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NIE ZAPOMNIJ ODDAĆ GŁOSU NA WYBRANY PROJEKT
REDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Głosujemy od 15 do 30 listopada
Pełną listę projektów znajdziecie na stronie bo.reda.pl

Każdy mieszkaniec Redy może oddać jeden głos na jeden projekt.
Głos można oddać wyłącznie elektronicznie!
Na stronie bo.reda.pl znajdziecie również dział „Podpowiedzi i uwagi dla głosujących”
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Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ W REDZIE
URZĄD MIASTA W REDZIE
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

fot. Michał Kaczmarek

Biuro Obsługi Interesanta: 58 678-80-00
Sekretariat Burmistrza Miasta:
Tel/Fax 58 678-80-23/ 58 678-31-24
e-mail sekretariat@reda.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
– adres skrytki: /3890kwrvvn/skrytka

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów
W CZWARTKI W GODZ. 14:00-18:00
(po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu
się na spotkanie.)

Godziny Pracy Urzędu Stanu Cywilnego
oraz Referatu Spraw Obywatelskich
poniedziałek – 8:00-15:00
wtorek – 8:00-15:00
środa – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
czwartek – 9:00-17:00
piątek – 8:00-15:00

Godziny Pracy Referatu Urbanistyki i Architektury
poniedziałek – 8:00-13:00
wtorek – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
środa – 10:00-13:00
czwartek – 13:00-17:00
piątek – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym
miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmistrza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmistrza 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 wyrażeniem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowania
materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publikuje się ogłoszeń komercyjnych.
Urząd Miasta w Redzie

Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu
30 września 2021 roku podjęto następujące uchwały:
1.	Uchwała nr XXXVII/378/2021 o zmianie Uchwały nr
IV/46/2019 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie
2.	Uchwała nr XXXVII/379/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto
Reda, nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Wejherowskiego
3.	Uchwała nr XXXVII/380/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miasto Reda nieruchomości gruntowych
4.	Uchwała nr XXXVII/381/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Miasta Redy w zamian za odszkodowanie
5.	Uchwała nr XXXVII/382/2021 w sprawie kontynuacji realizacji projektu partnerskiego o nazwie: „Pomorskie Żagle Wiedzy”
6.	Uchwała nr XXXVII/383/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2021
rok z późniejszymi zmianami
7.	Uchwała nr XXXVII/384/2021 o zmianie Uchwały nr
XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Redy.
Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwisie eSesja, przekierowanie z www.bip.reda.pl

fot. Michał Kaczmarek

Urząd jest czynny w godzinach:
poniedziałek – 7:30-15:30
wtorek – 7:30-15.30
środa – 7:30-15:30
czwartek – 9:00-17:00
piątek – 7:30-15:15
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Radnymi zostali: Kinga Bielik (SP6), Marta Borzyszkowska
(SP2), Telimena Browarczyk-Bogdziewicz (ZSP4 Wejherowo), Natalia Dampc (SP5), Jakub Duda (SP5), Wiktor Falkowski (SP3), Sara Hinz (I LO Rumia), Natalia Huczuk (SP2),
Nikola Kacprzycka (SP4), Amelia Kaczmarek (SP4), Mikołaj
Krüger (XIV LO Gdynia), Miłosz Modzelewski (II LO Rumia),
Tymoteusz Nalepa (SP3), Zuzanna Polaszek (SP6), Jakub
Reszczyński (SP6), Kacper Sowiński (SP2), Oliwier Urlich
(PZS Reda), Aleksandra Wachowiak (PZS Reda), Weronika
Wrońska (SP5), Oliwia Zabrocka (SP3), Gracjan Ziemiańczyk
(SP4).

23 września po raz ostatni zebrała się Młodzieżowa
Rada Miejska VI kadencji. Przewodniczący Aleksander
Magiera oraz opiekunowie Młodzieżowej Rady Miejskiej z ramienia samorządu: radny Radosław Farion
i zastępca burmistrza Łukasz Kamiński dokonali podsumowania mijającej kadencji.
A była ona - ze względu na okres pandemii – szczególna.
Po raz pierwszy sesje odbywały się on-line, a młodzi radni,
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
doskonale sprawdzili się przy wspieraniu potrzebujących
mieszkańców.
Zapadła też ważna decyzja dotycząca przyszłego funkcjonowania Młodzieżowej Rady. Idąc w ślad za zmianami
ustawowymi, Burmistrz Miasta Redy przygotował uchwałę
o zmianach w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wprowadzono zapisy o posiadaniu przez młodzieżową radę
inicjatywy uchwałodawczej, o możliwości zwrotu kosztu
podróży młodzieżowych radnych w związku z pełnionym
mandatem, a także o procedurze powołania opiekuna
młodzieżowej rady. Tu kandydatura zgłoszona przez młodzież będzie musiała być zatwierdzona przez Radę Miejską
w drodze uchwały.
Wszystkie proponowane zmiany zapisów statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie zostały przez nią jednogłośnie zaakceptowane, a opinię do przedstawionego przez
Burmistrza projektu uchwały przewodniczący Aleksander
Magiera zaprezentował na sesji Rady Miejskiej w Redzie.
Na pożegnanie młodzieżowi radni otrzymali pisemne podziękowania od władz miasta. Podczas obrad jako gość
obecna była również Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady
Miejskiej w Redzie Karolina Bochan.

fot. UM w Redzie

fot. UM w Redzie

WAŻNE DECYZJE NA KONIEC
VI KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ
RADY MIEJSKIEJ
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21 października, podczas inauguracyjnego posiedzenia
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie VII kadencji młodzi
radni otrzymali z rąk zastępcy Burmistrza Redy Łukasza Kamińskiego akty wyboru. W uroczystości wzięli także udział
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Dariusz Czylkowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty Karolina Bochan,
radny Radosław Farion, Iwona Nowicka – dyrektor SP2 w Redzie oraz Monika Halczak-Lewandowska – dyrektor SP5.
Młodzieżowa Rada Miejska jest organem doradczym samorządu. Burmistrz Miasta i Rada Miejska mogą zasięgać
jej opinii we wszystkich sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, w tym funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych. Celem działania Rady jest w szczególności upowszechnianie idei samorządowej wśród
młodzieży, zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku lokalnym, kształtowanie poczucia odpowiedzialności
w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego oraz
zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie kształtowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia.

Od 11 do 13 października odbywały się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej VII kadencji. Spośród kandydatur ze szkół podstawowych oraz uczniów uczących
się w szkołach średnich poza miastem, ukształtowała
się 21-osobowa reprezentacja redzkiej młodzieży w lokalnym samorządzie.

fot. UM w Redzie

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
VII KADENCJI WYBRANA
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Budują kolejny odcinek ulicy Polnej
Polna – jedna z dłuższych i ważniejszych redzkich ulic, od
roku 2018 jest sukcesywnie przebudowywana. W pierwszym etapie, ze środków własnych wybudowano układ drogowy na odcinku ponad 600 metrów, a po stronie północnej
jednostronny chodnik wraz z oświetleniem. Powstała też
sieć kanalizacji deszczowej z przepompownią i - wybudowana wspólnie z PEWIK Gdynia - nowa sieć wodociągowa.
W drugim etapie, w roku 2019, zrealizowano kolejne 300
metrów w kierunku ulicy Karłowicza, czyli asfaltową jezdnię, jednostronny chodnik z szarej kostki betonowej oraz
wjazdy na posesje po obu stronach ulicy. Na wykonanie
trzeciego, największego etapu inwestycji Reda pozyskała
ponad dwa i pół miliona dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych, co między innymi pozwoliło wybudować
chodnik po południowej stronie i ścieżkę rowerową na całej długości ulicy. Bezpieczeństwo użytkowników drogi po
przebudowie znacząco się poprawiło, gdyż pięć skrzyżowań wykonano jako tzw. skrzyżowania wyniesione, czyli
element uspokojenia ruchu, a droga została oświetlona.
Łącznie w trzech etapach wykonano 266 m ulicy Karłowicza oraz 1400 m ulicy Polnej i 234 m ulicy Szymanowskiego.
Łączna wartość inwestycji wynosiła ponad 12 mln złotych,
z czego 2 567 696,00 zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe środki zapewniła Gmina Miasto
Reda.

fot. UM w Redzie

fot. UM w Redzie

Można już ćwiczyć na powietrzu.
Dwa miesiące przed terminem zakończyła się rozbudowa
siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 6. Rozbudowa miejsca do aktywnego wypoczynku przy Szkole
Podstawowej nr 6 to jeden ze zwycięskich projektów redzkiego Budżetu Obywatelskiego. Z powodu pandemii realizacja inwestycji przesunęła się o rok. Z siłowni zewnętrznej
przy SP6 korzystają chętnie młodzież i dorośli, a potrzeba
jej rozbudowy i doposażenia została zgłoszona przez okolicznych mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020. Ogólnodostępne miejsce do zajęć fizycznych oraz
aktywnego wypoczynku jest tej okolicy bardzo potrzebne.
Umowa z wykonawcą przewidywała termin grudniowy,
więc tym bardziej cieszymy się, że prace udało się zakończyć wcześniej.
Chociaż plenerowa siłownia jest zlokalizowana na terenie
szkoły, korzystać z niej mogą wszyscy mieszkańcy. W ramach realizowanego projektu zakupiono nowe urządzenia,
utwardzono wjazd od strony ul. Piaskowej i alejki dla pieszych oraz odtworzono zieleń. Całość kosztowała prawie
65 tysięcy złotych.
W ramach BO 2020 na zakończenie czekają jeszcze dwie
inwestycje. Pierwsza to miniboisko wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej nr 2, gdzie będzie można grać w piłkę
ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. Z tego obiektu, oprócz
uczniów SP2, po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły
również będą mogli korzystać mieszkańcy. Drugą inwestycją w trakcie jest oświetlenie placu zabaw w Redzie Rekowie wraz z fragmentem ulicy Korzennej, gdzie powstanie
10 nowych punktów świetlnych, a plac zabaw zostanie doposażony.
Już niedługo, bo na początku listopada dowiemy się, na
jakie projekty będzie można głosować w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2021. Głosowanie zaczyna się 15 listopada
i będzie trwało dwa tygodnie.

Jeszcze w tym roku udało się przystąpić do realizacji kolejnego odcinka Polnej, między ulicami Przemysłową i Pucką,
z czego prawie połowa, bo ponad 90 metrów jezdni jest budowana w ramach tzw. umowy drogowej przez dewelopera. Na 200 metrowym odcinku ulicy powstaje nowa jezdnia
z kostki i chodniki. W zależności od układu terenu, nowa
jezdnia ma szerokość 5 lub 6 metrów, chodnik o szerokości
do 2 metrów miejscami będzie jednostronny, a tam, gdzie
to możliwe – po obu stronach ulicy. Łączny koszt inwestycji,
dzielony przez Gminę i dewelopera, to ponad 300 tysięcy
złotych. Aby całkowicie zakończyć przebudowę ulicy Polnej,
trzeba będzie jeszcze zrealizować mały odcinek przy skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową, lecz to stanowi odrębne zadanie.
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NOWA STRONA
INTERNETOWA MIASTA
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ZBIERAMY STARE
ZDJĘCIA!!!
Zbieramy zdjęcia do wyjątkowego albumu, będącego świadectwem zmian dziejących się na naszych
oczach. Pokażemy, jak Reda zmieniała się na przestrzeni lat i jak wygląda teraz.
Prosimy Państwa o nieodpłatne udostępnienie zdjęć Redy z ostatnich 55 lat
Zapraszamy do współpracy wszystkich fotografów
– amatorów i nie tylko, którzy chcieliby podzielić się
swoim dorobkiem. Autorzy wykorzystanych zdjęć
zostaną wymienieni jako współautorzy książki.

Oprócz tego, na stronie szybko znajdziemy odsyłacze do
mediów społecznościowych, informacje są pogrupowane
w sposób przejrzysty i logiczny.
Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa spełni oczekiwania Mieszkańców. Zapraszamy na www.reda.pl

INFORMACJA MOPS
W REDZIE
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym
apelujemy do mieszkańców Redy o zwracanie
uwagi na osoby bezdomne wymagające pomocy. Zwracamy się z prośbą o podawanie informacji o w/w osobach lub miejscach, w których mogą
przebywać osoby bezdomne pod numerem telefonu 58 678 58 65 lub osobiście w tut. Ośrodku od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30,
ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda.
Kierownik ds. pomocy społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie Marta Lewandowska

Masz problem ?
Jeśli uważasz, że picie alkoholu stanowi w Twoim życiu problem, Anonimowi Alkoholicy mogą
Ci pomóc. Przyjdź na spotkanie odbywające się
w każdą sobotę o godzinie 18:00, w salce przy
kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP przy
ul. Gdańskiej 3 w Redzie.

JAK TO ZROBIĆ?
1. Zdjęcia można przynieść do Urzędu, gdzie zeskanujemy i opiszemy je na miejscu, a oryginały
zostaną zwrócone. Autor przekaże jednocześnie
podpisaną zgodę na wykorzystanie zdjęć.
2. Z
 djęcia oraz skan podpisanej zgody na wykorzystanie zdjęć (do pobrania TUTAJ) można również
przesłać mailem na adres sekretariat@reda.pl,
w formie plików graficznych wysokiej rozdzielczości z rozszerzeniem JPG, PNG, PDF, JPEG, TIFF
3. Nazwa pliku musi zawierać numer (np. 1.jpg),
a każdy plik musi być opisany w treści maila w
sposób następujący: Zdjęcie nr 1. autor (np. Jan
Nowak), zrobione w roku (np. rok 2007), przedstawia (np. widok ulicy Gdańskiej).
4. Prosimy o podanie w treści maila aktualnych danych kontaktowych (telefon), w przypadku konieczności skontaktowania się z Przekazującym.
Przyjmujemy zdjęcia tylko od ich autorów lub osób,
które mogą zdjęciami w pełni dysponować. Ze
względu na ochronę wizerunku preferowane są
zdjęcia przedstawiające miejsca. Urząd zastrzega
sobie prawo do publikacji tylko wybranych zdjęć.
Zgoda na udostępnienie zdjęć do pobrania ze strony reda.pl
Dla autorów, których zdjęcia zostaną wykorzystane w książce, przewidujemy niespodziankę!
W razie pytań prosimy o kontakt – 58 678 80 23.
fot. www.tornado-studios.com

Oficjalna strona internetowa miasta Redy reda.pl przeszła gruntowną przemianę, nie tylko pod względem
graficznym, ale przede wszystkim została ulepszona
struktura strony, co poprawiło jej dostępność oraz
funkcjonalność.

Na zdjęcia czekamy do końca roku 2021!
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STYPENDIA
BURMISTRZA
WRĘCZONE

NAGRODZONO
NAJLEPSZYCH
NAUCZYCIELI
13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, z przedstawicielami redzkiego samorządu spotkali
się dyrektorzy miejskich placówek oświatowych oraz
nauczyciele wyróżniający się w minionym roku szkolnym szczególnymi osiągnięciami dydaktyczno-wychowawczymi.

v

fot. UM w Redzie

Nagrodę Burmistrza Miasta Redy za szczególne osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021
otrzymało 16 pedagogów z redzkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Reda. Są to: Małgorzata Latańska i Daniela Rompczyk
z Przedszkola nr 1, Alicja Kankowska i Regina Klein z Przedszkola nr 2, Alicja Nawrocka, Agnieszka Brzezińska i Mirosława Niewiadomska ze Szkoły Podstawowej nr 3, Monika
Stanek i Katarzyna Orzechowska ze Szkoły Podstawowej nr
5, Beata Długosz ze Szkoły Podstawowej nr 6, Hanna Marzejon, Katarzyna Hincke i Agnieszka Potrykus z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 1 oraz Julia Dziubich, Anna
Stępniarek i Grażyna Krzebietke z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2.

30 września, w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Redzie przy ulicy Łąkowej, uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz studenci odebrali Stypendia
Burmistrza Miasta Redy za rok 2020/21.

fot. youtube.com

fot. UM w Redzie

Skromniej, niż co roku, w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, 108 osób odebrało z rąk Zastępcy
Burmistrza Miasta Redy Łukasza Kamińskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie Andrzeja Byczkowskiego informację o przyznaniu stypendiów Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/21.
Osiągnięcia nagrodzonych prezentował prowadzący uroczystość kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych
Piotr Grzymkowski.
Stypendia naukowe otrzymało 35 uczniów, w tym należy
wspomnieć o 2 laureatach konkursów kuratoryjnych: Kajetanie Tatara - laureacie aż 2 konkursów z języka angielskiego i fizyki i Aleksandrze Książkiewiczu, laureacie konkursu
matematycznego. Stypendia artystyczne otrzymało 18
osób, w tym absolwentka Gdańskiej Szkoły Baletowej Julia
Ciesielska, obecnie studentka najlepszej na świecie uczelni
artystycznej Juilliard School w Nowym Jorku.
Każdego roku najwięcej nagrodzonych osób stanowią sportowcy, w tej edycji to 42 osoby. W Redzie dominuje lekkoatletyka, zauważalne są również piłka nożna, pływanie i judo.
Największymi osiągnięciami mogą pochwalić się jednak
dwie członkinie kadr narodowych w swoich dyscyplinach:
Jagoda Łągiewczyk w gimnastyce artystycznej oraz Lena Jachimek w badmintonie.
Oprócz stypendystów, 13 osób otrzymało wyróżnienia
w postaci dyplomów i drobnych upominków.

Miło nam poinformować, że wśród 13 osób
z całej Polski nominowanych do tytułu
Nauczyciel Roku 2021 znalazła się pani

Irmina Żarska
z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Tony’ego
Halika w Redzie. SERDECZNIE GRATULUJEMY!
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SREBRNA REDA
specjalnie przygotowany program, wystąpili też młodzi
artyści ze „Studia Piosenki”. Trzecią redzką „Senioriadę”
zakończył Tomasz Stockinger recitalem piosenek z dwudziestolecia międzywojennego, przy akompaniamencie
fortepianowym Stefana Gąsieńca. Przy okazji, na przygotowanych stoiskach można było kupić książkę od Miejskiej
Biblioteki Publicznej (dochód za sprzedaży został przeznaczony na Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio Ks. Jana
Kaczkowskiego) oraz skorzystać z Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
Urzędu Miasta w Redzie.

fot. Michał Kaczmarek

fot. Michał Kaczmarek

TAK BAWILIŚMY SIĘ
NA SENIORIADZIE!

Pierwszy października jest świętem seniorów. Tego
dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

SOPOCKI SPACER
Słuchacze redzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Sopotu,
gdzie oprowadzeni przez przewodnika Cezarego Ponczka, zwiedzili wiele ciekawych miejsc.

Na czas „Senioriady” zastępca Burmistrza Miasta Redy
Łukasz Kamiński symbolicznie przekazał klucze do bram
miasta przewodniczącej Redzkiej Rady Seniorów Jadwidze
Pienczk. Najstarsi i najbardziej zasłużeni seniorzy dostali
również kwiaty, a w tym gronie znalazła się m.in. pani Marianna, która w tym roku świętowała setne urodziny.
W dalszej części programu znalazły się odczyty Fundacji
Wiem i Umiem, redzkich policjantów o metodach naciągania osób starszych, Ochotniczej Straży Pożarnej na temat
zagrożeń związanych z czadem i niewłaściwą eksploatacją
pieca, a także wykład lekarza geriatry dr Łucji Wodniak-Ochocińskiej. Grupa Artystyczna UTW zaprezentowała

Przewodnik przedstawił m.in. historię wyścigów konnych
na Hipodromie, historię Grand Hotelu czy Opery Leśnej.
Wyjazd zakończył spacer na Łysą Górę, skąd można było
podziwiać panoramę Gdańska.

fot. archiwum UTW w Redzie

fot. Michał Kaczmarek

fot. archiwum UTW w Redzie

W Redzie już trzeci raz z tej okazji odbyła się „Senioriada”
- zorganizowana przez Fabrykę Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Derdowskiego i Urząd Miasta
w Redzie. Jak zwykle, imprezę rozpoczął przemarsz barwnego korowodu, trasą z biblioteki, przez miejski park do
Fabryki Kultury, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Oprawę muzyczną pochodu zapewnił zespół REDZANIE, z wiązanką kaszubskich melodii.
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GMINA MIASTO REDA PROWADZI
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”
Konsultacje z pracownikiem Punktu
są możliwe w każdą środę, czwartek i piątek,
w godzinach: środa – 7:30-15:30, czwartek – 9:00-17:00, piątek – 7:30-15:00,
osobiście lub telefonicznie
Zachęcamy do kontaktu:
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 10 (parter)
tel. 58 738 60 90 (czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu)
e-mail: czyste.powietrze@reda.pl • www.miasto.reda.pl/czyste-powietrze

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
OD DNIA 1 LIPCA 2021 r.
KAŻDY WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA BUDYNKU JEST ZOBOWIĄZANY
DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW
w podziale na: FORMULARZ A - budynki mieszkalne
i FORMULARZ B - budynki niemieszkalne

FORMA DEKLARACJI

• elektroniczna (dokument składany samodzielnie – strona www.zone.gunb.gov.pl) lub
• pisemna (dokument papierowy składany do Burmistrza Miasta Redy – deklarację można złożyć
osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie lub przesłać na adres Urzędu).

TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

• dla budynków istniejących – do 12 miesięcy (licząc od 1 lipca 2021 r.)
Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie
prosi o szybsze składanie ww. deklaracji – do 30 listopada 2021 r.
• dla budynków nowych – do 14 dni od daty uruchomienia źródła ogrzewania budynku / spalania
paliw.
Więcej informacji:
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 11 (parter)
tel. 58 738 60 69 (czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu)
e-mail: ceeb@reda.pl • www.miasto.reda.pl/ceeb
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DOFINANSOWANIE
Dla kogo?

Na co?
DOFINANSOWANIE

Dla kogo?

Na co?

Dla osób ﬁzycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim
budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dla osób ﬁzycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim
budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Forma

Forma

• Dotacja
• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego (ta forma będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie
• po
Dotacja
włączeniu sektora bankowego w realizację Programu)
• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego (ta forma będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie
po włączeniu sektora bankowego w realizację Programu)

NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ
NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą

•
•
•
••
••
••
•
•
•
•
•
•
••
••
•
•
•

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą
DEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA
ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI
CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I WYMIANA NA
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
CIEPŁA
DEMONTAŻdo
NIEEFEKTYWNEGO
ŹRÓDŁA
ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI
podłączenie
sieci ciepłowniczej
CIEPŁAciepła
NA PALIWO
STAŁE I WYMIANA NA
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
pompa
powietrze/woda
ŹRÓDŁO CIEPŁA
CIEPŁA
pompaNOWOCZESNE
ciepła powietrze/powietrze
DOCIEPLENIE
gruntowa
pompa
ciepła
podłączenie do sieci ciepłowniczej
kocioł
kondensacyjny
pompagazowy
ciepła powietrze/woda
- zakup i montaż ocieplenia
kotłownia
gazowa
w skład, której wchodzi
pompa ciepła
powietrze/powietrze
przegródDOCIEPLENIE
budowlanych, okien,
wykonanie
przyłącza
gazowego instalacji od
gruntowa pompa
ciepła
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
przyłącza
do kotła,
montaż kotła gazowego
kocioł
gazowy
kondensacyjny
garażowych
(zawiera
również
kondensacyjnego
oraz
wykonanie
niezbędnej
- zakup i montaż
ocieplenia
kotłownia gazowa w skład, której wchodzi
demontaż)
dokumentacji
projektowej
przegród budowlanych, okien,
wykonanie przyłącza
gazowego instalacji od
kocioł
olejowy
kondensacyjny
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
przyłącza
do kotła,
montaż kotła gazowego
kocioł
na węgiel oraz wykonanie niezbędnej
garażowych (zawiera również
kondensacyjnego
kocioł
zgazowujący
drewno
demontaż)
dokumentacji
projektowej
DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA
kocioł
pelletkondensacyjny
drzewny
kocioł na
olejowy
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA:
ogrzewanie
elektryczne
kocioł na węgiel
AUDYT ENERGETYCZNY (POD
kocioł zgazowujący drewno
WARUNKIEM WYKONANIA
DOKUMENTACJA
DOTYCZĄCA
kocioł na pellet drzewny
OCIEPLENIA
PRZEGRÓD
ZAKRESU
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
ZAKUP I MONTAŻ
URZĄDZEŃ, INSTALACJI
ogrzewanie
elektryczne
BUDOWLANYCH),
DOKUMENTACJA
AUDYT ENERGETYCZNY
(POD
- demontaż oraz zakup i montaż nowej
PROJEKTOWA,
EKSPERTYZY
WARUNKIEM WYKONANIA
instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
OCIEPLENIA
PRZEGRÓD
ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
(w tym kolektorów słonecznych, pompy
BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA
wyłącznie
do cwu)
-ciepła
demontaż
oraz zakup
i montaż nowej
PROJEKTOWA, EKSPERTYZY
instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
(w tym kolektorów słonecznych, pompy
ZAKUP
I MONTAŻ
ODNAWIALNYCH
ciepła
wyłącznie
do cwu)
ŹRÓDEŁ ENERGII

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

czystepowietrze.gov.pl
czystepowietrze.gov.pl

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST
KOGO I CZEGO DOTYCZY:
Właściciel instalacji jest odpowiedzialny za wymianę starego kotła. Użytkownik instalacji jest odpowiedzialny za stosowanie
paliw dopuszczonych uchwałą. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST dotyczy instalacji grzewczych o mocy do 1 MW,
których użytkowanie służy do: zapewnienia właściwej temperatury w obiekcie budowlanym lub jego części lub podgrzewania
wody użytkowej lub produkcji pary technologicznej.
TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE WYMAGAŃ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MIAST:
KOTŁY
< kl. 3
kl. 3 i 4
kl.5
< kl. 3
kl. 3 i 4
kl.5

01 września 2024
DOSTĘP
DO SIECI C.O.
LUB GAZOWEJ

BRAK
DOSTĘPU
DO SIECI C.O.
LUB GAZOWEJ

01 września 2026
01 lipca 2035
01 września 2024
01 września 2026
01 lipca 2035

KOMINKI I PIECE
kominki, piece, kozy

WYMIEŃ NA:
C.O. LUB GAZOWA / OZE / INSTALACJA NA
PALIWO GAZOWE / INSTALACJA NA LEKKI OLEJ
OPAŁOWY / ENERGIA ELEKTRYCZNA
WYMIEŃ NA:
OZE / INSTALACJA NA PALIWO GAZOWE /
INSTALACJA NA LEKKI OLEJ OPAŁOWY / ENERGIA
ELEKTYRCZNA, INSTALACJA NA PALIWO STAŁE
SPEŁNIAJACA WYMOGI EKOPROJEKTU
WYMIEŃ NA:

01 września 2024

INSTALACJA NA PALIWO STAŁE
SPEŁNIAJACA WYMOGI EKOPROJEKTU

CZYM NIE
MOŻNA PALIĆ?
CZYM NIEOd 1 stycznia 2021
• muł węglowy
MOŻNA PALIĆ?

•
Od 1 stycznia 2021
• węgiel brunatny
• muł węglowy
• paliwa zawierające
•
biomasę o wilgotności
• węgiel brunatny
powyżej 20%.
• paliwa zawierające
biomasę o wilgotności
powyżej 20%.

01 stycznia 2021

CZYM OGRZEWAĆ
DOM?
• paliwo gazowe
CZYM OGRZEWAĆ
• gaz płynny LPG
DOM?

• lekki olej opałowy
paliwo gazowe
• biomasa stała o wilgotności
gaz płynny LPG
poniżej 20%
lekki olej opałowy
• ogrzewanie elektryczne i OZE
biomasa stała o wilgotności
• węgiel dobrej jakości*
poniżej 20%
• ogrzewanie* wymagana
elektryczne
i OZE
kopia świadectwa
jakości
• węgiel dobrej jakości*
•
•
•
•

* wymagana kopia świadectwa jakości

Źródło: www.pomorskie.eu/polityka-antysmogowa
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WZROST KOSZTÓW
UPOMNIEŃ
Masz zadłużenie w podatkach i opłatach lokalnych? Nie
zwlekaj! Od 13 października wzrosły koszty upomnień
wysyłanych przez Urząd do dłużników. Zamiast dotychczasowych 11,60 trzeba zapłacić 16 złotych.
Podatki i opłaty lokalne są wpłacane bezpośrednio na
konto Gminy. Zaliczamy tu podatek od nieruchomości, od
środków transportowych, podatek rolny i leśny oraz opłaty: targową, miejscową, uzdrowiskową, reklamową i od posiadania psów. Jest to część dochodów własnych Gminy.
Niestety, nie wszyscy w terminie wywiązują się z obowiązku płatności. W takiej sytuacji Urząd wysyła do dłużników
upomnienie. Jeśli to nie przyniesie skutku – kolejnym krokiem jest egzekucja komornicza.
Kosztami wysyłki upomnienia przed wszczęciem egzekucji
komorniczej obciąża się dłużnika. Na mocy rozporządzenia
Ministra Finansów z 5 stycznia tego roku dotychczasowa
stawka 11,60 złotych została zastąpiona nową, wyższą,
która wynosi obecnie 16 złotych. Rozporządzenie zostało
ogłoszone w Dzienniku Ustaw 12 stycznia, wchodzi w życie
po upływie 9 miesięcy od daty ogłoszenia, co oznacza, że
każde upomnienie wystawione po 13 października będzie
kosztować więcej.
Warto przypomnieć, że ta sama zasada obowiązuje wobec
dłużników zalegających w opłatach za odbiór śmieci.
Zbieranie opłat z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest jednym z obowiązków Urzędu, który
następnie rozlicza się z firmą wywozową. Jeżeli ktoś zalega
z opłatami za śmieci, stosuje się do niego te same zasady
egzekucyjne, gdzie pierwszym etapem jest wysłanie upomnienia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
po 13 października upomnienie jest droższe.

Problem z nadciśnieniem lub chorobą układu krążenia?
Zapraszamy mieszkańców województwa pomorskiego do skorzystania z BEZPŁATNEGO
programu
rehabilitacji
kardiologicznej
w do
ramach
projektu „Rehabilitacja
Zachęcamy
mieszkańców
Redy
skorzystania
z bezkardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców
płatnej rehabilitacji kardiologicznej w ramach projektu
województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
„Rehabilitacja
kardiologiczna
naPomorskiego
wydłużenie
ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego szansą
Województwa
na lataak20142020.
tywności zawodowej mieszkańców województwa pomor-

Problem z nadciśnieniem lub chorobą układu krążenia?

skiego”. Udział w programie jest całkowicie DARMOWY!
Zapraszamy mieszkańców
województwa pomorskiego do skorzystania z BEZ
Kryteria udziału w projekcie:
programu rehabilitacji
kardiologicznej
w ramach projektu „Re
Projekt
skierowany
jest:
 stwierdzone
schorzenie układu
sercowo-naczyniowego (np. nadciśnienie, stan po
kardiologiczna szansą
na aktywnych
wydłużenie
aktywności
zawodowej mi
• dozawale).
osób
zawodowo
(bez limitu wieku),
 posiadających
aktywność zawodowa
(osoby pracujące, bezrobotne,
pracujący
emeryci),
•	
zdiagnozowaną
chorobę
układu
krążeniaUnii Eur
województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków
lub
po
incydencie
kardiologicznym
(zawał
lub
udar)
zamieszkanie na terenie województwa pomorskiego.
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
Wramach
składprogramu
projektu
wchodzą:
W
zapewniamy:
2020.
• Badania
Okres realizacji projektu: do 31.12.2022

NIE CUKRZYMY
– PROGRAM
PROFILAKTYCZNY

UWAGA! Zmienił się próg wiekowy osób kwalifikująOkres18
realizacji
cych się do programu, wystarczy ukończone
lat.



pakiet badań (echo serca, próbę wysiłkową, badania laboratoryjne),

– badanie krwi
 kompleksową rehabilitację kardiologiczną (sesje z fizjoterapeutą, sesje
projektu:
do moczu
31.12.2022
– badanie
psychoedukacyjne,
konsultacje z psychologiem i dietetykiem, analizę składu ciała).
– echokardiografia (echo serca)
Kryteria
udziału
Co tydzień na kanale YouTube NieSłodzimy
pojawiają
się w projekcie:
– próba wysiłkowa
nowe odcinki promujące zdrowy tryb życia. Kanał prowadzi
• Rehabilitacja
Zgłoszenie
do programu
BEZPŁATNEJ REHABILITACJI:
 stwierdzone schorzenie
układu
sercowo-naczyniowego
(np. nadciśnienie,
zwycięzca Masterchefa- Mateusz Zielonka, który pokazuje
– sesje z pielęgniarką
Tel.
509 574
877krążenia
naprawdę fajne, zdrowe i proste w przygotowaniuzawale).
przepisy.
		
– profilaktyka
chorób
układu
Dodatkowo jest sporo o aktywności sportowej i wywiady
		
– kurs
pierwszej
pomocy
Kamila Moczała - Opiekun Pacjenta
 aktywność zawodowa
pracujące, bezrobotne, pracujący emeryci),
ze specjalistami (diabetolog, dietetyk czy fizjoterapeuta).
– sesje (osoby
z dietetykiem
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej
– sesje z psychologiem
Optima Care
Sp. z o.o.
 zamieszkanie na –terenie
województwa
pomorskiego.
Strona www:
sesje z fizjoterapeutą
Ul. Żeromskiego 49
https://niecukrzymy.pl
W ramach programu
zapewniamy:
Profil na Facebooku:
więcej informacji: www.rehabilitacja-kardiologiczna.copernicus.gda.pl/
81-198 Kosakowo
NieCukrzymy
 pakiet badań (echo serca, próbę wysiłkową, badania laboratoryjne),
Kanał YouTube:
youtube.com/channel/UC3fmiV46kiPdI_GklXLMiKw



kompleksową rehabilitację kardiologiczną (sesje z fizjoterapeutą, sesje
psychoedukacyjne, konsultacje z psychologiem i dietetykiem, analizę skła
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KULTURALNA REDA

XVII REDZKIE
IMPRESJE

Z myślą o najmłodszych, Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” opracowuje ekologiczne bajki, które uczą szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za środowisko.
W ramach cyklu „Wielka podróż Sebka i Zuzi” pojawiła się
przygoda trzecia pt. „Rycerski pojedynek”. Jeśli chcemy
dowiedzieć się, kto stoczył pojedynek i jak można dbać
o czyste powietrze, koniecznie poznajmy historię opisaną
w bajce. Wydawnictwo oraz słuchowisko w wersji cyfrowej
(PDF, MP3) dostępne są na stronie www.kzg.pl w dziale
MULTIMEDIA
Z najnowszym wydawnictwem pt. „Rycerski pojedynek”
związany jest także konkurs plastyczny pn. „Małe dzieci
nie chcą śmieci”. Wspólnie ze smokiem Sebkiem oraz jego
siostrą Zuzią przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą szukać sposobów na czyste powietrze.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia on-line
znajdują się w zakładce EDUKACJA na stronie www.kzg.pl
Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły i przedszkola po bezpłatny odbiór książeczek w wersji papierowej do
biura Związku (Gdynia, ul. Konwaliowa 1).

22 października, w Fabryce Kultury, odbył się wernisaż
XVII Redzkich Impresji - dorocznej wystawy podsumowującej działalność redzkiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”.
Temat przewodni tegorocznej wystawy brzmiał: „Człowiek
i Świat Fantazji”. Dwudziestu pięciu twórców zaprezentowało w dwóch salach prace malarskie, ceramikę, mix media, biżuterię, koronkę frywolitkową, haft koralikowy, makramę, collage, kaligrafię oraz fotografię.
Obecni na wernisażu Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła, Zastępca Burmistrza Miasta Redy
Łukasz Kamiński oraz radni Rady Miejskiej w Redzie Teresa
Tkaczyk i Andrzej Byczkowski podziękowali artystom, wręczając symboliczne róże. Organizację wystawy wsparli Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd Miasta w Redzie
i Fabryka Kultury. Prace oglądać można do 21 listopada.
Fot. Anna Kososka
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KULTURALNA REDA
JESIENNIE...

UWAGA
W dniach od 2 do 25 listopada Biblioteka
będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji
księgozbioru.

fot. Katarzyna Zielińska

Wszystkie wypożyczone książki zostaną automatycznie przedłużone do 25 listopada.
W tych dniach zapraszamy do korzystania ze
zbiorów Filii Nr 1 Mediateki, przy ulicy Morskiej 5,
III piętro, tel. 735 459 250
/Budynek Aquaparku/

20 października w redzkiej bibliotece odbył się Wieczorek Poetycki pod tytułem „Jesiennie”.

fot. Katarzyna Zielińska

Swoje wiersze czytali słuchacze Uniwersytetu III Wieku
Maria Prena i Waldemar Falkiewicz. Przeczytano również
dwa wiersze zmarłego niedawno Franciszka Ośmiałowskiego „Franko”.
Było dużo wzruszeń i wspomnień, ale także sporo dobrej
energii i wspaniałej atmosfery, która panuje w naszej bibliotece dzięki cudownym ludziom, którzy tu przychodzą.
Spotkanie uświetniła Mirosława Barczewska, która zagrała
znane i lubiane melodie.

KĄCIK POETYCKI
Sylwia Katarzyna Jelonek – Redzka poetka, mieszkająca
tu od urodzenia. W ubiegłym roku wydała debiutancki tomik poezji, pt. „Poetycka Bajaderka”, w którym znalazło się
ponad 100 wierszy. Znajdziecie go w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Redzie.

Wiem, że...
Wiem, że z dala od słońca,
wiatr huczy i deszcz zacina,
jest tam droga bez końca,
na jej skraju dom,
w nim dziewczyna.
Wiem, że za dnia stoi w oknie,
z łąk kwiaty pożółkłe zbiera,
suknia jej przy tym moknie,
dłonie zziębnięte rozciera.
Wiem, że świergot radosny
roztopiłby w niej resztki zimy,
zwiastując nastanie wiosny,
wyzwoliłby uśmiech dziewczyny.

fot. Katarzyna Zielińska

Wiem, że złote promienie
zmyłyby smutek z jej twarzy,
lecz już niczego nie zmienię,
umarła, przestając marzyć...
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REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY • 13

KULTURALNA REDA
MARCIN SÓJKA W FK

Azję Środkową, pustynię Gobi, Chiny, Tybet i góry Pamir,
a jezioro Bajkał przepłynął kajakiem. Odbył wielomiesięczną podróż samochodową z Moskwy do Władywostoku,
którą opisał w „Białej gorączce”, tworzącej razem z „Dziennikami Kołymskimi” i „W rajskiej Dolinie wśród zielska” tak
zwaną trylogię rosyjską.

fot. Michał Kaczmarek

Jak zawsze, spotkanie zakończyła seria pytań od publiczności i podpisywanie książek. Oprócz dedykacji, Jacek
Hugo - Bader przystawiał okolicznościową pieczątkę i odcisk kciuka.

W roku 2019 artysta wydał singiel pt. „Zaskakuj mnie” i debiutancki album „Kilka prawd“. W tym samym roku, na 56
KFPP w Opolu, podczas koncertu „Premiery”, zdobył „Karolinkę”, główną nagrodę publiczności im. Karola Musioła.
Zespół wystąpił w składzie: Marcin Sójka – wokal; Rafał
Łępa – organy; Mateusz Tomaszewski – bas; Kuba Chmielarski – gitara i Kuba Stawik – perkusja.

fot. Michał Kaczmarek

7 października w Fabryce Kultury wystąpił Marcin Sójka, wokalista obdarzony charakterystycznym, silnym
głosem, zwycięzca dziewiątej edycji programu The Voice of Poland w roku 2018.

FABRYKA ZAPRASZA

SPOTKANIE
AUTORSKIE Z JACKIEM
HUGO-BADEREM
Organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Redzie cykl „Wrześniowych spotkań autorskich” zakończyło spotkanie z dziennikarzem i podróżnikiem
Jackiem Hugo-Baderem.
W ostatni piątek września wielbiciele dokumentu spędzili
prawie trzy godziny w towarzystwie znakomitego reportażysty Jacka Hugo-Badera, z którym rozmawiał Marcin
Mindykowski. Odbywające się w Fabryce Kultury spotkanie
było poświęcone najnowszej książce autora pt. „Szamańska choroba”.
Wielką popularność przyniosły Jackowi Hugo-Baderowi reportaże z Rosji i innych krajów byłego Związku Radzieckiego, w których opisuje zastaną rzeczywistość, obyczaje i ludzi. Oprócz reportaży pisanych, Hugo-Bader znany jest też
z filmów dokumentalnych, jak współtworzony z Pawłem
Łozińskim „Korespondent z Polszy”. Sporo dowiedzieliśmy
się też o pracy reportera i pasji podróżniczej. Jacek Hugo-Bader lubi samotne wędrówki, na rowerze pokonał całą

21 LISTOPADA 2021 | 18:00 | BILETY: 30 PLN
FABRYKA KULTURY | UL. ŁĄKOWA 59 A
Fabryka Kultury w Redzie zaprasza na niezwykły koncert – Grażyna Łobaszewska wystąpi w Redzie już 21
listopada przypominając swoje największe przeboje
takie jak „Czas nas uczy pogody”, czy „Brzydcy”
Zapowiada się magiczny wieczór!!!
Grażynie towarzyszyć będzie supergrupa Ajagore
w składzie:
Sławomir Kornas - bas, śpiew
Maciej Kortas - gitary
Michał Szczeblewski – perkusja
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SPORTOWA REDA
REDZIANKA NA PODIUM
PUCHARU POLSKI

SIMBA REDA NA V
TURNIEJU PRZYSZŁYCH
OLIMPIJCZYKÓW

fot. archiwum prywatne

Daleko od naszej kochanej Redy, bo aż w Kątach Wrocławskich nasi judocy rywalizowali 16 października na
kolejnym turnieju z serii International Judo League.

8-10 października w Sosnowcu odbyła się 3 edycja Pucharu Polski juniorek i seniorek w gimnastyce artystycznej. 13-letnia Jagoda Łągiewczyk dwukrotnie stanęła na podium w kategorii junior silver.

Wystartowało 696 zawodników z całej Polski. Simbowicze
reprezentowali Pomorze w siódemkę. Zawody okazały się
bardzo wymagające, z dużą ilością walk.
W rocznikach 2011-2012-2013 V miejsce zajął Filip Pasieka
(kat. wag. 46 kg), w rocznikach 2009-2010-2011 II miejsce
zajął Leon Kusz (kat. wag. 36 kg), III miejsce Nadia Dziadko
(kat. wag. +56 kg) a V miejsce Nikodem Cechosz (kat. wag.
39 kg). W roczniku 2007-2008 zwyciężył Nikodem Białk
(kat.wag. +81 kg), a Pola Gazecka (kat. wag. 63 kg) zajęła
VII miejsce.

SZYMON POPŁYNĄŁ
PO MEDALE
Szymon Rosada, uczeń klasy 8c Szkoły Podstawowej nr
2 w Redzie zdobył dwa medale na Międzynarodowych
Mistrzostwach Miasta Gdańska w Pływaniu.

fot. archiwum SIMBA Reda

Jagoda zdobyła srebro w wieloboju oraz za układ z maczugami. Natomiast w układach z piłką i obręczą uplasowała
się tuż za podium, zajmując 4 miejsce. GRATULUJEMY!!!

fot. archiwum SIMBA Reda

fot. sp2reda.pl

Złoty medal na 50 m stylem dowolnym i brązowy medal
100 m stylem zmiennym. Płynąc i wygrywając 50 m stylem motylkowym Szymon dostał się ze swoim czasem do
finału Open w którym wystartowali zawodnicy z roczników
od 2003 r. Tam zajął 4 miejsce (do 3 zabrakło 14 setnych
sekundy!).

PAŹDZIERNIK 2021

SPORTOWA REDA
SUKCESY NA MISTRZOSTWACH
POWIATU W SZTAFETACH
PRZEŁAJOWYCH
6 października, na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu
w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
W rywalizacji wzięło udział ponad 250 zawodników i zawodniczek z całego Powiatu Wejherowskiego. Pogoda dopisała, a poziom sportowy zawodów był bardzo wysoki.
Zawody podzielone były na trzy kategorie: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Liceliada. We wszystkich kategoriach osobno klasyfikowano drużyny chłopców
i dziewcząt. Drużyny z ZSP 1 w Redzie Redy trzykrotnie
stawały na najwyższym stopniu podium. Redzki drużyny
przygotowali trenerzy Ilona Myszk i Tomasz Formella. Pełna klasyfikacja na reda.pl

Medale i dyplomy najlepszym zespołom wręczali przedstawiciele organizatorów wydarzenia: Dyrektor Powiatowego
Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wejherowie Andrzej Byczkowski i Zbigniew Elwart – kierownik
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie.
Zwycięskie drużyny wzięły udział w rozgrywanych 12 października mistrzostwach wojewódzkich. Reprezentacje
Redy zajęły 4 miejsce.
Fot. Bartłomiej Białobrodzki
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1
Październik to miesiąc pięknych jesiennych kolorów. Tak
też było i w naszym Przedszkolu, a wszystko za sprawą wewnątrzprzedszkolnego konkursu „Jesienny kącik przyrody”.
Z pomocą dzieci, rodziców i nauczycieli nasze sale wprowadziły wszystkich w klimat Polskiej Złotej Jesieni. Najmilszym
jednak akcentem były odwiedziny Pani Jesieni, która zachwycona pomysłowością i aranżacją sal nagrodziła wszystkie
przedszkolaki słodkościami i upominkami.
„Podróż w kilka minut dookoła świata” – tak można w skrócie
opisać, co przeżyła grupa Biedronek i Żabek, które 7. października 2021 roku wybrały się na wycieczkę do „Parku Gigantów
w Mirachowie”. Oprócz makiet znanych budowli z całego
świata dzieci mogły podziwiać znajdujące się nieopodal wielkie grzyby, będące mieszkaniami krasnoludków, monster
truck’a, gigantyczne owady i inne osobliwe stwory. Poza tym
wielką atrakcją okazała się ścieżka, na której przedszkolaki
spotkały postacie z bajek oraz mini zoo z żywymi zwierzętami.
Największą atrakcją dla chłopców był Park Gracik, w którym
można było zobaczyć dawne i współczesne pojazdy.

Grupy Sów i Jeżyków wybrały się do Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie. W tym magicznym miejscu dzieci
miały szansę przejść Szlakiem Alicji w Zaczarowanym Lesie.
Na tej niesamowitej drodze znaleźli olbrzymie owady oraz
labirynt zmysłów. Napotkane zagadki dydaktyczne pozwoliły zgłębić wiedzę na temat ciekawostek związanych z życiem
lasu. Przedszkolaki odkryły również, iż niedaleko Szlaku Alicji
mieszkają skrzaty. Ciężko jest je tu zobaczyć, bo rzadko pokazują się ludziom, ale na trasie widać ich ławeczki piknikowe,
dlatego wykorzystując materiały leśne i swoją kreatywność
zbudowali dla nich domki.
14 październik był dniem wyjątkowym nie tylko dla wszystkich pracowników naszego Przedszkola, ale również i dla
dzieci. Na uroczystym apelu podopieczni, oprócz wręczania
prześlicznych kwiatów, wielu upominków i słodyczy, a także
własnoręcznie wykonanych laurek, uraczyli wszystkich śpiewaniem wesołych piosenek.
W ramach udziału w Ogólnopolskim Projekcie „Zabawa ze
Sztuką” w październiku obchodziliśmy „Dzień Drzewa”. Propagując sztukę, dzieci poznały dzieło Gustawa Klimta „Drzewo życia”. Ten szczególny dzień uświadomił dzieciom, jak kluczową rolę odgrywa drzewo w przyrodzie i jaki ważny wpływ
ma na życie człowieka.
Tekst i fot. Małgorzata Latańska
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2

CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 3

Wyjście do biblioteki
„Czytanie ma moc w każdym wieku! A może nawet im się
jest mniejszym, tym moc bywa silniejsza!”
Przedszkole nr 2 w Redzie w tym roku przedszkolnym bierze udział w programie „Czytanie ma moc”, którego celem
jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Mając
to na uwadze, 13 października dzieci 5-letnie „Żabki” udały
się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Derdowskiego
w Redzie. Pani bibliotekarka opowiedziała, jak można korzystać z biblioteki, jak należy się w niej zachować oraz jak
postępować z książką. Przedszkolaki mogły zapoznać się
z zasobami biblioteki oraz wypożyczyły pozycję o misiu
Paddington, który jest pierwszym bohaterem wyżej wymienionego projektu. W podziękowaniu za odwiedziny każdy otrzymał prezent w postaci książki oraz naklejki.
Nasi nauczyciele zachęcają rodziców, aby włączali się do
akcji „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”. Czytanie bajek
z najbliższymi tworzy niesamowitą więź emocjonalną, co
znacząco wpływa na rozwój młodego człowieka. Wspólne
czytanie to wspólnie spędzony czas. Poprzez książki dzieci
pobudzają swoją wyobraźnię, poznają emocje, utożsamiają
się z poznanymi bohaterami, nabywają umiejętności społeczne oraz uczą radzenia sobie w różnych, niekiedy trudnych dla nich sytuacjach.

Gwiezdny Teatr w klasach przedszkolnych
W ubiegłym tygodniu przedszkolaki odwiedził „Gwiezdny
Teatr” z pokazem pt. „Zaginiony świat”. Niesamowita gra
świateł, dźwięków i obrazów sprawiła, że wszystkie dzieci
oglądały przedstawienie jak zaczarowane.
Przedszkolaki dowiedziały się, kiedy żyły dinozaury, co
jadły, jak wyglądał świat przed pojawieniem się człowieka,
poznały pracę archeologa. Miały także okazję wziąć udział
w kilku zabawach związanych z prehistorią.

Stemplowanie stopami w grupie 0A
Przedszkolaki z grupy 0A lubią wykonywać prace plastyczne. Chętnie lepią z plasteliny, tworzą wydzieranki, malują
farbami, wyklejają bibułą, wycinają, robią origami. Ostatnio
zaś wykonały marchewki stemplowane stopami.

Warsztaty ekologiczne „Bałtyckie ssaki”
Dwa dni później, czyli 15 października, w ramach projektu
„Błękitna Szkoła – Warsztaty Bałtyckie” nasze przedszkole
odwiedziła pani Monika ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Celem zajęć
dla każdej grupy wiekowej było kształtowanie postaw pro-przyrodniczych u dzieci. Przedszkolaki dowiedziały się,
jakie gatunki ssaków morskich żyją w Morzu Bałtyckim,
czym się charakteryzują, w jakim środowisku żyją oraz jaka
jest ich rola w ekosystemie. Na zakończenie dzieci mogły
sprawdzić swoją wiedzę w quizie, a zajęcia każdy przedszkolak opuszczał z prezentami w postaci: kalendarzy, kolorowanek i fotografii.
Tekst Natalia Grabowska
Fot. Aleksandra Meironke

Źródło: www.sp2reda.pl
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CO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 4
Uroczysty Dzień Przedszkolaka
20 września w Przedszkolu nr 4 obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. Dzieci nie mogły narzekać na brak atrakcji – Biedronki i Motylki rywalizowały między sobą w zawodach
sportowych zorganizowanych przez wychowawców. Żabki
brały udział we wspólnych zabawach, czytaniu bajek i tańcach przy muzyce. Czterolatki uczestniczyły w wyjątkowym
wydarzeniu – uroczystym pasowaniu na przedszkolaka,
dzięki któremu oficjalnie zostały włączone do społeczności
szkolnej. Każde dziecko opuściło przedszkole z pamiątkowym upominkiem, medalem lub dyplomem i słodkościami.
Tekst Daria Pawlaczyk, fot. Roksana Sójka

Wycieczka do Gowińskiej Zagrody Edukacyjnej
14 października najmłodsze grupy przedszkolne: Liski, Jeżyki oraz Żabki wybrały się na wycieczkę do Gowińskiej Zagrody Edukacyjnej. Po przyjeździe, dzieci zwiedzały zagrodę oraz miały okazję zobaczyć jak mieszkają kozy, króliki,
kury, papugi, przepiórki i bażanty. Dzieci dowiedziały się co
lubią jeść poznane zwierzęta i z wielką radością samodzielnie je karmiły i głaskały. Przemili gospodarze przywitali nas
ciastem drożdżowym i pysznym malinowym sokiem. Później wszystkie dzieci brały udział w warsztatach edukacyjnych i wykonywały piękne pamiątkowe ramki, ozdobione
darami natury. Następnie przyszła chwila na beztroską zabawę na świeżym powietrzu i placu zabaw. W tym czasie
dla dzieci został przygotowany posiłek- pieczone grillowane
kiełbaski, bułeczki z serem i swojskie pieczywo. To był bardzo ciekawy i pełen radości dzień, który długo będziemy
jeszcze wspominać.
Tekst i fot. Ewa Bobrowska
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CO SŁYCHAĆ W SP 2
Jesienna pomoc dla hospicjum w Gdyni
Zakończyliśmy zbiórkę produktów dla Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni. Ogromnie dziękujemy
za wielkie zaangażowanie i pomoc w realizacji naszych działań. Wszystkie produkty zostały przewiezione do hospicjum. W imieniu Dyrekcji oraz Personelu placówki również
przekazujemy serdeczne podziękowania. Koordynatorki
akcji: Joanna Oller – Izdebska, Regina Klamrowska, Magdalena Szornak.
Tekst: M. Szornak
Zdjęcia: J. Oller-Izdebska, R. Klamrowska

Niespodzianki dla nauczycieli – zajęcia kaszubskie
W październiku w czasie zajęć z języka kaszubskiego
wszystkie klasy przygotowały dla swoich ulubionych nauczycieli miłą niespodziankę – drewnianą podstawkę do
kawy lub herbaty ze wzorem kaszubskim (wykonane zostały dowolną techniką). Lekcje z rękodzieła dają uczniom
satysfakcję i wiele radości.
J. Czerwionke

Źródło: www.sp2reda.pl
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CO SŁYCHAĆ W SP 3

Pasowanie na uczniów pierwszoklasistów w SP3
30 września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 3odbyła
się wspaniała uroczystość- Pasowanie na uczniów klas
pierwszych. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością zaprezentowali wierszyki i zaśpiewali piosenki. Złożyli
uroczyste ślubowanie, po którym pani dyrektor, Justyna
Zabrodzka specjalnym ołówkiem pasowała ich na uczniów.
Dzieci otrzymały dyplomy oraz inne upominki. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Ten dzień z pewnością
na długo pozostanie w miłych wspomnieniach wszystkich
pierwszoklasistów.
Tekst Anna Jankowska, fot. Teresa Dopke

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w SP3
14 października obchodzimy święto Dnia Edukacji Narodowej. W Szkole Podstawowej nr 3 uroczystość miała
charakter przeglądu filmowego. Ze względów sanitarnych
akademia została podzielona na dwie tury, o godzinie 9
świętowała młodzież i nauczyciele z oddziałów 4-8, natomiast na 10.30 zostały zaproszone dzieci i nauczyciele z
klas 1-3.
W czasie uroczystości młodzież mogła uświadomić sobie,
jak często i w różnoraki sposób motyw szkoły jest wykorzystywany przez filmowców. Zaprezentowane zostały następujące filmy: „Stowarzyszenie umarłych poetów”, „Młodzi
gniewni”, „Pan od muzyki”, „Harry Potter” i „Cudowny chłopak”. Wymienione tytuły zaliczamy do różnych gatunków
filmowych: dramatów, komedii, filmów familijnych czy fantasy, co utwierdza nas, że temat szkoły pasuje wszędzie.
Całość uroczystości uświetnił występ chóru, który został
przygotowany pod czujnym okiem p. Jana Skałbani, natomiast pomysł i realizację akademii zawdzięczamy p. Patrykowi Wielmowcowi i p. Hannie Rojek.
W czasie uroczystości p. dyrektor Justyna Zabrodzka wręczyła aż 32 nauczycielom Nagrodę Dyrektora Szkoły, ponadto p. Annie Galiń-Tatara została przyznana Nagroda
Pomorskiego Kuratora Oświaty. Trzem nauczycielkom
dzień wcześniej zostały wręczone w Urzędzie Miasta Redy
Nagrody Burmistrza Miasta Redy (p. Alicji Nawrockiej, Agnieszce Brzezińskiej i p. Mirosławie Niewiadomskiej).
Z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej złożono życzenia
uczniom, nauczycielom, pedagogom, psychologom, kate-

chetom, pozostałym pracownikom szkoły oraz rodzicom,
by krocząc ścieżką życia wybierali drogę tę mniej wydeptaną, by nie płynęli z prądem. Wszyscy szukamy akceptacji
w oczach innych, jednak należy pamiętać, że nasze przekonania są wyjątkowe, choć mogą wydawać się dziwaczne.
Tekst Hanna Rojek, fot. Teresa Dopke

CO SŁYCHAĆ W SP 4
Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2021”
Nasza szkoła po raz kolejny z dużym zaangażowaniem włączyła się w to przedsięwzięcie. Tym razem pod hasłem przewodnim: „Myślę, więc nie śmiecę”, które jest parafrazą słynnego powiedzenia Kartezjusza: „Cogito ergo sum”. W wielu
klasach uczniowie pod okiem wychowawców i nauczycieli
różnych przedmiotów uczestniczyli w zajęciach ekologicznych, w trakcie których dowiedzieli się, jakie działania należy
podejmować, aby zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów.
Ponadto w szkolnym korytarzu pojawiła się gazetka propagująca ideę Akcji „Sprzątanie świata”, zachęcająca wszystkich
do rezygnacji z plastiku i segregacji odpadów, motywująca
do kolejnych działań proekologicznych. W piątek 17 września
wyruszyliśmy w okolice parku miejskiego, by czynnie przysłużyć się Matce Ziemi i uprzątnąć nagromadzone odpady.
Sprzątanie w terenie poprzedziło nawiązanie współpracy
z pRównież w tym roku zgłosiliśmy naszą inicjatywę Fundacji
Nasza Ziemia, aby znalazła się w raporcie podsumowującym
polskie „Sprzątanie świata”. To jedyny taki raport, w którym
pokazywane są efekty sprzątań realizowanych w trzeci weekend września – od Bałtyku po Tatry. Akcja „Sprzątanie świata”
corocznie pokazuje, że w naszej szkole kształci się pokolenie
twórcze, aktywne i pozytywnie zaskakujące świadomością
i poczuciem odpowiedzialności za losy nie tylko najbliższego
otoczenia, ale także całej Planety.
Samorząd Uczniowski, fot. Małgorzata Olszewska

CO SŁYCHAĆ W SP 5
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Z wielką radością informujemy, że w dniu 15 października
br. nauczycielka języka polskiego i historii Pani Renata Mejer została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Aktu dekoracji dokonała Pani Małgorzata Bielang Pomorski Kurator Oświaty. Uroczystość wręczenia Medalu
Komisji Edukacji Narodowej odbyła się w Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku w ramach Wojewódzkich Obchodów
Dnia Edukacji Narodowej. Medal nadawany jest przez Ministra Edukacji i Nauki „osobom zasłużonym dla oświaty
i wychowania”, wyróżniającym się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej.
Jest nam szczególnie miło, że osobą spełniającą wszystkie
kryteria jest pracująca w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana
Drzeżdżona w Redzie nauczycielka z olbrzymim dorobkiem dydaktycznym. Medalowi patronuje Komisja Edukacji
Narodowej- pierwszy w Polsce i Europie centralny organ
władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października
1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.
Wszyscy cieszymy się z sukcesu Pani Renaty Mejer. Gratulujemy i życzymy satysfakcji oraz radości z wykonywanej
pracy.
Tekst A. Milewska, fot. nadesłane

CO SŁYCHAĆ W SP 6
Poznajemy Małe Trójmiasto Kaszubskie
W ramach poznawania Małego Trójmiasta Kaszubskiego, klasa piąta oraz obie klasy szóste wybrały się na wycieczkę do Wejherowa. Pod pomnikiem Jakuba Wejhera
uczestnicy spotkali się z panią przewodniczką, która opowiedziała im historię miasta oraz historię jej założyciela.
Niespodziewanie na schodkach Urzędu Miasta pojawił się
Prezydent Miasta Wejherowa. Po krótkiej rozmowie pan
Hildebrandt zaprosił uczestników wycieczki na zwiedzanie historycznych sal ratusza. Młodzież zobaczyła makiety
przedstawiające miasto oraz kalwarię. Największe wrażenie zrobiła na wszystkich wystawa „Wejherowo okresu
międzywojennego”, gdzie można było prawie przenieść
się w czasie i zobaczyć fragmenty życia wejherowian żyjących sto lat temu. Chętni ustawili się w kolejce do okienka
oddziału przedwojennego Banku Polskiego, oglądano też
aranżację salonu fryzjerskiego Rococo z lat 30-tych oraz
wnętrze dawnej wejherowskiej kawiarni. Centralną część
sali historycznej zajmował gabinet dawnego burmistrza
Wejherowa - Teodora Bouldana. Po zwiedzaniu rynku wycieczkowicze pomaszerowali do parku Majkowskiego i na
Kalwarię Wejherowską, gdzie zajrzeli do wnętrz kilku kaplic, które specjalnie dla nas otworzyła pani przewodniczka. Zwieńczeniem wyprawy była wizyta w cukierni, skąd
każdy uczestnik wyszedł z wielką porcją lodów i jeszcze
większym uśmiechem na twarzy.

fot. SP6 w Redzie

Mistrzostwa szachowe
5 października odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych na szczeblu powiatowym. Mistrzami
powiatu została drużyna z ZSP nr 1 w Redzie w składzie: Aleksandra Gomułka, Igor Romanowski, Adrian Budziński i Julian
Jakubowski. 7 października ten sam zespół brał udział w półfinale wojewódzkim w Kartuzach, gdzie zajął 3 miejsce.
Tekst i fot. Jolanta Wojnarowicz
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Dzień Pieczonego Ziemniaka
Tegoroczne obchody Dnia Ziemniaka zaczęliśmy od zawodów sportowych. Nasi nauczyciele wychowania fizycznego
podzielili je na dwie części. W pierwszej części brały udział
dzieci z klas 0-4, którym towarzyszyli rodzice. Zawodnicy
musieli zmierzyć się m.in. z biegiem w parach oraz biegiem
z wodą. W drugiej części zawodów brali udział uczniowie
z klas V-VIII. Były to również konkurencje sprawnościowe
i zwinnościowe. Po zakończonych rozgrywkach nadszedł
czas na pieczone ziemniaki.

fot. SP6 w Redzie
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Poziomy recyklingu osiągnięte w 2020 roku – podsumowanie
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na podstawie przekazywanych sprawozdań przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych przygotowuje sprawozdania roczne w imieniu gmin
wchodzących w jego skład.
Prezentujemy Państwu zestawienie uzyskanych w latach 2017-2020 poziomów recyklingu papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania dla gmin wchodzących w skład Związku.

Wynik poziomów recyklingu osiągnięty za 2020 rok jest budujący. Reda wciąż przewyższa wymogi prawne dla poziomów
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, gdyż za rok 2020 to obowiązek osiągnięcia pułapu 50% w przypadku
segregacji papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz 70% w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Poprzeczka stawiana w polskim i unijnym prawie idzie jednak coraz wyżej. Przekroczenie poziomów recyklingu w danym roku
wiązać się będzie z bardzo bolesnymi dla gminy karami finansowymi.

Z roku na rok stawiane wymagania w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu w gminach są coraz wyższe,
co przedstawia powyższa tabela. Oznacza to, że nadal stoją przed nami duże wyzwania. To właśnie Państwa wkład
w segregację odpadów przyczynić się może także do ochrony środowiska. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców we wstępną
segregację odpadów, łatwiej poddać je procesom odzysku i recyklingu. Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska.
Nie powinniśmy jednak spoczywać na laurach. Wciąż mamy dużo do zrobienia. Wierzymy, że wspólnie
w nadchodzących latach osiągniemy jeszcze lepsze rezultaty.
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