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RADNI MIEJSCY UDZIELILI  
BURMISTRZOWI MIASTA ABSOLUTORIUM  

 
Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej Redy  radni miejscy 

udzielili burmistrzowi miasta absolutorium.  
Absolutorium udzielane jest przez radę miejską, burmistrzowi na 

podstawie przedstawionego sprawozdania budŜetowego. Istotą 
absolutorium jest brak zastrzeŜeń do prowadzonej przez burmistrza 
gospodarki finansowej.  

Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński uzyskał absoluto-
rium głosami wszystkich radnych.  
 
 
NOWA TRYBUNA NA STADIONIE MOKS IR 
 

 
(fot. Michał Kaczmarek) 

 
6 kwietnia br.  odbyło się oficjalne otwarcie nowej trybuny na 

obiekcie MOKSiR.  
W otwarciu udział wzięli – na zdjęciu od lewej:  
Wiceminister Rolnictwa – Kazimierz Plocke, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Redy – Kazimierz Okrój, Radny Powiatowy – Stanisław 
Wicki, Prezes Orlęta Reda – Wacław Trocki, Poseł na Sejm RP – 
Jerzy Budnik, Burmistrz Miasta Redy –  Krzysztof Krzemiński, Za-
stępca Burmistrza Redy – Janusz Molak, Dyrektor MOKSiR Reda – 
Jerzy Conradi.  

Ciekawy design trybuny i funkcjonalność atrakcyjnie wkompo-
nowują się w wizerunek obiektu. Środki finansowe na budowę try-
buny pochodzą z budŜetu gminy. 
Gmina stara się równieŜ o zewnętrzne źródła finansowania na dalszą 
rozbudowę trybuny i roboty wykończeniowe.  
 
POŁĄCZENIE DROGOWE LE ŚNA – CEGIELNIANA 

 
Połączenie drogowe Leśna – Cegielniana to wspólny projekt 

trzech samorządów Redy, Rumi i Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie. Głównym motywem podjęcia wspólnych działań jest stwo-
rzenie alternatywnego połączenia drogowego dla „pękającej w 
szwach szóstki” (ul. Gdańska w Redzie).  

Prace przy projekcie trwają od roku 2005, kiedy to na mocy trój-
stronnego porozumienia przystąpiono do opracowania koncepcji 
ww. układu drogowego, a w następnej kolejności Starostwo Wejhe-
rowskie wykonało jego projekt techniczny. W ciągu ostatniego  

 
miesiąca prowadzono intensywne prace i uzgodnienia co do osta-
tecznego kształtu wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE 
kierowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego.  

W trakcie bardzo trudnych rozmów ustalono ostatecznie, Ŝe aby 
podwyŜszyć szanse uzyskania środków pomocowych UE udział 
własny samorządów nie moŜe być niŜszy niŜ 50 %. Dokonano takŜe 
ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego projektu z pierwot-
nej wartości kosztorysowej 72mln do 58mln. Ograniczono zakres 
zadania o roboty kolejowe i drogowe związane z torem Reda – Hel 
przewidziane do wykonania na terenie Redy, przenosząc je do II 
etapu inwestycji. Ostatecznie udziały finansowe poszczególnych 
samorządów wynoszą: Starostwo Wejherowskie – 3,5 mln zł, Reda – 
10 mln zł, Rumia – 14, 7mln zł. Przewiduje się takŜe wykonanie 
robót przez redzki „Prefabet” o wartości ok. 2 mln zł.  

Tak ułoŜony montaŜ finansowy daje udział własny w projekcie 
50 %, co daje realne szanse na uzyskanie dofinansowania ze środ-
ków UE w ramach RPO. Wykonane nowe połączenie drogowe 
będzie alternatywą ruchu samochodowego na krajowej „szóstce” na 
odcinku od początku ulicy Towarowej poprzez ul. Cegielnianą w 
Rumi, ul. Leśną w Redzie z bezkolizyjnym przejazdem pod torami 
kolejowymi Gdynia – Szczecin i dalej ulicę Drogowców z włącze-
niem ulicą Rzemieślniczą do ulicy Wejherowskiej, czyli krajowej 
„szóstki” w Redzie.  

Mamy nadzieję Ŝe trzyletnia, wspólna praca nad tak waŜnym 
projektem, determinacja i ogromny wysiłek finansowy samorządów 
zaowocują realizacją tak potrzebnego w tym rejonie naszego woje-
wództwa rozwiązania drogowego.  
 
RADNI ZAPOZNALI SI Ę ZE WSTĘPNĄ KONCEPCJĄ PARKU 
MIEJSKIEGO . 
 
7.04.2008 roku w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta Redy odbyło 
się spotkanie z radnymi miasta, na którym zaprezentowano wstępną 
koncepcję parku miejskiego. Inwestycja, która  

 
 
 

(fot. UM Reda) 
planowana jest na 

obszarze 
otaczającym dziś 
oczko wodne i 
mostek na rzece 
Redzie będzie się 
ubiegać o 
dofinansowanie z 

Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego.  
Władze miasta planują rozłoŜyć inwestycję na kilka etapów. 

Pierwszym będzie budowa skate-parku i ciągu pieszo-rowerowego w 
kierunku ulicy Obwodowej.  

Etap ten realizowany będzie w 2008 roku. Wszystkich chętnych 
do przyjrzenia się zakresowi planowanych zmian zapraszamy na 
stronę internetową miasta, gdzie umieszczony jest plan przyszłego 
parku z wyszczególnionymi elementami. 
 

   (tekst: Łukasz Kamiński) 
MIASTO ZACI ĄGNĘŁO KREDYT NA  
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ZADANIA INW ESTYCYJNE 

 
Na sesji w dniu 19 marca br. radni miejscy przyjęli uchwałę w 

sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyj-
nych w ramach planowanego deficytu budŜetu miasta Redy w 
2008 roku do wysokości 2.950.000 PLN. 
Spłata rat kredytu nastąpi z dochodów budŜetowych w latach 2009 
- 2013. 

Ustalone zostały następujące warunki spłaty kredytu: 
- karencja w spłacie rat kredytu do 6 miesięcy w 2008 roku, 
- spłata następować będzie w miesięcznych ratach, 
- określa się okres spłat rat kredytu na 60 miesięcy, bez okresu ka-
rencji, 
- rozpoczęcie spłat rat kredytu 31 stycznia 2009 roku, 
- zakończenie spłat rat kredytu 31 grudnia 2013 roku, 
- zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco. 

 
Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z kredytów bankowych 
 

Finansowanie Wyszczególnienie Termin 
rozpoczęcia 

Termin  
zakończenia 

Nakłady 
łącznie [tys. 
zł] 

Środki 
własne 

Kredyt 

Termin pozy-
skania środków 

z kredytu 
Uwagi: 

Refinansowanie budowy trybuny na 
stadionie 

IX/2007 III-IV/2008 1 112 000 98 000 1 014 000 10/2008 

Refinansowanie budowy pętli autobuso-
wej 

XI/2007 VI/2008 272 000 77 000 195 000 07/2008 

Przebudowa ul. Nowej X/2007 IX/2008 635 000 3 000 632 000 10/2008 
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. 
Korzennej III/2008 VIII/2008 350 000   350 000 09/2008 

Zakup 2 kamer monitorujących ulice VI/2008 VI/2008 70 000   70 000 06/2008 
Dobudowa 2 sal lekcyjnych przy Zespole 
Szkół nr 2 II/2008 VIII/2008 300 000   300 000 09/2008 

Wykonanie koncepcji i projektu funkcjo-
nalno-przestrzennej parku miejskiego 
oraz realizacja I etapu 

IX/2007 XII/2008 400 000 20 000 380 000 12/2008 

Refinansowanie projektów budowlano - 
wykonawczych sal gimnastycznych przy 
Szkole Podstawowej nr 5 i nr 6 

VIII/2007 III/2008 156 500 147 500 9 000 06/2008 

Razem: 3 295 500 345 500 2 950 000 x 

 
„PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW 

ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST NA TERENIE 
GMINY MIASTA REDY NA LATA 2008 - 2032”. 

 
Rada Miejska w Redzie przyjęła podczas marcowej sesji 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
na terenie Gminy Miasta Redy na lata 2008 - 2032”. 

Obowiązek przygotowania Programu usuwania azbe-
stu  i  wyrobów zawierających  azbest  z  te renu mia-
sta Redy na lata 2008 -  2032" wynika z  „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski" przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpo-
spolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. Plan ten staje się częścią 
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Redy.  

Choć azbest dobrze zabezpieczony nie stanowi niebezpie-
czeństwa dla zdrowia, to uszkodzony chociaŜby w wyniku me-
chanicznej obróbki lub kwaśnych deszczy moŜe stać się przy-
czyną takich chorób jak pylica azbestowa, rak płuc i inne zmiany 
w płucach. 

Prawidłowe zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest 
zapewnia bezpieczeństwo jedynie przez około 30 lat. Potem stan 
techniczny większości z nich zdecydowanie się pogarsza. Dlate-
go teŜ jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa zwią-
zanego z azbestem jest jego stopniowe usuwanie z otoczenia z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środo-
wiska. Prace te muszą być zakończone do końca 2032 roku. 
Pozbycie się wyrobów zawierających azbest wymaga przygoto-
wania odpowiedniej infrastruktury w postaci składowisk niebez-
piecznych odpadów, firm remontowych i transportowych prze-
szkolonych do pracy z azbestem. Niezbędna jest intensyfikacja 
działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa. 

Program zakłada doprowadzenie do stopniowej eliminacji 
wyrobów zawierających azbest wraz z ich bezpiecznym uniesz-
kodliwieniem z terenu Redy. Z programem moŜna się zapoznać 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 
http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/reda_miasto w za-
kładce uchwały

 

 

Urząd Miasta Redy informuje, Ŝe od dnia 5 kwietnia br. na placu apelowym Zespołu Szkół nr 1 w Redzie obowią-
zuje zakaz parkowania pojazdów. Od 5 kwietnia br. kaŜdy pojazd zaparkowany na placu nie ma moŜliwości wy-
jazdu. 

BURMISTRZ M IASTA REDY ZAPRASZA  
MIESZKA ŃCÓW NA DEBATĘ: 

 
„K ULTURA W REDZIE ” 

 
DEBATA ODBĘDZIE SIĘ 15 MAJA BR .  

O GODZINIE 18:00 W SIEDZIBIE  
M IEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU  

I REKREACJI W REDZIE . 

ZDJĘCIE M IESZKA ŃCÓW REDY 
– FREKWENCJA NIE DOPISAŁA  

 
W NIEDZIELĘ 30 MARCA BR. PRZED PLACEM PRZY KO-

ŚCIELE ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO WYKONANE 

ZOSTAŁO ZDJĘCIE MIESZKAŃCÓW REDY. NIESTETY TYM 

RAZEM FREKWENCJA NIE DOPISAŁA. MAMY NADZIEJĘ, śE 

WIĘCEJ Z NAS ZNAJDZIE SIĘ NA ZDJĘCIU, KTÓRE BĘDZIE 

ZROBIONE PODCZAS OBCHODÓW DNI REDY 2008. ZA-

PRASZAMY W CZERWCU. SZCZEGÓŁY PODAMY W MAJO-

WYM BIULETYNIE .  
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ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI, MŁODZIE ś I RODZICÓW! 
 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Edukacji INERA zaprasza dzieci, 
młodzieŜ i osoby dorosłe na zajęcia sportowe „SPORT DLA WSZYSTKICH” – AL-
TERNATYWNY SPOSÓB SPĘDZANIA CZASU. Zaj ęcia będą się odbywały w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Redzie od 31.03.08 do 22.06.08. 

Odpłatność za zajęcia dla dzieci wynosi 15 zł miesięcznie. Odpłatność za Fitness 
dla młodzieŜy wynosi 30 zł miesięcznie za 2 godz. tygodniowo (15 zł za 1 godz. w tygo-
dniu), a dla dorosłych 40 zł miesięcznie za 2 godz. tygodniowo (20 zł za 1 godz. w tygo-
dniu).  
Nordic walking płatne 20 zł miesięcznie (dla osób uczęszczających na zajęcia z trene-
rem w soboty).  

Składka ta pozwoli nam na opłacenie 
trenera i wynajęcie sali (niewielka 
część kosztów pokrywana jest z dotacji 
Urzędu Miejskiego w Redzie).  

MoŜemy równieŜ zorganizować in-
ne zajęcia sportowe, w tym gry zespoło-
we. Kontakt telefoniczny:  609-373-336. 
Jesteśmy otwarci na kaŜdą formę współ-
pracy.  

(tekst: Edyta Witka-JeŜewska)

 
NASI RADNI – TERESA TKACZYK  
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 
członek Komisji Finansów i Polityki 
Gospodarczej, członek Komisji Edukacji, 
Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Doraźnie 
pracuje równieŜ w Komisji Mieszkaniowej. 
Od 20 lat mieszkanka Redy. MęŜatka, troje 
dzieci w wieku szkolnym. Z wykształcenia 
Technik Ekonomista oraz Technik 
Transportu i Spedycji. Od 10 lat prywatny 
przedsiębiorca, obecnie prowadzi 3 filie 

Banku PKO BP SA na terenie Redy. Na co dzień zajmuje się 
sprawami społecznymi, polityką społeczną i promocją zdrowia. 
ZaangaŜowana w tematy rozwoju miasta  oraz problemy miesz-
kańców.   

 
NOWA  PRZEPŁAWKA  DLA  RYB  W ĘDROWNYCH   

NA  RZECE  REDZIE 
 

 Dnia 2 kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Burmi-
strza z członkami zespołu roboczego d/s przepławki. Zespół ten 
został powołany w Starostwie wejherowskim w trakcie pierwszego 
spotkania wszystkich zainteresowanych stron.  
Wyjaśnijmy, Ŝe nowa przepławka ma umoŜliwiać pokonywanie 
jazu w Ciechocinie przez wędrujące na tarło ryby łososiowate oraz 
inne stworzenia wędrowne. Obecnie istniejąca tam przepławka 
działa wadliwie i nie spełnia do końca swojej roli.  

 Koncepcja spotkała się z akceptacją i poparciem  Burmistrza 
Miasta. Budowa będzie finansowana ze środków unijnych i FOŚ, o 

które zabiega Polski Związek Wędkarski. Część prac wykonają 
wędkarze w czynie społecznym, a wykop firma transportowa Met - 

Trans z Redy. W skład zespołu roboczego wchodzą między inny-
mi: Vice prezes ZO PZW Mirosław Karolczyk, Prezes klubu Li-
pień Wejherowo Mariusz Baliszewski, właściciel hodowli pstrą-

gów Grzegorz Dowgiałło oraz niŜej podpisany.  
   (tekst: Karol Kreft) 

 
SPRZEDAWALI PALMY WIELKANOCNE  
  

W Niedzielę Palmową uczniowie z Gimnazjum nr 1 i Gimna-
zjum nr 2 sprzedawali własnoręcznie zrobione palmy. Dochód ze 
sprzedaŜy przeznaczony był na dofinansowanie zakupu aparatu 
słuchowego dla jednej z koleŜanek, na rehabilitację chłopca z 
zespołem Downa oraz dla osoby walczącej z nowotworem. Akcja 
zakończyła się sporym sukcesem, poniewaŜ sprzedano prawie 
wszystkie palmy. 

 
(tekst: Teresa Dopke) 

 
POZYSKANE ŚRODKI Z EUROPEJSKIEGO  

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
DLA REDZKICH PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH 

 
 
Dwie redzkie placówki oświatowe otrzymały pozytywne decy-
zje Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Po-
morskiego  Urzędu Marszałkowskiego co do dofinansowania 
złoŜonych przez nie projektów w zadaniu 9.5 Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki „Oddolne inicjatywy edukacy jne na 
obszarach wiejskich (obszar wiejski to w rozumieniu przepisów 
kaŜda gmina poniŜej 35 tys. mieszkańców). 
 
- p r o j e k t  M i e j s k i e g o  P r z e d s z k o l a  n r  2  p o d  
n a z wą  „ K l u b  B o b a s a ”  (przygotowali Lida śak, Łukasz 
Kamiński, Hanna Mroczkowska) uzyskał notę 116,5 pkt i zajął 6 
miejsce wśród 120 wniosków z całego województwa, otrzyma na 
realizację projektu po zakończeniu negocjacji sumę  50 tysięcy 
złotych. Projekt realizowany będzie we współpracy ze stowarzy-
szeniem INERA. Projekt zakłada stworzenie grup zajęciowych dla  

(dok. str. 4) 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PI ĄTEK SOBOTA 
14:30-16:30 

SKS – zajęcia bezpłatne (piłka 
ręczna i koszykowa) 

 14:30-15:15  
gimnastyka 
korekcyjna 

wady kręgosłu-
pa 

13:30-15:30 
SKS – zajęcia bezpłatne 

(piłka noŜna) 

  

 16:00 –17:30 
gimnastyka podsta-
wowa i artystyczna 

dzieci starsze 
IV-VI i gimnazjum 

15:15-16:00  
gimnastyka 
korekcyjna 

wady kończyn 
dolnych 

15:30 –17:00 
gimnastyka podstawowa i 
artystyczna dzieci starsze 

 

 17:30 - 19:00 
gimnastyka podsta-
wowa i artystyczna 

dzieci młodsze  
kl. 0-III 

 17:00 –18:30 
gimnastyka podstawowa i 
artystyczna dzieci młod-

sze  

 

 18:00-19:00  
Fitness dla młodzie-

Ŝy 
12-18 lat 

  19:00-20:00  
Fitness dla mło-

dzieŜy 
12-18 lat 

19:00-20:00  
Nordic Walking 

wyjście bez trenera 

19:00-20:00  
Fitness dla doro-

słych 

19:00-20:00  
Nordic Walking 

wyjście bez 
trenera 

 20:00-21:00   
Fitness dla doro-

słych 

18:00-20:00  
Nordic Walking 
wyjście z trene-

rem 
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OBCHODY TRZECIEJ ROCZNICY ŚMIERCI 
JANA PAWŁA II 

 

 
(fot. UM Reda) 

2 kwietnia 2008 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 wspo-
minała osobę patrona szkoły, Jana Pawła II, w związku z trzecią 
rocznicą Jego odejścia do domu Ojca. 

Pamięć PapieŜa - Polaka uczczono wspólną modlitwą, a przy 
obrazie zaciągnięto wartę honorową. Podczas zajęć lekcyjnych 
rozmawiano i wspominano postać tej Czcigodnej Osoby. 

(aka) 
Delegacja uczniów redzkiej szóstki uczciła pamięć Ojca Świętego 
wręczając białe wstąŜeczki m.in. Burmistrzowi Miasta, urzędnikom 
i innym mieszkańcom miasta.  

 
WIADOMO ŚCI  WĘDKARSKIE 

 
 Mamy juŜ wiosnę, a wraz z nią wiosenne osiągnięcia naszej 
młodzieŜy wędkarskiej. 15 marca w siedzibie Zarządu Okręgu 
PZW w Gdańsku odbył się finał Okręgowego Konkursu wiedzy 
ekologiczno – wędkarskiej. Konkurs ten odbywa się corocznie od 
kilku juz lat. 35-ciu finalistów zostało wyłonionych w  I etapie 
spośród 400 startujących z całego województwa. To absolutny 
rekord ilości uczestników.  
 Do ścisłego finału zakwalifikowało się troje naszych juniorów, 
uczniów Gimnazjum nr 1. Wypadli świetnie: V miejsce w okręgu  
zdobył Kacper Mejer (z roku na rok coraz lepszy), VI Patryk 
Konkol, a IX Adam Labiś. Biorąc pod uwagę ilość bardzo „obku-
tych” uczestników i stopień trudności pytań są to wspaniałe wyni-
ki, których osiągnięcia jeszcze raz gratulujemy młodym wędka-
rzom. 

(tekst: Karol Kreft) 
 

DZIEŃ KULTURY ANTYCZNEJ  
W GIMNAZJUM NR 2 W REDZIE  

 
W czwartek, 27 marca br. w Gimnazjum nr 2 w Redzie miał 

miejsce „Dzień Kultury Antycznej”. Tego dnia uczniowie klas I 
prezentowali swoją wiedzę na temat staroŜytnego świata śród-
ziemnomorskiego. Gimnazjaliści „udawali Greków” w todze, 
tunice, stosownej fryzurze, a niektórzy przybyli nawet w rzymian-
kach na stopach. 

W czasie prezentacji była moŜliwość stanięcia pod imponują-
cym łukiem triumfalnym wykonanym przez uczniów klasy I d oraz 
rodziców. Podobał się równieŜ model kolumny jońskiej, który 
przygotowali uczniowie klasy I a oraz model akweduktu zaprezen-
towany przez klasę Ib. 

Sala gimnastyczna została ozdobiona plakatami i pracami do-
tyczącymi: teatru antycznego, igrzysk, prawa XII tablic: dzieł 
Wergiliusza i Horacego oraz roślin śródziemnomorskich. 

„Dzień Kultury Antycznej” miął na celu przybliŜenie gimna-
zjalistom dokonań staroŜytnych Greków i Rzymian, których 
wynalazki cywilizacyjne nadal wzbudzają szacunek i zachwyt.                                                      
(tekst: Teresa Dopke) 

TYDZIE Ń KULTURY EUROPEJSKIEJ W SP 6 
 

Jak co roku, tradycyjnie 
na przełomie marca i kwietnia 
w Szkole Podstawowej nr 6, 
w Redzie obchodzi się 
Tydzień Kultury Euro-
pejskiej. 

Finał obchodów odbył 
się 1 kwietnia b.r. Uczniowie 
poszczególnych klas 
wysłuchali i obejrzeli 
prezentacje wybranych 
krajów europejskich a 
następnie przygotowywali 
plakaty promujące je wśród 
młodzieŜy. 

Odbył się równieŜ finał konkursu wiedzy o Irlandii „Sham-
rock 2008”, gdzie uczniowie prezentowali swoją wiedzę dotyczącą 
Szmaragdowej Wyspy, a takŜe słuchali i tańczyli przy muzyce 
irlandzkiej. 

Cała, udana, impreza zwieńczona została pokazami Mini 
Playback Show i wspólnym poŜegnaniem zimy.  

(aka) 
SPOTKANIE Z KSI ĘDZEM TADEUSZEM ISAKOWICZEM - ZALESKIM 

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE .  
 
(fot. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Redzie) 

 
W ramach cyklu 

spotkań ze znanymi 
osobami świata ksiąŜek 
pt. Biesiada Literacka, w 
Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Redzie 

odbyło się spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-
Zaleskim, autorem słynnej ksiąŜki „Ksi ęŜa wobec bezpieki”.  

Tym razem jednak ksiądz opowiadał o swojej najnowszej ksiąŜ-
ce pt. „Moje Ŝycie nielegalne”. 

(tekst: BoŜena Natzke) 
 

POZYSKANE ŚRODKI Z EUROPEJSKIEGO  
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

DLA REDZKICH PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH 
 

(dok. ze str. 3)  
 
rodziców z dziećmi w wieku 0,5 roku – 3 lata, podczas regularnych 
spotkań dorośli nauczeni zostaną technik zabawy z dzieckiem oraz  
edukacji poprzez projektowanie ruchu dziecka. Dodatkowo raz w 
miesiącu odbywać będą się zajęcia warsztatowe dla rodziców i 
stworzone zostaną 4 grupy wsparcia szczególnie pomocne dla 
młodych rodziców. Nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie 
rozpocznie się pod koniec miesiąca sierpnia. 
 
- p r o j e k t  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  n r  5  p o d  n a -
z w ą  „ P o p u l a r y z a c j a   k u l t u r y  i  h i s t o r i i  K a -
s z u b  w  m i k r o r e g i o n i e ”  (przygotowali Ewa Uberman, 
Hanna Mroczkowska, Łukasz Kamiński)  uzyskał notę 108 pkt i 
zajął 27 miejsce wśród 120  wniosków z całego województwa, 
otrzyma na realizację projektu po zakończeniu negocjacji sumę 50 
tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany we współpracy z fun-
dacją córki patrona szkoły „Perła Małego Morza”. Projekt roz-
pocznie się i zakończy świętowaniem dnia patrona w miesiącu 
maju. W czasie jego trwania zostaną przeprowadzone: warsztaty 
artystyczne, konkursy dotyczące wiedzy o patronie, języka i kultu-
ry kaszubskiej, Wigilia Kaszubska, Karnawał Kaszubski. Towa-
rzyszyć przedsięwzięciu będą badania współczesnego stanu świa-
domości etnicznej Kaszubów oraz wyjazdy warsztatowe dzieci do 
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. 

(tekst: Łukasz Kamiński) 
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WYDARZENIA KULTURALNE W MOKS IR REDA 

 
(fot: MOKSiR Reda) 

Dnia 1 marca 2008 roku, na Sali widowiskowej Moksir-u w Redzie 
odbył się XXV Konkurs Recytatorki. Konkurs przeprowadzony 
został w czterech kategoriach: Turniej Recytatorski: kategoria I  
klasy 1 – 3 szkoły podstawowe, II – klasy 4 – 6 szkoły podstawo-
we, III – klasy 1 – 3 szkoły gimnazjalne oraz kategoria Poezja 
Śpiewana. 
W kategorii I uczestniczyło 10 recytatorów, komisja przyznała 
następujące miejsca: miejsce I zajęła Martyna Lademann, 
miejsce II – Natalia Frybezowska, III – Wiktoria Kaczmarek, 
wyróŜnienie otrzymał Krzysztof Kreft. 
W kategorii II udział wzi ęło 11 uczestników. Komisja przyzna-
ła następujące miejsca: miejsce I otrzymała Joanna Janiak, 
miejsce II – Dominika Renusz, III – Katarzyna Kabata, wy-
róŜnienie – Agnieszka Groenwald. 
W kategorii III udział wzi ęło 6 uczestników: komisja przyznała 
następujące miejsca: miejsce I przyznano Piotrowi Wróblew-
skiemu, II – Sławinie Breza, III – Marcie Kruger, wyróŜnienie 
otrzymała Marta Janiak. 
W kategorii Poezja Śpiewania I miejsce otrzymała pola Gosz, 
II – Oliwia Szymoniak, III – Kinga Misiakiewicz, wy róŜnienia 
otrzymały: Małgorzata Plichta oraz Teresa Plichta. 
W skład jury wchodzili przedstawiciele szkół redzkich oraz 
Moksiru: Joanna Słuszewska, Anna Michalak, Mirosława 
Niewiadomska, GraŜyna Terech, Agnieszka Kostencka, Sylwia 
Szydłowska, Hanna śuk oraz Łukasz Kamiński. 
KaŜda szkoła typowała minimum dwóch kandydatów do kon-
kursu miejskiego. Do etapu rejonowego kwalifikuje się VIII 
kandydatów (I i II miejsce w kaŜdej kategorii) 
 

 
(fot: MOKSiR Reda) 
 
Z okazji Dnia Kobiet w sali widowiskowej Moksir-u w Redzie 
odbył się koncert  Leszka Boliboka, który grał na skrzypcach i 
prowadził całość, Marka Walaska-gitarzysty, Grzegorza Kusio – 
akordeonisty. Gościem programu była Agnieszka Babicz – woka-
listka Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni i 
znanego wszystkim kabaretu „KOŃ POLSKI”. Koncert zatytuło-
wany był: „Przeboje Mistrzów czyli muzyka, która nas łączy, bawi 
i zachwyca”. W programie usłyszeliśmy największe przeboje 

muzyki 
klasycznej oraz 

rozrywkowej. 
Podziwiać 

mogliśmy rów-
nieŜ talent 

aktorski 
Agnieszki 

Babicz podczas 
musicalowych 

wykonań.  
W ramach 

cyklicznych 
„Wtorków Muzycznych” organizowanych przez MOKSiR, 11 
marca odbył się koncert nietypowy. Tym razem redzka publicz-
ność nie usłyszała muzyki klasycznej poniewaŜ gościem „wtorku” 
była Julia Vikman, Ukrainka, która przyjechała wraz z zespołem 
„Julia Vikman Band”. W swoim programie zaprezentowała nam 
najpiękniejsze i najbardziej znane romanse rosyjskie. Piękna mu-
zyka głównie przy dźwiękach fortepianu wywoływała niekiedy 
nawet łzy u widzów. Wokalistka przygotowała równieŜ teksty 
piosenek dla publiczności, która mogła zaśpiewać razem z zespo-
łem. 

(tekst: Marta Adamczyk) 
 
OTWARTE M ISTRZOSTWA REDY W TENISIE STOŁOWYM  

 
Dnia 30.03.2008 na Hali ZSP w Redzie odbyły się Otwarte 

Mistrzostwa Redy w Tenisie Stołowym. Organizatorami byli UKS 
Półwysep Reda oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 
Redzie.Do zawodów zgłosiło się ponad 30 zawodników z Redy i 
okolic. Turniej rozegrano w 4 kategoriach: OPEN kobiet; chłopcy 
r. 1995 i młodsi; chłopcy r. 1992 i młodsi; oraz OPEN męŜczyzn. 

Inicjatorem zawodów był Prezes UKS Półwysep Reda Marek 
Gudalewicz, który za cel postawił propagowanie w naszym regio-
nie tego wymagającego refleksu i świetnej koordynacji ruchowej 
sportu. Trzeba dodać, Ŝe UKS to nieduŜy klub, którego sukcesy 
(bliski awans tenisistów III ligi do II ligi, oraz silny zespół IV 
ligowy) są moŜliwe dzięki dobrej organizacji, oraz pasji jaką trene-
rzy Tadeusz Gaweł i Andrzej Gorajski wkładają w szkolenie swo-
ich zawodników. Dodatkowymi atutami w tym przypadku jest 
młody wiek i moŜliwości rozwoju trenujących w klubie zawodni-
ków, a takŜe świetne warunki jakie do trenowania daje Hala ZSP w 
Redzie.Puchary ufundowane przez Półwysep i oryginalne koszulki 
od MOKSiRu były zapewne dodatkowym  bodźcem do jeszcze 
lepszej gry dla uczestników turnieju. Wyjątkowych emocji dostar-
czył turniej męŜczyzn w kategorii OPEN. Do półfinału nie zdołał 
awansować jeden z faworytów - Krzysztof Łakomy, a takŜe inni 
dobrzy zawodnicy tacy jak Michał Gudalewicz, Michał Szemato-
wicz, Dariusz Dosz czy Maciej Jaks. 

Ostatecznie zawody wygrał zawodnik UKS Półwysep Reda 
Piotr Sikora. O wyrównanym i pełnym napięcia turnieju niech 
świadczy fakt, Ŝe w 6 meczach stracił on ze swoimi rywalami aŜ 8 
setów. Rewelacją turnieju był teŜ najmłodszy uczestnik - 11 letni 
Adam Dosz, który jednak zajął ostatecznie IV miejsce i nie załapał 
się na podium. Trzeba przyznać jednak, Ŝe kariera stoi otworem 
przed tym młodym tenisistą, który pod czujnym okiem trenera 
Gawła jest w ścisłej czołówce najlepszych tenisistów stołowych w 
swojej kategorii w Polsce. 
Wyniki prezentują się następująco: 
Kategoria OPEN kobiet: 1m Magda Jaks, 2m Pietrzyk Ola 
3m Pranczyk Martyna 
Kategoria 1992 i młodsi chłopców: 1m Bartosz Białobrodzki, 2m 
Szwarc Mateusz, 3m Dargacz Daniel  
Kategoria 1995 i młodsi chłopców: 1m Łukasz Wrese, 2m Brandt 
Marcin, 3m Gliszczyński Kamil 
Kategoria OPEN męŜczyzn: 1m Piotr Sikora, 2m Krzysztof Szwe-
min, 3m Piotr Roman 
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej sekcji tenisa stołowego 
MOKSiR: wtorki i czwartki 16-18; sobota 11-15 
 

(tekst: Konrad Wargin) 
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INFORMACJA   Z  ELIMINACJI   MIEJSKICH  OTWP 
„ Młodzie Ŝ Zapobiega PoŜarom” REDA 2008 

 
(fot. OSP Reda) 

 
W dniu 17 

marca 2008r. o 
godz.16,oo Zarząd 
Miejski Związku 
OSP RP Reda-
Rumia i straŜacy 
OSP Reda gościli 
w swej straŜnicy 
uczestników XXXI 
edycji Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej pod hasłem „MłodzieŜ 
Zapobiega PoŜarom” . 
W eliminacjach udział wzięły dzieci i młodzieŜ ze szkół naszego 
miasta w trzech grupach wiekowych. Organizatorem Turnieju był 
Zarząd Miejski Związku OSP RP i Urząd Miasta Reda. 
W grupie szkoły podstawowej: I miejsce –  Adriana Dopke  -  
Szkoła Podst. nr 3, II miejsce –  Szymon Maszota - Szkoła Podst. 
nr 3, III miejsce -  Mariusz Kohnke  - Szkoła Podst. nr 4 
W grupie gimnazjum: I miejsce – Krzysztof Czaja – Gimnazjum 
nr 1, II miejsce – Beata Wiśniewska – Gimnazjum nr 2, III miej-
sce – Dominik Machaliński – Gimnazjum nr 1 
W grupie MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych: I miejsce – 
Łukasz Kret – MDP Reda 
II miejsce – Patryk Specht  – MDP Reda-Rekowo, III miejsce – 
Michał Łosiewski  – MDP Reda. 
 

 
(fot. OSP Reda) 

 
Zwycięzcy reprezentować będą nasze miasto podczas Turnieju 
Powiatowego w Wejherowie. 
Tradycyjnie juŜ, jak co roku wszyscy uczestnicy i goście otrzymali 
okolicznościowe pamiątki  
z logo Związku OSP RP oraz świąteczne słodycze . Za  pierwsze 
miejsca w kaŜdej grupie wręczono nagrody  wieŜe muzyczne, za 
miejsca II i III nagrodami były odtwarzacze MP3 ze słuchawkami. 
Prace oceniała Komisja w składzie: Franciszek Konkel;. Zbigniew 
Ziółkowski; Romuald Sokołowski ;. Nagrody wręczyli: z-ca Bur-
mistrza Janusz Molak i prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP 
RP Reda- Rumia Wiesław Kornacki. Pan Burmistrz podziękował 
uczestnikom za udział i zaangaŜowanie,  a zwycięzcom Ŝyczył 
sukcesów w eliminacjach powiatowych. 

W podsumowaniu współzawodnictwa między szkołami, w 
grupie szkół podstawowych 
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3. W grupie szkół gimna-
zjalnych I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1. 
DruŜynom z tych szkół  v-ce Burmistrz z prezesem ZM ZOSP RP  
wręczył okolicznościowe puchary. Na wyróŜnienie zasługuje fakt 
udziału przedstawicieli szkoły nr 6 i szkoły prywatnej  

im. Tony Halika, gratulujemy i Ŝyczymy sukcesów w następnych 
edycjach OTWP. 
Całość prowadził dh Wiesław Kornacki – prezes ZM ZOSP RP w 
Redzie przy pomocy  
Dh Andrzeja Brzozowskiego Henryka Murawskiego Zbigniewa 
Klejno i członków jednostki OSP Reda. 

Nagrody ufundowali: UM Reda i Zarząd Miejski Związku 
OSP Reda-Rumia. 
Podczas turnieju uczestnicy w pokazie gaszenia poŜaru przy po-
mocy podręcznego sprzętu gaśniczego, który nieodpłatnie przeka-
zała firma MAWI - Maria Rzepińska,  za co bardzo serdecznie 
dziękujemy.  
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok na 
XXXII edycj ę OTWP. 

Ze straŜackim pozdrowieniem: 
Prezes ZM ZOSP RP Wiesław Kornacki 

 
MIEJSKI KONKURS MITOLOGICZNY 

 

(fot. Gimnazjum nr 1) 

   
W dniu 11.03.2008r. w auli Gimnazjum nr 1 w Re-

dzie odbył się Miejski Finał Konkursu Mitologicznego. 
Na finał ten zostały zaproszone Władze Miasta Redy 
oraz dyrektorzy szkół biorących udział w tym konkursie.   

Finał ten został przygotowany przez panie: mgr 
Henrykę Rotę, mgr Małgorzatę Grześkowiak i mgr Jo-
annę Szostak. W konkursie brały udział następujące 
szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa 
Nr 4, Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darz-
lubiu oraz Gimnazjum Nr 1 z Redy. Konkurs odbywał 
się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimna-
zja.  

W kategorii szkól podstawowych zwycięŜyli: I 
miejsce - Michał Grzenkowicz  SP nr 5, II miejsce - 
Mariusz Kohnke SPnr4 i III miejsce - Tomasz Raszka 
SP nr 4 oraz  nagroda specjalna dla Anny Lieske ZS z 
Darzlubia i wyróŜnienie - Jakub Ponschke SP nr 5. 
Wśród gimnazjalistów nagrodzone miejsca zajęli: I 
miejsce- Magdalena Skrzypkowska Gimnazjum nr 1, 
II miejsce- Katarzyna Potrykus ZS z Darzlubia, III 
miejsce - Marek Tokarski Gimnazjum nr 1 z Redy.  

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ksiąŜkowe i 
dyplomy ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Szkoły „Czwórka”. Konkurs został uświetnio-
ny scenką mitologiczną przygotowaną przez Koło Te-
atralne „Dialog” pod opieką p. mgr Iwony Klein.  

(tekst: Małgorzata Grześkowiak) 
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PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI MIEJSKICH  
XXXVII  KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY 

KASZUBSKIEJ „R ODNO M OWA” 
 

 
 
Jury w składzie: 

• Grubba ElŜbieta – przewodnicząca 
• Osińska Weronika – członek 
• Labuda Regina –  członek 
• Bieńkowska Danuta – członek 

przyznało następujące miejsca i wyróŜnienia: 
w kat. a – grupy przedszkolne 
I.  miejsce – Jachimek BłaŜej – Przedszkole Nr 1 
II.  miejsce – Szymborski Patryk – SP Nr 6 – kl. „0” 
III.  miejsce – Lewińska Martyna – Przedszkole Nr 2 – 5 lat 
wyróŜniono 

• Formella Ola – Przedszkole Nr 1 
w kat. b – kl. I-III SP 
I.  miejsce – Lademann Martyna – SP Nr 5 – kl. II 
II.  miejsce – Nalepa Jakub – SP Nr 5 – kl. III 
III.  miejsce – Norowski Jakub – SP Nr – kl. II 
wyróŜniono 

• Baranowski Paweł – SP Nr 4 – kl. II 
• xxxxxxxxxxxxxxxxx – SP Nr 4 – kl. III 

w kat. c – kl. IV-VI SP 
I.  miejsce – Groenwald Agnieszka – SP Nr 3 – kl. VI 
II.  miejsce – Joskowski Michał – SP Nr 5 – kl. IV 
III.  miejsce – Renusz Dominika – SP Nr 3 – kl. VI 
wyróŜniono 

• Tokarska Anna – SP Nr 3 – kl. VI 
w kat. d – klasy gimnazjalne 
I.  miejsce – Breza Sławina – Gimnazjum Nr 2 – kl. I 
II.  miejsce – Markowska Weronika – Gimnazjum Nr 1 – kl. I 
III.  miejsce – Białk Karol – Gimnazjum Nr 1 – kl. I 
wyróŜniono 

• Szreder Agata – Gimnazjum Nr 1 – kl. I 
w kat. e – klasy ponadgimnazjalne 
I.  miejsce – Kierznikiewicz Natalia – Zasadnicza Szkoła Zawo-

dowa – kl. II 
(tekst: BoŜena Natzke) 

NUMERY TELEFONÓW DO URZĘDU M IASTA W REDZIE  
 

Numer 
telefonu 

Referat 

678 80 23              BURMISTRZ  MIASTA 
 

678 80 23              Z-CA BURMISTRZA  MIASTA 
                                                       

678 80 23   
678 31 24   

FAX 
            

SEKRETARIAT                                                           
 sekretariat@reda.pl 

 
678 80 33 

 

STANOWISKO DS. PROMOCJI I ROZW OJU 
promocja@reda.pl 

678 80 00              BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
bok@reda.pl 

678 80 21 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ                
              rada.miejska@reda.pl   

          
 

678 80 25 
 REFERAT ORGANIZACYJNY       

organizacyjny@reda.pl 
 

678 80 26              
REFERAT ORGANIZACYJNY                                             

(STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIEJ-
SKIEJ W REDZIE) 
rada.miejska@reda.pl 

678 80 04 
SKARBNIK MIASTA 

skarbnik@reda.pl 
678 80 01 
678 80 10                                 
678 80 27 

REFERAT FINANSOWY (PODATKI)                       

678 80 02 
678 80 19           

REFERAT FINANSOWY   - KASA  
                                     

678 80 03 
678 80 43 
678 80 40   

FAX                                    

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSO-
WEGO I OCHRONY  INFORMACJI NIEJAWNYCH 

kryzysowe@reda.pl 
 

678 80 06 
678 80 07                
678 80 17             

REFERAT URBANISTYKI  I ARCHITEKTU-
RY    

architektura@reda.pl  
 

678 80 08 
   678 80 30   

FAX    
 

REFERAT INWESTYCJI 
INśYNIERII  MIEJSKIEJ  I  OCHRONY 

ŚRODOWISKA                                     
inwestycje@reda.pl 

 
 

678 80 11                   
STANOWISKO DS. OŚWIATY, KULTURY,  

SPORTU I ZDROWIA                                                                
szkolnictwo@reda.pl 

 
678 80 11 

INFORMATYK 

 
678 80 13                       
678 80 31         REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMO-

ŚCIAMI  

678 80 14 
678 80 34 KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI  

NIERUCHOMO ŚCIAMI   

nieruchomosci@reda.pl 

678 80 15 RADCY  PRAWNI     
                                         

678 80 36 
678 80 09  

            

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 
ewidencja@reda.pl       

  
678 80 16                  URZĄD STANU CYWILNEGO     

                              
 

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 
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WIOSENNA OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZ-
PIECZNYCH NA TERENIE REDY: 
 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypomina, 
Ŝe w dniach 9-10 maja b.r. na terenie Redy odbędzie się kolejna 
objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych. Odbierane będą 
następujące odpady: 
• resztki farb, lakierów, klejów, Ŝywic, środki do konserwacji i 

ochrony drewna oraz opakowania po nich, 
• rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania 

plam i opakowania po nich, 
• zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach 

do dezynfekcji i dezynsekcji, 
• środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, 
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np. 

świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki, 
• baterie i akumulatory, 
• zuŜyte kartridŜe i tonery, 
• przepracowane oleje, 
• przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, 
• oraz drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, m.in. niespraw-

ne telefony komórkowe, komputery, roboty kuchenne, suszarki, 
Ŝelazka itp.  

 
Zbiórka dla mieszkańców i placówek oświatowych prowadzona 
jest nieodpłatnie.  
 
PoniŜej podajemy punkty postoju charakterystycznie oznaczonego i 
wyposaŜonego w specjalne pojemniki samochodu do zbiórki odpa-
dów niebezpiecznych: 
 

09.05.2008r., 03.10.2008r. 
(piątek – postoje przy szkołach) 

  9:00  Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul. Norwida 47 
  9:40  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 
10:20  Zasadnicza Szkoła Rzemiosł RóŜnych, ul. Gdańska 33 
11:00  Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, LO,  
           ul. Łąkowa 36/38 
11:40  Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2,  
           ul. Brzozowa 30 
12:20  Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Rekowska 36 
13:20 - 13:40  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gniewowska 33 

 
 

 
 
 

10.05.2008r., 04.10.2008r. 
(sobota) 

  9:00  ul. Św. Wojciecha 26 
  9:20  ul. Św. Wojciecha/Zawadzkiego 
  9:40  ul. Szkolna 20 
10:00  ul. Spokojna 31-33 
10:20  ul. Jana Pawła II/Bielawy 
10:40  ul. Łąkowa 39-29 
11:00  ul. Kazimierska/Wiśniowa 
11:20  ul. Brzozowa/Jodłowa 
11:40  ul. Długa/Graniczna 
12:00  ul. 12-go Marca/Jaśminowa 
12:30  ul. Rzeczna/ZboŜowa 
13:00  ul. Buczka 29-31 
13:20 – 13:40  ul. świrowa/Piaskowa 

 
Szkolne pracownie chemiczne mogą przekazywać do punktów po-
stoju samochodu takŜe niewykorzystane odczynniki chemiczne.  
 
Przypominamy takŜe, Ŝe specjalne pojemniki do zbiórki zuŜytych 
baterii ustawione są w większości placówek oświatowych (uwaga: 
dostępne dla uczniów i ich rodziców), w sklepach i w spółdzielniach 
mieszkaniowych. Są one ustawione takŜe w Urzędzie Miasta Redy.  
 
Przeterminowane lekarstwa moŜemy przekazać do specjalnych 
pojemników ustawionych w redzkich aptekach. 

 
 
 
Uwaga ! 
Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powstałych w wyni-
ku prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Przypominamy, Ŝe sprzedawcy (detaliczni i hurtowi) wszelkiego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są obowiązani do nieod-
płatnego przyjęcia zuŜytego sprzętu w ilości nie większej niŜ sprze-
dany nowy sprzęt tego samego rodzaju. 
 

 

 

KONTAKT  

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

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