
 

 
 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia pragnę złożyć 
Mieszkańcom naszego miasta 

najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące Święta będą dla 

Państwa niezapomnianym czasem spędzonym 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzę, aby 

przebiegały w spokoju, radości wśród Rodziny, 

Przyjaciół 

oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób. 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę 
dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza 

Państwa pomyślność i spełnią się najskrytsze 

marzenia. 

Burmistrz Miasta Redy 

Krzysztof  Krzemiński 

 
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W REDZIE 

27 LISTOPADA 2006R. 
 
Pierwsza Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od wręczenia, przez 
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, radnym nowej 
kadencji, zaświadczeń potwierdzających wybór na radnego. 
Obrady I Sesji Rady Miejskiej otworzył Radny Senior. Na sesji 
obecnych było 15 radnych. Sesja rozpoczęła się od złożenia 
podziękowań Burmistrzowi Miasta IV kadencji oaz ślubowania 
radnych. Następnie wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Redzie, którym został pan Janusz Molak oraz 
Wiceprzewodniczącego, którym został pan Zbigniew Kisiel. 
Podczas sesji wybrane zostały stałe Komisje Rady Miejskiej.  
 
Komisja Rewizyjna  1. Teresa Tkaczyk - 

Przewodnicząca  
2. Karolina Bochan 
3. Katarzyna Fedde 
4. Teresa Kania 
5. Aleksandra Kargol 

 
Komisja Oświaty i 
Polityki Społecznej  

1. Teresa Kania - 
Przewodnicząca 

2. Karolina Bochan 
3. Andrzej Byczkowski 
4. Dariusz Czylkowski  
5. Leszek Hebel 
6. Hanna Janiak 
7. Małgorzata Lewińska 

8. Teresa Tkaczyk 
 

Komisja Prawna i 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

1. Leszek Hebel - 
Przewodniczący 

2. Dariusz Czylkowski 
3. Hanna Janiak 
4. Małgorzata Lewińska 

 
Komisja Finansów i 
Polityki Gospodarczej  

1. Karolina Bochan – 
Przewodnicząca  

2. Katarzyna Fedde  
3. Leszek Hebel  
4. Teresa Kania 
5. Zbigniew Kisiel  
6. Jan Lica 
7. Kazimierz Okrój 
8. Piotr Pepliński 
9. Teresa Tkaczyk 

 
Komisja Gospodarki 
Przestrzennej i 
Ochrony Środowiska  

1. Katarzyna Fedde – 
Przewodnicząca  

2. Dariusz Czylkowski  
3. Zbigniew Kisiel  
4. Małgorzata Lewińska 
5. Jan Lica 
6. Kazimierz Okrój 
7. Piotr Pepliński 

 
 
Na zakończenie sesji radni zgłosili wolne wnioski dotyczące, m.in. 
budowy przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 6 na 
wysokości ul. Warzywniczej (zadanie prawdopodobnie będzie 
realizowane w 2007 roku), budowy połączenia drogowego ul. 
Obwodowej z ul. Pucką (trwają rozmowy na temat realizacji 
zadania), własności terenu – łącznika ul. 12-go Marca z ul. 
Rzeczną (w tej sprawie trwają rozmowy z administratorem terenu) 
oraz na temat harmonogramu realizacji budowy kanalizacji miasta 
(wstępny harmonogram dostępny jest w PEWiK Gdynia).  
 

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W REDZIE  
4 GRUDNIA 2006R. 

 
II Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od omówienia spraw  
z zakresu inwestycji, dotyczących przebudowy skrzyżowania ulicy 
Gdańskiej z ulicą Obwodową. Będzie to skrzyżowanie  
z sygnalizacją świetlną. Prace mają zakończyć się do 15 czerwca 
2007r. Poruszona została również sprawa wyjazdu samochodów 
spod, będącego w trakcie budowy, marketu „LIDL”. Jak wynika  



 
z informacji uzyskanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad, Generalna Dyrekcja wyraziła zgodę tylko na wjazd od  
ul. Gdańskiej w stronę ul. Obwodowej. W związku z dużymi kosztami realizacji 
inwestycji (3,5 mln zł.) Generalna Dyrekcja odmówiła sfinansowania wykonania wjazdu, 
a Gmina Miasta Reda nie posiada tak wysokich środków na realizację zadania. 
Zasugerowane zostało również rozważenie wykonania tańszego rozwiązania tj. samego 
wjazdu na ulicę Gdańską, a nie całego węzła przy dworcu PKP. 
Kolejnym punktem sesji było złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta – Krzysztofa 
Krzemińskiego oraz przemówienie Burmistrza, w którym m.in. pogratulował radnym 
otrzymania mandatów oraz przedstawił zadania na następną kadencję. 
W II Sesji Rady Miejskiej uczestniczyli gościnnie: ustępujący Burmistrz – Stanisław 
Wicki, Starosta Powiatu Wejherowksiego – Józef Reszke oraz Burmistrz Rumi – Elżbieta 
Rogala – Kończak. Kolejnym punktem sesji było głosowanie nad uchwałami. 
Uchwalono: 

• Uchwałę w sprawie określenia stawek od środków transportowych na terenie 
miasta Redy. 

• Uchwałę w sprawie obowiązujących na terenie miasta Redy stawek podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
oraz spółek nie mających osobowości prawnej. 

• Uchwałę w sprawie obowiązujących na terenie miasta Redy opłat z tytułu 
korzystania z cmentarzy komunalnych. 

• Uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie 
do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza.  

• Uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza.  
• Uchwałę w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza. 

 
Uchwały Rady Miejskiej Redy dostępne są na stronie internetowej miasta 
www.reda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Na zakończenie sesji radni złożyli interpelacje, do których Burmistrz ustosunkuje się 
podczas kolejnych sesji Rady Miejskiej w Redzie.  
 

NOWY SAMOCHÓD DLA  REDZKIEJ POLICJI 
 

24 listopada br. odbyło 
się uroczyste 
przekazanie samochodu 
redzkiej policji. W 50%, 
czyli w wysokości 30 
tys. zł koszt zakupu 
pojazdu został 
sfinansowany przez 
miasto.  
W uroczystości udział 
wziął Burmistrz Miasta 
Redy, Komendant 
Powiatowy Policji w 

Wejherowie, 
Komendant Komisariatu 
Policji w Redzie. 

Poświęcenia samochodu dokonał ksiądz infułat Albin Potracki. 
 

BEZPIECZNIEJ NA DWORCU PKP W REDZIE 
 
24 listopada br. uruchomiony 
został monitoring tunelu 
dworca PKP w Redzie. 
Zamontowane zostały 4 kamery 
oraz otwarte stanowisko 
monitorowania w budynku 
komisariatu policji. Łączny 
koszt realizacji zadania 
przekroczył kwotę 150 tys. zł. 
W dniu 28 listopada br. 
Burmistrz Miasta uczestniczył 
w komisyjnym odbiorze 
monitoringu dworca i tunelu 
PKP z udziałem lokalnej 
telewizji TTM CHOPIN oraz 

Komendanta Komisariatu Policji w Redzie. 
KOMUNIKATY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Redzie informuje, że rodzinom 
otrzymującym zasiłki rodzinne – 
świadczenia rodzinne w roku 
2006/2007 przysługuje dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego przez dziecko w klasie 
„0”. Wysokość zasiłku to 100 zł.  
Wniosek należy złożyć w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej.  
Na w/w dodatek kwalifikują się dzieci 
urodzone w 2000 roku, które realizują 
obowiązek szkolny.  

 
W miesiącu styczniu 2007r., osoby 
bezrobotne z prawem do zasiłku z 
terenu miasta Redy swoją gotowość do 
podjęcia zatrudnienia potwierdzają 
osobiście w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Wejherowie. W miesiącu 
styczniu 2007r. osoby bezrobotne bez 
prawa do zasiłku, swoją gotowość do 
podjęcia zatrudnienia potwierdzają 
osobiście w PUP w Wejherowie, w 
niżej określonych dniach z 
uwzględnieniem alfabetycznego 
podziału nazwisk j/n: 
08-01-2007  A-J 
09-01-2007  K-P 
10-01-2007  R - Z 
 

POLSKO – NIEMIECKIE FORUM  
W WEIMARZE. 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie, 
Jan Skrobul wraz z nauczycielką 
Mariolą Szreder, uczestniczyli w III 
polsko-niemieckim forum młodzieży 
dla Turyngii. Spotkanie odbywało się w 
Weimarze w dniach 22-24.11.2006r. W 
tym roku tematami przewodnimi 
spotkania było: zarządzanie projektami 
służącymi wymianie młodzieży, 
długofalowe skutki międzynarodowych 
spotkań młodzieży oraz polski i 
niemiecki system edukacji. W forum 
brał udział również pan Hoffman z 
Kancelarii Stanu Turyngii, pracujący w 
Europejskim Centrum Informacji, który 
zapoznał uczestników z obecną 
sytuacją w stosunkach polsko-
niemieckich w rejonie Turyngii. 
Delegacja z Redy miała okazję 
przedstawić nasz region, szkołę oraz 
poznać działające w Turyngii 
organizacje młodzieżowe. Delegacja z 
Redy nawiązała kontakty z 
przedstawicielami szkół niemieckich, 
które w przyszłości pozwolą na 
zorganizowanie międzyszkolnej 
wymiany. Materiały promocyjne o 
Redzie na wizytę w Weimarze 
przekazał Urząd Miasta w Redzie.  
 

(tekst: Mariola Szreder) 
 



 
POWIATOWY PRZEGLĄD FORM TEATRALNYCH REDA 2006 

Dnia 2 grudnia 2006 w auli Gimnazjum nr 1 w Redzie odbył się V Powiatowy Przegląd 
Form Teatralnych Reda 2006. Jury w składzie: Waldemar Raźniak aktor, reżyser, 
dramaturg), Karol Nepelski (kompozytor, aranżer), Andrzej Zubielewicz (choreograf, 
tancerz) przyznało: 
 
1. NAGRODĘ GRAND PRIX – grupa „Naszym zdaniem” z Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Gniewinie, spektakl „Kot w butach”, kierownik zespołu: Bogumiła 
Hirt - Niedziela 

2. NAGRODĘ GRAND PRIX – za wybitną indywidualność aktorską – EWELINA 
HINC  
z grupy „Serwus” – Gimnazjum nr 1 w Rumi, musical „Chicago”, kierownik: 
Stefania Polak 

3. WYRÓŻNIENIE dla grupy ”Serwus” za obiecującą próbę zmierzenia się z 
musicalem „Chicago” 

4. WYRÓŻNIENIE dla Krzysztofa Niedzieli z grupy „Naszym zdaniem” 
5. WYRÓŻNIENIE dla Jakuba Blok z grupy „Naszym zdaniem” 
6. WYRÓŻNIENIE dla Joanny Janiak z grupy „Promyczki” z SP nr 3 w Redzie, 

Spektakl pt. „Prawo jazdy”, kierownik: Maria Szymoniak 
7. WYRÓŻNIENIE dla Agaty Konkol z grupy „Chicago” 
8. NAGRODĘ SPECJALNĄ KIEROWNIKA KULTURY MARZENNY 

JODŁOWSKIEJ 
           (tekst: Anna Zalewska) 
 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD REDZKICH STRAŻAKÓW 
 
W dniu 11 grudnia br. 
członkowie OSP Reda: 
Komendant OSP- Wiesław 
Kornacki oraz Zygmunt 
Szymański, Piotr Muża, 
Andrzej Brzozowski spotkali 
się z Burmistrzem Miasta  
i złożyli życzenia świąteczne  
i noworoczne.  

 
 
 
 
 

 
KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO KOŁO 126 REDA 

 
Szanowni koledzy wędkarze i sympatycy wędkarstwa!! 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w towarzyskich zawodach 
wędkarskich, organizowanych przez nasze koło w roku 2007. Gwarantujemy świetną 
zabawę i atrakcyjne nagrody. Oto terminarz zawodów na nadchodzący rok:  
 
07.01.07 - zawody spinningowe ( o Puchar Burmistrza Miasta Redy), rzeka Reda, 
zbiórka  8.00 śluza Ciechocino 
 
28.01.07 lub 11.02.07 - zawody podlodowe, jezioro Marchowo, zbiórka godz.8.00 na 
parkingu (w razie braku pokrywy lodowej zawody zostaną odwołane) 
 
20.05.07 - zawody morskie, port Władysławowo, zbiórka 8.00 na molo (dwie wędki) 
 
03.06.07 - zawody spławikowe dla dzieci ( okazji Dnia Dziecka), zbiórka 9.00, jezioro 
Bieszkowice 
 
17.06.07 - zawody spławikowe, jezioro Tuchomskie, zbiórka godz. 7.00, plaża 
 
23/24.06.07 - zawody nocne, jezioro Bieszkowice (dodatkowa opłata za parking ok. 5zł.), 
zbiórka godz.18.00, plaża  (dwie wędki) 
 
02.09.07 - zawody spławikowe, jezioro Tuchomskie, zbiórka godz.7.00, plaża (dwie 
wędki) 
 
23.09.07 - zawody spinningowe, jezioro Zawiad, zbiórka godz.8.00 

Szczegółowych informacji udziela kol. 
Karol Kreft tel. 609 685 460. 
Jednocześnie informujemy, że znaczki 
opłat za wędkowanie  na rok 2007 
wykupujemy u naszego nowego 
Skarbnika kol. Janusza Dziubka tel. 
691 263 378. Będą one do nabycia od 
15 grudnia w sklepie odzieżowym przy 
ul. Gdańskiej 52, w dni powszednie w 
godz. 10-18. 
Koło PZW 126 Reda składa serdeczne 
podziękowania Policji w Redzie za 
wkład i zaangażowanie w ochronę ryb 
łososiowatych na rzece Redzie. 
Z  WĘDKARSKIM 
POZDROWIENIEM "POŁAMANIA 
KIJA" KAROL KREFT 

 
AKCJA GÓRA GROSZA W 

REDZKIEJ „CZWÓRCE” 
W Szkole Podstawowej nr4 w dniach 
16-27 października 2006 roku 
członkowie Samorządu Szkolnego pod 
opieką pani Marzeny Mangos-
Norowskiej przystąpili do akcji pod 
patronem Ministra Edukacji Narodowej 
"Góra Grosza". Uczniowie 
organizujący zbiórkę to: Sandra 
Dombrowska, Angelika Kurtysiak, 
Klaudia Ojdana. Na adres Towarzystwa 
"Nasz Dom" przekazano zebrane 
pieniądze w kwocie 183 złote i 67 
groszy. 
(Tekst: Bożena Swinarska- rzecznik 

SP4 w Redzie.) 
 

PODZIĘKOWANIA DLA 

BURMISTRZA 
W dniu 8 grudnia br., na zaproszenie 
Prezesa Związku OSP RP oraz 
Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej, przedstawiciel urzędu 
miasta uczestniczył, w imieniu 
Burmistrza Miasta w Zjeździe 
Sprawozdawczo – Wyborczym 
Powiatowego Oddziału Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
Podczas Zjazdu wybrane zostały nowe 
władze Związku na lata 2006 – 2011. 
Podczas Zjazdu Burmistrz Miasta 
otrzymał podziękowania za pomoc i 
wsparcie na rzecz rozwoju ochrony 
przeciwpożarowej i ratownictwa w 
powiecie wejherowskim.  
 

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

JĘZYKA I KULTURY KASZUBSKIEJ 
W dniu 1 grudnia br. pracownik urzędu 
miasta uczestniczył, w imieniu 
Burmistrza Miasta, w finale IV 
Międzyszkolnego Konkursu Języka  
i Kultury Kaszubskiej, który odbył się 
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Redzie 
Rekowo. Organizatorami konkursu 
była dyrekcja szkoły, grono 
pedagogiczne oraz cała społeczność 
redzkiej piątki. Zwycięzcą konkursu 
została SP 5.  
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Z ochroną środowiska „za pan brat” 

 
Postęp cywilizacji i rozwój gospodarczy powoduje coraz większy 
wzrost ilości odpadów. Polska jest jednym z największych 
„producentów” odpadów w Europie, z czego około 30 % to 
odpady surowcowe (plastik, szkło, makulatura, metal). Z roku na 
rok problem rosnącej „góry śmieci” powiększa się, co powoduje 
coraz dotkliwsze problemy ekologiczne mające bezpośredni 
wpływ na nasze zdrowie i środowisko przyrodnicze, w którym 
żyjemy. 

 
Koniecznością jest budowanie świadomości i kultury 
ekologicznej. Aby to osiągnąć wiedza w tym zakresie powinna 
rozpoczynać się już na etapie wychowania przedszkolnego i 
poprzez kolejne poziomy dążyć do jej kontynuacji. Wychowanie 
dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami ekologii dotyczy niemal 
wszystkich dziedzin życia, przyzwyczajeń, nawyków, 
zainteresowań, zabaw, pracy, wypoczynku i poczucia estetyki.  
 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” już od 
dziewięciu lat stosuje różnorodne metody przekazywania wiedzy 
równocześnie będąc aktywnym partnerem placówek oświatowych 
w kształtowaniu postaw wobec środowiska.  
 
Podobnie jak w latach wcześniejszych, także w bieżącym roku 
szkolnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i 
średnich, a także i przedszkolaków przygotowane zostały liczne 
warsztaty i konkursy.  
 
Kontynuowane będą warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej, w ramach których będą oni mogli poznać nowoczesne 
technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, 
zagospodarowania odpadów, jak również sposoby 

funkcjonowania zakładów komunalnych z terenu 
Związku. A wszystko to w ramach warsztatów 
p.t. „Oczyszczanie ścieków”, Ujmowanie i 

uzdatnianie wody” oraz „Bliżej Europy -nowoczesne metody 
gospodarowania odpadami”. Prowadzone są one bezpośrednio na 
terenach obiektów komunalnych zarządzanych przez spółki: 
„EKO DOLINA” oraz „PEWIK”, który ponadto je finansuje. 

 

 

 

 
Dużą popularnością dzieci i młodzieży 
„od przedszkola do liceów” w roku minionym cieszył się 
ogólnopolski projekt p.n. „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”. 
To wspaniałe zajęcia, w ramach których dzieci i młodzież w 
trakcie pieszej wędrówki mają bezpośredni kontakt z naturą. 
Równocześnie przybliżają one uczestnikom zagadnienia 
dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów opakowaniowych.Już po raz IX 
zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny dla przedszkolaków 
i uczniów klas 0-III „Małe dzieci nie chcą śmieci”, tym razem 
pod hasłem: „Czysty las”. „Mała nakrętka-duży problem” to 
następny konkurs, który cieszy się dużym powodzeniem dzieci i 
młodzieży. W bieżącym roku szkolnym już po raz czwarty 
zbierać będziemy plastikowe nakrętki, jednocześnie ucząc się o 
konieczności odkręcania ich od butelek, słoików i innych 
opakowań przed wyrzuceniem do „kolorowych” pojemników. Te 
właśnie odpady opakowaniowe (makulatura, butelki z tworzywa 
sztucznego PET, puszki aluminiowe), podobnie jak baterie 
zbierać dzieci i młodzież może w następnym konkursie p.t. 
„Zielona Szkoła - Zielone Przedszkole”. Jest on podobnie jak „W 
poszukiwaniu Ekolandii” kontynuacją projektu ogólnokrajowego, 
realizowanego w ramach współpracy Związku z Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Komunalnych Związków Gmin z siedzibą w 
Długoszynie.  

Mamy nadzieję, że realizacja wszystkich naszych projektów, 
warsztatów i konkursów podobnie jak w latach wcześniejszych 
zgromadzi liczne rzesze dzieci i młodzieży.  
 

Wesołych i pogodnych Świąt Wesołych i pogodnych Świąt Wesołych i pogodnych Świąt Wesołych i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz spełnienia Bożego Narodzenia oraz spełnienia Bożego Narodzenia oraz spełnienia Bożego Narodzenia oraz spełnienia 
marzeń marzeń marzeń marzeń     
z okazji nadchodzącego Nowego z okazji nadchodzącego Nowego z okazji nadchodzącego Nowego z okazji nadchodzącego Nowego 
2007 2007 2007 2007 Roku życzy Roku życzy Roku życzy Roku życzy     
Zarząd Komunalnego Związku Zarząd Komunalnego Związku Zarząd Komunalnego Związku Zarząd Komunalnego Związku 

Gmin „Dolina Redy i ChyGmin „Dolina Redy i ChyGmin „Dolina Redy i ChyGmin „Dolina Redy i Chylonki”lonki”lonki”lonki”    
 
 

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 
 
 

 


