczy to, miedzy inny-
mi, o duŜej świadomości regionalnej uczniów. Odpowiedzialną za 
przeprowadzenie etatu szkolnego jest p. Katarzyna Hincke . 
Edukacja regionalna zajmuje waŜne miejsce w Gimnazjum nr 1 w 
Redzie. Ogromne zaangaŜowanie uczniów i nauczycieli pozwala na 
aktywne kształtowanie nowoczesnych postaw młodych ludzi.  
 

(autorki: Danuta Kowalik, Katarzyna Hincke) 
„SPRAWNIE LICZ Ę”.  
M IEJSKI KONKURS M ATEMATYCZNY DLA KLAS III  
 

Dnia 18.04.08 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie,  odbył 
się Miejski Konkurs Matematyczny dla klas III „Sprawnie liczę”. 
Organizacją konkursu zajęły się panie Beata Nowak i BoŜena Bąk.  
Do finału przystąpiło 15 uczniów ze wszystkich szkół podstawo-
wych z Redy. Największą ilość punktów uzyskali : 

1. Jakub Zdrojewski SP nr 3, 19 pkt. 
2. Michał Majkowski SP nr 6, 16 pkt. 
3. Kamil SkarŜyński SP nr 3, 16 pkt. 

WyróŜnienia otrzymali: 
1. Jakub Nalepa SP nr 4 , 15 pkt. 
2. Karol Piastowski SP nr 5 , 15 pkt. 

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, 
które w imieniu organizatorów konkursu wręczyły: wicedyrektor 
Zespołu Szkół nr1 mgr Iwona Dzionk oraz p. B. Nowak. Gratulacje 
dla wszystkich uczestników.   ( tekst: B. Nowak)  

 
 
SUKCES W RECYTACJI PROZY I WIERSZY KASZUBSKICH W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 

 
Dnia 22.04.08 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-

sko- Pomorskiej w Wejherowie odbył się powiatowy etap konkursu 
recytatorskiego „Rodno Mowa”. Dwóch uczniów z naszej szkoły tj. 
Jakub Norowski z klasy II a i Jakub Nalepa z klasy III a stanęli w 
szranki rywalizacji recytując prozę i wiersze znanych kaszubskich 
pisarzy. Recytacja Jakuba Nalepy, przygotowana pod opieką p. 
Beaty Nowak, zyskała uznanie jury, przyznając mu II miejsce w 
powiecie wejherowskim.      (tekst : B. Nowak) 

 
 
MISTRZOSTWA W PROJEKTOWANIU STRON INTERNETO-
WYCH "ZAWÓD PRZYSZŁO ŚCI" ETAP POWIATOWY 
 

Dnia 
15.05.2008r 

(czwartek) w 
Powiatowym 

Cechu Rzemiosł 
Małych i 

Średnich 
Przedsiębiorstw 

– Związek 
Pracodawców w 
Wejherowie, ul. 
Gen. Hallera 18, 

84-200 
Wejherowo 

odbył się finał konkursu:  
I MISTRZOSTWA W PROJEKTOWANIU STRON INTERNETOWYCH 
"ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI" ETAP POWIATOWY. 
Udział w konkursie brało 20 druŜyn z 3 powiatów: Puck, Wejhero-
wo i Lębork. Do finału awansowały po 4 najlepsze zespoły w 2 
kategoriach wiekowych: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Uczeń 
Gimnazjum nr 1 w Redzie Adrian Chudek zajął 2 miejsce, opieku-
nem był nauczyciel techniki i informatyki mgr inŜ. Adrian Markow-
ski.        

 (tekst: Adrian Markowski) 
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Nie spalaj segreguj!!! 
 
 Z poprzednich artykułów dowiedzieliśmy się jak bardzo 
niebezpieczne i szkodliwe dla naszego zdrowia jest spalanie odpa-
dów w nieodpowiednich warunkach jakie powstają w piecach 
i kotłowniach domowych, gdzie uzyskiwana jest stosunkowo niska 
temperatura spalania.  
 
Tylko w specjalnie do tego przystosowanych technologicznie spa-
larniach temperatura spalania jest na tyle wysoka i stosowane są 
odpowiednie filtry, Ŝe nie stwarza to zagroŜenia. Przyspieszona 
korozja domowych instalacji grzewczych, która w konsekwencji 
moŜe doprowadzić do zapchania lub nawet samozapłonu przewodu 
kominowego, to nie najgroźniejsze efekty takiej działalności. Zde-
cydowanie groźniejsze jest to, czego na „pierwszy rzut oka” nie 
widać. Zanieczyszczenia przenoszone wraz z dymem wydobywają-
cym się z komina, to prawdziwy zbiór róŜnych związków chemicz-
nych, których długotrwałe wdychanie ma zgubne skutki dla zdrowia 
naszego i naszych bliskich. Nie jest to sprawa błaha, bo skutki te 
mogą nawet doprowadzić do śmierci…  
 
Powstaje pytanie: dlaczego w takim razie niektórzy spalają odpady? 
Czy warto naraŜać siebie, swoich bliskich i wszystkich w około, dla 
pozornej oszczędności kilku groszy na wywozie odpadów!? Odpo-
wiedz jest oczywista, kaŜdy z nas powinien łatwo odnaleźć odpo-
wiedz na to pytanie…  
 
Jeśli juŜ chcemy oszczędzać na odpadach to róbmy to mądrze. Bo 
oczywiście jest doskonały sposób na to by zaoszczędzić na wywozie 
odpadów. Wystarczy je segregować.  
 

Nie ma juŜ chyba nikogo, kto by nie słyszał o segregacji odpadów. 
KaŜdy zapewne zna zestawy trójkolorowych pojemników ustawio-
nych w róŜnych punktach miast i gmin, do których moŜna wrzucać 
posegregowane wcześniej odpady.  

 
 
Znana jest równieŜ workowa zbiórka odpadów surowcowych w 
osiedlach domków jednorodzinnych. Nie kaŜdy jednak wie, Ŝe od-
pady surowcowe, czyli te które moŜemy posegregować zajmują 
niemal połowę objętości naszych kubłów na śmieci.  
 
Czyli segregując, zmniejszamy prawie o połowę ilość wytwarzanych 
przez nas odpadów, a co za tym idzie zmniejszamy częstotliwość ich 
wywozu… czyli oszczędzamy. NajwaŜniejsze jest jednak to, Ŝe 
segregując odpady zyskuje środowisko, w którym Ŝyjemy. Segregu-
jąc odpady chronimy lasy, powietrze i wodę. Posegregowane odpa-
dy: makulatura, plastik, szkło, stają się surowcami, z których 
w procesie recyklingu produkowane są nowe produkty lub opako-
wana uŜywane w Ŝyciu codziennym.  
 

 
Warto o tym pamiętać, Ŝe nie tylko makulaturę, tworzywa sztuczne 
i szkło moŜna segregować. MoŜna, a nawet trzeba zbierać selektyw-
nie tak zwane odpady niebezpieczne, czyli takie które 
w szczególności zanieczyszczają nasze środowisko naturalne. Odpa-
dy takie jak: baterie, leki, pojemniki po farbach, lakierach 
i rozpuszczalnikach, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, są 
w kaŜdym domu.  
 
Wysegregowane baterie lub stare leki moŜemy wrzucić do specjal-
nych pojemników ustawionych w szkołach, urzędach lub 
w aptekach. MoŜemy się ich takŜe pozbyć w ramach organizowa-
nych juŜ od lat na terenie gmin naleŜących do Związku objazdowych 
zbiórek odpadów niebezpiecznych.  
 
Terminy zbiórek podawane są z wyprzedzeniem w biuletynach 
gminnych lub na stronie internetowej Związku. W sposób ciągły 
odbiór odpadów niebezpiecznych Związek prowadzi poprzez tzw. 
PZON-y (Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) Wszystkie 
odpady niebezpieczne odbierane są od mieszkańców nieodpłatnie.  
 
 
Jak widzimy, segregacja odpadów jest najkorzystniejszą alternatywą 
dla tych, którzy je jeszcze dziś spalają we własnych piecach. Alter-
natywą, o korzyściach bezpośrednich i pośrednich, nie tylko dal 
samych spalających, ale i dla nas wszystkich.  
 
 

KONTAKT  

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

- gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, mail: dgo@kzg.pl  
- ochrona środowiska: tel. 058-624-75-15, mail: dos@kzg.pl
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