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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju.  

Serdecznych spotkań w gronie rodziny 
 i wśród przyjaciół Ŝyczą 

 
Burmistrz Miasta Redy    Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 

                  Krzysztof Krzemiński                           Kazimierz Okrój 
 

SPOTKANIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W WEJHERO-
WIE W SPRAWIE POŁ ĄCZENIA DROGOWEGO CEGIELNIANA – 
LEŚNA 
 

 
(fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie)  

 
20 lutego br. Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój oraz 
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej Karolina Bochan wzięli udział 
w spotkaniu w starostwie wejherowskim dotyczącym budowy ukła-
du drogowego Leśna –Cegielnia.  

 

 
(fot: UM Reda) 

 
W spotkaniu wzięli udział, obok starosty wejherowskiego, przedsta-
wiciele Rumi - zastępca burmistrza i przewodniczący rady miejskiej. 
W trakcie dyskusji przeanalizowano moŜliwości obniŜenia kosztów 
planowanej od wielu lat inwestycji. Konieczność obniŜenia kosztów 
inwestycji związana jest z dostępnością środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.  

Uzgodniono zakres zadań, które mają być w ramach przedsię-
wzięcia ograniczone, co pozwoli obniŜyć koszty inwestycji z 72 mln 
do 58 mln złotych. Ustalono, Ŝe nowy zakres zadań zostanie omó-

wiony na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego 
Mieczysławem Strukiem.  

Kolejne spotkanie poświęcone budowie układu drogowego Le-
śna –Cegielniana odbyło się 25 lutego br. w UM Reda. Uczestniczyli 
w nim wicemarszałek woj. pomorskiego M. Struk, starosta wejhe-
rowski J. Reszke, burmistrzowie i przewodniczący rad miejskich 
Redy  
i Rumi.  

Po trwających ponad dwie godziny rozmowach uzgodniono 
kompromis co do zakresu, kosztów i udziału w realizacji zadania 
poszczególnych samorządów: Redy, Rumi i starostwa wejherow-
skiego oraz realnych moŜliwości uzyskania wsparcia inwestycji ze 
środków unijnych w ramach RPO.  

Termin konkursu na dofinansowanie projektów inwestycyjnych 
przewidziany jest na koniec kwietnia br. Do tego czasu ww. samo-
rządy dokonają uściślenia kwot udziału własnego aktualizując je 
odpowiednio w swoich Wieloletnich Programach Inwestycyjnych.  
 
 
SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KA-
NALIZACJI PEWIK  – GDYNIA  
 

 
(fot: UM Reda) 

 
 

Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński zorganizował  
w Urzędzie Miasta w Redzie spotkanie z prezesem PEWiK Gdynia  
i jego słuŜbami inwestycyjnymi poświęcone stanowi realizacji kana-
lizacji sanitarnej w Redzie w ramach dofinansowania ze środków 
unijnych – Fundusz Spójności..  
ZbliŜa się termin zakończenia robót objętych kontraktem stąd wła-
dze samorządowe Redy chciały dokonać przeglądu stanu realizacji 
robót, terminów podłączania nowych odbiorców, opóźnieniom  
w stosunku do przedstawianych wcześniej harmonogramów.  
W spotkaniu ze strony miasta wzięli udział: zastępca burmistrza, 
przewodniczący i wiceprzewodniczący rady oraz liczna grupa rad-
nych.  
 



FORUM  PRZEWODNICZ ĄCYCH W JURACIE  
 

 
 
JuŜ po raz trzeci, 15 i 16 lutego br. w Juracie,  spotkali się sa-

morządowcy zrzeszeni w Forum Przewodniczących Rad Gmin i 
Powiatów Pomorza działającym przy Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej PCST w Gdańsku.  
Z samorządowców z Redy w Forum uczestniczyli: Kazimierz 
Okrój – Przewodniczący Rady Miejskiej, Teresa Tkaczyk – 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, oraz Krzysztof Krzemiński 
Burmistrz Miasta.  

Spotkanie miało charakter szkoleniowy i roboczy, które prowa-
dził prezes Forum dr Stanisław Szwabski - przewodniczący RM 
Gdynia, zaś  gospodarzem Forum był przewodniczący RM Reda - 
Kazimierz Okrój. Nad całością czuwała Koordynator Forum  ElŜbie-
ta Singer. 
 

 
 
W związku ze zbliŜającym się terminem sesji absolutoryjnych 

w samorządach znaczna część obrad poświęcona była zagadnieniom 
dotyczącym budŜetów gmin i powiatów oraz roli komisji rewizyj-
nych. Te sprawy wyjaśniała  Alina Kowalewska-Wołowska -  
Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 
Problematyka dotycząca programu rozwoju regionalnego na lata 
2007-2013 w kontekście budŜetu województwa, oraz planowania 
zadań inwestycyjnych gmin i powiatów, przedstawiona została przez 
Mieczysława Struka - Wicemarszałka Województwa Pomorskie-
go.   

Spotkanie zakończyło się debatą na temat stanu samorządności 
w Polsce i niezbędnych warunków, które naleŜy spełnić aby relacje 
organów uchwałodawczych i wykonawczych na szczeblu gminy i 
powiatu gwarantowały właściwą realizacje zadań publicznych. 
Debatę zapoczątkowało specjalne wystąpienie Starosty Wejherow-
skiego Józefa Reszke. W trakcie dyskusji postulowano kontynu-
owanie procesu decentralizacji zadań na rzecz samorządu terytorial-
nego.  Podkreślono między innymi to, Ŝe wprowadzenie bezpośred-
nich wyborów wójtów/burmistrzów, przy jednoczesnej likwidacji 
zarządów spowodowało nadmierne wzmocnienie organu wyko-
nawczego względem organu stanowiącego.   

Poza wnioskami dotyczącymi ustroju samorządu padały postu-
laty dotyczące m.in. wprowadzania jednoznacznych zapisów w 

ustawach , aby nie dochodziło do dowolnego interpretowania niektó-
rych zagadnień.  Zdaniem większości uczestników debaty pilnego 
uregulowania wymaga zarządzanie drogami w gminach i powiatach 
– obecny podział własności i obowiązków związanych z utrzyma-
niem (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) nie sprzyja racjo-
nalnym decyzjom dotyczącym utrzymania dróg i inwestycji drogo-
wych. Wszystkie postulaty samorządowców zostaną pilnie przeka-
zane w odrębnym dokumencie Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego oraz parlamentarzystom reprezentującym Pomo-
rze w Parlamencie. 

Na zakończenie podziękowano wszystkim za tak liczne przyby-
cie, a szczególności   gospodarzowi Kazimierzowi Okrój za tak 
perfekcyjne przyjęcie uczestników. 

(Tekst: Teresa Tkaczyk) 
 
WIZYTA U PREZYDENTA LECHA WAŁĘSY 
 

 
 
 
Czwartek 10 stycznia 2008 roku był dla społeczności Gimnazjum nr 
1 w Redzie dniem szczególnym. Dyrekcja, przedstawiciele młodzie-
Ŝy, grona pedagogicznego i Rady Rodziców naszej szkoły oraz vice 
Burmistrz Miasta Redy Janusz Molak uczestniczyli w spotkaniu z 
Prezydentem Lechem Wałęsą. Celem naszej wizyty było poprosze-
nie Pana Prezydenta o oficjalne uzyskanie zgody nadania naszemu 
gimnazjum Jego imienia. Legendarny przywódca „Solidarności” 
przyjął nas w swoim biurze w Gdańsku. Wszystkim przybyłym 
towarzyszyły szczególne emocje. Laureat pokojowej Nagrody Nobla 
poświęcił nam około godziny. Mówił o swojej działalności, odpo-
wiadał na pytania uczniów, zwracając szczególną uwagę na wyzwa-
nia, które stoją przed młodymi ludźmi w dobie globalizacji. Szcze-
gólnie miłym akcentem była moŜliwość zrobienia sobie zdjęć z 
gospodarzem, z której wszyscy skwapliwie skorzystali. Prezydent 
Lech Wałęsa otrzymał od naszej społeczności monografię Redy oraz 
bukiet kwiatów.  
 
 

 
 
Spotkanie to wywarło wielkie wraŜenie na nas wszystkich. Dla 
świata Lech Wałęsa to przecieŜ symbol walki i zwycięstwa nad 
komunizmem. Wierzymy, Ŝe to dopiero początek i przed nami jesz-
cze kilka cyklicznych spotkań z Prezydentem Lechem Wałęsą.  

(tekst: Katarzyna Hincke) 



SPOTKANIE BURMISTRZA M IASTA REDY Z CE-

CHEM RZEMIOSŁ RÓśNYCH 
 

 
(fot.: UM Reda) 

29 lutego br. Burmistrz Miasta Redy zorganizował spotkanie w 
UM Reda z redzkimi rzemieślnikami z Cechu Rzemiosł RóŜnych. W 
spotkaniu uczestniczyli równieŜ Przewodniczący Rady Miejskiej 
Redy i zastępca burmistrza.  

W trakcie spotkania dokonano podsumowania roku funkcjono-
wania redzkiego samorządu, przestawiano zamierzenia na najbliŜsze 
lata. Liczna grupa rzemieślników, ze Starszym Cechu na czele, 
aktywnie działających na rzecz naszych mieszkańców, poruszała 
swoje problemy, zgłaszała postulaty dotyczące działalności redzkie-
go samorządu. Ustalono, Ŝe spotkania o podobnym charakterze będą 
odbywały się cyklicznie raz na kwartał.     
 
REDA Z WIZYT Ą W ŁOWICZU .  
 

 
(fot.: UM Reda) 

 
13 lutego br. Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński 

oraz Zastępca Burmistrza Miasta Redy Janusz Molak gościli z robo-
czą wizytą w  Łowiczu. Spotkanie przedstawicieli trzech miast 
partnerskich: Lublińca, Łowicza i Redy było okazją do wspólnego 
ustalenia cyklu imprez, w których będą mogli wziąć udział reprezen-
tanci poszczególnych miast. 

Reda zaprosiła Lubliniec i Łowicz do wzięcia udziału w plene-
rze malarskim w regionie Północnych Kaszub i w warsztatach ma-
larskich dla młodzieŜy, zaplanowanych na 26-29 maja 2008 roku. 
Łowicz zaprosił Redę i Lubliniec od udziału w „KsięŜackim Jadle”, 
które w tym roku zaplanowano na 17 sierpnia. Lubliniec do udziału 
w Warsztatach Gwarowo – Artystycznych, które odbędą się 4-6 
czerwca.  

Wszystkie spotkania mają na celu zacieśnienia więzi między 
miastami partnerskimi, wymianę doświadczeń i poznanie odmien-
nych walorów kultury i tradycji. 

 

KOMPUTER DLA POLICJI  
 

 
(fot.: UM Reda) 

 
Redzcy radni, mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa 

mieszkańców i uwzględniając potrzeby policji podjęli decyzję  
o udzieleniu pomocy rzeczowej Komisariatowi Policji w Redzie.    

Na mocy uchwały z dnia 20 grudnia 2007 r. Rada Miejska za-
decydowała o zakupie komputera wraz z systemem operacyjnym  
i oprogramowaniem biurowym. 

12 lutego br. w Urzędzie Miasta w Redzie odbyło się oficjalne 
przekazanie komputera  policjantom z redzkiego komisariatu.  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBWIESZCZENIE 
 

BURMISTRZA MIASTA REDY 
 

o przystąpieniu do sporządzenia  
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  
rejonu 12 Marca w Redzie – części północnej, na obszarze pasa 

drogowego ulicy 12 Marca 
 

Stosownie do art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Redzie uchwały Nr XVI/175/2008 z dnia 7 lutego 
2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 
Marca w Redzie  – części północnej, na obszarze pasa drogowe-
go ulicy 12 Marca  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyŜej wymienionej 
zmiany planu miejscowego.  
Wnioski naleŜy składać na piśmie, na adres : Urząd Miejski w 
Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, w terminie do dnia 25 marca 
2008r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-

Burmistrz Miasta Redy  
Krzysztof Krzemiński 

zaprasza na spotkania z mieszkańcami 
miasta. 

Odbędą się one w następujących 
terminach: 

- 3 kwietnia 2008 roku o godz. 18:00, 
w siedzibie Ochotniczej  

StraŜy PoŜarnej 
w Redzie 

- 10 kwietnia 2008 roku o godz. 18:00, 
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 

w Redzie Rekowo 
 



 
„E KO DOLINA ”  JEST ZAKŁADEM 

ZINTEGROW ANEGO SYSTEMU 

ZAGOSPODAROWANIA I UNIESZ-

KODLIWIANIA ODPADÓW . 
 
 
Obsługuje siedem gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo 
oraz Kosakowo, o liczbie ludności około 400 000 osób. System ten 
opiera się na selektywnym gromadzeniu, transportowaniu i zagospo-
darowaniu odpadów; w tym takŜe surowcowych, wielkogabaryto-
wych, zielonych i niebezpiecznych. Głównym zadaniem zakładu 
„Eko Dolina” Sp. z o.o. jest działanie proekologiczne, mające na 
celu przede wszystkim odzysk odpadów, a w drugiej kolejności 
unieszkodliwianie. W zakładzie odbywa się równieŜ tymczasowe 
magazynowanie odpadów niebezpiecznych (np. farb, olejów, aku-
mulatorów i innych). 
Eko Dolina moŜe zagospodarować następujące frakcje odpadów: 
niebezpieczne, komunalne, zielone, wielkogabarytowe, budowlane, 
jednorodne. 
Ceny zagospodarowania odpadów poddane są w cenniku na stronie 
internetowej www.ekodolina.pl 
Mieszkańcy miast i gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejhe-
rowo oraz Kosakowo mogą oddać bezpłatnie niŜej wymienione 
odpady np. odpady niebezpieczne, zuŜyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (RTV i AGD ) oraz surowce (np. opakowania z papieru, 
tworzyw sztucznych, metali, szkła) w ilości 200 kg/pół roku, jak 
równieŜ w ilości 500 kg/pół roku odpady zielone (np. gałęzie, liście, 
trawa). Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia jest posegregowanie 
przez dostawcę odpadów. 

• Akumulatory i baterie ołowiowe i Ŝelowe, 
• Urządzenia gospodarstwa domowego np. lodówki, chło-

dziarki, zamraŜarki klimatyzatory (wyłącznie jako urzą-
dzenia kompletne),  

• Sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny i audiowizu-
alny np. monitory komputerowe, odbiorniki telewizyjne 
zawierające lampy kineskopowe (wyłącznie jako urządze-
nia kompletne),  

• Sprzęt oświetleniowy np. świetlówki liniowe i „kompak-
towe”, termometry rtęciowe,  

• Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wiel-
kogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych,  

• Sprzęt rekreacyjny i sportowy,  
• Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepia-

nych i skaŜonych produktów, 
• Przyrządy do nadzoru i kontroli,  
• Automaty do wydawania, 
• Surowce (np. opakowania z papieru, tektury, tworzyw 

sztucznych, metali, szkła), 
• Odpady zielone (np. gałęzie, liście, trawa).  

Zachęcamy Państwa do zbiórki tych odpadów, które ze 
względu na swoje wła ściwo ści stwarzaj ą zagro Ŝenie dla 
naszego środowiska. 
ZuŜyty sprzęt poddamy odzyskowi w sposób ekologiczny i zgodny z 
przepisami.  
Jesteśmy równieŜ gotowi świadczyć usługę transportu na wcześniej 
uzgodnionych z nami warunkach. 
Więcej informacji moŜecie Państwo uzyskać na stronie: 
www.ekodolina.pl 
 

EKO DOLINA Sp. z o. o. 
ŁęŜyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 

84-207 Koleczkowo 
tel.: +48 58 672 50 00; fax /058/ 672-74-74  

e – mail : sprzedaŜ@ekodolina.pl 
www.ekodolina.pl 

 
 
 

Burmistrz Miasta Redy 
przyjmuje interesantów 

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

 
INFORMACJA O ZMIANACH  W ROZKŁADZIE JAZDY 

SKM  NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT TOROW YCH 

OD  
03.03.-31.05.2008 
 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, Ŝe 
trwające  w ostatnim czasie planowe ograniczenia w ruchu pociągów 
SKM i utrudnienia w podróŜowaniu, spowodowane są realizowa-
niem  inwestycji  torowych i sieciowych. 
Inwestorem strategicznym dotychczasowych robót i aktualnego 
zadania, którego celem jest rozbudowa Stacji Gdynia Główna i 
modernizacja linii kolejowej E 65, są PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. a w zakresie przebudowy peronu SKM Gdynia Główna, będą-
cego integralną częścią przedsięwzięcia, jest  PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście Sp.z o.o. 
Od  3 marca do 31 maja 2008 r. planowana jest zmiana organizacji 
ruchu pociągów SKM, pomiędzy stacjami Gdynia Orłowo – Gdynia 
Główna, związana  z drugim etapem przebudowy Stacji Gdynia 
Główna. Roboty te, realizowane i w całości nadzorowane przez 
Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  koordynowane są  z pra-
cami modernizacyjnymi, prowadzonymi na peronie SKM Stacji 
Gdynia Główna, przez Spółkę Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.  
W tym okresie, pociągi SKM będą kursować wg zmienionego roz-
kładu jazdy. Największe utrudnienia w podróŜowaniu wystąpią 
pomiędzy stacjami Gdynia Główna – Gdynia Orłowo.  Ruch pocią-
gów, SKM planuje prowadzić po jednym, czynnym torze wahadło-
wo, na odcinku: 
Gdańsk Główny – Wejherowo z częstotliwością  30 min.; 
Gdańsk Główny – Wzg.Św.Maksymiliana z częstotliwością 15 min.; 
Gdańsk Główny – Sopot z częstotliwością 7,5 min. w godz. szczytu. 
Celem zminimalizowania negatywnych skutków ograniczeń w kur-
sowaniu pociągów SKM, Spółka przewiduje: 

1. uruchomienie niektórych pociągów SKM po torach dale-
kobieŜnych na odcinku Gdynia Główna – Gdańsk Główny; 

2. dojazd niektórych pociągów SKM ze Stacji Gdańsk Głów-
ny do przystanku osobowego Gdynia Wzgórze Św. Mak-
symiliana i z powrotem do Stacji Gdańsk Główny w godz. 
0500 – 2100. 

 
Spółka SKM, planuje w III i IV kwartale br. poddać modernizacji 
peron SKM na Stacji Gdańsk Oliwa.  Prowadzone  w tym terminie 
prace budowlane, wpłyną na jakość podróŜowania, bowiem ruch 
pociągów SKM będzie się odbywał po jednym, czynnym torze waha-
dłowo, pomiędzy Stacją  Sopot a  p.o. Gdańsk Przymorze – Uniwer-
sytet,  ze zmniejszoną częstotliwością. Taka sytuacja potrwa maksy-
malnie 30 dni.  JeŜeli uda się wprowadzić weekendowe zamknięcia 
torowe, wówczas, w dni robocze, pociągi SKM będą kursować wg. 
obowiązującego, rocznego rozkładu jazdy. 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.z o.o. w lecie, od 
czerwca do 31 sierpnia br., nie  planuje Ŝadnych prac budowlanych, 
wymuszających cykl zamknięć torowych  i wprowadzających ograni-
czenia w ruchu pociągów SKM. Stąd, w tym okresie,  pociągi SKM 
będą kursować wg. rozkładu jazdy 2007/2008. 
Od 03.03.2008 
odwołanie      poc.   10333   z Tczewa odj. godz. 2025 do Gdańska 
Głównego 
uruchomienie poc.  10521   z Tczewa odj. godz. 0556  do Wejhe-
rowa przyj. 0721 
 
Za wszelkie utrudnienia , które mogą wyniknąć z racji realizowa-
nych zadań, PKP Szybka Kolej w Trójmieście Spółka z o.o. przepra-
sza P.T. Klientów i PodróŜnych  i prosi o wyrozumiałość. 

Rzecznik prasowy SKM 
Leopold Naskręt 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
przyjmuje interesantów 

w poniedziałki, w godzinach 
16:00 – 17:00 



WYNIKI KONKURSÓW NA DYREKTORÓW . 
 
5 lutego br. odbyłyby 
się konkursy na 
stanowisko dyrektora 
Miejskiego 
Przedszkola nr 1 i 
Szkoły Podstawowej 
nr 5.  
Komisje obradowały 
pod przewodnictwem 
 (fot.: UM Reda) 
 

Zastępcy Burmistrza Miasta Redy Janusza Molaka.  
W ramach konkursu na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1, 

wyłoniono wymaganą regulaminem większością głosów panią Lidię 
śak, a na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 panią Ewę 
Uberman.   

Dnia 28 lutego br. zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy po-
wierzono, na okres od 1.03.2008 do 31.08.2012 stanowisko Dyrekto-
ra Miejskiego Przedszkola Nr 1 pani Lidii śak, a dyrektorem szkoły 
podstawowej, na okres równieŜ od 1.03.2008 do 31.08.2012 została 
pani Ewa Uberman.   

 
 

ROZSTRZYGNI ĘTO I  ETAP KONKURSU BIZNES PLAN MTK  
2008 
Do II etapu konkursu "Biznesplan MTK 2008" przeszły następujące 
osoby: 
Piotr Ratajczak, Dawid Schwann, Tomasz Michał, Grzegorz Fikus, 
Przemysław Barłóg, Kamil Wiczkowski, Agata Motyka, Łukasz 
Aszyk, Dariusz Konkol, Anna Konkol, Anita Bladowska, Dorota 
Wilkowska, Michał Woźniak, Aleksandra Śliwi ńska, Urszula Łada-
naj, Piotr Ładanaj, Karolina Płocka, Ewa Scieburako. 
Informacje na temat szkoleń zostaną umieszczone w terminie póź-
niejszym. 

 
UKS JEDYNKA REDA 
ZWYCI ĘZCĄ LWÓW GDAŃ-
SKICH   
 

W dniach 2-3 lutego 2008r. 
druŜyna UKS 1 Reda brała udział 
w bardzo prestiŜowym turnieju 
piłki noŜnej halowej w Gdańsku 
"LWY GDAŃSKIE", w którym 
zespół z Redy zajął I miejsce. 
Główną nagrodą był ogromny miś  
maskotka. Młodzi piłkarze 
przekazali maskotkę dzieciom ze 
Szpitala Specjalistycznego w 
Wejherowie.  

TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ  

 

O PUCHAR BURMISTRZ M IASTA REDY 
 

 
(fot.: MOKSiR Reda) 

 
 
Dnia 22.02.2008 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 

Redzie był organizatorem Turnieju Piłki NoŜnej Halowej dla przed-
stawicieli społeczności redzkiej o Puchar Burmistrza Redy. Zagrały 
reprezentacje redzkich: policjantów, straŜaków, nauczycieli, urzęd-
ników/radnych oraz działaczy sportowych. System rozgrywek: 
kaŜdy z kaŜdym, o miejscach zajętych przez poszczególne druŜyny 
w zawodach zdecydowała ilość zdobytych punktów.  

JuŜ pierwszy mecz pokazał, Ŝe turniej będzie obfitował w twar-
dą i zaŜartą walkę. Działacze sportowi pod wodzą trenera MKS 
Orlęta Reda Mieczysława Gierszewskiego zremisowali ze straŜaka-
mi z kapitanem Damianem Dopke na czele 1:1. W drugim meczu 
zagrali faworyci zawodów: policjanci i nauczyciele. W samej koń-
cówce po brawurowych akcjach nauczyciele dowodzeni przez An-
drzeja Gorajskiego zdołali odrobić dwu bramkową stratę i mecz 
zakończył się wynikiem 2:2.  

Z kolei w swoim pierwszym meczu z dobrej strony pokazał się 
zespół Urzędników/ Radnych z kapitanem Leszkiem Heblem. Poko-
nując pewnie StraŜaków 2:0 udowodnili, Ŝe będą walczyć o najwyŜ-
sze trofeum. KaŜdy następny mecz budził coraz większe emocje. 
Niespodziewanie po poraŜce z Urzędnikami stosunkiem 2:5  szanse 
na zwycięstwo stracili Działacze sportowi. Gole i akcje Leszka 
Hebla, Piotra Grzymkowskiego i Konrada Wargina skutecznie roz-
montowały Ŝelazną obronę Działaczy Sportowych.  

O kolejności końcowej zadecydowały dopiero 2 ostatnie mecze 
w turnieju. Urzędnicy/ Radni prowadzili juŜ z Policjantami 2:1, aby 
w ostatnich sekundach stracić 2 gole i przegrać ostatecznie 3:2. 
Nauczycielom z kolei w meczu ze StraŜakami wystarczyło zwycię-
stwo jedną bramką, ale zacięta obrona zawodników z remizy spowo-
dowała, Ŝe ostatecznie to Policjanci wygrali całe zawody.  

Nagrody po zawodach wręczali Burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński i z-ca burmistrza Janusz Molak. Turniej rozgrywany był 
w miłej, sportowej atmosferze i mimo zaciętej i ambitnej gry 
wszystkich druŜyn, kaŜdy zachowywał zasady fair-play. 
Wyniki: 1m Policjanci 10pkt; 2m Nauczyciele 8pkt; 3m Urzędnicy/ 
Radni 6 pkt; 4m StraŜacy 2pkt; 5m Działacze Sportowi 1pkt 
Najlepszy piłkarz turnieju: Leszek Hebel Najlepszy bramkarz: Mar-
cin Piotrowski 
 

Ze sportowym pozdrowieniem! Konrad Wargin 
Kierownik MOKSiR Reda 

 
 
 

 
 
 
 
 

SPOTKANIE Z KSI ĘDZEM TADEUSZEM ISAKOWICZEM – 
ZALESKIM  
 
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w piątek 
28.03.2008r. o godz. 17.00 na spotkanie autorskie z księ-
dzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, autorem ksiąŜki 
"Ksi ęŜa wobec bezpieki" 
Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie 
 

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 
Samorządowych, które odbędą się w dniach 17 – 
12.04.2008 w Redzie. Szczegółowych informacji udziela 
MOKSiR w Redzie. Tel.: (058) 678 58 02. 
 

ZOSTAŃ ZAWODNIKIEM UKS JEDYNKA REDA  
 
UKS Jedynka Reda zaprasza chłopców roczniki 1995r. do 
2000r. do udziału w treningach.  
Więcej informacji u trenerów: 
Ryszarda Nalepy - rocznik „95-96” tel. 512-328-105 
Zbigniewa Elwarta - rocznik „97-98” tel. 503-531-402 
Arkadiusza Janora - rocznik „99-2000”tel. 507-398-343. 
Karol Świtońskiego - v-ce prezesa UKS 1 Reda 



 
HARMONOGRAM ZAJ ĘĆ NA VIII  SEMESTRZE 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  
 

Data Godzina Wyszczególnienie Uwagi 

20.02.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Biblioterapia 

Biblioteka 

23.02.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

27.02.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Psychologia 

Biblioteka 

1.03.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

5.03.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Historia 

Biblioteka 

8.03.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

12.03.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Turystyka 

Biblioteka 

15.03.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

19.03.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Prawo 

Biblioteka 

29.03.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

2.04.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Turystyka 

Biblioteka 

5.04.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

9.04.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Literatura – spotkanie autor-
skie 

Biblioteka 

12.04.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

16.04.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Historia 

Biblioteka 

19.04.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

23.04.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Medycyna 

Biblioteka 

26.04.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

29.04.2008 
/wtorek/ 

16.30 
Język angielski 
Kuchnie Świata 

Karczma 
Rzym 

7.05.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Turystyka 

Biblioteka 

10.05.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

14.05.2008 
/środa/ 

16.30 
Język angielski 
Socjologia 

Biblioteka 

16.05.2008 
/piątek/ 

15.00 
Biesiada Literacka 
- Agnieszka Fitkau-
Perepeczko 

Biblioteka 

17.05.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

24.05.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

28.05.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Medycyna 

Biblioteka 

31.05.2008 
/sobota/ 

10.00 
/wyjazd/ 

„Majówka” u Roszmana  

4.06.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Socjologia 

Biblioteka 

7.06.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

11.06.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Medycyna 

Biblioteka 

14.06.2008 
/sobota/ 

10.00 Gimnastyka rekreacyjna Gimn. nr 1 

18.06.2008 
/środa/ 

15.00 
16.30 

Język angielski 
Regionalizm 

Biblioteka 

ZAJĘCIA KULTURALNE OD 02.01 DO 20.06.2008 
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA K IEROWNIK DZIAŁU KUL-

TURY M ARZENA JODŁOWSKA , TEL . 662-089-920 
 

RODZAJ 
ZAJĘĆ 

MIEJSCE TERMIN  
ADRE-
SAT 
ZAJĘĆ 

PROWA-
DZĄCY 

 

ZAJĘCIA 
TANECZNE 
zespół 

ZS nr 1 
sala ko-
rekcyjna 

piątek 
17.00-19.00 

dzieci i 
młodzieŜ 

Beata 
Witko-
wicz  
 

ZAJĘCIA 
TEATRALNE 

SP nr 5 
piątek 
17.00-19.00 

dzieci 6-
10 lat 

Maria 
Szymo-
niak  
 

KOŁO RE-
GIONALNE 

SP nr 5 
czwartek 
15.15-17.15 

dzieci 
młodsze 

Renata 
Myślisz  
 

TKANINA 
ARTY-
STYCZNA 

Sala 
Widowi-
skowa 
MOKSiR 

środa 
17.00-20.00 

wszyscy 
chętni 

Zofia 
Magulska  
 

HAFT ARTY-
STYCZNY  
 

Sala 
Widow. 
MOKSiR 

środa 
17.00-20.00 

wszyscy 
chętni 

Alicja 
Kolberg 

KOŁO EU-
ROPEJSKIE 

ZS nr 1 
wtorek 
16.00-17.00 

młodzieŜ 
Łukasz 
Kamiński  
 

ORKIESTRA 
DĘTA 

Budynek 
StraŜy 
PoŜarnej 

Informacji 
udziela 
Pani Ma-
rzena Jo-
dłowska 
662-089-
921 

wszyscy 
chętni 

Jan Fran-
kowski  
 

ZAJĘCIA 
ARTY-
STYCZNE 
plastyka, 
fotografia, 
rzeźba 

Sala 
Widowi-
skowa 
MOKSiR 

poniedzia-
łek 17.30-
19.30 

dzieci i 
młodzieŜ 
- 10 - 15 
lat 

Mirosław 
Pawlik 
 

 
REJONOWE ELIMINACJE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNE-
GO. 

W czwartek, 06 lutego 2008r. w Zespole Szkół Nr 2 odbył się rejonowy 
konkurs historyczny. Na zawody przybyły reprezentacje z 32 gimnazjów 
powiatów wejherowskiego i puckiego. Pasjonatów historii uroczyście przy-
witał dyrektor ZS Nr 2,  Jan Skrobul oraz członkowie komisji konkursowej: 
Gabriela Orzechowska, Barbara Stenzel-Wencel, Teresa Brunath i Gertruda 
Kowalczyk.Redę w konkursie reprezentowali Przemysław Farion, Aleksan-
dra Dziubich, Joanna Bieschke i Grzegorz Strosowski. Uczestnicy rozwiązy-
wali test obejmujący wiedzę historyczną od staroŜytności po współczesność. 
Zadania rzetelnie sprawdzały wiadomości zawodników. Najciekawsze, a 
jednocześnie najtrudniejsze dotyczyły czytania map historycznych. Dzięki 
staraniom władz Redy i ZS Nr 2 konkurs przebiegał w miłej atmosferze. 
Uczniowie, a takŜe ich nauczyciele, wyjeŜdŜali z naszego miasta zadowoleni. 

(tekst: Teresa Dopke) 



 

PRZYGOTOWANIA REDY DO EURO 2012 RUSZYŁY ! 
 

Uzasadniona euforia ogarnęła Polskę w momencie, gdy okazało się, Ŝe trzecia co do 
wielkości największa impreza sportowa świata odbędzie się w naszym kraju. Podczas gdy 
Gdańsk, Wrocław, Poznań i Warszawa przygotowują stadiony na miarę światowej klasy 
świątyń futbolu, mniejsze miasta i miasteczka, ośrodki i hotele rywalizują o prym Centrów 
pobytowych dla 16 Reprezentacji Finalistów EURO 2012.  

Z dniem 15.02.2008 Ministerstwo Sportu zamknęło etap przyjmowania kandydatur. Na 
stronie internetowej Ministerstwa były dostępne szczegółowe wymogi odnośnie Hotelów i 
Bazy treningowej. Po zapoznaniu się z wytycznymi UEFA, Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie Jerzy Conradi wraz z Kierownikiem MOKSiR Konra-
dem Wargin sporządzili karty zadań inwestycyjnych, Harmonogram wydatków i plan rze-
czowo - finansowy, a takŜe folder z informacjami o kandydaturze MOKSiR/ Murat Re-
da.15.02 równieŜ obradowała komisja ds. Sportu w Redzie, w której skład wchodzili Bur-
mistrz Redy Krzysztof Krzemiński, v-ce Burmistrz Janusz Molak, Radni miasta Redy a 
takŜe przedstawiciele MOKSiR- Jerzy Conradi i Konrad Wargin.  

Tematem obrad była przede wszystkim  sprawa Centrum Pobytowego w Redzie. Jakie 
są argumenty na korzyść organizacji takiego przedsięwzięcia w Redzie? Powody moŜna było 
by wymieniać bez końca. Przede wszystkim będzie to dla nas zaszczyt i prestiŜ. Reda od lat 
posiada wspaniały kompleks sportowy na obiekcie MOKSiR- wystarczy wymienić tylko 2 
boiska pełnowymiarowe trawiaste, boisko treningowe, 4 korty tenisowe ziemne, stadion LA, 
nowe inwestycje.  

Mistrzostwa Europy w piłce noŜnej to trzecia co do wielkości największa impreza spor-
towa na świecie (po Olimpiadzie i Mistrzostwach Świata). Promocja Redy i nas jako Ośrod-
ka Sportowego będzie w tym przypadku ogromna! Zgłaszając naszą kandydaturę rozpatrzy-
liśmy moŜliwości jakie na dzień dzisiejszy daje nasz obiekt jako centrum treningowe i Ho-
telMurat jako baza Hotelowa. Nasze atuty? Po pierwsze zarówno Burmistrz Krzemiński, vi-
ce Burmistrz Molak, Radni i my jako Ośrodek z Dyrektorem Conradim na czele- wszyscy 
jesteśmy zdeterminowani aby wykorzystać szanse jaką daje EURO 2012.  

KaŜdy zdaje sobie sprawę, Ŝe inwestycje które zaplanowaliśmy są niewymiernie ko-
rzystne dla naszego miasta i  regionu. Atutów mamy sporo. Jednym z wymogów UEFA jest 
4-gwiazdkowy hotel. Hotel Murat jest w trakcie modernizacji infrastruktury tak, aby sprostać 
juŜ niedługo tym standardom. Odległość między Hotelem a bazą treningową musi wynosić  
max.20min jazdy autokarem. W naszym przypadku jest to 5 minut. Od lotniska w Rębie-
chowie teŜ niedaleko.  Nasz Ośrodek posiada 2 pełnowymiarowe trawiaste boiska piłkarskie. 
Do maja br. juŜ powstanie trybuna kryta na ponad 600 widzów na głównym boisku. Obie 
murawy są wyposaŜone w sterowany komputerowo system nawodnienia zapewniający 
optymalne zwilŜenie murawy o kaŜdej porze roku. Oświetlenie montowane przy okazji 
trybuny krytej odpowiada wymogom PZPN. Całości dopełniają Hotelik MOKSiR- idealna 
propozycja dla kibiców chcących być bliŜej swoich idoli, monitoring obiektu, parking na 
ponad 60 samochodów, siłownia, sauna i korty, które dodatkowo punktują na naszą korzyść.  

Hotel Murat z kolei idealnie wkomponowuje się w całość projektu: 5 sal konferencyj-
nych, ekskluzywna restauracja na 160 miejsc, 61 pokoi o wysokim standardzie, świetna baza 
rekreacyjna hotelu. Reprezentacje, które zechcą skorzystać z naszej oferty będą miały dodat-
kowy komfort z racji tego, Ŝe Reda to nieduŜe miasto, nie będzie wokół nich tyle szumu, ile 
było by np. w samym Gdańsku czy Gdyni. Zaplanowaliśmy 3 inwestycje, z których jedna 
ma się ku końcowi - trybuna kryta z nowoczesnym oświetleniem stadionu. W planach jest 
jeszcze wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. W tym projekcie jest 
plan szatni, toalet, pryszniców i nowoczesną infrastrukturą. Wykonanie tego właśnie etapu 
przygotowań jest niezbędne. Do tego dochodzą zmiany "kosmetyczne" - lepsze zagospoda-
rowanie obiektu MOKSiR, wydzielenie obszaru w razie tzw. treningów zamkniętych danej 
reprezentacji.  

Jakie moŜliwości otwierają się przed Redą? Mieszkańców Redy ciągle przybywa, "Ma-
łe Trójmiasto Kaszubskie" to obszar,  który ostatnimi laty bardzo się rozwija. Reda jednak 
potrzebuje symbolu, czegoś, czym mogłaby przyciągać turystów, z czym byłaby utoŜsamia-
na.. Myślę sobie, Ŝe czemu nie miałaby to być nowoczesna baza sportowa? Liczne zawody i 
turnieje na stadionie, imprezy sportowe dla najmłodszych, dla całych rodzin.  

JuŜ teraz kierujemy się ku nowym wyzwaniom - wciąŜ modernizujemy naszą stronę in-
ternetową na której moŜna zobaczyć zdjęcia, filmy, relacje i aktualności z naszych imprez 
sportowych. Nasze turnieje cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Nie ukrywam 
jednak, Ŝe duŜa w tym zasługa lokalnych mediów, wspierających działalność sportową 
ciekawymi relacjami i informacjami o zawodach. Przyszłość to takŜe nowe sekcje sportowe 
w oparciu o nowoczesną infrastrukturę. Na zachodzie jest wiele przykładów miast, które 
właśnie w ten sposób się promują - sport jest podstawową składową strategii rozwoju. Pytam 
jeszcze raz- czemu nie?  Mamy solidne fundamenty - jedyne czego potrzeba to optymizm i 
wiara w sukces.  

Informację o decyzji w sprawie naszej kandydatury powinniśmy otrzymać w ciągu mie-
siąca. Ostatnim etapem będzie przedstawienie ofert wyselekcjonowanych Ośrodków szta-
bom reprezentacji, które dokonają wyboru we własnym zakresie juŜ w 2012 roku. Mam 
nadzieję, Ŝe wtedy nasz obiekt sportowy, jak i baza hotelowa będzie piękniejsza niŜ kiedy-
kolwiek. Zakładając tę wersję, to ostateczna decyzja sztabów nie przesłoni prawdziwej idei: 
Ŝe po prostu było warto! 

Jerzy Conradi – Dyrektor MOKSiR Reda 

 

  
 

 
 
V MI ĘDZYSZKOLNY KONKURS 
ORTOGRAFICZNY „ORTOGRA-
FEK”. 
 

26.02.2008 r w Szkole Podstawowej 
nr 6, w Redzie odbył się IV Mi ędzysz-
kolny Konkurs Ortograficzny „Ortogra-
fek”.  
W imprezie wzięli udział laureaci szkol-
nych eliminacji tego Konkursu. Poziom 
umiejętności ortograficznych wszystkich 
uczestników był wysoki i wyrównany- 
jednak Jury jednogłośnie wybrało najlep-
szych. 
I miejsce w grupie klas I-III zdobyła 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 2, 
Wiktoria K ędziora zaś w grupie klas 
IV-VI najlepszy wynik osiągnął uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 5, Michał Jo-
skowski. 

Organizatorzy „Ortografka” , 
oraz Dyrektor SP 6  w Redzie, serdecznie 
dziękują opiekunom, którzy przygotowa-
li uczniów do Konkursu, jak teŜ wszyst-
kim uczestnikom imprezy.  
Do Konkursu zapraszamy juŜ za rok! 

(tekst:  Aga Kostenecka) 
 

 
 

KOMUNIKAT  
 

Miejskie Przedszkola nr 1 i nr 2 
w Redzie  ogłaszają   nabór dzieci 
z roczników 2005, 2004,2003,2002  
, na rok szkolny 2008/2009.  

Karty zgłoszenia dziecka moŜna 
pobrać w administracji przedszkoli 
tj.  
� Przedszkola nr 1  -  ul. Gnie-

wowska 4 , tel: 678-33-95 
� Przedszkola nr 2  -  ul. Łąkowa 

27, tel: 678-31-51 
i  złoŜyć  w  administracji wybrane-
go przedszkola w terminie  
od  01 - 03 - 2008r  do  30 - 04 - 
2008r. 
Serdecznie zapraszamy! Dyrekto-
rzy Miejskich Przedszkoli w Re-
dzie. 

PUK RUMIA INFORMUJE  
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych Spółka Z. o. w Rumi uprzejmie 
informuje, Ŝe kasy biura zostały prze-
niesione z ul. Ślusarskiej 2 do budynku 
zlokalizowanego przy ul. Dębogórskiej 
148 w Rumi.  
 

(tekst: Roman Mach – Kierownik 
Działu Obsługi Mieszkańców i Eks-

ploatacji) 
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Truj ący dym!!!  Część 2 
 
Nie ma wątpliwości. Spalając odpady w naszych do-
mowych piecach trujemy siebie, swoje rodziny a takŜe 
wszystkich w około. Tylko w specjalnie do tego przygo-
towanych spalarniach odpadów, gdzie uŜywane są no-
woczesne technologie, efekt spalania odpadów niczemu 
nie zagraŜa!  
Z poprzedniego artykułu dowiedzieliśmy się Ŝe naj-
większą trucizną wydostającą się wraz z dymem po-
wstałym ze spalania odpadów w niskich temperaturach 
(np.: w domowym piecu) są dioksyny. Kumulują się one 
w tkankach organizmu, głównie w wątrobie, nerkach 
i płucach doprowadzając do uszkodzeń tych narządów 
oraz ośrodkowego układu nerwowego. Mogą prze-
mieszczać się na dziesiątki kilometrów przenoszone 
przez zwierzęta (np.: ryby) zgromadzone w ich tkan-
kach, lub zawieszone w powietrzu. Ale nie tylko diok-
syny dostają się do atmosfery wraz z dymem powstałym 
ze spalania odpadów. To takŜe dwutlenek siarki. Jego 
długotrwałe wdychanie doprowadza do uszkodzenia 
dróg oddechowych. SO2 wnika do krwi i dalej do całego 
organizmu, odkładając się w ścianach tchawicy, oskrze-
lach, wątrobie, śledzionie i mózgu. Równie toksyczne są 
tlenki azotu. Dwutlenek azotu (NO2), ogranicza dotle-
nienie organizmu i obniŜa zdolności obronne ustroju na 
infekcje bakteryjne. Działa draŜniąco na oczy i śluzów-
ki, moŜe doprowadzać do pojawienia się chorób aler-
gicznych, astmy, pylicy, bronchitu czy nowotworu płuc. 
Tlenek węgla (CO) jest kolejną toksyną powstającą w 
wyniku spalania odpadów w niskich temperaturach. 
Jego toksyczne działanie zaleŜy od zawartości 
w powietrzu. CO (czad) wiąŜe się z hemoglobiną krwi 
utrudniając wiązanie tlenu, co w konsekwencji blokuje 
dotlenienie tkanek, znane jako zaczadzenie. Narządem 
najbardziej wraŜliwym na jego działanie jest mózg. Przy 
spalaniu PCW czy opon uwalniają się metale cięŜkie, 
jednym z nich jest kadm będący związkiem rakotwór-
czym, powodującym uszkodzenia wątroby oraz płuc. 
Kolejnym jest ołów, który u dzieci powoduje zaburzenia 
rozwoju i zdolności uczenia się, niszczy system odpor-
nościowy i podobnie jak kadm i większość innych meta-
li cięŜkich moŜe doprowadzać do zmian nowotworo-
wych. Oprócz róŜnych związków chemicznych wraz 
z dymem powstającym przy spalaniu odpadów 
w niskich temperaturach do powietrza dostają się pyły. 
Ich  
 

szkodliwie działanie zaleŜy od wielkości cząsteczek, najnie-
bezpieczniejsze są te o cząstkach do 5 mikromerów. 
Z łatwością przenikają do wnętra organizmu, osiadając na 
ściankach pęcherzyków płucnych utrudniają wymianę powie-
trza. Ale to jeszcze nie wszystko. Powodują podraŜnienie 
śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych, wywołują 
choroby oczu, alergie, astmę, pylicę płuc, nowotwory płuc, 
gardła, krtani… niektóre z tych chorób mogą być powodowa-
ne obecnością w pyłach metali cięŜkich i węglowodorów.  
Jak widzimy problem trującego dymu jest powaŜny, 
i niemoŜna go lekcewaŜyć. Co moŜna zrobić Ŝeby tego pro-
blemu uniknąć? Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest pod-
łączenie do wspólnej sieci ciepłowniczej. Działające na tere-
nie miast przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (OPEC) do-
starczają do gospodarstw domowych ciepło wytwarzane juŜ 
w jak najmniejszym konflikcie ze środowiskiem. Niestety nie 
do wszystkich sieć ciepłownicza jeszcze dotarła. W tym wy-
padku zostaje tylko stosowanie w piecach domowych takich  
 
 

paliw, które nie szkodzą nam i naszemu środowisku. A co 
z argumentem wielu ludzi, Ŝe spalając odpady zaoszczędzają 
na ich wywozie…? Ta oszczędność jest tylko pozorna, bo jak 
widać z artykułu tracimy coś bardziej cenniejszego… zdro-
wie.  
 
Jest jednak jeszcze jedno bardzo dobre rozwiązanie. Rozwią-
zaniem tym jest selektywna zbiórka odpadów. Co zyskujemy 
segregując odpady i jak duŜo zyskuje środowisko, przedsta-
wimy w kolejnym artykule. 

 

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 

 


