
 
SPOTKANIE BURMISTRZA Z WICEMARSZA	KIEM 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
 

 
 
14 grudnia ub. Burmistrz Miasta Redy – Krzysztof Krzemi� ski 
spotka
 si�  z Wicemarsza
kiem Województwa Pomorskiego – 
Mieczys
awem Strukiem. Tematem spotkania by
y sprawy 
dotycz� ce budowy po
� czenia drogowego ul. Obwodowej  
z ul. Puck� .  
 

SPOTKANIE Z „K ONCEPT� ” 
 
2 stycznia br. Burmistrz miasta – Krzysztof Krzemi� ski spotka
 si�  
w urz� dzie miasta z przedstawicielami firmy „Koncepta” – 
realizatora budowy pawilonu handlowego LIDL. W trakcie 
spotkania omówiono kolejno��  dzia
a�  przy robotach drogowych 
zwi� zanych z uruchomieniem osiedlowego sklepu 
samoobs
ugowego w Redzie. Firma „Koncepta” podj� 
a  
w Pa� stwowym Nadzorze Budowlanym dzia
ania maj� ce na celu 
wznowienie wykonywania robót drogowych w s� siedztwie obiektu.  
 

TRWAJ�  PRACE NAD PROJEKTEM BUDOWY KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ W RAMACH PROGRAMU INTERREG  IIIA 

 
5 stycznia br. Burmistrz miasta oraz Kierownik Referatu Inwestycji 
Urz� du Miasta w Redzie uczestniczyli w spotkaniu, w sprawie 
programu unijnego INTERREG IIIA. Spotkanie odby
o si�   
w Urz� dzie Miasta Rumi. W ramach spotkania omówiono warto� ci  
i zakresy prac projektowych budowy kanalizacji deszczowej  
w miastach: Wejherowie, Redzie i Rumi oraz mo� liwe terminy 
wykonania projektów (koncepcje rozbudowy oraz modernizacji 
systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych zosta
y ju�  
wykonane, o czym piszemy na stornie 2 Biuletynu). Przedstawiono 
równie�  parytety dzia
a�  trzech miast w I etapie realizacji kanalizacji 
deszczowej w oparciu o ww. program. Z 10 mln Euro planuje si�  
wykorzysta� : Wejherowo 4 mln Euro, Rumia 4 mln Euro, Reda 
2mln Euro.  

SPOTKANIE BURMISTRZA  
Z PRZEDSTAWICIELAMI PEWIK  GDYNIA W SPRAWIE 

BUDOWY KANALIZACJI NA TERENIE REDY 
 

5 stycznia br. Burmistrz miasta spotka
 si�  z przedstawicielami 
Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji PEWiK Gdynia.  
W spotkaniu ze strony PEWiK uczestniczyli Prezes Henryk 
Tomaszewski oraz Kierownik Dzia
u Realizacji Projektu Andrzej 
Tomasik. G
ównym tematem spotkania by
a realizacja kanalizacji  
w ulicy Le�nej. Omówiono zakres niezb� dnych zmian projektowych, 
zwi� zanych z tym robót i terminy realizacji. Ustalono, � e realnym 
terminem odbioru � cieków z budynku socjalnego jest koniec 
miesi� ca stycznia br. Podczas spotkania przeanalizowano równie�  
stan realizacji kanalizacji w pozosta
ych obszarach miasta.  
 

SPOTKANIE BURMISTRZA  
Z KOMENDANTEM POLICJI W WEJHEROWIE  

 
5 stycznia br. Burmistrz miasta oraz zast� pca burmistrza spotkali si�  
w urz� dzie miasta z Komendantem Powiatowym Policji  
w Wejherowie. Spotkanie dotyczy
o, przede wszystkim, ca
o� ci 
spraw zwi� zanych budow�  systemu monitoringu w Redzie. 
Komendant Tomasz Zieman zasygnalizowa
 konieczno��  
zatrudnienia dodatkowych osób (1 etat) do obs
ugi monitoringu 
w przypadku jego rozbudowy. Oczekiwania policji w tym zakresie 
s�  kierowane ku urz� dowi miasta. Wobec ró� nicy pogl� dów na ten 
temat ustalono, � e miasto wspólnie z policj�  b� d�  poszukiwa�  
rozwi� za�  w tej sprawie.  

 
B� DZIE NOWE ZADASZENIE TRYBUN  

NA STADIONIE MOKS IR 
 
5 stycznia br. Burmistrz miasta oraz zast� pca burmistrza spotkali si�  
z dyrektorem Miejskiego O� rodka Kultury Sportu i Rekreacji  
w Redzie w sprawie budowy zadaszenia nad trybunami stadionu. 
Zadaszenie trybun jest wymogiem prowadzenia rozgrywek ligi 
pi
karskiej w nowym sezonie. Podczas spotkania uzgodniono tryb, 
terminy i podzia
 zada�  w celu przygotowania tej inwestycji do 
realizacji.  

 
ZGROMADZENIE OGÓLNE KOMUNALNEGO  

ZWI � ZKU GMIN „D OLINA REDY I CHYLONKI ” 

 
8 stycznia br. Burmistrz miasta uczestniczy
 w sesji Zgromadzenia 
Ogólnego Komunalnego Zwi� zku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 
Na sesji podj� to uchwa
y dotycz� ce taryf za wod�  i � cieki dla stoczni 
Gdynia S.A. oraz dla PEKO sp. z o. o. obs
uguj� cej Gmin�  
Kosakowo. Dokonano wyboru sk
adu Komisji Bud� etowej  
i Rewizyjnej KZG. W sk
ad Komisji Bud� etowej weszli 
wiceprezydent Gdyni i Wejherowa, Burmistrzowie Redy i Rumi, 
Wójtowie Gmin Wejherowo i Kosakowo. Komisja przyst� pi
a do 
prac nad projektem bud� etu KZG na 2007 rok.  



SEMINARIUM NA TEMAT POPRAWY CZYSTO � CI WÓD BA	TYKU  
 
Dnia 24 listopada 2006 r. odby
o si�  w Gdyni seminarium nt. systemów odprowadzania wód 
opadowych, które by
o kolejnym etapem realizacji projektu „Poprawa czysto� ci Wód Morza 
Ba
tyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej I etap (RAINNET I)”. Projekt 
prowadzony jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Programu S� siedztwa Polska - 
Litwa - Obwód Kaliningradzki (INTERREG IIIA) i wspó
finansowany ze � rodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na seminarium, które by
o prowadzone w 
3 j� zykach - polskim, litewskim i rosyjskim, przedstawiono koncepcje rozbudowy oraz 
modernizacji systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych, wykonane dla 
wszystkich Partnerów projektu (Gmina Miasta Gdyni, Miasto K
ajpeda na Litwie, Gmina 
Kosakowo, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Wejherowo i Miasto Rumia).  
Koncepcje obejmuj�  syntez�  stanu systemów gospodarki wodnej na wybranych obszarach 
nadmorskich po
udniowo-wschodniej cz�� ci regionu Morza Ba
tyckiego i okre� laj�  
priorytetowe dzia
ania inwestycyjne maj� ce najwi� kszy wp
yw na popraw�  czysto� ci wód 
Ba
tyku. Ponadto zawieraj�  wst� pne harmonogramy przygotowania i realizacji inwestycji  
z uwzgl� dnieniem hierarchii potrzeb oraz wyliczenie kosztów ca
ego zamierzenia 
inwestycyjnego w podziale na poszczególne etapy realizacji. W seminarium uczestniczy
y 
zespo
y projektowe, które prezentowa
y opracowane przez siebie koncepcje, a tak� e go� cie  
z Kaliningradu. Obecni byli równie�  przedstawiciele instytucji maj� cych za cel zarz� dzanie 
wodami (Krajowy Zarz� d Gospodarki Wodnej z siedzib�  w Warszawie i Regionalny Zarz� d 
Gospodarki Wodnej w Gda� sku), jak równie�  przedstawiciele wydzia
ów ochrony 
� rodowiska, wydzia
ów gospodarki komunalnej i wydzia
ów inwestycji ze wszystkich gmin 
oraz miast partnerskich. Na sali nie zabrak
o osób, które opiniowa
y koncepcje (Zarz� d 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gda� sku i Nadle�nictwo Gda� sk). Kolejnym 
etapem realizacji projektu RAINNET I b� dzie opracowanie dokumentacji technicznych 
(projektowo-kosztorysowych) dla inwestycji o kluczowym znaczeniu dla poprawy czysto� ci 
wód Morza Ba
tyckiego. W ko� cowej fazie projektu przewidywana jest organizacja 
drugiego seminarium, w wyniku, którego powstanie mi� dzygminny program dzia
a�   
w zakresie poprawy funkcjonowania systemów gospodarki wodnej. 
Program ten zostanie przekazany do miast i gmin zlokalizowanych w obszarze nadmorskim 
pó
nocnej Polski, zachodniej Litwy oraz obwodu kaliningradzkiego. 

dr in� . Monika Grocholewska 
Asystent Koordynatora Projektu 

S³owo o projekcie: 
Poprawa czysto� ci Wód Morza Ba
tyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej  
I etap (RAINNET I) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Program S� siedztwa INTERREG 
III A Polska - Litwa - Obwód Kaliningardzki. 
 
Uczestnikami programu jest sze� ciu partnerów: Gmina Miasta Gdyni, Miasto K
ajpeda na 
Litwie, Gmina Kosakowo, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Wejherowo i Miasto Rumia 
Celem przedsi� wzi� cia jest zmniejszenie ilo� ci zanieczyszcze�  odprowadzanych z wodami 
opadowymi i powierzchniowymi do Morza Ba
tyckiego. G
ówne dzia
ania obejmuj� : 
opracowanie koncepcji rozwoju systemów gospodarki wodnej oraz przygotowanie dla 
wszystkich partnerów dokumentacji technicznych inwestycji o kluczowym znaczeniu dla 
poprawy czysto� ci wód Ba
tyku. Ca
kowity koszt projektu wynosi 1 387 026 EUR, w tym 
dofinansowanie z EFRR wynosi 994 049 EUR. Gmina Miasta Reda otrzyma 111 047 EUR, 
a wk
ad w
asny gminy w realizacji projektu wyniesie 157 000 PLN. 
Planowane zako� czenia realizacji projektu - czerwiec 2007. 
 

POSIEDZENIE RADY METROPOLITARNEJ ZATOKI GDA� SKIEJ  
 
28 grudnia ub. Burmistrz miasta uczestniczy
 w kolejnym posiedzeniu Rady Metropolitarnej 
Zatoki Gda� skiej, które odby
o si�  w Urz� dzie Miasta Gdyni. W spotkaniu uczestniczyli 
równie�  prezydenci Gdyni i Wejherowa oraz Burmistrz Rumi. Podczas spotkania omówiono 
sprawy dotycz� ce:  
 
- prac nad utworzeniem Zwi� zku Komunikacyjnego – zapoznano si�  z poprawionym 
statutem Zwi� zku, jego systemem organizacyjnym oraz sposobem finansowania 
komunikacji.  
 
- budowy kanalizacji deszczowej w miastach, w oparciu o program INTERREG IIIA. 
Poruszono kwesti�  zmiany kryteriów kwalifikacyjnych programu w celu umo� liwienia 
dofinansowania ze � rodków unijnych przysz
ych inwestycji. 
 
- budowy Obwodnicy Pó
nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) – wa� nego dla naszego 
regionu po
� czenia drogowego. Ustalono, � e lobbingowi na rzecz budowy OPAT na 
szczeblu centralnym b� dzie przewodzi
 Prezydent Miasta Gdyni.  
 
 

 
 

ZMIANY W GODZINACH 
FUNKCJONOWANIA URZ� DU 

M IASTA W REDZIE  
Zarz� dzeniem Burmistrza Miasta 
Redy – Krzysztofa Krzemi� skiego 
od 1 lutego br. zmianie ulegaj�  
godziny funkcjonowania urz� du.  
Zmiana dotyczy poniedzia
ku.  
W tym dniu urz� d b� dzie czynny od 
godziny 9:00 do godziny 17:00, aby 
u
atwi�  klientom za
atwianie spraw 
urz� dowych. W pozosta
e dni 
tygodnia godziny funkcjonowania 
pozostaj�  te same, tzn.: wtorki, 
� rody, czwartki od 7:30 do 15:30  
w pi� tki od 7:30 do 15:15.  
Od 1 lutego br. zmianie ulegaj�  
godziny przyj��  interesantów. 
Burmistrz b� dzie przyjmowa
  
w poniedzia
ki od godziny 13:00 do 
17:00. 
 

SPOTKANIA DLA OSÓB 
NIEPE	NOSPRAWNYCH  

 
Miejski O� rodek Pomocy Spo
ecznej  
w Redzie przy ul. Derdowskiego 25 
zaprasza osoby niepe
nosprawne ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepe
nosprawno� ci lub równowa� nym 
orzeczeniem ZUS lub KRUS na 
spotkania w ramach projektu – 
„Aktywizacja zawodowa osób 
niepe
nosprawnych". 
Spotkania odbywaj�  si�  w ka� d�  � rod�  
do 31.01.2007r.,w godzinach od 15:00 do 
17:00. Spotkania prowadzi 
przedstawiciel Stowarzyszenia Marfan 
Polska z siedzib�  w Gdyni, w ramach 
realizacji projektu "Aktywizacja 
zawodowa osób niepe
nosprawnych". 
Udzia
 w spotkaniach jest bezp
atny. 
 
HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA 

MATERIA	ÓW DO BIULETYNU 
„REDA – MIEJSKI BIULETYN 

INFORMACYJNY” W 2007 ROKU. 

 
L.p miesi� c 

wydania  
 

termin dostarczenia 
materia
ów  
 

1. Stycze�  2.01.2007 
2. Luty 1.02.2007 
3. Marzec 5.03.2007 
4. Kwiecie�   2.04.2007 
5. Maj 7.05.2007 
6. Czerwiec 4.06.2007 
7. Wrzesie�   3.09.2007 
8. Pa� dziernik 1.10.2007 
9. Listopad 1.11.2007 
10. Grudzie�  3.12.2007 
 
Burmistrz Miasta Redy zastrzega sobie 
prawo do zmian w harmonogramie. 
Materia
y do Biuletynu mo� na przesy
a�  
w formie elektronicznej na adres 
promocja@reda.pl.  
 
 



 
PRZEDSZKOLAKI Z WIZYT �  U BURMISTRZA MIASTA  

 

 
 
20 grudnia 2006r. grupa dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 1  
w Redzie wraz z wychowawc�  odwiedzi
y Burmistrza Miasta – 
Krzysztofa Krzemi� skiego i z
o� y
y � yczenia � wi� teczne,  
i noworoczne. (Na zdj� ciu spotkanie w gabinecie burmistrza). 
 

SPOTKANIE OP	ATKOWE POLSKIEGO ZWI � ZKU 
EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW .  

ODDZIA	 W REDZIE .  
 
 
14 grudnia 2006 roku, w siedzibie Ochotniczej Stra� y Po� arnej  
w Redzie odby
o si�  spotkanie op
atkowe Polskiego Zwi� zku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz osób niepe
nosprawnych.  
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Redy - Krzysztof 
Krzemi� ski, Przewodnicz� cy Rady Miejskiej Redy - Janusz Molak 
(obecnie zast� pca burmistrza), cz
onkowie Zwi� zku oraz 
Przewodnicz� cy Okr� gu - Marian Bia
kowski, Sekretarz - Jan 
Paw
owski, Przewodnicz� cy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
Obro� ców Ojczyzny - Tadeusz Kisielewski, Przewodnicz� cy 
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Oddzia
 w Redzie – Pawe
  
Hincke, przedstawiciel Pos
a na Sejm RP - Paw
a Kaczy� skiego, 
Dyrektor Szko
y Podstawowej Nr 5 - Ewa Uberman oraz dzieci  
z SP 5, które przedstawi
y jase
ka w j� zyku kaszubskim.  
Jase
ka przygotowane by
y pod kierunkiem pani Renaty My� lisz, 
nauczycielki j� zyka kaszubskiego. Zaproszeni emeryci oraz 
przedstawiciele samorz� du ogl� dali przedstawienie z du� ym 
zaciekawieniem. Dzi� ki uczniom na twarzach go� ci pojawi
 si�  
wyraz zadumy, rado� ci na czas zbli� aj� cych si�  � wi� t Bo� ego 
Narodzenia. Tradycyjnie podzielono si�  op
atkiem, z
o� ono � yczenia 
�wi� teczne i noworoczne oraz � piewano kol� dy. Podczas spotkania 
odby
a si�  loteria fantowa na rzecz chorych cz
onków 
Stowarzyszenia oraz z
o� ono podzi� kowania osobom wspieraj� cym 
Stowarzyszenie.  
 

INFORMACJA DLA U � YTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH 
 
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  
o przekszta
ceniu prawa u� ytkowania wieczystego w prawo 
w
asno� ci nieruchomo�ci ( Dz. U. Nr 175, poz. 1459) istnieje 
mo� liwo��  przekszta
cenia prawa u� ytkowania wieczystego  
we w
asno�� .  
Z �� daniem przekszta
cenia prawa u� ytkowania wieczystego  
w prawo w
asno� ci mog�  wyst� pi� : 

- osoby fizyczne, b� d� ce w dniu wej� cia w � ycie ustawy 
u� ytkownikami wieczystymi nieruchomo�ci zabudowanych na 
cele mieszkaniowe lub zabudowanych gara� ami albo 
przeznaczonych pod tego rodzaju zabudow�  oraz nieruchomo�ci 
rolnych.  

- osoby fizyczne i prawne b� d� ce w
a� cicielami lokali, których 
udzia
 w nieruchomo�ci wspólnej obejmuje prawo u� ytkowania 
wieczystego,  
- spó
dzielnie mieszkaniowe b� d� ce w
a� cicielami budynków 

mieszkalnych lub gara� y. 
 
Z wnioskiem o przekszta
cenie wy�ej przywo
anych nieruchomo�ci 
mog�  wyst� pi�  równie�  osoby fizyczne b� d� ce nast� pcami prawnymi 
osób wskazanych wcze�niej. Nadto w odniesieniu do osób fizycznych 
i prawnych b� d� cych w
a� cicielami lokali z �� daniem 
przekszta
cenia mog�  wyst� pi�  osoby, które naby
y udzia
  
w u� ytkowaniu wieczystym po dniu wej� cia w � ycie ustawy. 
Uprawnieni mog�  wyst� pi�  z wnioskiem do dnia 31 grudnia 2012r. 
Osoba, na rzecz której zosta
o przekszta
cone prawo u� ytkowania 
wieczystego w prawo w
asno� ci nieruchomo�ci, jest zobowi� zana do 
uiszczenia dotychczasowemu w
a� cicielowi op
aty z tytu
u tego 
przekszta
cenia, z wy
� czeniem osób wskazanych w ustawie do 
nieodp
atnego przekszta
cenia. 
 
Od tej op
aty mo� e by�  udzielona bonifikata.  
Rada Miejska w Redzie w uchwale nr XLIV/424/2006 z dnia 24 maj 
2006r. wyrazi
a zgod�  na udzielenie bonifikaty od op
aty z tytu
u 
przekszta
cenia prawa u� ytkowania wieczystego w prawo w
asno� ci 
nieruchomo�ci gruntowych stanowi� cych w
asno��  Gminy Miasta 
Redy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych 
na tego rodzaju zabudow	  w wysoko� ci: 

- 80% w przypadku, gdy op
ata za przekszta
cenie zostanie 
zap
acona jednorazowo, 
- 60% w przypadku, gdy op
ata za przekszta
cenie zostanie 
roz
o� ona na raty. 

 
Op
ata za przekszta
cenie prawa u� ytkowania wieczystego w prawo 
w
asno� ci nieruchomo�ci mo� e by�  zap
acona jednorazowo lub 
mo� e zosta�  roz
o� ona na raty, na czas nie d
u� szy ni�  10 lat,  
a niesp
acona cz���  op
aty podlega oprocentowaniu przy 
zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 
stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelno��  gminy z 
tytu
u niesp
aconej cz�� ci op
aty podlega zabezpieczeniu przez 
ustanowienie hipoteki.  
Druk wniosku o przekszta
cenie mo� na pobra�  na stronie 
internetowej tut. Urz� du www. reda pl 
 
Szczegó
owych informacji i wyja� nie�  w powy� szej sprawie mo� na 
uzyska�  w Referacie Gospodarki Nieruchomo�ciami tut. Urz� du, 
pokój nr 14 - telefon: (058) 678 80 14  lub  (058) 678 80 34 
 
 

NOWE ZASADY POBORU OP	ATY SKARBOWEJ  
 
 
Od 1 stycznia 2007 r. nie ma ju�  op
aty skarbowej w formie 
znaczków. Zamiast tego wnosimy op
at�  skarbow�  w kasie Urz� du 
Miasta w Redzie lub przelewem na rachunek bankowy urz� du. 
Referat Finansowy Urz� du Miasta w Redzie informuje, � e od dnia  
1 stycznia 2007 r. wesz
y w � ycie nowe przepisy dotycz� ce op
aty 
skarbowej. Zmieni
y si�  zarówno zasady poboru jak i jej wysoko�� . 
Zlikwidowano mi� dzy innymi mo� liwo��  wnoszenia op
aty 
skarbowej w formie znaków op
aty skarbowej 
Od 1 stycznia 2007 r. wnosimy op
at�  skarbow�  w kasie Urz� du 
Miasta w Redzie lub przelewem na rachunek bankowy urz� du. 
Kasa mie� ci si�  w pok. nr 2, czynna jest w: 
poniedzia
ek 8:00 - 16:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, pi� tek 
7:30 - 15:15. 
Rachunek Urz� du Miasta w Redzie: Kaszubski Bank Spó
dzielczy 
71 8350 0004 0000 6006 2000 0010 
W tytule op
aty nale� y okre� li �  spraw� , w jakiej wnoszona jest 
op
ata. Przy wp
atach w Kaszubskim Banku Spó
dzielczym  
w Redzie nie jest pobierana prowizja. 
 
 
 



 
AKCJA WIGILIJNY STÓ	 2006 

 

 
 
 
W dniach 15-17 grudnia 2006r Liceum Ogólnokszta
c� ce 
przy ZSP w Redzie przeprowadzi
o kolejny raz z rz� du akcj�  
"Wigilijny stó
", której celem jest zbiórka � ywno� ci  
w marketach: Biedronka i Polo Market na terenie Redy. 
Produkty zebrane przez m
odzie�  w ramach tej akcji ka� dego 
dnia by
y odbierane przez Ochotnicz�  Stra�  Po� arn�   
i przekazywane do MOPS, który wraz z Urz� dem Miasta 
rozdzieli
 je rodzinom najubo� szym z Redy, aby wzbogaci�  
ich rado��  prze� ywania � wi� t Bo� ego Narodzenia. Liceum 
Ogólnokszta
c� ce przy Zespole Szkó
 Ponadgimnazjalnych 
w Redzie serdecznie dzi� kuje mieszka� com Redy za 
produkty � ywno�ciowe, które wrzucali do koszyków. Zebrano 
oko
o 30 kartonów � ywo�ci. Obdarowanych zosta
o 30 rodzin 
wielodzietnych. Podzi� kowania kierowane s�  równie�  na r� ce 
wolontariuszy, dzi� ki którym akcja mog
a zosta�  
przeprowadzona.  
  
Oto oni: 
KLASA IA : Krzysztof Dybowski, Krzysztof Kuchnowski, 
Natalia Chalimoniuk, Maja Budzisz, Alina Janzen, Sylwia 
Miotk, Magda Kas, Patrycja Skrzypczy� ska, Magda 
Ciskowska, Adam Kostecki, Ola Zuchowicz, Dorota 
Swakowska, Ola Struck, Karolina Stelmach  
KLASA IB : Malwina Jeka, Monika Klein, Maja Fularczyk, 
Igor Czarnecki, Micha
 Dawidowski, Kornelia Labudda 
KLASA IIA : Ola Radtke, Marta M� czkowiak  
KLASA IIB : Karolina B� kowska, Paulina Bach, Wojtek 
Animucki, Jakub Kazub, Zuzia Reszka, Marta Szyma� ska, 
Paula D� browska, Paulina Ciskowska  
KLASA IIIC : Kasia Kwa� nik, Marek Kustusz, Olimpia 
Mi
osz  
KLASA IIIA : Katarzyna Madura, Marlena Konkel Beata, 
Bulenda, Marcelina Elwart, Marta Zarecka 
 
 
Burmistrz Miasta Redy sk
ada serdeczne podzi� kowania uczniom 
Liceum Ogólnokszta
c� cego w Redzie wraz z opiekunami   
p. Krystynie Rathnau - Zatwarnickiej i p. Hannie Kwa�ny  
za zorganizowanie Akcji "Wigilijny Stó
". Podzi� kowania kieruje 
równie�  do Miejskiego O� rodka Pomocy Spo
ecznej w Redzie oraz 
Ochotniczej Stra� y Po� arnej w Redzie za pomoc przy organizacji 
zbiórki oraz do wszystkich ofiarodawców. 
 
 

JUBILEUSZ 50 – LECIA � LUBU 13 PAR MA	 � E� SKICH Z REDY 
  

 
 
Burmistrz Miasta Redy – Krzysztof Krzemi� ski go� ci
 w Urz� dzie 
Miasta 13 par ma
� e� skich, które obchodzi
y 50 rocznic�  � lubu. 
Burmistrz miasta z
o� y
 dostojnym go� ciom � yczenia z okazji 50 lat 
ma
� e� stwa. Uroczysto� ci towarzyszy
 zespó
 „Redzanie”, który 
zabawia
 go� ci kaszubskimi piosenkami oraz kol� dami. A oto 
szanowni jubilaci: Jadwiga i Bernard Bulczak, Gertruda i W
adys
aw 
Modrzejewscy, Irena i Leon Borscy, Janina i Leon Jong, Maria  
i Edmund Koseccy, Aniela i Wincenty Krajewscy, Maria i Jerzy 
Pioch, Helena i Stefan Rewa, Maria i Ludwik Rychlak, Zofia  
i Zygmunt Uhlenberg, Stanis
awa i Boles
aw Wolszon, Jadwiga  
i Wies
aw Zakrzewscy, Teresa i Bernard Zieli� scy. 

 
GRUDNIOWE SPOTKANIA W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 

 

Grudzie�  to tradycyjny czas przygotowywania si�  do � wi� t, 
podsumowywania odchodz� cego roku. 
W Szkole Podstawowej nr 6 zado�� uczyniono tradycji. 
20 grudnia br. pracownicy szko
y spotkali si�  na wieczorze 
wigilijnym, gdzie z
o� ono sobie � yczenia i podzielono op
atkiem. 
Dla ca
ej spo
eczno� ci szkolnej wa� ny by
 tak� e dzie�  22 grudnia - 
ka� da z klas uczestniczy
a w spotkaniu op
atkowym oraz 
„Jase
kach”, które pod opiek�  J. Kry� a, K. Gajkowskiej i G. Tamas 
przygotowali uczniowie klas pierwszych i czwartej. (aka).             
 

HISTORIA REDY JU �  W SPRZEDA� Y 
Wydana zosta
a „Historia Redy” pod redakcj
   
prof. dr hab. Jerzego Tredera. Ksi
� k	  mo� na 
zakupi�  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie, 
w cenie 50 z
.  
 



 
MIEJSKI O� RODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W REDZIE 

UL.	 � KOWA 59  TEL/FAX: 678-31-64 
INFORMUJE DZIECI I M	ODZIE �  O NAST� PUJ� CYCH KO	ACH ZAINTERESOWA �  Z 

DZIEDZINY KULTURY I SPORTU W ROKU 2006 – 2007 
 

   Zaj� cia kulturalne: 
Rodzaj zaj��  Miejsce i termin Adresat zaj��  Prowadz� cy 

 
ZAJ � CIA 

TANECZNE 
(Zespó
  Soto le 

Stelle) 

Gimnazjum nr 1 
Pi� tek 17:00 – 19:00 

Sala Korekcyjna 

Dzieci starsze i 
m
odsze 

Beata Witkowicz 
678-38-68 

ZAJ� CIA 
TEATRALNE 

Szko
a Podstawowa nr 
3 w Redzie 

Czwartek 15:00 – 18:00 
Dzieci m
odsze Maria 

Szymoniak 

KO	O 
REGIONALNE 

Szko
a Podstawowa nr 
5 w Rekowie 

Czwartek 15:15 – 16:50 
Dzieci m
odsze Renata My� lisz 

TKANINA 
ARTYSTYCZNA 

Sala Widowiskowa 
MOKSiR 

� roda 17:00 – 20:00 

Dzieci, m
odzie� , 
doro� li 

Zofia Magulska 
678-68-22 

SEKCJA HAFTU 
Sala Widowiskowa 

MOKSiR 
� roda 17:00 – 20:00 

Dzieci, m
odzie� , 
doro� li 

Alicja Kolberg 
678-52-02 

ZAJ� CIA 
PLASTYCZNE 

OPP 

Sala Widowiskowa 
MOKSiR 

Poniedzia
ek godz. 
16:00 – 21:00 

Dzieci, m
odzie�  
Agnieszka 
Koz
owska 

 

ORKIESTRA 
D� TA 

Szko
a Podstawowa nr 
6 

Czwatki od 17:00 
M
odzie� , doro� li Jan Frankowski 

ZESPÓ	  
WOKALNY 

 

Sala Widowiskowa 
MOKSiR 

Pi� tek od 16:00 
M
odzie�  Bart
omiej Kunc 

ZESPÓ	 
BALETOWY 

Gimnazjum nr 1 w 
Redzie 

Sobota od 12:00 – 
14:00 

Dzieci, m
odzie�  Pola Kapczy� ska 

KO	O 
EUROPEJSKIE 

Gimnazjum nr 1 w 
Redzie 

Wtorki od 14:30 – 
15:20 

M
odzie�  	ukasz Kami� ski 

                                                 Zaj� cia sportowe: 
Pi
ka no� na Hala Sportowa ZS nr1 

Soboty - Godz.12.00-
13.30 

Ch
opcy 
Szkó
 Podst. 

Marek 
Leszczy� ski 

Pi
ka no� na Hala Sportowa ZS nr1                                               
Niedziele - 

Godz.11.00-12.30 

Ch
opcy 
Szkó
 Gim. 

Jaros
aw 
Sapi� ski 

Pi
ka siatkowa Hala Sportowa ZS nr1 
Wtorki i Czwartki - 
Godz. 17.00-19.00 
oraz Soboty -Godz. 

10.00-12.00 

Dziewcz� ta 
Szkó
 Podst. i 

Gimnazjalnych 

Józef 
Kapczy� ski 

Pi
ka siatkowa Hala Sportowa ZS nr1                                               
Soboty - Godz.10.00-

12.00 

Dziewcz� ta 
Szkó
 Podst 

Anita Namiotko 

Judo     Hala Sportowa ZS 
nr1                                                

Wtorki i Czwartki 
Godz.18.00-19.30 

Dziewcz� ta i 
Ch
opcy Szkó
 

Podstawowych i 
Gimnazjalnych 

Micha
 
Kaczmarek 

Koszykówka  Hala Sportowa ZS nr1             
Czwartki - Godz. 

19.00-20.30  
oraz Soboty - Godz. 

13.30-15.00 

Ch
opcy 
Szkó
 Podst. 

Bart
omiej 
Wo� niak 

Tenis sto
owy  Sala Sportowa SP nr 2                                                    
Wtorki i Czwartki 

Godz. 15.00 - 17.00 

Dziewcz� ta i 
Ch
opcy Szkó
 

Podstawowych i 
Gimnazjalnych 

Tadeusz Gawe
 

Tenis ziemny  Hala Sportowa ZS nr1                                             
Poniedzia
ki - Godz. 

18.30-20.30 

Dziewcz� ta i 
Ch
opcy Szkó
 

Podstawowych i 
Gimnazjalnych 

Andrzej 
Degórski 

                                                                                                                                                                        
Z proponowanych zaj��  korzysta�  mog�  wszystkie dzieci ucz� szczaj� ce do ró� nych szkó
 w mie�cie. 
Oprócz zaj��  plastycznych OPP pozosta
e zaj� cia s�  bezp
atne. 

 
 

XII  M IEJSKI KONKURS 
BO� ONARODZENIOWY  

W REDZIE ROZSTRZYGNI � TY ! 
 
 
W tym roku ju�  tradycyjnie organizatorem 
Miejskiego Konkursu Bo� onarodzeniowego w 
Redzie by
 Zespó
 Szkó
 nr 2, Parafia � w. 
Wojciecha i MOKSiR. Konkursowi 
�wi� tecznemu towarzyszy
a coroczna zmiana 
tematyki prac i technik wykonania - oprócz 
szopki rodzinnej odby
 si�  konkurs kart 
�wi� tecznych. Szopka rodzinna jest trudnym 
projektem, wymagaj� cym wysi
ku czasem 
ca
ej rodziny i dlatego w tym roku by
o ich 
nieco mniej. Najciekawsza okaza
a si�  szopka 
Weroniki Kreft i Ireny Stasiak, która zosta
a 
wykonana z zapa
ek, ale w do��  
niekonwencjonalny sposób, gdy�  wypalone 
zapa
ki pos
u� y
y nie tylko do konstrukcji 
szopki, ale równie�  do wykonania wszystkich 
postaci. Rodzina Boniek wykona
a szopk�  w 
kszta
cie ciechoci� skiej kapliczki, z 
rze� bionymi figurkami z drewna. Trzecia, 
najpi� kniejsza szopka nale�� ca do rodziny 
	osiewskich, zosta
a wykonana w tradycyjny 
sposób z drewna patyków i mchu. Do 
niekonwencjonalnych szopek nale� a
a praca 
Patryka Bigusa i Rados
awa Horbika z SP3 z 
wydr�� onej dyni z figurkami z warzyw, 
imbiru i kalafiora, która za nietypowy pomys
 
otrzyma
a nagrod�  Burmistrza Miasta Redy, 
oraz szopka rodziny Witkowicz z zasuszonych 
li � ci, p� dów ro� lin i kwiatów hortensji. Dzieci 
ch� tniej wykonywa
y kartki, wymagaj� ce 
mniejszej pracy, czego dowodzi
a ich ilo��  
zgromadzona na wystawie. Pokazano ok. 430 
kart we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Szczególne bogactwo technik i pomys
ów 
mo� na by
o zaobserwowa�  w kategoriach klas 
I - III i IV - VI szko
y podstawowej. W� ród 
kartek wykonanych przez przedszkolaki i 
zerówki najbarwniejsze prace wykonali: Piotr 
Urban z SP4, Oliwia Rzepa z Miejskiego 
Przedszkola nr 1 i Julia Jachowska z 
Miejskiego Przedszkola nr 2. W klasach I - III 
na szczególne uznanie jury zas
u� yli: Natalia 
Nowicka z SP4, Bartosz Brejski z SP5 oraz 
Katarzyna Kabata z SP3. Najciekawsze kartki 
wykonali uczniowie klas IV - VI. By
y to 
prace wyszywane haftem krzy� ykowym, 
wyklejane z bibu
ki, tkaniny, malowane 
farbami witra� owymi, pokrywane brokatami 
itp. Do najlepszych nale� a
y wyszywana karta 
Marty Konik z SP3 i Mai Rost z SP4.Wsród 
gimnazjalistów nagrodzono 7 osób w tym 
Monik�  Ruchniewicz z Gimnazjum nr 2 za 
rozk
adan�  trójwymiarow�  kart�  z choink�  i 
Dominik�  Szczepi� sk�  z Gimnazjum nr 1  
za kartki w technice collage`u. Sponsorem 
nagród finansowych by
 proboszcz 
ciechoci� skiej parafii � w. Wojciecha ks. 
Zbigniew Kerlin i Jan Lica, a nagrody 
rzeczowe ufundowali: MOKSiR,  pani 
Brygida � niatecka i burmistrz miasta Redy – 
Krzysztof Krzemi� ski. Po uroczystych 
jase
kach przygotowanych przez pani�  Mari�  
Szymoniak laureatom konkursu wr� czono 

� cznie 45 nagród. (Tekst: Beata Zawal – 
Brzezi� ska) 
 
Lista laureatów konkursu dost� pna jest na 
stornie internetowej miasta www.reda.pl.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
MISTRZOSTWA REDY W TENISIE STO	OWYM O PUCHAR BURMIS TRZA 
MIASTA 

 
W dniu 30.12.2006 r. w hali sportowej Zespo
u Szkó
 Ponadgimnazjalnych w Redzie odby
y 
si�  Mistrzostwa Redy w Tenisie Sto
owym o Puchar Burmistrza Miasta. W zawodach udzia
 
wzi� 
o 32 tenisistów z Gdyni, Mrzezina, Rzucewa, Szemuda, Jele� skiej Huty i Redy. 
Mistrzostwa rozgrywane by
y w 5 kategoriach wiekowych. Wiele pojedynków sta
o na 
bardzo wysokim poziomie, a to za spraw�  udzia
u w zawodach wielu czo
owych tenisistów 
sto
owych z III i IV ligi. Na zako� czenie zawodów Burmistrz Redy pan Krzysztof 
Krzemi� ski pogratulowa
 uczestnikom Mistrzostw wspania
ych umiej� tno� ci sportowych  
i wr� czy
 najlepszym zawodnikom puchary, medale, dyplomy i nagrody w postaci drobnego 
sprz� tu sportowego. Uczestnicy zawodów zostali zaproszeni przez organizatorów 
Mistrzostw, czyli Miejski O� rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie do wzi� cia udzia
u 
w Dru� ynowych Mistrzostwach Redy w Tenisie Sto
owym, które odb� d�  si�  20.01.2007 r. 

(tekst: Kierownik MOKSiR Reda Andrzej Byczkowski) 
 
Wyniki zawodów : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Kat. Seniorzy 
1m. Piotr Roman - III Liga MRKS Gda� sk 
2m. Krzysztof Szwemin - IV Liga UKS '' 
Pó
wysep - Malkor '' Reda 
3m. Piotr Sikora - III Liga '' Start '' Wejherowo 
4m. Krzysztof 	akomy - IV Liga UKS '' Pó
wysep 
- Malkor '' Reda 

Kat. Szko
y Podstawowe 
1m. Adam Dosz - Jele� ska Huta 
2m. Tomasz Napieralski - Szemud 
3m. Dawid Makurat - Mrzezino 
4m. S
awomir Dosz - Jele� ska Huta 

Kat. Szko
y Gimnazjalne 
1m. Maciej Jaks - G 1 Reda 
2m. Adam Dosz - Jele� ska Huta 
3m. 	ukasz Bulski - G 17 Gdynia 
4m. Alek Jankowski - G Mrzezino 

Kat. Vip 
1m. Marek Gudalewicz - Prezes UKS '' 
Pó
wysep - Malkor '' Reda 
2m. Kazimierz Okrój - Radny 
3m. Andrzej Byczkowski - Radny  
4m. Krzysztof Krzemi� ski - Burmistrz 

Kat. Kobiety - Open 
1m. Katarzyna Hildebrandt - ZSP 
Rzucewo 
2m. Agata Bieszk - I LO Wejherowo 
3m. Magdalena Jaks - I LO Rumia 
4m. Agata Supi� ska - ZSP Rzucewo 

 
III Sesja Rady Miejskiej w Redzie – 

 20 grudnia 2006r. 
 
Przyj 	 te uchwa
y: 
 
- Uchwa
a w sprawie zmiany uchwa
y  
nr XLI/377/2005 Rady Miejskiej w Redzie  
z dnia 21 grudnia 2005r.w sprawie bud� etu 
miasta na 2006r.  
- Uchwa
a w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasaj�  z up
ywem 
roku bud� etowego 2006, okre� lenia 
ostatecznego terminu ich dokonania oraz 
ustalenia planu finansowego tych wydatków.  
- Uchwa
a w sprawie ustalenia 
obowi� zuj� cych na terenie miasta Redy 
wzorów informacji w sprawie podatku  
od nieruchomo�ci, podatku rolnego, podatku 
le� nego dla osób fizycznych oraz ustalenia 
wzorów deklaracji na podatek  
od nieruchomo�ci, podatek rolny, podatek 
le� ny dla osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych oraz spó
ek nie maj� cych 
osobowo�ci prawnej. 
- Uchwa
a w sprawie wyra� enia zgody na 
nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy 
Miasta Redy nieruchomo�ci stanowi� cej 
w
asno��  powiatu wejherowskiego.  
- Uchwa
a w sprawie przyj� cia wykazu zada�  
inwestycyjnych do Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Miasta Redy edycja III. 
- Uchwa
a w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli do Komunalnego Zwi� zku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 
- Uchwa
a w sprawie zmiany Statutu Miasta 
Redy.  
- Uchwa
a w sprawie zasad u� ywania herbu  
i flagi miasta Redy 
- Uchwa
a w sprawie ustalenia wysoko� ci 
diet dla radnych Rady Miejskiej w Redzie  
- Uchwa
a w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przeznaczonego na 
ciep
owni�  miejsk�  na obszarze jednostki ‘C” 
przy ul. Obwodowej w Redzie.  
 
wi� cej na stronie: www.reda.pl/bip.php 



 

Reda – Miejski Biuletyn Informacyjny. Wydawany przez Urz� d Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda, tel.: (058) 678 80 23, fax.: (058)678 31 24. 
Opracowanie Monika Skar� y� ska tel.: (058) 678 80 33, e-mail: promocja@reda.pl, Druk: „Typograf”, Rumia, ul. Ko� ciuszki 12 

 

NAJLEPSI SPORTOWCY REDY 2006 r. 
 
1. Marta Jeschke - Klub SKLA Sopot /trener: S
awomir Nowak/   
cz
onkini kadry narodowej seniorek 2007 
- z
oty medal w biegu na 200m M
odzie� owych Mistrzostw Polski 
2. Jakub Hoge - KS ''Wejher '' Wejherowo /Trener: Zbigniew Rolbiecki/ 
- z
oty medal w biegu na 600m Halowych Mistrzostw Polski 

Juniorów M
odszych 
- srebrny medal w biegu na 800m Mistrzostw Polski Juniorów 

M
odszych 
3. Aleksandra Go� dziewicz - Klub EC Wybrze� e - TPS Rumia  
 /I Liga Siatkówki Kobiet / 
- Reprezentantka Polski w Mistrzostwach � wiata Pi
ki Pla� owej 
    U-19 na Bermudach /IX miejsce/ i IX miejsce w Mistrzostwach Polski 
Seniorek 
4. Pawe
 	uniewski - KS ''Konradia'' Gda� sk /trener: Miros
aw 
	uniewski/- cz
onek kadry narodowej seniorów 2007 
- br� zowy medalista w chodzie na 10 km Mistrzostw Polski Juniorów 
- 6 miejsce w chodzie na 20 km Mistrzostw Polski Juniorów 
- Zwyci� zca Pucharu Ba
tyku w chodzie na 5 km i Mistrzostw Ziemi 

Puckiej na 3 km 
- 4 miejsce w chodzie na 20 km w 42 Mi� dzynarodowych Zawodów  
o Puchar Obro� ców Poczty Polskiej w Gda� sku 
5. Janina 	uniewska - KS ''Konradia'' Gda� sk /trener: Miros
aw 
	uniewski/- cz
onkini kadry narodowej weteranów 2007 
- 2 krotna Mistrzyni Europy Weteranów w chodzie sportowym na 5  
- i 10 km w kat. 45 
- 3 krotna Mistrzyni Polski Weteranów w chodzie na 5 i 10 km w kat. 

45 
- Zwyci� zczyni Mi� dzynarodowych Mityngów w Bristonas i 

Druskiennikach na Litwie w chodzie na 3 i 5 km weteranów 
6. Miros
aw 	uniewski  - KS ''Konradia'' Gda� sk /trener: Miros
aw 
	uniewski/- cz
onek kadry narodowej weteranów 2007 
- br� zowy medalista i zdobywca 4 miejsca Mistrzostw Europy 

Weteranów w chodzie sportowym na 20 km w kat. 45 w 
klasyfikacji dru� ynowej i indywidualnie 

- 6 miejsce w chodzie na 10 km w Mistrzostwach � wiata Weteranów 
w Linzu 

- 5 krotny Mistrz Polski Weteranów w chodzie na 3, 5, 10 i 20 km w 
kat. 45  

- Zwyci� zca Pucharu Ba
tyku w chodzie na 5 km Weteranów 
7. Filip S
owikowski - SK	  ''HESTIA'' Sopot 
- VIII miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M
odzie� y w 

Windsurfingu w Klasie Mistral 6,6 
- III miejsce w XI Ogólnopolskich Zawodach Windsurfingowych 

'' O Szabl�  U
a� sk�  '' w klasie Mistral 6,6 
8. Jakub Kullas - UKS ''Jedynka'' Reda /trener: Tomasz Formella/ 
- srebrny medal w skoku wzwy�  Wojewódzkiej Gimnazjady  
9. Micha
 Sk
ucki - UKS '' Jedynka '' Reda /trener: Krzysztof 
j� drzejowski/ 
- br� zowy medalista w rzucie dyskiem Wojewódzkiej Gimnazjady 
10. Magdalena Roczniewska - UKS ''Viking'' Rumia /trener: Piotr 
Taube/ 
- z
oty medal w skoku wzwy�  Wojewódzkiej Licealiady 
11. 	ukasz Robakowski - ZSZ Reda 
- dwukrotny br� zowy medalista Wojewódzkiej Licealiady w rzucie 

oszczepem i rzucie dyskiem 
12. Krzesimir Kore�  - UKS '' Pó
wysep-Malkor '' Reda /trener: Tadeusz 
Gawe
/ 
- z
oty medal Wojewódzkiej Licealiady w turnieju tenisa sto
owego 
13. Micha
 Gudalewicz - UKS ''Pó
wysep-Malkor'' Reda /trener: 
Tadeusz Gawe
/ 
- srebrny medal Wojewódzkiej Licealiady w turnieju tenisa 

sto
owego 
14. Janusz Conradi - SKT Sopot /trener : Jerzy Conradi/ 
- cz
onek szerokiej kadry Polski tenisa ziemnego, zdobywca punktów 

ATP . 
 
 

KLUBY SPORTOWE 
 
1. MKS ''Orl 	 ta'' Reda - pi
ka no� na 
- seniorzy IV liga /w sezonie 2005/2006 - 10 miejsce 

po rundzie jesiennej sezonu 2006/2007 - 7 miejsce 
- juniorzy ''A'' - 8 miejsce w sezonie 2005/2006 
- po rundzie jesiennej sezonu 2006/2007 - 8 

Trener: S
awomir Królik 
Trener seniorów: Mieczys
aw Gierszewski 
Prezes: Wac
aw Trocki 
Kierownik: Ginter Baranowski 

2. TPS '' Celtic '' Reda - pi
ka no� na 
- seniorzy '' B '' klasa / w sezonie 2005/2006 - 1 miejsce - awans do 

klasy ''A''/ 
po rundzie jesiennej sezonu 2006/2007 - 6 miejsce 

- juniorzy ''A'' - 9 miejsce w sezonie 2005/2006 
Trener: Krzysztof Kwa�nik 

- juniorzy ''B” - 4 miejsce w sezonie 2005/2006 
 Trener: Jakub � wierzb 

- juniorzy ''D'' - 8 miejsce w sezonie 2005/2006 
Trener: Pawe
 Baranowski i Zbigniew Elwart 
Trener seniorów: Jakub � wierzb 
Prezes: Krzysztof Kwa�nik 
Kierownik Klubu: S
awomir Kuc 

     Kierownik dru� yny: Zygmunt Baran 
 3. KS '' B
yskawica '' Reda - Rekowo - pi
ka no� na 
- seniorzy ''B'' klasa /w sezonie 2005/2006 - 2 miejsce - awans do 

klasy ''A''/ 
po rundzie jesiennej sezonu 2006/2007 - 7 miejsce 

- juniorzy ''B'' - 10 miejsce w sezonie 2005/2006 
Trener: Leszek Hebel, W
adys
aw Konkol 
Prezes: Leszek Hebel 
Kierownik: Kazimierz Kreft 

4. UKS '' Jedynka '' Reda - pi
ka no� na 
- Juniorzy ''D2'' w sezonie 2005/2006 zaj� li w lidze wojewódzkiej  

1 miejsce 
Po rundzie jesiennej sezonu 2006/2007 - 1 miejsce 

- Juniorzy ''E2 '' po rundzie jesiennej sezonu 2006/2007 - 3 miejsce 
Mistrz Woj. Pomorskiego w Turnieju im. Marka Wielgusa 
Trener: Ryszard Nalepa 
Kierownik dru� yny: Zenon We
na 

5. UKS ''Pó
wysep-Malkor ' Reda - Tenis sto
owy 
Debiut w IV Wojewódzkiej Lidze Tenisa Sto
owego w sezonie 
2006/2007, po rundzie jesiennej - 1 miejsce / 9 zwyci� stw 0 por./ 
Trener: Tadeusz Gawe
 
Prezes: Marek Gudalewicz 

6. Sekcja MOKSiR - Judo 
Prowadz� cy: Micha
 Kaczmarek 

7. Sekcja MOKSiR Pi
ka siatkowa dziewcz
 t 
Prowadz� cy: Józef Kapczy� ski i Anita Namiotko 

8. Sekcja MOKSiR - Koszykówka ch
opców 
Prowadz� cy: Bart
omiej Wo� niak 

9. Szkó
ka Tenisa Ziemnego MOKSiR 
Prowadz� cy: Andrzej Degórski 
 

TRENERZY  
 
Miros
aw 	uniewski, Krzysztof J� drzejowski, Tomasz Formela, Tadeusz 
Gawe
, Micha
 Karczmarek, Bart
omiej Wodniak, Andrzej Degórski, 
Józef Kapczy� ski, Anita Namiotko, Mieczys
aw Gierszewski, S
awomir 
Królik , Jakub � wierzb, Krzysztof Kwa�nik, Pawe
 Baronowski, 
Zbigniew Elwart, Leszek Hebel, W
adys
aw Konkol, Ryszard Nalepa 
   

DZIA	ACZE SPORTOWI  
 
Wac
aw Trocki, Adam P
ocki, Ginter Baronowski, Zygmunt Baran, 
S
awomir Kuc, Kazimierz Kreft, Józef Bigott, Zenon We
na, Marek 
Gudalewicz. (tekst: Andrzej Byczkowski) 
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!!! UWAGA !!!  

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW  
NIEBEZPIECZNYCH W REDZIE !!!  

 
Komunalny Zwi� zek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypomina, 
� e zbli� a si�  pierwsza w tym roku objazdowa zbiórka odpadów 
niebezpiecznych. W 2007 roku zbiórki odbywa�  si�  b� d�  w lutym, 
maju i pa� dzierniku. Zbiórka jest prowadzona przy u� yciu specjalnie 
do tego przystosowanego samochodu. Poni� ej podajemy 
harmonogram: 
 
 

      

     
 
 
 

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - REDA 

 
2 lutego 2007 r., 11 maja 2007 r., 5 pa� dziernika 2007 r. 

(PI
 TEK – postoje przy szko
ach) 
 9:00   Prywatne Liceum Ogólnokszta
c� ce  

ul. Norwida 47 
 9:40    Szko
a Podstawowa nr 2  

ul. Zawadzkiego 12 
10:20  Zasadnicza Szko
a Rzemios
 Ró� nych  

ul. Gda� ska 33 
11:00  Szko
a Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, LO  

ul. 	 � kowa 36/38 
11:40  Szko
a Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2  

ul. Brzozowa 30 
12:20  Szko
a Podstawowa nr 5  

ul. Rekowska 36 
13:20 - 13:40 Szko
a Podstawowa nr 6  

ul. Gniewowska 33 
 

3 lutego 2007 r., 12 maja 2007 r., 6 pa� dziernika 2007 r. 
(SOBOTA) 

  9:00 ul. � w. Wojciecha 26 
  9:20 ul. � w. Wojciecha/Zawadzkiego 
  9:40 ul. Szkolna 20 
10:00 ul. Spokojna 31-33 
10:20 ul. Jana Paw
a II/P. Bielawy 
10:40 ul. 	� kowa 39-29 
11:00 ul. Kazimierska/Wi� niowa 
11:20 ul. Brzozowa/Jod
owa 
11:40 ul. D
uga/Graniczna 
12:00 ul. 12-go Marca/Ja� minowa 
12:20 ul. Rzeczna/Zbo� owa 
12:40 ul. Buczka 29-31 
13:20-13:40 ul. 	 wirowa/Piaskowa  

Odpady niebezpieczne, które s
  selektywnie zbierane to: 
- resztki farb, lakierów, klejów, � ywic, � rodki do konserwacji i 

ochrony drewna oraz opakowania po nich, 
- rozpuszczalniki, � rodki czyszcz� ce, substancje do wywabiania 

plam i opakowania po nich, 
- zbiorniki po aerozolach, pozosta
o� ci po domowych � rodkach do 

dezynfekcji i dezynsekcji, 
- � rodki ochrony ro� lin oraz opakowania po nich, 
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj� ce rt�� , 
- baterie i akumulatory, 
- przepracowane oleje, 
- przeterminowane lub tylko cz�� ciowo wykorzystane leki, 
- odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami. 

Uwaga:  
Nieodp
atnie odbierane s�  wy
� cznie odpady niebezpieczne, które 
powstaj�  w naszych domach oraz w placówkach o�wiatowych. W 
ramach zbiórki prowadzonej przez Zwi� zek nie s�  odbierane odpady 
niebezpieczne powstaj� ce w wyniku dzia
alno� ci gospodarczej. 
Odpady niebezpieczne, które nie s
  prawid
owo utylizowane 
mog
  wywiera�  szkodliwy wp
yw na zdrowie ludzi i � rodowisko 
naturalne. Pami	 tajmy o tym ! 
 

KONTAKT  

Komunalny Zwi� zek 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 � rodowiska: tel. 058-624-75-15, mail: dos@kzg.pl 


