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BUDŻET MIASTA 
NA ROK 2021

STRATEGIA 
UCHWALONA

Tegoroczny budżet zakłada prawie 129 mln zł po stro-
nie dochodów. Po stronie wydatków będzie jeszcze 
więcej, czyli kwota ponad 137 mln zł. Deficyt ustalony 
został na poziomie prawie 9 mln zł.

Największą pozycję po stronie wydatków w budżecie na 
2021 rok stanowi oświata i edukacyjna opieka wycho-
wawcza. To ponad 38% w wydatkach bieżących miasta. 
Zaraz po oświacie plasują się wydatki na pomoc społecz-
ną, ochronę zdrowia, wynosząc około 32% ogólnej kwoty 
wydatków. Gospodarka komunalna, to nieco ponad 15% 
zaplanowanych wydatków.
Na tegoroczne inwestycje władze miasta zamierzają prze-
znaczyć ponad 12 mln zł. Największa część powyższych 
środków przeznaczona zostanie na prace związane z rozbu-
dową Szkoły Podstawowej nr 5. Ponadto realizowane będą 
inwestycje związane z modernizacją i utrzymaniem dróg, 
Budżetem Obywatelskim oraz kanalizacją deszczową. 
Do priorytetowych inwestycji w 2021 roku należy zaliczyć 
rozbudowę szkoły przy ul. Rekowskiej. Mniejszych i więk-
szych działań inwestycyjnych jest znacznie więcej. Przewi-
dywane są m.in. prace projektowe pod kątem przyszłych 
inwestycji drogowych. 
Uchwała budżetowa na rok 2021 została przyjęta przy 
trzech głosach wstrzymujących się i jednym głosie prze-
ciwnym.

Projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Miasto 
Reda do roku 2030” został uchwalony na ostatniej, gru-
dniowej sesji Rady Miejskiej i 1 stycznia wszedł w życie.

Nowa strategia wskazuje trzy kluczowe obszary rozwoju 
miasta, formułując dla nich cele strategiczne, cele opera-
cyjne i kierunki planowanych działań do roku 2030.

Prace nad dokumentem trwały rok. W tym czasie spo-
rządzono m.in. diagnozę społeczno-gospodarczą miasta 
i pytano mieszkańców, jak się w Redzie mieszka. Do opra-
cowania strategii został powołany zespół, w skład którego 
weszli przedstawiciele najważniejszych środowisk i grup 
społecznych, razem decydując o najistotniejszych kierun-
kach działań na rzecz rozwoju miasta. Gotowy projekt stra-
tegii został poddany konsultacjom społecznym, a następ-
nie przedłożony Radzie Miejskiej.
Strategia Reda 2030 opiera się na badaniu wzajemnych 
zależności procesów zachodzących w trzech obszarach: 
środowiskowo-przestrzennym, gospodarczym i społecz-
nym. Do każdego z nich przypisano cele operacyjne, czyli: 
„Reda… z zieloną perspektywą” - zapewnienie zrównowa-
żonego rozwoju przestrzeni miejskiej i ochrona środowi-
ska naturalnego, „Mieszkam i pracuję w Redzie” - wzrost 
ilości miejsc pracy i konkurencyjność lokalnej gospodarki 
oraz „W Redzie jest miejsce dla każdego” - poprawa jako-
ści życia mieszkańców i wzmocnienie społeczeństwa oby-
watelskiego. Cele strategiczne zostały rozwinięte w celach 
operacyjnych. Tu przykładem niech będą ochrona środo-
wiska naturalnego i adaptacja do zmian klimatu, wykorzy-
stanie lokalnych walorów środowiskowych i kulturowych 
do rozwoju sektora MŚP oraz rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego przez wzrost znaczenia dialogu społecznego 
w realizacji polityki miejskiej. 
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TO MY! Reda 2021
Liczba mieszkańców:

31 grudnia 2019 – 24 550
31 grudnia 2020 – 25 065

W roku 2020:
zawarto 187 małżeństw 

urodziło się 302 dzieci 
zmarły 153 osoby



Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

Podczas XXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 
17 grudnia 2020 roku podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XXVII/284/2020 w sprawie przyjęcia „Gmin-
nego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasto 
Reda na lata 2021-2024”

2.  Uchwała nr XXVII/285/2020 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cechową, 
Gdańską, Gniewowską i linią kolejową w Redzie 

3.  Uchwała nr XXVII/286/2020 w sprawie udzielenia w 2021 
roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu na 
publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy 

4.  Uchwała nr XXVII/287/2020 w sprawie udzielenia w 2021 
roku Gminie Wejherowo pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej do kwoty 60 000 zł. 

5.  Uchwała nr XXVII/288/2020 w sprawie przyjęcia do re-
alizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na terenie Gminy Miasto Reda na lata 
2021-2030 

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym 

miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmi-
strza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmi-
strza Miasta Redy, Urząd Miasta w  Redzie zastrzega sobie prawo 
wyboru i redakcji nadesłanych materiałów, w  tym ich skracania 
i zmiany tytułów. Materiały do kolejnego numeru są przyjmowane 
w wersji elektronicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:  
promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowania 
materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publi-
kuje się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

6.  Uchwała nr XXVII/289/2020 w sprawie przyjęcia Strate-
gii Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2030 

7.  Uchwała nr XXVII/290/2020 o zmianie uchwały 
IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 
2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia stawki tej opłaty 

8.  Uchwała nr XXVII/291/2020 w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi 

9.  Uchwała nr XXVII/292/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok 

10.  Uchwała nr XXVII/293/2020 o zmianie Uchwały nr 
XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Redy 

11.  Uchwała nr XXVII/294/2020 w sprawie zaciągnięcia 
w 2021 roku kredytu długoterminowego na sfinanso-
wanie planowego deficytu oraz spłaty wcześniej za-
ciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

12.  Uchwała nr XXVII/295/2020 w sprawie przyjęcia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta Redy

13.  Uchwała nr XXVII/296/2020 w sprawie Budżetu Miasta 
Redy na 2021 rok 

14.  Uchwała nr XXVII/297/2020 o zmianie uchwały nr 
XVI/177/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycz-
nia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie na 2020 rok

15.  Uchwała nr XXVII/298/2020 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Redzie 

Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online 
w serwisie YouTube, przekierowanie z www.bip.reda.pl

fot. M. Kaczmarek

Strategia rozwoju to podstawowy i nadrzędny dokument 
polityki rozwoju miasta, punkt wyjścia do opracowania pla-
nistycznych dokumentów samorządowych oraz podstawa 
do ubiegania się o środki pomocowe z źródeł krajowych 
i europejskich. Wyznaczone kierunki działań mają charak-
ter ogólny i nie określają dokładnych kryteriów i uwarun-
kowań ich realizacji. Na to przyjdzie czas przy planowaniu 
konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów 
społecznych, które muszą się wpisywać w przyjęte właśnie 
na kolejną dekadę założenia polityki miejskiej. 
Strategia „Reda z perspektywą 2030” została opracowana 
własnymi siłami zespołu i pracowników Urzędu. Bardzo 
ważnym elementem prac był udział mieszkańców, któ-
rzy mogli się wypowiedzieć w konsultacjach społecznych, 
a wcześniej – podczas badania ankietowego na temat jako-
ści i poziomu życia w Redzie.

Nad „Strategią Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 
2030” głosowało dwudziestu z dwudziestu jeden rad-
nych. Wszyscy byli za przyjęciem uchwały.
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18 grudnia radni Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie 
odwiedzili z drobnymi podarunkami przedszkolaki z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Wizyta ta pozwoliła zo-
baczyć jak funkcjonuje nowe przedszkole w odnowionym 
budynku i w trakcie pandemii COViD-19. Dzieci przywitały 
gości kolędami i pastorałkami wykonywanymi wspólnie ze 
swoimi opiekunkami.
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ŚWIĄTECZNA WIZYTA 
W PRZEDSZKOLU

PRZEDŚWIĄTECZNY 
WEEKEND ZE 
SZLACHETNĄ PACZKĄ INFORMACJA

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W REDZIE

dot. terminu składania wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Szlachetna Paczka to jeden z najbardziej rozpoznawal-
nych projektów społecznych w Polsce. Od 2001 roku 
w akcję zaangażowało się wiele znanych osób, a tysią-
ce ludzi zmieniło swoje życie na lepsze. 

Dziesięciu wolontariuszy z terenu Rumi i Redy od września 
szukali zarówno osób samotnych jak i rodzin w potrzebie. Od-
było się ponad 56 spotkań weryfikacyjnych, a do programu 
ostatecznie zakwalifikowało się 30 rodzin. W ramach pomocy 
przekazano nie tylko żywność, czy artykuły chemiczne, ale 
także sprzęt do rehabilitacji, meble, odzież i obuwie, zabawki, 
artykuły potrzebne w gospodarstwie domowym i opał. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie infor-
muje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 
przyjmowane będą
•  od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną poprzez pro-

fil zaufany ePUAP
•  od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej w Miej-

skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie ul. Der-
dowskiego 25 pok. nr 1 

telefon 58 678 74 87 lub
58 678 58 65 wew. 40 lub 43

W trosce o wzajemne bezpieczeństwo prosimy w mia-
rę możliwości o składanie wniosków drogą elektro-
niczną.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Jolanta Dampc

Punkt zbiorczo-koordynacyjny Szlachetnej Paczki na Rumię 
i Redę został zlokalizowany w Redzie, gdzie na potrzeby akcji 
burmistrz Krzysztof Krzemiński udostępnił pomieszczenia 
dawnego Urzędu Miasta na ulicy Puckiej. W ciągu dwóch dni 
przez magazyn przewinęło się około 560 paczek, których 
orientacyjna wartość przekroczyła 120 tysięcy złotych. W ak-
cję Szlachetna Paczka zaangażowanych było w sumie ponad 
tysiąc osób, w tym również firm i instytucji. Teraz czas na 
indywidualną pracę z obdarowanymi, którzy są otwarci na 
mądrą pomoc. Dzięki temu część rodzin w przyszłym roku 
nie będzie potrzebować wsparcia, ale same dadzą wsparcie 
innym.
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Trwa Narodowy Program Szczepień. Redzki samorząd 
organizacyjnie wspiera akcję, pomagając osobom 
starszym i niepełnosprawnym w dotarciu do punktów 
szczepień. 

Narodowy Program Szczepień to rządowa akcja bezpiecz-
nych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obej-
muje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich 
dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywno-
ści szczepienia.
15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw CO-
VID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia 
zarejestrować się mogą również osoby powyżej 70. roku 
życia. Szczepienia dla tych grup rozpoczęły się 25 stycznia. 
Jednak wiele spośród tych osób może mieć problem z do-
tarciem do punktu szczepień. Tu z pomocą spieszą samo-
rządy. 
Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym, a także osoby starsze, mające 
trudności z dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzy-
stać z transportu zorganizowanego przez Urząd Miasta 
w  Redzie. Warunkiem jest posiadanie umówionego już 
i potwierdzonego terminu szczepienia. 
Aby zgłosić potrzebę skorzystania z dowozu, należy za-
dzwonić pod numer 58 738 60 97. Linia działa od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Telefoniczne zarezerwowanie dowozu na szczepienie jest 
możliwe wyłącznie po umówieniu terminu szczepienia 
w jednym z dwóch punktów szczepień na terenie Redy. Do 
punktów poza Redą dowóz nie jest świadczony.

Gdzie w Redzie można 
się zaszczepić?

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. 
ul. Łąkowa 1, 84-240 Reda

tel. 58 678 79 87

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Śródmieście” Spółka z o.o. 

ul. Osadnicza 5, 84-240 Reda

tel. 58 743 17 20

Ronda nazwane
W Redzie pięć rond ma już nowe nazwy. To wynik szerokich 
konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy naj-
pierw byli pytani o propozycje nazw, które później podda-
no głosowaniu.
Dyskusja z mieszkańcami na temat nazw pięciu redzkich 
rond była prowadzona w wakacje. W pierwszym etapie 
konsultacji mieszkańcy pisemnie zgłaszali swoje propozy-
cje, korzystając z opracowanego wzoru formularza. W dru-
gim etapie głosowano na zgłoszone uprzednio nazwy. 
Po podliczeniu głosów mieszkańców okazało się, że naj-
większą liczbę głosów otrzymały następujące propozycje:
•  Rondo 100-Lecia Niepodległości Polskiej dla ronda 

w rejonie ul. Gniewowskiej i Jana III Sobieskiego,
•  Rondo Małego Trójmiasta Kaszubskiego dla ronda w re-

jonie ul. Gniewowskiej i Drogowców,
•  Rondo Rekina dla ronda niedaleko Aquaparku, w rejonie 

ul. Młyńskiej, Morskiej i Obwodowej,
•  Rondo Polskich Olimpijczyków dla ronda w rejonie 

ul. Olimpijskiej, Rolniczej i Obwodowej,
•  Rondo Ks. Jana Kaczkowskiego dla ronda w rejonie 

ul. Fenikowskiego i Młyńskiej.

Rezultat głosowania został przedstawiony Radzie Miejskiej, 
która na mocy uchwały nr XXVI/272/2020 zatwierdziła wy-
bór mieszkańców. Już niedługo na rondach pojawią się tab-
lice z nazwami.

MIASTO POMAGA 
W DOTARCIU NA 
SZCZEPIENIE

INWESTYCJE MIEJSKIE 
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INWESTYCJE MIEJSKIE 
Otwarcie ulicy Obwodowej
22 stycznia, świętowano zakończenie przebudowy ulicy 
Obwodowej. W uroczystości wzięli udział wicewojewoda 
pomorski, władze powiatu wejherowskiego oraz przedsta-
wiciele redzkiego samorządu.

Ulica Obwodowa to najważniejsze, alternatywne do dro-
gi krajowej połączenie drogowe Redy. Prace trwały kilka 
lat i były dzielone na etapy. W pierwszej kolejności, w  la-
tach 2016-2018, zajęto się chodnikami i ścieżką rowero-
wą wzdłuż całej długości ulicy, od ul. Kazimierskiej do 
ul.  Gdańskiej. W ostatnich dwóch latach przebudowano 
sieci kanalizacji deszczowej, oświetleniowej i teletechnicz-
nej, a  przede wszystkim – położono nową nawierzchnię. 
Inwestycja była prowadzona przez Powiat Wejherowski, 
będący jednocześnie beneficjentem pozyskanego dofi-
nansowania ze źródeł krajowych. Pozostałe koszty Powiat 
i Gmina Miasto Reda podzieliły między sobą po połowie.
Piątkowa uroczystość podsumowała ostatnie dwa lata 
prac, czyli trzy etapy przebudowy nawierzchni. W pierw-
szym etapie przebudowy, obejmującym odcinek od ulicy 
Kazimierskiej do skrzyżowania z ulicą Łąkową, oprócz na-
wierzchni ulicy przebudowano skrzyżowanie ulic Olimpij-
skiej i Rolniczej, gdzie powstało rondo. Ten, realizowany 
wiosną, etap inwestycji niemal w połowie sfinansowano 
z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Kolejny odcinek, 
od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda z ul. Młyńską, 
również został dofinansowany z FDS, tym razem w wyso-
kości 75% kosztów. 

Najtrudniejsza dla inwestora, wykonawców i użytkowni-
ków drogi była końcówka roku 2020, gdy nałożyły się na 
siebie etap drugi i trzeci, czyli prace na odcinku od ron-
da łączącego ulice Morską, Obwodową i Młyńską do ulicy 
Gdańskiej. Taka kumulacja była konieczna, gdyż na ostatni 
etap prac Samorząd Powiatu Wejherowskiego pozyskał 
dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej 
środków rządowych, a prace należało zakończyć w 2020 
roku.

Na wszystkie trzy etapy inwestycji wydano w sumie ponad 
6 milionów złotych, z czego prawie połowa stanowiła dofi-
nansowanie ze środków rządowych.
W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Pomorski Mi-
chał Bąkowski, Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela 
Lisius, wicestarosta Jacek Thiel, Ludwik Zegzuła – członek 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego i radny Rady Powiatu 
Wejherowskiego oraz Marek Kamiński – radny Rady Powia-
tu Wejherowskiego. Gminę Miasto Reda reprezentowali: 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, 
radni Rady Miejskiej w Redzie Karolina Bochan, Zbigniew 
Kisiel i Radosław Farion; Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński oraz Halina Grzeszczuk – zastępca burmistrza. 
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 
reprezentował dyrektor Robert Lorbiecki.

fot. UM w Redzie
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www.ustawametropolitalna.pl

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot 
(OMGGS) to stowarzyszenie 59 gmin, miast i po-
wiatów, w których mieszka prawie 1,6 mln miesz-
kańców. Swoją działalność rozpoczęło 15 września 
2011 roku. Najważniejszym celem OMGGS jest 
podejmowanie działań, które poprawiają komfort 
i  jakość życia mieszkańców. Samorządy zrzeszo-
ne w stowarzyszeniu działają wspólnie w takich 
obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy 
i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, 
integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, 
rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środo-
wiska, planowanie przestrzenne i promocja. 
Od 2015 roku OMGGS jest jedną z  instytucji po-
średniczących we wdrażaniu Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 i zarządza funduszami europej-
skimi o wartości 1,76 mld zł, co przekłada się na 
pakiet ponad 180 projektów o całkowitej wartości 
3,13 mld zł.

Pomorska metropolia się rozrasta 
W styczniu Gmina Liniewo została przyjęta w poczet człon-
ków stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
-Gdynia-Sopot. Tym samym Liniewo stało się 59 członkiem 
metropolii. Zadowolenia z przystąpienia do metropolii nie 
kryje wójt Mirosław Warczak: 
– Cieszę się z przystąpienia gminy Liniewo do OMGGS. Od lat 
jesteśmy, jako gmina, otwarci na działanie w dużej grupie sa-
morządów. Wymiana doświadczeń i wiedzy, praca nad wspól-
nymi projektami, może zwiększyć potencjał naszych samorzą-
dów i przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. 
„W jedności wielka siła” dlatego popieram działanie takich 
inicjatyw.

Ustawa metropolitalna czeka na decyzję posłów
Od wielu lat samorządowcy zrzeszeni w OMGGS zabiegają 
o utworzenie związku metropolitalnego na Pomorzu. Jak 
pokazują wszystkie badania tam, gdzie została utworzona 
struktura metropolitalna lepiej zorganizowany jest trans-
port publiczny, połączenia na podstawie jednego biletu są 
sprawniejsze i szybsze, łatwiej dbać o klimat i czyste po-
wietrze, koordynować planowanie przestrzenne, współ-
pracować przy realizacji inwestycji, wspólnie planować 
przebieg dróg oraz rozwój zrównoważonej mobilności. To 
konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców. 
10 września Senatorowie, podczas sesji plenarnej izby 
wyższej, zdecydowaną większością głosów poparli projekt 
ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim. Tym 
samym projekt ustawy, jako senacka inicjatywa ustawo-
dawcza, został skierowany do Sejmu. O jego dalszych lo-
sach zdecydują posłowie.
W dniu 25 posiedzenia Sejmu X kadencji 30 czołowych 
polskich autorytetów naukowych zaapelowało do po-

słów o wdrożenie reformy, która przełoży się na dobrobyt 
mieszkańców Pomorza, położy kres istniejącym od lat lu-
kom w polskim ustawodawstwie i umożliwi mieszkańcom 
mniejszych gmin dostęp do dobrej jakości usług publicz-
nych z zakresu transportu zbiorowego, pracy, edukacji 
i zdrowia. 
– Popieramy inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego 
w województwie pomorskim i apelujemy o niezwłoczne pod-
jęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym 
przez Senat RP. Wierzymy, że niemal jednogłośne uchwalenie 
przez Senat RP projektu ustawy o związku metropolitalnym 
dla Pomorza jest oznaką nowego podejścia. Apelujemy o po-
dobne – ponad wszelkimi podziałami politycznymi – poparcie 
projektu ustawy w Sejmie RP – czytamy w liście. 

Pomorscy samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropo-
litalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot od wielu lat mówią wspól-
nym głosem, że wprowadzenie w życie ustawy metropo-
litalnej to konkretne korzyści dla mieszkańców. Związek 
metropolitalny do wspólne realizowanie takich zadań jak: 
planowanie inwestycji, zapewnienie połączeń autobuso-
wych i kolejowych oraz promocję miast i gmin jako jedne-
go organizmu. Jak pokazują wszystkie badania tam, gdzie 
została utworzona struktura metropolitalna lepiej zorga-
nizowany jest transport publiczny, połączenia na podsta-
wie jednego biletu są sprawniejsze i szybsze, łatwiej dbać 
o klimat i czyste powietrze, koordynować planowanie 
przestrzenne, współpracować przy realizacji inwestycji, 
wspólnie planować przebieg dróg oraz rozwój zrównowa-
żonej mobilności. Uchwalenie ustawy przez Parlament to 
prawo do dysponowania dodatkowymi środkami na rea-
lizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, 
że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które 
obecnie trafiają do budżetu państwa. Uchwalenie ustawy 
przez Parlament to prawo do dysponowania dodatkowymi 
środkami na realizację wspólnych zadań. Powstanie me-
tropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 
200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa.

Gdyby podczas głosowania w Sejmie za ustawą 
metropolitalną dla Pomorza opowiedziała się 

jednomyślnie cała opozycja i pomorscy posłowie PiS 
- ustawa weszłaby w życie. 

na TAK!
Adamowicz Piotr, KO
Aziewicz Tadeusz, KO
Borowczak Jerzy, KO
Chmiel Małgorzata, KO
Konwiński Zbigniew, KO
Neumann Sławomir, KO
Krzywonos-Strycharska Henryka, KO
Biernacki Marek, KP
Nowacka Barbara, KO
Plocke Kazimierz, KO
Pomaska Agnieszka, KO
Wałęsa Jarosław, KO
Rutka Marek, Lewica
Senyszyn Joanna, Lewica
Maciejewska Beata, Lewica
Dziambor Artur, Konfederacja
Urbaniak Michał, Konfederacja

Deklaracje pomorskich posłów dot. głosowania 
w sprawie ustawy metropolitalnej

Nie wypowiedzieli się:

Sellin Jarosław, PiS
Horała Marcin, PiS
Mrówczyński Aleksander, PiS
Müller Piotr, PiS
Sroka Magdalena, PiS
Śniadek Janusz, PiS

na TAK z zastrzeżeniami

Płażyński Kacper, PiS
Cymański Tadeusz, PiS
Smoliński Kazimierz, PiS
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KOGO I CZEGO DOTYCZY?

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE WYMAGAŃ UCHWAŁY

• zapewnienia właściwej temperatury w obiekcie budowlanym lub jego części lub,
• podgrzania wody użytkowej lub,
• produkcji pary technologicznej.

Uchwały antysmogowe dotyczą instalacji grzewczych  
o mocy do 1 MW, których użytkowanie służy do:

• WŁAŚCICIEL INSTALACJI jest odpowiedzialny za wymianę starego kotła
• UŻYTKOWNIK INSTALACJI jest odpowiedzialny za stosowanie paliw 

dopuszczonych uchwałą

�

�

DOSTĘP 
DO SIECI C.O.
LUB GAZOWEJ

BRAK
DOSTĘPU

DO SIECI C.O.
LUB GAZOWEJ

C.O. LUB GAZOWA / OZE / INSTALACJA NA  
PALIWO GAZOWE / INSTALACJA NA LEKKI OLEJ 

OPAŁOWY / ENERGIA ELEKTRYCZNA

WYMIEŃ NA:

WYMIEŃ NA:

OZE / INSTALACJA NA PALIWO GAZOWE / 
INSTALACJA NA LEKKI OLEJ OPAŁOWY / ENERGIA 
ELEKTYRCZNA, INSTALACJA NA PALIWO STAŁE 

SPEŁNIAJACA WYMOGI EKOPROJEKTU

KOTŁY

kominki, piece, kozy

WYMIEŃ NA:KOMINKI I PIECE

INSTALACJA NA PALIWO STAŁE
SPEŁNIAJACA WYMOGI EKOPROJEKTU

< kl. 3

< kl. 3

01 września 2024

01 września 2024

kl. 3 i 4

kl. 3 i 4

01 września 2026

01 września 2026

kl.5

kl.5

01 lipca 2035

01 lipca 2035

01 września 2024

POMORZE
WALCZY ZE SMOGIEM!

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST

MOŻESZ
ODETCHNĄĆ!

więcej na:
www.pomorskie.eu/polityka-antysmogowa

Masz pytania? Napisz do nas:
powietrze@pomorskie.eu

CZY MOGĘ PALIĆ W KOMINKU??
TAK, ALE: Tam, gdzie jest dostęp do sieci ciepłowniczej, dopuszcza się jedynie 
okazjonalne używanie kominków, o ile spełniają wymagania w zakresie ekoprojektu, 
a ich eksploatacja nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach 
sąsiadujących*

* OKAZJONALNE SPALANIE BIOMASY odnosi się do faktu, że zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane kominek nie powinien być podstawowym źródłem ciepła.  
W kontekście uchwały antysmogowej decydującym kryterium jest klasa urządzenia 
oraz brak uciążliwości na terenach sąsiadujących.

• paliwo gazowe
• gaz płynny LPG
• lekki olej opałowy
• biomasa stała o wilgotności 

poniżej 20%
• ogrzewanie elektryczne i OZE
• węgiel dobrej jakości*

CZYM NIE
MOŻNA PALIĆ?

CZYM OGRZEWAĆ 
DOM?

* wymagana kopia świadectwa jakości

Od 1 stycznia 2021

• muł węglowy
• flotokoncentraty
• węgiel brunatny
• paliwa zawierające  

biomasę o wilgotności  
powyżej 20%.

� �

Jakie będzie nowe Mevo
System mieszany, ponad 4 tys. rowerów, w tym przynaj-
mniej tysiąc tradycyjnych, kontrakt na 6 lat, decentraliza-
cja ładowania baterii, abonament nie wyższy niż 30 zł – to 
główne założenia nowego systemu Mevo, które zespół 
projektowy przedstawił na spotkaniu z mieszkańcami me-
tropolii we wtorek 12 stycznia. Dobiega końca ogłoszony 
w kwietniu dialog konkurencyjny, w którym bierze udział 
trzech potencjalnych wykonawców. W najbliższych dniach 
zostaną oni zaproszeni do składania ofert. We wtorek 12 
stycznia odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami me-
tropolii dot. przyszłości Mevo. Na spotkaniu zespół projek-
towy przedstawił główne założenia nowego systemu. Zo-
stały one wypracowane podczas dialogu konkurencyjnego 
z trzema wybranymi firmami. 

W grudniu 2020 zakończyły się rozmowy z potencjalnymi 
wykonawcami Mevo w ramach dialogu konkurencyjnego 
ogłoszonego w kwietniu ubiegłego roku. W spotkaniach 
brały udział trzy firmy: konsorcjum BikeU i Freebike, fir-
ma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo oraz 
Nextbike Polska. Potencjalni wykonawcy przedstawili swo-
je możliwości techniczne i wspólnie z zespołem projekto-
wym pracowali nad rozwiązaniami najkorzystniejszymi dla 
mieszkańców metropoliii. Wybór najkorzystniejszej oferty 
i podpisanie 6-letniej umowy planowane jest na marzec. 
Zgodnie z zapowiedziami potencjalnych wykonawców – sy-
stem mógłby ruszyć do końca 2021 r. 

Mevo 2.0 będzie systemem mieszanym złożonym z 4099 
rowerów, przy czym przynajmniej 1000 stanowić będą 
rowery tradycyjne. Infrastruktura oraz rowery będące 
w posiadaniu OMGGS zostaną wykorzystane w nowym sy-
stemie. W przeciwieństwie do Mevo 1.0 tym razem zama-
wiana będzie usługa, a nie dostawa rowerów. Oznacza to, 
że operator otrzymuje zapłatę za usługę w równych ratach 
za każdy miesiąc działania systemu. System ładowania ba-
terii będzie zdecentralizowany. 
Bez zmian pozostanie system zwrotu rowerów. Będzie 
można zwracać je, tak jak do tej pory, również poza sta-
cjami. System będzie działał w sezonie 9+3 – przez 9 m-cy 
100% floty, od grudnia do końca lutego 50% floty. 
Abonament nie będzie kosztował więcej niż 30 zł. W ra-
mach tej opłaty będzie można korzystać przez 60 minut 
z rowerów elektrycznych i 120 minut z rowerów tradycyj-
nych dziennie. 

System swoim zasięgiem obejmie 16 
gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, 

Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, 
Pruszcz Gdański, Tczew, Sierako-
wice, Rumia, Somonino, Stężyca, 
Kartuzy, Puck i Władysławowo), 
a także dodatkowo Kolbudy i Ko-
sakowo. 

W roku 2021 stawka podatku od środków trans-
portowych nie ulega zmianie. W dalszym ciągu 
obowiązuje uchwała Nr XXXVI/362/2017 Rady 
Miejskiej w Redzie z  dnia 25 października 2017 
roku.

Podatek od nieruchomości w roku 2021 wzra-
sta średnio o  3,9%, szczegółowe stawki określa 
uchwała nr XXV/251/2020 Rady Miejskiej w Redzie 
z dnia 5 listopada 2020 roku.
Podatek rolny wynosi odpowiednio:
•  146,75 zł za 1 ha przeliczeniowy w przypadku 

gospodarstw rolnych,
•  292,75 zł za 1 ha fizyczny pozostałych gruntów 

– użytków rolnych nie wchodzących w skład go-
spodarstw rolnych.

PODATKI 2021

POMORZE WALCZY 
ZE SMOGIEM
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REDA ZBIERA 
NAKRĘTKI

W Redzie stanęły dwa specjalne pojemniki do zbiórki 
plastikowych nakrętek. Metalowe kosze w kształcie 
serca mogą pomieścić nawet 100 kilogramów nakrę-
tek. Pomysłodawcami akcji byli radni Komisji Kultury, 
Sportu Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej w Redzie.

Pojemniki zostały ustawione w dwóch lokalizacjach: przy 
Szkole Podstawowej nr 4 na ul. Łąkowej 36 oraz przy Szko-
le Podstawowej nr 3 na ul. Brzozowej 30.
W Polsce ideę zbierania nakrętek rozpropagowali studen-
ci Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. 
Ta jednorazowa chęć pomocy znajomemu przerodziła się 
w  akcję, która ogarnęła całą Polskę. W 2006 r. pomysło-
dawcy zebrali ponad 8 ton zakrętek, za co kupiono wózek 
dla niepełnosprawnego dziecka.
Do zbiórki nadają się wszystkie plastikowe nakrętki, byle 
były oczyszczone i pozbawione tekturowych, plastikowych 
czy metalowych elementów. Zbieramy zatem zakrętki 
z plastikowych butelek, zakrętki po nabiale czy soku w kar-
tonie, różnego rodzaju nakrętki po kosmetykach, płynach 
do prania, płukania czy innych środkach czyszczących. Na-
wet jeśli nie mamy pewności, czy jakaś nakrętka się nadaje, 
lepiej ją zachować, niż wyrzucać – zostanie ona odpowied-
nio zaszeregowana podczas sortowania.
Nakrętki zebrane przez mieszkańców Redy zostaną prze-
kazane na cel charytatywny, za pośrednictwem jednej 
z organizacji pożytku publicznego.

Przypominamy, że przyłączenie nieruchomości do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej jest obowiązkiem 
właściciela.

Tam, gdzie ze względów technicznych nie jest to możliwe, 
nieczystości ciekłe należy gromadzić w zbiornikach bezod-
pływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków 
bytowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym 
z przepisów odrębnych. 

W przypadku czasowego korzystania z nieruchomości (np. 
prowadzenie prac budowlanych, ogródki działkowe, tym-
czasowy charakter prowadzonej działalności gospodar-
czej, impreza plenerowa, użytkowanie sezonowe), dopusz-
cza się ustawienie toalet przenośnych (szczelnych kabin 
sanitarnych typu toi-toi). Liczba toalet przenośnych musi 
być dostosowana do bieżących potrzeb. 

Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nierucho-
mości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nie-
czystości ciekłe, przydomowe oczyszczalnie ścieków lub 
toalety przenośne odbywa się na podstawie umów zawar-
tych między właścicielami nieruchomości a przedsiębior-
cą posiadającym odpowiednie zezwolenie na świadczenie 
usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i   transportu nieczystości ciekłych, w sposób systema-
tyczny, niedopuszczający do przepełnienia zbiornika oraz 
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieru-
chomości.
•  Opróżnianie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezod-

pływowych odbywa się z częstotliwością uzależnioną od 
ilości wytworzonych nieczystości ciekłych oraz objętości 
zbiornika, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

•  Pozbywanie się osadów z przydomowych oczyszczalni 
ścieków odbywa się z częstotliwością uzależnioną od in-
strukcji eksploatacji oczyszczalni oraz objętości osadni-
ka, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

•  Opróżnianie przenośnych toalet odbywa się z częstotli-
wością uzależnioną od ilości wytworzonych nieczystości 
ciekłych oraz objętości zbiornika, nie rzadziej niż raz na 
2 tygodnie.

•  Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z toalet 
przenośnych należy dostosować do zaistniałych potrzeb, 
przy czym po ustaniu działalności skutkującej potrzebą 
zapewnienia toalet przenośnych (np. po zakończonej 
imprezie masowej, zakończeniu prac budowlanych lub 
zaprzestaniu realizacji celów rekreacyjnych), nieczysto-
ści ciekłe usuwa się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
3 dni.

•  Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przecho-
wywania umów i dowodów płatności za opróżnianie 
i wywóz nieczystości przez okres 2 lat i okazywania ich 
na żądanie upoważnionych pracowników Urzędu Miasta 
w Redzie lub funkcjonariuszy Policji.

OBOWIĄZEK 
PRZYŁĄCZENIA DO 
SIECI KANALIZACYJNEJ
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SREBRNA REDA

ŚWIADOMY SENIOR

WIERSZ MARYSI PRENY

BEZPIECZNY-ZDROWY-AKTYWNY

Zapraszamy seniorów do udziału 
w dyskusji na temat planów na 2021
PROBLEMY • POTRZEBY • MARZENIA

e-mail: radaseniorow@reda.pl

Seniorze! Zaplanuj swój dzień w czasie pandemii. Po-
trzebujesz precyzyjnego planu.

1. Odżywiaj się zdrowo!
Znajdź czas na gotowanie i zadbaj o właściwą dietę. Jedz 
dużo owoców i warzyw. Nie zapominaj o piciu co najmniej 
2 litrów płynów dziennie.
2. Ogranicz wychodzenie!
Po zakupy spożywcze, środki higieniczne czy leki, do su-
permarketów lub różnego rodzaju instytucji, ogranicz po-
dróż autobusem, tramwajem lub kolejką.
3. Ogranicz wizyty w poradni!
Skontaktuj się z poradnią telefonicznie, tam udzielą nam 
niezbędnych informacji.
4. Naucz się nowych zachowań!
Formę powitania zastąp skinieniem głowy.
5. Dbaj o higienę!
Po powrocie do domu dokładne umyj ręce wodą z myd-
łem, zdezynfekuj dłonie. Unikaj dotykania nosa, ust i oczu. 
Dezynfekuj powierzchnie, które dotykasz. Noś maseczkę. 
Zachowuj odległość 2 metrów od osoby. Chroń innych 
przed infekcją. Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa 
skontaktuj się ze swoim lekarzem lub stacją epidemiolo-
giczną.
6. Uprawiaj sport!
Zadbaj o aktywność fizyczną, zachowaj energię, kondycję, 
odporność organizmu. Poćwicz przed telewizorem, wyjdź 
na spacer.
7. Dużo czytaj!
Czas epidemii jest odpowiedni, żeby to zmienić i sięgnąć 
po wartościową lekturę.
8. Oglądaj wartościowe filmy!
Mogą zainspirować, zmusić do refleksji, zrodzić pasję lub 
zmienić sposób myślenia.
9. Ucz się języków obcych!
Korzystaj z zagranicznych mediów, nawiąż kontakty, bądź 
modny zwiedzaj świat on-line.
10. Odśwież relacje z bliskimi i przyjaciółmi!
Zorganizuj wideo rozmowę. Odwiedziny, przyjmowanie 
gości zastąp kontaktem z telefonu.
11. Nadaj smak swojemu życiu!
Napisz książkę, posłuchaj muzyki lub ucz się on-line, bądź 
odważny, nagradzaj się.
12. Zrób porządki w dokumentach!
Zagospodaruj przestrzeń, też w formie elektronicznej, po-
czuj spokój i relaks umysłu.
13. Zadbaj o sen!
Regeneruj ciało i ducha, śpij 7-8 godzin. Wypoczynek wpły-
wa na nastrój, motywacje, na umiejętności podejmowania 
decyzji.
14.Ograniczmy dopływ informacji!
Ciągłe słuchanie, może wywołać lęk, depresję, ogranicz 
słuchania informacji o koronawirusie. Korzystaj ze spraw-
dzonych źródeł, np. raz czy dwa razy dziennie. Wiele urzę-
dów uruchomiło całodobową specjalną linię informacyjną 

Karnawał to okres zimowych zabaw, ma-
skarad, balów przebierańców i  wido-
wisk ulicznych, który trwa od święta 
Trzech Króli do Środy Popielcowej. 
Jesteśmy uziemieni w domach. Nie 
oznacza to jednak, że musimy się 
w  nich nudzić. Wręcz przeciwnie! Po-
winniśmy bawić się i świętować przy 
każdej możliwej okazji, aby choć na chwi-
lę oderwać się od trosk i zmartwień.

Bal karnawałowy
W karnawale w karnawale

Gdzieś muzykę słychać stale
Więc nie zwlekaj bez obawy

I podążaj na zabawy
Otwórz szafę wybierz stroje
Jeszcze lepiej jak nie swoje

Może czapka smoking wąsik
I brokatem trochę trącić

Może strój być karo dama
Byle byś nie była sama

Wachlarz w rękę sobie włóż
I na parkiet ruszaj już

Tam kapturek z wilkiem tańczy
Murzyn z mnóstwem pomarańczy

Jest cyganka i Indianka
To zabawa - przebieranka
Już orkiestra głośno gra

Tańczą wszyscy jak się da
I nikomu nie ujmując

Tańczą tak jak bluesa czują...

dla seniorów, tam szukaj rzetelnych i potwierdzonych in-
formacji, jakim jest Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).
15. Poproś o pomoc!
Zwróć się o pomoc do bliskich lub do sąsiada, Taką pomoc 
mogą również świadczyć różnego rodzaju instytucje jak 
Straż Miejska czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
16. Pamiętaj – godziny dla seniorów!
Zakupy w wyznaczonych godzinach pomogą zminimali-
zować ryzyko spotkania osoby, która przechodzi infekcję 
bezobjawowo. Nie lekceważ tego!

oprac. A. Mostek
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UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU 
– WYKŁADY ONLINE PROBLEM Z NADCIŚNIENIEM 

LUB CHOROBĄ UKŁADU 
KRĄŻENIA?

BIESIADY 
LITERACKIE 
ONLINE

 

 

Problem z nadciśnieniem lub chorobą układu krążenia? 

 

Zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców Redy do skorzystania z BEZPŁATNEGO 
programu rehabilitacji kardiologicznej w ramach projektu „Rehabilitacja 
kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców 
województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Na czym polega rehabilitacja kardiologiczna? 

Jej zadaniem jest przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej i psychicznej. Dopasowanie 
programu rehabilitacji kardiologicznej jest kwestią indywidualną – u niektórych osób konieczne 
jest skorzystanie z pomocy kilkunastu specjalistów, w tym: kardiologa, dietetyka, 
fizjoterapeuty i psychologa.  

Zapewniamy: 

✓ echo serca 
✓ próbę wysiłkową  
✓ badania laboratoryjne 

oraz : 

✓ kompleksową rehabilitację kardiologiczną 
✓ sesje aktywności fizycznej i sesje psychoedukacyjne 
✓ konsultacje z dietetykiem i psychologiem 

Zgłoszenie do programu: 

tel. 509 574 877 
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej  

Optima Care Sp. z o. o. 

ul. Żeromskiego 49, 81-198 Kosakowo 
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Zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców Redy do skorzystania z BEZPŁATNEGO 
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kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców 
województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Na czym polega rehabilitacja kardiologiczna? 

Jej zadaniem jest przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej i psychicznej. Dopasowanie 
programu rehabilitacji kardiologicznej jest kwestią indywidualną – u niektórych osób konieczne 
jest skorzystanie z pomocy kilkunastu specjalistów, w tym: kardiologa, dietetyka, 
fizjoterapeuty i psychologa.  

Zapewniamy: 

✓ echo serca 
✓ próbę wysiłkową  
✓ badania laboratoryjne 

oraz : 

✓ kompleksową rehabilitację kardiologiczną 
✓ sesje aktywności fizycznej i sesje psychoedukacyjne 
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Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna zapraszają na wykłady online z cyklu „Zwie-
dzajmy Świat Kamila Wieczorek”. 

Pierwszy wykład „Śladami Beethovena” – biografia kom-
pozytora, fragmenty muzyczne, przykłady miejsc z nim 
związanych. Drugi wykład „Śladami Straussów” – biogra-
fie muzyków z dynastii Straussów, fragmenty muzyczne, 
przykłady miejsc z nimi związanych. Wykłady zaprezentu-
je znana słuchaczom podróżniczka, blogerka, miłośniczka 
muzyki klasycznej Kamila Wieczorek. Zapraszamy również 
na wykłady online dotyczące ekologii – „Co dalej z nami 
i  naszą Planetą” oraz „Zmiany klimatyczne a odnawialne 
źródła energii”. Wykłady zaprezentuje Agnieszka Spodzie-
ja, przez wiele lat związana z zakładem zagospodarowa-
nia odpadów EkoDolina w Łężycach, gdzie jako ekspert 
opracowała współczesne standardy gospodarowania od-
padami. Jako prelegent, od kilkunastu lat bierze czynny 
udział w polskich i międzynarodowych konferencjach do-
tyczących gospodarki odpadami. Wykłady dostępne będą 
na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.reda.pl 
oraz bibliotecznym facebooku.

Zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców 
Redy do skorzystania z BEZPŁATNEGO programu 

rehabilitacji kardiologicznej w ramach 
projektu „Rehabilitacja kardiologiczna 

szansą na wydłużenie aktywności zawodowej 
mieszkańców województwa pomorskiego” 

współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Na czym polega rehabilitacja kardiologiczna?
Jej zadaniem jest przywrócenie pacjentowi sprawno-
ści fizycznej i psychicznej. Dopasowanie programu 
rehabilitacji kardiologicznej jest kwestią indywidual-
ną – u niektórych osób konieczne jest skorzystanie 
z pomocy kilkunastu specjalistów, w tym: kardiologa, 
dietetyka, fizjoterapeuty i psychologa.
Zapewniamy:
• echo serca
• próbę wysiłkową
• badania laboratoryjne
oraz:
• kompleksową rehabilitację kardiologiczną
• sesje aktywności fizycznej i sesje psychoedukacyjne
• konsultacje z dietetykiem i psychologiem

Zgłoszenie do programu: tel. 509 574 877

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej
Optima Care Sp. z o. o.

ul. Żeromskiego 49, 81-198 Kosakowo

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkania online 
z Miłką Raulin – himalaistką, zdobywczynią korony ziemi, 
autorką projektu „Siła marzeń”, miłośniczką wspinaczki 
górskiej oraz szybownictwa, oraz z prof. Jerzym Bralczy-
kiem pt. „Potęga słowa, słów potęga”, językoznawcą, gra-
matykiem normatywnym, profesorem nauk humanistycz-
nych, specjalistą w zakresie mediów, reklamy i polityki. 

Jeden z popularnych autorytetów 
normatywnych w dziedzinie języka 
polskiego.

Spotkania realizowane są w ramach 
projektu Studia Konsulatu Kultury 
„Biesiada Literacka – artyści w  sie-
ci”. Prowadzi je Krystian Nehrebecki, 
dostępne są na stronie internetowej 
biblioteki biblioteka.reda.pl oraz bi-
bliotecznym facebooku.
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 4

Ferie zimowe to czas odpoczynku i beztroskich zabaw
W tych dniach do przedszkola uczęszczała mniejsza grupa 
naszych podopiecznych, która brała udział w wielu cieka-
wych zabawach i zajęciach. Przygotowywaliśmy prezenty 
dla babć i dziadków, eksperymentowaliśmy ze sztucznym 
śniegiem, wykonywaliśmy zimowe prace techniczno-pla-
styczne. Naszym przedszkolakom najwięcej radości spra-
wiły zabawy na świeżym powietrzu i śniegu! Nasz przed-
szkolny plac zabaw zamienił się w pole bitwy na śnieżki, 
dzieci lepiły bałwany, robiły orzełki na śniegu, zjeżdżały na 
jabłuszkach z naszej przedszkolnej górki.

Tekst i fot. Monika Pacler

Tegoroczne Święta nie były tak radosne jak zazwyczaj, ze 
względu na ograniczone kontakty międzyludzkie, co naj-
bardziej odczuły osoby starsze i schorowane. Dlatego gru-
pa „Sówki” przygotowała dla chorych z Hospicjum w Pucku 
świąteczne przedstawienie online. Dzieci bardzo przeży-
wały występ wiedząc, że takie drobne przedsięwzięcia dla 
potrzebujących są ogromną pomocą i wsparciem. Wzru-
szeni pacjenci po transmisji „na żywo” otrzymali zrobione 
przez dzieci świeczniki. W ramach projektu „Z kulturą mi do 
twarzy” przedszkole odwiedziła malarka Brygida Śniatecka 
ze Stowarzyszenia Kunszt w Redzie, tworząca w  technice 
olejnej, akrylu, akwareli i pasteli, głównie kwiaty i krajobra-
zy, nagradzane i wyróżniane w kraju i za granicą. Na koniec 
dzieci wcieliły się w artystów, malując farbą na sztalugach 
stworzyły piękne i dowolne obrazy.

Tekst Natalia Grabowska

Wigilia u przedszkolaków
Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia zakończyła 
wigilia, która odbyła się w naszym przedszkolu 18.12.2020r. 
Dzieci tego dnia ubrały do przedszkola odświętne stroje. 
Wszystkim towarzyszyła radosna, świąteczna atmosfera. 
Przedszkolaki po wigilijnym obiedzie kolędowały. Grupa 
Sówki wspólnie wykonała i pokolorowała bardzo dużą 
choinkę, która została powieszona na tablicy w naszej sali. 
Dzieci były pod wrażeniem jej wielkości, gdy złączyliśmy ra-
zem wszystkie jej części. Biedronki oraz Ananasy pakowały 
ostatnie prezenty dla swoich rodziców.
Niespodziewanie z bardzo miłą wizytą oraz niespodzianką 
dla najmłodszych przybyli do nas pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Redzie, wraz z zastępcą burmistrza Panem Łuka-
szem Kamińskim. Dzieci z życzeniami otrzymały od Urzędu 
słodkie upominki oraz odblaski.
Oczywiście nie zabrakło prezentów, które czekały pięknie 
zapakowane przez rodziców pod choinką. Najmłodsi nie 
mogli się już doczekać i po ich wręczeniu z wielką radością 
i ciekawością je rozpakowały.
Później nadszedł czas by podzielić się opłatkiem i złożyć 
sobie najpiękniejsze świąteczne życzenia. Po nich dzieci 
zasiadły do pięknie nakrytych stołów, na których nie bra-
kowało świątecznych, przysmaków.
Ten dzień oraz panujący świąteczny nastrój pełen ser-
deczności i życzliwości umilały nam dźwięki kolęd. Mamy 
nadzieję, że nasze wigilijne, przedszkolne świętowanie, 
przyczyniło się do kultywowania jednej z najpiękniejszych 
polskich tradycji i było miłym wstępem do przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia.

Tekst Ewa Bobrowska
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CO SŁYCHAĆ W SP 2 CO SŁYCHAĆ W SP 3
Nasi uczniowie w Pomorskiej Lidze Zadaniowej
Od października grupa uczniów z klas VII i VIII uczestniczy 
w kolejnych etapach regionalnego konkursu interdyscypli-
narnego – Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” 
odbywającego się pod patronatem Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego. W wyniku eliminacji 
szkolnych, do etapu powiatowego, który odbył się w grud-
niu, awansowało siedmioro naszych uczniów z różnych 
przedmiotów. Spośród nich dwie osoby uzyskały jedne 
z najwyższych wyników w swoich przedmiotach i tytuł Lau-
reata etapu powiatowego PLZ. Są to: Szymon Kreft – z che-
mii i Marcel Dembicki – z przedmiotów rozwijających kom-
petencje społeczne. Dwaj uczniowie uzyskali również tytuł 
Finalisty etapu powiatowego za bardzo wysokie wyniki: 
Marcel z informatyki i Aleksander Książkiewicz z „kompe-
tencji społecznych”.

Tekst Wojciech Muża

Zachowujemy tradycje świąteczne
Do tradycji świątecznych nawiązywały w grudniu zajęcia 
z języka kaszubskiego. Tuż przed samymi świętami ucznio-
wie mieli okazję wykonać drewnianą, kaszubską bombkę 
i  świąteczny świecznik na drewnianej podstawce. W trak-
cie zajęć stosowali różne techniki pracy. Było dużo zapału, 
emocji i zabawy, a w efekcie powstały piękne prace o re-
gionalnej tematyce. Mimo nauczania zdalnego, w ramach 
zajęć języka kaszubskiego dzieci odbyły bardzo praktyczne 
warsztaty „pieczenia po kaszubsku”. Kierując się wskazów-
kami nauczyciela, pod okiem swoich mam, mali adepci ka-
szubszczyzny przygotowywali kaszubskie plińce i pierniczki. 

Tekst Janina Czerwionke

Kreatywne półkolonie w SP3
Przez dwa tygodnie ferii w Szkole Podstawowej nr 3 w Re-
dzie odbywały się półkolonie dla dzieci z klas I – IV zorga-
nizowane przez Towarzystwo Kulturalno-Sportowe TKS 
Reda – Ciechocino. Uczestnicy mieli wypełniony czas za-
jęciami plastycznymi, teatralnymi oraz sportowymi. Dzieci 
poznały różne formy teatralne, m.in. Teatrzyk Kamishibai, 
same stworzyły pacynki oraz zmierzyły się z napisaniem 
wspólnej bajki. Miały również okazję zaprezentować swoje 
talenty wokalne podczas zorganizowanego karaoke pod 
hasłem „Dziecięca Eurowizja”. Podczas pobytu na półko-
loniach dzieci uczestniczyły w wielu warsztatach plastycz-
nych, m.in. wykonywały serduszka z masy solnej, kartki 
techniką Irys Folding oraz rysunki metodą kropkową. Nie-
zwykłym zainteresowaniem cieszył się Escape room – po-
szukiwanie skarbu ukrytego w sali oraz zajęcia z myślogra-
fii, czyli kreatywne zabawy rysunkowe.
Wielu emocji przysporzyły uczestnikom zajęcia sportowe 
zorganizowane na hali gimnastycznej oraz w Parku Miej-
skim w Redzie. Dzieci grały w siatkówkę, ringo, nauczyły się 
układu tanecznego do muzyki współczesnej. Nie zabrakło 
także zabaw na śniegu w drugim tygodniu ferii. 
Po tak wyczerpujących zajęciach dzieci chętnie zjadały 
przygotowany posiłek – dwudaniowy obiad dostarczany 
przez pizzerię Anetti w Redzie.
Uczestnicy półkolonii codziennie wracali do domów pełni 
wrażeń, z radością opowiadali domownikom o atrakcjach. 
Natomiast dla organizatorów największą satysfakcją był 
uśmiech na twarzy dzieci i ich zaangażowanie i kreatyw-
ność podczas zajęć. 

Tekst J.Z., fot. Maria Szymoniak
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CO SŁYCHAĆ W SP 4 CO SŁYCHAĆ W SP 5
Wesołą Nowinę Bracia Słuchajcie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie w związku z trwającą 
pandemią koronawirusa i związaną z nią nauką na odle-
głość i rozłąką postanowiła przygotować w okresie przy-
gotowań przedświątecznych najbardziej wesołą z polskich 
kolęd „Wesołą Nowinę”. W nagraniu tej kolędy licznie 
uczestniczyli nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni 
szkoły. Pomimo okresu pandemii udało się wspólnie stwo-
rzyć kolędę niespodziankę, którą dedykujemy dla wszyst-
kich odbiorców, w szczególności dla uczniów, członków 
ich rodzin i mieszkańców Redy. Wszystkim nauczycielom, 
pracownikom i najmłodszym dzieciom przebywającym 
w szkole bardzo dziękujemy za udział we wspólnym kolę-
dowaniu. Niechaj płynąca poprzez Internet „Wesoła Nowi-
na” przybliża nas do siebie i przełamie ten trudny okres 
światowej pandemii. Wszystkich Państwa, zapraszamy do 
obejrzenia kolędy, która dostępna jest na stronie interne-
towej szkoły www.sp5reda.pl

Anna Milewska

Sukces Zosi Dzienisz
W październiku odbyły się szkolne eliminacje XIX Dyktanda 
Kaszubskiego, którego gospodarzem w tym roku była Reda 
i nasza szkoła. Uczestnicy zasiedli w bardzo kameralnym 
gronie w sali do języka kaszubskiego. Przed monitorem in-
teraktywnym pojawił się lektor i po powitaniu uczestników 
oraz życzeniu powodzenia, zaczął powoli dyktować tekst 
dyktanda. 
Emocje były ogromne, każdy intensywnie zastanawiał się 
nad pisownią kolejnych wyrazów. Gdy prace zostały prze-
słane, nadszedł czas niecierpliwego oczekiwania na wyniki. 
Po ogłoszeniu wyników nasza radość była ogromna. Zosia 
Dzienisz z klasy 3c zajęła III miejsce w kategorii klas 1-3. 
Serdecznie gratulujemy Zosi i życzymy wytrwałości w po-
znawaniu niełatwej kaszubskiej ortografii oraz wielu kolej-
nych sukcesów. 

Tekst: Monika Kubisiak 

Tydzień życzliwości i pozdrowień
W listopadzie obchodzony jest Dzień Życzliwości i Po-
zdrowień. W naszej szkole trwał on cały tydzień, a nawet 
dłużej… I niech tak trwa bez końca! W tym roku szkolnym 
zaplanowaliśmy nieco inne działania, które dostosowali-
śmy do nauki zdalnej. Zaczęliśmy od przygotowania inter-
aktywnej prezentacji, którą przesłaliśmy wychowawcom. 
Podczas godzin wychowawczych miała ona zainicjować 
dyskusję na temat potrzeby życzliwości we współczesnym 
świecie i skłonić do refleksji. Kolejnym krokiem, który pod-
jęliśmy, było zachęcenie wszystkich uczniów naszej szkoły 
do udziału w zabawie, polegającej na wykonaniu jednego 
z pięciu zadań. Oczywiście każde z wyzwań miało związek 
z promowaną przez nas życzliwością. 

Samorząd Uczniowski

Przygotowania do rozpoczęcia rozbudowy szkoły 
W okresie oczekiwania na podpisanie umowy z Wykonaw-
cą na budowę nowego skrzydła dydaktycznego, szkoła 
przeprowadziła kilka działań przygotowujących szkołę do 
pracy w okresie jej rozbudowy. W końcu roku 2020 prze-
niesiono z sekretariatu przyłącze doprowadzające syg-
nał internetowy oraz centralę telefoniczną. Przeniesienie 
centrali wiązało się z koniecznością zmodyfikowania we-
wnętrznej instalacji telekomunikacyjnej. Szkoła pozyskała 
także nowe komputery, które zapewnią stosowanie no-
woczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w kolejnych pomieszczeniach szkolnych. Zmodernizowa-
nych zostało kolejnych pięć stanowisk komputerowych 
w szkolnej pracowni informatycznej. Dokupione zostały 
także komputery do oddziału przedszkolnego, do gabi-
netu pedagoga, psychologa i do świetlicy szkolnej. Zaku-
piono także nowy 75 calowy monitor interaktywny oraz 
komputer, w które wyposażone zostanie pomieszczenie 
zastępcze do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Pracownicy 
obsługi odnowili pomieszczenie biblioteki i wicedyrekto-
ra. Wszystkie te działania przygotowują szkołę do wycze-
kiwanej rozbudowy.

Anna Milewska
Więcej szkolnych informacji i zdjęć dostępnych jest na stro-
nie www.sp5reda.pl

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 S
P 

5

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 S
P 

4

14   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



CO SŁYCHAĆ W SP 6

FINAŁ Z GŁOWĄ 

15:00 – 17:00 
 PLAC PRZED FABRYKĄ KULTURY 

ŁĄKOWA 59A | REDA

Wytęskniony powrót do szkoły
18 stycznia rano szkolny parking redzkiej Szóstki wypełnił 
się rodzicami i uczniami oczekującymi na wejście do szkoły. 
Z końcem ferii zimowych do stacjonarnego nauczania wró-
cili uczniowie najmłodszych klas (1-3). Pierwsi uczniowie 
wraz z rodzicami pojawili się pod szkołami przed godziną 
8. Dzieci cieszą się, że spotkają się z kolegami i nauczycie-
lami. Stęskniły się za wspólnymi rozmowami, tradycyjnymi 
lekcjami i kontaktem z ukochanym wychowawcą. Oczywi-
ście należy z wielką uważnością przestrzegać reguł sani-
tarnych, jednak już pierwsze dni stacjonarnych lekcji po-
kazały, jak ważny dla maluchów jest bezpośredni kontakt 
z koleżankami i kolegami z klasy.

Finał z głową – takie jest hasło przewodnie tegorocznej 
zbiórki. Tym razem skupiamy się na zakupie sprzętu 
dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. Finał 
WOŚP odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia, 
lecz tym w tym roku 29. Finał ma miejsce 31 stycznia. Nie-
przerwana transmisja internetowa ruszy już 30 stycznia 
wieczorem. Głównym punktem działań WOŚP w stolicy, po 
rocznej przerwie, ponownie będą okolice Pałacu Kultury 
i Nauki.
Jak wspierać Orkiestrę przed, w trakcie i po finale znaj-
dziesz na : https://www.wosp.org.pl/wspieraj

Świąteczna nagroda - Grand Prix
Konkurs plastyczno-literacki 
o  tematyce bożonarodzeniowej 
cieszy się ogromną popular-
nością wśród uczniów naszej 
szkoły od wielu lat. Jest nam 
niezwykle miło poinformować, 
że nasza uczennica klasy VIIc 
Antonina Lesnów otrzymała 
nagrodę Grand Prix w kategorii 
kartka świąteczna w XXVI Po-
morskim Konkursie Plastyczno-
-Literackim „Gwiazdka tuż, tuż”. 
Jesteśmy dumni z jej sukcesu. 
Gratulujemy! Dziękujemy Organizatorom Konkursu – Po-
wiatowemu Zespołowi Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie.

Biblioteczny Konkurs Czytelniczy „Ludwik Jerzy Kern”
Bohaterem XIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego 

był Ludwik Jerzy Kern – polski poeta, satyryk, dzien-
nikarz, tłumacz literatury pięknej, a także autor 
tekstów piosenek. Konkurs składał się z trzech mo-
dułów. Uczniowie redzkiej „Szóstki” udział wzięli 
w I module konkursu „Ilustrujemy utwory Ludwika 

Jerzego Kerna” skierowanego do dzieci z przedszkoli 
i klas 1-3 szkół podstawowych z terenu powiatu wejhe-

rowskiego. Wśród Laureatów redzkiej „Szóstki” znaleźli się: 
wyróżnienie – Artur Kowalski kl. 1a
wyróżnienie – Weronika Kitowska kl. 2b
wyróżnienie – Amelia Irek kl. 3a

E.B.

fot. archiwum prywatne
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 UWAGA MIESZKAŃCY! 
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 

 
W dniu 5 marca 2021 r. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje objazdową zbiórkę odpadów 
niebezpiecznych, podczas której będzie możliwość oddania powstających wyłącznie  gospodarstwach  domowych 
mieszkańców Redy następujących odpadów niebezpiecznych: 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg)* 
 baterie i akumulatory,  
 termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,  
 środki ochrony roślin i owadobójcze, 
 farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki  

(pustych opakowań nie przyjmujemy), 
 przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.  
Odpady należy przekazać osobiście naszym kierowcom. 
 

 
9:00  Prywatna Szkoła Podstawowa, ul. Norwida 59 
9:40  Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 
10:20  Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Łąkowa 36/38 
11:00  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzozowa 30 
11:40 – 12:20  Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Rekowska 36 
12:40 – 13:20  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gniewowska 33 

 
*zużyte baterie zbierane są również w systemie pojemnikowym w placówkach oświatowych, sklepach oraz w Urzędzie 
Miasta Redy, natomiast przeterminowane leki (bez opakowań i ulotek) w aptekach na terenie miasta. 

 

 
1) KUPUJESZ ? stary sprzęt oddaj w punktach sprzedaży detalicznej (1 za 1) lub bez konieczności zakupu jeżeli 

żaden jego wymiar nie przekracza 25cm 

2) KUPUJESZ Z DOSTAWĄ? stary sprzęt tego samego rodzaju oddaj w miejscu dostawy nowego sprzętu (1 za 1) 
po zgłoszeniu w momencie zakupu (także w formularzu zakupu sprzętu online) 

3) NAPRAWIASZ? stary sprzęt oddaj w punkcie serwisowym jeżeli naprawa okaże się niemożliwa 
Jeżeli z różnych względów nie uda Ci się skorzystać z możliwości opisanych w pkt. 1, 2, 3 :  
 ODDAJ zużyty sprzęt w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych PZON (na terenie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo‐Komunalnego „KOKSIK”, ul. Obwodowa 52, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 14:00‐17:00 oraz w soboty, 9:00‐14:00) lub podczas zbiórek objazdowych (OZON) 

 ZGŁOŚ do indywidualnego odbioru pod. nr. 686246611; 609045410 (kompletny sprzęt o wadze 20-60 kg 
/sztuka sprzętu) 

PAMIĘTAJ! Hierarchia postępowania ze zużytym sprzętem RTV i AGD 
(pochodzącym z gospodarstw domowych): 

PIĄTEK 5.03.2021 – POSTOJE PRZY SZKOŁACH
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