
 
 

 
Nr 6 (69)    LIPIEC 2007-WYDANIE SPECJALNE   nakład 1.000   egz. bezpłatny  ISSN 1507-5087      www.reda.pl 

DNI REDY 2007    
UROCZYSTA SESJA 

          W tym roku Reda obchodzi 40-lecie nadania praw 
miejskich i z tej okazji tegoroczne Obchody DNI MIASTA 
REDY trwały cztery dni. Obchody rozpoczęły się już w 
czwartek 14 czerwca uroczystą sesją poprzedzoną mszą 
świętą za mieszkańców Redy celebrowaną przez Arcybiskupa 
Tadeusza Gocłowskiego w Kościele pw. WNMP, po czym 
nastąpił przemarsz wszystkich gości do auli ZS nr 1 na 
uroczystą sesję. 

 
PRZEMARSZ DO AULI ZS NR 1 

 
          W obecności zebranych gości m.in. Arcybiskupa 
Tadeusza Gocłowskiego, Infułata Albina Potrackiego oraz 
Proboszczy i Księży pozostałych redzkich parafii, 
Burmistrzów i Wójtów sąsiednich miast i gmin, Vice 
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, 
Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke oraz pozostałych 
gości  podpisano porozumienie między miastami Lubliniec, 
Łowicz i Reda. 
          „Uwzględniając, że celem współpracy 
międzyregionalnej jest zacieśnienie stosunków między 
naszymi miastami; dążąc do nawiązania i rozwinięcia 
efektywnej współpracy między społecznościami, instytucjami 
oraz organizacjami; mając szczególnie na uwadze 

wyeksponowanie wśród regionalnych społeczności bogatej 
kultury ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej gwary, 
nawiązują współpracę w następujących dziedzinach: 
wymiana młodzieży szkolnej; organizowanie warsztatów 
prezentujących gwarę, sztukę i rzemiosło; wymiana zespołów 
prezentujących muzykę regionalną; zapoznanie się z 
obyczajami, mitami i obrządkami występującymi w danych 
regionach oraz ich prezentacja; wymiana doświadczeń 
kulturalnych; przedstawienie historii naszych małych 
ojczyzn; organizowanie wspólnych przedsięwzięć sportowo-
turystycznych; propagowanie aktywnych form wypoczynku 
oraz innych aspektów szeroko pojętej kultury, sportu i 
turystyki nie wymienionych powyżej. Władze miast uważają, 
że współpraca w wyżej wymienionych dziedzinach przyniesie 
pozytywne efekty dla wszystkich stron, wpłynie na 
zwiększenie aktywności środowisk lokalnych, a tym samym 
przyczyni się do realizacji podstawowego celu, jakim jest 
wzbogacenie i promocja kultury naszych regionów”.  

 
          W imieniu burmistrza Łowicza, przedstawiciele tego 
miasta wręczyli burmistrzom Redy i Lublińca pamiątkowe 
kapelusze-część stroju łowickiego. Zdaniem Edwarda 
Maniury- burmistrza Lublińca, miasta nasze mimo że są tak 
odległe, to mają dużo wspólnego, i dlatego w ramach 
współpracy  m.in. planowane jest składanie wspólnych 
wniosków i projektów o środki unijne. 

 



 
 

 
          Podczas uroczystej sesji po raz pierwszy w historii 
Redy nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Redy. W 
ten Szczególny sposób uhonorowano Metropolitę Gdańskiego 
Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Kolejne wyróżnienia i 
medale dla Zasłużonych  dla Miasta Redy przyznano:  świętej 
pamięci Stefanowi Lewińskiemu – malarzowi, Pawłowi 
Hincke – Prezesowi redzkiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, Czesławowi Kajzer – Dyrektorowi 
Energa Wejherowo, Janowi Kamińskiemu – wieloletniemu 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3, Mirii Kończal- 
trenerowi lekkoatletyki. 
 

 
 
 

WRĘCZENIE WYRÓ ŻNIENIA 
 
 

 
 

          Po części oficjalnej nastąpiły podziękowania i 
gratulacje. Dziewiąta sesja Rady miejskiej Redy zakończyła 
się występem kwartetu smyczkowego „Cztery Kolory” z 
wokalistką Magdaleną Lewandowską. 
 
 

 
 
 
 

 
DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO 

           

          W trakcie czterodniowych uroczystości Dni Redy dużo 
czasu zajęły imprezy poświęcone kulturze fizycznej i 
sportowi. Jak stwierdził burmistrz miasta Krzysztof 
Krzemiński, w Redzie mieszka dużo młodych osób i na   

 

miejscu powinni mieć możliwość udziału uczestniczenia w 
różnego rodzaju aktywności fizycznej, nie tylko w trakcie 
obchodów dni miasta ale przez cały rok.    

          W Piątek – 15 czerwca w Dzień Sportu Szkolnego na 
redzkim stadionie zaczęli sportowe obchody uczniowie  
pięciu Szkół Podstawowych. Całe przedpołudnie 
rywalizowały ze sobą w grach sportowych redzkie szkoły 
podzielone na trzy grupy. I tak, grupa pierwsza to szkoły 
podstawowe klasy I do III, w tej grupie wyniki przedstawiały 
się następująco: 

I miejsce - szkoła podstawowa nr 5 – 45 punktów 
II miejsce - szkoła podstawowa nr 2 – 32 punkty 
III miejsce - szkoła podstawowa nr 4 – 28 punktów 
IV miejsce - szkoła podstawowa nr 6– 27 punktów 
V miejsce - szkoła podstawowa nr 3 – 12 punktów 
 
          Grupa druga to szkoły podstawowe klasy IV do VI i w 
tej grupie wyniki przedstawiały się następująco: 
 
I miejsce - szkoła podstawowa nr 4 – 39 punktów 
II miejsce - szkoła podstawowa nr 5 – 34 punkty 
III miejsce - szkoła podstawowa nr 3 – 29 punktów 
IV miejsce - szkoła podstawowa nr 6– 22 punkty 
V miejsce - szkoła podstawowa nr 2 – 17 punktów 
          Grupa trzecia to dwa redzkie gimnazja, które 
zdobywając po 16 punktów oba zajęły pierwsze miejsce!!! 
 

15-LECIE ZRZESZENIA KASZUBSKO-
POMORSKIEGO ODDZIAŁ REDA 

           
          Obchody 15-lecia ZKP zainaugurowała msza św. w 
intencji zrzeszeńców w Kościele pw. WNMP. Redzki oddział 
zrzeszenia liczy 160 członków. Podczas uroczystości, które 
odbywały się w auli zespołu szkół nr 1 pięciu członków 
zrzeszenia zostało odznaczonych medalami 50-lecia , 
nadanymi przez Zarząd główny ZK-P. Otrzymali je: Ludwika 
Kubrak, Bożena Natzke, Danuta Bieńkowska, Renata Myślisz 
i Paweł Hincke. Podczas uroczystości wręczono także 
zasłużonym działaczom pamiątkowe medale z okazji 15 – 
lecia ZK-P w Redzie. Uroczystość uświetnił występ 
kaszubskiego zespołu dziecięcego Modroki ze Szkoły 
Podstawowej nr 5. 
 

TURNIEJ „BA ŚKI” 
          
          W piątek wieczorem w Sali widowiskowej MOKSiR 
rozegrał się turniej Baśki. Udział w nim brało 20 
zawodników. Zwyciężył Kazimierz Kreft, drugie miejsce 
zajął Gunter Baranowski, a trzecie miejsce Adam Płocki. 
 
 
 
 



 
 
II STRA ŻACKI SPŁYW KAJAKOWY RZEK Ą REDĄ  

           
          W sobotę 16 czerwca o godz. 10:00 znad Śluzy przy 
ulicy Nowej wystartował II Strażacki Spływ Kajakowy pod 
patronatem Burmistrza Miasta Redy. Wzięły w nim udział 23 
dwuosobowe obsady kajaków.  
 

 

   
 

Spływ obfitował w duże emocje, do pokonania była kręta, 
bystra i pełna przeszkód Rzeka Reda. Uczestnicy spływu 

przeżyli pełną błyskawic burzę na zatoce. Mokrzy, ale cali i 
zadowoleni dopłynęli do mety w Rewie. Długo będą pamiętać 

wrażenia i przeżycia ze spływu w oczekiwaniu na kolejny 
trzeci spływ kajakowy Rzeką Redą. 

 

 
 

FESTYN RODZINNY SEMEKO PRZY OCZKU 
WODNYM NAD RZEK Ą REDĄ  

 
          Największe atrakcje dla mieszkańców Redy 
przewidziano na dzień 16 czerwca (sobota)- o godzinie 14:00 
rozpoczął się festyn rodzinny przy oczku wodnym nad rzeką 
Redą. W programie było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Festyn rozpoczął się od wyborów Małej Miss i Małego 
Misstera Redy. Inicjatorem wyborów był MOKSiR w Redzie. 
Wybory te odbywały się w dwóch kategoriach: klasy I-III 
oraz klasy ”0”, a brały w nich udział dzieci z różnych szkół 
naszego miasta. Do finału dostały się dzieci wcześniej 
wybrane w eliminacjach szkolnych, które odbyły się na 
początku maja. Dzieci zaprezentowały się  w strojach: 
dowolnym, wizytowym i sportowym. W kilku słowach 
dokonały autoprezentacji, recytowały wiersze i wykazywały 
się wdziękiem artystycznym. Po bardzo burzliwych obradach, 
w strugach deszczu jury podjęło decyzję, i tak w kategorii 
klas I-III : 
Małą Miss została – Klaudia Łazińska –SP nr 4, I v-ce Miss – 
Joanna Janiak –SP nr 3, II v-ce Miss – Anna Plichta –SP nr 6; 

Małym Missterem został – Jakub Lewiński- SP nr 6, I v-ce 
Missterem- Leszek Klebba – SP nr 3, II v-ce Missterem- 
Maciej Formella – SP nr 6; 
W kategorii klas „0”- Małą Miss została – Julia Sarbak –SP 
nr 3, I v-ce Miss – Paulina Kreft –SP nr 3, II v-ce Miss – 
Natalia Mucha; Małym Missterem został- Rafał Kąkol –SP nr 
3,        I v-ce Missterem – Kacper Sokołowski –SP nr 4, II v-
ce Missterem – Michał Kloka –SP nr 3. 
          Zwycięzcy z rąk Burmistrza Miasta i Zastępcy 
Burmistrza Miasta  otrzymali puchary ufundowane przez 
Urząd Miasta w Redzie oraz przez Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie. Wszystkie dzieci otrzymały upominki z Urzędu 
Miasta oraz dyplomy i słodycze od MOKSiR-u w Redzie.   
 
 

 
WYBORY MAŁEJ MISS I MAŁEGO MISSTERA REDY   

       

 
WYBORY MAŁEJ MISS I MAŁEGO MISSTERA REDY   

 
          Po występach dzieci rozpoczął się występ i pokaz 
kowbojskiej grupy tancerzy „SALOON”. Prezentowali 
między innymi pokaz tańca western, pokaz żonglerki lassem, 
pokaz władania biczami, kankan i bójkę kowbojską; po nich 
wystąpił zespół „Nieznani Sprawcy”. Jednocześnie odbywał 
się pokaz ratownictwa medycznego. 
 

 



 
 

 
WYSTĘP ZESPOŁU „SALOON” 

 
POKAZ ZRĘCZNOŚCIOWY ZESPOŁU „SALOON” 

 
POKAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

 
          Następnie w strugach deszczu przeprowadzono finał 
Konkursu Wiedzy o Redzie.  Wcześniej odbyły się eliminacje 
szkolne, w podziale na szkoły gimnazjalne i szkoły 
podstawowe, w których wyłoniono finalistów mających 
największą wiedze na temat naszego miasta i jego historii. W 
zmaganiach wzięło udział 4 uczniów z gimnazjum oraz 12 
uczniów ze szkół podstawowych. I miejsce wśród redzkich 
gimnazjalistów zajął Przemysław Soiński, drugie Justyna 
Dobrzycka, zaś trzecie miejsce Monika Paszke. Wśród szkół 
podstawowych, najlepsza okazała się Barbara Malek, drugie 
miejsce zajął Bartosz Kręcki, a trzecie Mateusz Piekielnik. 
Zwycięzcy oraz wszystkie osoby biorące udział w tym 
konkursie dostały nagrody ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Redy. 

   
KONKURS WIEDZY O REDZIE 

 
 

             Gwiazdą wieczoru był zespół „FARBA”, koncert 
rozpoczął się o godz. 21:00 i przyciągnął liczną rzeszę 
zwłaszcza młodych mieszkańców Redy. 
 
 

 
WYSTĘP ZESPOŁU „ FARBA” 

 

 
WYSTĘP ZESPOŁU „ FARBA” 

 
           
 
 
 
 
 



 
 
 
Festyn zakończył się pięknym pokazem pirotechnicznym z 
muzyką Vangelisa w tle. 
 

 
 
 

ŚWIĘTO  RZEMIOSŁA I SPORTU 
 
          Ostatnim Dniem Obchodów (niedziela 17 czerwca) 
było Święto Rzemiosła i Sportu. W programie przewidziano 
liczne atrakcje, m.in. konkursy, turnieje tenisa i kręgli, oraz 
mecze piłkarskie. Pokazowy mecz piłki nożnej UKS 
„Jedynka” Reda kontra Arka Gdynia zakończył się wynikiem 
1:2. W konkursie przeciągania liny o Puchar Starszego Cechu 
Rzemiosł Różnych w Redzie :1miejsce zajęli Rzemieślnicy 
Reda, 2 miejsce zajęli Działacze Sportowi Redy, zaś 3 
miejsce Samorządowcy Redy. Mecz piłki nożnej 
Samorządowcy Redy - Działacze Sportowi Redy o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta Reda zakończył się 
wynikiem 4:1 dla Samorządowców. Strzelcy bramek to: Piotr 
Grzymkowski, Konrad Wargin, Kazimierz Okrój , Leszek 
Hebel ; Krzysztof Kwaśnik.  
          W Rodzinnym Turnieju Piłki Plażowej udział wzięło 9 
zespołów; wyniki przedstawiały się następująco: 1miejsce 
Kazimierz i Łukasz Kreft, 2miejsce Mirosław i Michał 
Frańczak, zaś 3miejsce Marek Janiak i Rafał Piaskowski. 
         Sportowe zmagania zakończył występ zespołu 
„SNAJPER”. 
 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 
GIMNAZJUM NR 1 W REDZIE  

  

          Wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się 24 i 
25 kwietnia 2007 roku wskazują, że młodzież Gimnazjum nr 
1 w Redzie jest bardzo dobrze przygotowana do tego 
najważniejszego na tym etapie edukacji sprawdzianu wiedzy i 
umiejętności. 

 Nasi uczniowie osiągnęli w tym roku wyniki wyższe 
od wyników powiatu wejherowskiego oraz wyników 
województwa pomorskiego i kraju. 
 W każdej części egzaminu zdający mógł uzyskać 
maksymalnie 50 punktów. Średnie wyniki szkoły w części 
humanistycznej to 32,75 punktów, a w części matematyczno-
przyrodniczej 26,67 punktów.  
 W części humanistycznej jedna z uczennic uzyskała 
maksymalny wynik (50 punktów), a co trzeci uczeń może się 
pochwalić wynikiem ponad 40 punktów. Wynik szkoły w tej 
części jest prawie o 3 punkty procentowe wyższy od wyniku 
powiatu oraz o ponad dwa punkty procentowe od wyników 
całego województwa. W tej części osiągnęliśmy wynik 
wyższy niż szkoły w Gdańsku i Sopocie.  

 Część matematyczno przyrodnicza również wypadła 
bardzo dobrze. Uzyskaliśmy wynik o ponad punkt 
procentowy wyższy od wyników powiatu wejherowskiego i o 
pół punktu wyższy niż w województwie pomorskim.  
          Uczniowie klasy  III c osiągnęli najlepszy wynik w 
historii szkoły.  Uzyskali w części humanistycznej 44,19 pkt., 
a w części matematyczno-przyrodniczej 41,23 pkt.,  łącznie 
zdobyli 85,42 punkty na 100 możliwych. Jest to wynik 
porównywalny z tym, jaki osiągnęły najlepsze szkoły w 
Polsce, między innymi Gimnazjum nr 24 przy III Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdyni.  
 
UROCZYSTE ZAKO ŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

W ZS2 W REDZIE 
           
          W czwartek 21 czerwca, w Zespole Szkół Nr 2 

w Redzie odbyło się uroczyste pożegnanie klas 6. Na 
uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta Redy: z 
– ca burmistrza - Janusz Molak i przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Polityki Społecznej – Teresa Kania oraz proboszcz 
parafii Św. Wojciecha – Zbigniew Kerlin. Najpierw, dyrektor 
szkoły, Jan Skrobul złożył podziękowania i gratulacje 
wszystkim absolwentom, rodzicom, nauczycielom i 
pracownikom szkoły. Po wręczeniu świadectw, nagród i 
listów gratulacyjnych rodzicom najlepszych uczniów odbyła 
się akademia pod łacińskim hasłem „Non scholae, sed vitae 
discimus”, przygotowana przez panią Mirosławę 
Niewiadomską oraz przy oprawie muzycznej przygotowanej 
przez panią Agnieszkę Dzienisz. Uroczystość przebiegła w 
podniosłym nastroju i nie obyła się bez chwil  smutku i 
wzruszenia ze strony odchodzących szóstoklasistów. 

 
  WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE Z KOŁA PZW 126 REDA 

  
          W ostatnim okresie bardzo dużo się działo w naszym 
kole. Były zawody i imprezy okolicznościowe: 
          20 maja we Władysławowie odbyły się zawody 
wędkarstwa morskiego z cyklu Grand Prix. Klasyfikacja:      
1. Janusz Sikorski 2. Bogdan Jarzębiński 3. Jerzy Wierzbicki 
           3 czerwca nad jeziorem Bieszkowice 
zorganizowaliśmy, jak co roku Dzień Dziecka w formie 
zawodów wędkarskich dla naszych najmłodszych. Dzieciaki 
walczyły dzielnie (i samodzielnie). W pięknym stylu wygrał 
Kacper Mejer, doskonale zapowiadający się młody wędkarz. 
Tak wyglądały wyniki: 1. Kacper Mejer 2.Michał Utecht 3. 
Michał Witkowski 4. Karolina Utecht 5. Julia Milewska 6. 
Patryk Konkol. Poza nagrodami dla zwycięzców każdy młody 
uczestnik otrzymał dyplom i furę słodyczy, był grill i 
kiełbaski. 
          17 czerwca nad jeziorem Tuchomskim odbyły się 
zawody spławikowe. Klasyfikacja: 1. Łukasz Bertrandt         
2. Karol Kreft 3. Janusz Sikorski 
Ryba brała świetnie, w ciągu 3-godzinnnej tury zawodnicy 
złowili po kilka kilogramów. 
          No i rzecz najważniejsza. W tym roku nasze koło 
wędkarskie  obchodzi 10 rocznicę założenia. Z  okazji tego 
jubileuszu spotkaliśmy się w sobótki nad jeziorem 
Bieszkowice na imprezie okolicznościowej, połączonej z 
nocnym wędkowaniem. Byli zaproszeni goście i delegacje ze 
współpracujących z nami kół. Noc była ciepła i burzowa a to 
idealne warunki dla brania węgorza. I rzeczywiście, wielu 
łowiących zameldowało się rano u sędziego wagowego z 
węgorzami. 



 
 
 

 
 
          Dziękujemy serdecznie firmie p. Dariusza Konkol z 
Redy za nieodpłatne przygotowanie poczęstunku grillowego 
na obie imprezy. Do usłyszenia po przerwie wakacyjnej.  

K. Kreft 
     

MOKS IR REDA ZAPRASZA  NA WAKACJE  Z 
KULTUR Ą 

 
Lipiec 

5 lipca,  godz. 10:00  - 14:00 – plener malarski dla 
dzieci z nagrodami, pt. „Reda za 100 lat” 
7 lipca,  godz. 18:00 – „Śpiewać każdy może”. 
Mikrofon dla każdego mieszkańca Redy 
13-14 lipca, godz. 17:00 – 24:00 – eReFeN  

(Redzki Festiwal Niezależnych) 

21 lipca godz. 10:00 – 14:00 – „Mini wioska indiańska”  

Sierpień 

2 sierpnia godz. 10:00 – 14:00 - plener malarski dla 

młodzieży pt. „Dom kultury moich marzeń” 

3, 4, 5 sierpnia – „ Wakacje z tańcem” - trzydniowe 

warsztaty taneczne dla młodzieży 

9 sierpnia – 15:00 – 20:00 – „Integracja, zabawa, 

myślenie” - warsztaty teatralne  

18 sierpnia, godz. 18:00 – Mikrofon dla każdego 

26 sierpnia, godz. 19:00 –  Wieczór rockowy   

1 września – LETNI KONCERT na pożegnanie lata  

Uwaga! NA BIORĄCYCH UDZIAŁ W NASZYCH 
ZAJĘCIACH CZEKAJĄ NAGRODY! 

Wstęp na wszystkie imprezy, które będą odbywały 
się na terenie MOKSiR Reda, oprócz warsztatów 
tanecznych, jest wolny. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 678 31 67 lub 662 08 99 28;662 08 99 20, 
oraz na naszej stronie internetowej: 
www.moksir.reda.pl 

 
SPORT W REDZIE  CO? GDZIE?  KIEDY? 

 
PIŁKA NO ŻNA (drużyny 5 osobowe) 
ROCZNIK 1995 i młodsi Wakacyjna Liga Piłki Nożnej – 
 8 turniejów 
04, 11, 18, 25 lipca 2007 r. i 01, 08, 17, 22 sierpnia 2007 r. 
prowadzący - Konrad Wargin tel. 662 089 911 
ROCZNIK 1994/1993/1992 Wakacyjna Liga Piłki Nożnej - 8 
turniejów 

05, 12, 19, 26 lipca 2007 r. i 02, 09, 16, 23 sierpnia 2007 r. 
prowadzący - Konrad Wargin tel. 662 089 911 
Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10 00, trwają do 
godz. 13 00 
JUDO - SAMOOBRONA 
UDZIAŁ: dorośli i dzieci, MIEJSCE: Sala spec. Gimn. Nr 1, 
prowadzący - Michał Kaczmarek tel. 058 678 52 13 
TERMINY: wszystkie czwartki lipca i sierpnia godz. 1800 - 
1930 (9 zajęć) 
SIATKÓWKA  - zajęcia i turnieje 
UDZIAŁ: dziewczęta i chłopcy oraz dorośli, prowadzący - 
Józef Kapczyński tel. 058 678 66 58 
MIEJSCE: Hala sportowa i boisko do piłki siatkowej 
plażowej Gimn. Nr 1 
TERMINY: wszystkie wtorki lipca i sierpnia godz. 1700 - 
1900 (9 zajęć) 
TENIS ZIEMNY  - zajęcia i turnieje 
UDZIAŁ: dorośli i dzieci, MIEJSCE: Korty ziemne 
MOKSiR, prowadzący - Andrzej Degórski tel. 603 069 856 
TERMINY: wszystkie poniedziałki i środy lipca i sierpnia 
godz. 1830 – 2000 
KOSZYKÓWKA 
MIEJSCE: Boisko asfaltowe MOKSiR, prowadzący - 
Bartłomiej Woźniak i Konrad Wargin 
ROCZNIK 1995 i młodsi: Turniej Street Ball, Termin: 
16.07.2007 r. godz. 1700 - 1900 
ROCZNIK 1992/1993/1994: Turniej Street Ball, Termin: 
6.08.2007 r. godz. 1700 - 1900 
ROCZNIK 1991 i starsi: Turniej Street Ball, Termin: 
13.08.2007 r. godz. 1700 - 1900 
Wstęp na wszystkie imprezy, które będą odbywały się na 
terenie MOKSiR Reda, oprócz warsztatów tanecznych, jest 
wolny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem tel. 058 678 31 67 lub 
662 089 928, 662 089 920, oraz na naszej stronie 
internetowej: www.moksir.reda.pl 
IMPREZY DODATKOWE 

26 lipca godz. 1730 - Występ Kabaretu "Moralnego 
Niepokoju" 

- aula Gimn. Nr 1 w Redzie, bilety do nabycia w sekretariacie 
MOKSiR-u. 

NIEPUBLICZNY   ZAKŁAD   OPIEKI 
ZDROWOTNEJ   NR  2  

W REDZIE UL .GDAŃSKA 72 ( BUDYNEK DWORCA PKP ) 
 

ZAPRASZA  
MIESZKAŃCÓW REDY I OKOLIC NA PROGRAM PROFILAKTYKI  

CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ 

CHOROBY PŁUC 
W RAMACH PROGRAMU ZAPRASZAMY  NA BEZPŁATNE  

BADANIE KARDIOLOGA  
  (  DLA OSÓB   W WIEKU 35-55 LAT ) ORAZ NA   BADANIE 

SPIROMETRYCZNE PŁUC  
 ( DLA OSÓB W WIEKU 40-65LAT ). 

JEDNOCZEŚNIE UPRZEJMIE PAŃSTWA INFORMUJEMY ,ŻE 
POSIADAMY UMOW Ę Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA 

NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE : 
 –NEUROLOGA  

-ENDOKRYNOLOGA  
-PSYCHIATR Ę 
-PSYCHOLOGA  

REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NR 0 58 678 05 77  
W GODZ.7.00-19.00 

 



 
 

 
INFORMACJA 

 
       Przypominamy, że istnieje Ustawowy obowiązek wymiany 
dowodów osobistych, wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. do 
dnia 31 grudnia 2007r. (starego typu – zielone książeczkowe). 
Istotna sprawą jest, aby wymiany dowodu nie zostawiać na ostatnią 
chwilę, co może skutkować długim oczekiwaniem w kolejce do 
złożenia wniosku i wydłużonym czasem oczekiwania na nowe 
dokumenty. Dlatego zwracamy się z prośbą o sukcesywną wymianę 
dowodów osobistych. Wnioski o wydanie dowodu osobistego należy 
składać osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich w godzinach 
pracy Urzędu. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie  
przyjmuje interesantów 

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

 


