
 
 
DRODZY CZYTELNICY ,  
Oddaję w Wasze ręce ostatni numer Biuletynu REDA kończącej się 
kadencji Burmistrza Miasta. Zapoznają się w nim Państwo, m.in. z 
największymi inwestycjami i zadaniami, które były realizowane z 
moim udziałem.    

Życzę miłej lektury! 
 
RUSZA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REDZIE 

DOFINANSOWANA Z UNII EUROPEJSKIEJ  
W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (ISPA) 

 
Histo rycznym wydarzen iem d la naszego miasta było  
podpisan ie umowy z wykonawcą  na budowę  s ieci  
kanal i zacj i  san i tarnej  i  wodociągowej  w ramach 
programu ISPA / Fundusz Spójności. Kolejny etap zakrojonego 
na szeroką skalę projektu wkroczył w fazę praktycznej realizacji. W 
wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano 
Wykonawcę dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w mieście Reda”. 
 

 
na zdjęciu od lewej: burmistrz miasta, właściciele firmy WOD-KAN 
Grzenkowicz oraz prezes PEWiK Gdynia 
 
Umowa z firmą WOD-KAN Grzenkowicz z Kartuz została 
podpisana w dniu 4 października 2006 r. Wartość zadania wynosi 
5 195 914,31 EURO brutto. W przeciągu 30 dni od podpisania 
kontraktu Wykonawca przedstawi Program Robót i Plan Płatności. 
Roboty budowlane rozpoczną się po akceptacji Harmonogramu 
przez Inżyniera i Zamawiającego, i przekazaniu terenu budowy. 
Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót w Dacie Rozpoczęcia 
wyznaczonej przez Inżyniera Kontraktu. Termin wykonania całości 
zadania wynosi 20 miesięcy. Inwestycja w mieście Reda podzielona 
została na dwa odcinki. Odcinek 1 obejmuje: 
- Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE i żeliwa o 
średnicy DN 80-250 o długości 16 286 m na terenie miasta Reda  
 

- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP, PVC o 
średnicy DN 160-315 i długości 36 751 m oraz kanalizacji 
sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 90-225 i długości 813 m 
oraz prefabrykowanych przepompowni ścieków w ilości szt. 6 
Odcinek 2 to budowa magistrali wodociągowej o średnicy DN 315 
z rur PE o długości 3560 m z SUW Reda do ul. Puckiej. 
Programem budowy objęte będą rejony: 12 – Marca, Polnej, Długiej, 
Rekowa, Leśnej, Gniewowskiej, Ogrodowej, części ul. Gdańskiej, 
Wejherowskiej. Zadanie inwestycyjne finansowane jest w 55% ze 
środków Unii Europejskiej, wkład własny miasta w inwestycję to 
kwota blisko 4 000 000zł. oraz koszty przygotowania projektu 
budowlanego.  
 

WIZYTA WOJEWODY POMORSKIEGO W REDZIE 
 
W dn iu  29 września 2006 roku Burmist rz Mias ta  
gości ł  w Urzędz ie Miasta w Redz ie Wojewodę  
Pomorskiego – P io t ra Ołowskiego.  Burmistrz zapoznał 
Wojewodę z aktualną sytuacją gospodarczą oraz stanem budżetu 
miasta. Przedstawił Wojewodzie zadania, których realizacja w 
kolejnych latach będzie miała dla naszego miasta szczególne 
znaczenie.  
 

 
na zdjęciu od lewej: Piotr Ołowski – Wojewoda Pomorski, Stanisław 
Wicki – Burmistrz Miasta Redy, Andrzej Jaworek – Zastępca 
Burmistrza Redy 
 
Są to m.in.: 
- kontynuacja realizacji programu ISPA/Fundusz Spójności w 
zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  
- działania zmierzające do przygotowania i realizacji dużego 
projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji deszczowej w 
ramach programu INTERREG IIIA 
- budowa połączenia drogowego łączącego ul. Wejherowską – 
Gniewowską – Leśną w Redzie z ul. Cegielnianą w Rumi. 



Ze szczególnym zainteresowaniem Wojewoda odniósł się do sprawy Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT). Burmistrz Miasta przedstawił stan przygotowań procesu 
inwestycyjnego oraz działania zainteresowanych samorządów na rzecz budowy Obwodnicy. 
Wojewoda w toku dyskusji zapewnił, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania z 
Marszałkiem Sejmiku Województwa Pomorskiego w celu omówienia dalszych działań w 
kierunku budowy OPAT.  
 

MIASTO REDA PRZEKAZAŁO ŚRODKI FINANSOWE NA 
ZAKUP AMBULANSU MEDYCZNEGO DLA WEJHEROWSKIEGO SZPIT ALA 

 

 
 
W dn iu  16 październ ika br .  miało  mie jsce podpisan ie umowy z 
Marszałk iem Sejmiku Województwa Pomorskiego,  dotyczące przekazania  
ś rodków f inansowych na zakup kare tk i  pogotowia .  Uroczystość odbyła się w 
Starostwie Powiatowym w Wejherowie. W imieniu naszego miasta, Burmistrz Miasta  
przekazał środki finansowe w wysokości 10 000 zł na zakup karetki pogotowia dla szpitala 
w Wejherowie. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie 
złożyła na ręce burmistrza podziękowania za dofinansowanie zakupu ambulansu 
medycznego.  
 

NOWY PARKING PRZY ULICY Ł ĄKOWEJ 
 

W dniu  13 
październ ika 

br .  Burmis t rz  
Mias ta oddał  
do użytku 
nowy parking 
przy u l i cy 

Ł ąkowej .  
Koszt budowy 
parkingu wyniósł 
117 tys. zł. 
Miasto otrzymało 

dofinansowanie 
na budowę 
parkingu ze 

starostwa 
wejherowksiego 

w wysokości  
50 tys. zł. 

Wykonawcą 
zadania, wyłonionym w wyniku przetargu była firma ZOM BRUK z Redy. Na ręce 
Burmistrza Miasta wpłynęły podziękowania od Zarządu NZOZ nr 1 w Redzie przy  
ul. Łąkowej za odnowienie nawierzchni parkingu i poprawę estetyki terenu wokół budynku 
przychodni. Nowy parking będzie służył mieszkańcom naszego miasta, pacjentom ośrodka 
zdrowia oraz parafianom kościoła p.w. WNMP.  
 
 

 
INNE INWESTYCJE MIEJSKIE 

◘ Wykonano remont  u l i cy  
Gn iewowskiej - koszt zadania – 
30 084 zł. 

◘ Zmodern izowano 
nawierzchnię  u l .  Szko lnej  na 
odcinku od ul. Mickiewicza do ul. 
Gdańskiej - koszt zadania – 622 164 zł 

◘ Oddano do użytku oświet len ie 
u l ic  – 12 Marca ( koszt 61 894 zł), 
Miodowej (koszt 46 852 zł), Karłowicza 
(koszt 6 493 zł), Cechowej (koszt 6 312 
zł), sięgacz od Puckiej (koszt 6 105 zł) 

◘ Rozpoczę to  budowę  układu  
drogowego łączącego ul. Gdańską z ul. 
Obwodową. 

◘ Wykonano przejście d la  
p ieszych łączące ul. Derdowskiego z 
ul. Spokojną – koszt zadania - 8 818 zł. 

◘ Burmistrz podjął decyzję o 
ustawien iu  nowej  wiaty 
autobusowej  w ciągu ulicy Łąkowej – 
koszt zadania ok. 11 000zł.  

◘ W listopadzie br. oddany zostanie do 
użytku dom socja lny  z 36 
mieszkaniami. 

◘ Na początku listopada br. oddany 
zostanie do użytku moni tor ing 
tunelu  dworcowego i  o toczenia 
dworca PKP. Monitoring zapewni 
bezpieczeństwo podróżnym oraz pozwoli 
na utrzymanie porządku i czystości 
tunelu – koszt zadania 128 104 zł. 

◘ Wykonane zostały tab l i czk i  z  
nazwami  nowych u l ic  (Cisowa, 
Cyprysowa, Jasionowa, Łopianowa, 
Tatarakowa, Wiklinowa, Miętowa, 
Czesława Miłosza, Dębowe Zacisze) - 
koszt zadania 6 560 zł.  

◘ Zakończona została modern izacja  
nawierzchni  u l .  Wejherowksiej  
na odcinku od Wejherowa do Redy 
 
 

OPRACOWANA ZOSTAŁA 
KONCEPCJA MODERNIZACJI 

ULICY PUCKIEJ – DROGA 
WOJEWÓDZKA NR 216 

 
Burmistrz Miasta przekazał opracowaną 
koncepcję modernizacji ul. Puckiej 
Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku oraz wystąpił do Marszałka 
Województwa Pomorskiego z prośbą o 
uwzględnienie realizacji tego zadania 
inwestycyjnego w budżecie 
województwa w roku 2007. 
Wicemarszałek Mieczysław Struk, 
podczas wizyty w Redzie, w dniu 18 
października br. zapewnił burmistrza, że 
realizacja zadania została uwzględniona 
w projekcie budżetu województwa na rok 
2007.  
 
  

 



„HISTORIA REDY” – JU Ż WKRÓTCE 
 
W pierwszych dniach listopada br. wydana zostanie po raz pierwszy 
w historii monografia miasta Redy. Opracowanie zawiera ponad 500 
stron.  
Rozdziały i ich autorzy:  
Jan Drwal – REDA – MIEJSCA I LUDZIE 
Danuta Król, Janina Kurowska – OSADNICTWO PRADZIEJOWE I 
WCZESNOŚREDNIOWIECZNE NA TERENIE REDY 
Klemens Bruski – ŚREDNIOWIECZNA REDA (GRĘZOWO I 
OKOLICZNE WSIE) 
Andrzej Groth – CZASY RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ 
Józef Borzyszkowski – REDA W PAŃSTWIE PRUSKO – NIEMIECKIM 
(1772 - 1920) 
Bogusław Breza – REDA W MIĘDZYWOJNIU I OKUPACJI  
Cezary Obracht – Prondzyński – HISTORIA REDY PO 1945 ROKU 
Jerzy Treder – NAZWY MIEJSC I MIESZKAŃCÓW REDY ORAZ ICH 
MOWA 
 
 

„Histori ę Redy” będzie można zakupić już na przełomie 
listopada/grudnia br. w siedzibie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Redzie. 
 
 

„Histori ę Redy” rozpoczyna 
SŁOWO BURMISTRZA, które prezentujemy poni żej: 

 
 

„Niemal 40 lat temu ”, w 1967 roku Reda otrzymała prawa 
miejskie. Jednak początek jej historii jest o wiele straszy, a sięga on 
też głęboko w pradzieje. Przepływająca przez miasto rzeka o tej 
samej nazwie i różne inne walory tego miejsca przez wieki 
przyciągały osadników, którzy uznawali to miejsce za najlepsze do 
życia i pracy. W miarę postępu cywilizacyjnego i zdobyczy techniki 
może malało nieco znaczenie rzeki, ale nie zmniejszało to 
atrakcyjności samego miejsca i nazwy. Przeciwnie: skrzyżowanie 
ważnych dróg komunikacyjnych z Gdańska do Szczecina (i Niemiec) 
oraz do Pucka (i na Półwysep Helski), budowa kolei, a później 
prężny rozwój Gdyni i całej trójmiejskiej aglomeracji - przyczyniły 
się do rozbudowania Redy i okolicznych osad Ciechocina, 
Pieleszewa i Rekowa, dzisiejszych dzielnic wcale już niemałego 
miasta. 

Wielowiekowy stały rozwój, a w ostatnich dziesięcioleciach 
dynamiczną rozbudowę, Reda i okolice zawdzięczają przede 
wszystkim swoim mieszkańcom: byłym i obecnym. Bez ich 
determinacji, pracowitości, zdolności i wyczucia ładu, i harmonii w 
naturze nie byłoby obecnego nowoczesnego miasta, z roku na rok 
piękniejącego. Podejmując zatem decyzję o sfinansowaniu 
niniejszego opracowania monograficznego i druku historii naszej 
miejscowości, im właśnie pragnąłem i chcę dziś tę książkę 
zadedykować. Wierzę, że każdy z nich dostrzeże w niej cząstkę 
swoich własnych losów, a nasi goście i sympatycy będą mogli 
zapoznać się z bogatą historią, kulturą, niepowtarzalnymi losami 
mieszkańców jedynego w swoim rodzaju miejsca na ziemi – Redy.  

Jednocześnie pragnę serdecznie i gorąco podziękować 
Redaktorowi całego opracowania, prof. Jerzemu Trederowi, 
wybitnemu redzianinowi i wszystkim autorom monografii za trud 
włożony w powstawanie tej książki, jak również wejherowskiemu 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej, które 
wzięło na siebie ciężar wydania książki.  

Serdecznie zapraszam do lektury pierwszej monografii historii 
naszego miasta. Mam nadzieję, że zainteresuje ona wszystkich, 
którym bliska sercu jest Reda”.  
 

Stanisław Wicki 
Burmistrz Miasta 
 
 
 
 
 
 
 

BUDOWA CENTRUM AUCHAN 
 
W dniu 23 października br. rozpoczęła się budowa centrum 
handlowo – usługowego AUCHAN w Rumi. Zgodnie z podpisanym 
pomiędzy miastem Redą a spółką AUCHAN porozumieniem 
budowa układu drogowego łączącego ul. Kosynierów w Rumi z ul. 
Obwodową w Redzie ma nastąpić w terminie do końca 2008r. 
Inwestorem zadania będzie spółka AUCHAN. Warunkiem realizacji 
zadania będzie opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu, przez który ma przebiegać przyszły układ 
drogowy oraz jego zatwierdzenie przez Radę Miejską, najpóźniej do 
sierpnia 2007r.  
 

PRZEBUDOWA SKRZY ŻOWANIA KRAJOWEJ  
„ SZÓSTKI”  Z UL . OBWODOWĄ 

Rozpoczęte zostały prace związane z przebudową skrzyżowania 
drogi krajowej Nr 6 (ul. Gdańska) z ul. Obwodową. Obecnie 
realizowane jest uzbrojenie terenu. Zakończenie robót budowlanych 
łącznie z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej planowane jest 
najpóźniej na koniec czerwca 2007 roku. 
 

KONTYNUACJA PROJEKTU BUDOWY  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

W RAMACH PROGRAMU INTERREG  IIIA 
 
W dniu 29 września br. Burmistrz Miasta Redy, Burmistrz Miasta 
Rumi i Prezydent Miasta Wejherowa wystąpili z wnioskiem do 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz  
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o dofinansowanie 
realizacji programu INTERREG IIIA – „Ochrona Wód Zatoki 
Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Reda, Rumia, 
Wejherowo)” w ramach Funduszu Spójności, działanie 3.1, 
priorytetu III Bezpieczeństwo Ekologiczne (Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013)  
 

TRWAJĄ PRACE NAD REALIZACJ Ą BUDOWY UKŁADU 
DROGOWEGO ŁĄCZĄCEGO UL. WEJHEROWSKĄ, 

DROGOWCÓW, GNIEWOWSK Ą, LEŚNĄ W REDZIE Z  
UL. CEGIELNIAN Ą, TOROWĄ W RUMI. 

 
Burmistrz Miasta podejmuje działania w kierunku przygotowania 
realizacji procesu inwestycyjnego obejmującego budowę układu 
drogowego łączącego ul. Wejherowską, Drogowców, Gniewowską, 
Leśną w Redzie z ul. Cegielnianą, Torową w Rumi. Dotychczas 
zrealizowano następujące zadania: 

- podpisano porozumienie o wspólnym działaniu Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, Burmistrzów Redy i Rumi na rzecz 
budowy układu drogowego. 

- opracowana została koncepcja programowo – przestrzenna 
przyszłego układu komunikacyjnego 

- opracowano plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
rejonu ul. Leśnej umożliwiający realizację przyszłego układu 
drogowego.  

- w wyniku procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca 
projektu budowlanego. Projekt ma być opracowany do kwietnia 
2007 roku.  

- kolejnym krokiem w drugim półroczu 2007 roku będzie złożenie 
kompletnego projektu o pozyskanie dofinansowania realizacji 
zadania ze środków unijnych.  
Powyższe zadanie inwestycyjne Burmistrz zgłosił do realizacji w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Zadanie to uzyskało akceptację 
Powiatowego Zespołu Roboczego w posiedzeniach, którego z 
ramienia miasta Redy uczestniczy Burmistrz Miasta. Budowa układu 
drogowego jest zadaniem priorytetowym i zajmuje pierwsze miejsce 
w rankingu zadań do realizacji w powiecie wejherowskim, w nowym 
okresie programowania przypadającym na lata 2007 – 2013. 

 



„R OZBUDOWA I PRZEBUDOW A OCZYSZCZALNI DĘBOGÓRZE”. 
 
12 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył w uroczystym wmurowaniu kamienia 
węgielnego pod budowę reaktora biologicznego realizowanego w ramach „Rozbudowy i 
przebudowy oczyszczalni Dębogórze”. Zadanie to jest kolejnym etapem projektu 
realizowanego w ramach Funduszu Spójności. Wartość zadania to kwota około 50 mln. zł. 
W wyniku planowanych prac oczyszczalnia ścieków „Dębogórze” zostanie przystosowana 
do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków z rejonu Gdyni, Redy, Rumi i Wejherowa oraz 
okolicznych gmin wiejskich. Wyraźnie wzrośnie skuteczność oczyszczania ścieków zgodnie 
z najsurowszymi wymaganiami dyrektyw unijnych, co przyczyni się do poprawy stanu 
czystości Zatoki Puckiej oraz powstania warunków do rozwoju gospodarczego i 
turystycznego regionu.  

 
REDA – LAUREATEM II  ETAPU AKCJI „PRZEJRZYSTA POLSKA ” 

 
18 października br. Burmistrz Miasta – 
Stanisław Wicki oraz zastępca burmistrza 
– Andrzej Jaworek uczestniczyli w 
regionalnej konferencji podsumowującej 
drugi etap akcji „Przejrzysta Polska”, do 
którego Reda przystąpiła, jako jeden z 
niewielu samorządów w Polsce i 
województwie pomorskim. 
Podsumowanie konferencji odbyło się w 
Sopocie w Pomorskim Centrum 
Samorządu Terytorialnego. Konferencję 
poprowadził przedstawiciel Rady 
Programowej akcji „Przejrzysta Polska” – prof. Jerzy Regulski. Celem kontynuacji akcji 
było utrwalenie wprowadzonych w 2005 roku rozwiązań i wdrożenie nowych zadań, 
mających na celu poprawę jakości obsługi interesantów w urzędach, zainicjowanie 

społecznej dyskusji na temat etyki w 
samorządzie oraz opracowanie 
procedury konsultacji społecznych. 
Reda została jednym z laureatów 
akcji zrealizowawszy z 
powodzeniem trzy zadania 
obligatoryjne:  
- Opracowano system i 
przeprowadzono badania opinii na 
temat funkcjonującego katalogu 
usług. 
- Opracowano procedurę 
corocznego przeglądu i monitoringu 
kodeksu etycznego urzędnika 
prowadzonego przez pracowników 
urzędu oraz społeczność lokalną. 
- Opracowano z udziałem 
społeczności lokalnej procedury 
konsultacji społecznych. 
Przypomnijmy, że akcję 
zorganizowały: Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, "Gazeta 
Wyborcza" i Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności we współpracy z 
Fundacją im. S. Batorego, Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Bankiem 
Światowym. 

 
POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA  

 
26 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady 
Zatrudnienia, które odbyło się w starostwie wejherowskim. Rada zaopiniowała pozytywnie 
wnioski pracodawców w sprawie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk 
pracy dla osób bezrobotnych oraz wnioski osób bezrobotnych w sprawie udzielenia dotacji 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wśród wniosków rozpatrzono dwa wnioski z 
Redy. Wszystkie wnioski uzyskały akceptację Rady Zatrudnienia. Ponadto zaopiniowano 
zmiany w podziale środków Funduszu Pracy na aktywne formy bezrobocia w 2006r. 
Przedstawiono informację o stanie bezrobocia w powiecie wejherowskim. Bezrobocie spadło 
o kilka punktów procentowych (ponad 5 000 osób).   
 
 
 

NZOZ  NR 2 W REDZIE OTRZYMAŁ 

UNIJNE PIENI ĄDZE NA ROZBUDOWĘ. 
 
W dniu 2 października br. Burmistrz 
Miasta – Stanisław Wicki spotkał się w 
Urzędzie Miasta w Redzie z Bogumiłą 
Kutyło – dyrektor NZOZ Nr 2 w Redzie, 
w obecności Tomasza Czabańskiego – 
dyrektora zarządu nieruchomości PKP w 
Gdańsku oraz Wicemarszałka 
Województwa Pomorskiego – 
Mieczysława Struka. Celem spotkania 
było uroczyste przekazanie środków 
finansowych na przebudowę i 
modernizację ośrodka zdrowia 
mieszczącego się siedzibie dworca PKP. 
Ośrodek zdrowia otrzymał 
dofinansowanie na rozbudowę siedziby 
w ramach ZPORR w wysokości 60% 
środków kwalifikowanych inwestycji. 
 
PODZIĘKOWANIA DLA BURMISTRZA  
 
Na ręce Burmistrza Miasta Redy 
wpłynęły podziękowania od Dyrekc j i  
Szpi ta la Spec jal is tycznego im.  
F lor iana Ceynowy w 
Wejherow ie oraz ordynatorów 
Oddziałów Urologii i Neurologii za 
wsparcie finansowe przedsięwzięcia 
modernizacji Oddziałów Urologii i 
Neurologii wejherowskiego szpitala.  
Na ręce Burmistrza Redy Stanisława 
Wickiego wpłynęły również 
podziękowania od Przewodniczące j  
Koła Pow iatowego PZN w 
Wejherow ie –  K rystyny Kohyt  
za aktywny udział w rozwiązywaniu 
trudnych problemów osób niewidomych 
i słabowidzących.  

 
CZY GRANICE ADMINISTRACYJNE 

MIASTA REDY ULEGNĄ ZMIANIE ? 
 

Do Burmistrza Miasta wpłynęły wnioski 
mieszkańców Gminy Puck 
zamieszkujących teren przyległy do  
ul. Obwodowej w Redzie o włączenie tego 
fragmentu w granice administracyjne 
miesta Redy. Burmistrz podjął rozmowy na 
ten temat z Wójtem Gminy Puck. Wójt 
zaproponował przekazanie Redzie tylko 
rejonu zabudowanego przyległego do  
ul. Obwodowej. Na taką propozycję 
Burmistrz nie wyraził zgody i w wyniku 
dalszych negocjacji Wójt Gminy Puck 
zgodził się na przekazanie terenów Mościch 
Błot o powierzchni 515,9ha łącznie z 
ujęciem wody Reda II. Rozwiązanie takie 
jest korzystne dla miasta, ponieważ z jednej 
strony zainteresowani mieszkańcy Gminy 
Puck znajdą się w granicach naszego 
miasta, a z drugiej strony miasto otrzyma 
podatek od budowli z Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji PEWiK Gdynia 
(ujęcie wody, sieci wodociągowe). 
Ostateczna decyzja należy do Rady 
Miejskiej Redy 
 
 
 
 



CO SŁYCHAĆ U NASZEGO ZESPOŁU „R EDZANIE ”? 

 
Zespół aktywnie rozwija swoją działalność promując jednocześnie 
nasze miasto, nie tylko w powiecie, ale i w całym województwie, 
podczas różnego rodzaju imprez i festynów. Zespół wziął udział 
m.in., w tegorocznym Festiwalu Pieśni o Morzu, wystąpił w 
Dębogórzu, w V przeglądzie pieśni o morzu „JANTAROWI BÔT”, 
odbywającym się pod patronatem starosty puckiego, gdzie zajął I 
miejsce, a we wrześniu br. „Redzanie” wystąpili podczas 
powiatowych dożynek w Bolszewie. 
Redzanie uświetnili swoimi występami tegoroczne obchody Dni 
Redy. Naszego zespołu nie mogło również zabraknąć na festynie 
Św. Rocha, który odbył się w tym roku w ciechocińskiej parafii już 
po raz piąty.  
 

HARMONOGRAM ZAJ ĘĆ NA PIĄTYM SEMESTRZE 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 

 
Szczegółowe informacje – Miejska Biblioteka Publiczna,  
tel.: 058 678 33 48 
 
 

INFORMACJA Z SESJI RADY M IEJSKIEJ REDY Z DNIA 25.10.2006R. 
 
25 października br. odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej Redy w 
kończącej się kadencji 2002 – 2006. Burmistrz Miasta przedstawił 
do akceptacji Radzie Miejskiej n/w projekty uchwał: 
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Leśnej, Gniewowskiej, Buczka, 
Drogowców i Wejherowskiej.  
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 
(5 projektów) 
- w sprawie ustalenia zasad sprzedaży spółdzielniom 
mieszkaniowym nieruchomości gruntowych będących w ich 
użytkowaniu wieczystym.  
Burmistrz Miasta przychylił się do wniosku Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Energetyk” oraz Wejherowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej o przedłużenie okresu obowiązywania bonifikaty w 
wysokości 80% od ceny nieruchomości, jeżeli cena sprzedaży 
zostanie zapłacona jednorazowo przed zawarciem umowy, nie 
później niż do końca grudnia 2007r.  
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 
- w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów oddania terenu 
w użytkowanie wieczyste na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Reda”.  
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na 
rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność gminy Puck 
(Rekowo Dolne). 
- w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006r. 
Wszystkie projekty uchwał uzyskały pełną aprobatę Rady Miejskiej.  
Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
Burmistrz Miasta złożyli podziękowanie wszystkim radnym za 
działalność na rzecz rozwoju miasta w kadencji 2002 – 2006.  
 

Drodzy Mieszkańcy, 
W ostatnim w tej kadencji wydaniu biuletynu REDA, 
chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy 

głosowali na mnie i wspierali w pracy burmistrza w latach 
2002 – 2006. 

Życzę wszelkiej pomyślności wszystkim Mieszkańcom Redy 
 

z poważaniem   Burmistrz Miasta Redy 
                               Stanisław Wicki 

 
II REDZKIE IMPRESJE 

 
W dniach od 6 do 9 
października br. 
odbywały się w 
Redzie II Redzkie 

Impresje 
zorganizowane przez 
Twórców Sztuki i 

Rękodzieła 
Artystycznego 

KUNSZT z Redy. 
Tegoroczne impresje 
odbywały się pod 

hasłem „Namiętności, żywioły i…” 
6 października odbyło się uroczyste otwarcie wystawy z udziałem 
przyjaciół i zaproszonych gości, wśród których byli, m.in. Burmistrz 
Miasta Redy – Stanisław Wicki, Wicestarosta Powiatu 
Wejherowskiego – Gabriela Lisius, Radni Rady Miejskiej Redy.  
Wystawione prace prezentowały różnorodną tematykę i różne 
dyscypliny – malarstwo, rysunek, haft krzyżykowy, biżuterię 
artystyczną, tkaninę artystyczną, rękodzieło, rzeźbę, fotografię i 
metaloplastykę.  
7 – 9 października wystawa czynna była dla młodzieży szkolnej i 
mieszkańców.  

 
 

DATA GODZINA TEMATYKA ZAJ ĘĆ 
4.11.06 10:00 gimnastyka rekreacyjna – 

Gimnazjum Nr 1 
8.11.06 16:30 socjologia 
15.11.06 16:30 turystyka 
18.11.06 10:00 gimnastyka rekreacyjna – 

Gimnazjum Nr 1 
22.11.06 16:30 odnowa biologiczna 
25.11.06 10:00 gimnastyka rekreacyjna – 

Gimnazjum Nr 1 
29.11.06 16:30 stomatologia 
2.12.06 10:00 gimnastyka rekreacyjna – 

Gimnazjum Nr 1 
6.12.06 16:30 socjologia 
9.12.06 10:00 gimnastyka rekreacyjna – 

Gimnazjum Nr 1 
13.12.06 16:30 medycyna 
16.12.06 10:00 gimnastyka rekreacyjna – 

Gimnazjum Nr 1 
20.12.06 16:30 religioznawstwo 
3.01.06 16:30 historia 
6.01.06 10:00 gimnastyka rekreacyjna – 

Gimnazjum Nr 1 
10.01.06 16:30 turystyka 
13.01.06 10:00 gimnastyka rekreacyjna – 

Gimnazjum Nr 1 
17.01.06 16:30 odnowa biologiczna 
20.01.07 10:00 gimnastyka rekreacyjna – 

Gimnazjum Nr 1 
24.01.06 16:30 prawo 



SZKOLNY PROJEKT SOCRATES - COMENIUS W REDZIE  
 
W roku 
szkolnym 
2006/2007 
Szkoła 
Podstawowa Nr 
3 w Redzie 
realizuje II rok 
projektu „Nasze 
regiony dawniej 
i dziś” w 
ramach 
unijnego 
programu 
Socrates 
Comenius. W 
dniach 11 – 16. 
10. 2006r. 
odbyła się w 
Redzie wizyta 
studyjna 
dyrektorów oraz wizyta robocza, w której uczestniczyli dyrektorzy, koordynatorzy oraz 
nauczyciele szkół partnerskich z Wielkiej Brytanii, Turcji, Austrii oraz Łotwy. Głównym celem 
spotkania było ustalenie szczegółowego planu pracy na rok 2006/2007. W Urzędzie Miasta 
Redy uczestnicy projektu spotkali się z Burmistrzem Miasta oraz obejrzeli i wymienili filmy, 
zdjęcia i prezentacje multimedialne, dzięki którym nauczyciele i uczniowie poznają szkoły i 
regiony partnerów, a także działania podejmowane wspólnie oraz w poszczególnych szkołach w 
I roku trwania projektu. Nauczyciele wymienili się również dobrymi doświadczeniami w pracy. 
Ważnym punktem programu była wizyta w SP Nr 3, która jest szkołą koordynującą projekt, 
oraz w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Redzie. Goście poznali stosowane tam metody i techniki 
nauczania, hospitowali lekcje i zajęcia, zapoznali się z systemem szkolnictwa w Polsce oraz 
polityką oświatową w regionie. W sali MOKSIR-u zespół „Redzanie” w swoich pięknych 
kaszubskich strojach zaprezentował gościom regionalne pieśni i tańce. Uczestnicy spotkania 
wzięli również udział w miejskich obchodach święta Komisji Edukacji Narodowej w Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Redzie. W czasie pobytu w Polsce goście zwiedzili także Gdańsk i 
Malbork. Następne spotkanie grupy partnerskiej odbędzie się w maju, w Turcji.  
(tekst: Grażyna Napieraj) 
 
„Niniejszy projekt 
został zrealizowany 
przy wsparciu 
finansowym 
Wspólnoty 
Europejskiej w 
ramach programu 
Socrates-Comenius. 
Treści samego 
projektu lub 
materiałów nie 
odzwierciedlają 
stanowiska Komisji 
Europejskiej czy 
Agencji Narodowej w 
danej sprawie, a w 
związku z tym ani 
Komisja Europejska, 
ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności”. 
 

PRZYZNANO STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM . 
Stypendia przysługiwały uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, w których rodzinach 
kryterium dochodowe na członka rodziny wynosiło maks.351 zł netto. Do Urzędu wpłynęło 308 
wniosków o stypendium. Miejska Komisja Stypendialna, która obradowała 25 października br. 
pozytywnie rozpatrzyła 289 stypendiów. Wysokość stypendium to kwota 128 zł brutto. 
Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.  
W składzie Miejskiej Komisji Stypendialnej zasiadali: Piotr Grzymkowski i Marlena 
Ziółkowska z UM Reda, Anna Sulkowska i Kamila Pionke z MOPS, pedagodzy i dyrektorzy 
redzkich placówek oświatowych. 
 

STOWARZYSZENIE „SPAW”  ORGANIZUJE WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI 
ZDROWIA PT .: „ŻYJ ZDROWO – WYPOCZYWAJ AKTYWNIE ”  – ADRESOWANE DO MIESZKA ŃCÓW REDY. 

Cykl wykładów obejmuje następującą tematykę:  
- 15 listopada 2006 r. „Choroby przewlekłe nabywane w trakcie życia człowieka” 

- 22 listopada 2006 r. Co jeść, aby być 
zdrowym” 
- 29 listopada 2006 r. „Pobudzanie 
naturalnej aktywności” 
- 6 grudnia 2006 r. „Leki klasyczne, 
ziołowe, homeopatia” 
- 20 grudnia 2006 r. „Czynniki ryzyka 
chorób przewlekłych” 
Wykłady będą odbywały się o godz. 17.00 
w Centrum „DOCENDI” (Zespół Szkół Nr 
1 w Redzie) przy ul. Łąkowej 36/38, sala 
nr 211. Wykładom będą towarzyszyły 
zajęcia sportowe z odnowy biologicznej i 
fizjoterapii, które będą odbywały się w 
soboty. Harmonogram tych zajęć zostanie 
podany na pierwszym wykładzie. 
Sponsorem warsz ta tów jes t  
Burmis t rz  Mias ta  Redy .  
Zaprasza my.  
 
WARSZTATY RÓWNYCH SZANS REDA 

2006 
Stowarzyszenie „INERA” organizuje 
szkoleniowy cykl zajęć pt.: „Warsztaty 
równych szans Reda 2006”. Zajęcia 
rozpoczną się po 15 października. Zapisy 
przyjmuje i szczegółowych informacji 
udziela zarząd Stowarzyszenia w swojej 
siedzibie w Zespole Szkół Nr 1 w Redzie 
(Centrum „DOCENDI”) pokój 211 przy 
ul. Łąkowej 36/38, tel. 58 678-43-32. 
Głównym tematem będzie umiejętność 
wprowadzania w życie własnych 
pomysłów z zakresu szeroko rozumianej 
działalności gospodarczej. 
 
WARSZTATY RYSUNKU I MALARSTWA  
Stowarzyszenie „KUNSZT” wznawia od 
października „Warsztaty rysunku i 
malarstwa”, które będą odbywały się w 
siedzibie Stowarzyszenia w Zespole Szkół 
Nr 1 w Redzie. Zapisy przyjmuje i 
szczegółowych informacji udziela zarząd 
Stowarzyszenia w swojej siedzibie w 
Zespole Szkół Nr 1 w Redzie (Centrum 
„DOCENDI”) pokój 211 przy ul. Łąkowej 
36/38, tel. 58 678-43-32. Zapraszamy 
wszystkich, którzy noszą się z zamiarem 
rysowania, malowania lub chcą doskonalić 
swój warsztat.  
 

 

 
 
 
 

KOMUNIKAT BIURA 
CMENTARNEGO W REDZIE 

 
Przypominamy o obowiązku 
dokonywania opłaty za korzystanie z 
cmentarzy komunalnych – okres ten 
wynosi 20 lat. W przypadku nie 
uregulowania zaległych opłat, kwatery 
będą likwidowane i przeznaczane innym 
użytkownikom. Istnieje duże 
zainteresowanie opuszczonymi i 
zaniedbanymi grobami w celu ich 
przejęcia pod pochówek.  
Osoby, które nie uregulowały opłat mogą 
tego dokonać w Biurze Cmentarnym przy 
ul. Gniewowskiej (przy targowisku 
miejskim) od poniedziałku do piątku w 
godzinach  
8:00 – 14:00.  



KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH – MOKSiR w REDZIE 
 

L ISTOPAD 2006 
 
03.11.06 
18:00 

ZS nr 1  Redzka Liga Piłki Siatkowej 
I Runda 

03.11.06 
18:00 

Sala kultury MOKSiR Grand Prix Redy w '' BAŚKĘ '' 
- I Runda 
/ 12 turniejów / 

10.11.06 
18:00 

ZS nr 1 Redzka Liga Piłki Siatkowej 
II Runda 

17.11.06 
18:00 

ZS nr 1  Redzka Liga Piłki Siatkowej 
III Runda 

17.11.06 
18:00 

Sala kultury MOKSiR Grand Prix Redy w '' BAŚKĘ '' 
- II Runda 
/ 12 turniejów / 

24.11.06 
18:00 

ZS nr 1  Redzka Liga Piłki Siatkowej 
IV Runda 

 
GRUDZIEŃ 2006 

 
01.12.06 
18:00 

ZS nr 1 Redzka Liga Piłki Siatkowej 
V Runda 

01.12.06 Sala kultury MOKSiR Grand Prix Redy w '' BAŚKĘ '' 
- III Runda 
/ 12 turniejów / 

08.12.06 ZS nr 1 Redzka Liga Piłki Siatkowej 
VI Runda 

13.12.06 
10:00 

ZS nr 1 Halowe Mistrzostwa Redy w 
Lekkoatletyce Dziewcząt i 
Chłopców Szkół 
Podstawowych i 
Gimnazjalnych 

15.12.06 
18:00 

ZS nr 1  Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Burmistrza Redy 

15.12.06 
18:00 

Sala kultury MOKSiR Grand Prix Redy w '' BAŚKĘ '' 
- IV Runda 
/ 12 turniejów / 

 
O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrza Miasta Redy 

z dnia 16 października 2006 r. w sprawie obwodów głosowania 
 Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 
25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760;  z 2005 r. Nr 
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) podaje się do publicznej wiadomości 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się 
głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego 
Rady Powiatu Wejherowskiego, Rady Miejskiej w Redzie oraz 
Burmistrza Miasta Redy     

           
Nr obwodu 
głosowania  

        Granica obwodu 
głosowania 

 

Siedziba  
Obwodowej 

Komisji    
    Wyborczej 

 
1. 

M.Buczka, Gniewowska od nr 
11 do końca, Jara, Krótka, 
Leśna, Objazdowa, 
E.Orzeszkowej, Piaskowa, 
Podgórna, Słoneczna, 
Spacerowa, Zbychowska, 
Żwirowa 

Przedszkole nr 1 
ul. Gniewowska 4 
tel. 678-33-95 

2. A. Asnyka, A. Mickiewicza, 
C.K. Norwida,  
Ks.Józefa Poniatowskiego, 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 
ul. 

B.Prusa, Św.Wojciecha A.Zawadzkiego10 
tel. 678-30-66 

3. Szkolna, J.Brzechwy, 
F.Ceynowy, 
Fr.Fenikowskiego,       
                Obwodowa, 
A.Zawadzkiego 
 
 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 
ul. A.Zawadzkiego 
10 
tel. 678-30-66 

 
 

4. 

Cechowa, Drogowców, 
Gdańska, Gniewowska  
od nr 1 do nr 8, Łososiowa, 
Ogrodowa, Ogrodników, 
Owocowa, Pucka od nr 1 do nr 
8, Rzeczna, Rzemieślnicza, 
Jana III Sobieskiego, Torowa, 
Warzywnicza, Wejherowska,  
Zbożowa, Zielna 

 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 
ul. H.Derdowskiego 
3 
tel. 678-33-48 

5. Łąkowa  bloki  nr 15,17,19,21 
i od nr  23 do końca, Rolnicza, 
Sportowa, Tenisowa 

Gimnazjum Nr l 
ul. Łąkowa 36/38 
tel. 678-32-44 

6. Cicha, H.Derdowskiego, Aleja 
Jana Pawła II, Łąkowa 
zabudowa jednorodzinna od nr 
1 do nr 14, nr 16 i 18 oraz blok 
nr 22, 1 Maja, Spokojna 

Gimnazjum Nr 1 
ul. Łąkowa 36/38 
tel. 678-32-44 

    
7. 

Długa od nr 58 do końca, 
Górna, Graniczna, Korzenna, 
Kościelna, Al.Lipowa nr 
nieparzyste do nr 19 i 
wszystkie  nr od 26 do końca, 
Miodowa, Okrężna, Podleśna, 
Prosta, Rekowska, Sosnowa, 
Zacisze 

Szkoła Podstawowa 
nr 5 
ul. Rekowska 36 
tel. 673-84-29 
 
 

 
8. * 

 

G.Bacewicz, Biwakowa, 
Bukowa, Chmielna, Długa od 
nr 1 do nr 57, Drużynowa, 
Gawędy, Harcerska, 
Jaśminowa, Jesionowa, 
Jęczmienna, M.Karłowicza, 
Konwaliowa, Krokusowa,  
Kwiatowa,  Al.Lipowa nr 
parzyste od nr 2 do nr 24, 
Letnia, W.Lutosławskiego, 
Łubinowa, Cz.Miłosza,  
S.Moniuszki, 12-Go Marca, 
F.Nowowiejskiego,  Owsiana, 
M.Ogińskiego, Pogodna, 
Polna, Pszenna, Pucka od nr 9 
do końca, Przemysłowa, 
Rajdowa, Rumiankowa, 
Różana, Skautów, 
Spółdzielcza, Szafranowa, 
Usługowa, Wczasowa, 
Wiejska, Wierzbowa,  
H.Wieniawskiego, Zuchów, 
Żytnia 

 
Szkoła Podstawowa 
Nr 3 
ul.Brzozowa 30 
tel. 678-30-89 
 

 
9. * 

 

Akacjowa, Brzozowa, 
Dębowa, Gajowa, Jodłowa, 
Kasztanowa, Kazimierska, 
Klonowa, Morelowa, Nowa, 
Olchowa, Parkowa, 
Płk.St.Dąbka, Poprzeczna, 
Świerkowa, Topolowa, 
Wiśniowa, Wrzosowa, 
J.Wybickiego 

 
Szkoła Podstawowa 
Nr 3 
ul. Brzozowa 30 
tel. 678-30-89 

* lokal głosowania dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 Głosowanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2006 r. w siedzibie 
Obwodowej Komisji Wyborczej w godzinach od 6,00 do 20,00.                                                                                                                    
                                                                                                            
BURMISTRZ      Stanisław Wicki 
                                                                                                          



 
  



OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta Redy 
z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w 
Redzie 

 
Na podstawie art. 94  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (teks jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547;  
zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219; Nr 102, poz. 1055; Nr 167, 
poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz.242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) podaje się 
do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych 
utworzonych dla wyboru Rady Miejskiej w Redzie  
 

Numer 
okręgu 

wyborczego 
 

Granice okr ęgu wyborczego 

Liczba 
radnych 

wybieranych 
w okręgu 

wyborczym 
1 Gniewowska od nr 11 do końca, M. 

Buczka zabudowa jednorodzinna od nr 
1 do nr 23 i nr 30, Jara, Krótka, Leśna, 
Objazdowa, Piaskowa, Podgórna, 
Słoneczna, Spacerowa, Zbychowska, 
Żwirowa 

 
1 

2 Buczka bloki od nr 25 do nr 29 i od nr 
31 do nr 39, E.Orzeszkowej 

1 

3 G. Bacewicz, Jaśminowa, M. 
Karłowicza, Konwaliowa, Krokusowa, 
Kwiatowa, W. Lutosławskiego, 
Łososiowa, 12-go Marca, Cz. Miłosza, 
S. Moniuszki,   
F. Nowowiejskiego, Ogrodników, 
Owocowa,  
M. Ogińskiego, Polna, Przemysłowa, 
Różana, Rzeczna, Rumiankowa, 
Spółdzielcza, Szafranowa, Torowa, 
Usługowa, Warzywnicza, 
Wejherowska, H. Wieniawskiego, 
Zbożowa, Zielna 

 
1 

4 Długa od nr 58 do końca, Górna, 
Graniczna, Kościelna, Korzenna, 
Al.Lipowa numery nieparzyste od nr 1 
do nr 19, oraz  wszystkie numery od  
26 do końca, Miodowa, Okrężna, 
Podleśna, Prosta, Rekowska, Sosnowa, 
Zacisze 

 
1 

5 Biwakowa, Bukowa, Chmielna, Długa 
od nr 1 do nr 57, Drużynowa, Gawędy, 
Harcerska, Jęczmienna, Jesionowa, 
Letnia, Al.Lipowa numery parzyste od 
nr 2 do nr 24, Łubinowa,  Owsiana, 
Pogodna, Pucka od nr 9 do końca, 
Pszenna,  Rajdowa, Skautów, 
Wczasowa, Wiejska, Wierzbowa, 
Zuchów, Żytnia 

 
1 

6 Brzozowa numery parzyste od nr 2 do 
nr 28, Kazimierska, Morelowa, 
Olchowa, Topolowa,  
Wiśniowa od nr 1 do nr 5, Wrzosowa 

 
1 

7 Akacjowa, Brzozowa numery 
nieparzyste od nr 1 do nr 29 oraz 
wszystkie numery od 30 do końca, 
Dębowa, Gajowa, Jodłowa, 
Kasztanowa Klonowa, Nowa, 
Parkowa, Płk.Stanisława Dąbka, 
Poprzeczna, Świerkowa, Wiśniowa od 
nr 6 do końca, J. Wybickiego 

 
 

1 

  
8  

Łąkowa bloki nr 29, 29A, 32,34 bloki 
od nr 41-70, Rolnicza, Sportowa, 

1 

Tenisowa 
9 Łąkowa bloki nr 

15,17,19,21,23,25,26,28,30,3l,33,37,39 
1 

10 Spokojna bloki nr 20,22,23,24,26, 
bloki od nr 28 do nr 37, nr 39, nr 41, 
Cicha 

1 

11 Cechowa, Drogowców, Gdańska, 
Gniewowska od nr 1 do nr 8, 
Ogrodowa, Pucka od nr 1 do nr 8, 
Rzemieślnicza, Jana III Sobieskiego 

1 

12 H.Derdowskiego, Aleja Jana Pawła II, 
Łąkowa zabudowa jednorodzinna od 
nr 1 do nr 14,16,18 i blok nr 22, 1 
Maja, Spokojna zabudowa 
jednorodzinna od nr 1 do nr 17,  
nr 21,38,40, od nr 42 do końca, bloki 
nr 25, 27 

 
 
1 

13 A.Asnyka, A.Mickiewicza, 
Ks.Poniatowskiego, Szkolna, B.Prusa 

1 

14 C. K.Norwida, Św.Wojciecha 1 
15 J.Brzechwy, F.Ceynowy, 

Fr.Fenikowskiego, Obwodowa, 
A.Zawadzkiego 

1 

 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Redzie mieści się w  
budynku Urzędu Miasta 
Redy przy ul. Puckiej 9, telefon Nr  (058) 678-80-16 lub 678-80-
09. 

Burmistrz Stanisław 
Wicki 

                      
 
 
                                                                                                                                 

OBWIESZCZENIE 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Redzie 

z dnia 25 października 2006 
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Reda 

w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o 
bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. 
U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Miejska 
Komisja Wyborcza w Redzie podaje informację o 
zarejestrowanych kandydatach:  
 
 

1. BRZEZI ŃSKA-FEINER Barbara , lat 56, wykształcenie wyższe, 
zam. Reda 
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
członek Prawa i Sprawiedliwości 
popierana przez Prawo i Sprawiedliwość 

2. KRZEMI ŃSKI Krzysztof Eugeniusz, lat 51, wykształcenie 
wyższe, zam. Reda 
zgłoszony przez KWW "WSPÓLNA REDA" 
członek Platformy Obywatelskiej RP 

3. MADEJ Jerzy Jan, lat 59, wykształcenie średnie, zam. Reda 
zgłoszony przez KWW REDA - TWOJE MIASTO 
nie należy do partii politycznej 

4. MOLAK Janusz Henryk , lat 57, wykształcenie wyższe, zam. 
Reda 
zgłoszony przez KWW JANUSZA MOLAKA 
nie należy do partii politycznej 

Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

Józef Bogusław Liszka 
 



GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe 
należące do gminy. 
Mienie komunalne aktualnie obejmuje: 
1. Grunty rozdysponowane trwale - 66,90 ha, z których:  
- oddane w użytkowanie wieczyste - 47,65 ha 
 w tym: osobom fizycznym -16,65 ha;  osobom prawnym - 31,00 ha 
- w zarządzie jednostek budżetowych i organizacyjnych gminy - 
15,87 ha 
w tym: MOKSiR - 5,78 ha; MOPS - 0,03 ha                                      
Biblioteka - 0,06 ha; Przedszkola - 1,05 ha; szkoły - 8,95 ha   
- w użytkowaniu (ogrody działkowe) - 3,38 ha 
 2. Grunty gminy zaliczone do dróg - 95,73 ha 
gminnych, wewnętrznych i przewidzianych pod te drogi                                                 
 3. Pozostałe grunty w gminnym zasobie - 49,28 ha 
W minionym okresie 2006 roku w zakresie gospodarki 
nieruchomościami  zrealizowano: 
1)  Nabycia  nieruchomości: 
- w drodze umów cywilnoprawnych: kupna-sprzedaży - 0,4902 ha na 
łączną kwotę 179.580zł. 
- w drodze umowy darowizny zawartą pomiędzy Starostą 
Wejherowskim a Burmistrzem Miasta Redy, nabyto zabudowaną 
nieruchomość Skarbu Państwa po byłym Komisariacie Policji, grunt 
o powierzchni 0,1200 ha wraz z budynkami: administracyjnym i 
gospodarczym 
- umową o nieodpłatnym rozwiązaniu użytkowania wieczystego 
gruntu z Spółdzielnią Mieszkaniową „Reda” o powierzchni 0,3694 
ha, 
- przejęcie mienia od Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-
Komunalnego „Koksik” zbędnego temu Przedsiębiorstwu 0,1300 ha 
wraz z częścią budynku stanowiącego aktualnie lokal biurowy 
MOPS o powierzchni użytkowej 174 m2 o łącznej wartości 
212.218zł 
- przejęcie z mocy prawa działek gruntów wydzielonych pod drogi 
gminne w wyniku zatwierdzenia podziałów nieruchomości (podział 
na wnioski właścicieli nieruchomości) - 0,0610 ha, których wartość 
określana jest na etapie ustalania odszkodowania, 
- w drodze decyzji Wojewody stwierdzającej nabycie z mocy prawa 
z dniem 01.01.1999r. nieruchomości zajętych pod drogi publiczne 
0,2648 ha za które ustala się i wypłaca odszkodowanie na wniosek 
właściciela nieruchomości, jeżeli został złożony do dnia 
31.12.2005r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. 
Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, z wyłączeniem nabycia z 
mocy prawa, podyktowane było pozyskaniem gruntów pod 
realizację celów publicznych tj. pod projektowaną sieć kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej, pod lokalizację stacji  
przepompowni ścieków wraz z dojazdami do niej oraz pod 
fragmenty dróg gminnych i ich  
poszerzenie. Nabycie mienia od Skarbu Państwa, od MPCK 
„Koksik” oraz  w wyniku rozwiązania użytkowania wieczystego 
gruntu ze Spółdzielnią Mieszkaniową Reda nastąpiło w formie 
nieodpłatnej, przy czym w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa i 
Spółdzielni Mieszkaniowej Reda  gmina  poniosła koszty notarialne 
i opłaty sądowe związane  z zawartymi aktami notarialnymi.         
Nabycie przez gminę z mocy prawa działek gruntu pod drogi 
następowało na podstawie: 
- art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami tj .  
w przypadku, gdy podział nieruchomości nastąpił na wniosek jej 
właściciela a w wyniku podziału wydzielono działki gruntu pod 
publiczne drogi gminne. Za tak wydzielone i przejęte działki gruntu 
przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między 
właścicielem (użytkownikiem wieczystym) a właściwym organem 
(burmistrzem), w wyniku podziału nieruchomości, skutkuje 
ustaleniem i wypłatą odszkodowania na rzecz właścicieli. W okresie 
od stycznia do 20 października 2006r. ustalono i wypłacono 
odszkodowania z tego tytułu za powierzchnię 0,5979 ha, w łącznej 
kwocie 147.150zł. W wyniku zaskarżenia decyzji o ustaleniu 
odszkodowania aktualnie toczą się dwa postępowania, tj. jedno 
przed Wojewodą Pomorskim w Gdańsku - dot. powierzchni 
0,6728ha, drugie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w 
Gdańsku - dot. powierzchni 0,9048ha. 

- art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną tj. 
w przypadku gdy decyzją wojewody następuje potwierdzenie 
nabycia przez gminę z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności za 
odszkodowaniem, co do nieruchomości zajętych do 31 grudnia 1998 
r. pod drogi publiczne gminne. Odszkodowanie ustala się i wypłaca 
według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach 
za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek złożony do dnia 
31.12.2005 r., przez właściciela. Wysokość odszkodowania ustala 
starosta decyzją administracyjną, w której nakłada również 
obowiązek wypłaty odszkodowania jednorazowo w terminie 14 dni 
od dnia gdy decyzja stanie się ostateczna.W minionym okresie 
bieżącego roku Wojewoda Pomorski stwierdził nabycie przez gminę 
z mocy prawa nieruchomości łącznego obszaru 0,2648 ha. Za tak 
nabyte grunty Starosta Wejherowski ustalił odszkodowania w formie 
decyzji. W roku bieżącym Gmina Miasta Redy z tego tytułu 
wypłaciła odszkodowanie w łącznej wysokości 86.560zł. Obecnie 
przed Wojewodą Pomorskim toczy się postępowanie o stwierdzenie 
nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Redy nieruchomości o 
łącznej powierzchni 1,2690 ha. Pozytywne decyzje stanowić będą 
podstawę do żądania odszkodowania od Gminy Miasta Redy, pod 
warunkiem, że strony w ustawowym terminie złożyły wniosek o 
ustalenie odszkodowania. 
        
Pozyskane w/w formach nieruchomości powiększają mienie gminy, 
z którego wyodrębnia się gminny zasób nieruchomości do 
zagospodarowania, korzystania i rozdysponowania zgodnie z celem i 
jego przeznaczeniem, stosownie do przepisów  
ustawy o gospodarce nieruchomościami, a działki gruntu wydzielone 
i nabyte pod drogi podlegają zasadom gospodarowania określonymi 
ustawą o drogach publicznych.       
 
2) Zbycia nieruchomości   
W okresie do 20 października 2006r. dokonano sprzedaży 
nieruchomości poprzez: 
- zbycie - sprzedaż w drodze przetargu - 0,4458 ha, 
- zbycie - sprzedaż w drodze bezprzetargowej- 0,0411 ha,  
- zbycie prawa użytkowania wieczystego na własność - 4,5319 ha, 
Generalnie gmina dokonywała sprzedaży nieruchomości w drodze 
przetargu. W tym trybie sprzedano w bieżącym roku 3 
nieruchomości przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i 2 
nieruchomości przy ul. Olchowej przeznaczonych również pod 
zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług. W przypadkach, 
gdy następowała sprzedaż gruntów na poprawę warunków 
zagospodarowania przyległych nieruchomości odbywała się ona w 
drodze bezprzetargowej. Dochody gminy ze zbycia wyżej opisanego 
mienia wyniosły 433.061,- zł. Nadto przepisy ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dawały i dają 
możliwość ubiegania się przez osoby prawne i osoby fizyczne o 
nabycie na własność posiadanego prawa użytkowania wieczystego, 
co generalnie następuje odpłatnie z wyjątkami określonymi w 
ustawie - o odpłatnym nabyciu z zastosowaniem bonifikaty w 
wysokości udzielonej przez radę gminy, bądź o nieodpłatnym 
nabyciu. Jeżeli o nabycie na własność, posiadanego prawa 
użytkowania wieczystego występuje spółdzielnia mieszkaniowa w 
związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej 
własności lokali wtedy do ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 69 
ustawy o gospodarce nieruchomościami stosowana jest uchwała 
Rady Miejskiej Nr XX/200/2004  
z dnia 24 marca 2004r. stanowiąca o możliwości, warunkach i 
wielkości zastosowania bonifikaty, zmieniona uchwałami: Nr 
XXXIII/324/2005 z dnia 30 marca 2005r. i Nr XLII/398/2006 z dnia 
23 lutego 2006r. W tym trybie, z zastosowaniem 80% bonifikaty, w 
2006r. dokonano sprzedaży użytkowania wieczystego na własność 
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Reda” łącznego obszaru 
4,5319 ha. Z tego tytułu gmina osiągnęła dochody w wysokości 
227.279,-zł. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego 
od nabywcy. Taki stan prawny skutkuje tym, iż uzyskaną cenę brutto 
pomniejsza się o 22% podatek Vat, który Gmina Miasta Redy 
zobowiązana jest odprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. 



3) Przekazywano grunty w trwały zarząd  
W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami regulowano formę prawną władania 
nieruchomościami przez jednostki organizacyjne. W trwały zarząd 
przekazano: 
- decyzją z dnia 10.03.2006 r. na rzecz MOPS zabudowaną 
nieruchomość (siedziba MOPS) działki 81/9 i 80/10 łącznego 
obszaru 0,0358 ha, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu została 
ustalona na kwotę 759,90 zł, 
- decyzją z dnia 01.02.2006 r. na rzecz MOKSiR niezabudowane 
nieruchomości, stanowiące działki nr: 766, 767/43, 765/1 i 769/6, 
łącznego obszaru 2,4209 ha, opłatę roczną z tytułu trwałego 
zarządu ustalono na kwotę 4.832,20 
- decyzją z dnia 13.03.2006 r. na rzecz MOKSiR niezabudowaną 
nieruchomość, stanowiącą działki nr: 59/12 i 59/13 łącznego 
obszaru 0,0409 ha, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu została 
ustalona na kwotę 82,40 zł. 
4) Gospodarowano mieniem w zasobie 
Nieruchomości znajdujące się w gminnym zasobie (z wyłączeniem 
dróg, ulic) do czasu trwałego rozdysponowania (sprzedaży, 
oddania w użytkowanie wieczyste, zarząd) na czas określony są 
dzierżawione na składy, bazy, uprawy polowe, ogrody 
przydomowe, handel, w zależności od popytu. W ten sposób 
wydzierżawiono w bieżącym roku ok. 1,8 ha gruntów. 
Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi: przy ul. 
Derdowskiego, przy ul. Puckiej (MŁYN), przy ul. Gdańskiej, 2 
nieruchomości, przy ul. Ceynowy, przy ul. Zbożowej  
o łącznej powierzchni 1518 m2 rozdysponowano w drodze najmu 
na cele biurowe, handlowo-usługowe, składowe. Dochód z 
dzierżaw gruntów i najmu budynków użytkowych za miniony 
okres wynosi: 217.000,-zł.  
5) Przekształcano prawo użytkowania wieczystego w prawo 
własności 
Z dniem 13 października 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 29 
lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości, która uchyliła przepisy 
wcześniejszych ustaw: z dnia 04 września 1997r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności i z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu 
przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. 
W świetle nowej ustawy mogą następować przekształcenia 
własnościowe, obejmujące wskazany w niej krąg osób. 
Przekształcenie następuje: 

- na wniosek użytkownika wieczystego, złożony do dnia 31 
grudnia 2012r., 

- w trybie decyzji administracyjnej, 

- odpłatnie w sposób określony w ustawie, z możliwością 
udzielenia bonifikaty, za zgodą rady gminy, 

- nieodpłatnie w przypadkach konkretnie wymienionych w 
ustawie, 

W trybie przepisów tej ustawy w bieżącym roku przekształciła się 
nieodpłatnie jedna osoba fizyczna. Z tytuł przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności w roku bieżącym 
osiągnięto dochody w kwocie 18.7711,- zł na które składają się 
raty roczne za przekształcenie ustalone na podstawie ostatecznych 
decyzji wydanych w latach poprzednich, w oparciu o uchylone 
przepisy.6) Ustalano opłaty adiacenckie (związane z podziałem 
nieruchomości) Opłata adiacencka ustalana jest w przypadku 
powstania i wykazania podstaw do jej ustalenia, a mianowicie 
jeżeli podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela, 
zakończony jest ostateczną decyzją zatwierdzającą podział, nie 
upłynął okres 3 lat od daty ostatecznej decyzji o podziale 
nieruchomości i nastąpił wzrost wartości dzielonej nieruchomości. 
Zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości 
wzrośnie jej wartość, burmistrz może ustalić w drodze decyzji 
opłatę adiacencką z tego tytułu. Stawkę procentową opłaty  

 

 

 

adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały w wysokości nie 
większej niż 50% różnicy wartości nieruchomości. 

W oparciu o w/w uprawnienia Rada Miejska uchwaliła stawki 
procentowe opłaty adiacenckiej w wysokości 37% różnicy 
wartości nieruchomości stosowanej do ustalenia opłaty 
adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w 
wyniku jej podziału w przypadku gdy następuje wydzielenie 
działek gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie 
istniejących dróg publicznych oraz w wysokości 25% gdy w 
wyniku podziału nieruchomości nie następuje wydzielenie działek 
gruntu pod drogi publiczne lub poszerzenie istniejących dróg 
publicznych. W świetle obowiązującej regulacji prawnej w okresie 
od stycznia do 20 października 2006r. wydano 13 decyzji o 
ustaleniu opłaty adiacenckiej, w tym: 4 decyzje, w których na 
wniosek strony opłatę rozłożono na raty, 9 decyzji, w których 
ustalono opłatę adiacencką, płatną jednorazowo, z czego w 10 
przypadkach decyzje stały się ostateczne, od 3 decyzji wniesiono 
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Gdańsku. Z uwagi na brak wzrostu wartości w 4 przypadkach 
postępowanie o ustaleniu opłaty adiacenckiej umorzono. Nadto 
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku toczą 
się trzy postępowania w związku z zaskarżeniem decyzji 
wydanych w latach poprzednich. Dochód z tytułu opłat 
adiacenckich za miniony okres 2006 roku wynosi 272.255,- zł. 

7) Zatwierdzano podziały nieruchomości 
W zakresie podziałów nieruchomości, w minionym okresie 
wydano 17 decyzji o podziale nieruchomości, w tym: 
- 14 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości na wnioski 
ich właścicieli, 
- 1 decyzję odmawiającą podziału nieruchomości, 
- 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości z urzędu 
Na skutek w/w podziałów gmina uzyskała grunty pod publiczne 
drogi gminne oraz tereny pod budowę infrastruktury technicznej.  
8) Rozpatrywano sprawy dot. pierwokupu 
Z przepisów art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
wynika, w których to przypadkach gminie przysługuje prawo 
pierwokupu nieruchomości. Dotyczy to m.in. przypadków gdy 
następuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej lub niezabudowanej 
nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa albo 
jednostek samorządu terytorialnego. W minionym okresie 2006 
roku notariusze doręczyli tut. organowi 6 aktów notarialnych - 
umów sprzedaży warunkowych celem określenia się przez 
Burmistrza Miasta w zakresie  
wykonania przysługującego gminie prawa pierwokupu. We 
wszystkich przypadkach odstąpiono od wykonania prawa 
pierwokupu. Wykonanie przysługującego gminie prawa 
pierwokupu ma wtedy sens, gdy cena  nieruchomości określona w 
umowie jest dla gminy korzystna albo gdy nieruchomość będąca 
przedmiotem sprzedaży w planie miejscowym przeznaczona jest 
na realizację  celu publicznego a cena podana w umowie jest 
niższa od sumy jaką trzeba by zapłacić  jako odszkodowanie za 
wywłaszczenie takiej nieruchomości. Wobec tego, iż elementy 
powyższe nie wystąpiły w umowach warunkowych sprzedaży, 
wykonanie prawa pierwokupu w/w nieruchomości byłoby 
nieekonomiczne i niecelowe.9) Podpisano porozumienieW dniu 
06 lipca 2006 r. pomiędzy Gminą Miasta Redy a Auchan Polska 
spółką z o.o. podpisane zostało porozumienie określające warunki 
na jakich Inwestor wykona i sfinansuje prace związanie z 
przygotowaniem i realizowaniem inwestycji polegającej na 
budowie układu drogowego na odcinku od granic z miastem 
Rumia do włączenia do ul. Gdańskiej w Redzie.Zawarcie w/w 
porozumienia zaskutkuje tym, że Miasto Reda nieodpłatnie zyska 
dodatkowe połączenie drogowe z miastem Rumia. Nadto tereny 
wzdłuż nowo projektowanej drogi od ul. Kosynierów w Rumi do 
ul. Obwodowej w Redzie zostaną objęte nowym planem 
zagospodarowania przestrzennego co pozwoli na 
zagospodarowanie i zainwestowanie części terenów dotychczas 
przeznaczonych na cele rolne (łąki i pastwiska). 



 
ARCHITEKTURA  

 
Najistotniejszą w ostatnich latach uchwałą z dziedziny polityki 
przestrzennej miasta Redy jest Uchwała Nr XXXV/335/2005 Rady 
Miejskiej Redy z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Redy, którą podjęto na wniosek Burmistrza Miasta Redy, na 
podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwała ta 
zmieniła obowiązujące do tej pory studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Redy opracowane w 1997r. i 
zmienione w 2001r. aneksem dla obszaru Rekowa Dolnego - po 
zmianie granic administracyjnych i poszerzeniu Redy. W zmianie 
studium przeprowadzono ocenę aktualności obowiązujących planów 
zagospodarowania przestrzennego uwzględniając już nowy, planowany 
układ sieci dróg ponadlokalnych w Redzie, który zasadniczo zmieni 
dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne, funkcjonalne oraz 
powiązania przestrzenne poszczególnych obszarów miasta.  
 
W 2006r. zaczęły obowiązywać następujące plany: 
1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dzielnicy 12 Marca w Redzie – części północnej we fragmencie 
obejmującym obszary o symbolach: 21ZP, 23ZL, 20U i 0.0.1 KG 
2/2 (rejon ulicy Puckiej), opubl. w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Nr 52, poz.1060 z dnia 17 maja 
2006r. 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Redy w rejonie ulic 12 Marca i Rzecznej stanowiący 
zmiany do: 

a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Pieleszewo w Redzie 

b. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy 12 Marca w Redzie - część południowa 

(opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 
52, poz.1061 z dnia 17 maja 2006r.) 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Redy w rejonie ulicy Ogińskiego (zmiana fragmentu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
12 Marca w Redzie – części południowej), opubl. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 52, poz.1062 z dnia 
17 maja 2006r. 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Redy w rejonie ulicy Wejherowskiej - zmiana m.p.z.p. 
Pieleszewo obejmująca obszar„21U” (opubl. w Dz. Urz. Woj. 
Pom. Nr 99, poz. 2037 z dnia 21 września 2006r.), 

5) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy 12 Marca w Redzie  - części południowej we fragmencie 
obejmującym obszar 3.1.RO,MN (opubl. w Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 

99, poz. 2038 z dnia 21 września 2006r.), 
6) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Spółdzielczej (opubl. w 
Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 99, poz. 2039 z dnia 21 września 2006r.). 

Wojewodzie Pomorskiemu przekazano do sprawdzenia i do publikacji 
w Dzienniku Urzędowym następujące plany zagospodarowania 
przestrzennego : 
1) Zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dzielnicy 12 Marca w Redzie – części północnej i 
południowej (zatwierdzone uchwałą nr XLVIII/449/2006 Rady 
Miejskiej Redy z dnia 20 września 2006r.) 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Redy w rejonie ulic Leśnej, Gniewowskiej, Buczka, 
Drogowców i Wejherowskiej (zatwierdzony uchwałą nr 
L/455/2006 Rady Miejskiej Redy z dnia 25 października 2006r.) 

 
Prace projektowe i przygotowawcze są prowadzone nad 10 planami i 
zmianami planów o różnym stopniu zaawansowania, w związku z 
czym kontynuację prac projektowych i dalsze etapy procedury 
planistycznej zaplanowano na koniec 2006r. i 2007r.  Wśród tych 
planów należy wymienić : 
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Redy 

obejmujący obszar pasa drogowego Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej oraz tereny przyległe; 

2) m.p.z.p. fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Leśnej, 
Gniewowskiej, Buczka, Drogowców i Wejherowskiej (2 
oddzielne opracowania : fragment obszaru przy ul. Leśnej i obszar 
w rejonie ul. Drogowców); 

3) m.p.z.p. w rejonie od południowego odcinka ulicy Obwodowej do 
granicy administracyjnej z Rumią, w którym zostanie 
zaplanowana droga łącząca ulicę Obwodową w Redzie z ulicą 
Kosynierów w Rumi; 

4) m.p.z.p. fragmentu miasta Redy – rejon Ciechocina, który 
obejmuje obszar pomiędzy ulicami Pucką, Wiejską i Jodłową, 
Akacjową i Wrzosową wraz z terenami na południe od ulicy 
Olchowej do rzeki Redy; 

5) m.p.z.p. części obszaru miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej, 
Puckiej i Wejherowskiej, obejmujący między tereny przewidziane 
pod park wzdłuż rzeki Redy. 

Aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego obejmują powierzchnię 557ha (stanowi to 41% 
powierzchni miasta po odjęciu powierzchni terenów leśnych w 
granicach administracyjnych), natomiast powierzchnia planów w 
trakcie sporządzania wynosi 379ha (po ich wykonaniu pokrycie 
obowiązującymi planami wzrośnie do 70%). Ponadto w 2007r. zakłada 
się przystąpienie do sporządzenia nowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących powierzchnię 75ha.

 
 
 

CO SŁYCHAĆ W WALDBRONN ? 
 
Nadeszła jesień a z nią 
życie społeczne i 
polityczne zaczęło 

prężniej funkcjonować.   
Wkrótce otwarty zostanie nowy posterunek policji, który powstał 
dzięki adaptacji przez Gminę budynku biblioteki, właśnie na potrzeby 
posterunku policji. Umowa przewiduje, że budynek będzie 
wynajmowany przez policję przez 10 lat i z tego tytułu policja będzie 
uiszczać Gminie opłaty. W ten sposób koszty adaptacji biblioteki na 
potrzeby posterunku policji zwrócą się.  
Z powodu starzenia się społeczeństwa Waldbronn, jak i całych 
Niemiec, potrzebne są mieszkania dla ludzi straszych, wymagających 
opieki.  Gmina planuje wybudować w tym celu pomieszczenia 
mieszkalne. Podczas ostatniego posiedzenia, Rada Gminy Waldbronn 
wyraziła zgodę na wybudowanie przez firmy prywatne 14 mieszkań 
dla ludzi starszych. Dodatkowo Gmina planuje wdrożyć większy 
projekt skierowany również bezpośrednio do ludzi starszych, 

wymagających stałej opieki. W ramach projektu ma powstać dom 
mieszkalny. Inwestycja ta wymaga scalenia gruntów pod budowę, 
należących obecnie do różnych właścicieli. Gmina chce przygotować 
teren pod budowę domu mieszkalnego, ale projekt nie znalazł 
poparcia wśród wielu radnych, stąd trudno powiedzieć czy ma szansę 
realizacji.   
Sytuacja ekonomiczna ulega w Niemczech poprawie. Waldbronn 
także oczekuje wyższych wpływów z podatków lokalnych, zwłaszcza 
wzrośnie podatek dla firm oraz od osób fizycznych. Z drugiej strony 
Gmina musi dotować lodowisko w wysokości 334 000 Euro za rok 
2006, co przewyższyło planowane wydatki na ten cel o kwotę 15 400 
Euro (liczba odwiedzających spadła w porównaniu z rokiem 2005). 
Także wkład Gminy w utrzymanie basenu będzie wyższy niż 
oczekiwano, a więc w sumie ogólna sytuacja finansowa Waldbronn 
zasadniczo się nie poprawi. W połowie listopada czeka nas również 
ciężka praca i negocjacje w związku z uchwalaniem budżetem Gminy 
na rok 2007. 
 
(Tekst: Dr. Kristian Kroschel) 



 
SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM W REDZIE Z ANNĄ DYMNĄ 

 
 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON – filia 
w Redzie serdecznie dziękuje Burmistrzowi Miasta Redy za 
dofinansowanie wyjazdu do Warszawy na zaproszenie Fundacji 
Anny Dymnej „MIMO WSZYSTKO”.  
 

Stowarzyszenie nasze zostało zaproszone do Telewizji Polskiej na 
uroczystość wręczenia „Magicznej statuetki” (Magicznego jajka) i 
przyznania tytułu „Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka”. 
Poprzez wielkie serce okazane nam mogliśmy spotkać wielu 
wspaniałych ludzi i Gwiazd Polskiej Sceny, między innymi: Annę 
Dymną, Mateusza Dzieduszyckiego, Jerzego Owsiaka, Irenę Santor, 
Jarosława Kukulskiego, Michała Bajora, Pawła Wawrzyckiego, 
Zbigniewa Zamachowskiego, Mieczysława Szczśniaka, Edytę 
Górniak, Macieja Sthura, Katarzynę Zielińską, Krystynę Tkacz, 
Justynę Steczkowską. 
Staramy się promować nasze miasto Redę zdobywając mniejsze czy 
większe sukcesy. Nasze sukcesy są Waszymi sukcesami, a my 
cieszymy się, że jesteśmy tam gdzie nas zapraszają i gdzie możemy 
być. Takie uroczystości pokazują, że to wszystko ma sens i dodają 
nam sił do dalszej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.  
 
                                                 

(tekst: Wiesława Becker i Joanna Bartkowiak) 
  
Więcej informacji: http://www.zaczarowana.pl/1-5.php  

AKCJA – SPRZĄTANIE ŚWIATA  
 
W dniach 15 – 17 września br. odbyła się na terenie Redy akcja 
„Sprzątanie Świata”, w którą, jak co roku włączyli się uczniowie i 
nauczyciele redzkich placówek oświatowych. Poniższa tabela 
przedstawia wyniki akcji. Tabela sporządzona została na podstawie 
danych ze sprawozdań przesłanych przez szkoły. 

 
 

SPOTKANIA EKOLOGICZNE  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 
 
20 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył, na zaproszenie 
Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie w X spotkaniach ekologicznych, które 
odbyły się w siedzibie szkoły. Tegoroczna edycja odbywała się pod 
hasłem „Jedna jak Słońce Ziemia”. Jak co roku honorowy patronat 
nad imprezą objęli: Burmistrz Miasta Redy i Starosta Powiatu 
Wejherowskiego.  

 
Liczba 

uczniów 
biorących 
udział w 

akcji 

Liczba 
zebranych 
worków 

Uwagi 

Zespół 
Szkół Nr 1 

Brak danych Każda z 
grup 
średnio po 
5 worków 

Akcję poprzedziła 
pogadanka o 
segregacji 
odpadów, 
recyklingu, 
ochronie 
środowiska 

Zespół 
Szkół Nr 2 

388 157  

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 2 

301 130  

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 5 

130 45 Akcję poprzedził 
apel na temat 
ekologii i zasad 
bezpieczeństwa 
podczas sprzątania  

Zespół 
Szkół 
Ponagimnaz
jalnych 

Brak danych Kilkanaście 
worków 

Przy ul. 
Drogowców 
odnaleziono worki 
z ubiegłorocznej 
akcji  

Zasadnicza 
Szkoła 
Zawodowa 

123 45  



 

 

 
 

„Moja Dzielnica-Moja Sprawa” – VI edycja 
!!! ZACZYNAMY !!! 

 
Na początku października br. na terenie wszystkich gmin 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, także 
Redy rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Moja Dzielnica – Moja 
Sprawa”. Tego roku staramy się zwrócić uwagę na korzyści dla 
środowiska oraz dla nas samych, które wynikają z segregowania 
odpadów zbieranych selektywnie. 
 
Główne cele jesiennej akcji to: 
� określenie postawy mieszkańców wobec segregacji odpadów 

surowcowych, 
� poznanie oczekiwań mieszkańców co do sposobu 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie 
zabudowy jednorodzinnej, 

� promocja selektywnej zbiórki odpadów. 
 
Prawdopodobnie do każdego z właścicieli nieruchomości dotarła 
już ulotka informacyjna dotycząca segregacji odpadów 
opakowaniowych i surowcowych. Staramy się pokazać co dzieje 
się dalej z odpadami pochodzącymi z „kolorowych pojemników”, 
czyli jakie efekty ekologiczne przynosi selektywna zbiórka. 

Szczególną uwagę zwracamy na zmianę kolorów pojemników 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych i surowcowych. Wymagają tego nowe regulacje 
prawne – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 
października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. Nr 219, poz. 
1858). 
 

 
Wszyscy, którzy aktywnie włączyli się w segregację odpadów, 
które powstają w naszych domach, mogą już teraz zauważyć, że 
firmy wywozowe stopniowo zaczynają zmieniać kolory 
pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów.  
 
W tabeli zamieszczono zmiany dotyczące kolorystyki pojemników 
do zbiórki: makulatury, szkła i plastiku. 
 

Pojemnik/worek 
na: 

Stary kolor 
pojemnika/worka 

Nowy kolor 
pojemnika/worka 

tworzywa 
sztuczne/plastik 

czerwony żółty 

makulatur ę biały niebieski 

szkło niebieski zielony 

Jednym z obowiązków właścicieli jest zbieranie powstałych na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób opisany w 
gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku. Regulamin 
jako akt prawa miejscowego uchwalany jest przez Radę Gminy 
(uchwała Rady Miasta Redy nr XLVI/444/2006 z 5 lipca 2006r.). 
Zakłada on, że odpady powstające na terenie nieruchomości należy 
zbierać w sposób selektywny. 

Obowiązek segregacji odpadów dotyczy nie tylko 
przedsiębiorców, ale także gmin i mieszkańców. Władze 
samorządowe tworzą warunki umożliwiające mieszkańcom 
segregowania śmieci poprzez stworzenie odpowiedniego systemu 
zbiórki. Zgodnie z ustawą system ten musi objąć wszystkich 
mieszkańców i zapewnić możliwość odebrania odpadów 
podzielonych na różne frakcje. Selektywna zbiórka ma 
funkcjonować tak, aby mieszkańcy mieli możliwość wydzielenia 
ze śmieci odpady opakowaniowe i surowcowe (szkło, makulatura, 
tworzywa sztuczne, metale), odpady niebezpieczne oraz 
biodegradowalne, tzw. „odpady zielone”, powstające podczas prac 
porządkowych w ogródkach, resztki kuchenne itp.).  
 

          
 

 
 
Patronat medialny nad akcją „Moja Dzielnica – Moja Sprawa” 
objęli: „Radio Gdańsk” i „Dziennik Bałtycki”. Ponadto 
współpracuje z nami Telewizja Kablowa „CHOPIN”. 
 

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 
  
 
 

 
 


