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WIGILIJNE SPOTKANIE W  URZĘDZIE M IASTA W REDZIE  
 

Przed Świętami BoŜego Narodzenia Przewodniczący Rady Miejskiej Redy – Kazimierz 
Okrój, burmistrzowie –  Krzysztof Krzemiński i Janusz Molak oraz Radni Rady Miejskiej Redy 
zorganizowali w Urzędzie Miasta w Redzie wigilijne spotkanie opłatkowe, w którym uczestni-
czyli:  
 

    
 
Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, księŜa redzkich parafii – ks. Infułat Albin Potracki,  
ks. Zbigniew Kerlin, ks. Jan Kowalski, ks. Tadeusz Semmerling, ks. kanonik Franciszek Lisiń-
ski. W spotkaniu opłatkowym wzięli równieŜ udział: Poseł na Sejm RP Jerzy Budnik, Wicemar-
szałek Woj. Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke, 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Halina Czarnecka oraz burmistrz Rumi, wiceprezy-
dent Wejherowa, wójtowie: Kosakowa, Pucka oraz dyrektorzy redzkich palcówek oświatowych  
i   jednostek organizacyjnych.  

Gości powitał Przewodniczący RM Redy, następnie Ŝyczenia boŜonarodzeniowe złoŜył ksiądz 
arcybiskup Tadeusz Gocłowski oraz zaproszeni goście. Spotkanie opłatkowej upłynęło w przy-
jaznej i serdecznej atmosferze. Uroczystość uświetnił występ dzieci z Zespołu Szkół Nr 1. 
 

      
 

INFORMACJE DLA U śYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH  
 
- Na uŜytkownikach wieczystych ciąŜy obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu uŜytkowa-
nia wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, która płatna jest z 
góry za dany rok najpóźniej w terminie do dnia 31 marca kaŜdego roku. Opłata płatna jest na 
konto Urzędu Miasta w Redzie - Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie  
Nr 71 8350 0004 0000 6006 2000 0010   lub  w kasie tego Banku Filia w Redzie przy  
ul. Gdańskiej 30. 
- Na wniosek uŜytkownika wieczystego istnieje moŜliwość ustalenia innego terminu zapłaty 
opłaty rocznej z tytułu  uŜytkowania wieczystego, jednak nie przekraczającego danego roku 
kalendarzowego. Wnioski o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej naleŜy składać do 
Burmistrza Miasta Redy nie później niŜ 14 dni przed upływem terminu do wniesienia opłaty 
rocznej.  
- UŜytkownicy wieczyści mogą ubiegać się o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej  
z tytułu uŜytkowania  wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzysty-
wanych na cele mieszkaniowe. 

Bonifikata dotyczy:   
 
- osób fizycznych, których dochód mie-
sięczny na jednego członka gospodar-
stwa domowego nie przekracza 50% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym rok, za który opłata ma 
być wnoszona, ogłaszanego przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie 
art. 20 pkt 1 lit a ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. 
zm), jeŜeli nieruchomość jest przezna-
czona lub  wykorzystywana na cele 
mieszkaniowe. Osoby ubiegające się o 
udzielenie bonifikaty składają wnioski 
wraz z wykazaniem i udokumentowa-
niem swojej sytuacji materialnej i ro-
dzinnej (ilość osób, udokumentowane 
dochody tych osób). 
 
- spółdzielni mieszkaniowych - osoby, 
którym przysługuje spółdzielcze prawo 
do lokali, spełniające warunki opisane 
wyŜej, korzystają z  bonifikaty w formie 
ulgi w opłatach z tytułu udziału  
w kosztach eksploatacji budynków. 
Wysokość ulgi powinna odpowiadać 
wysokości bonifikaty od opłaty rocznej  
z tytułu uŜytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowej, udzielonej spół-
dzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie 
do   powierzchni lokali zajmowanych 
przez osoby uprawnione do bonifikaty.   
O bonifikatę od opłaty rocznej występują 
spółdzielnie mieszkaniowe.  
Wnioski o udzielenie bonifikaty wraz  
z wymaganymi dokumentami naleŜy 
składać do Burmistrza Miasta Redy 
przed upływem wymaganego terminu do 
wniesienia opłaty rocznej tj. najpóźniej 
do dnia 31 marca kaŜdego roku. Bonifi-
kata udzielona jest na czas określony, na 
dany rok przypadający do uiszczenia 
opłaty. 
 
Informacji udziela Referat Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miasta 
w Redzie pokój nr 14, telefon:   
678 - 80 - 14, 678- 80 - 34. 
 

(tekst: Referat Gospodarki nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta w Redzie)  

 
 
 
 



BILET METROPOLITALNY  
 

O wspólnym bilecie na środki komunikacji zbiorowej zaczęto myśleć juŜ w 1991 r., kiedy to 
władze Trójmiasta próbowały powołać aglomeracyjny zarząd transportu na szczeblu związku 
komunalnego Gdańska, Gdyni i Sopotu. Liczne bariery organizacyjne, prawne i polityczne spo-
wodowały, Ŝe przez 12 lat działania integracyjne w komunikacji miejskiej nie były realizowane.  

W 2003 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego powołano 
Radę Metropolitalną, której zadaniem jest rozwiązywanie róŜnych problemów dotyczących 
Metropolii Zatoki Gdańskiej, między innymi z zakresu transportu pasaŜerskiego.  
W tym celu w lipcu 2007 r. utworzono Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdań-
skiej skupiający 13 miast i gmin tworzących Metropolię Zatoki Gdańskiej. 

Pierwszym zadaniem MZKZG było zlikwidowanie uciąŜliwości związanych z koniecznością 
zakupu i kasowania wielu biletów róŜnych organizatorów w przypadku realizacji podróŜy o 
charakterze metropolitalnym. Cel ten zostanie zrealizowany juŜ od 1 stycznia 2008 r., bowiem 
od 29 grudnia 2007 r. rusza sprzedaŜ 24-godzinnych i okresowych biletów metropolitalnych za 
pośrednictwem dotychczasowych organizatorów komunikacji miejskiej: 

- Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku; 

- Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni; 

- Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.; 

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

Od 1 stycznia 2008 r. na podstawie biletów metropolitalnych (w zaleŜności od rodzaju bile-
tu) będzie moŜna podróŜować, na terenie miast i gmin członków MZKZG, nie tylko komunal-
nym autobusem, tramwajem czy trolejbusem, ale równieŜ pociągiem SKM pomiędzy stacjami 
Luzino i Cieplewo. Oferta biletów metropolitalnych jest uzupełnieniem obecnie obowiązujących 
systemów taryfowo-biletowych ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo i SKM w 
Trójmieście. 

Wprowadzenie przez MZKZG biletów metropolitalnych ma stanowić pierwszy etap pełnej in-
tegracji transportu zbiorowego, dąŜącej do podniesienia jakości komunikacji miejskiej  
w znacznie szerszym zakresie.  

 
Bilety metropolitalne - 24-godzinne  normalny  ulgowy 

komunalny 
obowiązuje w: 

ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo 

 12 zł  6 zł 

kolejowo-komunalny dwóch organizatorów 
obowiązuje w: 

SKM w Trójmieście + ZTM w Gdańsku albo SKM w Trój-
mieście + ZKM w Gdyni albo SKM w Trójmieście + MZK 
Wejherowo 

 15 zł  7,5 zł 

kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów 
obowiązuje w: 

SKM w Trójmieście, ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK 
Wejherowo 
  

 18 zł 9 zł 

 
Bilety metropolitalne - 30-dniowe albo miesięczne  normalny  ulgowy 

komunalny 
obowiązuje w: 

ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo 

 120 zł  60 zł 

kolejowo-komunalny dwóch organizatorów 
obowiązuje w: 

SKM w Trójmieście + ZTM w Gdańsku albo SKM w Trój-
mieście + ZKM w Gdyni albo SKM w Trójmieście + MZK 
Wejherowo 

 170 zł  85 zł 

kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów 
obowiązuje w: 

SKM w Trójmieście, ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK 
Wejherowo 
  

 200 zł 100 zł 

 
 

 
 
 

DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW 
ULGOWYCH UPRAWNIENI S Ą: 

• kombatanci – na podstawie legity-
macji kombatanckiej; 

• inwalidzi słuchu (głuchoniemi) – na 
podstawie legitymacji Polskiego 
Związku Głuchych; 

• emeryci i renciści oraz wdo-
wy/wdowcy po emerytach i renci-
stach korzystający ze świadczeń 
emerytalnych i rentowych po zmar-
łym współmałŜonku – na podstawie 
legitymacji emeryta lub rencisty 
(legitymacja ZUS, lub innego za-
kładu ubezpieczeń społecznych) 
wraz z dokumentem toŜsamości; 

• dzieci w wieku 4 do 7 lat; 
• uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów, ponadpodstawowych, 
policealnych i ponadgimnazjalnych 
do dnia 31 grudnia ukończenia 24 
roku Ŝycia – na podstawie legityma-
cji szkolnej; 

• studenci szkół wyŜszych – na pod-
stawie legitymacji studenckiej; 

• studenci zagranicznych wyŜszych 
uczelni do ukończenia 26 roku Ŝycia 
– na podstawie wydanej poza grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej Eu-
ropejskiej Karty MłodzieŜowej EU-
RO<26 „Student” lub karty ISIC; 

• doktoranci – na podstawie legity-
macji doktoranckiej lub legitymacji 
uczestnika studiów doktoranckich. 

(tekst: www.mzkzg.org) 

NOWA KLASYFIKACJA PKD 2007 
 

Z dniem 1 stycznia br. weszło w Ŝy-
cie Rozporządzenie Rady Ministrów  
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności  PKD 2007, nakładającej obowią-
zek posługiwania się nową klasyfikacją 
przy rejestracji podmiotów w urzędach 
gmin (dla osób fizycznych) i w sądach 
rejonowych (dla osób prawnych).  

W okresie od 1 lipca br. do 31 grud-
nia 2009  roku sukcesywnie zostanie 
dokonane przeklasyfikowanie według 
nowego PKD 2007 i wydanie nowych 
zaświadczeń o numerze identyfikacyj-
nym REGON.  
 
Burmistrz Miasta Redy 
przyjmuje interesantów 
w poniedziałki, w godzinach 
13:00 – 17:00 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
przyjmuje interesantów 
w poniedziałki, w godzinach 
16:00 – 17:00 

 

 
 



 

OFERTA KULTURALNA NA FERIE ZIMOWE  
 
14. 01– Zabawy integracyjne „Tajemnice białej kartki” 
          – Zabawy plastyczne     „Narodziny miasta” 
15. 01 – Bawimy się tańcem – warsztaty taneczne dla wszystkich 
16. 01 – Zabawy muzyczne - „Fiku miku na fleciku, gitarze i głośniku” 
17. 01 – Rękodzieło artystyczne - „Nitką czarowanie” 
18. 01 – Wycieczka do Gdyni 
21. 01 – Zabawy i konkursy integracyjne - „Wokół wielkiego miasta” 
22. 01 – Zabawa w teatr – warsztaty teatralne 
23. 01 – Wyjazd na basen 
24. 01 – Dzień filmowy – projekcje filmów na duŜym ekranie 
25. 01 –  II edycja koncertów zespołów rockowych (aula ZS nr 1, ul.  Łąkowa 36, godz. 18.00) 
 
Wszystkie zajęcia odbywają się na sali widowiskowej Moksir’u, ul. Łąkowa 59 od godz. 10:00 – 
14:00 

 
FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO  
 

14.01 – Turniej Piłki NoŜnej Halowej - rocznik 1995 i młodsi 

15.01 – Turniej Piłki NoŜnej Halowej - rocznik 1992 i młodsi 

16.01 – Turniej Tenisa Ziemnego - Uczniowie Szkół Podstawowych 

17.01 – Turniej Piłki NoŜnej Halowej - 1992 i młodsi 

18.01 – Turniej Tenisa Stołowego - rocznika 1992 i młodsi oraz kategoria OPEN 

21.01 – Turniej „3” Koszykarskich - rocznik 1992 i młodsi 

22.01 – Turniej Siatkówki - 1992 i młodsi oraz kategoria OPEN 

23.01 – Turniej Tenisa Ziemnego - uczniowie Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 

 

Miejsce: Hala Sportowa ZS 1 w Redzie ul. Łąkowa 36/38 (z wyjątkiem Turnieju Tenisa Stoło-
wego - Hala ZSP w Redzie) 

Rozpoczęcie zawodów: wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00 

Zapisy: W dniu zawodów od godz. 9:40 

System rozgrywek: KaŜdy Turniej będzie dopasowany do ilości zgłoszonych druŜyn 

/uczestników/ 

Uwaga! Na zawody naleŜy zabrać aktualną legitymację szkolną! 

Więcej informacji udziela Konrad Wargin 662-089-911 

  

PODZIĘKOWANIE ZA AKCJĘ „ WIGILIJNY STÓŁ ”   
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie składa serdeczne podziękowania uczniom Li-
ceum Ogólnokształcącego w Redzie, opiekunom p. Krystynie Rathnau – Zatwarnickiej  
i p. Hannie Kwaśny za organizację Akcji „Wigilijny Stół”, w ramach której niesiona jest pomoc 
najuboŜszym oraz wszystkim darczyńcom zbiórki artykułów spoŜywczych. 

Zbiórka została zorganizowana w dniach 14-16 grudnia 2007r. w sklepach Biedronka  
i Polo Market na terenie Redy. 
Artykuły spoŜywcze głównie cukier, mąka, ryŜ, makaron, słodycze i owoce dzięki pomocy 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej zostały przewiezione do MOPS, gdzie następnie zostały rozdzielone 
i przewiezione do rodzin wielodzietnych, niepełnych, ludzi samotnych i starszych. 
 Dzięki Akcji „Wigilijny Stół” pomoc w formie darów otrzymały 34 rodziny. 
 Serdeczne podziękowania składam równieŜ pracownikom sklepów: Biedronka i Polo Market 
za umoŜliwienie przeprowadzenia w/w zbiórki na terenie sklepów. 
 

 (tekst: Małgorzata Klebba) 
 
 

XIII  REDZKI M IEJSKI KONKURS BOśONARODZENIOWY 

 
Dnia 18 grudnia, komisja w składzie: Brygida Śniatecka – przewodnicząca jury, Bogdana Go-

łojuch, Jadwiga Kamionka ( Stowarzyszenie KUNSZT), BoŜena Natzke  
(Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Redzie), Łucja Sadowska (wicedyrektor ZS Nr 2) oceniła prace 
nadesłane na XIII Miejski Konkurs BoŜonarodzeniowy.  

W tym roku konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: szopka oraz bombka świąteczna. Or-
ganizatorem konkursu był Zespół Szkół Nr 2, Parafia Świętego Wojciecha  
i MOKSiR. Łącznie nadeszło 279 prac we  wszystkich kategoriach wiekowych. Przyznano 54 
nagrody. Cieszy fakt, iŜ w tym roku rodziny wykonały dwukrotnie więcej szopek (tj. 58) niŜ w 
roku ubiegłym. W większości są to prace z materiałów naturalnych jak sznurek, bibuła krepa, 
piernik, masa solna, szyszki, kora, kamień i suszone kwiaty. Najciekawsze wymagały duŜego 
nakładu pracy i precyzji – szczególnie praca Rodziny Witkowicz wykonana z sizalu z palmą i 

postaciami uformowanymi ze sznurka, 
oraz praca Rodziny Krefta  z postaciami 
wykonanymi z róŜyczek z krepy, czy w 
formie bałwana z ruchomą częścią środ-
kową. Największą szopkę wykonały 
dzieci  ze świetlicy socjoterapeutycznej z 
SP Nr 5 i właśnie ta praca otrzymała 
nagrodę Burmistrza Miasta. 

Wśród bombek dominowały prace 
wykonane  na gotowej formie kulistej ze 
szkła lub plastiku, ale wiele form wyko-
nanych teŜ było samodzielnie. Zadziwia-
ją pomysły stworzenia bombki z róŜnych 
nietypowych materiałów  jak Ŝarówka, 
cukierki, balonik, czy nitka. Wśród bom-
bek przedszkolaków i zerówek (28 prac) 
znalazły się teŜ prace wykonane z masy 
solnej i papieru, oklejone złotkiem  
i krepą. 

Klasy I – III szkoły podstawowej na-
desłały na konkurs 80 prac. Do najcie-
kawszych naleŜały bombki precyzyjnie 
oklejone bibułką, kwiatami z cienkiej 
folii, szyszkami, czerwoną fasolką  
i cekinami. Wśród prac klas IV – VI 
(największa ilość 90szt.) szczególnie 
wyróŜniały się prace wykonane farbami 
witraŜowymi, wytkane na szydełku, ze 
składanej wstąŜki, piłka wyklejona ró-
Ŝyczkami, a takŜe ręcznie malowane 
szklane formy. 

Najmniej prac dostarczyli gimnazjali-
ści, tylko 22. Do najciekawszych naleŜa-
ła jednak bombka z herbem Redy Moniki 
Ruchniewicz z ZS nr 2 nagrodzona przez 
Przewodniczącego Rady Miasta. Pojawi-
ły się teŜ prace geometryczne z papieru, 
oklejane ozdobną pasmanterią, szyszka-
mi buczyny, kwiatami i ziołami. 

Konkurs był na bardzo wysokim po-
ziomie i jury bardzo Ŝałuje, Ŝe nie mogło 
nagrodzić większej liczby dzieci, gdyŜ 
włoŜyły one wiele trudu w wykonanie 
tych  pięknych małych dzieł sztuki. 

Sponsorem nagród finansowych w ka-
tegorii szopek był Proboszcz Parafii Św. 
Wojciecha, Zbigniew Kerlin, natomiast 
nagrody rzeczowe ufundowali MOKSiR, 
Burmistrz Redy, Przewodniczący Rady 
Miasta i Brygida Śniatecka.  

Rozdanie nagród odbyło się w czwar-
tek 20 grudnia w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie o godz.13  
i poprzedzone było przedstawieniem 
jasełkowym, w którym wystąpiły dzieci i 
młodzieŜ z ZS2, naleŜące do grupy te-
atralnej, działającej przy redzkim 
MOKSiRZE, której opiekunem jest pani 
Maria Szymoniak. Występ uświetnił 
zespół instrumentalny pod kierunkiem 
pani Gabrieli Krzemińskiej oraz chór 
szkolny, który prowadzi pani Agnieszka 
Dzienisz. 

Od 20 grudnia najpiękniejsze szopki  
i bombki moŜna obejrzeć na wystawie 
pokonkursowej w Kościele Św. Wojcie-
cha w Ciechocinie. 

  
(Tekst: Beata Zawal – Brzezińska) 

 
Wyniki konkursu dostępne są 
na stronie internetowej w ko-
munikatach www.reda.pl.   



SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA, KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI RADY MIEJSKIEJ REDY 

 
Komisja Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady M iejskiej w Redzie dnia 18 

grudnia 2007 r. zapoznała si ę z ocen ą stanu zabezpieczenia sanitarno-
epidemiologicznego miasta. Pani Krystyna Jedynak – z astępca dyrektora Pa ń-
stwowego Inspektoratu Inspekcji Sanitarnej w Wejhero wie poinformowała, i Ŝ 
najwi ększym zagro Ŝeniem jest: 
- Zatrucie wywołane bakterią salmonelli. Pałeczki bakterii salmonella wywołuj ą naj-
częściej dolegliwo ści Ŝołądkowo-jelitowe nazywane potocznie zatruciem pokar-
mowym. Objawy chorobowe, wyst ępuj ące zwykle po 6-72 godzinach od zaka Ŝe-
nia, w postaci: bólu brzucha, gor ączki, biegunki, czasami nudno ści lub wymio-
tów. Człowiek zaka Ŝa się: poprzez Ŝywno ść zanieczyszczon ą odchodami zaka Ŝo-
nych zwierz ąt, produkty Ŝywno ściowe pochodz ące od zwierz ąt zakaŜonych (jaja, 
mięso, mleko), od zaka Ŝonych zwierz ąt (kurcz ęta hodowane w domach) i ludzi 
wydalaj ących pałeczki z kałem, zarówno chorych, jak i zdrow ych (nosicieli). 
Szczególnie niebezpiecznym nośnikiem pałeczek są produkty zawierające surowe jaja 
(majonezy, kremy, lody, zupy dla niemowląt) oraz rozdrobnione przetwory mięsne (gala-
retki, pasztety, pierogi). 
Zatruciom pokarmowym moŜemy i musimy zapobiegać przez: mycie rąk przed przystą-
pieniem do przygotowywania potraw, przed spoŜywaniem kaŜdego posiłku i po „czyn-
nościach brudnych” jak obieranie ziemniaków; mycie rąk po wyjściu z toalety; utrzymy-
wanie  
w czystości powierzchni roboczych, wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego; uŜywa-
nie świeŜych i dobrej jakości produktów spoŜywczych; mycie i wyparzanie jaj; izolowa-
nie produktów spoŜywczych wymagających wstępnej obróbki od produktów gotowych; 
prawidłowe przechowywanie produktów spoŜywczych w lodówce; zapewnienie odpo-
wiedniej temperatury przy pieczeniu, smaŜeniu, gotowaniu i odgrzewaniu; nie zamraŜa-
nie ponownie produktów rozmroŜonych.  
- Ptasia grypa - jest chorobą zakaźną występującą wśród ptactwa wywoływaną przez szczep 
wirusa grypy typu A. UwaŜa się, Ŝe wszystkie gatunki ptaków są podatne na zakaŜenie wirusem 
grypy ptasiej, chociaŜ niektóre mogą być bardziej oporne. ZakaŜenie ptasią grypą  
u człowieka łatwo pomylić ze zwykłym przeziębieniem. Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), objawia się ona m.in. gorączką (powyŜej 38 stopni), kaszlem, bólem gardła, kłopotami z 
oddychaniem, bólami mięśniowymi czy bólami oczu. Objawy te występują w okresie od jednego 
do pięciu dni od momentu zakaŜenia. Grypa jest szczególnie niebezpieczna dla osób o osłabionej 
odporności, starszych i dzieci oraz z chorobami układu krąŜenia i układu oddechowego. 
Na dzień dzisiejszy nie ma u nas zagroŜenia ogniskiem choroby -   zlokalizowano  je  
w województwie mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim. Wirus ptasiej grypy – co do zasady- 
nie jest szkodliwy dla człowieka, jednakŜe nikt nie wie jak ten wirus zachowałby się w połącze-
niu z ludzkim wirusem grypy. NaleŜy jednak pamiętać o gotowaniu mięsa, parzeniu jaj i myciu 
rąk. Wirus ginie w temperaturze 70 stopni Celsjusza. WaŜnym jest aby niezwłocznie zgłaszać 
wszelkich niepokojące  przypadki np. martwych zwierzętach specjalnym słuŜbom: Powiatowe-
mu Lekarzowi Weterynarii, SANEPIDOWI lub chociaŜby policji czy straŜy poŜarnej. 
- Krztusiec dziecięcy (koklusz) -  to choroba zakaźna, która w pojedynczych przypadkach miała 
miejsce w naszym powiecie. Jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzują-
ca się nawracającymi napadami kaszlu i przedłuŜającą się dusznością, wywoływana przez pa-
łeczkę krztuśca (Bordetella pertussis). Przebycie krztuśca pozostawia trwałą odporność. 
- Szkarlatyna – jest to choroba zakaźna wywoływana przez paciorkowce beta-hemolizujące 
grupy A. Początek choroby jest nagły, z wysoką gorączką, często z wymiotami, bólami głowy 
i/lub brzucha. Do 24 godzin od wystąpienia temperatury pojawia się wysypka rumieniowa, 
drobnoplamista (porównywana do śladów po uderzeniach szczotką drucianą), obejmująca całe 
ciało poza trójkątem od nosa i wokół ust (tzw. trójkąt Fiłatowa). Wysypka rozpoczyna się od 
twarzy i szyi, przechodząc na skórę klatki piersiowej, brzucha i kończyn. Największe nasilenie 
zmian występuje w miejscach ocieplonych i w zgięciach oraz fałdach skórnych (objaw Pastii). 
Niekiedy wysypka moŜe mieć charakter krwotoczny lub potówkowy. Zawsze występują zmiany 
w gardle: od niewielkiego zaczerwienienia do nalotów na migdałkach. Pojawiają się takŜe cha-
rakterystyczne zmiany na języku: początkowo język jest obłoŜony białym nalotem, następnie 
malinowy z wyraźnie widocznymi brodawkami językowymi (tzw. język malinowy). W 2-3 
tygodniu choroby (po zupełnym ustąpieniu zmian skórnych) występuje otrębiaste łuszczenie się 
skóry, głównie na dłoniach i stopach (tzw. objaw retrospektywny). Szkarlatyna moŜe powodo-
wać powaŜne powikłania pod postacią tzw. gorączki reumatycznej (zapalenie mięśnia sercowego 
i stawów), zapalenia nerek, lub ropni okołomigdałkowych. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów u 
których nie zastosowano antybiotyku lub stosowano antybiotyk zbyt krótko.  
- Borelioza – wielonarządowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie naleŜące  
do krętków, przenoszona na człowieka i niektóre zwierzęta przez kleszcze. Diagnoza jest prosta 
we wczesnych przypadkach gdy ugryzienie kleszcza zostało zauwaŜone i jeśli pojawił się cha-
rakterystyczny rumień. Ów rumień początkowo moŜe mieć kształt regularnego koła  
o średnicy od 1cm do 1,5 cm, które później w bardzo długim okresie czasu rozrasta się nawet do 
kilku centymetrów, po czym blednie od środka i zanika. Diagnostyka przypadków,   
w których rumień się nie pojawił, a kleszcz pozostał niezauwaŜony jest trudna; 70% pacjentów z 
potwierdzoną przewlekłą boreliozą nie zauwaŜyło lub nie pamięta ugryzienia kleszcza ani ru-
mienia. Wówczas są przeprowadzone specjalistyczne badania – testy, badania morfologii krwi, i 
inne. 

Pierwszy i drugi etap infekcji leczy się 
kilkutygodniową lub kilkumiesięczną 
terapią antybiotykową. -  zapalenie wy-
wołane od kleszcza. Jednak nie wszyst-
kie kleszcze są zaraŜone; 
-Sepsa, zwana inaczej posocznicą to 
cięŜka reakcja zapalna organizmu na 
zakaŜenie, która prowadzi do niewydol-
ności narządów wewnętrznych. Wysoka 
śmiertelność chorych z sepsą wynika  
z trudności jej rozpoznania we wczesnym 
stadium. Czynnikami mogącymi mieć 
związek z chorobą są m.in. zabiegi ope-
racyjne, przeszczepy, oparzenia, urazy, 
leczenie sterydami lub antybiotykami. Im 
organizm ma słabszy system odporno-
ściowy tym szybciej dochodzi do niewy-
dolności narządów i śmierci nawet  
w ciągu kilkunastu minut. Jeśli organizm 
jest silny i broni się, łatwiej jest rozpo-
znać sepsę i pomóc choremu. Sepsa nie 
jest chorobą, ale zespołem objawów 
chorobowych, które mogą być wywołane 
róŜnymi czynnikami zakaźnymi (bakte-
rie, wirusy, pasoŜyty czy grzyby)  
w przebiegu wielu schorzeń. Sepsę wy-
wołać mogą trzy rodzaje tzw. bakterii 
otoczkowych: bakterie hemofilus influ-
ence typu B, pneumokoki i meningo-
koki. Sepsa postępuje szybko i w bardzo 
krótkim czasie moŜe przerodzić się  
w postać cięŜką, prowadzącą do niewy-
dolności wielu narządów wewnętrznych, 
zaburzeń krzepnięcia krwi i do śmierci. 
Sepsa moŜe wystąpić u osób w kaŜdym 
wieku. 
- Grypa  - to ostra choroba zakaźna 
układu oddechowego wywołana zakaŜe-
niem wirusem grypy. Grypa przenosi się 
pomiędzy ludźmi drogą kropelkową (np. 
podczas kichania), a największa ilość 
zachorowań występuje podczas sezono-
wych epidemii. W większości przypad-
ków zachorowanie na grypę powoduje 
obłoŜną chorobę, w części przypadków 
mogą występować powikłania i zdarzają 
się teŜ przypadki śmierci, szczególnie  
u dzieci, osób starszych i obciąŜonych 
innymi, dodatkowymi powaŜnymi cho-
robami. Pani Jedynak dodała jako cieka-
wostkę, Ŝe w 2005 roku – odnotowano 
20.000 przypadków zachorowań,  zaś  
w  2006 roku aŜ 250.000 przypadków.  
- Pani Jedynak poinformowała, Ŝe na 
naszym terenie nie ma zagroŜeń Ŝółtacz-
ki  Pojawiają się jedynie sporadyczne 
przypadki. WaŜnym elementem ochron-
nym są szczepienia np. akcje "Pomyśl  
o wakacjach, zaszczep się przeciwko 
wzw typu A",  
- W przypadku zachorowań na gruźli-
cę to nie ma takich informacji w SA-
NEPIDZIE. Oznaczać to moŜe jedynie, 
Ŝe zachorowań nie odnotowano na 
terenie powiatu.   
- nowe zagroŜenie to bakteryjne z 
rodzaju Legionella, które powodują 
chorobę tzw.  legionellozą. Bakterie ta 
rozwijaj ą się w urządzeniach (dok. str. 
5) 
 
 
 
 
 



(dok. ze str. 4) z wentylatoryjno-klimatyzacyjnych. Nawet w rurach, kabinach prysznicowych 
ciepłą woda do 50 stopni Celsjusza. Jest to groźna choroba, która moŜe spowodować nawet 
śmierć. Mogą równieŜ powodować nietypowe zapalenie płuc u ludzi, jak i gorączkę. Postaci 
płucnej legionellozy towarzyszy suchy kaszel, zaburzenia w oddychaniu, temperatura powyŜej 
40°C, zaburzenia świadomości. Śmiertelność wynosi 10-20% zachorowań. 
- JeŜeli chodzi o wodę, to jest ona na bie Ŝąco monitorowana. Woda na terenie 
naszego miasta jest bezpieczna. Pani Jedynak na zap ytania radnej Małgorzaty 
Lewińskiej czy nale Ŝy pi ć wod ę przefiltrowan ą odpowiedziała, Ŝe nie popiera u Ŝy-
wania wody przefiltrowanej. Jest ona pozbawion ą mikroelementów. Sama bez 
obaw pije wod ę bezpośrednio z kranu. 
KaŜdy mieszkaniec, który jest niezadowolony z jako ści wody lub podejrzewa jej 
złą jako ść moŜna zbadać taką wod ę w placówce SANEPIDU (koszt badania bakte-
riologiczno-chemicznego na dzie ń dzisiejszy około 115,- zł).    
- Na terenie naszego miasta nie ma punktu, gdzie ba dane jest powietrze. Obecnie 
są tylko trzy takie punkty na terenie całego Powiatu W ejherowskiego  w SANEPI-
DZIE, przy urz ędzie Miasta Rumi i Wejherowa.  Niestety mieszka ńcy sami sobie 
zanieczyszczaj ą powietrze pal ąc śmieci, plastyki w piecach centralnego ogrzewa-
nia. Ponadto bol ączką mieszka ńców Redy s ą lisie fermy. 
- Kolejnym problemem s ą często zagrzybione mieszkania, w szczególno ści w no-
wych blokach. Nale Ŝy pami ętać o wietrzeniu budynków. Takie zmiany nale Ŝy 
zgłasza ć w Spółdzielni Mieszkaniowej. 
- Tego roku problemem były myszy, które wkradały si ę do piwnic, mieszka ń. 
                                                                         
 

Posiedzeniu przewodniczył  
Przewodnicz ący Komisji Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji  

Andrzej Byczkowski 
Protokołowała: Hanna Janiak                                  

 
DZIEŃ śYCZLIWO ŚCI I POZDROWIE Ń  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W REDZIE  
 

Człowiek od pierwszych swoich chwil otoczony jest innymi ludźmi, z którymi łączą go róŜne 
stosunki. śyczliwość, przyjaźń, zrozumienie to te cechy, które powinny mu nieustannie towarzy-
szyć przez całą drogę Ŝycia. 

OtóŜ 21.11.2007 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Zdrowia. Nieprzypadkowa była 
data. Właśnie tego dnia przypada Światowy Dzień śyczliwości i Pozdrowień. 

Myślą przewodnią było przybliŜenie dzieciom, iŜ Ŝyczliwość względem innych powinna zaj-
mować w ich Ŝyciu nadrzędne miejsce. 

Dzień Zdrowia podzielony został na dwie części. W pierwszej, która odbywała się do połu-
dnia, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 pracowali w zespołach klasowych. Młodsze klasy 
metodą warsztatową opracowały rycerskie słowa: proszę, przepraszam, dzień dobry... 

Natomiast starsze klasy nawiązywały przyjazne kontakty z rówieśnikami ze szkół promują-
cych zdrowie, naleŜących do rodziny szkół im. Jana Pawła II oraz uczącymi się w Bułgarii. W 
ten sposób społeczność szkolna podkreśliła znaczenie przyjaźni i Ŝyczliwości względem siebie. 

Druga część imprezy miała charakter uroczysty i odbyła się w godzinach popołudniowych w 
obecności zaproszonych gości, rodziców, mieszkańców dzielnicy oraz przedstawicieli klas. 
Dyrektor szkoły M. RoŜyński przywitał przybyłych gości i pozdrowił staropolskim „Szczęść 
BoŜe”. Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm RP p.J.Budnik, Radni Miasta Redy 
p.K.Fedde, , p.K.Bochan, p.T.Kania, p.M.Lewińska, p.T.Tkaczyk, p.J.Lica, p.D.Czylkowski, 
była Burmistrz Miasta Redy p.B.Brzezińska- Feiner, były przewodniczący Rady Miasta 
p.J.Madej oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki UzaleŜnień p.W.Chomacka, przedsta-
wiciel SANEPIDU p.L.Szlaga oraz przedstawiciele szkół promujących zdrowie: z SP5 Reda- 
dyrektor p.E.Uberman, koordynator p.B.Kisiel oraz z SP 10 Rumia- koordynator p.E.Kreft.  

Celem publicznej prezentacji było podsumowanie Projektu Szkoły Promującej Zdrowie  
w latach 2004-2007, którego szkolnym koordynatorem była M. RoŜyńska.   

Dorobek, efekty funkcjonowania szkoły oraz współpracę z instytucjami i społecznością lokal-
ną przygotował w formie prezentacji multimedialnej p. P.Szymański. Ponadto spotkanie uświet-
niły wystąpienia ks. T.Kosewskiego nt. Postać Jana Pawła II- patrona szkoły- inspiracją i wzo-
rem do naśladowania jak dbać o zdrowie oraz p. W. Chomackiej Programy profilaktyczne reali-
zowane w szkołach jako sprawdzone sposoby dbania o zdrowie.  

Przerywnikiem był quiz, w którym brali udział uczniowie z trzech szkół: SP 5 w Redzie, SP10 
w Rumi oraz SP6 w Redzie. Przygotowane zadania wywołały niezwykłe emocje nie tylko wśród 
zawodników, ale równieŜ wśród zaproszonych gości.  

Podsumowaniem dnia był spektakl pt. „Pampilio” przygotowany pod kierunkiem  
p. G.Tamas, p. A.Kosteckiej i p. J. KryŜa. Dyrektor szkoły p. M. RoŜyński podsumowując Dzień 
Zdrowia podkreślił waŜność w Ŝyciu codziennym myśli przewodniej płynącej z przedstawienia 
,iŜ kaŜdy człowiek jest waŜny i potrzebny.  

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.  

 
(tekst: Aga Kostenecka) 

 
 

OCZEKIWANIE NA WIGILIJNY 

CZAS. 
 

21.12.2007 w redzkiej Szkole Podsta-
wowej nr 6 im. Jana Pawła II odbyło się 
uroczyste Spotkanie BoŜonarodzeniowe. 

Uczniowie klas młodszych pod kie-
runkiem nauczycielek: A. Bryza, J. Kry-
Ŝa, K. Gajkowskiej, G. Tamas przygoto-
wali i zaprezentowali niezwykły w treści 
świąteczny spektakl. Wspólnie śpiewano 
kolędy i pastorałki.  

To uroczyste spotkanie swoją obecno-
ścią uświetnili zacni goście: przewodni-
czący Rady Miasta K. Okrój, burmistrz 
K. Krzemiński, radna K. Fedde, z-ca 
burmistrza J. Molak, oraz przyjaciel 
szkoły J. Madej. Wszystkim udzielił się 
niezwykły nastrój płynący z przesłania 
wspólnoty i jedności jaką niosą Święta 
BoŜego Narodzenia, dzieci zaś uradowa-
ły takŜe słodkości, którymi zostały obda-
rowane przez K. Okroja. 

 
(tekst: Aga Kostenecka) 

 
PRZEKAZANO PIENI ĄDZE NA ZAKUP 

POMPY INSULINOWEJ  
 
21 grudnia ub. zostały przekazane pie-
niądze na zakup pompy insulinowej dla 
ucznia naszego gimnazjum. Kwotę na 
zakup pompy, zebraną wśród mieszkań-
ców miasta, ze sprzedaŜy kalendarzy 
przekazali radni miejscy, szkolne koło 
PCK oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Szkoły "CZWÓRKA". 

 
(tekst: Halina Klajnszmit) 

 
OGŁOSZENIE  

PARKING DO WYNAJ ĘCIA  
 
Burmistrz Miasta Redy informuje, Ŝe są 
do wynajęcia nieruchomości przeznaczo-
ne na parking, połoŜone przy ul. Łąko-
wej, oznaczone nr działek:  
- dz. nr. 19/12 o powierzchni 1536m2, 
zabudowana 59 miejscami  
- dz. nr. 19/14 o powierzchni 387m2, 
niezabudowana  
 
Szczegółowych informacji udziela Refe-
rat Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, pokój 
nr 13 lub 14 tel. (058) 678 80 31 lub 
(058) 678 80 14, ema-
il:nieruchomości@reda.pl  

 
(tekst: Referat Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu 
Miasta w Redzie) 
 
Urząd Miasta jest czynny w: 
 
poniedziałek  9.00-17.00 
wtorek    7.30-15.30 
środa   7.30-15.30  
czwartek  7.30-15.30 
piątek   7.30-15.15 
 
 



WIGILIJNE SPOTKANIA BURMISTRZÓW  
 

Spotkanie wigilijne w Związku Emerytów i Rencistów  

 
 
Spotkanie z  Przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola Nr 1  

 
 
Spotkanie z  Przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola Nr 2 

 
 
JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 
„Kol ędo moja, radości moja 
ciepło ci u nas, miękko i cicho. 
(…)  
Ty na świat wchodzisz w kształcie dzieciny 
By ziemie objąć bez Ŝadnej przyczyny”. 
 
 W dzień wigilijnych spotkań klasowych 21 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w Redzie młodzieŜ i 
nauczyciele obejrzeli Jasełka. Motto „PomnóŜ mnie Jezuniu, jak kawałek chleba” jak Betlejem-
ska Gwiazda prowadzi i wyznacza kierunek drogi człowieka przez cały spektakl. Czesław Nie-
men słowami Adama Asnyka „Jednego serca, tak mało mi trzeba” poruszył do głębi. Ze sceny 
przemawiała do odbiorców poezja Czesława Miłosza, Jana Twardowksiego, Aleksandra Rym-
kiewicza oraz Henryka Józefczyka, Adama Dąbrowy- Kleina, Barbary Kołodziejskiej i Bogumi-
ły Klein. Wzruszająco brzmiały kolędy w wykonaniu zespołu muzycznego PZPO przygotowa-
nego przez p. Martę Adamczyk- utalentowaną pianistkę. Soliści- Olek Borowski, Marta Krüger 

oraz Patrycja Lilla nagrodzeni zostali 
rzęsistymi brawami za piękne wykonanie 
kolęd. „PomnóŜ mnie Jezuniu”- kolęda 
zaśpiewana przez Natalię Małachowską- 
gitarzystkę, była przejmująca. Cudow-
ność świata wyśpiewały w modlitwie 
„Piękny jesteś świecie” Weronika Mar-
kowska, Marcelina Stępińska, Natalia 
Małachowska przy akompaniamencie 
gitary Julii Bienias. 

W czasie spektaklu czujnie opiekowali 
się Ŝłóbkiem pastuszkowie Adaś i Karol 
Majchrzakowie, strzegli ognia przy 
kołysce a wierszem- kołysanka usypiała 
Dzieciątko Ada Kreft. Karczmarze: 
Krystian Jasiński, Paweł Majchrzak  
i Sebastian Gibki znaleźli miejce w 
swojej gospodzie dla pary strudzonych 
wędrowców Marii i Józefa- Joasi Bursz-
tyki  
i Adriana Chudka. Łukasz KrzyŜanowski 
mówił o ślepej, bo widocznej miłości, 
która jest i oddaje wszystko. Sławina 
Breza i Marta Klajnszmit „Kolędniczeń-
ką” wprowadziły widzów w ciepły i 
miękki nastrój Świąt Narodzenia Jezusa.  
Miło ść zaczaruje świat… jak deszcz. 
Dobrze, kiedy przemokniemy od niej „do 
suchej nitki”- mówiła Kamila Kowalska. 
W takim deszczu chciejmy iść. Girlandy 
lampek na scenie, ustrojone choinki, 
śniegowe gwiazdki- tę scenografię przy-
gotowały p. Jolanta Roman i p. Agniesz-
ka Potrykus. Jasełka wystawiono według 
scenariusza i reŜyserii p. Iwony Klein.  
Niech będzie zawsze miejsce dla ciebie- 
publiczność odebrała to przesłanie, 
współtworzyła cudowną atmosferę, 
przezywając wraz z aktorami niepowta-
rzalną chwilę, magię Świąt BoŜego 
Narodzenia. 

(tekst: Iwona Klein) 
 
SPOTKANIE WIGILIJNE W M IEJSKIM 

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W 

REDZIE  
 

W dniu 18 grudnia 2007r. w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie w 
ramach zakończenia pierwszego roku 
funkcjonowania Lokalnego Programu 
Innowacyjnego oraz działalności tzw. 
Grupy Wsparcia i Szkoły Rodziców 
zorganizowano spotkanie Wigilijne z 
udziałem uczestników programu, jak 
równieŜ psychologa – Marii Czech, 
pracownika socjalnego Marty Kornackiej 
i Kierownika MOPS. W atmosferze 
poczucia własnej wartości, budowania  
i wzmacniania toŜsamości, samooceny i 
wiary we własne moŜliwości, a takŜe 
szczerych relacji międzyludzkich przygo-
towano poczęstunek oraz dla kaŜdego 
uczestnika podarunek w postaci ksiąŜki. 
  

(tekst: Mał-
gorzata 
Klebba) 

 
 
 
 
 
 
 



WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  
 

 No i zaczęło się;-)!!!  Wielu z nas przywitało Nowy Rok „tradycyjnie”, czyli w łóŜku,  
z potwornym bólem głowy po upojnej nocy. Ale byli teŜ tacy, którzy nie spoŜywali i poszli 
grzecznie spać po północy, a o 6:30 rano byli juŜ nad rzeką Redą. To miłośnicy połowu troci i 
łososia, którzy właśnie w Nowy Rok rozpoczęli sezon połowu tych szlachetnych ryb. Na organi-
zowanych od kilku juŜ lat przez koło PZW nr 80 Wejherowo zawodach „TROĆ REDY”, zamel-
dowało się rano 111 wędkarzy ( kilkunastu przyjechało z innych województw). Atmosfera była 
jak zawsze wspaniała, ognisko i kiełbaski teŜ, a ryby? Ryby były a jakŜe, ale nie brały tak dobrze 
jak niektórzy się spodziewali. I choć pierwsze komplety padły juŜ około 8:00 ( i ja byłem jed-
nym z tych szczęśliwców ), to w sumie   ryb złowiono mniej niŜ  
w zeszłym roku. O godz. 15, na zakończenie przyniesiono do wagi 8 ryb. Dziewiątą , spóźnioną 
o 10 min. doniósł młody wędkarz z Redy-Karol Michalak (piękna troć 79 cm i 3,65 kg ).Prezes 
Okręgu obiecał młodemu łowcy dodatkowy puchar. Oficjalne wyniki: 
 „najcięŜsza ryba” - Darek Stochaj 
„najdłuŜsza ryba” - Adam Kubik 
„najszybciej złowiony komplet” - Marek Miotk. 
 

 
  Ogólnie ryb w rzece jest 
sporo, ale utrzymujący się 
przez pierwsze dni stycznia 
potęŜny wyŜ atmosferyczny 
spowodował Ŝe wyniki 
wędkarskie są raczej średnie. 
Troć zdecydowanie lepiej 
Ŝeruje w czasie niŜówki. 
W niedzielę 6 stycznia odbyły 
się z kolei zawody spiningowe 
naszego kola 126 Reda. Były to 
pierwsze zawody  
Karol Michalak i jego 
"spóźniona" ryba  

w tegorocznym cyklu. Tu niestety sprawdziło się chyba stare powiedzenie „w niedzielę ryby nie 
biorą” Na 14 zawodników tylko jeden-Daniel RoŜyński - zaliczył rybę i wygrał zawody. Rybą tą 
był pstrąg tęczowy. CóŜ, następnym razem będzie lepiej. Na pocieszenie mieliśmy świetny Ŝurek 
Jurka Wierzbickiego, który jak zawsze stanął na wysokości zadania jako organizator. 

 
Autor  z kompletem złowionym  
o 8:00 
 
 Na koniec ogłoszenie: 

 
ZARZĄD KOŁA PZW 126 RE-

DA ZAPRASZA WSZYSTKICH 
CZŁONKÓW KOŁA NA WALNE 
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, 
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 2.02 (SO-
BOTA), O GODZ.15.00,  
W ŚWIETLICY „PREFABETU”, 
REDA ,UL. GNIEWOWSKA 5. 

 
 (tekst: K. Kreft) 

 

 
 
 

PODZIĘKOWANIE 
Dla pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Redzie 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, w imieniu obdarowanej rodziny składa ser-

deczne podziękowania Pani Dyrektor i Pracownikom Miejskiego Przedszkola Nr 2  
w Redzie za zorganizowanie i przekazanie Świątecznej Paczki.  
Udzielona pomoc wraz z Ŝyczeniami świątecznymi i noworocznymi była dla rodziny wzruszają-
cym wydarzeniem. 

 
(tekst: Kierownik  MOPS Małgorzata Klebba) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM DOSTARCZANIA 
MATERIAŁÓW  
DO BIULETYNU  

„REDA – MIEJSKI BIULETYN  
INFORMACYJNY” W 2008 ROKU * 

* materiały naleŜy dostarczać na adres 
promocja@reda.pl  

 
PODZIĘKOWANIE  

MłodzieŜ Zespołu Szkół nr 1 w Redzie 
uczestnicząca w montaŜu słowno – mu-
zycznym podczas uroczystych obchodów 
Święta Niepodległości w kościele NMP 
wraz  z  opiekunami  dziękuje Przewod-
niczącemu Rady Miasta Panu Kazimie-
rzowi Okrojowi oraz Burmistrzom Redy: 
Panom Krzysztofowi Krzemińskiemu  
i Januszowi Molakowi. Jesteśmy 
wdzięczni za miłe spotkanie w hotelu 
„Murat” oraz sponsorowany przez wła-
dze miasta obiad będący sympatycznym 
mikołajkowym prezentem.  

 
KONKURS DLA PRZYSZŁYCH   

PRZEDSIĘBIORCÓW . 
Organizatorzy: Prezes Regionalnej Izby 
Przemysłowo – Handlowej w Wejhero-
wie, Prezydent Miasta Wejherowa, Bur-
mistrz Miasta Rumi, Burmistrz Miasta 
Redy, WyŜsza Szkoła Administracji  
i Biznesu, Przedsiębiorcy z terenu Małe-
go Trójmiasta Kaszubskiego. 
Aby wziąć udział w konkursie naleŜy 
zgłosić do Organizatora konkursu „Pro-
jekt biznesu”, który chciałoby się uru-
chomić na terenie MTK.  
Zasady udziału w konkursie określa 
Regulamin Konkursu, który wraz z Ar-
kuszem Zgłoszeniowym dostępny jest na 
stronach: www.izba.tkchopin.pl, 
www.wejherowo.pl, 
www.miasto.rumia.pl, www.reda.pl,  
Zgłoszenia do udziału w konkursie nale-
Ŝy przesyłać listem poleconym lub osobi-
ście: Regionalna Izba Przemysłowo – 
Handlowa w Wejherowie ul. I Brygady 
Pancernej W.P. 28 z dopiskiem „Biznes 
Plan MTK 2008”.  
Szczegóły: 058 672 93 00  
 
 
 
 
 

L.p. miesiąc 
wydania   
 

termin dostarcze-
nia materiałów  
 

1. Styczeń 7.01.2008 

2. Luty 4.02.2008 

3. Marzec 3.03.2008 

4. Kwiecień  7.04.2008 

5. Maj 5.05.2008 

6. Czerwiec 4.06.2008 

7. Wrzesień  2.09.2008 

8. Październik 6.10.2008 

9. Listopad 3.11.2008 

10. Grudzień 1.12.2008 



 
 

 
 

UWAGA!!! PIERWSZA W 2008 ROKU OBJAZDOWA 
ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

NA TERENIE MIASTA REDY 
 
Jak co roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy  
i Chylonki” organizuje na terenie gmin członkowskich 
Związku w tym Miasta Redy objazdową zbiórkę odpadów 
niebezpiecznych. W ramach nieodpłatnej zbiórki od miesz-
kańców i placówek oświatowych odbierane są:  
 
baterie, akumulatory, resztki farb i lakierów, środków do 
konserwacji drewna, środki czyszczące, dezynfekcyjne, 
ochrony roślin oraz opakowania po nich, zuŜyte kartrid Ŝe 
i tonery, przeterminowane leki, odpady zawierające rtęć 
np. świetlówki, lampy rt ęciowe, termometry, przełączniki 
oraz drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. nie-
sprawne telefony komórkowe, komputery, roboty ku-
chenne, suszarki, Ŝelazka itp., a takŜe niewykorzystane 
odczynniki chemiczne ze szkolnych pracowni chemicz-
nych.  
 
Zbiórka prowadzona jest trzy razy w roku, przy uŜyciu cha-
rakterystycznie oznaczonego i wyposaŜonego w specjalne 
pojemniki samochodu. PoniŜej podane są terminy i punkty 
postoju samochodu: 
 
 

01.02.2008; 09.05.2008; 03.10.2008 
(PIĄTKI – postoje przy szkołach) 

 9:00  Prywatne Liceum Ogólnokształcące,  

ul. Norwida 47 

 9:40  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 

10:20  Zasadnicza Szkoła Rzemiosł RóŜnych,  

ul. Gdańska 33 

11:00  Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, LO 

w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 

11:40  Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2,  

ul. Brzozowa 30 

12:20  Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Rekowska 36 

13:20 - 13:40  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gnie-
wowska 33 
 
 
 
 

02.02.2008; 10.05.2008; 04.10.2008  
(SOBOTY) 

 9:00  ul. Św. Wojciecha 26 

 9:20  ul. Św. Wojciecha/Zawadzkiego 

 9:40  ul. Szkolna 20 

10:00  ul. Spokojna 31-33 

10:20  ul. Jana Pawła II/Bielawy 

10:40  ul. Łąkowa 39-29 

11:00  ul. Kazimierska/Wiśniowa 

11:20  ul. Brzozowa/Jodłowa 

11:40  ul. Długa/Graniczna 

12:00  ul. 12-go Marca/Jaśminowa 

12:30  ul. Rzeczna/ZboŜowa 

13:00  ul. Buczka 29-31 

13:20 – 13:40  ul. świrowa/Piaskowa 

 

 
 
Odpady niebezpieczne zbierane są równieŜ w systemie po-
jemnikowym: 
-pojemniki do zbiórki baterii ustawione w placówkach oświa-
towych (dla uczniów i ich rodziców) oraz w Urzędzie Miasta, 
-pojemniki do zbiorki przeterminowanych lekarstw ustawio-
ne w aptekach. 
Mieszkańcy Gminy posiadający odpady niebezpieczne mogą 
je równieŜ nieodpłatnie oddać w stacjonarnym Punkcie 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (tzw. PZON). NajbliŜszy 
taki punkt dla Redy znajduje się przy ul. Ślusarskiej  
2 w Rumi, lub przy ul. Staromłyńskiej w Wejherowie.  
 

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 
 


