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Lodowisko 
w nowej szacie

Pierwszego dnia ferii zimowych 
otwarto długo oczekiwane zadaszone lodowisko

Czytaj więcej na stronie 3



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 XLIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 27 
stycznia 2022 roku podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XLIII/430/2022 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy 
najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
na okres do 3 lat.

2.  Uchwała nr XLIII/431/2022 w sprawie zatwierdzenia pla-
nu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie na 
2022 rok.

3.  Uchwała nr XLIII/432/2022 w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Redzie.

4.  Uchwała nr XLIII/433/2022 w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Miasto Reda.

5.  Uchwała nr XLIII/434/2022 w sprawie przyjęcia „ Regula-
minu określającego zasady udzielania dotacji celowej na 
wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe 
na terenie Gminy Miasto Reda”.

6.  Uchwała nr XLIII/435/2022 o zmianie Uchwały Nr 
XXXI/355/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 
2013 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych w Mie-
ście Reda, udostępnionych operatorom, przewoźnikom 
i  organizatorom publicznego transportu zbiorowego, 
których właścicielem jest Gmina Miasto Reda.

7.  Uchwała nr XLIII/436/2022 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. 
Obwodowej i Rolniczej w Redzie.

8.  Uchwała nr XLIII/437/2022 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.

9.  Uchwała nr XLIII/438/2022 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.

10.  Uchwała nr XLIII/439/2022 o zmianie uchwały Nr 
XX/201/2004 z dnia 24 marca 2004r. w sprawie wyso-
kości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, któ-
rych zarządcą jest Burmistrz Miasta Redy.
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INWESTYCJE MIEJSKIE Podczas XLIV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 24 
lutego 2022 roku podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XLIV/440/2022 w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miasto Reda nie-
ruchomości gruntowej.

2.  Uchwała nr XLIV/441/2022 w sprawie nadania nazwy 
projektowanej drodze publicznej, zlokalizowanej na te-
renie Miasta Redy.

3.  Uchwała nr XLIV/442/2022  w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą  kolejnej 
umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nie-
ruchomości, na okres do 3 lat.

4.  Uchwała nr XLIV/443/2022 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych 
umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nie-
ruchomości, na okres do 3 lat.

5.  Uchwała nr XLIV/444/2022 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych 
umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nie-
ruchomości, na okres do 3 lat.

6.  Uchwała nr XLIV/445/2022 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnych umów najmu, z dotychczasowy-
mi najemcami, gminnych lokali użytkowych, na okres do 
3 lat.

7.  Uchwała nr XLIV/446/2022 w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego pomiędzy ul. Pucką a Parkiem Miej-
skim w Redzie.

8.  Uchwała nr XLIV/447/2022 w sprawie w sprawie wyzna-
czenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i sobo-
ty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia 
regulaminu określającego zasady  prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
wyznaczonym miejscu.

9.  Uchwała nr XLIV/448/2022 w sprawie ustalenia wysoko-
ści ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie uczestniczących 
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szko-
leniach i ćwiczeniach.

10.  Uchwała nr XLIV/449/2022 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.

11.  Uchwała nr XLIV/450/2022 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

Lodowisko działa!
Pierwszego dnia szkolnych ferii w Miejskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji uroczyście otwarto Biały Orlik, czyli w pełni 
zadaszone miejskie lodowisko. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali Maciej Kowalczuk - zastępca dyrektora ds. 
sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, radny Leszek He-
bel, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński i dyrektor 
redzkiego MOSiR Jerzy Conradi.

Przez całe ferie, decyzją władz miasta, dzieci i młodzież 
z Redy mogły korzystać z obiektu za darmo. Płatne było je-
dynie wypożyczenie łyżew, o ile ktoś nie będzie miał włas-
nych.
Redzkie lodowisko ma wymiary 17 na 36 metrów. W czasie 
pandemii, z powodu ograniczeń covidowych, na tafli w tym 
samym czasie nie może przebywać więcej niż 50 osób. Ro-
bione są przerwy między ślizgami i jedna dłuższa przerwa 
techniczna w ciągu dnia. Dzięki zadaszeniu korzystanie z lo-
dowiska nie będzie uzależnione od pogody, a obiekt będzie 
mógł działać nawet przy utrzymującej się kilka dni dodat-
niej temperaturze. Budowa zadaszenia kosztowała 560 ty-
sięcy złotych, pochodzących w całości z budżetu miasta. Od 
wiosny do jesieni w miejscu Białego Orlika będzie funkcjo-
nować kryta hala tenisowa.
Regulamin lodowiska z informacją o opłatach, dokładne go-
dziny otwarcia oraz cennik wypożyczalni łyżew znajdują się 
na stronie www.mosir.reda.pl.

Fot. UM w Redzie
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Wiosenne przetargi 
Idzie wiosna, co oznacza wejście w kolejny sezon budow-
lany. Miejscy urzędnicy sprawdzają ostatnie detale przed 
ogłoszeniem przetargów na planowane roboty. Można je 
podzielić na trzy grupy:
•  Ulepszanie nawierzchni miejskich ulic poprzez utwardze-

nia płytami IOMB oraz budowę nawierzchni z kostki, czyli 
prace wykonywane każdego roku. 

•  Przebudowa ulic Jodłowej i Topolowej – inwestycja 
dofinansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierw-
sza. Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie 
dróg osiedlowych, jakimi są ulice Topolowa i Jodłowa, 
stanowiąc etap porządkowania infrastruktury drogowej 
w Ciechocinie. Jednoczesne uporządkowanie systemu ka-
nalizacji deszczowej ma przeciwdziałać zalewaniu terenu 
w razie nagłych zdarzeń pogodowych. Program będzie re-
alizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 

INWESTYCJE PEWIK-u
Na terenie Podstacji Trakcyjnej Reda PKP trwa budowa kolek-
tora sanitarnego WRR DN 1200. Uszczelniając i wzmacniając 
kolektor chronimy środowisko, w ten sposób zapobiegamy 
przesiąkaniu wód gruntowych do kanału oraz przenikaniu 
do gruntu ścieków transportowanych kolektorem. 

•  Realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego 2022. Spo-
śród czterech zwycięskich projektów trzy mają charakter 
inwestycyjny. Są to: zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic 
Brzozowej, Kazimierskiej i Nowej „Plac do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu z klatką typu street workout”, „Po-
dwórko Betlejem – boisko do piłki nożnej” oraz „Budowa 
placu zabaw” przy Szkole Podstawowej nr 2, czyli budowa 
integracyjnego placu zabaw w systemie modułowym do 
ćwiczeń sprawnościowych dla dzieci wieku 7-15 lat.

Potencjalnych wykonawców zachęcamy do śledzenia plat-
formy zakupowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Miasto Reda.

– Poprawiamy też niezawodność pracy sieci kanalizacyjnej – 
dzięki modernizacji usprawnią się parametry hydrauliczne ko-
lektora zapewniając szybszy i bezawaryjny przepływ ścieków. 
– informuje Spółka.
Inwestycja ta zakończy się wiosną tego roku. Koszt zadania 
365 000,00 zł. netto.

Źródło: PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
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REDA GRAŁA 
Z ORKIESTRĄ

30 stycznia 2022 roku to szczególna niedziela. Tego dnia 
w całym kraju już po raz 30 grała największa orkiestra 
świata – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod dy-
rekcją Jurka Owsiaka. Nie inaczej było w Redzie. 

Od samego rana do późnych godzin wieczornych, w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 1, działał 1194 Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na jego czele stanęła, jak 
co roku, niezastąpiona p. Hanna Kwaśny oraz spora część 
kadry nauczycielskiej.
Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałych, niestrudzonych 
47 wolontariuszach z redzkich szkół, którzy pomimo bar-
dzo niesprzyjającej, zimnej, wietrznej i deszczowej pogody, 
pełni zapału wyruszyli z puszkami po Redzie, aby dotrzeć 
do każdej osoby, która chciała wesprzeć WOŚP. 
Z Orkiestrą zagrali wolontariusze z następujących szkół:
•  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszub-

skiego (pod opieką p. Beaty Jażdżewskiej).
•  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Pruszkowskiego 

(opiekun p. Mateusz Kamiński).
•  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona (opiekun 

p. Agnieszka Hajkowicz).
•  Prywatna Szkoła im. Tony Halika (opiekun p. Patrycja Lu-

baczewska).
W Fabryce Kultury w Redzie uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1 wspólnie z nauczycielkami, obsługi-
wali „Kawiarenkę”, którą nadzorowała p. Marlena Jasińska. 
Zakupić można było różne chłodne i gorące napoje, ale 
przede wszystkim pyszne ciasta, babeczki, faworki i mnó-
stwo innych słodkości, które zostały przygotowane przez 
uczniów i ich rodziców. Wszystko zostało poporcjowane 
i  pięknie zapakowane zgodnie z obowiązującymi wymo-
gami sanitarno- epidemiologicznymi i przygotowane do 
zakupu na wynos. Obok kawiarenki nie dało się przejść 
obojętnie. Każdy chciał wspomóc zbiórkę i móc skoszto-
wać tych kuszących słodkości oraz napić się pysznej kawki 
lub herbaty. 
Ponadto wielkim powodzeniem cieszyły się licytacje, które 
znakomicie poprowadził niezastąpiony dyrektor Fabryki 
Kultury Tomasz Wiśniewski, oraz występy solistów ze stu-
dia wokalu p. Moniki Kitel Wystąpili: Alicja Szmuda, Roksa-
na Potrykus, Dominika Czapp, Adriana Klinkosz, Aleksan-
dra Hutnik, Aleksandra Hinc i Maciej Bartecki.
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Z całego serca dziękujemy wszystkim wolontariuszom, ich 
opiekunom, dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wszyst-
kim cudownym ludziom WIELKIEGO SERCA, którzy poprzez 
swoje zaangażowanie i chęć niesienia pomocy przyczynili 
się i wsparli zbiórkę WOŚP w Redzie!
Jest nam niezwykle miło ogłosić, że Sztab Redzki łącznie 
zebrał wspaniałą kwotę prawie 40 tysięcy złotych. W tym, 
z licytacji przeprowadzonych w Fabryce Kultury zebrano: 
7 865,00 zł, z kawiarenki zebrano: 3 807,40 zł. 
Jak co roku, w organizację i przeprowadzenie Finału WOŚP 
zaangażowali się radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Re-
dzie. W tym roku WOŚP grała na rzecz okulistyki dziecięcej 
pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Ostateczny wynik tego-
rocznego Finału powinniśmy poznać na początku kwietnia.
Jeszcze raz pięknie dziękujemy za każdą przekazaną zło-
tówkę, za wszystkie słodkości upieczone specjalnie na ten 
wyjątkowy dzień, za każdy uśmiech i wsparcie 30. Finału 
WOŚP. Nadal gramy i będziemy grać do końca świata i o je-
den dzień dłużej! Do zobaczenia za rok! 

Marlena Jasińska i Ewa Bobrowska.
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UMOWA NA 
NOWE MEVO

8 lutego podpisano umowę na nowe Mevo. Firma z Bar-
celony City Bike Global S.A. zobowiązała się do urucho-
mienia w 2023 roku systemu 4,1 tys. rowerów w 16 gmi-
nach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
(OMGGS): od Władysławowa po Tczew. 

Hiszpański operator planuje wykorzystać 1000 rowerów 
z pierwszego systemu Mevo oraz 3099 nowych rowerów 
włoskiej firmy Vaimoo, których wcześniejsze wersje uży-
wane są w Kopenhadze i Rotterdamie, a najnowsza będzie 
wdrażana w Sztokholmie i na Pomorzu. Umowa daje na-
dzieję na powrót Mevo po długiej przerwie. 
Podpisanie umowy kończy trwające półtora roku postępo-
wanie na system Mevo, którego pierwsza edycja funkcjo-
nowała od marca do października 2019 roku. Był to najpo-
pularniejszy w Polsce i najbardziej innowacyjny w Europie 
system rowerów z napędem elektrycznym, jednak spółka, 
która złożyła w 2018 roku najkorzystniejszą ofertę nie wy-
wiązała się z realizacji umowy. 
Ze względu na wielokrotne niedotrzymywanie terminów 
dostaw pełnej floty rowerów oraz na pogarszającą się sy-
tuację finansową ówczesnego operatora władze OMGGS 
podjęły w październiku 2019 r. decyzję o wypowiedzeniu 
umowy. – Było to dla nas olbrzymie rozczarowanie. Tak długo 
pracowaliśmy nad systemem, który mieszkańcy od razu po-
kochali. Odpowiedzialność za finanse publiczne wzięła jednak 
górę. Płacenie operatorowi kolejnej transzy pieniędzy ozna-
czałoby wyrzucenie pieniędzy w błoto. Analiza sytuacji finan-
sowej, którą wtedy zleciliśmy nie pozostawiała nam w tym za-
kresie złudzeń. – mówi Michał Glaser – Jakkolwiek najbardziej 
racjonalna, była to bardzo smutna decyzja.
Spółka, o której mowa jest obecnie w stanie upadłości a jej 
spółka-matka (według artykułów prasowych sprzed roku 
– zadłużona na ponad 60 milionów złotych – w restruktu-
ryzacji. Dwukrotnie też zmieniła w ostatnim czasie właści-
cieli.

Mevo – reaktywacja
Upadek systemu wzbudził wątpliwości, czy innowacyjny 
system rowerów z napędem elektrycznym nie jest zbyt ry-
zykowny. Debata na ten temat trwała kilka miesięcy. Osta-
tecznie w wyniku rozmów z mieszkańcami w grudniu 2019 
i styczniu 2020 roku podjęto decyzję, aby 3/4 systemu skła-
dało się z rowerów elektrycznych. 
– Oczywiście napęd elektryczny i konieczność wymiany baterii 
przekładają się na większy koszt, uznaliśmy jednak że warto 
go ponieść. Chcemy dbać o klimat, ograniczać przejazdy sa-
mochodem, wspierać ruch pieszy, rowerowy i transport zbio-
rowy. W miastach takich jak Reda, w aspekcie społecznym 
to świetna inwestycja w zmianę nawyków transportowych. 
– mówi Krzysztof Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy.

Czemu tyle trzeba czekać na wznowienie systemu
Organizatorem systemu jest stowarzyszenie samorzą-
dów OMGGS, do którego należy też Reda. Stowarzysze-
nie zmuszone jest do ścisłego podlegania procedurom 
prawa zamówień publicznych, które dają potencjalnym 
wykonawcom możliwość odwołania na różnych etapach 
postępowania. Jedna z firm aż czterokrotnie skorzystała 
z prawa odwoływania się do Krajowej Izby Odwoławczej. 
Co ciekawe, na ostatnim etapie postępowania, nie złożyła 
ona jednak oferty. 
Drugim powodem opóźnień jest pandemia Covid, która 
skutecznie zakłóciła międzynarodowe łańcuchy obrotu 
częściami rowerowymi. Zamówienie dużej ilości sprzętu 
trwa obecnie trzykrotnie dłużej (i drożej) niż kilka lat temu. 
To właśnie pandemia spowodowała, że w trakcie postępo-
wania OMGGS zgodził się na wydłużenie (do 14 miesięcy) 
czasu, jaki zwycięska firma będzie miała na uruchomienie 
pierwszego etapu systemu. Na pełne uruchomienie syste-
mu w 16 gminach wykonawca będzie miał czas do czerwca 
2023 roku. Umowa została podpisana na 6 lat. Do dotych-
czasowych 14 samorządów (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żuko-
wo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, So-
monino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo) dołączają 
Kolbudy i Kosakowo. 

Nowy operator
Najkorzystniejszą ofertę za 159 mln zł złożyła spółka City 
Bike Global. Nowy operator pochodzi z Barcelony, jest 
częścią międzynarodowego koncernu Moventia (równole-
gła oficjalna nazwa to Marfina), który produkuje autobusy 
i specjalizuje się w obsłudze usług komunikacji miejskiej. 
Na całym świecie firma operuje też flotą ponad 30 tysięcy 
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W REDZIE MOGLIŚMY 
SIĘ TESTOWAĆ!

rowerów. Partnerem City Bike Global jest włoski produ-
cent rowerów Vaimoo. Polskim podwykonawcą CBG bę-
dzie obecna od wielu lat na rynku rowerowym szczecińska 
firmą Geovelo.

Jakie ma być nowe Mevo?
•  Mevo 2.0, w odróżnieniu do swojego poprzednika, bę-

dzie systemem mieszanym z 4099 rowerami (1000 rowe-
rów tradycyjnych i 3099 z napędem elektrycznym).

•  System będzie składał się z 717 stacji (wcześniej było ich 
660). Nowe stacje pojawią się w Kartuzach, Żukowie, Sie-
rakowicach, Pruszczu Gdańskim, Władysławowie, a także 
w dwóch nowych gminach, które dołączają do projektu 
- w Kosakowie i Kolbudach.

•  Punkty ładowania powstaną w każdej gminie. Przyszły 
operator zapewni 51 takich punktów. 

•  Bateria pozwoli na pokonanie 100 km przy jej pełnym 
naładowaniu (poprzednio rowery miały zasięg 60 km). 
Nowością będzie możliwość wypożyczenia i jazdy na ro-
werze elektrycznym z rozładowaną baterią (stawki będą 
liczone jak za rower tradycyjny, przy czym rower będzie 
widoczny dla systemu jako ten przeznaczony do wymia-
ny lub ładowania - co oznacza, że OMGGS nie będzie po-
nosił kosztów jego obsługi). 

•  Nowe Mevo będzie działało w sezonie 9+3 – przez 9 mie-
sięcy 100% floty, od grudnia do końca lutego 50% floty.

•  Do obsługi systemu wykonawca będzie wykorzystywał 
wyłącznie pojazdy zeroemisyjne lub rowery cargo. Wy-
konawca będzie również zobowiązany do regularnej de-
zynfekcji rowerów, jeżeli będzie tego wymagać sytuacja 
pandemiczna.

•  System się nie zmieni. Rowery IV generacji będzie można 
wypożyczać za pomocą aplikacji mobilnej (skanowanie 
kodu QR), urządzeń wyposażonych w technologię NFC 
lub kart zbliżeniowych, a także przez centrum kontaktu. 

•  Rowery będą posiadać m.in. 7-biegową przekładnię (tra-
dycyjne) lub 3-biegową (rowery ze wspomaganiem elek-
trycznym) ze zintegrowanym hamulcem, opony z wkład-
ką antyprzebiciową, a także koszyk o pojemności min. 10 
litrów zabezpieczający mały bagaż z 5 stron.

•  Do dyspozycji użytkowników będą 2 rodzaje abona-
mentów: abonament miesięczny za 29,99 zł oraz roczny 
za 259 zł. W ramach obu abonamentów będzie można 
każdego dnia skorzystać ze 120 minut jazdy na rowerze 
tradycyjnym lub 60 minut na rowerze elektrycznym. Po 
wyczerpaniu minut z abonamentu, każda minuta na ro-
werze elektrycznym będzie kosztować 0,2 zł, na tradycyj-
nym 0,1 zł. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na zakup 
abonamentu - będzie mógł wypożyczyć rower w taryfie 
minutowej (0,15 zł za minutę jazdy na rowerze tradycyj-
nym i 0,30 zł za minutę na rowerze elektrycznym), a tak-
że w taryfie na 48 h za 59 zł (do wykorzystania dziennie 
480 minut jazdy na rowerze tradycyjnym i 240 minut na 
rowerze elektrycznym). W ramach jednego konta będzie 
można wypożyczyć jeden rower. 

•  Mevo zostanie zintegrowane z systemem Fala - czyli 
wspólną dla całego Województwa Pomorskiego platfor-
mą łączącą komunikację publiczną z siecią kolejową, co 
oznacza, że użytkownicy Fali w ramach jednej aplikacji 
będą mogli korzystać z rowerów Mevo.

Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

27 stycznia, przy stadionie redzkiego MOSiR, otwarto 
mobilny punkt testowania na obecność koronawirusa. 

Działający do końca lutego punkt przyjmował tylko pacjen-
tów z ważnym skierowaniem na wykonanie testu, a dzięki 
formule drive-thru od pacjentów zmotoryzowanych wy-
maz był pobierany bez wysiadania z samochodu. Punkt 
działał do końca lutego.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała 
Gminie Miasto Reda 140 tysięcy maseczek do rozdys-
ponowania wśród mieszkańców. Wypada po 5 masek 
na osobę. 

Maseczki zostały przekazane do miejskich jednostek, 
z czego po 5 tys. maseczek otrzymały miejskie szkoły 
i przedszkola, Miejska Biblioteka Publiczna, MOPS, MOSiR, 
Fabryka Kultury i KOKSIK. W akcję dystrybucji maseczek 
włączyli się również radni Rady Miejskiej w Redzie. Każdy 
radny otrzymał 1 karton czyli 2500 szt. maseczek, które 
przekaże osobom potrzebującym z miasta Redy. Oprócz 
tego mieszkańcy mogą odebrać maseczki (5 sztuk) w Urzę-
dzie Miasta w Redzie.
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KULTURALNA REDASREBRNA REDA

Seniorzy zaprosili na Walentynki
Chociaż polska tradycja obchodów dnia Świętego Walente-
go nie jest zbyt długa, nikt już nie wyobraża sobie 14 lutego 
bez czerwonych serduszek, kartek i niepowtarzalnej atmo-
sfery Dnia Zakochanych. Jednak coraz częściej Walentynki 
są kojarzone szerzej – nie tylko, choć przede wszystkim - 
jako święto par, lecz dzień dzielenia się sympatią i przyjaź-
nią. Udowodnili to redzcy studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, spotykając się tego dnia w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej.
Oprócz gości z Urzędu Miasta, w spotkaniu wzięli udział 
Karolina Bochan i Leszek Hebel – radni Rady Miejskiej 
w  Redzie, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzu-
ła. Członkowie Grupy Teatralnej dla każdego mieli przygo-
towane serduszko z zabawna dedykacją, a goście zrewan-
żowali się okolicznościowymi słodyczami. Nie zabrakło 
domowego ciasta i fantastycznej atmosfery. 
Redzka Grupa Teatralna nieustająco udowadnia, że jesień 
życia może być pełna dobrej energii, którą można i należy 
się dzielić.

Fot. Michał Kaczmarek

Zmiany w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Z dniem 31 stycznia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Redzie Bożena Natzke przeszła na zasłużoną eme-
ryturę. Pani Bożena kierowała tą instytucją od 1985 roku, 
najpierw na stanowisku kierownika, a po czterech latach 
– dyrektora.
– Chcielibyśmy dzisiaj podziękować osobie, bez której Reda 
nie byłaby taka sama – tak podczas 43 Sesji Rady Miejskiej 
mówił Przewodniczący Kazimierz Okrój – Doceniamy wysi-
łek włożony we wzorowe prowadzenie tak wymagającej pla-
cówki, jaką jest biblioteka. Za podążanie za gustami czytelni-
ków, nadążanie za technologicznym postępem, dzięki czemu 
nasza biblioteka ciągle przyciąga młodych. Za realizację wielu 
projektów czytelniczych, za umożliwienie mieszkańcom Redy 
spotkań z autorami oraz ludźmi kultury i sztuki, na których 
gromadziły się dziesiątki osób. Trzeba wspomnieć również 
o uruchomieniu Mediateki - nowoczesnej filii biblioteki na te-
renie redzkiego Aquaparku.

Pani Bożena Natzke to również współtwórczyni i opiekun 
redzkiego Uniwersytetu III Wieku, od ponad 10 lat dbająca, 
by instytucja ta gromadziła jak największą rzeszę redzkich 
seniorów. Kierując Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki, 
pani Bożena zdobywała środki na rozwój oferty Uniwer-
sytetu, a redzcy seniorzy znaleźli miejsce, gdzie mogą re-
alizować swoje pasje, czego najlepszym przykładem jest 
powstała dwa lata temu Grupa Teatralna.
Od 1 lutego Miejską Biblioteką Publiczną w Redzie kieruje 
Katarzyna Zielińska, od 34 lat zatrudniona w redzkiej bi-
bliotece. Przed nową dyrektor szereg wyzwań, jak plano-
wana na najbliższe lata rozbudowa placówki. Redzka spo-
łeczność czytelnicza bardzo ciepło przyjęła następczynię 
pani Bożeny Natzke. To najlepsza kandydatura, pozytyw-
nie zaopiniowana przez władze miasta. Życzymy sukcesów 
i jesteśmy pewni, że redzka biblioteka nadal będzie wspa-
niale się rozwijać. 
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KULTURALNA REDA
Z miłości do zwierząt – zbiórka dla psich seniorów
Z miłości do zwierząt Fabryka Kultury jak co roku rozpoczy-
na zbiórkę niezbędnych rzeczy. Tym razem niesiemy po-
moc dla psich seniorów, podopiecznych Fundacji Projekt 
Kosma. Zbieramy karmę weterynaryjną suchą (hepatic, 
gastrointestinal, diabetic), karmę weterynaryjną mokrą, 
środki czystości i suplementy diety. Wszystkie szczegóły 
dotyczące zbiórki na www.fabrykakultury.pl

Chłopcy z Placu Broni 
23 stycznia w Fabryce Kultury zagrali Chłopcy z Placu Bro-
ni. To był kolejny magiczny wieczór, a jednocześnie kawał 
historii dobrego, polskiego rocka. Podczas prawie dwugo-
dzinnego koncertu publiczność doskonale się bawiła przy 
największych przebojach zespołu. Usłyszeliśmy takie hity, 
jak „Kocham Wolność”, „O! Ela” czy „A jak będę dobrym 
człowiekiem”. 
Chłopcy z Placu Broni to zespół rockowy założony w marcu 
1987 roku w Krakowie. Po tragicznej śmierci lidera i założy-
ciela Bogdana Łyszkiewicza, w roku 2000 zespół zakończył 
działalność.
Chłopcy reaktywowali się po 15 latach z inicjatywy Fran-
za Dreadhuntera oraz grupy przyjaciół (w tym Jarosława 
Sokoła – pierwszego menedżera zespołu i pomysłodawcy 
nazwy oraz perkusisty Wojciecha Namaczyńskiego), prag-
nących upamiętnić lidera grupy i piosenki, które skompo-
nował. Zespół zagrał w składzie: Franz Dreadhunter (gitara 
basowa), Wojtek Namaczyński (perkusja), Chester Robson 
Glinski (gitara), Paweł Król (gitara), Tomasz Cholewa (pia-
no) i Szymon Pejski (śpiew).

Fot. Michał Kaczmarek

Koncert - Felicjan Andrzejczak Trio
Felicjan Andrzejczak to jeden z najbardziej rozpoznawal-
nych męskich głosów w Polsce. W tym roku świętuję swój 
Jubileusz czterdziestolecia pracy artystycznej z tej oka-
zji Fabryka Kultury zaprasza na wyjątkowy koncert, któ-
ry odbędzie się już 11 marca w Redzie. Koncert Felicjana 
Andrzejczaka z zespołem to niesamowita dawka potężnej 
energii wytworzona przez muzyczne osobowości. Podczas 
koncertu odbiorca usłyszy największe przeboje Artysty, 
między innymi: „Jolka, Jolka pamiętasz”, „Noc Komety”, 
„Czas Ołowiu” czy „Peron Łez”. Klimat stworzony przez 
Artystę i pasja muzyków towarzyszących Felicjanowi, gra 
świateł i dźwięków przeniosą Państwa w świat niekończą-
cej się zabawy i muzyki.

ØRGANEK w Fabryce Kultury
22 KWIETNIA 2022 | 19:00 | BILETY: 55 PLN | FABRYKA 
KULTURY | UL. ŁĄKOWA 59A

Koncert w ramach trasy promocyjnej nowej płyty Na razie 
stoję, na razie patrzę 22 kwietnia w Redzie!
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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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SPORTOWA REDA
Nasi lekkoatleci w Toruniu
29 stycznia w Mistrzostwach Okręgu Pomorskiego oraz 
30 stycznia w I Ogólnopolskim Mityngu Pamięci Ireny Sze-
wińskiej wystartowało prawie 1000 młodych zawodników 
z całej Polski. Takie zawody to wspaniała forma docenia 
wybitnej zawodniczki Ireny Szewińskiej, zdobywczyni sied-
miu medali olimpijskich w lekkoatletyce, wiceprezes PKOl 
i członkini MKOl, która zmarła 29 czerwca 2018 roku,w wie-
ku 72 lat. Najwybitniejsza lekkoatletka w dziejach polskie-
go sportu, uznana najlepszą sportsmenką globu w 1974 
roku, w igrzyskach wywalczyła trzy złote, dwa srebrne 
i  dwa brązowe medale. Była rekordzistką Polski, Europy 
i świata w biegach na 100, 200, 400 metrów, w skoku w dal 
i sztafetach. Dla wielu utalentowanych lekkoatletów zawo-
dy były okazją do sprawdzenia formy na początku sezonu 
halowego. W Arenie Toruń młodzi adepci „królowej spor-
tu” rywalizowali w biegach na 60 m, 60 m ppł, 200 m, 300 
m, 600 m, 1000 m, w skoku wzwyż, w dal, o tyczce oraz 
w pchnięciu kulą. W toruńskich zawodach z bardzo dobrej 
strony zaprezentowała się liczna grupa młodych lekkoat-
letów UKS Jedynka Reda. W skład kadry trenerskiej we-
szli: Ilona Myszk, Tomasz Formella, Krzysztof Jędrzejewski 
i Anna Bałdyga. Wyniki naszych zawodników na reda.pl

Fot. Ilona Myszk

Nowa siła redzkiej siatkówki
Redzcy kibice piłki siatkowej w Redzie przez wiele lat śle-
dzili wyniki żeńskich zespołów, głównie w kategoriach 
dziecięcych i młodzieżowych. Na początku ubiegłego roku 
skrzyknęła się męska grupa zawodników, rozpoczynając 
treningi przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedynka” 
Reda. Funkcję trenera objął Tomasz Formella. Po rocz-
nych treningach klub postanowił wykupić licencję PZPS 
i  wystartować w rozgrywkach seniorskich III ligi Pomor-
skiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Gdańsku. 
W  rozgrywkach uczestniczą 4 zespoły: Trefl Gdańsk SA, 
GKS Stoczniowiec Gdańsk, „Hydra” TSS Gdańsk i nasz ze-
spół, UKS „Jedynka” Reda. Zespoły grają systemem każdy z 
każdym, mecz i rewanż oraz turniej finałowy, który wyłoni 
drużynę walczącą o awans do II ligi.
W debiucie nasz zespół pokonał „Hydra” Gdańsk 3:1, 
a następnie minimalnie dwukrotnie uległ w stosunku 2:3 
Treflowi Gdańsk i GKS Stoczniowcowi Gdańsk. Najbliższy 
swój mecz Redzianie stoczą 26 lutego na wyjeździe z „Hy-
dra” Gdańsk, a na własnym parkiecie 12 marca z „Treflem” 
Gdańsk. Serdecznie zapraszamy kibiców na nasze spotka-
nia i obiecujemy w każdym meczu walkę o zwycięstwo.

Tekst i fot. Andrzej Byczkowski

Skład zespołu UKS „Jedynka” Reda:

Dominik Szadach - libero
Michał Długozima – rozgrywający

Adam Fedde – rozgrywający
Piotr Czerwiński - atakujący
Piotr Joskowski – środkowy

Bartosz Jabłoński - środkowy
Artur Gołębiowski - środkowy

Karol Malotki - libero
Andrzej Pipka - atakujący

Rafał Grzenkowicz – przyjmujący (kapitan)
Tomasz Piask - przyjmujący

Cyprian Piask – Bogdziewicz - przyjmujący
Karol Richert – przyjmujący

Trener: Tomasz Formella
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Warsztaty bębniarskie
Wraz z początkiem lutego po raz kolejny odbyły się war-
sztaty bębniarskie, finansowane ze środków Rady Ro-
dziców. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wzięły 
udział w zajęciach, opartych na poznawaniu świata muzyki 
poprzez zabawę, w szybki i przyjemny sposób zapoznając 
się z różnymi dźwiękami, melodią i rytmem. Dzieci ćwiczy-
ły koordynację słuchowo-ruchową, innymi słowy poczucie 
rytmu oraz umiejętność gry zespołowej, otwartość na ró-
wieśników, dzieląc się instrumentami, podejmując próby 
opisywania danego instrumentu i wiele więcej.

Luty to miesiąc kilku nietypowych świąt, jak Światowy Dzień 
Kota czy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Tego dnia na obiad 
kuchnia zaserwowała dzieciom niespodziankę w postaci 
pizzy. Grupa IV „Żabki” została zaproszona na warsztaty 
kulinarne do restauracji „Napoli Pizza & Pasta” w Rumi. 
Zwieńczeniem warsztatów była możliwość samodzielnego 
stworzenia pizzy z ulubionych dodatków. 
10 lutego odbył się wyczekiwany bal karnawałowy. Był 
to dzień w całości poświęcony zabawie w towarzystwie 
przepięknych dekoracji stworzonych przez nauczycieli. Po 
przedszkolnych korytarzach przechadzali się super bohate-
rowie, księżniczki, wróżki, stróże prawa, jednorożce, smoki 
oraz przeróżne zwierzęta. Jednak to nie wszystko. W tym 
roku dołączyły do nas wspaniałe Panie z firmy animacyjnej 
„Gosia-Samosia” z Redy. Wszystko za sprawą zaangażowa-
nia ze strony Rady Rodziców. Animatorki z masą wspania-
łych pomysłów świętowały z nami ten szczególny dzień. 

Tekst Katarzyna Nowaszczuk, fot. archiwum przedszkola

Dzień Babci i Dziadka
Wszystkie grupy przedszkolaków bardzo rzetelnie przygo-
towywały się do przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. W styczniu z wielką radością wręczyły swoim dziadkom 
samodzielnie przygotowane upominki, zaś w drugim tygo-
dniu lutego mogły zaprezentować swój talent aktorski po-
przez nagranie przedstawienia. Każda grupa przygotowała 
zupełnie inny repertuar. Oprócz tego, że dzieci mogły po-
kazać swoim najbliższym umiejętności wokalno - tanecz-
ne i to, w jaki sposób czerpią radość ze sprawiania innym 
niespodzianek, to dodatkowo grupa Biedroneczki poznała 
kulturę krakowiaków i górali, wcielając się w postacie z „Le-
gendy o Smoku Wawelskim” i tańcząc krakowiaka, a grupa 
Jeżyki poznała stroje, pieśni, muzykę, haft kaszubski i za-
tańczyła dwa tańce kaszubskie. 

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2
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Zima w obiektywie
4 lutego 2022 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotogra-
ficznego „Zima w obiektywie”. Mimo, że zima w tym roku 
dała o sobie znać kilkukrotnie – na konkurs wpłynęło zale-
dwie kilka prac. Każda z fotografii była inna i na swój sposób 
ciekawa. Jury zwróciło uwagę na kreatywność i pomysło-
wość dzieci. Chcąc docenić trud i wysiłek małych artystów 
postanowiono nagrodzić wszystkie nadesłane zdjęcia. 
W organizacji tej edycji konkursu, jak co roku, mogliśmy li-
czyć na wsparcie Urzędu Miasta w Redzie, dyrektora Przed-
szkola nr 2 a także kilku prywatnych darczyńców, którzy 
wsparli nas finansowo. A byli to: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Ciepłowniczo – Komunalne „Koksik” Sp. z o.o., Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Usługi transportowe 
Robert Lewicki ze Starzyna, OX System Krzysztof Kołodziej-
czyk, AS’POL Andrzej Światek oraz Anna Kołosowska. 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy oraz życzy-
my dalszych sukcesów. Darczyńcom serdecznie dziękuje-
my za okazane wsparcie i bezinteresowną pomoc. 

Tekst Katarzyna Korkosz
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi.” – Jan Paweł II
Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!
Pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim za okazaną 
pomoc i wsparcie Szlachetnej Paczki. W tym roku poma-
galiśmy rodzinie z naszego miasta. Samotna mama, pani 
Joanna wychowująca piątkę dzieci, znalazła się w trudnej 
sytuacji materialnej. Wolontariusze poinformowali nas 
o najpilniejszych potrzebach, jakie miała ta rodzina.
Nasza szkoła i przedszkole przy współpracy ze Szkołą Pod-
stawową nr 5 z Redy im. Jana Drzeżdżona oraz z tak liczną 
pomocą z Państwa strony, starała się zaspokoić te potrze-
by oraz spełnić świąteczne dziecięce marzenia. Państwa 
tak liczne zaangażowanie i wsparcie przyniosło znakomite 
efekty. Zebraliśmy produkty żywnościowe niezbędne do 
codziennego funkcjonowania, odzież, środki higieniczno-
-sanitarne, zabawki dla dzieci, słodycze, przybory kuchen-
ne, garnki, patelnie, sztućce, naczynia i inne miłe niespo-
dzianki. Wspólnie spakowaliśmy 65 kartonów darów od 
Państwa. Ponadto Szkoła nr 5, zebrała fundusze w kwocie 
1250 zł, a nasza szkoła w kwocie 550 zł. Za te pieniądze zo-
stała zakupiona pralko-suszarka za 1599zł oraz inne naj-
potrzebniejsze rzeczy. Anonimowy darczyńca podarował 
rodzinie wymarzony karnet na basen oraz 3 wejścia rodzin-
ne do AquaParku. Z Państwa pomocą spełniliśmy również 
zabawkowe marzenia, które miały dzieci.

W styczniu przedszkolaki szczególnie ciepło myślą o swo-
ich Babciach i Dziadkach, własnoręcznie przygotowując 
prezenty oraz ucząc się piosenek i wierszyków. Motylki 
wykonały świeczniki z masy solnej, Żabki wręczyły senio-
rom kalendarze, laurki i serduszka z masy samoutwardzal-
nej, Biedronki przygotowały szklane świeczniki ozdobione 
sztucznym śniegiem, prezenty od Lisków to odciski dłoni 
w  masie solnej i ramki z życzeniami, Jeżyki przygotowały 
papierowe ramki ze swoimi zdjęciami i życzenia. W tym 
roku, ze względu na pandemię, nie mogliśmy zaprosić 
dziadków do przedszkola, ale dzieci miały dla nich jeszcze 
jedną niespodziankę – programy słowno-muzyczne utrwa-
lone w  formie filmików, co sprawiło Babciom i  Dziadkom 
wiele radości.

Daria Pawlaczyk

Wspólnie na odległość
Z początkiem roku szkolnego nasza szkoła podpisała po-
rozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych 
w  Ozorkowie. Współpraca ta uczy wyrozumiałości oraz 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzą się 
nowe znajomości i przyjaźnie. W listopadzie uczniowie 
klasy 3 E, na zaproszenie naszych przyjaciół z Ozorkowa, 
odbyli pełną wrażeń wycieczkę, dzięki której mogliśmy się 
poznać. Wróciliśmy z niej z pięknymi wspomnieniami i no-
wymi znajomościami, które mamy nadzieję będą długo 
trwały. Aby wzmocnić nasze więzi, wysyłamy sobie wza-
jemnie paczki z własnoręcznie wykonanymi prezentami. Za 
każdym razem, gdy oglądamy naszą tablicę z pamiątkami 
od uczniów z Ozorkowa czujemy radość i chętnie wracamy 
do wspólnie spędzonych chwil.

Karolina Bąkowska

CO SŁYCHAĆ W ZSP 1

W imieniu Dyrektor naszego Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego nr 1 w Redzie, składamy wszystkim dzieciom, ich ro-
dzicom oraz nauczycielom serdeczne podziękowania za 
okazane serce i wsparcie tegorocznej „Szlachetnej Paczki”. 
Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 5 z Redy za owocną 
współpracę i stały przepływ bieżących informacji udziela-
nych przez Panią koordynator Manuelę Mielke. Pragniemy 
podziękować również Firmie PPHU Zdrój, która również 
wsparła naszą akcję oraz udostępniła samochód wraz z kie-
rowcą do przewozu paczek.

koordynatorki: Marta Stenka i Ewa Bobrowska
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CO SŁYCHAĆ W ZSP 2 CO SŁYCHAĆ W SP 3
Nowe szafki naszych przedszkolaków
W grudniu dzieci z naszych grup przedszkolnych otrzyma-
ły od Mikołaja szczególny prezent – nowe szafki szatniowe. 
Kolorowe, z ławeczką, z półeczką na czapkę i miejscem na 
buciki, a co najważniejsze – każde dziecko ma swoją, ozna-
czoną własnym znaczkiem! Korytarz przy grupach przed-
szkolnych nabrał ciepłego, przytulnego wyglądu.

Nasi uczniowie finałach konkursów wojewódzkich
Dwójka uczniów SP3 weźmie udział w finale Wojewódzkie-
go Konkursu z Historii. Reprezentantami szkoły będą: Sta-
nisław Wojciechowski z klasy 8a i Jakub Zadrożny z klasy 7d. 
Natomiast w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym na eta-
pie rejonowym szkołę będą reprezentowały  dwie uczen-
nice: Lilianna Kreft z klasy 8a i Marcelina Malottki z klasy 
8c. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i trzymamy 
kciuki za dalsze sukcesy.

Tekst: Barbara Stenzel, Ewa Kalocińska, fot. Barbara Stenzel

Karnawałowe bale
Czas karnawału, pomimo pandemii, trwa. Wobec tego, 
najmłodsi uczniowie nie mogli sobie odmówić tej przyjem-
ności, żeby się pobawić. Przez kilka dni przed zimowymi 
feriami można było spotkać na szkolnym korytarzu, wilka, 
Hermionę, Elzę czy też piratów. Dzieci wraz z rodzicami wy-
kazali się sporą kreatywnością w przygotowaniu strojów. 
Każda klasa zorganizowała bal w swojej sali lekcyjnej, któ-
rą dzieci sobie wcześniej udekorowały. Oczywiście były też 
słodkości przygotowane specjalnie na ta okazję przez rodzi-
ców. Bawiono się w rytm znanych przebojów, a w klasach 
migały kolorowe, dyskotekowe światełka. Było głośno, ko-
lorowo i wesoło, czyli tak jak powinno być na karnawało-
wym balu.

Tekst: Maria Szymoniak, fot. Hanna Zwierzycka

Zimowe ptakoliczenie
Uczniowie szkoły w ostatni weekend stycznia brali udział 
w akcji Zimowe Ptakoliczenie 2022 organizowanej przez 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Łącznie nasi 
uczniowie zaobserwowali około 400 ptaków. Najwięcej za-
obserwowano Mew Srebrzystych, Gołębi Miejskich oraz 
Kaczek Krzyżówek i Gawronów. Wszystkim młodym obser-
watorom bardzo dziękujemy za podzielenie się swoimi ob-
serwacjami i życzymy dalszych wspaniałych odkryć.

Piąty test WMC Spotkacie nowych przyjaciół
9 lutego uczniowie klas 2 i 3 napisali test sprawdzający zro-
zumienie książki C. Cowell: „Wojownicy i Czarodzieje. Jak 
upolować wiedźmę” lub “Kometa nad Doliną Muminków” 
w tłumaczeniu Teresy Chłapowskiej. W tym etapie wzięło 
udział 22 uczniów, z których maksymalną ilość punktów 
(21) zdobyli Amelia Dondela z klasy 2b i Wiktor Albecki z kla-
sy 3b. Po czterech testach na prowadzeniu niezmiennie po-
zostają:
• Amelia Dondela z klasy 2b (100 pkt.)
• Karol Jankowski z klasy 2a (99 pkt.)
• Nikodem Langa z klasy 2b (92 pkt.)

Źródło: www.sp2reda.pl
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CO SŁYCHAĆ W SP 5
Zakończenie projektu „Dobrzy kierowcy rosną z nami”
W pierwszym semestrze został zrealizowany projekt edu-
kacyjny „Dobrzy kierowcy rosną z nami”, w którym udział 
brały klasy 3a i 3b. Projekt skierowany był zarówno do dzie-
ci, jak i dorosłych. Wprowadzone w czerwcu 2021 przepisy 
dotyczące zachowania na przejściu dla pieszych wymagają 
nauczenia kierowców i pieszych prawidłowych nawyków. 
Organizatorami projektu były komenda wojewódzka po-
licji oraz pomorska rada BRD. Projekt został zrealizowany 
w  ramach grantu przyznanego przez POMORSKĄ RADĘ 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy z PO-
MORSKĄ POLICJĄ, dzięki wsparciu nauczycieli, rodziców, 
policjantów. Zadania projektowe podzielono na 4 etapy: 
DROGA – PIESZY – KIEROWCA – ODBLASKI. Koordynatora-
mi projektu są Klaudia Okoń oraz Magdalena Polaszek.

Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Literacko – 
Plastycznego „A To Polska Właśnie”
Z uwagi na pandemiczne obostrzenia i naukę zdalną roz-
strzygnięcie konkursu „A to Polska właśnie” przesunęło się 
w czasie, niemniej jednak bardzo miło jest nam poinformo-
wać, iż jury wyróżniło w konkursie aż dziewięć prac w na-
stępujących kategoriach:
•  PROZA – w tej kategorii przyznano ex aequo III miejsce za 

prace Bartosza Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Reko-
wie Górnym i Zuzanny Krausa ze Szkoły Podstawowej nr 
11 w Wejherowie. Wyróżniono także pracę Nadii Hirsh ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie.

•  POEZJA – to kategoria, w której przyznano najwięcej na-
gród: I miejsce ex aequo zdobyli Filip Szadura ze Szkoły 
Podstawowej w Rekowie Górnym oraz Agata Szymańska 
ze szkoły Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie. Wy-
różnienia zdobyli: Jagoda Tuszer i Maja Uleńska ze Szkoły 
Podstawowej w Rekowie Górnym oraz Karolina Meyer ze 
Szkoły Podstawowej w Gościcinie.

•  KOMIKS – w tej kategorii jury przyznało III miejsce Orianie 
Piwowarczyk ze Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Źródło: www.sp5reda.pl

Podsumowanie akcji Góra Grosza
W grudniu uczniowie SP5 przystąpili do akcji Góra Grosza, 
której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się w ro-
dzinach zastępczych. 18 stycznia nasze wspaniałe Wolon-
tariuszki: Natalia Dampc, Wiktoria Fastyn, Rozalia Reszke 
oraz Barbara Wiewiórowska dokonały dokładnej segrega-
cji, pakowania oraz ważenia zebranych monet. Miejsce 1 za-
jęła klasa III a – około 116,96 zł.
Zwycięzcy mogą wybrać dwa dni bez prac domowych, kart-
kówek oraz sprawdzianów. Łącznie udało się nam uzbierać 
około 472 zł co daje nam 45 kg monet! Wielkie brawa dla 
wszystkich uczniów, którzy aktywnie włączyli się do zbiór-
ki. W najbliższych dniach środki zostaną przekazane funda-
cji za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Dzień Bezpiecznego Internetu w redzkiej Szóstce
8 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Interne-
tu. W  związku z tym, nauczyciele i młodzież, korzystając 
z  możliwości zasobów internetowych przygotowywali 
makiety, prezentacje i komiksy związane z tą właśnie te-
matyką. Wspólnie spisywaliśmy zasady netykiety, przypo-
mnieliśmy sobie także, pod jakie numery telefonu może 
dzwonić młody człowiek, żeby szukać wsparcia, kiedy spot-
ka go jakaś przykra sytuacja w „necie”
Nasze nieocenione psycholog i pedagog szkolne przygo-
towały dla dzieci i młodzieży mnóstwo użytecznych ma-
teriałów, które również mogliśmy wykorzystać dyskutu-
jąc o  bezpieczeństwie w Sieci. Cieszymy się, że młodzież 
z Szóstki ma wysoką świadomość i wiedzę, jak w XXI wieku 
bezpiecznie korzystać z zasobów internetowych.

CO SŁYCHAĆ W SP 6
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Ostatnie pożegnanie 
 4 lutego pożegnaliśmy Śp. Annę Rzeszewicz, 

koleżankę i byłego pracownika  
Urzędu Miasta w Redzie. 

 Pracę w Urzędzie Miasta w Redzie rozpoczęła 
15 lutego 1985 r. jako Inspektor ds. gospodarki 

komunalnej i pracowała do momentu przejścia na 
emeryturę, czyli do 30 września 2011 roku. 

 Ania była skromna, życzliwa, koleżeńska i wrażliwa 
na problemy innych. Była również kompetentnym 

i obowiązkowym pracownikiem, osobą bardzo 
zaangażowaną w pracę na rzecz Redy, jej miasta, 

którego mieszkanką była od 1958 roku.

 Aniu, dziękujemy za to, że byłaś!
 Spoczywaj w pokoju. 

 Koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta w Redzie 

Karnawał na Szóstkę!
Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych. 
Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka– w ta-
kiej atmosferze bawiły się dzieci w oddziale przedszkolnym 
podczas balu karnawałowego. Dzieci z dumą prezentowały 
bajeczne stroje. Z wielką ochotą uczestniczyły w tańcach, 
zabawach i konkursach prowadzonych przez wychowaw-
czynię. 

Na twarzach wszystkich malował się uśmiech, który nie 
znikał mimo chwilowego zmęczenia. Bal był okazją do zin-
tegrowania dzieci i pozostawił wiele niesamowitych wra-
żeń. Następny bal już za rok!

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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UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI
Na użytkownikach wieczystych ciąży obowiązek uisz-
czenia opłaty rocznej z tytułu posiadanego prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasto Reda. Opłata płatna jest 
z góry za dany rok, najpóźniej do 31 marca.

BONIFIKATY I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY
1.  Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie-

czystego nieruchomości gruntowej przysługuje:
 1)  osobom fizycznym, których dochód miesięczny na 

jednego członka gospodarstwa domowego nie prze-
kracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej w roku poprzedzającym rok, za któ-
ry opłata ma być wnoszona, jeżeli nieruchomość jest 
przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszka-
niowe.

Osoby ubiegające się o udzielenie bonifikaty składają 
wnioski wraz z wykazaniem i udokumentowaniem swojej 
sytuacji materialnej i rodzinnej (ilość osób, udokumento-
wane dochody tych osób), do 1 marca danego roku, za 
który opłata ma być wnoszona.
 2)  spółdzielniom mieszkaniowym, co oznacza, że 

osoby spełniające warunki opisane wyżej, którym 
przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, korzystają 
z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału 
w kosztach eksploatacji budynków. O bonifikatę od 
opłaty rocznej występują spółdzielnie mieszkaniowe.

2.  Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed upły-
wem terminu płatności, użytkownikom wieczystym 
przysługuje prawo do ustalenia innego niż 31 marca 
lecz nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, ter-
minu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie-
czystego, 

Użytkownicy wieczyści, którzy z mocy prawa stali się 
właścicielami nieruchomości, do 2038 roku są zobo-
wiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Miasto Reda co-
rocznych opłat z tytułu przekształcenia. Opłatę należ-
ną za rok 2022 należy wnieść do 31 marca 2022 r.

Na wniosek, złożony nie później niż 14 dni przed dniem 
upływu terminu płatności, opłata może być rozłożona na 
raty lub ustalony zostanie inny termin zapłaty, nieprzekra-
czający danego roku kalendarzowego. Właściciel gruntu 
może także zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej 
wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jed-
norazowa). 
Bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształ-
cenia przysługują osobom będącym właścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych tych osób.

1.  Ustawowa bonifikata od opłaty jednorazowej w wy-
sokości 99% przysługuje

•  osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, oraz tym, które uzyska-
ły orzeczenie przed ukończeniem 16 roku życia, lub za-
mieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami 

opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym 
tych osób.

•  członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w usta-
wie o Karcie Dużej Rodziny;

•  inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
ich rodzin; 

•  kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okre-
su powojennego w rozumieniu ustawy o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego; 

•  świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u któ-
rych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledze-
nie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu (zgodnie z art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych) lub ich opieku-
nom prawnym;

2. Pozostałe bonifikaty
Osoby, którym nie przysługuje 99% bonifikaty od opłaty 
jednorazowej, mogą skorzystać z bonifikaty w wysokości 
uchwalonej przez Radę Miejską w Redzie. Jeżeli opłata jed-
norazowa zostanie wniesiona do końca 2022r., bonifikata 
wyniesie 55%. W każdym następnym roku, poczynając od 
roku 2023, wysokość bonifikaty zostaje obniżona o 5%. 
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:
 1)  brak zobowiązań finansowych wobec Gminy Miasto 

Reda, związanych z prawem użytkowania wieczyste-
go nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształ-
cenia,

 2)  brak sporów, w tym sądowych, pomiędzy użytkowni-
kami wieczystymi i Gminą Miasto Reda.

Osoby zainteresowane zapłatą jednorazowej opłaty prze-
kształceniowej z uwzględnieniem obowiązujących bonifi-
kat powinny:
 1)  zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia 

opłaty w kwocie pozostającej do spłaty (w przypadku 
ubiegania się o bonifikatę wynikającą z uchwały Rady 
Miejskiej w Redzie),

 2)  osoby spełniające przesłanki do udzielenia 99% boni-
fikaty winny dołączyć stosowne dokumenty potwier-
dzające w/w uprawnienie.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i z tytułu 
przekształcenia należy wnosić na konto 

Urzędu Miasta w Redzie: 
Bank Millennium 

70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta w Redzie
tel. 58 678 80 34 
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Warto być również partnerem Karty Seniora!
Na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Manko 
i Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego 
z Krakowa, Gmina Miasto Reda może wydawać miesz-
kańcom Ogólnopolską Kartę Seniora.

Karta jest ważna w całym kraju i dzięki niej seniorzy mogą 
korzystać ze zniżek w punktach, instytucjach oraz ośrod-
kach zdrowia w całej Polsce, a przedsiębiorcy zgłaszający 
się do tego programu uzyskują bezpłatną promocję pro-
ponowanych przez siebie usług i towarów. Wśród firm, 
które przystąpiły do programu znajdują się między inny-
mi: uzdrowiska, ośrodki rehabilitacyjne, instytucje kultury, 
sklepy, restauracje i punkty usługowe. Kartę może wyrobić 
każdy mieszkaniec Redy, który skończył 60 lat.. W tym celu 
należy zgłosić się do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy uli-
cy Derdowskiego w Redzie, gdzie można wypełnić stosow-
ny formularz. W razie potrzeby, pracownicy Biblioteki służą 
pomocą. Karta jest bezterminowa i bezpłatna. 

Lista redzkich firm oferujących zniżki z Kartą:
•  Fotografia Izabela Jop, ul. Gdańska 48c – 10% zniżki na 

usługi fotograficzne
•  Podoline Gabinet Zdrowych Stóp Patrycja Kawczyńska, 

ul. Gdańska 43A – 10% zniżki na usługi
•  Studio TOP-Hair, ul. Pucka 34 – 15% zniżki na usługi
•  Zapieczeni Julita Szczerkowska, ul. Pucka 55 – 10% zniżki 

na usługi
•  Euromedical-Poland, ul. Chwarznieńska 136/138 Gdynia, 

filia w Redzie ul. Gdańska 17 – 5% zniżki na zakupy
•  Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej 02, JASport Jaśkiewicz 

Wiesław, ul. Gdańska 43A/róg ul. św. Wojciecha – 30% 
zniżki

•  Szybki pazur Julia Śramska, ul. Gdańska 48a/4 – 15% zniżki 
na manicure żelowy, 10% zniżki na pedicure hybrydo-
wy, 20% zniżki na manicure hybrydowy

•  NYPEL Sp.z o.o., ul. Gniewowska 1 – 5% zniżki na rowery, 
10% zniżki na akcesoria i części, 15% zniżki na usługi

W letnim semestrze w trzech redzkich szkołach rusza-
ją zajęcia w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy 
- Partnerstwo Gminy Kosakowo”, w którym partnerem 
jest Gmina Miasto Reda.

Działania projektowe skierowane są łącznie do 2448 ucz-
niów i 28 nauczycieli szkół podstawowych z gmin objętych 
projektem, a całkowity koszt otrzymanego wsparcia wy-
niesie ponad 2 mln zł. Zajęcia będą prowadzone w 14 szko-
łach podstawowych oraz w Yacht Clubie Rewa. Przez trzy 
najbliższe semestry, do końca czerwca 2023 roku, w szko-
łach, które przystąpiły do projektu będą organizowane 
kółka żeglarskie, praktyczne zajęcia żeglarskie, wyjazdy 
do związanych z edukacją morską i żeglarską oraz pikniki 
naukowo-żeglarskie. Prowadzone będzie także doradztwo 
zawodowe dotyczące branż charakterystycznych dla re-
gionów nadmorskich. Przewidziane są też formy wsparcia 
nauczycieli, jak przygotowanie do pracy metodą projektów 
i do prowadzenia zajęć żeglarskich, włączanie cyfrowe – 
wykorzystanie elementów cyfryzacji w edukacji morskiej 
i żeglarskiej, efektywne włączanie elementów edukacji 
morskiej do podstawy programowej, a także kompetencje 
naukowo-techniczne dla edukacji morskiej. 
W Gminie Miasto Reda do projektu przystąpiło 480 ucz-
niów i 6 nauczycieli z trzech placówek oświatowych. Są 
to: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Łąkowej 36, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Zawadzkiego 12 
oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona przy 
ul. Rekowskiej 36.
Projekt nr RPPM.03.02.01-22-0006/21 „Pomorskie Żagle 
Wiedzy - Partnerstwo Gminy Kosakowo” realizowany bę-
dzie do czerwca 2023 roku. Liderem projektu jest Gmina 
Kosakowo. Partnerami projektu są Gmina Miasto Reda, 
Gmina Puck, Gmina Miasta Puck, Gmina Wejherowo, 
Gmina Mikołajki Pomorskie, Samorząd Województwa Po-
morskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły 
Społecznej w Rumi oraz Yacht Club Rewa. Głównym celem 
projektu jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek 
poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły rozu-
mianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczy-
cieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły. 

WARTO WYROBIĆ 
KARTĘ SENIORA

 „POMORSKIE 
ŻAGLE WIEDZY”

Firma zainteresowa-
na przystąpieniem do 
programu Ogólnopolska 
Karta Seniora musi wy-
pełnić formularz zgłosze-
niowy, dostępny w Urzę-
dzie Miasta w Redzie 
i przynieść go do Biura 
Obsługi Interesanta lub 
wysłać na adres Stowa-
rzyszenia MANKO. 

Więcej informacji 
w Referacie Oświaty 

i Spraw Społecznych UM w Redzie
tel. 58 738 60 81
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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

                                                                             

REDA,  UL. OBWODOWA 52           
siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo - Komunalnego „KOKSIK”

   
    Prywatna Szkoła Podstawowa, ul. Norwida 599:00
    Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 129:40

  Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Łąkowa 36/3810:20
  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzozowa 30    11:00
   Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Rekowska 3611:40 - 12:20

  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gniewowska 3312:40 - 13:20

MIESZKAŃCY MOGĄ NIEODPŁATNIE ODDAĆ:

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
BATERIE I AKUMULATORY,
TERMOMETRY RTĘCIOWE, ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE,
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I OWADOBÓJCZE,
FARBY, OLEJE, LAKIERY I ROZPUSZCZALNIKI (PUSTYCH OPAKOWAŃ NIE PRZYJMUJEMY),
PRZETERMINOWANE LUB TYLKO CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANE LEKI BEZ OPAKOWAŃ HANDLOWYCH I ULOTEK.

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI?

ODPADY NALEŻY 
OSOBIŚCIE DOSTARCZYĆ 

DO SAMOCHODU 
I PRZEKAZAĆ OBSŁUDZE

PIĄTEK:  04.03.2022

1.

2.
GODZINY OTWARCIA 

DOSTĘPNE NA STRONIE:
WWW.KZG.PL

           LOKALIZACJA 

Kupujesz z dostawą do domu -  przy odbiorze nowego sprzętu możesz oddać za darmo stary sprzęt tego samego rodzaju (1 za 1). 
Kupujesz on-line -  koniecznie zaznacz w formularzu zamówienia, opcję darmowego odbioru starego sprzętu. 
Kupujesz w sklepie - zgłoś taką potrzebę w kasie lub u sprzedawcy.
W innym przypadku możesz zgłosić odbiór bezpośrednio z Twojego domu lub mieszkania pod numerem: 609 045 410 lub 58 624 66 11.
Nie wystawiaj sprzętu na zewnątrz, grozi to nielegalnym demontażem przez osoby niepowołane. 

3.
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