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Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

URZĄD MIASTA W REDZIE
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

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

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

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
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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

Podczas XLI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 16 grud-
nia 2021 roku podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XLI/413/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użyt-
kownika wieczystego, nieruchomości oddanej w użytko-
wanie wieczyste 

2.  Uchwała nr XLI/414/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Redy 

3.  Uchwała nr XLI/415/2021 w sprawie nadania nazwy dro-
dze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy 

4.  Uchwała nr XLI/416/2021 w sprawie określenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miasto Reda

5.  Uchwała nr XLI/417/2021 w sprawie założenia Spółdzielni 
Socjalnej Gmin Miasta Wejherowo – Reda „KOMPAS” 

6.  Uchwała nr XLI/418/2021 w sprawie ustalenia zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowe-
go zasobu Gminy Miasto Reda 

7.  Uchwała nr XLI/419/2021 w sprawie zaciągnięcia w 2022 
roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie czę-
ści planowanego deficytu 

8.  Uchwała nr XLI/420/2021 o zmianie Uchwały nr 
XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grud-
nia 2020 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2021 
rok z późniejszymi zmianami 

9.  Uchwała nr XLI/421/2021 o zmianie Uchwały nr 
XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grud-
nia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Redy

10.  Uchwała nr XLI/422/2021 w sprawie udzielenia w 2022 
roku Gminie Wejherowo pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej do kwoty 60 000 zł. 

11.  Uchwała nr XLI/423/2021 w sprawie udzielenia w 2022 
roku pomocy rzeczowej Powiatowi wejherowskiemu na 
publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy 

12.  Uchwała nr XLI/424/2021 w sprawie przyjęcia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta Redy 

13.  Uchwała nr XLI/425/2021 w sprawie Budżetu Miasta 
Redy na 2022 rok 
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ŚWIATEŁKO 
BETLEJEMSKIE

JAKI BUDŻET W 2022 ROKU? 

Tegoroczny budżet zakłada 117 984 733 zł po stronie do-
chodów. Po stronie wydatków 132 611 894 zł. Deficyt usta-
lony został na poziomie 14 627 161 zł.
Drugi rok zmagamy się z pandemią, rosnąca inflacja ozna-
cza bardzo duży wzrost wydatków właściwie w każdej dzie-
dzinie, od energii, poprzez ciepło, kończąc na cenach usług. 
Dochody samorządów systematycznie spadają, subwencje 
rządowe nie pokrywają nawet części wydatków z tytułu 
oświaty i realizacji innych zadań zleconych. Mimo tego sta-
ramy się myśleć i planować długofalowo, podejmując dzia-
łania, które przygotują Gminę w kolejnych latach do apliko-
wania o środki pomocowe. 
Największą pozycję po stronie wydatków w budżecie na 
2022 rok stanowi oświata i edukacyjna opieka wychowaw-
cza. To ponad 42% w wydatkach bieżących miasta. Zaraz po 
oświacie plasują się wydatki na pomoc społeczną i ochro-
nę zdrowia, wynosząc około 22% ogólnej kwoty wydatków. 
Gospodarka komunalna, to nieco ponad 17% zaplanowa-
nych wydatków.
Na tegoroczne inwestycje władze miasta zamierzają prze-
znaczyć 16 717 704 zł. Największa część powyższych środ-
ków przeznaczona zostanie na prace związane z rozbudową 
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz inwestycje w ZSP nr 1 i SP 3. 
Z miejskiej infrastruktury najważniejsze będą moderniza-
cja i utrzymanie dróg, kanalizacja deszczowa oraz poprawa 
bezpieczeństwa pieszych. Na uwagę zasługują działania 
związane z poprawą stanu gminnych budynków socjalnych 
i komunalnych. Przewidziane są też inwestycje związane ze 
sportem, rekreacją i rozwojem terenów zielonych oraz Bu-
dżetem Obywatelskim. Nie mniej ważne są prace projektowe 
pod kątem przyszłych inwestycji drogowych oraz prace nad 
dokumentami strategicznymi, jak studium zagospodarowa-
nia przestrzennego i miejski plan adaptacji do zmian klimatu.
Uchwała budżetowa na rok 2022 została przyjęta przy jed-
nym głosie wstrzymującym się i jednym głosie przeciwnym.

fot. Dorota Tarnowska

TO MY! Reda 2021
Liczba mieszkańców:
31 grudnia 2020 – 25 065
31 grudnia 2021 – 25 124

W roku 2021:
•  w redzkim Urzędzie Stanu Cywilnego 

zawarto 177 małżeństw
•  urodziło się 272 dzieci
•  zmarło 212 mieszkańców Redy

14.  Uchwała nr XLI/426/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność MOPS w Redzie

W czwartek, 16 grudnia, tuż przed sesją Rady Miejskiej, Bet-
lejemskie Światło Pokoju dotarło do Redy. Jak co roku, Świa-
tełko zostało przyniesione przez redzkich harcerzy, którzy 
przekazali je na ręce Łukasza Kamińskiego - Zastępcy Bur-
mistrza Miasta Redy.
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XLII SESJA RADY 
MIEJSKIEJ
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CZEKOLADA NA 
TRZECH KRÓLI

SZLACHETNA PACZKA
Od września wolontariusze Szlachetnej Paczki starali 
się dotrzeć wszędzie tam, gdzie drugi człowiek może 
potrzebować pomocy. Spotykali się z rodzinami, oso-
bami chorymi, samotnymi, wykluczonymi cyfrowo, 
zawodowo i społecznie, aby zweryfikować ich sytuację 
życiową, wysłuchać, pomóc znaleźć rozwiązanie. 

Po weryfikacji, spośród 103 domów zgłoszonych do akcji, 
do 66 dotarła konkretna pomoc. W tej liczbie znalazło się 
29 rodzin z Redy i 1 z Rekowa Górnego.

Podczas XLII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 11 stycz-
nia 2022 roku podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XLII/427/2021 w sprawie upoważnienia dy-
rektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Re-
dzie do prowadzenia postępowania w sprawach wypłaty 
dodatku osłonowego

2.  Uchwała nr XLII/428/2021 o zmianie Uchwały nr 
XLI/425/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 
2021 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2022 rok

3.  Uchwała nr XLII/429/2021 o zmianie Uchwały nr 
XLI/424/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 
2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Redy

Szczegółowy zapis całej sesji dostępny jest online w serwi-
sie eSesja, przekierowanie z www.bip.reda.pl

6 stycznia Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie we współ-
pracy z Fabryką Kultury zorganizowała kolejny happe-
ning. W Miejskim Parku Rodzinnym młodzieżowi radni 
częstowali spacerowiczów gorącą czekoladą, podawaną 
w specjalnych kubkach z logo Rady. 

Przy okazji młodzieżowi radni rozmawiali ze spacerowicza-
mi, przedstawiając swoją dotychczasową działalność i wy-
jaśniając role młodzieżowej rady w życiu miasta. Akcja była 
możliwa dzięki wsparciu z Fundacji Impossible, promującej 
działalność obywatelską organizacji i instytucji młodzieżo-
wych.
Reakcje przechodniów były bardzo pozytywne, przy okazji 
wywiązało się wiele ciekawych dyskusji.
Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie liczy 21 osób, jest po-
woływana na rok, a składa się z przedstawicieli wszystkich 
redzkich publicznych szkół podstawowych, reprezentacji 
Powiatowego Zespołu Szkół oraz młodzieży uczęszczającej 
do szkół średnich poza Redą. Członkowie Rady są wybiera-
ni w wyborach, nad których przebiegiem czuwa Burmistrz 
Miasta Redy. Rada posiada statut oraz opiekuna z ramienia 
samorządu. Obecna kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Redzie jest siódmą z kolei.

Sztab Szlachetnej Paczki na Rumię i Redę był w tym roku 
zlokalizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w  Redzie. To stamtąd, w weekend 11-12 grudnia, 24 wo-
lontariuszy dostarczało zebrane dary do miejsca prze-
znaczenia. Dzięki hojności darczyńców, potrzebującym 
przekazano przede wszystkim żywność, chemię, artykuły 
higieniczne, opał, meble i odzież. Wszyscy zgodnie pod-
kreślali, że ta edycja nie należała do najłatwiejszych, gdyż 
zaobserwowano duży wzrost ilości potrzebujących. Opty-
mizmem napawa fakt, że jednocześnie wzrosła liczba osób 
wspierających akcję. W przygotowanie paczek w naszym 
rejonie łącznie włączyło się około 4,5 tysiąca osób, a war-
tość zebranej pomocy przekroczyła 270 tysięcy złotych. 
Koordynatorką akcji na Rumię i Redę była Dominika Brzo-
stek. Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom i organiza-
cjom zaangażowanym w pomoc organizacyjną, darczyń-
com i wolontariuszom, kibicom i wspierającym. 

4   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



POWSTAŁA 
SPÓŁDZIELNIA 
SOCJALNA

Z PROFILEM SZYBCIEJ 
I ŁATWIEJ!

17 stycznia w wejherowskim ratuszu odbyło się ze-
branie założycielskie Spółdzielni Socjalnej Gmin Miast 
Wejherowo i Reda „Kompas”. Włodarze obu miast, re-
prezentanci urzędów i miejskich ośrodków pomocy spo-
łecznej w Redzie i Wejherowie przedyskutowali zapisy 
statutu spółdzielni oraz wybrali władze tej instytucji. 

Prezesem Spółdzielni Socjalnej „Kompas” został wyłoniony 
w konkursie Marcin Nowakowski, wieloletni prezes podob-
nej spółdzielni w Kartuzach, ekspert z dziedziny podmio-
tów ekonomii społecznej. W Radzie Nadzorczej Spółdziel-
ni znalazły się dwie przedstawicielki miasta Reda – Emilia 
Kubiaczyk i Małgorzata Kohnke. Po zakończeniu obrad 
i ukonstytuowaniu się władz spółdzielni sporządzono do-
kumenty niezbędne do rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Spółdzielnia zajmie się zatrudnieniem oraz 
nadzorem nad pracą opiekunek socjalnych, zadba o opie-
kę wytchnieniową i wspomoże realizację zadań programu 
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Dla samo-
rządu istotny jest również fakt, że podmiot ekonomii spo-
łecznej jakim jest Spółdzielnia, może być partnerem lub 
bezpośrednim realizatorem projektów finansowanych ze 
środków zewnętrznych, szczególnie w nowej perspektywie 
przyznawania środków unijnych. Siedziba Spółdzielni mie-
ści się w Wejherowie, w jednym z byłych budynków Sądu 
Rejonowego przy ulicy Jana III Sobieskiego.

Zachęcamy mieszkańców do zakładania profilu zaufa-
nego. To obecnie najszybsza i najskuteczniejsza droga 
komunikacji z urzędem.

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw urzędowych 
online. Można go założyć samodzielnie, przez portal gov.pl 
i potwierdzić m.in. za pośrednictwem niektórych banków 
lub w urzędzie. W Urzędzie Miasta w Redzie również służy-
my pomocą w założeniu profilu zaufanego i potwierdzamy 
go na miejscu. Mając już profil zaufany, możemy bez wy-
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chodzenia z domu załatwić najważniejsze sprawy urzędo-
we, od spraw meldunkowych i dowodów osobistych, przez 
wszystkie wnioski i pisma składane do urzędu, aż po rozli-
czenie z urzędem skarbowym. W roku 2022 utrzymane są 
dotychczasowe stawki podatków od środków transportu, 
nie zmienia się również opłata za psa, która nadal wynosi 
75 złotych, do zapłaty bez wezwania do końca kwietnia. 
Stawki podatku od nieruchomości wzrastają o 4%. Rozpo-
częło się wydawanie decyzji podatkowych na rok 2022, do 
końca lutego wszyscy lokalni podatnicy powinni je otrzy-
mać. Spośród kilkunastu tysięcy listów wysyłanych przez 
Urząd Miasta w Redzie dużą część stanowią decyzje doty-
czące podatków i opłat lokalnych. Tu skuteczne doręczenie 
jest bardzo ważne. Decyzje są dostarczane przez pracow-
ników redzkiego urzędu oraz wysyłane listem poleconym. 
Jeśli listy po dwukrotnym awizowaniu powrócą do nadaw-
cy, są traktowane jako skutecznie doręczone. Teoretycznie 
więc, możliwa jest sytuacja, że nie wiemy, jakie należno-
ści na nas ciążą z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdyż 
z różnych przyczyn nie odebraliśmy listu poleconego. Tu 
rozwiązaniem może być profil zaufany i skrzynka ePUAP.
Informację o wyborze komunikacji przez profil zaufany 
trzeba koniecznie przesłać do urzędu za pośrednictwem 
skrzynki ePUAP, której adres zostanie automatycznie 
przypisany do konkretnej osoby i wykorzystywany do 
korespondencji urzędowej. Przez ePUAP możemy wysłać 
i odebrać pismo w każdym miejscu świata, warunkiem jest 
jedynie dostęp do Sieci. 

UWAGA! W przypadku podatku od nieruchomości, która 
jest własnością kilku osób, wybór elektronicznej formy ko-
munikacji z urzędem muszą zadeklarować wszyscy współ-
właściciele.

500+ DO ZUS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie in-
formuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 września 
2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1981) wnioski o świadczenie 
wychowawcze od 1 stycznia 2022 r. będzie przyj-
mował i rozpatrywał ZUS.

Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie 
– za pośrednictwem bankowości elektronicznej, por-
talu Emp@tia lub PUE ZUS. Świadczenie będzie wypła-
cane wyłącznie na rachunek bankowy podany przez 
osobę uprawnioną.
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Reda z rządowym dofinansowaniem przebudowy 
przejść dla pieszych
Prawie 80 tysięcy złotych otrzyma Reda z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg na przebudowę dwóch przejść dla 
pieszych. Będzie to kontynuacja wcześniejszych działań 
poprawiających bezpieczeństwo dzieci na drodze do szko-
ły, w roku 2019 Gmina wybudowała wyniesione skrzyżo-
wanie i przejście dla pieszych na ulicy Spokojnej. Pierwsze 
to przejście na skrzyżowaniu ulic Łąkowej i Spokojnej, dru-
gie w obrębie skrzyżowania ulic Pawła Bielawy z Aleją Jana 
Pawła II, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 
nr 4. Oba przejścia zostaną doświetlone za pomocą ener-
gooszczędnego oświetlenia LED, a dodatkowo na skrzyżo-
waniu ulic Pawła Bielawy z Aleją Jana Pawła II powstanie 
skrzyżowanie wyniesione, aby wymusić spowolnienie ru-
chu przejeżdżających samochodów. To wiąże się z koniecz-
nością poprawy systemu kanalizacji deszczowej. Umowy 
o dofinansowanie zostały podpisane pod koniec listopada 
i miasto niezwłocznie przystąpiło do wyłonienia wykonaw-
ców prac, które rozpoczną się wiosną. Według harmono-
gramu inwestycje powinny zakończyć się do połowy maja.
Łącznie oba zadania będą kosztować prawie 160 tysięcy 
złotych, z czego prawie połowa stanowi dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

PIĄTKA rośnie w oczach!
Po wyburzeniu części budynku i wykonaniu niezbędnych 
prac ziemnych i zbrojeniowych, zakończono już budowę 
podpiwniczenia. Teraz z każdym dniem możemy obserwo-
wać rosnące mury nowego skrzydła szkoły. 

Za sprawą dwupoziomowego parteru budynek będzie 
funkcjonalnie wkomponowany w rzeźbę terenu. W wyż-
szej części parteru znajdzie się pokój nauczycielski, jadalnia 
i  świetlica. Parter niższej części pomieści sekretariat, ga-
binety dyrekcji, administrację, zaplecze socjalne i gabinet 
terapii indywidualnej. Część niższego parteru zajmie od-
dzielony od reszty placówki oddział zerowy z osobnym wej-
ściem. Powstaną tam dwie sale dydaktyczne wraz z zaple-
czem, toaletami i szatnią. W podpiwniczeniu niższej części 
przewidziano pomieszczenia techniczne oraz szatnię.
Na pierwszym piętrze powstanie 6 sal lekcyjnych wyposa-
żonych w niezbędne zaplecze, bibliotekę i pomieszczenia 
socjalne. Główne wejście do budynku szkoły znajdzie się 
w łączniku między częścią starą i nową.
Rozbudowa szkoły pochłonie ponad 10 mln złotych, z cze-
go 2 787 364 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 123 tys. zł pochodzi ze 
środków PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni, z przeznaczeniem na 
przebudowę wodociągu w ulicy Rekowskiej.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie in-
formuje, iż z dniem 31.01.2022 r. karty przedpłaco-
ne banku Millennium tracą ważność. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o sta-
wienie się do tut. Ośrodka w terminie od 15 stycznia 
2022 r. w celu rozliczenia środków zgromadzonych na 
kartach i odebrania nowej karty.

Dyrektor MOPS w Redzie Jolanta Dampc

INFORMACJA MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W REDZE
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Nowe przystanki na Polnej
MZK Wejherowo informuje, że od 8 stycznia linia nr 18 kur-
suje po zmienionej trasie. Na ulicy Polnej powstały cztery 
nowe przystanki: Przemysłowa 01, Jarzębinowa 01, Trzci-
nowa 01 i Miętowa 01.
Linia nr 18 ma charakter okrężny, co przedstawia poniższy 
schemat. Szczegółowe rozkłady i trasy znajdują się na stro-
nie przewoźnika http://mzkwejherowo.pl

Rekowo Lipowa

Konwaliowa Jaśminowa

Kwiatowa n/ż
Ciechocino

Skautów n/ż

Harcerska n/ż

Graniczna

Podleśna

Rekowo
Lipowa n/ż

Pucka-Nowa

Brzozowa-Szkoła
Wrzosowa

Brzozowa Wiśniowa

Gdańska-Cmentarz
Gdańska-Szkolna

Łąkowa-
-Ośr. Zdrowia

Łąkowa-Osiedle

Cicha n/ż

Rolnicza

Mostowa n/ż

Gdańska-Kościół

Warzywnicza SKM Pieleszewo n/ż Wejherowska n/ż Rzemieślnicza n/ż
OSP n/ż

Gniewowska

Gniewowska-Szkoła

Konopnickiej n/ż

os. Konopnickiej

Cmentarz

Młyńska

Szkolna n/ż

Reda Dworzec PKP

C.H. „Port Rumia”

Jeziorna n/ż

Obwodowa n/ż

Dolna n/ż

C.H. „Port Rumia”-
-Grunwaldzka

Chełmońskiego

Grunwaldzka-Ceynowy n/ż

Rumia Dworzec PKP

Miętowa n/ż

Trzcinowa Przemysłowa n/ż

Jarzębinowa

Pieleszewo Karłowicza

C.H. „Port Rumia”-
-Kosynierów n/ż

Aquapark

Schemat komunikacji miejskiej w Redzie
Public transport network in Reda

Schemat całej sieci MZK Wejherowo
oraz schematy węzłów przesiadkowych
MZK Wejherowo public transport network scheme
and interchange nodes schemes

Schemat nie uwzględnia remontowych zmian tras. 
The scheme does not take into account diversion routes.

Legenda Key to symbols

Linia autobusowa, przystanek
Bus line, bus stop

Przystanek jednokierunkowy 
One-way bus stop

Przystanek „na żądanie”
Request bus stop, please give a sign to a driver!

Wariantowa trasa linii
Variant bus route

Jednokierunkowa trasa linii
One-way bus route

Linia kolejowa ze stacją
Railway line with station 

Stan na: 08.01.2022 r.

Betlejem

Pieleszewo

Marianowo

Ciechocino

Rekowo

Rumia
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24 grudnia 2021 r. OMGGS wybrał najkorzystniejszą 
ofertę w postępowaniu na nowe Mevo, Wybranym wy-
konawcą została hiszpańska firma City Bike Global SA 
w partnerstwie z włoskim producentem rowerów Vai-
moo. Hiszpańska spółka zarządza ponad 30 tysiącami 
rowerów w Finlandii, Szwecji, Francji i Peru.

Nowe Mevo ma być systemem mieszanym z 4099 ro-
werami (1000 rowerów tradycyjnych i 3099 z napędem 
elektrycznym). Nowy system będzie składał się z 717 sta-
cji (wcześniej 660). Nowe stacje pojawią się w Kartuzach, 
Żukowie, Sierakowicach, Pruszczu Gdańskim, Władysławo-
wie, a także w Kosakowie i Kolbudach, które dołączają do 
projektu.
Punkty ładowania powstaną w każdej gminie. Przyszły 
operator zapewni 51 takich punktów. Bateria pozwoli na 
pokonanie 100 km przy jej pełnym naładowaniu. Nowością 
będzie możliwość wypożyczenia i jazdy na rowerze elek-
trycznym z rozładowaną baterią (stawki będą liczone jak 
za rower tradycyjny). Wykonawca będzie również zobowią-
zany do regularnej dezynfekcji rowerów, jeżeli będzie tego 
wymagać sytuacja pandemiczna.
Rowery IV generacji będzie można wypożyczać za pomo-
cą aplikacji mobilnej, urządzeń wyposażonych w techno-
logię NFC lub kart zbliżeniowych, a także przez centrum 
kontaktu. Bez zmian pozostanie również system zwrotu 
rowerów. Można będzie zarezerwować rower na max 
10 minut oraz skorzystać z opcji postoju. Do dyspozy-
cji użytkowników będą 2 rodzaje abonamentów: abo-
nament miesięczny za 29,99 zł oraz roczny za 259 zł. 
W ramach obu abonamentów będzie można każdego dnia 
skorzystać ze 120 min jazdy na rowerze tradycyjnym lub 
60 min na rowerze elektrycznym. Po wyczerpaniu abo-
namentu, każda minuta na rowerze elektrycznym będzie 
kosztować 0,2 zł, na tradycyjnym 0,1 zł. Bez abonamentu 
- będzie można wypożyczyć rower w  taryfie minutowej 
(0,15 zł za minutę jazdy na rowerze tradycyjnym i 0,30 zł 
za minutę na rowerze elektrycznym), a także w taryfie na 
48 h za 59 zł (do wykorzystania dziennie 480 min. jazdy na 
rowerze tradycyjnym i 240 min. na rowerze elektrycznym). 
W ramach jednego konta będzie można wypożyczyć jeden 
rower. Nowe Mevo będzie działało w sezonie 9+3 – przez 9 
miesięcy 100% floty, od grudnia do końca lutego 50% floty.
3 stycznia Nextbike Polska SA w restrukturyzacji złożył od-
wołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na rozstrzygnięcie 
postępowania na nowe Mevo. To już czwarte odwołanie do 
KIO spółki powiązanej z poprzednim operatorem Mevo. 
Nextbike Polska SA w restrukturyzacji brał udział w postę-

Po sesji zimowej egzaminów na stopień nauczyciela 
mianowanego, 16 grudnia 2021 roku zastępca burmi-
strza Łukasz Kamiński oraz kierownik Referatu Oświa-
ty i Spraw Społecznych Piotr Grzymkowski odebrali 
uroczyste ślubowanie i wręczyli akty mianowania 
trzem nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej nr 3, 
Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2 w Redzie.

To osoby bardzo zaangażowane w życie szkoły i swoich 
klas oraz mające na koncie dużo zrealizowanych pomysłów 
i przedsięwzięć. Gratulujemy i życzymy kolejnych stopni 
awansu zawodowego. 

Fot. archiwum SP3, SP6 i ZSP2 w Redzie

ROZSTRZYGNIĘCIE 
POSTĘPOWANIA NA 
NOWE MEVO

WRĘCZENIE AKTÓW 
MIANOWANIA
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Zgodnie z zasadą „Zanieczyszczający płaci”, każdy 
z nas powinien ponosić koszty wywozu i unieszkodli-
wienia wytworzonych przez siebie odpadów. Jednak 
opłata za śmieci nie jest przypisana – tak jak podatki 
- do konkretnej osoby, a do zamieszkiwanej przez nią 
nieruchomości. Dlatego tak ważne jest - poprzez dekla-
rację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi – dokładne ustalenie faktycznej ilości 
mieszkańców danej posesji. Jeżeli mieszkamy w bloku 
– deklarację złoży za nas zarządca budynku. Jeżeli je-
steśmy właścicielem domu – musimy zrobić to sami.

Urząd Miasta w Redzie prowadzi kontrole zgodności de-
klaracji ze stanem faktycznym, czyli rzeczywistą ilością 
osób zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych oraz 
w  lokalach budynków wielorodzinnych. Już po wstępnej 
weryfikacji widać, że częstym błędem jest zaniżenie licz-
by podawanej w deklaracji. Weryfikacja prowadzona jest 
w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł, a mogą to być 
m.in. dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 
500+ oraz zasiłków rodzinnych, dokumenty meldunkowe, 
rejestr wyborców (oświadczenia o miejscu zamieszkania), 
dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy 
i inne. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, właścicie-
le lub zarządcy nieruchomości są wzywani do udzielenia 
wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji. Jeżeli liczba 
osób zamieszkujących nieruchomość ulegnie zmianie, na-
leży niezwłocznie złożyć korektę deklaracji, z  podaniem 
prawidłowych danych. Jeśli wynajmujemy komuś miesz-
kanie, to naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby za-
rządca budynku posiadał aktualne informacje. Niezłożenie 
poprawnej deklaracji może grozić naliczeniem przez gmi-
nę, na mocy decyzji administracyjnej, zaległości wraz z od-
setkami i działaniami egzekucyjnymi. 
Pamiętajmy, że za wywóz odpadów wytworzonych przez 
mieszkańców niezarejestrowanych w systemie płaci gmi-
na, czyli my wszyscy. Im więcej osób uchyla się od obowiąz-
ku płacenia za śmieci, tym więcej zapłacić muszą pozostali.

Szanowni Mieszkańcy Redy!
Pragniemy podziękować Mieszkańcom, którzy sami, 
bez wsparcia urzędników, zlikwidowali przestarzały 
piec, przyczyniając się do zmniejszenia liczby „kopciu-
chów” w Redzie. Takie osoby chcielibyśmy obdarować 
drobnym upominkiem. 

Jeżeli własnym staraniem (bez udziału Urzędu), w latach 
2020-2021, dokonaliście Państwo wymiany kotła na paliwo 
stałe - prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w Redzie 
– pok. nr 10, tel. 58 738 60 90. Do kontaktu zachęcamy rów-
nież te osoby, które realizują takie zadanie obecnie i nie ko-
rzystają z naszej pomocy. Osoby te po udokumentowaniu 
wymiany otrzymają od nas prezent w postaci ekologicz-
nych gadżetów. 
Jednocześnie, w trosce o jakość powietrza w naszym Mie-
ście, gorąco zachęcam właścicieli nieruchomości do jak 
najszybszej wymiany przestarzałych kotłów na paliwo sta-
łe. Pamiętajmy, że czasu jest coraz mniej - terminy zostały 
wskazane w tzw. „uchwale antysmogowej dla miast” (kotły 
pozaklasowe i kl. 1-2: do 1 września 2024 r.; kotły kl. 3 i 4: 
do 1 września 2026 r.).

Z zielonymi pozdrowieniami
BURMISTRZ MIASTA REDY KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI

WERYFIKACJA 
DEKLARACJI 
ŚMIECIOWYCH

DBAM O POWIETRZE 
DBAM O MOJĄ REDĘ

powaniu na nowe Mevo, ale ostatecznie nie złożył oferty. 
KIO w całości odrzuciła odwołanie Nextbike Polska SA w 
restrukturyzacji, więc podpisanie umowy z City Bike Glo-
bal jest możliwe.

UWAGA!
Z dniem 1 stycznia 2022 zmienił się harmonogram wy-
wozu odpadów na terenie Gminy Miasto Reda. Aktualny 
harmonogram znajduje się na stronie internetowej Urzę-
du Miasta w Redzie www.reda.pl oraz w aplikacji BLISKO. 
Harmonogram jest też jest dostępny w Urzędzie w wersji 
papierowej. Dotychczasowe stawki opłaty za śmieci pozo-
stają bez zmian. 
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GMINA MIASTO REDA PROWADZI  
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU 

„CZYSTE POWIETRZE” 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Konsultacje z pracownikiem Punktu 
są możliwe codziennie w godzinach pracy urzędu 

osobiście lub telefonicznie w godzinach: 
pon.-środa – 7:30-15:30 | czwartek – 9:00-17:00 | piątek – 7:30-15:00

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

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

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

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 30 czerwca 2022 roku
  Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie 

prosi o jak najszybsze składanie ww. deklaracji 
•  dla budynków nowych – do 14 dni od daty uruchomienia źródła ogrzewania budynku / spalania 

paliw. 
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Na co?Dla kogo? Forma

DOCIEPLENIE

NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ

DOFINANSOWANIE

czystepowietrze.gov.pl

Dla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim 

budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

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

podłączenie do sieci ciepłowniczej
pompa ciepła powietrze/woda
pompa ciepła powietrze/powietrze
gruntowa pompa ciepła
kocioł gazowy kondensacyjny 
kotłownia gazowa w skład, której wchodzi 
wykonanie przyłącza gazowego instalacji od 
przyłącza do kotła, montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego oraz wykonanie niezbędnej 
dokumentacji projektowej
kocioł olejowy kondensacyjny 
kocioł na węgiel
kocioł zgazowujący drewno
kocioł na pellet drzewny
ogrzewanie elektryczne

- zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, okien, 
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również 
demontaż)

ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 

CIEPŁA

- demontaż oraz zakup i montaż nowej 
instalacji centralnego ogrzewania lub cwu 
(w tym kolektorów słonecznych, pompy 
ciepła wyłącznie do cwu) 

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA 
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
AUDYT ENERGETYCZNY (POD 

WARUNKIEM WYKONANIA 
OCIEPLENIA PRZEGRÓD 

BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA, EKSPERTYZY

•
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
•  

Dotacja

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)

•

•

ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ, INSTALACJI 

DEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA 
CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I WYMIANA NA 

NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

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

• 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
• 
• węgiel brunatny
• paliwa zawierające  

biomasę o wilgotności  
powyżej 20%.

• 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
• 
• węgiel brunatny
• paliwa zawierające  

biomasę o wilgotności  
powyżej 20%.

Na co?Dla kogo? Forma

DOCIEPLENIE

NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ

DOFINANSOWANIE

czystepowietrze.gov.pl

Dla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim 

budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

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

podłączenie do sieci ciepłowniczej
pompa ciepła powietrze/woda
pompa ciepła powietrze/powietrze
gruntowa pompa ciepła
kocioł gazowy kondensacyjny 
kotłownia gazowa w skład, której wchodzi 
wykonanie przyłącza gazowego instalacji od 
przyłącza do kotła, montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego oraz wykonanie niezbędnej 
dokumentacji projektowej
kocioł olejowy kondensacyjny 
kocioł na węgiel
kocioł zgazowujący drewno
kocioł na pellet drzewny
ogrzewanie elektryczne

- zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, okien, 
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również 
demontaż)

ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 

CIEPŁA

- demontaż oraz zakup i montaż nowej 
instalacji centralnego ogrzewania lub cwu 
(w tym kolektorów słonecznych, pompy 
ciepła wyłącznie do cwu) 

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA 
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
AUDYT ENERGETYCZNY (POD 

WARUNKIEM WYKONANIA 
OCIEPLENIA PRZEGRÓD 

BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA, EKSPERTYZY

•
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
•  

Dotacja

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)

•

•

ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ, INSTALACJI 

DEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA 
CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I WYMIANA NA 

NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST 

01 stycznia 2021

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:

Źródło: www.pomorskie.eu/polityka-antysmogowa
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SREBRNA REDA

Grupa Teatralna Reda
Aktorzy wznowili zajęcia. Skład grupy nieco się zmienił. Ru-
szyły próby do nowego spektaklu. Grupa cieszy się ogrom-
nie z dalszej współpracy z reżyserem Piotrem Biedroniem, 
aktorem Teatru Wybrzeże. Nowy projekt można będzie 
zobaczyć już w czerwcu 2022. Będzie to ogromna niespo-
dzianka dla dzieci i nie tylko.

Studenci UTW z uśmiechem wchodzą w Nowy 2022 rok 
i przygotowują się do nowego projektu.

Warsztaty międzypokoleniowe
Studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spotkaniu war-
sztatowym w Fabryce Kultury „Razem przez Pokolenia”.
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SENIORZE! 
W roku 2022 

Zaczynaj każdy dzień uśmiechem…
Nie narzekaj… myśl pozytywnie.

Na złe myśli, pomyśl o czymś bardzo 
przyjemnym…

Niepowodzenia traktuj jak nowe 
doświadczenia…

Doceniaj piękne krajobrazy, ciesz się 
drobnymi rzeczami…

Uwierz w siebie i swoje możliwości…
Ucz się nowych rzeczy, próbuj, 

doświadczaj…
Myśl i realizuj swoje marzenia - wtedy 

pokonasz wszystko!
Przeszłość traktuj jako dobrą lekcję 

na przyszłość!
Zapisz się na nowe zajęcia.
Pomagaj i wspieraj innych!

Tego życzy Redzka Rada Seniorów

Fot. archiwum UTW w Redzie
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KULTURALNA REDA

I MIEJSCE - Anna Krzystanek 

CASSUBIA VISUALES to konkurs na plakat artystycz-
ny – graficzne przetworzenie wzorów kaszubskich na 
współczesną, nieoczywistą i nowatorską formę, ma-
jący na celu promowanie współczesnych, a także tra-
dycyjnych technik graficznych oraz propagowanie Ka-
szubskiego folkloru.

Ideą konkursu w roku 2021 była transformacja tradycyjne-
go wzoru kaszubskiego na uwspółcześnioną formę wizual-
ną. Inspirowanie do poszukiwania i odkrywania motywów 
kaszubskich, a także między innymi pozyskanie prac gra-
ficznych o wysokim poziomie artystycznym. W konkursie 
w bieżącym roku udział wzięło 26 osób, nadsyłając łącznie 
46 prac konkursowych.
Jury w składzie: przewodnicząca – Benita Grzenkowicz-
-Ropela (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – 
Pomorskiej w Wejherowie), Karol Formela (Wejherowskie 
Centrum Kultury) oraz Dorota Dobrzyńska (Fabryka Kultu-
ry w Redzie) przyznało nagrody: 
KATEGORIA 1 – PROMOCJA REGIONU POMORZA ORAZ 
WZORNICTWA KASZUBSKIEGO W ARTYSTYCZNEJ, NO-
WATORSKIEJ, NIEOCZYWISTEJ FORMIE PLAKATY ARTY-
STYCZNEGO 
• I MIEJSCE - Julia Barczewska 
• II MIEJSCE - Dawid Sikora 
• III MIEJSCE - Anna Chyla 
• WYRÓŻNIENIE - Martyna Frąckowiak, Emilia Siwek 

KATEGORIA 2 – PRZETWORZENIE NA JĘZYK WSPÓŁCZES-
NEJ SZTUKI WIZUALNEJ TRADYCYJNEGO WZORNICTWA 
HAFTU KASZUBSKIEGO 
• I MIEJSCE - Anna Krzystanek 
• II MIEJSCE - Klaudia Cisek 
• III MIEJSCE - Anna Dzido 
• WYRÓŻNIENIE - Igor Gonera 

Od 15 stycznia do 19 marca Fabryka Kultury, razem 
z  Fundacją WIEM I UMIEM, prowadzą bezpłatne war-
sztaty dla seniorów i nie tylko. Głównym celem pro-
jektu jest nawiązanie dialogu międzypokoleniowego 
seniorów i młodzieży. 

 „Razem przez Pokolenia” to projekt dla każdego, kto 
chciałby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, jest 
ciekawy świata i drugiego człowieka. Program warsztatów 
składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona za-
gadnieniom cyfrowym, uczestnicy dowiedzą się, co to jest 
fact-checking, jak szukać w Internecie ciekawych i wartoś-
ciowych treści, jak popularne emotki i krótkie wiadomości 
tekstowe mają się do poprawności języka polskiego oraz 
jak zadbać o bezpieczeństwo w Sieci. Poruszone zostaną 
też takie zagadnienia, jak właściwa organizacja czasu, stres 
informacyjny i uzależnienia behawioralne.
Druga część projektu koncentruje się na poprawie jakości 
wzajemnej komunikacji. Tu uczestnicy będą pracować nad 
takimi zagadnieniami, jak: elementy składowe komunika-
tu, komunikacja werbalna i niewerbalna, szumy i bariery 
komunikacyjne, a także rozpoznawanie wartości i potrzeb 
rozmówcy. Pojawią się też metody rozwiązywania proble-
mów międzypokoleniowych.
Spotkania prowadzi doświadczony psycholog Angelika 
Sadkowska. Obowiązują wcześniejsze zapisy, liczba miejsc 
jest ograniczona. Szczegóły na www.fabrykakultury.pl oraz 
Facebook /fabrykareda

16 stycznia w Fabryce Kultury w Redzie odbył się kon-
cert kolęd w wykonaniu Krystyny Stańko z zespołem.

Obdarzona oryginalną barwą głosu Krystyna Stańko za-
hipnotyzowała widownię. Nie obyło się bez bisu, auto-
grafów na płytach i zdjęć z fanami. Artystce towarzyszyli 
Dominik Bukowski (wibrafon, marimba) i Piotr Lemańczyk 
(kontrabas, gitara basowa).
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„CASSUBIA 
VISUALES” 2021

„RAZEM PRZEZ 
POKOLENIA” 

JAZZ W FK
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KULTURALNA REDA SPORTOWA REDA

I FESTIWAL MODELI 
KARTONOWYCH 
W REDZIE

2-3 kwietnia 2022 Zapraszamy na pierwszą edycję Fe-
stiwalu Modeli Kartonowych. 

Festiwal będzie okazją do spotkania się ludzi zafascyno-
wanych modelarstwem kartonowym. Nie zabraknie czasu 
na integrację z twórcami. Przewidujemy wystawę makiety 
kolejowej oraz giełdę wydawców. Głównym punktem festi-
walu będzie konkurs modelarski.
Jeśli jesteś twórcą, modelarstwo to twoje hobby i prag-
niesz pokazać swoje prace to zapraszamy do uczestnictwa 
w konkursie!
Wszystkie szczegóły znajdziesz w regulaminie imprezy:
https://fabrykakultury.pl/assets/uploads/2022/01/I-FESTI-
WAL-MODELI-KARTONOWYCH-W-REDZIE-REGULAMIN.pdf
Oraz na stronie i Facebooku Fabryki Kultury
Chcemy promować modelarstwo jako ciekawą formę spę-
dzania wolnego czasu!
Organizatorzy wydarzenia:
• Fabryka Kultury Reda
• NutOnlyPapercraft
• Portal Kartonowa Kolej

AP JEDYNKA REDA NA 
TURNIEJACH GRIFFIN CUP

Do eliminacji przystąpiły 24 drużyny. Redzki klub star-
tował z rocznikami 2009 i 2010.

KEliminacje w roczniku 2010 zostały rozegrane 28 listopada 
w Pelplinie, AP Jedynka Reda zajęła 3 miejsce, zdobywając 
24 bramki, a tracąc tylko 2 gole. Królem strzelców turnieju 
został nasz zawodnik Jan Jarzemski z 10 trafieniami. Tytuł 
najlepszego gracza turnieju również trafił do Redy – do Ju-
liana Bronera. W turnieju finałowym, 15 stycznia w Kwidzy-
nie, AP Jedynka Reda zajęła 2 miejsce, przegrywając finał 
0:1 po bardzo zaciętym i emocjonującym meczu. Królem 
strzelców turnieju finałowego został ponownie Jan Jarzem-
ski. W roczniku 2009 eliminacje zostały rozegrane 11 grud-
nia w Luzinie, zajęliśmy 1 miejsce, kończąc turniej ze sto-
sunkiem bramek 21:2. Królem strzelców został zawodnik 
AP Jedynka - Nikodem Bochentyn, który 9 razy pokonywał 
bramkarzy rywali. Finał wojewódzki rozegrano 9 stycznia 
w Trąbkach Wielkich. Reda zajęła 2 miejsce, ulegając Gry-
fowi Tczew. Nikodem Bochentyn zdobył tytuł najlepszego 
zawodnika turnieju. 
Finalnie drużyny AP Jedynka Reda zajęły w obu katego-
riach drugie miejsce w województwie pomorskim. W każ-
dym z turniejów nasi zawodnicy zdobywali indywidualne 
wyróżnienia. 
Turnieje GRIFFIN CUP organizowane są przez Pomorski 
Związek Piłki Nożnej, pod patronatem Prezesa związku – 
Radosława Michalskiego.
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SPORTOWA REDA
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ROZBIEGANA REDA II 

ŚWIĄTECZNIE GRANIE 
Z MOSIR REDA
– TRZY GRUDNIOWE WYDARZENIA 
PRZYGOTOWANE SPECJALNIE DLA 
MIESZKAŃCÓW

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OPEN
28 grudnia, w zimowej aurze i w niskiej temperaturze, na 
orliku MOSiR rozegrano turniej piłki nożnej. Zgłosiły się 
trzy ekipy: FC Classy Guys, Inter Reda oraz Kaszuby Poł-
chowo. Warunki nie pozwalały na kombinacyjne akcje, ale 
nie brakowało fantastycznych strzałów oraz interwen-
cji bramkarzy. Mecze były rozgrywane systemem „każdy 
z każdym” i trwały po 15 minut. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Kaszuby Połchowo (Ad-
rian Orański, Stanisław Darga, Maciej Rosalewski, Jakub 
Riebandt, Wiktor Zawielak, Michał Hewelt, Jan Rosentranz) 
wygrywając dwa spotkania i nie tracąc przy tym żadnej 
bramki.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został kapitan drużyny 
Kaszuby Połchowo Maciej Rosalewski - autor najładniejszej 
i najważniejszej bramki.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
29 grudnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Re-
dzie odbył się Turniej Piłki Siatkowej w kategorii OPEN. Do 
turnieju zgłosiło się 6 zespołów, rywalizacja przebiegała 
w dwóch grupach po trzy drużyny. Najlepszym zespołem 
okazała się ekipa UKS 1 Reda I, która nie dała szans ry-
walom i wygrała wszystkie swoje pojedynki. Dla pierwszej 
trójki przygotowano pamiątkowe puchary oraz medale 
ufundowane przez MOSiR i Miasto Reda. Najlepszym za-
wodnikiem został wybrany Karol Richert z drużyny UKS 
1 Reda. 
Skład UKS 1 Reda I: 
Karol Richert, Rafał Grzenkowicz, Michał Długozima, Do-
minik Szadach, Andrzej Pipka, Romuald Toruń, Piotr Sko-
wroński, Cyprian Browarczyk-Bogdziewicz.

PIŁKARSKA TALENTIADA DLA DZIECI
30 grudnia odbył się turniej piłki nożnej dla dzieci. Formuła 
turnieju polegała na tym, że w każdym z meczów zawod-
nicy losowo dobierali kolegów ze swojej drużyny. Za zwy-
cięstwo zawodnicy otrzymywali 10 punktów, a za remis 5. 
Niezależnie od wyniku spotkania, za każdą bramkę zdo-
bytą przez swój zespół zawodnicy otrzymywali 1 punkt. 
W rywalizacji uczestniczyło 34 młodych zawodników i za-
wodniczek. Wszyscy zostali nagrodzeni okolicznościowym 
medalem, a także słodkim upominkiem. Zwyciężył Julian 
Broner, który otrzymał pamiątkową statuetkę. 

Zakończyło się grudniowe wyzwanie biegowe ”Rozbie-
gana Reda II”. 
Zwycięzcą został Karol Dragan, który w grudniu przebiegł 
w sumie 500 km. Wśród Pań najlepsza była Izabela Miel-
carek z wynikiem 155,01 km. W kategorii Dziecko do lat 16 
odnotowaliśmy również bardzo dobre wyniki, a najlepszy 
wynik należy do Blanki Dragan – 180 km!!! Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w naszej za-
bawie.

fot. Bartłomiej Białobrodzki

fot. Bartłomiej Białobrodzki
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Styczeń dla naszych przedszkolaków był miesiącem prób 
i  przygotowań do występu z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Każde dziecko chciało swoim występem pokazać, jak bar-
dzo kocha swoich dziadków. Dzieci uczyły się piosenek, 
wierszy i tańców, a każda grupa, oprócz występów, przy-
gotowała dla swoich kochanych babć i dziadków drobne 
upominki, kształtując tym samym zdolności manualne oraz 
rozwijając wyobraźnię. Wszystkie dzieci włożyły w pracę 
całe swoje serca!

Konkurs „Ekologiczna ozdoba choinkowa” 
Dzieci wraz z Rodzicami wzięły udział w konkursie plastycz-
no-technicznym pt. „Ekologiczna ozdoba choinkowa”, zor-
ganizowanym przez nauczycielki gr III i IV. Celem konkursu 
było kształtowanie postawy dzieci wobec sztuki i tradycji 
kulturowej, związanych z okresem Świąt Bożego Narodze-
nia. Przedszkolaki wykazały się kreatywnością, a prace 
były niepowtarzalne i wyjątkowe. Konkurs miał charakter 
proekologiczny, zatem podopieczni wzbogacili swoją wie-
dzę na temat recyklingu i poznali sposoby powtórnego wy-
korzystania odpadów. Wpłynęło ponad czterdzieści prac, 
które pięknie zdobiły naszą dużą, żywą choinkę. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki. 

Akcja „Szlachetna Paczka”
Pełnym sukcesem zakończyliśmy akcję „Szlachetna Pacz-
ka”, której koordynatorkami były nauczycielki grupy IV 
„Żabki”. Cieszy fakt, iż tyle życzliwości, serca i dobroci moż-
na było zaobserwować podczas akcji, która zjednoczyła 
naszą przedszkolną społeczność. Zebraliśmy sporą ilość 
artykułów żywnościowych, środków czystości, odzieży 
i zabawek. To, co udało się zrobić wspólnymi siłami, było 
niesamowite. Wszyscy grali w jednej drużynie, której hasło 
to: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Swoim za-
angażowaniem Rodzice pokazali dzieciom, że należy nieść 
mądrą, wielką pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodzina, która każdego 
dnia walczy o lepsze jutro, otrzymała nadzieję i możliwość 
do samodzielnego poradzenia sobie w życiu. Przygotowana 

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2

W tym roku dzieci z naszego przedszkola realizują szereg za-
dań związanych z malarstwem, biorąc udział w ogólnopol-
skim projekcie „Zabawa ze sztuką”, propagującemu sztukę 
w korelacji z kompetencjami kluczowymi i zgodnie z  za-
łożeniami pedagogiki freblowskiej. W styczniu, w ramach 
projektu starsza grupa zapoznała się z dziełami Wojciecha 
Fangora, a następnie w ramach projektowych zadań wyko-
nała eksperyment „malowanie na mleku”, ukazując podo-
bieństwo ich wytworów do dzieł malarza. Młodsza grupa 
pięciolatków poznała dzieła Henriego Matisse, który ukazy-
wał piękno i harmonię przy użyciu nożyczek i kolorowego 
papieru, tworząc niesamowite eksponaty. Tym samym nasi 
wychowankowie wcielili się w rolę artysty, tworząc własną 
pracę inspirowaną wykorzystywaną przez niego techniką 
oraz realizując kolejne zadanie z założeń projektu. 
Dzisiejszy świat to miejsce, w którym korzystanie z urządzeń 
mobilnych z dotykowymi ekranami jest czymś zupełnie po-
wszechnym. Nasze przedszkole w tym roku szkolnym zostało 
wyposażone w kolejne tablice interaktywne. Dają one możli-
wość pokazania dzieciom jak korzystać ze współczesnej elek-
troniki, i to w formie bezpiecznej zabawy. Nauczyciele z powo-
dzeniem wspomagają się tego typu urządzeniami w procesie 
kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym. Szeroki wachlarz 
możliwości sprawia, że zajęcia stają się dla dziecka bardziej 
atrakcyjne, pozwalając jednocześnie zaangażować wycho-
wanków do bardziej wytężonej pracy i ćwicząc ich kompeten-
cje niemal we wszystkich sferach. 

Tekst Małgorzata Latańska, 
fot. archiwum Przedszkola nr 1 w Redzie
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Tekst Aleksandra Meironke, 
fot. archiwum Przedszkola nr 2 w Redzie

Jasełka
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, pełen ra-
dości i rodzinnych spotkań. O tę świąteczną atmosferę 
w przedszkolu zadbały w tym roku dzieci z grupy IV „Żab-
ki”, które 22 grudnia zaprezentowały całej przedszkolnej 
społeczności przygotowywane od kilku tygodni Jasełka pt. 
„Maleńka miłość w żłobie śpi..”. Podczas występu przed-
szkolaki przedstawiły swoją opowieść o narodzinach Je-
zusa, oprawioną kolędami. Piękna scenografia nawiązują-
ca do Betlejem oraz stroje przedszkolaków były idealnym 
dopełnieniem całego przedstawienia. Mali artyści z dużym 
przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role, pre-
zentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Za występ 
otrzymali gromkie brawa od publiczności oraz wyrazy 
uznania i podziękowania od Pani Dyrektor Reginy Klein. 
Zwieńczeniem występu były życzenia świąteczne i nowo-
roczne skierowane przez Panią Dyrektor do dzieci i pracow-
ników przedszkola. Wszystko to sprawiło, że w przedszkolu 
zapanował uroczysty i nastrojowy klimat Świąt Bożego Na-
rodzenia. 

Mikołajki w grupie 0 c
Mikołajki to bardzo radosny dzień. Dzień Świętego Mikoła-
ja świętowały również dzieci z grupy 0c. Od samego rana 
wchodziły do klasy w czerwonych strojach, z mikołajkowy-
mi czapeczkami, rogami, noskami renifera i innymi gadże-
tami – czym wywoływały lawinę uśmiechów i zachwytów 
nauczycielki oraz dzieci. To miał być, i był fantastyczny 
dzień. Było mnóstwo zabaw, między innymi dzieci uciekały 
przed złośliwym Grinchem, który je zamrażał (z odsieczą 
przybywał nie kto inny, jak Św. Mikołaj właśnie), sterowa-
ły zaprzęgiem reniferów, tańczyły mikołajkową salsę, peł-
ne skupienia przekazywały sobie dzwonek Mikołaja w taki 
sposób, by on nie zadzwonił, dodawały z reniferem, wyko-
nały pracę plastyczną przy użyciu plasteliny. Najwięcej ra-
dości i emocji było podczas sesji zdjęciowej w mikołajkowej 
fotobudce, którą specjalnie dla dzieci przygotował jeden 
z rodziców, a także podczas wizyty Świętego Mikołaja i wrę-
czania upominków.

Wychowawczynie: Izabela Oberzig, Paulina Kita

Przedstawienia jasełkowe i wigilie
W okresie przedświątecznym w grupach przedszkolnych 
odbyły się tradycyjne spotkania wigilijne. Każda grupa 
zaprezentowała na nich swoje przedstawienia – historie 
o  Narodzeniu Pana Jezusa, czyli Jasełka. Spektakle były 
wypełnione muzyką, kolędami, piosenkami zimowo-świą-
tecznymi. Mali artyści z zaangażowaniem wcielali się w role 
Świętej Rodziny, pastuszków, aniołów, trzech króli. 
Ponieważ, ze względu na pandemię, dzieciom nie mogli 
w tych spotkaniach towarzyszyć rodzice, panie wychowaw-
czynie nagrywały przedstawienia, żeby je potem przesłać 
rodzinom do wspólnego obejrzenia. Po Jasełkach dzieci 
wraz z wychowawczyniami i panią opiekunką spędziły czas 
przy uroczyście nakrytym stole, wprowadzając się już w ro-
dzinną atmosferę Świąt.

Tekst, fot. archiwum ZSP2

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 3

przez Rodziców PACZKA, to coś więcej niż pomoc material-
na. To znak, że potrzebujący są ważni dla nas. Nie jesteśmy 
obojętni na ludzi, którzy potrzebują pomocy drugiego Czło-
wieka. Wspólnie sprawiliśmy, że wyjątkowy czas Świąt Bo-
żego Narodzenia dla wielu potrzebujących osób i rodzin był 
spokojniejszy i radosny.
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Akcja charytatywna – Dzień Pluszowego Misia 
Od kilku lat w naszej szkole tradycją już jest, że przy okazji 
obchodów Dnia Misia, najmłodsi pomagają chorym dzie-
ciom. Podczas tegorocznej akcji, podobnie jak w ubiegłym 
roku, chcieliśmy pomóc naszemu starszemu koledze Łuka-
szowi, który w ubiegłym roku bardzo ciężko zachorował. 26 
listopada przedszkolaki, robiąc sobie zdjęcia w fotobudce 
z okazji „Dnia Pluszowego Misia”, zbierały pieniądze, by 
wspomóc dalsze, kosztowne leczenie Łukasza. W tym roku 
w akcji wzięła udział również klasa 5B, do której chodzi Łu-
kasz. Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że 
najmłodsi z grup: LISKI 04, JEŻYKI 04, ŻABKI 05, BIEDRON-
KI 06A, MOTYLKI 06B oraz KLASA 5B zebrały łącznie 1400 
zł. Pragniemy w imieniu organizatorek i uczestników akcji 
złożyć bardzo serdeczne podziękowania wszystkim przed-
szkolakom i klasie 5B, oraz ich rodzicom i wychowawczy-
niom, za zaangażowanie w pomoc dla Łukasza, który od po-
nad półtora roku dzielnie stawia czoła chorobie. Łukaszu, 
jesteś wspaniałym chłopcem i naszym wzorem w dążeniu 
do celu. Tęsknimy za Tobą i czekamy na Twój powrót do 
koleżanek i kolegów z klasy oraz ze szkoły. Szczególne po-
dziękowania składamy sponsorowi akcji, naszemu wielolet-
niemu Przyjacielowi szkoły, Panu Robertowi Jop ze studia 
fotograficznego: „PAN ROBERT FOTOGRAFIA” z Redy, który 
od samego początku trwania wszystkich akcji charytatyw-
nych związanych z fotobudką i Dniem Pluszowego Misia 
wspiera nas nieprzerwanie. 

Z wyrazami wdzięczności, organizatorki akcji: 
Ewa Bobrowska i Patrycja Paczoch

Świąteczny kiermasz charytatywny w ZSP2
Okres przedświąteczny to zwykle czas akcji charytatyw-
nych. Tradycyjnie, w ZSP2 zorganizowaliśmy Szkolny Kier-
masz Świąteczny. Od 1 do 16 grudnia, w szkole można było 
zakupić piękne kartki, ozdoby świąteczne i drobne upomin-
ki, wszystkie wykonane przez dzieci (czasem z pomocą ro-
dziców). 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, nauczycieli 
i rodziców, zebraliśmy 2430 zł, które zostały przeznaczone 
na zakup prezentów świątecznych dla dzieci z parafii p.w. 
Jezusa Miłosiernego w białoruskiej miejscowości Postawy.

Cyfrowa edukacja w szkole i świetlicy szkolnej
Od września klasa III d uczestniczy w ogólnopolskim pro-
gramie edukacyjnym MegaMisja, podnoszącym cyfrowe 
kompetencje nauczycieli i pomagającym dzieciom odkryć 
dobre i bezpieczne strony technologii. 
We wrześniu uczniowie wykonywali zadania związane z po-
skromieniem Psotnika – sztucznej inteligencji, która na-
mieszała w systemach komputerowych. Wraz z dwojgiem 
przyjaciół Julką i Kubą, dzieci przemierzają wirtualny świat 
Cyfrowego Laboratorium. Uczą się, jak rozróżniać różne 
źródła informacji, oceniają, które informacje są przydatne, 
wiedzą, że obcym nie udziela się wszystkich informacji na 
swój temat. Rozumieją, po co stosuje się awatary i nicki. Re-
alizując kolejne wyzwania uczniowie nauczyli się, jak uży-
wać emotikonów, poznali słowo „plagiat”, dowiedzieli się, 
jak chronić swoją prywatność, poznali prawa dziecka.
W międzyczasie mali odkrywcy uczą się tworzenia i obróbki 
prostych grafik, dźwięków i filmów, potrafią wykonać pre-
zentację swoich prac.

Mikołajki
6 grudnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Mikołaj-
ki. Tego dnia w ubiorze dzieci dominował kolor czerwony 
i świąteczne elementy. Centralnym punktem zajęć każdej 
grupy było wspólne udekorowanie choinki. Tradycyjnie już 
na Biedronki, Motylki, Żabki, Liski i Jeżyki czekały także upo-
minki od św. Mikołaja, a w trakcie dnia pojawiły się pierw-
sze aktywności nawiązujące tematyką do zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia nawet pogoda dopisa-
ła i pojawił się pierwszy śnieg. Świąteczna atmosfera udzie-
liła się naszym przedszkolakom i wszyscy z niecierpliwością 
czekamy już na gwiazdkowe prezenty.

Daria Pawlaczyk

CO SŁYCHAĆ 
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Nowi czytelnicy w bibliotece SP3
W dniach 8.12 – 14.12 w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 
odbyła się uroczystość „Pasowania na czytelnika” uczniów 
z czterech klas pierwszych. Dzieci w odświętnych strojach 
przybyły do biblioteki, by stać się jej czytelnikami i móc ko-
rzystać z jej księgozbioru. Zapoznały się z regulaminem bi-
blioteki; godzinami jej otwarcia; ułożeniem książek na rega-
łach oraz rozmawiały o tym, w jaki sposób należy szanować 
książki. Uczniowie wzięli również udział w scence pokazu-
jącej, w jaki sposób wypożycza się książki. Nastąpiło także 
złożenie uroczystej przysięgi i dzieci zostały czytelnikami. 
Po podpisaniu swoich kart czytelniczych wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, książeczki oraz zakładki. 

Tekst i fot. Teresa Dopke

Rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu z Historii
14 stycznia 2022r. w Szkole Podstawowej nr 3, tradycyj-
nie już, odbył się rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu 
z  Historii. Udział w nim wzięło 33 uczniów z powiatów wej-
herowskiego i puckiego. Uczniowie zostali uroczyście po-
witani przez p. dyrektor Justynę Zabrodzką. Następnie pod 
czujnym okiem komisji konkursowej w składzie: Barbara 
Stenzel- przewodnicząca, Teresa Brunath i Anna Zwierzy-
cka-Richert, uczestnicy rozwiązywali zadania obejmujące 
wiedzę ze wszystkich epok historycznych. Po sprawdzeniu 
prac, komisja wytypowała 8 uczniów do etapu wojewódz-
kiego konkursu. Ich nazwiska zostaną jednak ogłoszone 
dopiero przez wojewódzką komisję konkursową.

Tekst i fot. Barbara Stenzel

CO SŁYCHAĆ W SP 3

„W krainie piernika i Kopernika” – wycieczka w ramach 
programu „Poznaj Polskę”
Podczas wycieczki uczniowie klas III poznali Toruń. Pro-
gram wyjazdu obejmował zwiedzanie urokliwych uliczek 
z zabytkowymi zabudowaniami toruńskiego Starego i No-
wego Miasta. Trasa zwiedzania wiodła Drogą Królewską, 
przez rynek z gotyckim Ratuszem, Piernikową Aleją Gwiazd, 
Bulwarem Filadelfijskim. Uczniowie dowiedzieli się o histo-
rii powstania i rozwoju miasta, o jego ważnej roli handlowej 
i politycznej w czasach hanzeatyckich. W Muzeum Domu 
Mikołaja Kopernika poznali najważniejsze fakty z życia 
najsłynniejszego polskiego astronoma. W Muzeum Toruń-
skiego Piernika grupa wzięła udział w warsztatach, podczas 
których dzieci miały okazję poznać tajniki wyrobu pierni-
ków i upiekły własne pierniki. Na zakończenie wizyty w To-
runiu uczniowie odwiedzili toruńskie Planetarium, gdzie 
obejrzeli seans „Meteoplanet”. 
Wyjazd był dla dzieci bardzo atrakcyjny, szczególnie dzięki 
ciekawemu połączeniu treści historycznych, poznawczych 
z zajęciami warsztatowymi.

Tekst i fot. J. Słuszewska-Grychta

Pomorska Liga Zadaniowa
Troje uczniów SP2 zakwalifikowało się do etapu wojewódz-
kiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”. Są to: 
Martyna Gawlikowska (kl. VIII b) z biologii oraz Leon Brucki 
(VIII a) i Maksymilian Osak (VIII d) z przedmiotów kształcą-
cych kompetencje społeczne. Gratulujemy i trzymamy kciu-
ki za etap wojewódzki! :)

Za wykonywane zadania grupa otrzymuje nagrody. Po 
pierwszym etapie, za zdobyte „diamenty” dzieci otrzyma-
ły m.in. bloki, farby, plastelinę, zestawy kreatywne, pędzle, 
kubki, kredki, pisaki i kolorowanki. Po etapie drugim klasa 
wzbogaciła się o nowoczesny tablet, zestawy książek i gier 
planszowych. Przed klasą III d kolejne wyzwania, na które 
z niecierpliwością czekają!!!

W. Mosińska

STYCZEŃ 2022 REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY   •   19



CO SŁYCHAĆ W SP 4 CO SŁYCHAĆ W SP 5

Odwiedziny niezwykłego gościa!
Z okazji Mikołajek, w naszej szkole pojawił się niezwykły gość 
– mianowicie św. Mikołaj. A tę zaszczytną rolę odegrał nikt 
inny, jak Zastępca Burmistrza Miasta Redy – Łukasz Kamiń-
ski, który pojawił się w asyście pomocników: kierownika Re-
feratu Oświaty Piotra Grzymkowskiego i radnego Rady Miej-
skiej Leszka Hebla. Pan radny w drugiej części dnia godnie 
go zastąpił. Nasi honorowi goście wraz z dyrekcją oraz prze-
wodniczącą Rady Rodziców Panią Marią Kiedrowską, spra-
wili dzieciom tego dnia ogromną przyjemność, odwiedzając 
ich w swoich klasach oraz rozdając czekoladowe miniatury 
św. Mikołaja. Dzieci podrywały się z ławek na dźwięk dzwon-
ków Mikołaja, które wybrzmiewały na szkolnym korytarzu. 
Radości było co niemiara! Najmocniej odczuwalne to było 
wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły, tj. przedszkola-
ków. Chyba spodziewały się tej najważniejszej w roku wizyty, 
gdyż z laurkami w rękach oraz piękną piosenką na ustach 
powitały św. Mikołaja.
Nasi goście wręczyli także ogromną torbę wypełnioną grami 
i puzzlami świetlicy szkolnej, za co serdecznie dziękujemy. 
Zapewne miło wypełnią czas wolny dzieciom.
Wszyscy pracownicy naszej szkolnej społeczności zasłużyli 
tego dnia na miły, słodki akcent w postaci ciast, aromat któ-
rych podczas porannego wypiekania roznosił się apetycznie 
po wszystkich zakamarkach szkoły. Tego dnia nikt nie dostał 
rózgi, ale to chyba wiadome.

Tekst Monika Halczak-Lewandowska, fot. Agnieszka Gomułka

Niecodzienne lekcje w bibliotece
Uczniowie klas III uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych 
z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. 
Kamishibai  (kami = papier, shibai = sztuka) to wywodząca 
się z Japonii sztuka głośnego czytania i opowiadania. Tech-
nika ta wykorzystuje kartonowe plansze z ilustracjami oraz 
drewnianą skrzynię, która przypomina teatr marionetkowy. 
Ilustracje opowiadają historię, a każda plansza przedstawia 
kolejny fragment opowieści. Kamishibai to inaczej „papiero-
wy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” albo 
„teatrem narracji”. Uczniowie podczas spotkań w bibliote-
ce wzięli udział w przedstawieniu teatrzyku kamishibai pt.: 
”Brzydkie kaczątko”. Przekonali się, że ta niewielkich roz-
miarów drewniana „skrzynka” stanowi interesującą i  no-
watorską formę spotkania z książką. Na innych lekcjach bi-
bliotecznych zadaniem uczniów było stworzenie ilustracji 
do wybranego fragmentu tekstu pt.: „Żyrafie śniadanie pod 
Baobabem”. Ogromne zaangażowanie dzieci zaowocowało 
pięknymi pracami. Zostały one następnie zaprezentowane 
w teatrzyku kamishibai w kilku odsłonach.

Tekst Ewa Miotke, fot. Teresa Golińska

I miejsce dla naszej szkoły w konkursie wojewódzkim!
30 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Mogę 
zatrzymać COVID 19 – wszyscy łapiemy oddech”, który zo-
stał zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
i Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Jedynki” we współ-
pracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Ozorkowie, a my jako 
szkoła zaprzyjaźniona podjęliśmy się udziału ww. konkursie. 
Celem konkursu było uświadomienie uczniom jakie zagroże-
nie niesie ze sobą wirus oraz jaka jest rola działań profilak-
tycznych i prozdrowotnych. Konkurs polegał na opracowaniu 
krótkiej formy artystycznej w postaci inscenizacji teatralnej 
o powyższej tematyce. Nasza szkoła zdobyła I miejsce w ka-
tegorii – Przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej. 

Karolina Bąkowska, Monika Patek
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Akcja „Kartki Świąteczne dla Szpitala”
W klasie 2b, pod kierunkiem wychowawcy klasy Edyty Cze-
sak oraz nauczyciela wspomagającego Pani Beaty, została 
przeprowadzona akcja pt.: „Kartki Świąteczne dla Szpitala”. 
Dzieci własnoręcznie wykonały kartki świąteczne, które zo-
stały przekazane personelowi szpitala, lekarzom i pacjentom 
(tym dużym i tym małym) oddziału Otolaryngologicznego 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dzięku-
jemy za zaangażowanie w akcję nauczycielowi wspomagają-
cemu Adrianie Janor z naszej szkoły oraz Magdalenie Dłużak 
wychowawcy z klasy I a Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Dębogórzu, a także seniorom z Klubu Seniora z Kosakowa za 
przyłączenie się do akcji.

Warsztaty garncarskie na zajęciach języka kaszubskiego
Na zajęciach języka kaszubskiego rozpoczęły się warsztaty
lepienia w glinie. Tym razem dzieci lepiły kaszubskie kubki, 
które po ulepieniu zostały wypalone w odpowiedniej tem-
peraturze w specjalnym piecu, następnie pomalowane i ze-
szkliwione. Efekt końcowy był niesamowity. Warsztaty z gli-
ną cieszą się ogromnym powodzeniem, dzieci już czekają na 
kolejne! 

Źródło: www.sp6reda.szkolna.net

Warsztaty ekologiczne w Urzędzie Miasta
3 grudnia 2021 r. uczniowie klasy 2 wraz z wychowawczynią 
Bogusławą Paszowską i panią Celiną Dawidowską oraz panią 
Katarzyną Więzowską po raz kolejny wybrali się do redzkie-
go Urzędu Miasta.
Tym razem wzięliśmy udział w warsztatach pt. „Segregacja 
odpadów”. Na początku obejrzeliśmy filmiki edukacyjne, by 
zapoznać się z wiadomościami o konieczności i sposobach 
segregacji odpadów, w większości było to przypomnienie 
tej wiedzy. Następnie wzięliśmy udział w quizie odpowiada-
jąc na szereg pytań. Kolejnym etapem był mały sprawdzian 
– musieliśmy posegregować śmieci. Zadanie to polegało 
na ułożeniu ilustracji przedstawiających różne odpady we 
właściwych pojemnikach, którymi były kartki w odpowied-
nich kolorach (wcześniej musieliśmy je prawidłowo opisać). 
Ze wszystkim poradziliśmy sobie znakomicie, co dowodzi, że 
temat nie jest nam obcy.

Po krótkim poczęstunku, jaki był dla nas przygotowany, pa-
nie urzędniczki oprowadziły nas po budynku urzędu, aby 
każdy z nas wiedział, kto w nim pracuje i jakiego rodzaju 
sprawy mogą załatwić tu mieszkańcy. Odwiedziliśmy m.in. 
pana burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego i jego zastęp-
ców: Halinę Grzeszczuk i Łukasza Kamińskiego, którzy opo-
wiedzieli nam oni o swoich zadaniach i odpowiedzieli na na-
sze pytania. Zobaczyliśmy również plan rozbudowy naszej 
szkoły i próbowaliśmy odczytać jego schemat. Bardzo nam 
się podoba nowa szkoła, już nie możemy się doczekać. Na 
pożegnanie otrzymaliśmy super upominki, za które ucznio-
wie serdecznie dziękują. Mamy nadzieję, że Urzad Miasta 
zorganizuje dla nas kolejne ekologiczne przygody!  

Tekst i fot. Bogusława Paszowska
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Budżet Gminy
Dochody i wydatki

Dochody bieżące

1. Udział procentowy w PIT i CIT

2. Podatki lokalne
3. Subwencje i dotacje z budżetu państwa

2

Dochody 
inwestycyjne

3

1. Sprzedaż majątku
2. Zaciągnięte kredyty
3. Dofinansowania rządowe

LEKCJA OBYWATELSKA NR 1 

TEMAT: Miejski budżet
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Wydatki bieżące

1. Finansowanie działalności szkół 
podstawowych i przedszkoli

2. Pomoc społeczna
3. Remonty dróg, chodników, szkół i 

przedszkoli
4. Kultura i sport
5. Organizacje pozarządowe
6. Obsługa kredytów (odsetki)

4Wydatki bieżące można pokrywać wyłącznie z dochodów bieżących

Wydatki inwestycyjne

1. Budowa dróg i chodników
2. Budowa infrastruktury
3. Budowa szkół i przedszkoli

5

Bariery

1. Sejm i rząd obniżyli wpływy z PIT i CIT
w 2021 roku

2. Rząd zakłada rekompensatę niższą niż
ubytek udziału PIT i CIT

3. Program Inwestycji Strategicznych daje 
pieniądze tylko na wydatki inwestycyjne

4. Subwencja oświatowa od kilku lat 
pokrywa mniej niż 60% wydatków na 
oświatę w gminie.

6
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Nowy Rok w duchu „less waste”!

 
 Naszym Mieszkańcom życzymy 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!!
Dużo zdrowia, pomyślności

 oraz realizacji planów!

Co mogę zmienić w swojej codzienności, by przysłużyć się planecie Ziemia? 

oszczędzaj wodę w domu i w ogrodzie, np. 
zbieraj deszczówkę, wodą po myciu 
owoców i warzyw podlej kwiaty,
segreguj odpady, a odpady niebezpieczne 
pozostawiaj w miejscach do tego 
p r z e z n a c z o n y c h  ( s z c z e g ó ł y  n a  
www.kzg.pl).
zam iast  wod y bute lkowanej  p i j  
„kranówkę” - jest doskonałej jakości!
oszczędzaj energię elektryczną i ciepło, 
nie marnuj żywności,
unikaj artykułów jednorazowych, np. 
siatek na zakupy, kubków, słomek itp.

dbaj o czyste powietrze, w tym zwróć 
uwagę na sposób ogrzewania swojego 
domu,
ogranicz zużycie komercyjnych środków 

czystości na rzecz naturalnych,
kupuj lokalnie, przemyśl swoje zakupy,
wybieraj produkty bez opakowań,

w opakowaniach zbiorczych lub
w opakowaniach nadających się do 
recyklingu.

unikaj niepotrzebnego wyrzucania ubrań, sprzętów na rzecz 
ich naprawy, sprzedaży lub przekaż je potrzebującym

Nowy Rok za pasem! Kto choć raz nie pokusił się w tym czasie o refleksję nad swoim życiem i tym, jak będzie ono wyglądać 
przez kolejne dwanaście miesięcy? Postanowienia noworoczne zwykle dotyczą naszej diety, finansów, pracy. Są one ważne, 
ale warto spojrzeć inaczej – zielono, ekologicznie. Z korzyścią dla środowiska i nas samych!

Co zrobić z choinką po świętach? 
Drzewka odbierane są zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów , a następnie przewożone dozielonych
Eko Doliny i przetwarzane na kompost wysokiej jakości. W blokach i budynkach wielorodzinnych choinki należy wystawiać 
przed pergolami śmietnikowymi nie blokując do nich dostępu. Mieszkańcy domków jednorodzinnych poświąteczne drzewko 
powinni zostawić przed posesją, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.
 Przetworzenie choinki na kompost to tylko jedno z rozwiązań. Kolejne to:

 ogrody zoologiczne często prowadzą zbiórkę drzewek, okazuje się, że zielone choinki są przysmakiem dla wielu 
zwierzaków,

 pocięte choinkowe gałęzie znajdą zastosowanie w ogrodnictwie, 
 warto sprawdzić, czy choinka nadaje się do ponownego zasadzenia. 

fot. pixabay.com
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