
                             RR    EE    DD    AA       

MM  II  EE  JJ  SS  KK  II              BB  II  UU  LL  EE  TT  YY  NN          II  NN  FF  OO  RR  MM  AA  CC  YY  JJ  NN  YY  
 

Nr 1 (84)    STYCZEŃ 2009       nakład 1.000     egz. bezpłatny      ISSN 1507-5087           www.reda.pl 

RADNI MIEJSCY UCHWALILI  
NA SESJI W DNIU 12 GRUDNIA 2008 ROKU 

BUDśET MIASTA NA 2009 ROK  
 

§ 1. 
1.Ustala się dochody budŜetu na 2009 r. w wysokości 42.515.843 zł 
z czego dochody bieŜące stanowią sumę w wysokości 39.271.843 zł, 
a dochody majątkowe sumę w wysokości 3.244.000 zł. 
Dochody te obejmują: 
1) dotacje na zadania wspólnie realizowane w drodze porozumień z 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 304.798 
zł. 
2) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 
5.236.044 zł. 
2. Ustala się wydatki budŜetu na 2009 r. w wysokości 55.619.965 zł 
w tym: 
1) Wydatki bieŜące w wysokości 36.685.367 zł z tego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 
16.0075.322 zł, 
b) dotacje z budŜetu wynoszą 2.183.542 zł, 
c) wydatki na obsługę długu wynoszą 163.523 zł, 
d) pozostałe wydatki wynoszą 18.262.980 zł, 
2) Wydatki majątkowe w wysokości 18.934.598 zł. 
3. Wydatki określone w § 1 ust 2 obejmują: 
a) wydatki na zadania wspólnie realizowane w drodze porozumień z 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
1.078.156 zł w tym: wydatki bieŜące 1.078.156 zł. 
b) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 
5.236.044 zł w tym: wydatki bieŜące 5.236.044 zł z tego wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne w wysokości 294.968 zł i pozostałe 
wydatki w wysokości 4.941.076 zł. 
c) wydatki na realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 
2009-2013 w tym; wydatki w 2009r. ze środków własnych gminy w 
wysokości 15.296.568 zł w zaokrągleniu do tysiąca zł w wysokości 
15.297 tyś zł. 
d) wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budŜetu Unii 
Europejskiej w wysokości 36.402 zł. 
4. Ustala się źródło pokrycia deficytu budŜetowego w wysokości 
13.104.122 zł z przychodów z kredytów 
na rynku krajowym w wysokości 9.400.000 zł, z przychodów z 
innych rozliczeń krajowych w wysokości 
531.348 zł oraz nadwyŜki z lat ubiegłych w wysokości 3.172.774 zł. 
 

§ 2. 
1. Ustala się dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w wysokości 280.000 zł oraz wydatki związane z 
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w wysokości 311.293 zł i wydatki związane z 
realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii w wysokości 
23.000 zł. 

§ 3. 
1. Ustala się przychody budŜetu w wysokości 13.427.257 zł i roz-
chody budŜetu w wysokości 323.135 zł. 
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na 
finansowanie planowanego deficytu w wysokości 9.400.000 zł oraz 
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w 
wysokości 500.000 zł. 

(dok. str. 2) 

ORLIK OTWARTY  

 
15 grudnia  ub. na redzkim moksirz’e  odbyło się uroczyste otwarcie 
zespołu boisk: boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego do piłki 
siatkowej i koszykowej oraz budynku sanitarno-szatniowego z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną w ramach programu „Moje boisko 
– Orlik 2012”. Kompleks boisk ma nawierzchnię z tworzywa poli-
uretanowego odpornego na ścieranie i temperaturę oraz sztuczną 
murawę. Miasto uzyskało na inwestycję 333 000 zł. z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki i 333 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego. Łączny 
koszt inwestycji to 1 300 000 zł. Wkład własny gminy to kwota ok. 
634 000 zł.  

Podczas otwarcia, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali V-ce 
Minister Sportu i Turystyki - Adam Giersz, V-ce Minister Rolnictwa 
Kazimierz Plocke, Poseł na Sejm RP Jerzy Budnik, V-ce Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski 
Roman Zaborowski, Starosta Wejherowski Józef Reszke, Z-ca Dy-
rektora Departamentu ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Maciej 
Kowalczuk, Przewodniczący Rady Miejskiej Redy Kazimierz Okrój, 
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, V-ce Burmistrz 
Miasta Redy Janusz Molak, oraz Dyrektor MOKSiR Jerzy Conradi. 
Boisko poświęcił ks. infułat Albin Potracki.   
 
Boiska są do dyspozycji mieszkańców Redy bezpłatnie,  
codziennie  od godz. 8:00 do 21:00.  
 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO? GDZIE ? K IEDY ? 
 
- Nabór do przedszkoli str. 5  
 
- Spotkanie z GraŜyną Wolszczak str. 5 
 
- Ferie zimowe z kulturą str. 5 
 
- Kalendarz imprez sportowych str. 7 
 



§ 7. 
Ustala się rezerwę budŜetową w wysokości - 2.211.319 zł w tym: 
1) Rezerwę ogólną w wysokości – 400.000 zł, co stanowi 0,72 % 
wydatków budŜetu, 
2) Rezerwy celowe w wysokości – 1.811.319 zł, co stanowi 3,26 % 
wydatków budŜetu 

 
§ 8. 

UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do: 
1) przenoszenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków 
między działami, 
2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 
deficytu budŜetu do wysokości 500.000zł, 
3) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach w 
innych bankach, 
4) zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.400.000 zł w wybranych 
przez siebie bankach w trybie określonym w przepisach o zamówie-
niach publicznych, 
5) zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w 
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, 
i ujętych w planie wydatków z udziałem środków Unii Europejskiej 
6) zaciągnięcia zobowiązań do wysokości 900.000 zł z tytułu umów, 
których realizacja jest niezbędna i wynika z ciągłości działania a 
termin zapłaty upływa w roku następnym, 
7) udzielenia upowaŜnień kierownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy Miasta Redy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów na 
wydatki bieŜące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania a termin zapłaty upływa w roku następnym. 

 
§ 4. 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska wysokości 54.000 zł i wydatków w wysokości 66.000 zł. 

 
§ 5. 

Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budŜe-
towych w wysokości 400.863 zł oraz plan wydatków dochodów 
własnych jednostek budŜetowych w wysokości 395.250 zł. 

 
§ 6. 

Ustala się dotacje celowe w wysokości 150.293 zł oraz dotacje 
podmiotowe w wysokości 1.087.091 zł. 
 

 

 
ILU NAS JEST? 

 
W roku 2008 liczba mieszkańców Redy wzrosła o 463 osoby w 
porównaniu z rokiem 2007, a więc Reda liczy obecnie 19 525 
mieszkańców, z czego 455 osób zameldowanych jest na pobyt cza-
sowy, a 19 070 na pobyt stały.  
W roku 2008 urodziło się 340 dzieci, o 96 więcej niŜ w roku 2007. 
Zawarto 316 związków małŜeńskich, zmarło 111 osób.  
 

PEDAGOG I TERAPEUTA W  MOPS. 
 

Od września 2008 roku MOPS-ie w Redzie pracuje pedagog i terapeuta 
uzaleŜnień -  Małgorzata Nowicka.  
Terapeuta przyjmuje w poniedziałki w godzinach 13.00 - 19.00. Na spotkanie 
naleŜy umawiać się telefonicznie, codziennie od godz. 8.00-15.00 pod nr 
telefonu  0-58 678 74 97.  

Terapeuta zajmuje się problemem narkotykowym i alkoholowym, prowa-
dzi indywidualne spotkania z rodzicami i z dziećmi, współpracuje z pracow-
nikami socjalnymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. 

Zakres pracy obejmuje profilaktykę w zakresie uzaleŜnień od środków 
psychoaktywnych, edukację młodych osób z zakresu tematyki uzaleŜnień od 
alkoholu i narkotyków, udzielanie konsultacji psychologiczno - pedagogicz-
nych dla osób uzaleŜnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, 
psychoedukację dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych, zajęcia profilaktycz-
ne dla dzieci w wieku 7-11 lat z zakresu zachowań ryzykownych, zajęcia 
wyrównawcze dla dzieci w wieku 7-13 lat z j. angielskiego, j. polskiego, 
(regularne spotkania  raz w tygodniu), indywidualne rozmowy z rodzicami 
dzieci, które mają problemy z nauką, jak równieŜ z zachowaniem pewnych 
norm społecznych, poradnictwo dla rodziców z zakresu właściwego postę-
powania wobec dzieci z problemem ADHD, pomoc w rozwiązywaniu pro-
blemów rodzinnych i wychowawczych, motywowanie dzieci i młodzieŜy do 
regularnej nauki i odrabiania lekcji, organizowanie dla najmłodszych klien-
tów MOPS’u gier i zabaw edukacyjnych. 
 

WIADOMO ŚCI WĘDKARSKIE  
 No i zaczęło się. 
Sezon połowu 
łososiowatych 2009 
otwarty! 1-go stycznia, 
jeszcze po ciemku 
wyruszyliśmy nad rzekę 
Redę aby zmierzyć się z 
trocią lub łososiem. Po 
drodze mijaliśmy 
wracających chwiejnym 
krokiem sylwestrowych 

balangowiczów. A my jak co roku na ”zero” aby w dobrej formie 
stanąć nad rzeką i nie zjechać do wody...Co zrobić- taka pasja... 
A jakie było to otwarcie? MoŜna je uznać za dobre. Pierwszego dnia 
złowiono ogółem około 30-40 troci i łososi. Z tego 10 na zawodach 
o puchar Prezesa Okręgu Gdańskiego PZW, organizowanych co-
rocznie przez wędkarzy z Wejherowa. JeŜeli chodzi o te największe 
złowione ryby, to do chwili, w której to piszę absolutnym rekordzi-
stą jest Adam  Gajewski z  Rekowa (członek naszego koła), który 1- 
go stycznia, na dolnym odcinku Redy, złowił piękną samicę łososia 
o długości 90 cm.  
Z moich informacji wynika, Ŝe była to największa ryba tego dnia na 
wszystkich łososiowych rzekach Pomorza.  Gratulacje Adamie!!   

Dnia 4 stycznia br. rozpoczęliśmy tegoroczny sezon zawodów 
wędkarskich. Odbyły się zawody spinningowe na rzece Redzie o 
Puchar Burmistrza Miasta. Na pewno dopisała pogoda i frekwencja 
(23 uczestników). 

Gorzej było z rybami wpadły tylko dwie. Wygrał Zbigniew Be-
nedyczak , łowiąc troć - największą rybę tych zawodów. Drugi był 
Janusz Sikorski z pstrągiem tęczowym. Dodać muszę, Ŝe nasz sędzia 
główny Jerzy przeszedł w tym roku samego siebie, serwując Ŝurek - 
marzenie. Po czterogodzinnym biczowaniu wody na mrozie smako-
wał jak nigdy....                                              
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za ufundowanie pucharów.   
Na koniec ogłoszenia:  
• Kolejne zawody - podlodowe odbędą się 8 - go lutego na jez. 

Marchowo (o ile utrzyma się lód). 
• Walne Zebranie członków Koła PZW Reda - 24 stycznia, godz. 

15.00  świetlica „PREFABETU”. 
• SprzedaŜ znaczków i opłat za wędkowanie w poniedziałki i 

środy w godz. 20.00-21.00  w  OSK Jankar ul. Obwodowa 24, 
oraz w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.30 w 
siedzibie koła (SP4), na zebraniu Zarządu, ewentualnie po 
indywidualnym umówieniu się telefonicznym ze skarbnikiem - 
nr tel. 609-685-460. 

 (tekst, foto K. Kreft)  

 

na zdjęciu:  Adam Gajewski, łosoś 90cm,5,70 kg 
 

Szczegółowe informacje dotyczące budŜetu miasta znajdują 
się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 
http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/reda_miasto 

W budŜecie 2009 roku przewidzianych jest wiele inwestycji na 
łączną kwotę ok. 19 mln złotych. Miasto nie rezygnuje z bu-
dowy połączenia drogowego Leśna – Cegielniana. Inwestycja 
ta w dalszym ciągu ma szansę uzyskać dofinansowanie ze 
środków unijnych. Rozpocznie się budowa ulicy 12 Marca 
oraz termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Rozbudowany zostanie system miejskiego moni-
toringu. Zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa w 
ramach programu Interreg IIIA. W roku 2009 przewidywane 
jest zakończenie budowy sal gimnastycznych przy Szkole 
Podstawowej nr 5 i 6 oraz rozpocznie się budowa sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół nr 2. W parku miejskim ma po-
wstać skatepark oraz ciągi piesze i rowerowe.  W MOKSiR 
wybudowana zostanie kryta trybuna.  Na ochronę zdrowia 
przeznaczona zostanie kwota ok. 150 tys. zł. na bezpłatne 
szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy.  



EUROCAMP  –  PÓŁ EUROPY W GIFHORN  

 
W dniach 08.12.2008- 12.12.2008 delegacja z Gimnazjum Nr 2 w 

Redzie w składzie:  Marta Janiak, Marta Kajzer, Agata Szreder, Ewa 
Sudnik i Natalia Fraszczyk wraz z nauczycielką języka niemieckie-
go, Mariolą Szreder,  wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu, 
które odbyło się w Niemczech. Gimnazjum w Gifhorn zaprosiło do 
udziału w seminarium – realizujące projekt w ramach Eurocamp -  
szkoły z Polski, Bułgarii, Czech i Francji. Eurocamp ma na celu 
wspólną pracę europejskich szkół partnerskich nad projektem „Na-
sze regiony”, który zamierzamy realizować w kolejnych latach.  

Uczniowie podczas tygodniowego pobytu poznali szkołę gospoda-
rzy Gimnazjum w Gifhorn, prezentowali swoje szkoły, regiony, 
systemy szkolne w swoich państwach, zastanawiali się nad tym  jak 
powinna wyglądać idealna szkoła oraz porównywali swoje zwyczaje 
i kulturę.  „Zastanawialiśmy się nad naszą przyszłością w Europie.  
Mieliśmy okazję nie tylko zwiedzić Gimnazjum Humbolta w Gi-
fhorn ale równieŜ uczestniczyć w zajęciach  oraz rozmawiać z 
uczniami po angielsku i niemiecku”- mówi jedna z uczestniczek 
wyjazdu. Organizatorzy zorganizowali wycieczki po okolicy, do 
Hamburga oraz Wolfsburga, największej fabryki samochodów VW 
w Niemczech. Wizyta młodych Europejczyków wzbudziła zaintere-
sowanie lokalnych mediów, którym uczniowie mieli okazję udzielić 
wywiadu.   

Biorący udział w seminarium nauczyciele i uczniowie postanowili 
dalej pracować nad projektem, pielęgnować i pogłębiać partnerskie 
związki, poprzez systematyczne kontakty pomiędzy szkolnymi 
koordynatorami.  Ideą Eurocampu jest pozyskanie do pracy nad 
projektem innych uczniów, aby zainteresować ich korzeniami kra-
jów europejskich.  

    Mariola Szreder 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU  
EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW . 

 
18 grudnia 

ub. członkowie 
Polskiego 
Związku 

Emerytów 
Rencistów i 

Inwalidów 
Oddział w 
Redzie spotkali 
się, jak co roku, 
na opłatku w 

świetlicy 
Ochotniczej 

StraŜy PoŜarnej w Redzie. W spotkaniu, na zaproszenie Prezesa 
PZERIN Jana Witbrodta, wzięli równieŜ udział Burmistrz Miasta 
Redy Krzysztof Krzemiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Redzie Kazimierz Okrój, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Genowefa Małyszko, proboszcz parafii p.w. WNMP Ma-
rian Świątek,  ks. kan. Franciszek Lisiński, Prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko Pomorskiego Odział w Redzie Paweł Hincke, Przewodni-

czący  Zarządu Okręgu Kaszubsko – Pomorskiego Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny im. gen. W. Andresa  
Tadeusz Kisielewski.  

Na początku spotkania opłatkowego uczczono minutą ciszy pa-
mięć zmarłych członków Związku, a następnie zaśpiewano kolędę. 
Ksiądz proboszcz Marian Świątek odmówił modlitwę i pobłogosła-
wił opłatek oraz przygotowany poczęstunek. Wszyscy złoŜyli sobie 
Ŝyczenia i tradycyjnie podzielili się opłatkiem.    

Podczas spotkania opłatkowego wręczono złote odznaki PZERiI, 
przyznawane przez Zarząd Główny  w Warszawie, zasłuŜonym 
członkom Związku. W tym roku otrzymali je Paweł Hincke – za-
stępca Prezesa, Stanisława Gałecka – Sekretarz, Helena Ratajczak – 
Skarbnik, Waldemar Falkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej oraz członkowie Związku – ElŜbieta Rutz, Eugenia Urbanow-
ska, Stanisław Torchalski.  
W tegorocznym spotkaniu opłatkowym udział wzięło 130 osób.  

S. Gałecka 
 
 

UśYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMO ŚCI  
 

1. Na uŜytkownikach wieczystych ciąŜy obowiązek uiszczenia 
opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania 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. 
2. Na wniosek uŜytkownika wieczystego istnieje moŜliwość usta-
lenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania 
wieczystego, jednak nieprzekraczającego danego roku kalendarzo-
wego. 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.  
3. UŜytkownicy wieczyści mogą ubiegać się o udzielenie 
50%bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych 
na cele mieszkaniowe. 
Bonifikata dotyczy: 
Osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprze-
dzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 
1 lit a ustawy z dnia 17 grudnia 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 przeznaczona lub  wyko-
rzystywana na cele mieszkaniowe. Osoby ubiegające się o udzielenie 
bonifikaty składają wnioski wraz z wykazaniem i udokumentowa-
niem swojej sytuacji materialnej i rodzinnej (ilość osób, udokumen-
towane dochody tych osób). 
Spółdzielni mieszkaniowych - osoby, którym przysługuje spół-
dzielcze prawo do lokali, spełniające warunki opisane wyŜej, korzy-
stają z  bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosz-
tach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać 
wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszka-
niowej, proporcjonalnie do   powierzchni lokali zajmowanych przez 
osoby uprawnione do bonifikaty.   
O bonifikatę od opłaty rocznej występują spółdzielnie mieszkanio-
we.  
Wnioski o udzielenie bonifikaty wraz z wymaganymi dokumentami 
naleŜy składać do Burmistrza Miasta Redy przed upływem wymaga-
nego terminu do wniesienia opłaty rocznej tj. najpóźniej do dnia 31 
marca kaŜdego roku. Bonifikata udzielona jest na czas określony, na 
dany rok przypadający do uiszczenia opłaty. 
Informacji w powyŜszych sprawach udziela Referat Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie pokój nr 14 , tele-
fon:  678 - 80 - 14, 678- 80 - 34. 

 
Honorata Ignacek 

 
 
 
 



M ISTRZOWIE Z REDY I OKOLIC  
 

Wydawałoby się, Ŝe 
gołębie pocztowe to przede 
wszystkim Śląsk, południe 
Polski. Okazuje się, Ŝe 
niekoniecznie. Ta górnicza 
pasja całkiem dobrze rozwija 
się na Kaszubach. Dwaj 
czołowi w Polsce hodowcy, 
którzy naleŜą do 
wejherowskiego oddziału 
Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi 
Pocztowych (PZHGP) są 
mieszkańcami Redy i okolic.  

Po podsumowaniu 
Generalnego Mistrzostwa 
Polski PZHGP okazało się, Ŝe 

Zdzisław Lademann z Rekowa Górnego zajął piąte miejsce, a Zyg-
munt Szymański z Redy jest dziesiąty w kraju. ZwaŜywszy, Ŝe 
PZHGP liczy 43 tysiące członków, piąte i dziesiąte miejsce to wspa-
niały sukces naszych gołębiarzy. Redzcy hodowcy gołębi poczto-
wych  stanowią silną grupę wejherowskiego oddziału PZHGP. Jest 
ich 30 na 150 członków wejherowskiego Związku.  

Zygmunt Szymański tegorocznym wynikiem potwierdził powrót 
do mistrzowskiej formy sprzed pięciu lat. Przypomnijmy, Ŝe popu-
larny Zyga, znany i lubiany nie tylko w środowisku hodowców 
gołębi pocztowych, ale takŜe wśród straŜaków redzkiej OSP (udziela 
się w straŜy od wielu lat), zdobył w 2003 roku tytuł Wicemistrza 
Polski w gołębiarskiej rywalizacji.  

Tadeusz Woźniak 

 
POWSTAJE ALBUM O REDZIE  

  
Dobiegają końca prace nad stworzeniem pierwszego albumu foto-

graficznego o Redzie. Autorami większości zdjęć są członkowie 
Stowarzyszenia „Kunszt" - mieszkańcy Redy.  

Album będzie składał się z fotografii współczesnych przedstawia-
jących miasto i jego obecny wygląd. Będzie wzbogacony o zdjęcia 
panoramiczne autorstwa A. Binkiewicza i wstęp B. Brezy. Stanowi 
on uzupełnienie wydanej przed dwoma laty "Historii Redy". Będzie 
zawierał fotografie wykonane na przełomie lat 2007/2008. Promocja 
albumu juŜ w tym roku. 

B. Zawal - Brzezińska 

 
WYSTAWA WARSZTATÓW  

 
W 

dniach 
od 5 - 8 
grudnia 

ub. 

odbywała się wystawa "Warsztatów umiej ętności" prowadzonych 
przez Stowarzyszenie „Kunszt". Na auli ZS Nr 1 uczestnicy pokazali 
prace powstałe w ciągu ostatniego roku. Wystawiającym zaleŜało, 
aby pokazać róŜne etapy tworzenia i zróŜnicowany poziom zaawan-
sowania uczestników. Warsztaty trwają juŜ trzeci rok. W roku 2008 
prowadzone były w sekcji rysunku i malarstwa oraz zdobnictwa 
przedmiotów uŜytkowych. Instruktorem w zakresie rysunku i malar-
stwa była Bogdana Gołojuch, a w zakresie zdobnictwa Anna Frań-
czak.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe Warsztaty sponsorują: Starostwo wejhe-
rowskie i Burmistrz Miasta Redy. Władze samorządowe aktywnie 
wspierają rozwój zainteresowań mieszkańców regionu. Na wystawie 
zgromadzono ponad 200 prac. Grupy odwiedzających prezentację 
mogły spróbować  malowania, rysowania i zdobienia., przeczytać 
informacje o kolorze, sposobie mieszania barw i tworzenia trójwy-
miarowych brył, a takŜe zobaczyć jak powstaje gobelin. Absolwent 
liceum przygotowujący się do egzaminów w Akademii Sztuk Pięk-
nych malował temperami na Ŝywo martwą naturę. Bukiet kwiatów w 
technice olejnej - Brygida Śniatecka, a  grupa młodzieŜy i dorosłych 
przez cały czas trwania wystawy oblegała stanowisko zdobnictwa i 
wykonywała własne prace.   
Pokazano cały warsztat twórczy, a więc wszystko czego uŜywa się 
do nauki i pracy w pracowni plastycznej: sztalugi , palety z rozma-
zanymi plamami farb, pędzle i modele do nauki rysowania.  

Systematyczna praca uczestników warsztatów zaowocowała w 
wielu przypadkach świetnymi pracami, których nie powstydziliby 
się profesjonaliści. Oglądającym, wystawa tego typu szczególnie 
przypadła do gustu, gdyŜ moŜna było nie tylko obejrzeć gotowe 
prace, ale dowiedzieć się takŜe wielu ciekawostek z dziedziny sztu-
ki. 

B. Zawal – Brzezińska 
 

„T AK NIEWIELE POTRZEBA , BY URATOWA Ć śYCIE 

DZIECKA ...” 
 

W Demokratycznej Republice Konga trwa obecnie największy 
kryzys humanitarny od czasu II wojny światowej. Mówi się, Ŝe co 
minutę umiera jedno dziecko... 
Dzieci w Kongo nie znają  innego Ŝycia niŜ krwawa i okrutna wojna, 
ucieczka i strach. Najczęściej nie umierają od kul, ale z głodu i na 
skutek chorób, na które znamy lekarstwa. Ich szanse na przeŜycie 
maleją dramatycznie kaŜdego dnia. 
3 listopada 2008 r., UNICEF rozpoczął ogólnopolską kampanię 
społeczną, która ma na celu zwrócenie uwagi Polaków na tragedię w 
Kongo i pozyskanie funduszy na program ratowania Ŝycia noworod-
ków i małych dzieci w tym kraju.  

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie w aktywny 
sposób włączyła się do tej szczytnej akcji. Na korytarzach szkol-
nych, a takŜe w salach lekcyjnych pojawiły się plakaty i zdjęcia, 
które mają na celu zaznajomienie uczniów i rodziców z sytuacją w 
Kongo. Odbywały się teŜ na ten temat zajęcia lekcyjne i świetlico-
we. 

W listopadzie koło teatralne zaprosiło swoje koleŜanki i kolegów 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4, a takŜe przedszkolaki na przedsta-
wienia pt. „Baśniowy kufer pana Andersena”.  Symboliczny bilet 
kosztował 1zł, czyli równowartość 2 szczepionek ratujących Ŝycie! 
Aktorzy i widzowie byli bardzo dumni z celu tych spotkań.  

W grudniu podczas świątecznego kiermaszu, odbywającego się 
pod hasłem: „Wszyscy jesteśmy Aniołami wtedy, gdy jednym 
skrzydłem obejmujemy drugiego człowieka”, uczestnicy  koła te-
atralnego zostali wolontariuszami. Zaprezentowali Jasełka „Droga 
do Betlejem”, po czym  z ogromnym zaangaŜowaniem kwestowali 
„Na ratunek dzieciom w Kongo”. Przy stoisku afrykańskim moŜna 
było posłuchać informacji na temat Świąt BoŜego Narodzenia w 
Afryce, a takŜe  muzyki afrykańskiej i gry na bębnach.  

Nie zapomnieliśmy o dzieciach w Afryce podczas klasowych 
wigilijnych spotkań. Prezentacja multimedialna, którą obejrzeliśmy 
uświadomiła wszystkim najpiękniejszy cel kampanii społecznej - to 
iŜ przez najmniejszy nawet gest dobroci takŜe my sami stajemy się 
bogatsi.  

To jeszcze nie koniec naszej akcji. Setki tysięcy dzieci czeka na 
pomoc. Nie zawiedziemy ich!                                                                                      

GraŜyna Tamas 

od na ratowanie Ŝycia i \ 
 

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 



ZSP NR 2 W REDZIE DRUGA W POWIECIE  
 
II miejsce w 

powiatowym 
Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych 
,,Nie daj szansy 
AIDS” pow ędrowało 
do uczniów ZSP nr 2 
W Redzie. Konkurs 
został zorganizowany 
przez Państwowy 

Powiatowy  
Inspektorat Sanitarny  

w Wejherowie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z AIDS. 
„Hiv nie umarł, hiv Ŝyje!”  - tymi słowami kończyła się scenka 

jaką przygotowali uczniowie naszej szkoły na konkurs ,,Nie daj 
Szansy AIDS” zorganizowany przez  Państwowy Powiatowy  In-
spektorat Sanitarny  w Wejherowie. – Chcieliśmy przypomnieć 
młodym ludziom, Ŝe wraz z rozwojem cywilizacyjnym, wzrasta 
ryzyko zaraŜenia się wirusem HIV, w róŜnych miejscach i w róŜ-
nych sytuacjach – mówi Longina Białas, pedagog szkolny, która 
wspólnie z Jolantą Jankowską-śmich,  przygotowywała uczniów do 
konkursu. 

Ewelina, młoda dziewczyna, która jest niepełnoletnia, nie moŜe 
kupić alkoholu w miejscowej dyskotece. W pewnym momencie 
pojawia się straszy od niej Marcin, który z wielką chęcią „ stawia” 
nowopoznanej drinka. Toczy się miła rozmowa a chłopak korzysta-
jąc z chwili nieuwagi bohaterki dorzuca do jej szklanki narkotyk – 
tabletkę gwałtu i po czasie wyprowadza nieświadomą dziewczynę na 
zewnątrz i tam gwałci. Odtąd Ŝycie dziewczyny zamienia się w 
piekło. Dowiaduje się, Ŝe jest zaraŜona wirusem. Z dnia na dzień 
odwracają się od niej znajomi i zostaje sama ze swoją chorobą.  

Tę ponurą historię udało się opowiedzieć naszym uczniom w nie-
typowy sposób. Marcin Rączkowski z IIc ułoŜył słowa, które zostały 
podłoŜone pod cztery róŜne utwory.  Wykorzystano równieŜ taniec z 
szarfami, który symbolizował chorobę, z jaką zetknęła się bohaterka.  
Scenkę przygotowali: Ewelina Daroń I a, Roksana Publicewicz I b, 
Wojciech Piotrowicz II a, Anna Hollin II b, Marcin Roleksa II b, 
Monika Nierzwicka II b, Marcin Rączkowski II c, Dawid Mudlaff  II 
c. 

Agnieszka Pozańska 
WIGILIJNY STÓŁ 2008 

 
Zbieranie Ŝywności i przekazywanie 

jej najuboŜszym w okresie 
przedświątecznym stało się juŜ tradycją 
Liceum Ogólnokształcącego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Redzie.  

W tym roku mieszkańcy Redy mogli 
wesprzeć najuboŜsze rodziny, uczestni-
cząc w akcji „Wigilijny Stół 2008” 
zorganizowanej przez uczniów liceum. 
Przez trzy dni młodzieŜ wraz z 
opiekunami zbierała Ŝywność w 
sklepach Biedronki oraz Polo Market.  

Do akcji włączyła się równieŜ StraŜ PoŜarna, która przetransporto-
wała zebraną Ŝywność do MOPS. Stamtąd przygotowane paczki  
trafiły do najuboŜszych rodzin i osób najbardziej potrzebujących. 

Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom Redy oraz wo-
lontariuszom. Dziękujemy takŜe Urzędowi Miasta w Redzie, Miej-
skiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Redzie oraz StraŜy PoŜar-
nej za przyłączenie się do akcji.  

Agnieszka Pozańska 
 

SPOTKANIE Z REDZKIM 

ARTYSTĄ  
ZBIGNIEWEM FORMEL Ą 

 
8 grudnia ub. Burmistrz 

Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński, zastępca burmi-
strza Janusz Molak oraz 
radny Jerzy Koska spotkali 

się w Urzędzie Miasta w Redzie z redzkim artystą Zbigniewem 
Formelą. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat twórczości 
pana Formeli, którego pasją jest utrwalanie piękna ziemi kaszubskiej 
na płótnie oraz rzeźba. Burmistrz miasta przekazał  Z. Formeli ze-
staw kartek boŜonarodzeniowych, wydanych przez urząd miasta w 
ramach promocji miasta. Na kartkach zaprezentowane zostały szopki 
boŜonarodzeniowe autorstwa redzkiego artysty. Warto dodać, Ŝe 
Zbigniew Formela rok 2009 rozpoczął prezentacją swojej twórczości 
w Gdyni. Jego wystawę moŜna było oglądać do 14 stycznia w 
Ośrodku Kultury Kaszubsko – Pomorskiej. 

 
Monika SkarŜyńska 

 

NABÓR DO 

MIEJSKICH PRZEDSZKOLI  
 

 
Miejskie Przedszkola nr 1 i nr 2 w Redzie  ogłaszają   nabór 
dzieci  na rok szkolny 2009/2010. 
Karty zgłoszenia dziecka moŜna pobrać w administracji przedszkoli 
tj.  
� Przedszkola nr 1  -  ul. Gniewowska 4 ,   tel: 678-33-95 
� Przedszkola nr 2  -  ul. Łąkowa 27,          tel: 678-31-51  ( lub ze 

str. Internetowej przedszkole2reda.com.pl ) 
i  złoŜyć  w  administracji wybranego przedszkola w terminie  od  01 
- 01 - 2009r  do  30 - 03 - 2009r. 
 

Serdecznie zapraszamy! 
Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli w Redzie. 

  
SPOTKANIE AUTORSKIE  

Z GRAśYNĄ WOLSZCZAK  
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie zaprasza na spotkanie autor-
skie z GraŜyną Wolszczak - aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, 
autorką ksiąŜki "Jak być zawsze młodą, piękną i bogatą". Spotkanie 
odbędzie się 30 stycznia o godz. 17.00 w czytelni biblioteki. 

BoŜena Natzke  
 

 
 
ZIMOWA ROZGRZEWKA – TA ŃCZYĆ KAśDY MOśE-warsztaty  

w ferie zimowe 9–14.02.2009 
 
 
W okresie ferii zimowych, w auli Gimnazjum nr 1 w Redzie, 
odbędą się tygodniowe warsztaty taneczne dla dzieci  
i młodzieŜy. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Redy pana Krzysztofa Krzemińskiego. 
Organizowana jest przez młodych ludzi pod opieką Stowa-
rzyszenia „CZWÓRKA” oraz MOKSiRu w Redzie.  
Termin imprezy 9-14 lutego 2009. Zajęcia będzie prowadzić 
m.in. Kamil „Santi” Węsierski, znany z uczestnictwa w finale 
programu You Can Dance, Karina „Kari" Kącka, Paulina oraz 
Czajna (instruktorki Gdańskiej szkoły tańca „Enzym"). 
Warsztaty będą odbywać się codziennie pod okiem czterech 
instruktorów. Łącznie będzie to ponad sześć godzin dziennie 
tańca. W ostatni dzień tj. 14 lutego organizatorzy przewidzieli 
imprezę finalną, która będzie miała charakter bitwy tanecznej 
między uczestnikami kursu. To finałowe wydarzenie będzie 
prowadził Blady Kris, znany m.in. z programu Mam Talent. 
Jedynym minusem warsztatów jest ograniczona liczba miejsc, 
więc im szybciej się zapiszesz tym lepiej. 
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZAPISÓW NA STRO-
NIE:  www.rozgrzewka.morfoza.pl 
Więcej informacji: Radosław Wendicki tel. 508-237-642 
(Radek@morfoza.pl) lub w dziale kultury w budynku 
MOKSiRu w Redzie. 
 
 
 



SOLIDARNO ŚĆ DLA 

PRZYSZŁO ŚCI  

Przedstawiciele 
młodzieŜy 
Gimnazjum nr 1 w 
Redzie: Jakub Ba-
ranowski, Agata 
Jurczyńska, Andrzej 
Sadura oraz 
Magdalena 
Skrzypkowska pod 
opieką nauczycielek: 
Aliny Gajewskiej, 
Aliny Kreft oraz dyrektora szkoły Marka Kamińskiego uczestniczyli 
w uroczystościach z okazji 25. rocznicy przyznania Pokojowej Na-
grody Nobla patronowi naszej szkoły – Lechowi Wałęsie. Odbyły 
się one w dniach 5-6 grudnia w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 
pod wspólną nazwą „NOBEL 83”. 

Pierwszego dnia braliśmy udział w FORUM MŁODYCH. Było to 
spotkanie młodzieŜy  z „legendą Solidarności”, Lechem Wałęsą oraz 
zaproszonymi przez niego laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. To 
niezwykłe wydarzenie zgromadziło młodzieŜ  z 44 krajów świata 
uczestniczącą w projekcie „Expres Solidarności” oraz młodych 
Polaków biorących czynny udział w Ŝyciu społecznym wyłonionych 
spośród kilku tysięcy chętnych przez Europejskie Centrum Solidar-
ności. W spotkaniu uczestniczyły wybitne osobistości: Dalajlama 
XIV, duchowy i polityczny przywódca Tybetańczyków, jeden z 
największych Ŝyjących autorytetów moralnych; Frederik Willem 
de Klerk, były prezydent RPA, który doprowadził do likwidacji 
segregacji rasowej w tym kraju; Shirin Ebadi, irańska prawniczka, 
obrończyni praw kobiet i dzieci;  Adolfo Perez Esquivel, argentyński 
obrońca praw człowieka oraz gospodarz – były prezydent Polski, 
Lech Wałęsa. Za pośrednictwem Internetu  w spotkaniu wziął takŜe 
udział katolicki biskup Carlos Belo, noblista z Timoru Wschodniego. 
Debatę prowadził znany dziennikarz Kamil Durczok. Zaproszeni 
goście, laureaci Nagrody Nobla, podzielili się z uczestnikami spo-
tkania refleksjami na temat idei wolności i umacniania solidarności  
na świecie. Za tę niezwykłą lekcję demokracji podziękowaliśmy im 
kilkuminutową owacją na stojąco.  

W sobotę, 6 grudnia, odbyła się główna część obchodów – mię-
dzynarodowa konferencja „Solidarność dla Przyszłości”. Oprócz 
laureatów Pokojowej Nagrody Nobla wzięli w niej udział prezydenci 
i premierzy wielu europejskich krajów, historycy, publicyści. Paneli-
ści podkreślali zasługi Lecha Wałęsy, wyraŜali swój podziw dla jego 
dokonań. Szczególnie dobitnie zabrzmiały słowa przewodniczącego 
Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso, który powiedział: 
Gdyby nie działania tak wybitnych przywódców jak Lech Wałęsa, 
najprawdopodobniej nie bylibyśmy zjednoczeni obecnie w Europie. 
Dodał takŜe słowa, z których moŜemy czuć się dumni my, miesz-
kańcy WybrzeŜa: Tu w Gdańsku zmieniliście bieg historii Europy i 
świata, a „Solidarność” stała się powszechnie znanym symbolem 
wolności. Uroczystości na Ołowiance przypomniały całemu światu o 
potrzebie solidarności i o tym, Ŝe to właśnie w Gdańsku rozpoczęły 
się demokratyczne przemiany, dzięki którym został zburzony sym-
bol podziału Europy – mur berliński. 

Zaproszeni goście mówili o problemach współczesnego świata. 
Podkreślali,   Ŝe w obliczu obecnych zagroŜeń naleŜy wrócić do 
wartości, którymi kierowała się „Solidarność”. To właśnie sprawie-
dliwość, wolność i solidarność są filarem, na którym powinien zo-
stać zbudowany pokój na całym świecie.  

Uczniom naszego gimnazjum biorącym udział w uroczystościach 
najbardziej podobały się wypowiedzi noblistów, ludzi wraŜliwych na 
krzywdę drugiego człowieka, otwartych na dialog, szczerych i bez-
pośrednich. Mówili oni o wolności, tolerancji, solidarności i szacun-
ku, ale takŜe o rozbrojeniu wewnętrznym, polegającym na wyzbyciu 
się nienawiści, o współczuciu przejawiającym się troską i poczuciem 
odpowiedzialności za innych. Odwoływali się do wartości, na któ-
rych powinien zostać zbudowany pokój.  

Młodzi ludzie poszukujący swojej drogi Ŝyciowej, systemu warto-
ści, który mógłby być ich drogowskazem, podczas konferencji uzy-
skali odpowiedź na wiele trudnych pytań. Irańska laureatka pokojo-
wej nagrody Shirin Ebadi, ukazując róŜnice między ludźmi róŜnych 
religii i cywilizacji, podkreśliła: Powinniśmy korzystać z tego, co nas 

łączy. Przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego, prof. 
Ole D. Mjøs, zwrócił się bezpośrednio  do młodzieŜy z zapytaniem: 
Czy pokój na świecie jest moŜliwy? Tak, jeŜeli zrobimy to razem - 
wszystkie narody i wszyscy ludzie dobrej woli, a następnie dodał: Czy 
jesteście w stanie to zrobić? Zgromadzeni na sali młodzi ludzie 
potwierdzili: Tak, jesteśmy w stanie to zrobić.  Uczestnicy „Expresu 
Solidarności” ideę solidarności i wolności, będącą motywem prze-
wodnim spotkania, zawiozą do swoich krajów w róŜnych zakątkach 
świata. 

Sympozjum „Solidarność dla Przyszłości” zorganizowane z okazji 
25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody No-
bla było dla nas niezwykłym wydarzeniem, brali w nim przecieŜ 
udział niezwykli ludzie, a za pośrednictwem ponad czterystu dzien-
nikarzy, m. in. ze stacji telewizyjnych BBC i CNN, cały świat. Jeste-
śmy dumni, Ŝe takŜe my mogliśmy w nim uczestniczyć. 

Było to dla nas szczególne wydarzenie takŜe z tego powodu, Ŝe 
mogliśmy osobiście porozmawiać z gośćmi biorącymi udział w 
uroczystości, ludźmi znanymi z pierwszych stron gazet. Dokumentu-
ją to zdjęcia, które zamieściliśmy w galerii na stronie internetowej 
www.20-lecie.home.pl.  

A. Gajewska 
PRZEKSZTAŁCENIE U śYTKOWANIA  

WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNO ŚCI  
 
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. 
U. Nr 175, poz. 1459 z poźn. zm.) istnieje moŜliwość przekształcenia 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności.   
Z Ŝądaniem przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo wła-
sności mogą wystąpić: 
- osoby fizyczne, będące w dniu wejścia w Ŝycie ustawy uŜytkownikami 
wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabu-
dowanych garaŜami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz 
nieruchomości rolnych.  
- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w  
nieruchomości wspólnej  obejmuje prawo uŜytkowania wieczystego,  
- spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych 
lub garaŜy. 
Z wnioskiem o przekształcenie wyŜej przywołanych nieruchomości mogą 
wystąpić równieŜ osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób wska-
zanych wcześniej. Nadto w odniesieniu do osób fizycznych i prawnych 
będących właścicielami lokali z Ŝądaniem przekształcenia mogą wystąpić 
osoby, które nabyły udział w uŜytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w 
Ŝycie ustawy. Uprawnieni mogą wystąpić z wnioskiem  do dnia 31 grudnia 
2012r. Osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest zobowiązana do uisz-
czenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, 
z wyłączeniem osób wskazanych w ustawie do nieodpłatnego przekształce-
nia. Od tej opłaty moŜe być udzielona bonifikata.  
Rada  Miejska  w  Redzie w uchwale nr XLIV/424/2006 z dnia 24 maj 2006r. 
wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości grunto-
wych stanowiących własność Gminy Miasta Redy, zabudowanych na cele 
mieszkaniowe albo przeznaczonych na tego rodzaju zabudowę w wysokości: 
- 80% w przypadku gdy opłata za przekształcenie zostanie zapłacona jedno-
razowo, 
- 60% w przypadku gdy opłata za przekształcenie zostanie rozłoŜona  na raty. 
Nadto osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodzi-
ny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprze-
dzającego rok, w którym wystąpiono z Ŝądaniem przekształcenia prawa 
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
przepisów, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek, 90 % 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia. W razie zbiegu praw do wyŜej 
opisanych bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla uŜytkow-
nika wieczystego. Opłata za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości moŜe być zapłacona jednorazowo lub 
moŜe zostać rozłoŜona, na wniosek uŜytkownika wieczystego, na raty, na 
czas nie krótszy niŜ 10 lat i nie dłuŜszy niŜ 20 lat, chyba Ŝe wnioskodawca 
wystąpi o okres krótszy niŜ 10 lat. 
Niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy 
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy 
Bank Polski. Wierzytelność gminy z tytułu niespłaconej części opłaty podle-
ga zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.  
Druk wniosku o przekształcenie  moŜna pobrać na stronie internetowej tut. 
Urzędu  www. reda. pl 
Szczegółowych informacji i wyjaśnień w powyŜszej sprawie moŜna 
uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pokój 
nr 14 - telefon: 678 80 14 lub  678 80 34 
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NAZWA IMPREZY  TERMIN  MIEJSCE  
Redzka Liga Siatkówki III Runda- II liga 9.01, godz.18.00 Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Redzka Liga Siatkówki III Runda- I liga 16.01, godz.18.00 Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Redzka Liga Siatkówki IV Runda- II liga 23.01, godz.18.00 Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Mini Piłka Ręczna Dziewcząt- Mistrzostwa Redy Szkół Podsta-

wowych (SZS) 
27.01 godz. 10.00 Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Mini Piłka Ręczna Chłopców- Mistrzostwa Redy Szkół Podsta-

wowych (SZS) 
27.01 godz. 10.00 Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Redzka Liga Siatkówki IV Runda- I liga 30.01 

godz.18.00 
Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
„AKCJA ZIMA” – cykl turniejów (piłka no Ŝna, koszykówka, 

siatkówka, tenis stołowy, tenis ziemny) 
Luty 2009 Ferie Zimowe (dokładne daty 

poszczególnych zawodów zostaną zamiesz-
czone juŜ niedługo) 

Hala ZS nr 1 w 
Redzie 

Turniej o Puchar Burmistrza w Piłce NoŜnej Halowej (Urzędnicy, 
Policjanci, Nauczyciele, Działacze Sportowi, StraŜacy) 

13.02.2009 godz. 18.00 Hala ZS nr 1 w Re-
dzie 

Redzka Liga Siatkówki V Runda- II liga 20.02 
godz.18.00 

Hala ZS nr 1 w Re-
dzie 

Turniej Piłki NoŜnej - kategoria OPEN 21.02.2009 godz. 10.00  
Turniej Symulatora Piłki NoŜnej ?.02.2009 godz. 10.00  

 
Redzka Liga Siatkówki V Runda- I liga 27.02 

godz.18.00 
Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Redzka Liga Siatkówki VI Runda- II liga 6.03 

godz.18.00 
Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Mistrzostwa Redy w „5” piłkarskich „PoŜegnanie zimy”- kat. 

OPEN 
8.03.2009 godz. 10.00 Boisko Orlik 2012/ 

Boisko ZSP 
Redzka Liga Siatkówki VI Runda- I liga 13.03 

godz.18.00 
Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Mistrzostwa Redy w „5” piłkarskich „PoŜegnanie zimy”- kat. 

1992 i młodsi, oraz 1995 i młodsi 
15.03.2009 godz. 10.00 Boisko Orlik 2012/ 

Boisko ZSP 
Redzka Liga Siatkówki – Turniej Zamknięcia (wszystkie druŜyny) 21.03 

godz.10.00 
Hala ZS nr 1 w Re-
dzie, Hala ZSP w 

Redzie 
Gimnazjada- Mistrzostwa Redy w Koszykówce Dziewcząt i 

Chłopców (SZS) 
23.03 godz. 10.00 Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Mistrzostwa Redy w Mini Siatkówce Dziewcząt Szkół Podstawo-

wych („4”) (SZS) 
25.03 godz. 10.00 Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Mistrzostwa Redy w Mini Siatkówce Chłopców Szkół Podstawo-

wych („4”) (SZS) 
25.03 godz. 10.00 Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora MOKSiR 28.03.2009 godz. 10.00 Hala ZS nr 1 w Re-

dzie 
Indywidualne Biegi Przełajowe – Mistrzostwa Redy Dziewcząt i 

Chłopców Szkół Podstawowych (SZS) 
31.03 godz. 10.00 Stadion MOKSiR 

Indywidualne Biegi Przełajowe – Mistrzostwa Redy Dziewcząt i 
Chłopców Szkół Gimnazjalnych (SZS) 

31.03 godz. 10.00 Stadion MOKSiR 

Turniej Symulatora Piłki NoŜnej ?.04.2009 godz. 10.00  
 

Mini Koszykówka- Mistrzostwa Redy Dziewcząt Szkół Podsta-
wowych (SZS) 

16.04 godz. 10.00 (nastąpi zmiana terminu) Hala ZS nr 1 w Re-
dzie 

Mini Koszykówka- Mistrzostwa Redy Chłopców Szkół Podsta-
wowych (SZS) 

16.04 godz. 10.00 (nastąpi zmiana terminu) Hala ZS nr 1 w Re-
dzie 

XIII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w 
Piłce Siatkowej 

16-19.04.2009 Hala ZS nr 1, oraz 
ZSP w Redzie 

Piłka Ręczna – Mistrzostwa Redy Dziewcząt Szkół Gimnazjal-
nych (SZS) 

20.04 godz. 10.00 Hala ZS nr 1 w Re-
dzie 

Piłka Ręczna – Mistrzostwa Redy Chłopców Szkół Gimnazjal-
nych (SZS) 

20.04 godz. 10.00 Hala ZS nr 1 w Re-
dzie 

Czwórbój LA dziewcząt i chłopców- Mistrzostwa Redy Szkół 
Podstawowych (SZS) 

28.04 godz. 10.00 Stadion MOKSiR 



 
 

 
 
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
NA TERENIE REDY W 2009 r.: 
 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych, takŜe w 2009 roku Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaplanował 3 terminy 
objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, które odbędą się w 
styczniu, maju i w październiku . W ramach prowadzonej zbiórki, 
od mieszkańców i z placówek oświatowych odbierane będą następu-
jące odpady:  
- resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna 

oraz opakowania po tych chemikaliach, 
- rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i 

opakowania po nich, 
- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezyn-

fekcji i dezynsekcji, 
- pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie), 
- środki ochrony roślin i owadobójcze oraz opakowania po nich, 
- odpady zawierające rtęć 

(świetlówki, lampy rtęciowe, 
termometry, przełączniki), 

- zuŜyte baterie i akumulatory, 
- zuŜyte kartridŜe i tonery, 
- przepracowane oleje, smary, 

środki do konserwacji metali, 
- przeterminowane lub tylko 

częściowo wykorzystane leki, 
- oraz drobny sprzęt 

elektroniczny  
i elektryczny (nie większy niŜ telewizor). 

 
 

Zimowa objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych prowa-
dzona będzie  w dniach 23 i 24 stycznia 2009r. przy uŜyciu cha-
rakterystycznie oznaczonego i wyposaŜonego w specjalne po-
jemniki samochodu. PoniŜej podajemy punkty postoju samo-
chodu: 

 

 

23 stycznia 2009r. 
(piątek – 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 
          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. Gniewowska 33 

 
 
 
 

 
 

24 stycznia 2009r. 
(sobota) 

  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 

 
UWAGA:  
 
Zebrane w domu odpady niebezpieczne naleŜy OSOBIŚCIE 
dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. 
 
 
Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów nie-
bezpiecznych, które powstają w naszych domach, prowadzony jest 
takŜe w sposób ciągły przez stały Punkt Zbiórki Odpadów Nie-
bezpiecznych, tzw. PZON. NajbliŜsze punkty znajdują się w: 
 

• Rumi - przy siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,  
ul. Dębogórska 148 (pon-pt 10:00-18:00, sob 10:00-15:00), 

• Wejherowie - przy siedzibie Zakładu Usług Komunalnych,  
ul. Obrońców Helu 1 (pon-pt 10:00-18:00, sob 10:00-15:00). 

 
W trakcie zbiórki, szkoły mogą takŜe przekazywać ze szkolnych 
pracowni chemicznych niewykorzystane odczynniki chemiczne.  
Przypominamy takŜe, Ŝe specjalne pojemniki do zbiórki zuŜytych 
baterii ustawione są w większości placówek oświatowych (uwaga: 
dostępne dla uczniów i ich rodziców), w wybranych sklepach oraz  
w spółdzielniach mieszkaniowych. Są one ustawione takŜe w Urzę-
dzie Miasta Redy.  
 
Przeterminowane lekarstwa moŜemy przekazać do specjalnych 
pojemników ustawionych w aptekach na terenie Redy. 
 
Uwaga: Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powstałych 
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej ! 
 
Przypominamy, Ŝe: sprzedawcy detaliczni i hurtowi są obowiązani 
przy sprzedaŜy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, 
do nieodpłatnego przyjęcia zuŜytego sprzętu w ilości nie większej 
niŜ sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju. 
 

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  

 
 
 


