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BURMISTRZ M IASTA REDY O INWESTYCJACH MIEJSKICH  
Drodzy Mieszkańcy Redy,  
 

 
Sala gimnastyczna przy SP6 - wartość inwestycji 2 mln. 314 tys. zł 
 
Rok 2009 to trzeci juŜ rok duŜych inwestycji na terenie Redy, realizowanych na podstawie 
„mapy drogowej”, czyli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2014, przygoto-
wanego i przyjętego do realizacji  przez władze samorządowe naszego miasta w obecnej 
kadencji. Plan to bardzo ambitny, zakładający zdecydowaną intensyfikację działań, wynika-
jących zarówno z moŜliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, ale przede wszystkim z 
ogromnych potrzeb Redy – miasta liczącego juŜ blisko 20 tys. obywateli. Stąd tempo inwe-
stycji z roku na rok zdecydowanie rośnie.  

 

 
Sala gimnastyczna przy SP5 - wartość inwestycji 2 mln 570 tys. zł 

 
 
W roku 2007 wartość inwestycji wynio-
sła ok. 3,3mln zł, rok 2008 – 7,6mln zł, 
rok 2009 – plan, będący w końcowej 
fazie realizacji o wartości 13,9 mln zł. 
Podkreślić naleŜy, Ŝe są to tylko inwesty-
cje umieszczone w budŜecie miasta. Cały 
szereg zadań o podstawowym znaczeniu 
dla Redy realizowanych jest w tej kaden-
cji dzięki staraniom redzkich władz 
samorządowych, ze środków nie pocho-
dzących wprost z budŜetu Redy. Szersze 
przedstawienie danych na ten temat 
opublikujemy w kolejnym wydaniu 
biuletynu.  
Wróćmy jednak do roku 2009. Jest to 
rok, w którym inwestujemy przede 
wszystkim w nasze placówki oświatowe. 
Na początku roku szkolnego 2009/2010, 
zgodnie z planem, oddano do uŜytku tak 
oczekiwane sale gimnastyczne w szko-
łach podstawowych nr 5 w Redzie Re-
kowie i nr 6  przy ul. Gniewowskiej. 
Obie szkoły nie miały dotąd praktycznie 
Ŝadnych przestrzeni do rekreacji dla 
uczniów.  

W największym redzkim zespole szkół 
– Zespole Szkół nr 1 przy ul. Łąkowej 
oraz obchodzącej właśnie jubileusz 45 
lecia Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. 
Zawadzkiego wykonano kompleksowe 
termomodernizacje. Szkoły zyskały 
nowy estetyczny wygląd, ale przede 
wszystkim dzięki wykonanej termomo-
dernizacji wzrośnie w nich komfort 
cieplny i nastąpi znaczne zmniejszenie 
zuŜycia energii. Szkoła Podstawowa nr 2 
wzbogaciła się teŜ o nowe boisko asfal-
towe z bramkami i koszami.  

Na wiosnę tego roku zakończono mo-
dernizację trybun na stadionie MOKSiR. 
Obecnie obiekt ten, z nowo wykonanymi 
boiskami wielofunkcyjnymi ORLIK 
2012 i kortami tenisowymi, jest świet-
nym miejscem rekreacji dla mieszkań-
ców - dla nas  powodem  do dumy, a dla 
sąsiadów do lekkiej zazdrości.  
Zakończono pierwszy etap budowy 
skate-parku, powstającego w ramach 
planowanego, większego przedsięwzię-
cia, jakim jest budowa parku miejskiego 
nad rzeką Redą . Ostateczne zakończenie  
inwestycji, czyli wstawienie elementów 



 
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 - wartość inwestycji 2 mln. 220 tys. zł 
 
do wykonywania ewolucji w skate-parku, przewiduje się na wiosnę 2010. 

Przez cały rok 2009 trwały inwestycje i modernizacje redzkich dróg. Wykonano moderni-
zacje szeregu ulic i chodników. Między innymi ulice: Cicha, Usługowa, OkręŜna, Zacisze, 
Brzozowa. Wykonano tak potrzebne zatoki postojowe przy ulicy Łąkowej.  

Bardzo wiele wysiłku w roku 2009 włoŜono w przygotowanie największych redzkich in-
westycji drogowych. Dla połączenia drogowego Leśna – Cegielniana, wspólnego zadania 
Redy, Rumi i Powiatu Wejherowskiego,  przygotowano nową strategię działania. Efektem 
tych działań było ponowne zgłoszenie I etapu tej inwestycji do konkursu na dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został wysoko oceniony i znajdu-
je się na liście rezerwowej regionalnych projektów drogowych, które mają szansę na uzy-
skanie dotacji unijnej.  
 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - wartość inwestycji 759 tys. zł 
 
Przygotowywany jest równocześnie wniosek do konkursu na II etap Leśnej – Cegielnia-

nej, z moŜliwością uzyskania dotacji w wysokości 75%. Rada Miejska Redy na ostatniej XL 
sesji podjęła w tych sprawach stosowne uchwały, które obok stworzenia realnej szansy 
ubiegania się o duŜe środki unijne, umoŜliwiają jednocześnie podjęcie konkretnych działań 
przy realizacji robót juŜ na początku 2010 roku.  

Przygotowano równieŜ pełną dokumentację techniczną i kompletny wniosek na dofinan-
sowanie drugiej z największych redzkich inwestycji drogowych budowy ulicy 12 Marca. W 
tym przypadku ubiegamy się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011. (tzw. schetynówek). Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg 
na  wykonawstwo, a rozpoczęcie robót nastąpi na początku przyszłego roku. Planowane 
inwestycje drogowe zostaną szerzej omówione w następnych wydaniach biuletynu.   
 

 
Burmistrz Miasta Redy  

Krzysztof Krzemiński 
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Komórka organi-
zacyjna 

Tel  

Burmistrz Miasta 678-80-23  
Z-ca Burmistrza 
Miasta 

678-80-23  

Sekretariat 
Tel/Fax 

678-80-23 / 678-
31-24  

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

678-80-26 

Skarbnik Miasta 678-80-04  
Referat Finansowy 
(główna księgo-
wa) 

678-80-05 / 678-
80-29  

Referat Finansowy 
(podatki i opłaty 
lokalne) 

678-80-27 / 678-
80-10 / 678-80-
01  

Referat Organiza-
cyjny 

678-80-35 / 678-
80-25  

Referat Gospodar-
ki Nieruchomo-
ściami 

678-80-14 / 678-
80-34 / 678-80-
31 / 678-80-13  

Referat Inwestycji, 
InŜynierii Miej-
skiej i Ochrony 
Środowiska 
Tel/Fax 

678-80-08 / 678-
80-18 / 678-80-
28 / 678-80-30  

Referat Urbani-
styki Architektury 
i Budownictwa 

678-80-06 / 678-
80-17 / 678-80-
07  

Referat Spraw 
Obywatelskich 

678-80-16  

Urząd Stanu Cy-
wilnego 

678-80-36 / 678-
80-09  

Stanowisko ds. 
Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia 

678-80-11  

Stanowisko ds. 
Gospodarki 
Mieszkaniowej 

678-80-32  

Stanowisko ds. 
Zarządzania Kry-
zysowego  

678-80-03 / 678-
80-43 / 678-80-
40  

Stanowisko ds. 
Promocji i Roz-
woju 

678-80-33  

Biuro Obsługi 
Klienta  

678-80-00 / 678-
80-30  



NOWY SAMOCHÓD DLA STRA śY POśARNEJ 
 
Redzka OSP ma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Jest to Mercedes 1326 AF ATEGO.  
Samochód zakupiony został za kwotę 564.960zł. Burmistrz Miasta Redy udzielił OSP Reda 
dotacji na zakup samochodu w wysokości 384.960 zł. Na tę dotacje złoŜyły się środki wła-
sne pochodzące z budŜetu miasta w wysokości 272.460 zł oraz środki zewnętrzne pozyskane 
przez miasto pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wyso-
kości 65.000zł i Starostwa Powiatowo w Wejherowie w wysokości 50.000 zł.  
 

 
 
Pozostała kwota czyli 180.000 zł została pokryta ze środków Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w wysokości 150.000 zł oraz ze środków Komen-
dy Powiatowej PSP w Wejherowie w wysokości 30.000 zł.  
Zakup nowego pojazdu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz po-
zwoli na szybszą reakcję w przypadkach poŜarów i innych zdarzeń losowych.  
Parametry samochodu:  
Napęd: 4x4, Silnik wysokopręŜny o mocy 188W (255kM),  
Kabina: ilość miejsc: 6, układ 1+1+4, Nadwozie gaśnicze: Konstrukcja szkieletu: stal nie-
rdzewna, poszycia: blacha aluminiowa, Ŝaluzje: lekkie profile aluminiowe anodowane, 
schowki: 7 (3+3+1) 
Układ wodno-pianowy: Autopompa: ZIEGLER FP 16/8 - 1HH, wydajność: niskie ciśnienie 
- 1600 dm^3/min przy 0,8 MPa 
- wysokie ciśnienie - 250dm^3/min przy 4,0 MPa 
Zbiornik wody: stal nierdzewna - 2500dm^3 
Zbiornik środka pianotwórczego: stal nierdzewna - 250dm^3 
Dozownik środka pianotwórczego: DSP 120 sterowany ręcznie (3 i 6%), zwijadło szybkiego 
natarcia zwijane elektrycznie - długość węŜa - 60m 
Działko wodno-pianowe : ZIEGLER HH 365 - wydajność 800/1200/1600 dm^3/min 
Nasady: 2 x 75 – tłoczone, 1 x 75 - napełnianie hydrantowe, 1 x 110 – ssanie, 2 x 52 - na-
pełnianie środka pianotwórczego 
WyposaŜenie dodatkowe: Pneumatyczny maszt oświetleniowy, Agregat prądotwórczy - 2,2 
kVA, NiezaleŜne ogrzewanie spalinowe przedziału kabiny i autopompy, Sprzęt łączności 
radiowej, Wyciągarka elektryczna 5,6 t, Fala świetlna 

Monika SkarŜyńska 
 

M IEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE   
SEKCJA ŚWIADCZE Ń RODZINNYCH INFORMUJE  

 
Nowy okres zasiłkowy 2009/2010, rozpoczyna się od 1 listopada  2009 roku i trwa do 31 
października 2010r. 
Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy trwa juŜ od 1 września 2009r. Świad-
czeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 
opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne., jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cu-
dzoziemcom, osobom, o których mowa w ust. 2, jeŜeli zamieszkują na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia 
rodzinne chyba, Ŝe przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwu-
stronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Zasiłek 
Rodzinny: Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziec-
ka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu 
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka;  osobie 
uczącej się,  
Zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Rozporządzenia  Rady Ministrów 
z dnia 11 sierpnia 2009r. ( Dz.U. Nr 129 poz. 1058) w sprawie wysokości dochodu rodziny 

albo dochodu osoby uczącej się stano-
wiących podstawę ubiegania się o zasiłek 
rodzinny wysokości świadczeń rodzin-
nych  od 1 listopada 2009 zasiłek rodzin-
ny przysługuje: 
- jeŜeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę albo dochód osoby uczącej się nie 
przekracza kwoty 504,00 zł. 
- w przypadku gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzecze-
niem o umiarkowanym albo o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, zasiłek 
rodzinny przysługuje, jeŜeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę albo 
dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 583,00 zł.  
- w przypadku gdy dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 
dochód osoby uczącej się przekracza 
kwotę uprawniającą daną rodzinę lub 
osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, 
o kwotę niŜszą  lub równą kwocie odpo-
wiadającą najniŜszemu zasiłkowi rodzin-
nemu przysługującemu w okresie, na 
który jest ustalony, zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeŜeli przysługiwał w po-
przednim okresie zasiłkowym. W przy-
padku przekroczenia dochodu w kolej-
nym roku kalendarzowym zasiłek nie 
przysługuje. ( 504,oo zł + 68,oo zł = 
572,oo zł lub 583,oo zł + 68,oo zł = 
651,oo zł). 
- w przypadku utraty dochodu prawo do 
zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek 
osoby, na podstawie dochodu rodziny 
pomniejszonego o dochód utracony. 
- w przypadku uzyskania przez członka 
rodziny dochodu, prawo do zasiłku ro-
dzinnego ustala się  na podstawie docho-
du rodzin, powiększonego o uzyskany 
dochód.                Dokończenie str. 7,8 
9, 10 

 

OBOWIĄZEK PODŁĄCZANIA 
DO SIECI KANALIZACYJNEJ 

 
 
 
Przypominamy mieszkańcom 
Redy, Ŝe istnieje obowiązek podłą-
czania się do wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej.  
Warunki techniczne przyłączenia 
obiektów budowlanych do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
wydawane są przez PEWIK Gdy-
nia, na podstawie pisemnego zlece-
nia składanego przez właściciela 
nieruchomości w Biurze Obsługi 
Klienta przy ul. Witomi ńskiej 21 w 
Gdyni, poniedziałek w godzinach 
od 9.30 do 16.30 i od wtorku do 
piątku w godzinach 8.00 do 15.00.  
Szczegóły na stornie internetowej 
PEWIK Gdynia 
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10 października.2009r. „Eko Dolina” Sp. z o.o. zorganizowała juŜ 

po raz kolejny akcję pn. „Drzewko za elektrośmieci”. Tym razem 
sprzęt zbierano pod TESCO na gdyńskich Karwinach. 

 

 
 
KaŜda osoba, która tego dnia przyniosła pod TESCO zuŜyty sprzęt 
elektryczny lub elektroniczny otrzymała w zamian sadzonkę drzew-
ka oraz gadŜety i ulotki informacyjne. 

Akcja organizowana przez Spółkę juŜ po raz drugi odniosła jesz-
cze większy sukces niŜ akcja wrześniowa!. Zebrano aŜ 7 ton elektro-
śmieci, które od lat zalegały na strychach i w piwnicach mieszkań-
ców!!! Łącznie podczas dwóch akcji zebrano ok. 12 ton elektrośmie-
ci. JuŜ przed godziną 9 ustawiła się kolejka chętnych, którzy przy-
nieśli elektrośmieci. 

Bardzo pozytywnie zaskoczyły organizatorów akcji spółdzielnie 
mieszkaniowe z dzielnicy Gdynia Karwiny, które zorganizowały 
zbiórkę elektrośmieci na osiedlach mieszkaniowych, a następnie 
zebrany sprzęt dostarczyli pod Tesco, otrzymując w zamian sadzon-
ki drzewek. W ten sposób odciąŜyli mieszkańców i zadbali o piękne, 
zielone otoczenie mieszkań. Podczas całej akcji rozdano aŜ 1000szt 
sadzonek. 

 
 
Taka akcja to doskonała okazja, aby wszystkie nieuŜywane, prze-

starzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlów-
ki, Ŝarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, Ŝelazka, 
wiertarki itp. znalazły swoje nowe miejsce na ziemi. Aby ponownie 
dzięki procesowi recyklingu stać się przedmiotami uŜytecznymi. 
Powodzenie akcji jest niewątpliwie sukcesem zakładu „Eko Dolina” 
i z pewnością będzie kontynuowana równieŜ na wiosnę.  

Elektrośmieci moŜna bezpłatnie oddać w specjalnie utworzonych 
punktach zbierania, adresy punktów najbliŜszych Twojego zamiesz-
kania znajdziecie Państwo na stronie www.kzg.pl MoŜna się ich 
pozbyć takŜe w sklepie, ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego 
samego typu. 

Oddając swoje elektrośmieci do „Eko Doliny” lub Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych moŜesz być pewien, Ŝe Twoje elektro-
śmieci trafią do recyklera, który unieszkodliwi szkodliwe substancje 
i pozyska z nich fragmenty nadające się do ponownego uŜytku. 

 
 
 

REDA NA L ITWIE  
 

W Wilnie, na zaproszenie Pani Marii Rekść Mer Rejonu Samo-
rządu Wileńskiego, oraz Starosty Michała Bortkiewicza z AviŜenie 
przebywała delegacja Miasta Redy  w osobach: Janusza Molaka 
Wiceburmistrza, Radnych: Teresy Tkaczyk, Teresy Kani, oraz  
Karoliny Bochan.  

Wizyta związana była z odbywającym się Świętem Plonów na 
Wileńszczyźnie 26 września 2009r. w malowniczej scenerii pałacu 
w Pikieliszkach naleŜącego dawniej do Marszałka Józefa Piłsud-
skiego odbyło się Wileńskie Święto Plonów. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in.: Posłowie do Parlamentu Europejskiego Waldemar 
Tomaszewski z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Janusz Woj-
ciechowski, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w Parlamencie Europejskim, Poseł Sejmu Litewskiego Michał Mac-
kiewicz, Senatorzy RP Łukasz Abgarowicz i Grzegorz Wojciechow-
ski oraz przedstawiciele samorządów z Polski, które współpracują z 
Rejonem Wileńskim.  

Reprezentanci naszego  miasta wręczyli prezenty i upominki 
promocyjne. Na ręce Starosty przekazano równieŜ plecaki szkolne 
wraz z wyposaŜeniem dla dzieci polskich mieszkających na Litwie.  
Na specjalnie przygotowanych stoiskach dwadzieścia trzy gminy 
Samorządu Rejonu Wileńskiego prezentowały swoje obfite plony. 
Nie zabrakło takŜe  akcentu polskiego, w tym waŜnym dla Polaków 
na Litwie święcie: poproszono Europosła Waldemara Tomaszew-
skiego o zabranie głosu w imieniu wszystkich samorządów z Polski, 
obecnych na doŜynkach. Wizyta delegacji Miasta Redy na Litwie 
była takŜe związana z realizacją umowy partnerskiej pomiędzy 
samorządami z Polski i Litwy.  
 

Teresa Tkaczyk 

SZCZEPIENIA PRZECIW W IRUSOM HPV 
 
W miesiącu wrześniu 2009 roku rozpoczął się w Redzie niezwykle 
waŜny i długofalowy program szczepień przeciw wirusom HPV 
powodującym raka szyjki macicy. Najskuteczniejszą dziś metodą 
zmierzenia się z tą chorobą są szczepienia ochronne. Rak szyjki 
macicy stanowi obecnie powaŜne zagroŜenie cywilizacyjne. W 
Polsce z tej przyczyny umiera codziennie 5 kobiet. 
Na szczęście jest juŜ dostępna szczepionka, która w przyszłości da 
dziecku moŜliwość ochrony przed katastrofalnymi skutkami zaraŜe-
nia wirusami HPV. Szczepionka jest kosztowna, pełen zestaw trzech 
szczepionek przy zakupie indywidualnym kosztuje ok. 1500 zł.  
Redzki samorząd świadomy bariery związanej z wysoką jej ceną, a 
zarazem wagi problemu postanowił sfinansować szczepienia 
wszystkich dziewczynek zameldowanych na terenie naszego miasta 
urodzonych w roku 1996.  
W następnych latach program adresowany będzie do kolejnych 
roczników dziewczynek w wieku 13 lat. Udział dziecka w programie 
tych szczepień wymagał, jak w przypadku wszystkich szczepień, 
zgody rodziców i poprzedzony był konsultacją medyczną lekarza. 
Szczepienie jest trzykrotne: drugie po ok. 2 miesiącach, a trzecie po 
ok. sześciu miesiącach od pierwszego.  
Oferujemy moŜliwość ochrony przed chorobą, której statystyka 
umieralności jest bardzo wysoka. Decyzję o wyborze programu 
podjęliśmy w trosce o nasze dzieci, w przekonaniu Ŝe nie ma warto-
ści cenniejszych od Ŝycia i zdrowia najmłodszych obywateli naszego 
Miasta.                                                               

 
Burmistrz Miasta Redy 

Krzysztof Krzemiński 
 

 
 
 

 

Urząd Miasta jest czynny w: 
 

poniedziałek 9.00 - 17.00 
wtorek7.30 - 15.30 
środa7.30 - 15.30 
czwartek7.30 - 15.30 
piątek7.30 - 15.15 
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MŁODZI PIŁKARZE SV WEIDEN W REDZIE  

 

 
 

W dniach 28.05.09 do 2.06.09 gościliśmy w Redzie młodych 
sportowców z klubu SV Weiden 1914/1975 e.v. na czele z jego 
prezesem Heinrichem Faustem. Niemcy zostali przyjęci uroczystą 
kolacja przez burmistrzów Redy – Pana Krzysztofa Krzemińskiego i 
Janusza Molaka. 

Goście z Niemiec zwiedzili Wejherowo z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej oraz Kalwarią Wejherowską, 
Kaszubskie Oko w Gniewinie, Rozewie i Jastrzębią Górę. Bli na 
wycieczce w Malborku, Gdańsku, Sopocie i Gdyni, wodnym tram-
wajem popłynęli na Hel.  

31 maja rozegrany został turniej piłkarski druŜyn młodzieŜowych, 
w którym UKS po zaciętym meczu pokonał SV Weiden 5:4. Wizy-
cie towarzyszyło sporo dodatkowych imprez i spotkań, w organiza-
cje których zaangaŜowali się działacze klubu oraz rodzice zawodni-
ków UKS – u. Liczne teŜ było grono sponsorów, którym podzięko-
wano w trackie turnieju. Przyjazd młodych Niemców był moŜliwy 
dzięki 50% partycypacji w kosztach imprezy przez fundację Polsko 
– Niemiecka Współpraca MłodzieŜy. Wsparli nas takŜe grantami 
Burmistrz Miasta Redy  (2000 zł)  oraz Starosta Wejherowski (1000 
zł). 

 
 

 
 
 
 
 
 

ZAJĘCIA KULTURALNE MOKSIR  

 
RODZAJ 
ZAJĘĆ 

MIEJSCE TERMIN ADRESAT 
ZAJĘĆ 

PROWADZĄCY 

ZZAAJJĘĘCCII AA  
TTEEAATTRRAALL NNEE  

SP. NR 3 
REDA 

WTOREK 
15.00 – 
17.00 

SZKOŁA 
PODST. 

MARIA 
SZYMONIAK 
(502-564-938)  

ZZAAJJĘĘCCII AA  
PPLL AASSTTYYCCZZNNEE  

SP. NR 3 
REDA 

WTOREK  
14.00 – 
15.00 

SZKOŁA 
PODST. 

MARIA 
SZYMONIAK 
(502-564-938) 

ZZAAJJĘĘCCII AA  
TTAANNEECCZZNNEE  

ZS NR 1 
REDA 

WTOREK 
– I GR. 
14.30 – 
15.30 
ŚRODA – 
II GR. 
17.00-18.00 

I GRUPA – 
SZKOŁA 
PDST. 
II GRUPA – 
GIMN. 

JOLANTA 
WOJNAROWIC
Z 
(512-809-408) 

ZZAAJJĘĘCCII AA  
TTAANNEECCZZNNEE  
ZZEESSPPÓÓŁŁ   
SSHHAAKK EE  
DDAANNCCEE  

MOKSIR 
REDA 

WTOREK 
17.00 – 
19.00 

GIMNAZJ
UM I 
STARSZA 
MŁODZIE
ś 

MATEUSZ 
KOBIELLA 
 

ZZAAJJĘĘCCII AA  
RREEGGII OONNAALL NNEE  

SP. NR 5 
REDA 

CZWARTE
K 
13.30 – 
15.30 

SZKOŁA 
PODST.  

RENATA 
MYŚLISZ 

ZZAAJJĘĘCCII AA  
FFOOTTOOGGRRAAFFII CC
ZZNNEE  

MOKSIR 
REDA 

GODZINY 
UZGADNI
ANE 

POCZĄTK
UJĄCE 
DZIECI 

MARIUSZ 
SKRZYPCZYŃS
KI 

RRĘĘKK OODDZZII EEŁŁ OO  
AARRTT..  

ZS NR 1 
SALA NR 
9 

ŚRODA 
17.00 – 
20.00 

WSZYSCY 
CHĘTNI 

ALICJA 
KOLBERG 
ZOFIA 
MAGULSKA 

ZZAAJJĘĘCCII AA  
TTEEAATTRRAALL NNEE  

ZS NR 1 SOBOTA 
17.00 – 
19.00 

DZIECI I 
MŁODZIE
ś 

ŁUKASZ 
KAMIŃSKI 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

NOWE KOŁO ZAINTERESOWA Ń  
W DZIALE KULTURY MOKSIR: 

 
„ SPOTKANIA Z FOTOGRAFI Ą CYFROWĄ” 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI DO 

SPOTKAŃ FOTOGRAFICZNYCH, GDZIE B Ę-
DZIE MO śNA NAUCZYĆ SIĘ PODSTAW FO-
TOGRAFII CYFROWEJ, ROZWIJA Ć SWOJE 

PASJĘ W TEJ DZIEDZINIE,  
SPOTYKAĆ SIĘ I WSPÓLNIE WYRUSZA Ć  

NA  FOTOGRAFICZNE PLENERY. 
 

ZAJĘCIA POPROWADZI PRAWDZIWY  
PASJONAT FOTOGRAFII  

MARIUSZ SKRZYPCZY ŃSKI. 
 

SALA WIDOWISKOWA MOKSIR REDA 
ZAPRASZAMY! 

 

DODATKOWO W REDZIE PROWADZONE S Ą 
ZAJĘCIA:  
 

• WOKALNE,  
• CHOREOGRAFICZNE 
• TEATRALNE  

 
Z RAMIENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU PLA-
CÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH. 
ZAJĘCIA PROWADZ Ą: MARTA ADAMCZYK I 
ANIELA KU ŹMA. W RAMACH ZAJ ĘĆ REALI-
ZOWANY JEST NOWY SPEKTAKL MUZYCZNO – 
TANECZNY.  

 
NA SALI WIDOWISKOWEJ MOKSIR ODBYWAJ Ą 
SIĘ RÓWNIEś PŁATNE ZAJ ĘCIA TANECZNE 
PROWADZONE PRZEZ DOROTĘ PACEK (505-
898-013) 
Szczegóły na www.moksir.reda.pl 
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I  MIEJSCE REDY NA FESTIWALU DOBREJ śYWNOŚCI W ŁOWICZU  

 KSIĘśACKIE JADŁO 2009 
 

Ponad 34 wystawców i producentów dobrej Ŝywności, 23 stoiska 
z łowickim rękodziełem ludowym, 6 stoisk przygotowanych przez  

 
koła gospodyń wiejskich z Łowicza i okolic oraz liczne atrakcje 

kulinarne i muzyczne, to wszystko czekało na tych, którzy wzięli 
udział 23 sierpnia w kolejnej edycji KsięŜackiego Jadła.  
 Gościem specjalnym festiwalu była popularna aktorka i miło-
śniczka kulinariów Agnieszka Fitkau-Perepeczko, która, oprócz 
pełnienia funkcji jurora w przeprowadzonych tego dnia kulinarnych 
konkursach, na scenie przygotowała dla uczestników KsięŜackiej 
Jadła  kilka smacznych potraw.  

Podobnie, jak rok temu, przeprowadzony został konkurs na po-
trawę regionalną i najlepsze pierogi. Delektowano się róŜnego ro-
dzajami pierogami. Według jury, w składzie: burmistrz Łowicza 
Krzysztof Jan Kaliński, aktorka Agnieszka Fitkau-Perepeczko, 
dyplomowany szef kuchni Grzegorz Borcuch, dyrektor Muzeum w 
Łowiczu Marzena Kozanecka-Zwierz i dyrektor Wydziału Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Barbara Woźniak, najlepsze 
pierogi przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Zielkowic, a  
n a j l e p s zą  p o t r a w ę  r e g i o n a l ną  m i a s t o  R e d a . 
 
 
Konkùrsowô jôda   
„Pòmùchel ksąŜëcy w chrzónowym zuse ” 
Skłôd 
4 dzéle fileta z pòmùchla  
2 smiotanë 30% 
3 łeszczi òlëwë 
1 szklónka biôłégò wina 
2 zôłtka 
2 strzédné cebùle sól, pieprz, bòbkòwi lëst, sok z citrónë, kòrzéń 
swiéŜégò chrzan 
 
 
 

 
 
Potrawę z Redy, dorsza ksiąŜęcego w sosie chrzanowym, przygo-

towały panie ze Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w 
Redzie. Zespół folklorystyczny „Redzanie” wystąpił podczas Festi-
walu Dobrej śywności z godzinnym koncertem pieśni kaszubskich, 
który przyjęty został z entuzjazmem przez Łowiczan i turystów.  

Wszyscy wyróŜnieni otrzymali atrakcyjne nagrody. Z pośród 
miast partnerskich Łowicza, obok Redy swoje potrawy przygotowali  
równieŜ goście z Lublińca i Montoire we Francji. 

W KsięŜacki Jadle wziął równieŜ udział Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński.  
 
 

 
 
 

 
 
Menu redzkiego stoiska:  
Szmùlt ze szpérkama 
Slédz w òcce z rozynama  
Wafle 
Młodzowi kùch 
Slèdz w zelach 
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W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z 
gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, Ŝe z 1 hektara przeliczeniowe-
go uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego co-
rocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:  
- 18 roku Ŝycia lub  
- nauki w szkole, jednak nie dłuŜej niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia  
- 24 roku Ŝycia, jeŜeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyŜszej 
i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 
stopniu niepełnosprawności  
- osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyŜszej, jednak nie dłuŜej 
niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia. 
Pojęcie „osoba ucząca się” oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, 
niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią  
lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową 
prawa do alimentów z ich strony; 
W okresie od 1 listopada 2009 roku wysokość zasiłku rodzinnego 
wynosi miesięcznie:  
- 68.00 zł  na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku Ŝycia 
- 91,00 zł  na dziecko w wieku powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia 
18 roku Ŝycia 
- 98,00 zł   na dziecko powyŜej 18 roku Ŝycia do ukończenia 24 roku 
Ŝycia. 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeŜeli:  
- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małŜeńskim;  
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobo-
we utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;  
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej 
całodobowe utrzymanie;  
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasił-
ku rodzinnego na własne dziecko;  
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone 
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, 
Ŝe: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie Ŝyje, ojciec dziecka jest 
nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od 
drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z 
rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i 
nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjne-
go na rzecz tego dziecka.  
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek  rodzinny za 
granicą, chybŜe przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej.  
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:   
- urodzenia dziecka  
-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego  
- samotnego wychowywania dziecka;  
-  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
-  rozpoczęcia roku szkolnego;  
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszka-
nia.  
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  
Wysokość dodatku - 1000,00 zł.  
- Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawne-
mu dziecka, a takŜe opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do 
ukończenia przez dziecko pierwszego roku Ŝycia, jeŜeli nie został 
przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.  
- W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niŜ jednego 
dziecka lub urodzenia więcej niŜ jednego dziecka podczas jednego 
porodu dodatek przysługuje na kaŜde dziecko.  
UWAGA!  
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysłu-
guje na dziecko urodzone (Ŝywe), jeŜeli rodzina spełnia warunki 
określone w ustawie. Dodatek wypłaca się do ukończenia przez 
dziecko pierwszego roku Ŝycia. 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego. Wysokość dodatku 400,00 zł miesięcznie.  
Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeŜeli dziecko pozosta-
je pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wycho-
wawczego, nie dłuŜej jednak niŜ przez okres:  
- 24 miesięcy kalendarzowych;  
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeŜeli sprawuje opiekę nad więcej niŜ 
jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;  
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeŜeli sprawuje opiekę nad dzieckiem 
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności. 

-W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wycho-
wawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka 
przysługuje jeden dodatek.  
- Dodatek nie przysługuje jeŜeli osoba:  

1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wycho-
wawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niŜ 
6 miesięcy;  
2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobko-
wą, która uniemoŜliwia sprawowanie osobistej opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;  
3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej ca-
łodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wy-
chowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki  przez  co 
najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywające-
go w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach 
zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;  
4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macie-
rzyńskiego.  

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  
- Wysokość dodatku - 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej 
jednak niŜ 340,00 zł na wszystkie dzieci.  
- Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub 
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, jeŜeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na 
rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, poniewaŜ:  

1. drugi z rodziców dziecka nie Ŝyje;  
2. ojciec dziecka jest nieznany;  
3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od dru-

giego z rodziców zostało oddalone 
- Dodatek przysługuje równieŜ osobie uczącej się, jeŜeli oboje rodzi-
ce tej osoby nie Ŝyją.  
- W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego 
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 
zł na dziecko nie więcej jednak niŜ o 160,00 zł na wszystkie dzieci.  
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodziet-
nej  
- Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo 
prawnemu dziecka;  
- Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięczne na trzecie i 
na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.  
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka  
- Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takŜe osobie uczącej 
się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją 
lub kształceniem dziecka w wieku:  
    - do ukończenia 16 roku Ŝycia, jeŜeli legitymuje się orzeczeniem o 
niepełnosprawności;  
    - powyŜej 16 roku Ŝycia do ukończenia 24 roku Ŝycia, jeŜeli legi-
tymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.  
- Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:  
     - 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku Ŝycia;  
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     - 80,00 zł na dziecko w wieku powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończe-
nia 24 roku Ŝycia.  
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  
- Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takŜe osobie uczącej 
się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w 
szkole nowego roku szkolnego. 
- Dodatek przysługuje równieŜ na dziecko rozpoczynające roczne 
przygotowanie przedszkolne. /klasa „O”/ 
- Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.   
- Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu 
zasiłkowego, w  którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygo-
towanie przedszkolne. 
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania  
- Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej 
się:  
- w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a takŜe 
szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby 
uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 90,00 zł miesięcznie na 
dziecko albo  
- dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znaj-
duje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgim-
nazjalnej, a takŜe szkoły artystycznej, w której realizowany jest 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym 
nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50,00zł miesięcz-
nie na dziecko.  
- Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobiera-
nia nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. 
becikowe ) 
- Zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się Ŝywego dziecka.  
- Zapomoga przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł na 
jedno dziecko  
- Prawo do zapomogi przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi 
prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka -
niezaleŜnie od  wysokości dochodu  
- Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od 
dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka 
objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo opieką dziecka przy-
sposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką 
albo przysposobienia. 
- Wniosek złoŜony po terminie pozostanie bez rozpoznania. 

Jakie dokumenty naleŜy dołączyć do wniosku? 
- wypełniony wniosek  
- kserokopie dokumentów toŜsamości obojga rodziców  
- akt urodzenia dziecka  
- numer PESEL dziecka 
W przypadku, gdy zameldowanie jest inne niŜ w Gminie Reda: 
- zaświadczenie z gminy, w której osoba jest zameldowana, Ŝe nie 
ubiega się tam o zapomogę  
- potwierdzenie zamieszkiwania na terenie  Gminy Reda 
Świadczenia Opiekuńcze UWAGA!  Nie są dodatkami do zasiłku 
rodzinnego – to odrębne świadczenia.  
Zasiłek pielęgnacyjny  
Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej 
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samo-
dzielnej egzystencji.  
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek o ustalenie niepełnosprawności, do Komisji ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności . Warunkiem jest jednak, aby  wniosek 
wraz orzeczeniem  dostarczyć  w ciągu trzech miesięcy od jego 

uzyskania  do organu właściwego realizującego  wypłatę  tego 
świadczenia.  
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  
- niepełnosprawnemu dziecku;  
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyŜej 16 roku Ŝycia, jeŜeli 
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  
- osobie, która ukończyła 75 lat;  
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyŜej 16 roku Ŝycia legitymu-
jącej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeŜeli niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21 roku Ŝycia.  
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcz-
nie.  
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:  
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie 
- osobie - jeŜeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadcze-
nie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby chy-
ba, Ŝe przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 
inaczej. 
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.  
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy ( Dz.U. Nr 9, poz.59. z póŜn. zm.) ciąŜy obowiązek 
alimentacyjny, a takŜe opiekunowi faktycznemu dziecka, jeŜeli 
nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami koniecz-
ności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną moŜliwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo  orze-
czeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.  
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeŜeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.  
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł 
miesięcznie.  
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeŜeli:  
- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, 
renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub 
świadczenia przedemerytalnego;  
- osoba wymagająca opieki:  
      - pozostaje w związku małŜeńskim  
      - została umieszczona w rodzinie zastępczej w specjalnym 
ośrodku szkolno-  wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej 
opieki albo z korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z 
koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę, przez co najmniej 5 dni w tygo-
dniu,  z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;   
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do 
świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.  
- na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za  
granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, 
chyba Ŝe przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 
inaczej. 
Co naleŜy zrobić, aby otrzymać świadczenia rodzinne?  
- Niezbędne jest złoŜenie wniosku na kaŜdy okres zasiłkowy wraz z 
kompletem wymaganych dokumentów.  
- Uwaga! Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypła-
ta następują odpowiednio na wniosek małŜonków, jednego z mał-
Ŝonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego 
dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej 
osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upowaŜnionej do reprezen-
towania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.  
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- Pamiętaj: o terminie złoŜenia wniosku wraz z wymaganą komplet-
ną dokumentacją. To waŜne. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala 
się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidło-
wo wypełnionymi dokumentami.  
- Dostaniesz zasiłek dopiero wtedy, gdy twój wniosek zostanie 
pozytywnie rozpatrzony.  
UWAGA! W okresie od dnia  1 listopada 2009 r. do dnia 31 
października  2010 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się 
na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalen-
darzowym 2008.  
Jakie dokumenty naleŜy dołączyć do wniosku? I. Postępowanie w 
sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do 
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  zwanego 
dalej „wnioskiem o zasiłek rodzinny”  
Do wniosku o zasiłek rodzinny naleŜy dołączyć:  
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego toŜsamość 
osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;  
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędo-
wy potwierdzający wiek dziecka;  
- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie 
wychowuje się dziecko niepełnosprawne;  
- zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok 
Ŝycia;  
- zaświadczenie szkoły wyŜszej, w przypadku osoby uczącej się lub 
osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, jeŜeli uczy się;  
- zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu 
rodziny, w tym odpowiednio:  
*zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzy-
skanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedza-
jącym okres zasiłkowy ( 2008 rok), jeŜeli dochody te podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach ogólnych  
*oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu 
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2008 rok), 
jeŜeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne  
*oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego 
dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 
(2008 rok) innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 
- zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodar-
stwa rolnego wyraŜonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłko-
wy ( 2008 rok) albo nakaz płatniczy za ten rok,  
- umowę dzierŜawy, w przypadku oddania części lub całości znajdu-
jącego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierŜawę, 
na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpie-
czeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w 
dzierŜawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej,  
- umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesie-
nia gospodarstwa rolnego do uŜytkowania przez rolniczą spółdziel-
nię produkcyjną,  
- przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące wysokość alimen-
tów, jeŜeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub 
ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny - oraz 
kopie dokumentu (wyroku sądu albo ugody) na podstawie, którego 
płacone są alimenty na rzecz osoby spoza rodziny,  
- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w 
rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść 
ugody sądowej, przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące 
faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyska-
nia alimentów niŜszych niŜ zasądzone w wyroku lub ugodzie sądo-

wej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a takŜe o wysokości wyegze-
kwowanych alimentów,  
- zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka 
rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,  
- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wyso-
kość utraconego dochodu,  
- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utracone-
go dochodu, jeŜeli dochód rodziny uległ obniŜeniu na skutek utraty 
dochodu przez członka rodziny,  
- dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzy-
skanego dochodu w przypadku uzyskania przez członka rodziny 
dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia 
prawa do świadczeń rodzinnych; 
- informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przy-
sposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się 
dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;  
- kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzają-
cego alimenty w przypadku osoby uczącej się;  
- kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europej-
skiej, cudzoziemcowi, który zamierza wykonywać pracę lub prowa-
dzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązują-
cych w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub konty-
nuować studia lub szkolenia zawodowe lub wykaŜe, Ŝe zachodzą 
inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;  
- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód 
lub separację albo kopię aktu zgonu małŜonka lub rodzica dziecka, 
w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;  
- aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy 
ojciec dziecka jest nieznany;  
- odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia 
alimentacyjnego;  
- orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia 
całkowitych kosztów utrzymania dziecka. 
UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na 
prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym 
dokumentem niŜ wyŜej wymienione, podmiot realizujący świadcze-
nie moŜe domagać się takiego dokumentu.  
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do 
którego dołącza:  
- zaświadczenie od pracodawcy zawierające informacje o: okresie 
zatrudnienia, terminie udzielenia urlopu wychowawczego (od kiedy 
do kiedy został udzielony urlop wychowawczy i na jakie dziecko), 
 czy zakład pracy nie jest w likwidacji, czy pracownik nie jest w 
okresie wypowiedzenia (oryginał);   
- zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego przez pracodawcę (oryginał);   
- w przypadku utraty dochodu – zaświadczenie z zakładu pracy o 
dochodach netto i brutto za 2008 rok (oryginał) lub PIT 11;  
- zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymują-
cego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeu-
tycznych w Ŝłobku albo w przedszkolu. 
Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku ro-
dzinnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku o zasiłek 
rodzinny dołącza zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka 
w szkole ponadgimnazjalnej.  
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:  
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- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w 
bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszka-
nie, prowadzonym przez podmiot publiczny;  
- zaświadczenie szkoły;  
- oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz 
dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie; 
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka składa wnio-
sek o zasiłek rodzinny - wraz z:  
- kopią skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub  
- aktualnym odpisem zupełnym aktu urodzenia dziecka, w  przypad-
ku gdy ojciec dziecka jest nieznany;  
W przypadku, gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadcze-
nia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące prawdziwości oświad-
czenia o samotnym wychowywaniu dziecka organ właściwy moŜe 
przeprowadzić wywiad lub wystąpić o udostępnienie aktualnego 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w przepi-
sach ustawy o pomocy społecznej, osoby ubiegającej się o świad-
czenia rodzinne. 
I.  Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku, 
który moŜna pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Do wniosku 
naleŜy dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz kopię dowodów 
osobistych (oryginały do wglądu) obojga rodziców.  
II. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego 
wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku 
pielęgnacyjnego, do którego naleŜy dołączyć:  
- orzeczenie o niepełnosprawności albo  
- orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wska-
zaniem daty powstania niepełnosprawności albo  
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;  
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego toŜsamość 
osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.  
III.  Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyj-
nego wszczyna się na podstawie pielęgnacyjnego�, do którego 
naleŜy dołączyć:  
- orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności dziecka;  
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędo-
wy potwierdzający wiek dziecka;  
- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów;  
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego toŜsamość 
osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne. 
IV.  Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na 
wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania:  
wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na 
miejsce jej czasowego pobytu;  
Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe 
zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu  
Kopię dokumentów moŜe uwierzytelnić podmiot realizujący świad-
czenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.  
WAśNE! Odpowiadaj na wezwania urzędu  
- W przypadku złoŜenia wadliwie wypełnionego wniosku podmiot 
realizujący wzywa pisemnie osobę ubiegającą się do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek 
pozostawia się bez rozpatrzenia. ( art. 24a  ust.2 ustawy) 
- JuŜ po przyznaniu zasiłku moŜe się zdarzyć tak, Ŝe dostaniesz z 
urzędu pismo z prośbą o podanie szczegółów, które mają wpływ na 
prawo do zasiłku. Pamiętaj, Ŝeby udzielić odpowiedzi w wymaga-
nym terminie! JeŜeli tego nie zrobisz, wypłata zasiłku moŜe zostać 
zawieszona.  
- Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i 
organizacje pozarządowe są zobowiązane do udzielania, na Ŝądanie 
organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji, co do okoliczności 
mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.  
Terminy  i sposób wypłaty świadczeń rodzinnych.   
Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niŜ do ostatniego dnia 
miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W 
przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoŜy wniosek wraz z dokumentami w okresie 
od dnia 1 września  do dnia 30 października  2009r. świadczenia 
rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2009r.  wypłaca się do 
dnia 30 listopada 2009r. Wypłata świadczeń rodzinnych jest reali-

zowana   jednorazowo   za pomocą bankomatowej karty płatniczej 
w bankomatach dostępnych na terenie całego kraju. Kartami  ban-
komatowymi   moŜna płacić za towary zakupione w sklepach  posia-
dających  terminale  płatnicze   -   wielokrotnie. 
Zasilenie karty bankomatowej następuje od dnia  28 do końca 
kaŜdego miesiąca, w zaleŜności od przypadających dni robo-
czych, 
 
Gdzie moŜna pobrać i złoŜyć wniosek. Wnioski dotyczące świad-
czeń rodzinnych moŜna pobierać i składać: 
W miesiącu wrześniu 2009roku od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 15.00   
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznym w Redzie  -Sekcja 
Świadczeń Rodzinnych  
ul. Derdowskiego 25 pok. Nr 1 
 
UWAGA!  
W miesiącu październiku 2009  roku 
Poniedziałek od   8.oo   do 15.oo 
Wtorek od   8.oo   do 15.oo 
Środa od   8.oo   do 17.oo 
Czwartek od   8.oo   do 15.oo 
Piątek od   8.oo   do 15.oo 
 
Podstawa prawna:  
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( 
tekst.jedn.. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).  
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 
2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o 
świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.).  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. ( Dz.U. 
Nr 129 poz. 1058) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo do-
chodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o 
zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych  od 1 listo-
pada 2009. 
 
 

STYPENDIA BURMISTRZA M IASTA REDY ROZDANE  
 
16 października na sali widowiskowo - konferencyjnej Miejskiego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji odbyło się uroczyste wręczenie 
stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych Burmistrza 
Miasta Redy.  
Stypendia przyznała Miejska Komisja Stypendialna  
16 października na sali widowiskowo - konferencyjnej Miejskiego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji odbyło się uroczyste wręczenie 
stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych Burmistrza 
Miasta Redy.  
Stypendia przyznała Miejska Komisja Stypendialna w składzie:  
Janusz Molak – Zastępcą Burmistrza Miasta Redy 
Piotr Grzymkowski– pracownik Urzędu Miasta w Redzie  
Teresa Kania – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Polityki Proro-
dzinnej i Społecznej Rady Miejskiej w Redzie 
Andrzej Byczkowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury, 
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Redzie   
BoŜena Natzke – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie  
W tym roku, na stypendia dla uczniów, Rada Miejska w Redzie 
przyznała kwotę 19 000 zł, natomiast dla studentów 4 000 zł.  
W sumie złoŜonych zostało 100 wniosków o stypendium. Komisja 
pozytywnie rozpatrzyła 58 wniosków. Wśród uczniów stypendia 
naukowe otrzymało 20 osób, stypendia sportowe 15 osób a stypendia 
artystyczne 19 osób. 

Monika SkarŜyńska 
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HUCZNE SALONY "V  REDZKICH IMPRESJI" 

 
 W dniach od 22 -25 października Stowarzyszenie Kunszt 
obchodziło swoje pięciolecie w klimacie lat 20 i 30. Odbywało 
się ono w trakcie trwania cyklicznej wystawy twórczości człon-
ków Stowarzyszenia "V Redzkich Impresji"- o przewodnim 
temacie "Sztuka, wizje, paradoksy". 
 Mecenasem wystawy był Burmistrz  Redy i Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie. Wystawę wsparło równieŜ Centrum 
Kształcenia "Docendi" oraz Zespół Szkół nr 1. Oprawę sceno-
graficzną przygotowała p.RóŜa Melcer. 
 Znalazły się na niej głównie prace  artystów będących 
członkami Kunsztu. Do udziału zaproszono ponadto  Edmunda 
Kamińskiego z Wejherowa,  młodzieŜ z Gdyńskiej Szkoły Spo-
łecznej,  Marię Konopkę gimnazjalistkę wystawiającą po raz 
drugi z Kunsztem. Swoje wyroby prezentowała kwiaciarnia 
„Fedde”. Gościliśmy równieŜ Ryszarda Głowienke, którego ry-
sunki i grafiki moŜna oglądać na co dzień w Gdańsku na ul. 
Długiej. Prezentowano malarstwo, grafikę , fotografię, haft 
krzyŜykowy, tkaninę artystyczną, biŜuterię, ikony, witraŜe i 
prace ucznia rysowane alfabetem Braille`a. Łącznie wystawiało 
ok. 40 twórców dorosłych oraz  17 -cioro dzieci i młodzieŜy. 
 Imprezę rozpoczęła uroczysta gala w klimacie lat 30, do 
muzyki H.Kuźniaka "VabankII". W świetle reflektorów zapre-
zentowali się artyści przebrani w stroje z epoki gangsterów i ta-
jemniczych dam. Pani prezes powitała zaproszonych gości, za-
poznała z historią powstania Stowarzyszenia i projektami, które 
zrealizowano w trakcie tych 5 lat. Burmistrz Krzysztof Krze-
miński w imieniu władz miasta wręczył podziękowanie i bukiet 
kwiatów dla artystów, a przewodniczący  Rady Powiatu Wie-
sław Szczygieł wyraził swoje uznanie twórcom, za udane wy-
stawy i Ŝyczył sukcesów na niwie sztuki. 
Zarząd Kunsztu wręczył statuetki "Przyjaciela sztuki" za wspie-
ranie działalności artystycznej Stowarzyszenia, zaangaŜowanie 
w sprawy  kultury i sztuki oraz wraŜliwość na potrzeby arty-
stów. Otrzymali je: Krzysztof Krzemiński, Wiesław Szczygieł, 
Wiesław Horak, Karolina Bochan i RóŜa Melcer. 
Po zapaleniu świeczki i pokrojeniu jubileuszowego tortu przez 
Burmistrza i Przewodniczącego, uczestnicy wernisaŜu mogli 
juŜ tylko podziwiać róŜnorodność i  wysoki poziom prac. 
 Ekspozycji towarzyszyło losowanie 5 olejnych obrazów. 
Na redzkich salonach sztuki pojawiła się liczna rzesza fanów 
Impresji, zarówno ci, którzy towarzyszą wystawom co roku jak 
i cała masa nowych osób chcących uczestniczyć w tym wyda-
rzeniu.  Pomyśleć, Ŝe taka następna wystawa dopiero za rok. 
 

B. Zawal - Brzezińska 
 

PRZEJECHAŁ CAŁ Ą POLSKĘ WZDŁUś GRANIC . WYPRAWĘ ROZPO-

CZĄŁ POD KONIEC CZERWCA W REDZIE ,  
GDZIE NA CO DZIE Ń MIESZKA .  

TRASA LICZYŁA - WEDŁUG LICZNIKA - PONAD 4 300 KILOMETRÓW . 
 
Swoją przygodę z podróŜą rozpoczął mając 19 lat. Był rok 2005, gdy 
razem z koleŜanką ze studiów pojechał autostopem z Gdańska do 
Rzymu. Wrócił w ten sam sposób. Potem, jak wspomina, kupił 
pierwszy profesjonalny rower. - Wtedy to na dobre zaraziłem się 
podróŜowaniem i dzisiaj mogę stwierdzić, Ŝe jest to nieuleczalna 
choroba – mówi Karol Bruchmann.  
We wrześniu 2007 r. zdobył dwie najwyŜsze góry Afryki: Mt Kenię 
(4985 m. n.p.m.) oraz KilimandŜaro (5895 m. n.p.m.).  
- Cudze chwalicie, swego nie znacie. Byłem w dwudziestu krajach, 
na dwóch kontynentach, a teraz przyszedł czas na poznanie Polski – 
mówi podróŜnik. W ramach przygotowań, Ŝeby samotnie przejechać 
rowerem cały kraj i to drogami wzdłuŜ granicy, pokonał ponad 
tysiąc kilometrów. Długość całej późniejszej trasy to ponad 4 razy 
więcej.   
Wyprawa rozpoczęła się w sobotę, 27 czerwca. O godzinie 9. Karol 
wyruszył z domu. Pierwszy odcinek pokonał z Łukaszem, częstym 
kompanem weekendowych wypadów rowerowych. PoŜegnali się we 
Władysławowie, a Karol dalej samotnie walczył z przeciwnościami 
losu. Koszty ograniczył do minimum. Dzienny budŜet przewidział 
na około 20 zł. 
 

Ponad 100 kilometrów dziennie  
Problem pojawił się juŜ pierwszego dnia - pękła plastikowa osłona. 
Po raptem 7 kilometrach podróŜy trzeba było się rozpakować i na-
prawiać rower. - Ale jak na razie była to największa awaria – mówił, 
gdy rozmawialiśmy z nim kilka dni po tym zdarzeniu. Później rowe-
rzysta juŜ „tylko” łapał gumy w oponach; pierwszą przed samym 
Helem. Dalej jechał przez Jastrzębią Górę, Karwieńskie Błota i 
wzdłuŜ WybrzeŜa. Minął Świnoujście, a potem przejechał przez 
Bogatynię i skierował się w stronę Gór Izerskich. Przez pierwsze 
jedenaście dni przejechał 1 300 kilometrów. Średnio 118 kilometrów 
dziennie.  
- Kręcę, kręcę i jeszcze raz kręcę - Ŝartował podróŜnik, gdy z nim 
rozmawialiśmy, ale dwa lata temu było gorzej. W kwietniu 2007 
roku próbował samotnie przejść polskie wybrzeŜe (ze Świnoujścia 
na Hel), ale problem z namiotem zmusił go do rezygnacji w Mielnie. 
Sukcesem zakończyła się za to następna wyprawa. W czerwcu 2008 
roku samotnie przejechał rowerem przez Mazury, Litwę, Łotwę, 
Estonię. Zahaczył nawet o Finlandię i Sztokholm. Do Gdańska 
wrócił promem. 
Połowa Polski  
Gdy dotarł do Wisły jego licznik „wybił” 1 900 kilometrów. Przeje-
chał przez Szklarską Porębę i Park Karkonoski. Nie ominął i Kotliny 
Kłodzkiej. Gdy ruszył w stronę Zakopanego zaczął się najtrudniej-
szy – górski etap.   
Przez cały czas spał na polach namiotowych i w kempingach, cza-
sem na podwórzach (namiot wiezie ze sobą). Jak opowiada, po 
drodze zdarza mu się spotkać innych rowerzystów podróŜników, a w 
Zakopanem trafił na kilku mieszkańców Redy.  
- Jest bardzo sympatyczny i otwarty na ludzi i świat – mówi Maciej 
Jurasz z Jabłonki w województwie małopolskim, u którego rowerzy-
sta nocował. Wtedy na liczniku Karola było 2 100 kilometrów. - 
Cierpliwie i z uśmiechem na twarzy znosi trudy, jakie niesie z sobą 
podróŜ. Sposób, w jaki wypełnia swój wolny czas, jest godny pole-
cenia. To sposób na zdrowie i zwiedzanie okolic; tych bliskich jak i 
tych dalekich – mówi właściciel agroturystycznego gospodarstwa 
niedaleko Krakowa, który sam równieŜ jeździ na rowerze.  
Zmieniająca się pogoda potrafiła jednak zmniejszyć tempo podróŜy 
Karola. Jak przyznaje, gdy padało dzienna odległość, którą pokonał 
zmniejszała się nawet do 20 kilometrów. Ale nieprzymusowy dzień 
odpoczynku zrobił sobie w Solinie na Podkarpaciu. - Cały czas 
twierdzę, Ŝe najładniejsze w Polsce są Bieszczady – mówi rowerzy-
sta.  
WzdłuŜ wschodniej granicy  
Z Zamościa Karol pojechał w stronę Chełmu. W okolicach Włodawy 
spotkał dwóch rowerzystów, z którymi jechał przez następne dwa 
dni. Rozstali się przez BiałowieŜą. Rowerzyści są z rejonu Łowicza, 
które jest... miastem partnerskim Redy. Spotkanie było przypadko-
we, ale kontakt między podróŜnikami pozostał. W tym tygodniu 
rowerzyści nocowali u Karola w Redzie. Jadą, podobnie jak on, 
przez całą Polskę, ale – jak sami mówią – tam, gdzie im się podoba.  
Dzięki pogodzie podróŜ udało się zakończyć szybciej niŜ planował. 
W 40 dni przejechał 4 388 kilometrów. Choć w okolicach Białej 
Podlaskiej prawie zrezygnował (zła droga, mgła, nieuniknione na tak 
długiej trasie awarie roweru). Gumy nie tylko sam łapał. Zdarzyło 
się i tak, Ŝe pomagał innym rowerzystom, jeśli ktoś miał problem. A 
wszystko zapisywał w dzienniku podróŜy („dziennik być musi, bo 
wszystko ulatuje”). Tam kaŜdy dzień jest opisany, codziennie odle-
głości namalowane na skali. Maksymalnie w ciągu jednego dnia 
Karol pokonał 194 kilometry. 
Przyszłość  
WyjeŜdŜając miał 36 kg bagaŜu. Wrócił z trzydziestoma, m.in. bez 
jedzenia i termosu, który został gdzieś na trasie. Raz sytuacja zmusi-
ła go do skorzystania ze stopa. Pojechał 15 kilometrów do sklepu, 
Ŝeby kupić oponę. ZdąŜył w ostatnim kwadransie i kupił ostatnią 
sztukę. Teraz odpocznie. W przyszłym roku wybiera się w góry, ale 
juŜ bez roweru.  
Nad wyprawą patronat objął Burmistrz Miasta Redy oraz "Express 
Powiatu Wejherowskiego". Karol Bruchmann: - Chciałbym podzię-
kować czytelnikom oraz firmie ART-com Rowery z Gdyni, która 
udzieliła mi zniŜki na sprzęt. Mój sukces dedykuję rodzicom, któ-
rych moje podróŜe kosztują najwięcej nerwów.  

 
Tomasz Modzelewski  
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WIZYTA GO ŚCI FRANCUSKICH W REDZIE  

 
29 sierpnia 2009 Towarzystwo 
Przyjaźni Polsko-Francuskiej Koło w 
Redzie wraz z Zrzeszeniem Kaszubsko-
Pomorskim Oddział w Redzie 
świętowało I rocznicę swojej 
działalności. Z tej okazji gościliśmy w 
Redzie delegacje z zaprzyjaźnionych 
francuskich miast (Potigny i Gruchet le 
Valasse). Grupa z Potigny przyjechała 
do Redy w niedzielę 23 sierpnia. Przed-
stawiciele drugiej miejscowości - 
Gruchet le Valasse  przybyli 28 sierpnia 
w przeddzień naszej uroczystości. Obie 

delegacje francuskie zostały przywitane przez Burmistrza Miasta Redy. Dla przybyłych 
gości, z których część ma polskie pochodzenie, wizyta w kraju ich przodków była szczegól-
nie wzruszająca. W czasie tygodniowego pobytu na Kaszubach Francuzi z obu organizacji 
zwiedzili trójmiasto, Półwysep Helski, Szymbark, Wejherowo, Piaśnicę, Malbork. Podczas 
pobytu w Redzie goszczeni byli przez członków towarzystwa i zespołu „Redzanie” dzięki 
temu mieli okazję nie tylko poznać walory turystyczne i historię naszego regionu, ale rów-
nieŜ zwyczaje i Ŝycie codzienne Polaków. 

Aleksandra Hallman 
fot. Michał Dzienisz  

 
 

 

UROCZYSTE OBCHODY PIERWSZEJ 
ROCZNICY DZIAŁALNO ŚCI TOWA-

RZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-
FRANCUSKIEJ KOŁA W REDZIE  

 
W ostatnią wakacyjną sobotę Towarzy-
stwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Koło 
w Redzie wraz z Zrzeszeniem Kaszub-
sko-Pomorskim Oddział w Redzie zor-
ganizowało uroczyste obchody I rocznicy 
działalności. Uroczystość rozpoczęła się 
na auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie. 
Zebranych gości przywitał prezes Towa-
rzystwa p. Michał Dzienisz, który pod-
sumował roczną działalność redzkiego 
koła. Następnie zebrana publiczność 
wysłuchała koncertu akordeonisty Pawła 
Nowaka, który zaprezentował francuskie 
walczyki oraz koncertu pieśni wykona-
nych w języku kaszubskim przez zespół 
Redzanie. Po koncercie goście przeszli 
do sali reprezentacyjnej MOKSiR-u na 
dalszą część obchodów. Głównym punk-
tem programu była wystawa prezentująca 
historię emigracji polskiej w Normandii 
przywieziona do Redy przez delegację z 
Potigny. Wystawę otworzył Burmistrz 
Miasta Redy pan Krzysztof Krzemiński, 
słowo wstępne na temat przywiezionej 
wystawy wygłosił 
Gerard Jirik – prezes organizacji Comite 
du Jumelage de Potigny. Zgromadzeni 
goście obejrzeli równieŜ wystawę foto-
graficzną członków Towarzystwa pre-
zentującą działalność naszej organizacji. 
Ponadto przygotowaliśmy wystawę 
przedmiotów zdobionych techniką deco-
upage wykonanych w ramach warszta-
tów artystycznych prowadzonych w 
bieŜącym roku przez redzkie koło. Osoby 
zainteresowane  
zwiedzeniem Normandii, dzięki prezen-
tacji multimedialnej oraz róŜnym mate-
riałom informacyjnym dostępnym w 
czasie wystawy, mogły uzyskać szczegó-
łowe informacje dotyczące atrakcji tury-
stycznych tego regionu.  
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
Francuskiej Koło w Redzie dziękuje 
Władzom Miasta Redy Dyrekcji Zespołu 
Szkół Nr 1 w Redzie, Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w 
Redzie oraz członkom i sympatykom 
Towarzystwa, którzy zaangaŜowali się w 
pomoc w zorganizowaniu obchodów I 
rocznicy działalności Towarzystwa oraz 
pobytu gości francuskich w Redzie. 
 

Aleksandra Hallmann 
 

 

Burmistrz Miasta  
przyjmuje interesantów 
w poniedziałki 
w godz. 13.00 - 17.00 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 
przyjmuje interesantów 
w poniedziałki 

w godz. 16.00 - 17.00 
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WIZYTA MŁODZIE śOWYM RADY GMINY WALDBRONN (NIEMCY ) W REDZIE . 

 
Trwało to bardzo długo, aŜ w 
końcu młodzieŜ z Redy i z 
Waldbronn spotkała się we 
wrześniu w Redzie,  i 
wspólnie zredagowała stronę 
internetową, na której znalazły 
się informacje dotyczące obu 
miejscowości.  
Od 12 lat Waldbronn, 
połoŜone w Badenii – 
Wirtembergii jest miastem 
partnerskim Redy, ale od tego 
czasu niewiele się działo i 
współpraca zaczęła zamierać. 
W tym roku burmistrzowie 
obu miasta Franz Masino i 

Krzysztof Krzemiński doszli do tego samego wniosku – współpracę trzeba odnowić.   
RównieŜ w ten sam sposób do sprawy współpracy, szczególnie wśród młodzieŜy, podeszli 
członkowie nowo wybranej MłodzieŜowej Rady Gminy Waldbronn i Zespołu Szkół nr 1.  
Obie gminy Reda i Waldbronn zredagowały wniosek do Polsko – Niemieckiej Współpracy 
MłodzieŜy w Poczdamie. MłodzieŜ z Waldbronn otrzymała środki finansowe na dojazd do 
Redy, natomiast miasto Reda otrzymało wsparcie finansowe na pokrycie niektórych kosztów 

projektu. Pozostałą część 
kosztów wymiany młodzieŜy 
pokryły władze Redy. 
7 września 2009 r. 6 członków 
MłodzieŜowej Rady Gminy 
Waldbronn z burmistrzem 
Franzem Masino oraz panem 
Krystianem Kroschelem – 
radnym gminy, drogą lotniczą 
dotarli do Redy.  
Następnego dnia odbyło się 
spotkanie w Urzędzie Miasta 
Redy. Ze strony Redy w 
spotkaniu wzięli udział 
burmistrz Krzysztof 
Krzemiński i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kazimierz 

Okrój oraz grupa młodzieŜy z Zespołu Szkół nr 1 z opiekunem Łukaszem Kamińskim.  Obie 
gminy zaprezentowały się w  obecności lokalnej prasy. Po wymianie prezentów panowie 
burmistrzowie wyrazili wolę pogłębienia współpracy  szczególnie w relacjach kontaktów 
młodzieŜowych.  Wspólne stworzenie przez  młodzieŜ z Redy i z Waldbronn strony interne-
towej stało się pierwszym krokiem w tym kierunku. 
Grupa z Redy i Waldbronn, oprócz pracy nad stroną internetową, miała teŜ okazję zwiedzić 
najpiękniejsze zakątki Kaszub. Program zwiedzania, który powstał na bazie wzajemnej 
współpracy, prowadził przez historycznie waŜne miejsca Kaszub. 
W ten sposób Puck – w języku niemieckim Putzig, pozostanie na długo w pamięci – szcze-

gólnie kościół, który 
istnieje w tym mieście juŜ 
od czasów krzyŜackich.  
TakŜe Krokowa/Krokow  - 
wspaniale odrestaurowane 
miejsce spotkań polsko 
niemieckich – znalazła się 
wśród zwiedzanych 
obiektów. Obiekty te 
połoŜone są na terenie tak 
zwanego „polskiego 
korytarza”, który po 
Pierwszej Wojnie 
Światowej oddzielał nie-
mieckie Pomorze od 
terytorium Wolnego Miasta 
Gdańska. Z historią 

młodzieŜ miała równieŜ okazję spotkać się na Półwyspie Helskim, gdzie zwiedzano dawne 
stanowiska niemieckiej artylerii, pełniące obecnie funkcję muzealną. Szczególnie wspania-
łym przeŜyciem dla młodzieŜy z Waldbronn była kąpiel na plaŜy, niedaleko muzealnych 
obiektów, w krystalicznie klarownych wodach Bałtyku – w przyjemnej temperaturze i deli-
katnych falach.  
Z historią spotkano się takŜe w Szymbarku, gdzie zwiedzono miejsca poświęcone wywóz-
kom ludności polskiej na Sybir po wkroczeniu wojsk radzieckich na tereny polskie w 1939r. 

W muzeum w Szymbarku poznano takŜe 
sztukę ludową Kaszub oraz przywiązanie 
Kaszubów do stron ojczystych - coroczne 
spotkania Kaszubów mieszkających w 
Kanadzie. 
Mieszkańcy Badenii Wirtembergii dziwi-
li się z tak duŜej ilości flag czarno Ŝół-
tych, dopóki nie uświadomili sobie, Ŝe są 
to barwy kaszubskie.  
MłodzieŜ Polska i Niemiecka zwiedziła 
takŜe Trójmiasto – gospodarcze i tury-
styczne serce regionu. Podobnie jak i w 
północnych Niemczech takŜe i tutaj 
występują problemy w przemyśle stocz-
niowym. Ciekawym przeŜyciem dla 
gości z Niemiec była wizyta w Sopocie, 
gdzie ujrzeli m.in. wysokiej klasy hotele, 
nowo budowany dom zdrojowy i molo. 
Ze zwiedzaniem połączona była praca 
nad tworzeniem strony internetowej, 
której treść skupiła się na temacie „szko-
ła”. Tekst został wprowadzony na stronę 
MłodzieŜowej Rady Gminy Waldbronn 
w języku polskim i niemieckim. Opra-
cowaniem tekstu kierował nauczyciel 
Pan Łukasz Kamiński, który polsko-
niemieckie problemy językowe rozwią-
zywał ….uŜywając języka angielskiego. 
Jednym z najciekawszych punktów 
spotkania okazał się musical „Przyjaciel 
wesołego diabła”, przygotowany prze 
redzką młodzieŜ, a który goście z Nie-
miec mieli okazję obejrzeć. Mimo to, Ŝe 
nie rozumieli polskiego tekstu (wcześniej 
o spektaklu opowiedział im Łukasz 
Kamiński – oczywiście po angielsku), 
zachwycili się wspaniałą inscenizacją 
oraz muzyką skomponowaną przez na-
uczycieli i uczniów. Zdumiało ich przy 
tym, jak niewielkimi środkami stworzono 
wspaniałą inscenizację. 
W niedzielę 13 września zaprezentowane 
zostały burmistrzom obu gmin efekty 
pierwszej wersji strony internetowej, 
wykonanej przez młodzieŜ niemiecką i 
polską.  
W ramach dalszej współpracy nie  moŜna 
zapomnieć o kontaktach z dorosłych 
mieszkańców obu gmin np. artystów czy 
zespołów.  Oświadczyli to burmistrz 
Franz Masiono oraz burmistrz Krzysztof 
Krzemiński w swoich wystąpieniach 
podsumowujących projekt.  
Zaproponowano, by partnerstwo  Redy z 
Łowiczem i Lublińcem,  połączyć z 
partnerami Waldbronn, z Esternay, St. 
Gervais, Monmouthi, Stadtilm. Na taką 
trójpaństwową współpracę i partnerstwo 
naleŜałoby otrzymać środki ze strony 
Unii Europejskiej. 
Po wspólnym posiłku w restauracji nad-
szedł moment poŜegnania. Potwierdzono 
chęć pogłębiania dalszej współpracy, a 
burmistrz Waldbronn Franz Masino 
zaprosił burmistrza Redy Krzysztofa 
Krzemińskiego, wraz z młodzieŜą do 
rewizyty. Mimo, Ŝe język polski dla 
Niemców nie jest łatwy, niektórzy z 
młodzieŜy niemieckiej Ŝegnali się ze 
swymi polskimi kolegami słowami „do 
widzenia” – „auf Wiedersehen!” 
 

Monika SkarŜyńska 
 



 
PAŹDZIERNIK 2009                                                  REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY                                                    14                                          

 

 
 
 

 
 

 
EDUKACJA EKOLOGICZNA PODSTAW Ą KSZTAŁTOWA-

NIA ZACHOWAŃ PROŚRODOWISKOWYCH 
 

 
Celem edukacji ekologicznej jest kształtowanie zachowań prośro-
dowiskowych. Poczucie odpowiedzialności za stan środowiska 
naleŜy budować i wzmacniać juŜ w umysłach najmłodszej części 
społeczeństwa. To właśnie dzieci i młodzieŜ       w sposób najbar-
dziej skuteczny, z wrodzoną ich wraŜliwością, wyedukują nas doro-
słych. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” aktyw-
nie wspiera edukację ekologiczną, która realizowana jest przez 
placówki oświatowe, ze szczególnym naciskiem na ukazanie lokal-
nych uwarunkowań przyrodniczych, technicznych i organizacyjnych 
w zakresie gospodarki komunalnej.  Takie działania mogą mieć 
nawet większe znaczenie dla środowiska, niŜ instrumenty prawne, 
techniczne, organizacyjne czy ekonomiczne. 
 
Związek przedstawia Państwu propozycję warsztatów i konkursów 
na rok szkolny 2009/2010. Z doświadczenia wiemy, Ŝe właśnie te 
metody cieszą się największym zainteresowaniem dzieci, uczniów    
i nauczycieli. Nasza oferta adresowana jest do placówek oświato-
wych z terenu gmin Związku. 

Stałym punktem w naszym kalendarzu jest konkurs „Małe dzieci nie 
chcą śmieci”. W tym roku szkolnym będzie to juŜ jego XII edycja! 
Niesłabnąca popularność konkursu „Mała nakrętka-duŜy problem”, 
w którym dzieci i młodzieŜ zbiera plastikowe nakrętki sprawiła, Ŝe 
będziemy go realizować po raz siódmy. Od kilku lat, z wielkim 
powodzeniem, realizowany jest „Konkurs wiedzy ekologicznej” 
skierowany do uczniów szkół specjalnych gimnazjalnych                  
i ponadgimnazjalnych. Będzie to jego ósma odsłona. Kontynuowany 
równieŜ będzie konkurs pn.: „Program REBA - zbiórka baterii”,       
a takŜe „Konkurs fotograficzny” (II edycja) oraz „Monitorujemy 
śmieci” (II edycja). W roku bieŜącym w konkursie „Monitorujemy 
śmieci” wprowadzamy moŜliwość wyboru dwóch tematów: „Moni-
toring dzikich wysypisk” albo „W domowym piecu śmieci spalanie 
truje i rujnuje”, gdzie formą realizacji będzie prezentacja multime-
dialna. 

Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
Związku nadal będą kontynuowane jednodniowe warsztaty: „Ciepło 
dla Trójmiasta” (realizowane przy współpracy ze spółką OPEC         
i Elektrociepłowniami WybrzeŜe) oraz „Oczyszczanie ścieków”         
i „Ujmowanie i uzdatnianie wody” (realizowane wraz ze spółką 
PEWIK). Podobnie jak w roku ubiegłym w ramach warsztatów pt.: 
„Bli Ŝej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami”  
młodzieŜ gimnazjalna i licealna będzie mogła poznać nowoczesne 
sposoby i technologie zagospodarowywania odpadów (na terenie 
spółki EKO DOLINA w ŁęŜycach). W tym roku szkolnym w tych 
warsztatach będą mogli brać udział takŜe uczniowie szkół podsta-
wowych z klas IV-VI.  

 
 
 
 

 
Przypominamy, Ŝe zgłoszenia do konkursów i warsztatów przyjmu-
jemy tylko w postaci formularzy dostępnych na naszej stronie inter-
netowej (www.kzg.pl). Wypełnione formularze, podpisane przez 
dyrektora szkoły, naleŜy wysłać pocztą lub faksem (dane adresowe 
poniŜej). W zgłoszeniach dotyczących warsztatów naleŜy podać 
opiekuna grupy. Przypominamy, Ŝe w trakcie warsztatów odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo i dyscyplinę grupy spoczywa na szkole. 
 
Realizacja wszystkich prowadzonych przez Związek działań             
w zakresie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2009/2010 finan-
sowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska    i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wejherowie, PFOŚ w Pucku 
oraz spółki: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK, EC WybrzeŜe. 
 
Mamy nadzieję, Ŝe udział w proponowanych konkursach                   
i warsztatach będzie pomocny w prowadzonej przez placówki oświa-
towe edukacji ekologicznej. Dziękujemy wszystkim, którzy rozu-
miejąc potrzebę ochrony środowiska będą chcieli z nami współpra-
cować. Szczegółowe opisy poszczególnych warsztatów       i konkur-
sów zostały przekazane do poszczególnych placówek oświatowych 
w postaci informatora pt. „Propozycje warsztatów        i konkursów 
ekologicznych dla placówek oświatowych z terenu działania Ko-
munalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok 
szkolny 2009/2010„. Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z ich 
szczegółowym opisem. 
 
 
 
 

 

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, dgo@kzg.pl  
- ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. 058-624-75-15, 

dos@kzg.pl 
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