
                             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 (99)  LUTY  2011     nakład 2.000     egz. bezpłatny      ISSN 1507-5087           www.reda.pl 

 

KONFERENCJA I WYSTAWA W BIBLIOTECE 
  

18 stycznia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła 

się Konferencja na temat Parku Miejskiego w Redzie, połączona z  

Wystawą Fotografii  przygotowaną przez Stowarzyszenie Twórców 

Sztuki i Rękodzieła Artystycznego KUNSZT pt. „Park Fotorelacja z 

budowy”. W swojej prelekcji Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 

Krzemiński przypomniał licznie zgromadzonej publiczności, że Park 

w Redzie to duża inwestycja realizowana w ramach projektu  

„Rewitalizacja Miasta Redy poprzez odnowę i zagospodarowanie 

parku nad rzeką Reda” współfinansowanego z Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projek-

tu zagospodarowano teren przy rzece, wykonano m.in. trakty space-

rowe i rowerowe, amfiteatr, plac zabaw dla dzieci, plac siłowy, 

dokonano nowych nasadzeń zieleni. W tym roku planowana jest 

realizacja II etapu parku miejskiego - przystań kajakowa, połączenie 

oczek wodnych z rzeką Redą, likwidacja zastoisk wody między 

alejkami, zakończenie nasadzeń zieleni i alejek. Prezes Zrzeszenia 

Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Reda, Pan Bogusław Breza w 

swej prelekcji omówił historię osiedleńczą na terenach przyległych 

do Rzeki Redy. 

 

WYLAŁA RZEKA REDA 

 
Odwilż i intensywne odpady deszczu w dniach od 3 do 5 

lutego br. spowodowały gwałtowny przybór wody w rzece Reda. 

Stan poziomu wody w rzece  wskazywany na wodowskazie w Wej-

herowie w nocy z 5 na 6 lutego wynosił 208cm, co według danych 

Instytutu Meteorologi Gospodarki Wodnej, był to poziom nigdy 

dotąd nienotowany. Najwyższy poziom dotychczas zarejestrowany 

na tym wodowskazie to 195cm w marcu 1947 roku. Fala kulmina-

cyjna dotarła do Redy w godzinach rannych w niedzielę 6 lutego. 

Najwyższy poziom wody w rzece Redzie na jej odcinku pomiędzy 

mostami na ul. Puckiej i ul. Kazimierskiej wystąpił w niedzielę w 

godzinach od 7 do 15, przy czym najbardziej gwałtowny przybór 

wody miał miejsce w czasie od godz. 7 do 9. W godzinach od 11 do 

15 poziom wody w dalszym wzrastał ale już wolniej, aby  około 16 

osiągnąć maksimum nie notowane dotąd w Redzie (+7,20 m na 

wodowskazie przy jazie na końcu ul. Nowej). Tak ogromnej ilości 

wody w naszej rzece nie notowano w Redzie od czasów II wojny 

światowej, średni przepływ wody w rzece Reda wynosi 4m3/s, a w 

czasie fali powodziowej wyniósł aż 25m3/s czyli ponad sześciokrot-

nie więcej! 

             Wynikiem powyższego stanu były podtopienia terenów 

położonych pomiędzy rzeką, a posesjami na ul. Olchowej oraz teren 

parku i niezabudowane tereny do ul. Obwodowej. Podtopienia terenu 

wystąpiły też w okolicach kanałów: Łyski, Połchowskiego,  

Mrzezińskiego. Skutkami wylewu rzeki było podtopienie dwóch 

posesji na ul. Olchowej oraz nowobudowanego hotelu na ul. Puckiej. 

W wyniku podniesienia się wód gruntowych wystąpiły też liczne 

zalania piwnic w budynkach na osiedlu Ciechocino.  

 W działaniach ratowniczych uczestniczyła Państwowa 

Straż Pożarna oraz jednostki zorganizowane w systemie ratowniczo-

gaśniczym: OSP Reda, OSP Gościcino, OSP Zbychowo, OSP  

Luzino. Działania polegały na zbudowaniu obwałowań ziemnych 

oraz obwałowań z worków z piaskiem i wypompowywaniu wody z 

zalanych posesji. Działania strażaków wspomagane były sprzętem -  

samochody, wywrotki i koparki firmy ZOMBRUK Adam Płocki 

oraz firmy WASKO. 

 Monitorowaniem stanu zagrożenia powodziowego w 

mieście oraz działaniami wspomagającymi akcję ratowniczą prowa-

dzoną przez Straż Pożarną kierował Burmistrz Krzysztof Krzemiń-

ski. 

 Straż Pożarna, dzielnie walcząc cały dzień, za co im bar-

dzo dziękujemy, zakończyła akcję w niedzielę ok godz. 22. W 

związku z występującym wysokim stanem wód gruntowych jeszcze 

w następnych dniach OSP Reda dysponowana była do wypompo-

wywania wody z zalanych piwnic.  

 Należy podkreślić duże zaangażowanie mieszkańców 

zagrożonych domów w obronę swojego mienia. Z piwnic wielu 

domów woda wypompowywana była pompami, w które wyposażali 

się sami właściciele.  Tekst: Zbigniew Ziółkowski 

http://www.reda.pl/


 PODSUMOWANIE XIX WOŚP W ZESPOLE 

SZKÓŁ NR 1 W REDZIE 

 
Już po raz XIX zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Po-

mocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na dzieci z problemami 

nefrologicznymi i urologicznymi. Tradycyjnie już  w auli Zespołu 

Szkół nr 1 w Redzie odbył się tegoroczny finał WOŚP zorganizowa-

ny przez wspólny sztab Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespo-

łu Szkół nr 1 w Redzie.   

Od 7.00 kwestowało 35 wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 i 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie i to im głównie należą się po-

dziękowania za trud, który włożyli w uzbieranie większości kwoty 

przekazanej przez nasz sztab na WOŚP. Spisali się bardzo dzielnie i 

w sumie uzbierali 15,500 zł! Od godziny 15:30 natomiast mieszkań-

cy Redy mogli podziwiać szereg pokazów i występów przygotowa-

nych przez uczniów i absolwentów naszej i nie tylko naszej szkoły. 

Występy rozpoczęły się od pokazu sztuk walki – judo i karate ky-

okushin, następnie zaprezentowały się uczennice Gimnazjum nr 1 w 

układzie tanecznym. Po nich nastąpił występ połączonego chóru 

Zespołu Szkół nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 pod dyrekcja p. 

Barbary Tańskiej. Kolejno zaprezentowali się uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 4 z klasy I pod kierunkiem p. Moniki Wałdoch-

Lejman i klasy III pod kierunkiem p. Beaty Nowak  w układach 

taneczno-wokalnych. O godz. 16.45 jak co roku wystąpił redzki 

kabaret Pyda Squad, zapełniając aulę naszej szkoły liczną publiczno-

ścią i dostarczając wszystkim potężnej dawki humoru. Po tym wy-

stępie redzcy strażacy zaprezentowali sprzęt i stroje używane w 

swojej pracy, a następnie odbył się występ uczennic Szkoły Podsta-

wowej nr 4 w układzie tanecznym. Spektakl „Stworzenie świata” 

przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 pod kierun-

kiem pań Grażyny Tamas i Anety Szymańskiej wprowadził wszyst-

kich w atmosferę tajemniczości i zadumy.              

 Nie zawiedli nas także Redzanie, którzy uświetnili ten finał 

swoim półgodzinnym koncertem. Na zakończenie układy taneczno 

wokalne zaprezentowali uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej 

nr 4 pod kierownictwem pań Sabiny Jachimowskiej, Bogny Talar, 

Michaliny Czylkowskiej i Jolanty Makowskiej.  

 W czasie finału przeprowadzono trzy licytacje, w trakcie 

których zakupiono gadżety: WOŚP, PROKOM Sopot, gadżety ofe-

rowane przez Burmistrza Miasta, Bank Spółdzielczy w Rumi, firmę 

Plastcom, cukiernię Malczewscy,  p. Michała Kaczmarka oraz obra-

zy p. Malwiny Binkiewicz. Tradycją jest już, że  p. Janusz Molak 

licytuje tort z cukierni Malczewscy i przekazuje go dla wolontariuszy 

i osób pracujących przy WOŚP. To bardzo miły gest, za który bar-

dzo dziękujemy.   

 W naszej kawiarence można było wypić kawę, herbatę i 

zimne napoje oraz posilić się wspaniałymi ciastami upieczonymi 

przez mamy naszych uczniów i przez nich samych, jak również 

pizzą ufundowaną przez pizzerię Verona. Jak co roku przedsiębior-

stwo techniczno – handlowe BIWER podarowało nam jednorazowe 

kubki, talerzyki, łyżeczki do ciasta. Nasi wolontariusze otrzymali w 

trakcie zbierania pieniędzy gorącą herbatę i czekoladę, a po powro-

cie do szkoły pizzę i po kawałku ciasta.  

 Przez całą imprezę w sali naprzeciwko towarzyszyła nam 

również loteria fantowa wsparta przez już wymienionych darczyń-

ców, Fotolusię, Kunszt i osoby prywatne. Cały dochód trafił do puli 

uzbieranej przez Sztab, a w tym roku była to suma 19 500 zł.  

Imprezę na auli  w całości zorganizował i poprowadził 

Samorząd Szkolny Gimnazjum nr 1. Opiekę ze strony ZS 1 sprawo-

wali : Agnieszka Masewicz, Hanna Kwaśny, Jolanta Zatwardnicka, 

Marlena Jasińska, Marzena Borodziuk, Jolanta Wojnarowicz, Joanna 

Żaczek, Bożena Swinarska, Danuta Skura i Łukasz Kamiński.  

Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

pragnie serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, ofiarodaw-

com i wolontariuszom oraz osobom prywatnym, którzy wnieśli swój 

wkład w organizację i sukces tegorocznego finału WOŚP, który w 

tym roku pomoże dzieciom ze schorzeniami nefrologicznymi i uro-

logicznymi. 

Do przyszłego roku - sie ma!    

Łukasz Kamiński 

Marlena Jasińska 

 

 

PODSUMOWANIE XIX WOŚP W ZESPOLE SZKÓŁ 

NR 2 W REDZIE 

 

 XIX Finał WOŚP był dziewiątym Finałem w naszej 

szkole. Jak co roku, od rana do późnych godzin popołudnio-

wych, na ulicach miasta kwestowali uczniowie naszego gimna-

zjum, zaś od godz. 14.00 do 20.00 w szkole, w nowej hali gimna-

stycznej odbył się koncert połączony z loterią i licytacjami.    
 W bardzo zróżnicowanym programie zaprezentowali się 

uczniowie młodszych klas SP3 oraz śpiewający uczniowie gimna-

zjum. Oprócz tańczących i śpiewających dzieci, obejrzeliśmy rów-

nież układy zespołu tanecznego Unity Towarzystwa Kulturalno-

Społecznego Reda Ciechocino, zespołu Deep Side Dance Studio z 

Redy oraz grupy break dance Mad Smokers z Rumi. W ramach 

prezentacji szkółek sztuk walki wystąpili mali judocy (trener M. 

Kaczmarek) i karatecy (M. Wilus) oraz kick-bokserzy z wejherow-

skiego klubu Fight Zone (R. Karcz). Tradycyjnie, nie zabrakło 

pokazów ratownictwa medycznego w wykonaniu ratowników PCK 

Wejherowo, a strażacy z OSP w Redzie zaprezentowali różnorod-

ne stroje i techniki bojowe stosowane w różnych typach akcji ratow-

niczych. 

  Muzyczną ozdobą wieczoru był nastrojowy, utrzymany w 

świątecznej tonacji koncert zespołu „Redzanie”, a na zakończenie 

gorącymi, latynoskimi rytmami porwał nas do tańca zespół Malibu 

Latino. 

 W trakcie koncertu w naszej kawiarence można było posi-

lić się pysznymi ciastami oraz wziąć udział w licznych licytacjach. 

Oprócz orkiestrowych gadżetów (koszulki i kubki WOŚP), wśród 

licytowanych przedmiotów znalazły się m.in. kolacja Walentynowa 

ufundowana przez Hotel „Wieniawa” (Rekowo Górne), album 

„90 lat polskiego olimpizmu” wydany przez PKOL, z autografami 

najpopularniejszych obecnie sportowców regionu gdańskiego, a 

nawet oryginalne turniejowe rękawice bokserskie. Tradycją na-

szych finałów staje się licytacja złotego zegarka – pamiątki rodzin-

nej, ofiarowanego trzy lata temu przez prywatnych darczyńców. 

Zegarek ten został wylicytowany już po raz kolejny, za co serdecz-

nie dziękujemy hojnemu ofiarodawcy.  

 Wydarzeniem wieczoru okazał się mandat … poparcia 

dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na sumę 150 zł. wrę-

czony przez naszych policjantów burmistrzowi Redy, p. Krzyszto-

fowi Krzemińskiemu. Ten niecodzienny mandat został przez „uka-

ranego” uiszczony z wyraźną przyjemnością. 

 Wiele emocji wywołało losowanie nagrody głównej w 

loterii – roweru ufundowanego przez Elektrociepłownie „Wy-

brzeże”, a do ciekawostek tegorocznego finału z pewnością może-

my zaliczyć udział Salonu Kosmetycznego „Kleopatra” z Wejhe-

rowa, który „zagrał” w tym roku z Wielką Orkiestrą, a pozyskane 

pieniądze przekazał na rzecz chorych dzieci. 

  W krótkim podsumowaniu trudno wymienić wszystkich, 

którzy dołączyli do naszego grania – listę sponsorów i darczyńców 

zamieszczamy na stronie internetowej szkoły: www.zs2.reda.pl.  

 Jak zwykle, nie zawiedli nas Mieszkańcy Redy, którzy 

licznie odwiedzili nową halę sportową, zapewniając gorącą, wypeł-

nioną życzliwością i uśmiechem atmosferę. 

 Dzięki wytrwałości wolontariuszy, dzięki wszystkim 

występującym grupom, które uświetniły nasz koncert, dzięki hojnym 

darczyńcom, a nade wszystko – dzięki wszystkim, którzy wrzucili 

choćby grosik do Orkiestrowych skarbon, w Sztabie Zespołu Szkół 

nr 2 w XIX Finale zebraliśmy 17.300 zł. Tegoroczną rekordzist-

ką została Adriana Dopke, w której puszce znalazło się aż 

1.477,63 zł.! 

         

        Sztab Zespołu Szkół nr 2 oraz cała społeczność szkoły ser-

decznie dziękuje wszystkim, którzy wnieśli swój udział do reali-

zacji tej pięknej imprezy: sponsorom i darczyńcom, występują-

cym dzieciom i zespołom, ratownikom, wolontariuszom, nauczy-

cielom, trenerom i uczniom zaangażowanym w organizację 

koncertu oraz gościom, którzy odwiedzili nas w to styczniowe 

popołudnie.  

 

                                                                                                                 

     Iwona Nowicka 
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MIEJSKA KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA  

PROJEKTU „PRZYJAŹŃ BEZ GRANIC”  

 

 Dnia 14 stycznia tego roku w auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie odbyła się  Miejska 

Konferencja Informacyjno – Promocyjnej projektu „Przyjaźń bez granic” współfinansowa-

nego przez program Młodzież w działaniu. Swoją obecnością zaszczycili ją zaproszeni go-

ście: Przedstawiciel Stowarzyszenia Morena z Gdańska p. Damian Ciachorowski,  

Burmistrza Miasta Reda p. Krzysztof Krzemiński, Z-ce Burmistrza p. Teresa Kania, Sekreta-

rza Miasta Reda p. Janusz Molak, Przewodniczący Komisji Edukacji p. Łukasz Kamiński, 

Radna Miasta Reda p. Karolina Bochan, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 p. Iwona 

Dzionk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 p. Ewa Uberman, Dyrektor ZS nr 1 p. Marek 

Kamiński; Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły „Czwórka” –  organi-

zacji, która pełniła funkcję organizacji wspierającej projekt – Prezes Stowarzyszenia p. 

Halina Klajnszmit, Skarbnika Stowarzyszenia p. Joanna Żaczek oraz Członek Zarządu  

Stowarzyszenia p. Katarzyna Pozańska; Przewodnicząca Związków Zawodowych p. Alina 

Kreft oraz przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wraz z opiekunami.   

Celem konferencji było przedstawienie efektów projektu „Przyjaźń bez granic” 

oraz zaprezentowanie i zachęcenie młodzieży do tworzenia własnych projektów w ramach 

programu Młodzież w działaniu, który to program wspiera edukację pozaformalną oraz 

umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Przedsta-

wiciel Stowarzyszenia Morena pan Damian Ciachorowski zaprezentował najistotniejsze 

informacje na temat programu, przedstawiając jego cele, założenia oraz strukturę.   

Projekt „Przyjaźń bez granic”, powstał z myślą o jeszcze lepszej współpracy na-

szego miasta Reda oraz zaprzyjaźnionego Awiżenie na Litwie. Został on właśnie współfi-

nansowany przez program Młodzież w działaniu. Realizacja projektu trwała pół roku od 01 

sierpnia, natomiast sama wymiana młodzieży odbyła się od 27 września do 02 października 

ubiegłego roku. W projekcie wzięła udział nieformalna dwudziestoosobowa grupa młodzie-

ży – uczniów klas II Gimnazjum nr 1 w Redzie oraz dwudziestoosobowa grupa młodzieży z 

Awiżeńskiej szkoły Średniej na Litwie.  

Podczas konferencji uczestnicy projektu przedstawili jego główne cele: nawiązanie 

bezpośrednich kontaktów oraz zaciśnięcie współpracy europejskiej, pogłębienie wiadomości 

na temat mniejszości narodowych, praw człowieka, oraz omówienie zasad demokracji i 

wolności, tematów związanych z tolerancją, rasizmem i ksenofobią. Zaprezentowaliśmy i 

zachęciliśmy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.przyjazn-bez-granic.pl. 

Przedstawiliśmy ewaluację oraz efekty naszej pracy. Dzięki temu projektowi  poznaliśmy 

nowych ludzi – ich zainteresowania, kulturę i kraj. Znaleźliśmy to, co nas łączy, a nie dzieli, 

przez co pogłębiliśmy pozytywny aspekt naszego projektu. Podjęte przez nas działania z całą 

pewnością rozwinęły w młodzieży poczucie tolerancji, zrozumienia i pomogły budować 

dialog między narodami. Uczestnicy projektu opowiedzieli o swoich wrażeniach. Na zakoń-

czenie konferencji odbyła się krótka dyskusja z młodzieżą. Zadawane pytania dotyczyły 

samej wymiany, jak również pisania aplikacji oraz tworzenia budżetu projektu.  Wszyscy 

uczestnicy projektu „Przyjaźń bez granic” otrzymali certyfikaty uczestnictwa Youthpass, 

natomiast zaproszonym gościom wręczono smycze oraz ulotki informacyjne zarówno pro-

jektu „Przyjaźń bez granic”, jak i programu Młodzież w działaniu. 

Jako autorka i koordynatorka projektu jestem przekonana, że powzięte przez nas w 

ramach projektu działania pozostawiły po sobie trwały efekt i mnóstwo niezapomnianych 

wrażeń. Młodzież przygotowywała się do tego projektu już od kwietnia ubiegłego roku 

biorąc udział w warsztatach szkoleniowych na temat programu Młodzież w działaniu zorga-

nizowanych przez Stowarzyszenie Morena u nas w szkole oraz w siedzibie stowarzyszenia 

Morena w Gdańsku. Sama wymiana dostarczyła mnóstwa nowych doświadczeń, otworzyła 

nowe perspektywy i możliwości na 

przyszłość. Młodzi ludzie nabyli mnó-

stwo przydatnych umiejętności, których 

trudno jest nabyć na zwykłych lekcjach 

w szkole: pracy w zespole międzynaro-

dowym, komunikacji językowej, pewno-

ści siebie, przełamywania barier i uprze-

dzeń, tworzenia i opracowywania ankiet, 

quizów językowych, podchodów oraz 

kart pracy w języku angielskim.  

Pozostajemy cały czas w kon-

takcie ze stroną litewską i czekamy na 

wyjazd do Awiżenie na Litwie, który 

mamy nadzieję dojdzie do skutku  w 

październiku tego roku.  

 

Koordynator projektu 

Marlena Jasińska 

 

DYŻURY RADNYCH  

MIEJSKICH 

 

Przewodniczący Komisji Prawnej i Bez-

pieczeństwa Publicznego – Jerzy Koska  

oraz 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kul-

tury, Sportu i Rekreacji – Leszek Hebel 

pełnią dyżur 

w drugi i czwarty czwartek miesiąca  

w godz. 16:00 do 17:00 w biurze  

Rady Miejskiej pok. nr 26 

w Urzędzie Miasta w Redzie. 

 

INFORMACJA MIEJSKIEJ 

 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

 

Zmianie ulegają godziny otwarcia 

biblioteki głównej. Będzie ona czyn-

na także w każdą sobotę. 

 

Godziny otwarcia Biblioteki Głów-

nej: 

 

poniedziałek 10.00-18.00 

wtorek 10.00-18.00 

środa 8.00-16.00 

czwartek 10.00-18.00 

piątek 10.00-18.00 

sobota 10.00-14.00 

 

Zapraszamy do odwiedzania!!! 

 

Informujemy również, że przy bi-

bliotece zawiązał się klub ludzi cie-

kawych świat@. Będą w nim prowa-

dzone zajęcia dla osób starszych z 

podstaw obsługi komputera oraz 

korzystania z internetu...  
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KOLĘDOWANIE Z REDZANAMI 
 

 Od kilku już lat Karno Redzanie śpiewa kolędy w redzkich 

Kościołach. Od początku tego roku daliśmy już 4 koncerty we 

wszystkich Kościołach Redy – mówi Andrzej Kass Prezes Zespołu. 

16 stycznia Zespół dał dwa koncerty: w Kościele Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy w Redzie – Rekowie oraz w Kościele pod 

wezwaniem Św. Wojciecha w Redzie – Ciechocinie. 

 23 stycznia br. koncerty odbyły się w Parafii Św. Antonie-

go oraz w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Każdo-

razowo w jedną niedzielę śpiewaliśmy inne kolędy w języku kaszub-

skim, do których słowa i muzykę napisał Kierownik Artystyczny 

Zespołu Edmund Lewańczyk (tych kolęd mamy przeszło 20 - dodaje 

Andrzej Kass). 

Na zakończenie koncertu śpiewamy światowe kolędy m.in. 

w oryginale „Cicha noc”, w której mamy zwrotki również po  

kaszubsku.  

 

Zespół przyjmie chętnie też nowych członków do Zespołu. Wy-

starczy przyjść na próbę, która odbywa się w poniedziałki o 

godzinie 17 w Szkole Zawodowej w Redzie przy ulicy Gdańskiej 

33.      

    Andrzej Kass 

    Prezes Karna Redzanie 

 

ZIMOWE KOLĘDOWANIE  

 

Żeby odczuć piękno czasu Świąt Bożego Narodzenia- jed-

nym z warunków jest przestrzeganie tradycji. Bo chyba żadne z 

obchodzonych w Polsce Świąt nie jest tak pełne najróżniejszych 

obrzędów i tradycji jak to zimowe właśnie: dwanaście potraw, ocze-

kiwanie na pierwszą gwiazdkę, sianko pod obrusem i wiele, wiele 

innych. Dopełnieniem wszystkiego jest tradycja wspólnego śpiewa-

nia kolęd - tych wyjątkowych, wzruszających pieśni - do których 

sięgamy tylko zimową porą. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 

w Redzie od wielu już lat kultywuje właśnie taką tradycję wspólnego 

kolędowania. Podobnie było też i w tym roku. 13 stycznia br. o 

godzinie 18, w Szóstce odbył się koncert zatytułowany „Zimowe 

Kolędowanie”. Uczniowie klas starszych recytowali nastrojowe 

wiersze związane tematycznie z Bożonarodzeniowym Czasem, ale 

głównym punktem koncertu było oczywiście kolędowanie. Tego 

roku kolędował z nami zespół Redzanie, który zaprezentował cały 

program specjalnie przygotowanych kolęd i pastorałek w języku 

kaszubskim. 

  

 Do śpiewających dzieci oraz zespołu Redzanie z wielką 

chęcią i zapałem dołączyli przybyli goście, wśród nich również 

burmistrz miasta Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza Teresa 

Kania, a także sekretarz miasta, Janusz Molak. Razem odśpiewano 

najpiękniejsze polskie kolędy- efekt był niesamowity- galeria szkoły 

rozbrzmiewała pełnymi wzruszania głosami i czuło się niezwykłe 

zjednoczenie, jakie płynęło od przejętych tym jedynym w swoim 

rodzaju spotkaniem ludzi. 

 Wszystkim udzielił się podniosły nastrój, co sprawiło, że 

wieczór ten stał się wyjątkowy i niepowtarzalny. 

  
KOMUNIKAT REFERATU AIU 

  

Informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu projekt 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmu-

jącego obszar położony w rejonie ulic Długiej i Skautów w Redzie w 

dniach od 7 lutego br. do dnia 7 marca br. w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Redzie, przy ulicy Puckiej 9 w pokoju nr 7 w poniedziałki 

w godzinach 9:00 do 17:00 od wtorku do piątku w godzinach od 

8:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 

miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lutego br. rów-

nież w pokoju nr 7 o godzinie 10:00. 

Burmistrz Miasta Redy 

przyjmuje interesantów w: 

 

poniedziałek 14
00

 - 18
00 

 

(po uprzednim umówieniu się osobiście w 

sekretariacie urzędu - pokój 23 I piętro, 

lub telefonicznie pod nr tel. 58 678-80-23) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie przyjmuje 

 interesantów w: 

 

poniedziałek 16
00

 - 17
00 

 

 



 

LUTY    2011                                                           REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY                                                     5                                            

 
FERIE ZIMOWE W MOKSIR REDA 

Dwa tygodnie ferii zimowych upłynęły bardzo pracowicie 

dla około 30 dzieci, które uczestniczyły w różnorodnych zajęciach w 

MOKSiRze.   

Każdego dnia dzieci aktywnie spędzały czas w trakcie kil-

kugodzinnych bloków zajęć. Ogromną radość uczestnikom zajęć 

feryjnych sprawiały gry integracyjne, zabawy i konkursy. Nie było  

 

mowy o nudzie, kiedy dzieci uczyły się elementów sztuki regional-

nej Kaszub (malowanie figurek z masy solnej), rękodzieła artystycz-

nego (laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka), tańczyły, przechodziły 

trening aktorski, czy muzykowały (elementy rytmiki  

i wokalu).  

Odbyły się również zajęcia malarskie (rysowanie pastela-

mi) oraz dzień filmowy, w którym czas feriowiczów wypełniły 

projekcje trzech pełnometrażowych animacji.  

W ofercie znalazły się również dwa przedstawienia te-

atralne – „Pchła Szachrajka” w wykonaniu aktorów Teatru Wybrze-

że z Gdańska oraz „Złośliwości Jej Królewskiej Mości” w wykona-

niu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”z Krakowa. 

Ferie spędzone z artystami i trenerami - oferującymi róż-

nobarwne zajęcia i rozrywkę młodym Redzianom na terenie 

MOKSiRu w Redzie – zapewniły zatem aktywny wypoczynek, 

połączony z edukacją i rozwojem talentów oraz dziecięcych umie-

jętności. Okazały się także wspaniałą okazją do nawiązania nowych 

znajomości i przyjaźni. Dwa  wspólnie spędzone tygodnie zakończy-

ły się dniem karaoke i dyskoteką.  

 

 
 

   SPOTKANIE Z MUZYKĄ I MALARSTWEM 
  

W sobotni wieczór 29 stycznia, w auli Zespołu Szkół nr 1 

przy ul. Łąkowej miał miejsce wernisaż malarski "Malarstwo  

Nieokrzesane", na który -  w ramach cyklu Redzkie Salony Sztuki - 

zaprosiła Grupa Trio – Arte.   

Główną oś wystawy stanowiła sztuka art-brut, czyli twór-

czość artystów nieprofesjonalnych (w odróżnieniu od – zbyt często 

zmanierowanych – artystów akademickich). Przedstawiono niezwy-

kle różnorodne dzieła, tak jeśli chodzi o tematykę, techniki malar-

skie, formaty. 

Jednym z elementów wystawy były także prace dzieci i 

młodzieży powstałe na cotygodniowych zajęciach prowadzonych 

przez artystów Trio Arte oraz prace plastyczne uczestników zajęć 

malarskich „I ty możesz malować”, które 25 stycznia (w  ramach 

oferty feryjnej MOKSiR-u) poprowadził Wiesław Horak. 

  Wystawa połączona była z koncertem muzyki kameralnej, 

na który zaprosił MOKSiR w Redzie. Usłyszeliśmy utwory  

Pagianiniego, Bacha, Wieniawskiego oraz Ysave’a  w wykonaniu 

artystów Akademii Muzycznej w Gdańsku: skrzypaczy Łukasza 

Strzelczyka i Marty Kołodziejskiej (studenci) oraz pianistki  

Katarzyny Markiewicz. 

 

Impreza spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem licznie 

przybyłych widzów i słuchaczy, wśród których szczególne wzrusze-

nie stało się udziałem dumnych rodziców młodych artystów.   

 

ZAPOWIEDZI QOOLTURALNE 
 

                                     11 lutego, Luzino 

Występ kabaretu Senior – i – ta w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Luzinie, godzina 18:00 

13 lutego – Walentynki 

Zapraszamy serdecznie na godzinę 18:00 do sali widowiskowo-

kulturalnej MOKSiR Reda na koncert duetu Werbińska – Pawlina, 

laureatów Rawa Blues Jazz Festiwal 2009. 

 

Po koncercie – około godziny 18:00 odbędzie się 

SWAP, pierwsza w Redzie bezgotówkowa wy-

miana ubrań  

i dodatków, czyli ciuch za ciuch. 

Zapraszamy do udziału  

i do odświeżenia swej szafy  

ZA DARMO!!!!!! 
Szczegóły na stronie internetowej MOKSiR-u. 

 

2266  lluutteeggoo    

XXVIII Miejski Konkurs Recytatorski  

Poezji Polskiej 

Od godziny 9:00 w sali widowiskowo-kulturalnej 

MOKSir-u w Redzie odbywać się będą eliminacje 

miejskie konkursu, których zwycięzcy zostaną 

zakwalifikowani do etapu rejonowego. 

 

88  mmaarrccaa  ––  DDzziieeńń  KKoobbiieett  

Specjalny, kameralny, magiczny i subtelny wieczór tylko dla kobiet 

przygotował MOKSiR w Redzie oraz Grupa Trio Arte.  

W programie: 

- wernisaż „O kobietach – kobietom”; 

- koncert relaksacyjny – masaż dźwiękiem:  

Gong Tam Tam i Misy Śpiewające w wykonaniu Basi Pączkowskiej 

(prosimy zabrać wygodny kocyk albo matę, koncertu słucha się na 

leżąco); 

- gorąca czekolada z bitą śmietana i cynamonem; 

szczegóły imprez na www.moksir.reda.pl  

kontakt: 505 013 878 

 

wstęp na wszystkie imprezy WOLNY!!!!! 
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TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO DLA KATEGORII 

WIEKOWEJ ROCZNIK 1996 I MŁODSI.  
  

 Jak co roku MOKSiR na okres zimowego wypoczynku dla 

najmłodszych mieszkańców Redy przygotował szereg imprez spor-

towych. W poniedziałek 17.01.2011r. na hali ZS1 odbył się turniej 

tenisa ziemnego dla kategorii wiekowej rocznik 1996 i młodsi. 

Sędziom głównym był pan Andrzej Degórski. Do zawodów zgłosiło 

się 16 zawodników. Po rozegraniu pojedynków w fazie pucharowej, 

do finału ostatecznie dotarli Maciej Karczmarczyk i Justyna  

Jaworowska. Po długim, trzy setowym pojedynku puchar za pierw-

sze miejsce powędrował do Macieja, Justyna jednak "zainkasowała" 

równie piękny i duży puchar za miejsce drugie. Ogromna brawa dla 

wszystkich uczestników! Serdecznie zapraszamy na pozostałe zawo-

dy sportowe organizowane przez MOKSiR Reda! 

 

 
od lewej Maciej Karczmarczyk I miejsce, Justyna Jaworowska II 

miejsce oraz trener Andrzej Degórski 

 

 

FERYJNY TURNIEJ SIATKÓWKI KATEGORII  

1997 I MŁODSI. 
 

 Dnia 17.01.2010 na hali ZS nr 2 rozegrano feryjny turniej 

siatkówki kategorii 1997 i młodsi oraz OPEN. Do zawodów zgłosiło 

się łącznie 10 drużyn. Poziom oraz umiejętności prezentowane przez 

siatkarzy były godne pozazdroszczenia. Mecze rozgrywane były 

systemem "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów. 

Wyniki: 1 miejsce Mikasa 6pkt, 2 miejsce UKS Lider 4pkt, 3 miej-

sce Krejzole 2pkt, 4 miejsce "4A".  

W kategorii OPEN bezkonkurencyjna okazała się para Kisielewski, 

Walter, która na placu boju pozostawiła m.in. ekipy Walter,  

Palubicki oraz Kloka, Miotk. 

 W środowe przedpołudnie na hali ZS1 odbył się turniej 

piłki siatkowej dla rocznika 1993 i młodsi. Drużyny zagrały syste-

mem "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów do 21pkt. Po 

krótkiej odprawie przeprowadzonej przez Kierownika MOKSiR 

Konrada Wargina przystąpiliśmy do zmagań. Sędziami zawodów 

byli Pan Józef Kapczyński oraz Pan Wiesław Ziętkowski. Małą 

niespodziankę sprawili gimnazjaliści z "Jedynki" pokonując w wiel-

kim finale bardziej doświadczonych i ogranych kolegów oraz absol-

wentów ZS2 w Redzie z Adamem Kloką na czele. Dla wszystkich 

ekip MOKSiR ufundował pamiątkowe medale oraz drobny sprzęt 

sportowy. Nagrody wręczał Kierownik MOKSiR Konrad Wargin 

oraz Referent ds. Sportu Arkadiusz Janor. Za oba turnieje drużyny 

otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez redzki MOKSiR 

 

TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ HALOWEJ  

DLA ROCZNIKA 1998 I MŁODSI. 
 

 Dnia 18.01.2010 r. na Hali ZS nr 1 w Redzie MOKSiR był 

organizatorem turnieju piłki nożnej halowej dla dzikich drużyn 

rocznika 1998 i młodsi. Był to jeden z 16 zaplanowanych przez 

MOKSiR zawodów na okres ferii zimowych. Na rozpoczęciu turnie-

ju stawiło się niemal 100 młodych piłkarzy i piłkarek z Redy i go-

ścinnie z innych miejscowości powiatu wejherowskiego (m.in Wej-

herowa, Luzina, Gdyni, Mostów i Rumi). Ostatecznie po rozegraniu 

ponad 20 meczów zwyciężyła drużyna Kombajny Reda, przed GKS 

Luzino i Orlętami Reda oraz Liderem Dębogórze. Poziom umiejęt-

ności prezentowany przez poszczególne drużyny był naprawdę 

bardzo wyrównany, czego dowodem jest zwycięstwo czwartych 

Orląt nad zwycięzcami- Kombajnem w pojedynku grupowym aż 4:0. 

Skład zwycięzców: Damian Lisiecki, Mateusz Kasprowicz, Bartek 

Jantowski, Kamil Lewandowski, Krzyś Kalinowski, Jasiu Świątek. 
Dla najlepszych drużyn MOKSiR w Redzie ufundował pamiątkowe 

puchary i medale. 

 

III MIEJSCE ORLĄT REDA W TURNIEJU 

SADIDA CUP W SZCZYTNIE 

 Orlęta Reda rocznik 1998 zdobyli III miejsce na międzyna-

rodowym turnieju SADIDA CUP w Szczytnie! 4 dni trwały  turnie-

jowe rozgrywki prestiżowego turnieju piłki nożnej halowej Sadida 

Cup w Szczytnie (24-28.01.2011). W kategorii U-13 udział 

wziął młody zespół MKS Orlęta Reda (rocznik 1998). Podopieczni 

trenera Konrada Wargina sprawili nie małą sensację. Wśród 17 

zgłoszonych drużyn w pokonanym polu pozostawili m.in Baltikę 

Kaliningrad (Rosja), czy też Slavię Mozyr (Białoruś). Młodzi za-

wodnicy Orląt mają nie lada większą satysfakcję, gdyż trenują od 

roku- w przeciwieństwie do ekip biorących udział w Sadida Cup, 

które w większości trenują już od 4-5 lat. Orlętom o awans do 

ćwierćfinałowej fazy z 9-drużynowej grupy było bardzo trudno. 

Zadecydował ostatecznie mecz z Baltiką Kaliningrad wygrany do-

słownie w ostatnich sekundach przed kończącą syreną. Bramkę na 

wagę awansu zdobył bardzo przebojowo na zawodach grający  

Patryk Zawitowski po podaniu Sebastiana Wójtowicza. W ćwierćfi-

nale Redzianom przyszło się zmierzyć z faworytem rozgrywek- 

drużyną MKS Żory, która w cugach wygrała drugą grupę elimina-

cyjną mając w składzie najlepszego strzelca i bramkarza turnieju. 

Niezwykle ambitnie grające Orlęta nie tylko nie przestraszyły się 

rywala, ale dowodzeni przez niezawodnego kapitana Jakuba Nalepę 

wygrali 2:0 zyskując sobie wielką sympatię publiczności. W półfina-

le mimo wyniku 0:3 zdołali zremisować 3:3 i dopiero w rzutach 

karnych Orlęta Reda oddały pola Olimpii Elbląg. W meczu o III 

miejsce po remisowym meczu z SEMPEM Warszawa (w grupie 

Orlęta pokonały SEMP 2:1) Redzianie tym razem juz lepiej wyko-

nywali rzuty karne i sięgnęli po puchar i medale. Cieszy rosnąca 

forma drużyny z Redy, która dziękuje organizatorom za wspaniałą 

organizację. Nagrody rzeczowe i pamiątkowe trofea przypomną 

młodym piłkarzom emocje ze styczniowego turnieju na długie lata! 

MKS Orlęta Reda rocznik 1998 wystapili w składzie: Jakub Nalepa, 

Patryk Zawitkowski, Marek Odżga, Jakub Zdrojewski, Patryk 

Szymlek, Sebastian 

Wójtowicz, Mateusz Ludynia, Patryk Urbaniak, Eryk Tłok; /trener 

Konrad Wargin/ 

 
KOMUNIKAT  

 

 Informujemy, że od dnia 28 lutego rozkład jazdy autobus 

linii 19 ulegnie zmianie. Szczegółowe informacje – nowe rozkłady 

jazdy będą wywieszone na przystankach. 
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ZWIĄZEK KOMBATANTÓW 

  

 9 stycznia br. w Hotelu Murat odbyło się spotkanie opłat-

kowo - noworoczne Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obroń-

ców Ojczyzny im. gen. Władysława Andersa. Podczas spotkania 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczył Ryngrafy – 

medale za sługi na rzecz Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Wśród odznaczonych znaleźli się: Jolanta Kwiatkowska, Krystyna 

Damps – Urząd Gminy Krokowa, Małgorzata Klebba – Kierownik 

MOPS Reda, Ludwik Bach – Dyrektor MDK Rumia, Waldemar 

Łączny – Kierownik gastronomii Hotel Murat, Bogusław  

Orlikowski, Tadeusz Sierakowski – za długoletnią obsługę Sztanda-

ru Kombatantów, Jan Wittbrodt - Przewodniczący Zarządu Rejono-

wego P.Z.E.R. i Inwalidów Reda, Jarosław Białk – Zastępca Wójta 

Gminy Krokowa, Marek Florczak – Szef kuchni Hotel Murat, Lucy-

na Kozioł – Urząd Miasta Redy, Mariola Okrucińska - Urząd Miasta 

Redy, Iwona Kocińska – Kierownik Refaratu Architektury i Urbani-

styki Urząd Miasta Redy, Aldona Wensierska, Bronisława Lidzbar-

ska, Teresa Urbanowa.  

 Podczas spotkania Przewodniczący Rady Kombatackiej i 

Osób Represjonowanych przy Staroście Wejherowskim i Prezyden-

cie Miasta Wejherowa wręczył najwyższe odznaczenie Krzyż 

Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników Panu Tadeuszowi 

Kisielewskiemu Przewodniczącemu Zarządu Okręgu Kaszubsko – 

Pomorskiego. 

 

SPOŁECZEŃSTWA NA RZECZ  

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU    
       

 Szanowni Państwo. 

 

 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie 

i przesłanie do dnia 17 lutego br. dostępnej na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Redy ankiety CoSE, na adres fundusze@reda.pl , 

lub na adres Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, 

pokój nr 1, Referat Inwestycji Inżynierii Miejskiej i Ochrony Śro-

dowiska (tel. 58 678 80 21).Ankieta ta jest pierwszym krokiem, 

który umożliwi naszemu miastu Redzie  przystąpienie do międzyna-

rodowego projektu edukacyjnego dotyczącego ochrony środowiska i 

redukcji emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem 

odnawialnych źródeł energii. Warunkiem przystąpienia do projektu 

jest wykazanie, na podstawie ankiety, chęci zaangażowania w pro-

jekt mieszkańców.    

              Projekt jest inicjatywą obywatelską pod nazwą „Społeczeń-

stwa na rzecz zrównoważonego (energetycznie) rozwoju Europy” 

(Communities of/for Sustainable Europe CoSE),  jej twórcami są 

mieszkańcy holenderskiego miasteczka Arnhem, a liderem pan Jaap 

Huurman. 

              Do tej pory do inicjatywy włączyły się następujące miej-

scowości: Beckerich/Luxemburg; Jakuba/Serbia; De Stoure  

Houtman/Arnhem/Holandia; Ashton Hayes/Wielka Brytania.   

Szczegóły dotyczące inicjatywy CoSE zostaną zaprezentowane 

Państwu na 2 spotkaniach z panem Jaapa Huurmanem z De Store 

Houtman / Holandia, który przyjedzie do Redy w dniach od 19 do 23 

lutego br. Pokaże on nam, na przykładzie innych krajów europej-

skich, jak wdrażać i rozwijać oddolne inicjatywy obywatelskie w 

zakresie odnawialnych źródeł energii. Spotkania mieszkańców z 

panem Jaapa Huurmanem, w których weźmie również udział  

Burmistrz Miasta Redy odbędą się:  21 lutego br. o godzinie 18:00 w 

Zespole Szkół nr 2 w Redzie przy ul. Brzozowej 30 (stara sala gim-

nastyczna) oraz 22 lutego br. także o godzinie 18:00 w Zespole 

Szkół nr 2 w Redzie przy ul. Brzozowej 30 (stara sala gimnastycz-

na). Serdecznie zapraszam, 

 Krzysztof Krzemiński 

 

SPOTKANIE Z POSŁEM NA SEJM  

JERZYM BUDNIKIEM 

 

28 stycznia w Urzędzie Miasta Redy odbyło się spotkanie 

Burmistrzów Miasta Redy z Posłem na Sejm Jerzym Budnikiem. 

Głównym tematem spotkania z Panem Posłem było funkcjonowanie 

składu opału i sortowni węgla przy ulicy Gdańskiej tuż przy granicy 

z Rumią. Mieszkańcy sąsiadujących ze składem opału budynków 

mieszkalnych od ponad półtora roku uskarżają się na bardzo dużą 

uciążliwość prowadzonej w tym obszarze działalności – potężne 

zapylenie i hałas powstające przy sortowaniu węgla dodatkowo 

wypływ wód opadowych ze szlamem węglowym na ulicę Gdańską i 

sąsiednie nieruchomości. Ostatnio w biurze poselskim Jerzego  

Budnika pojawili się po raz kolejny mieszkańcy z interwencją. Reda 

od momentu powzięcia wiadomości o problemie czyni starania o 

wyeliminowanie tej uciążliwości ale do tej pory nie udało się sku-

tecznie sprawy załatwić. Pan Poseł uzyskał informacje, iż obecnie 

redzki samorząd podjął decyzje opracowania planu zagospodarowa-

nie przestrzennego tego terenu. Powinno to doprowadzić w konse-

kwencji do wyeliminowania prowadzenia działalności stanowiących 

uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. W tracie spotkania oma-

wiano też temat Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej i 

problemów jakie samorządy napotykają przy wciąż nie akceptowa-

nych przez władze centralne próbach umieszczenia tej bardzo po-

trzebnej inwestycji drogowej jako wymagającej rozbudowy drogi 

krajowej.   

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PROFESOREM  

JERZYM SAMPEM 

 
W środę, 12 stycznia w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej  

Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z profesorem Jerzym  

Sampem. Było to już kolejne spotkanie autorskie w ramach projektu 

związanego z II edycją Wojewódzkiego Maratonu Czytelniczego. 

Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkół nr 2, którzy w 3 

etapie konkursu osiągnęli świetne wyniki: Natalia Połom z 5c, 

Aleksandra Cichoń z 6c, Marta Plichta z 6c, Piotr Trębicki z 6b i 

Bartosz Nowak z 4a. Podczas tego ciekawego spotkania uczniowie 

mieli okazję porozmawiać z pisarzem oraz zdobyć autografy.  

Egzemplarz „Legend Gdańskich”  z dedykacją autora zakupiono 

również do biblioteki szkolnej.  

Tekst: Teresa Dopke         
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Oszczędzaj surowce, odzyskuj energię! 
 

W poprzednich odcinkach cyklu „Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki?” dowiedzieliśmy się o zagrożeniach jakie niesie za sobą spalanie 

odpadów w domowych instalacjach. Ogromne koszty naprawy lub wymiany instalacji grzewczej która uległa korozji wskutek nieprawidłowej 

gospodarki grzewczej skutecznie odstraszają nas od pomysłu zaoszczędzenia na wywozie odpadów i zastąpienia kosza na śmieci- piecem. Czy 

jednak możemy zrobić coś jeszcze, aby ograniczyć składowanie odpadów będące obecnie najpopularniejszą i jednocześnie najmniej efektywną 

metodą zagospodarowania śmieci? Czy spalanie odpadów jest całkowicie zakazana praktyką, czy jednak w pewnych okolicznościach.... 

 

Według Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Redy, segregacja odpadów jest obowiązkiem 

każdego mieszkańca.  
 

W przypadku zabudowy wielorodzinnej, ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkiem zarządców nierucho-

mości , tak samo jak podpisanie umowy na ich wywóz. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, odpady posegregowane w systemie workowym 

odbierane są od mieszkańców przez firmę wywozową w ramach jednej opłaty za ich odbiór. Efektywna segregacja odpadów              u źródła- 

czyli w miejscu ich wytwarzania, pozwala zaoszczędzić około 50% miejsca w koszu. Szkło kolorowe i białe, plastik, makulatura, odpady nie-

bezpieczne oraz metale są doskonałym źródłem surowca do ponownego wykorzystania.  

 

    Czy wiesz, że każda tona odzyskanego szkła pozwala zaoszczędzić 1,2 tony pisku, 

sody i wapieni. Z kolei tona papieru wyprodukowana z makulatury to oszczędność aż 

26,5 tys. litrów wody i 1,5 tys. litrów ropy. A ponowne wykorzystanie, dzięki recklingo-

wi, stosu gazet o wysokości 125 cm, pozwala oszczędzić piękną 6 metrową sosnę. Jednak 

jak zagospodarować odpady które nie nadają się do ponownego wykorzystania? Naukow-

cy i inżynierowie opracowali technologię, która dzięki wartości energetycznej odpadów 

pozwala na wykorzystanie ich jako paliwa bezpiecznego do produkcji energii cieplnej i 

elektrycznej.  

 

Unia Europejska nakłada na Polskę obowiązek ograniczenia składowanych odpadów 

surowcowych, biodegradowalnych jak i budowę zakładów termicznego przetwarzania 

odpadów. Według KPGO 2010 (Krajowy Program Gospodarki Odpadami) do końca 2013 

roku powinno powstać w kraju 13 spalarni na odpady komunalne. Na chwilę obecną jest 

jedna- w Warszawie. Niewywiązanie się Polski z założeń Traktatu akcesyjnego skutko-

wać będzie wysokimi sankcjami za każdy dzień zwłoki. Instalacje te, projektowane przez specjalistów spełniają niezwykle rygorystyczne normy 

Unii Europejskiej i uznawane są za najbezpieczniejszą metodę zagospodarowania odpadów poprzez połączenie ich unieszkodliwiania      z odzy-

skiem energii cieplnej i elektrycznej. 

 

Co takiego mają spalarnie, czego nie mają domowe instalacje? Dlaczego zagospodarowanie odpadów   w spalarni 

jest procesem dozwolonym, wręcz pożądanym, a w naszych domowych instalacjach zakazanym pod karą grzywny? 
 

Podstawą bezpiecznego spalania śmieci jest odpowiednia temperatura. Ta, która uzyskuje się w spalarniach jest o wiele wyższa od tem-

peratury jaką jesteśmy w stanie uzyskać w nawet najnowocześniejszych domowych piecach. Dzięki temu, podczas procesu spalania             w 

specjalnie zaprojektowanych i wyposażonych instalacjach ogranicza się do minimum powstawanie związków szkodliwych dla naszego zdrowia 

min metali ciężkich, dioksyn, furanów... Powietrze powstające wskutek spalania oczyszczane jest na filtrach przewodów kominowych, które 

skutecznie zatrzymują zawarte w nim pyły i niebezpieczne związki. Same przewody kominowe spalarni także są o wiele wyższe niż te               

w naszych domach, dzięki czemu powietrze po spalaniu odpadów wynoszone jest na duże wysokości i skutecznie rozpraszane w  wyższych 

warstwach atmosfery. Instalacje te, w przeciwieństwie do odpadów składowanych na wysypiskach nie emitują odorów, eliminują zatem to co dla 

nas, mieszkańców jest najbardziej uciążliwe. Ważne jest, aby spalarnie lokalizowane były w pobliżu, przez co obniżone zostaną koszty transpor-

tu odpadów a energia elektryczna i cieplna powstająca w procesie ich spalania produkowana jest praktycznie „za darmo”.  

 

Pamiętajmy, że do spalarni kierowane są jedynie te odpady, których nie można już poddać recyklingowi. To właśnie efektywna segrega-

cja odpadów gwarantuje zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii i naturalnych surowców, które obecnie maleją w zastraszającym 

tempie. Spalarnie są jednym z elementów skutecznego systemu gospodarki odpadami, którego głównym ogniwem jesteśmy My. 

 

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin 

 „Dolina Redy i Chylonki”  , www.kzg.pl 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia  

-  gospodarka odpadami 

tel. 58-624-66-11, dgo@kzg.pl 

-  ochrona środowiska, edukacja ekologiczna  

 tel. 58-624-75-15, dos@kzg.pl 

  


