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Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

Z MYŚLĄ 
O UCHODŹCACH REDA 
WSPARŁA PRZEMYŚL

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 XLV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 7 marca 
2022 roku podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała nr XLV/451/2022 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Miasta Przemyśla z budżetu Gminy Mia-
sto Reda w roku 2022.

2.  Uchwała nr XLV/452/2022 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.

3.  Uchwała nr XLV/453/2022 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

Na XLV sesji Rady Miejskiej w Redzie radni jednogłoś-
nie podjęli uchwałę o przekazaniu 100 tysięcy złotych 
na pomoc uchodźcom. Miasto zdecydowało o podję-
ciu działań o charakterze ponadlokalnym, za pośred-
nictwem samorządu miasta Przemyśla. Przekazane 
pieniądze Przemyśl przeznaczył na zakup i wysłanie 
w  głąb Ukrainy najpotrzebniejszych rzeczy dla osób 
z terenów ogarniętych wojną. Głównie leków, środków 
opatrunkowych i innych artykułów medycznych. 

Projekt uchwały przedłożyli radni Rady Miejskiej w Redzie. 
Środki na pomoc uchodźcom pochodzą z rezerwy budże-
towej Gminy Miasto Reda. Działania pomocowe na rzecz 
uchodźców z Ukrainy są w całym kraju koordynowane cen-
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W REDZIE ŚMIECI 
NIE DROŻEJĄ
Obowiązująca dotychczas w Redzie umowa na wywóz 
odpadów komunalnych wygasa 31 marca. Ogłoszony 
przez Urząd Miasta przetarg ponownie wygrała firma 
SANIPOR. Od 1 kwietnia w Redzie obowiązuje zatem 
nowa umowa z tym samym co dotychczas operatorem, 
a co najważniejsze – stawka nie ulega zmianie i wynosi 
27 złotych od osoby.

Na koszty związane z utrzymaniem systemu gospodarki 
odpadami składa się wiele elementów. To opłata dla firmy 
odbierającej odpady, zawierająca w sobie koszt ich unie-
szkodliwienia, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Niebezpiecznych, czy edukacja ekologiczna. Zgod-
nie z zasadą „Zanieczyszczający płaci”, koszty ponoszą 
wszyscy wytwarzający odpady, czyli wszyscy mieszkańcy 
Redy. Wpływy muszą bilansować się z wydatkami.

tralnie, poprzez wojewodów i Powiatowe Centra Zarzadza-
nia Kryzysowego. Zaangażowane są również samorządy. 

Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy znajduje 
się na Tymczasowym Dworcu PKP w Gdańsku Głównym, 
ul.  Podwale Grodzkie 1, tel. 734 117 307 (8:00-20:00),  
infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl

Punkt recepcyjny dla województwa pomorskiego znajdu-
je się w Gdańsku, w Domu Harcerza, ul. Za Murami 2/10, 
tel. 583 013 621. Wojewódzki Koordynator ds. kierowa-
nia uchodźców dostępny jest telefonicznie, 58 307 77 72,  
koordynator.ukraina@gdansk.uw.gov.pl 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wej-
herowie, tel. 58 572 94 40 (czynny całą dobę).

Osoby które chciałyby w jakikolwiek sposób wes-
przeć uchodźców, prosimy o składanie deklaracji 
chęci pomocy do Powiatowego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego lub do Urzędu Miasta w Re-
dzie. Prosimy również o telefoniczne informowa-
nie Urzędu o wszystkich uchodźcach z Ukrainy 
przybyłych do Redy. Potrzebujemy takich danych, 
jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer doku-
mentu tożsamości i miejsce zakwaterowania. 

System niestety nie jest szczelny. Liczba osób, które po-
winny ponosić opłatę za śmieci, jest ustalana na podstawie 
oświadczeń mieszkańców, którzy zgłaszają, ile osób za-
mieszkuje daną nieruchomość. Obecnie w redzkim syste-
mie gospodarki odpadami zarejestrowanych jest około 25 
tysięcy osób. Urząd szacuje, że nawet 15% mieszkańców 
nie jest ujęte w gminnych rejestrach.
Prosimy o zweryfikowanie do 31 kwietnia złożonych dekla-
racji i oświadczeń. Często nieprawidłowe dane wynikają 
z nieuwagi, lub niezłożenia korekty w sytuacji zmiany liczby 
osób zamieszkujących daną nieruchomość. Po zaktualizo-
waniu deklaracji będziemy znali aktualną liczbę osób w sy-
stemie, a co za tym idzie, precyzyjnie określimy wysokość 
opłaty za odbiór śmieci. 
Dlaczego to takie ważne? Mieszkańcy rzetelnie płacący 
za śmieci zmuszeni są pokrywać również koszty wywozu 
śmieci za osoby notorycznie uchylające się od płacenia. 
To powoduje, że stawka rośnie.
Weryfikacji zgłoszeń można dokonywać w swojej spółdziel-
ni mieszkaniowej lub u zarządcy wspólnoty. Mieszkańcy 
domków jednorodzinnych oraz przedsiębiorcy składają 
deklaracje śmieciowe bezpośrednio w Urzędzie Miasta 
w Redzie.

Od 1 kwietnia zmiany w odbiorze odpadów 
Zgodnie z wchodzącą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 
uchwałą nr XXXVIII/390/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 
28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 
13 sierpnia 2019 r. poz. 3850), w ramach opłaty wnoszonej 
przez mieszkańców, Gmina Miasto Reda zobowiązana jest 
do odbioru odpadów zgodnie ze zmienionymi zasadami:
•  Dla odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie jed-

norodzinnej, na każdy termin odbioru odpadów prze-
widziano dwa worki dla jednego lokalu mieszkalnego, 
zgodnie ze złożoną deklaracją. Jeżeli ilość odpadów bę-
dzie większa niż ilość worków dostarczonych przez Gmi-
nę, właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym 
zakresie dodatkowe worki w odpowiednich kolorach. Zo-
staną one odebrane zgodnie z harmonogramem.

•  Gmina zaopatruje właścicieli nieruchomości w pojemniki 
– nie dotyczy to właścicieli nieruchomości, którzy otrzy-
mali pojemniki , a uszkodzili je poprzez niewłaściwe użyt-
kowanie.

•  Nie odbiera się odpadów BIO od właścicieli nieruchomo-
ści, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kom-
postują w nim bioodpady, za wyjątkiem choinek wysta-
wianych w styczniu i lutym.

•  Papier i tektura w zabudowie jednorodzinnej są odbiera-
ne 1 raz w miesiącu.

•  Szkło w zabudowie jednorodzinnej odbiera się 1 raz 
w miesiącu.

•  Popiół z palenisk domowych odbiera się z nieruchomości 
jednorodzinnych 2 razy w miesiącu, w okresie od listopa-
da do marca oraz 1 raz na 2 miesiące w okresie od kwiet-
nia do października.

•  Na odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z go-
spodarstw domowych raz na 2 lata przysługuje 1 worek 
typu „Big Bag” o pojemności 1m3, który może być wyko-
rzystany maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania.

Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Redzie
tel. 58 628 80 15
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Mieszkańcy Redy nie pozostali obojętni na los uchodź-
ców wojennych z Ukrainy. Wsparcie przybiera różne 
formy, nasi mieszkańcy są gotowi do pomocy, za co 
dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna. Tym bar-
dziej, że nie o wszystkich inicjatywach wiemy…

Zbiórki dla potrzebujących zostały zorganizowane natych-
miast, a odzew był i jest ogromny. Zbierano w Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
szkołach i przedszkolach, w instytucjach i prywatnych fir-
mach. Ubrania, jedzenie, łóżeczka dla dzieci, kosmetyki, 
koce, leki - to wszystko mieszkańcy dostarczyli potrzebu-
jącym. 

Redzianie ruszyli też na granicę, a nawet na terytorium 
Ukrainy. Już kilka dni po wybuchu wojny pan Robert Krzan, 
właściciel Biura Ochrony MUSTANG, wraz z przyjaciółmi 
z firmy NORD AMBULANSE Ratownictwo Medyczne, zorga-
nizowali mini konwój z pomocą humanitarną dla Ukrainy. 
W konwoju znalazły się trzy karetki, duży autobus medycz-
ny i bus, wypełniony po brzegi darami zebranymi przez 
mieszkańców. Grupa pojechała na przejście graniczne 
w Medyce, aby udzielać pomocy ludziom zgromadzonym 
w gigantycznej kolejce po stronie ukraińskiej. 
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Pan Patryk Palach wraz z kolegą zorganizowali zbiórkę, do 
której przyłączyli się radni Rady Miejskiej w Redzie, pra-
cownicy Urzędu Miasta, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, 
pracownicy redzkiego oddziału banku PKO BP i gabinet 
kosmetyczny „MoniQ”. Najpotrzebniejsze rzeczy, w tym 
koce, opatrunki, środki higieniczne oraz jedzenie, zostały 
dostarczone do Chełma, gdzie przebywają osoby przekra-
czające granicę w Dorohusku. W drodze powrotnej pan Pa-
tryk zabrał z granicy siedmioro obywateli Ukrainy, zawożąc 
ich do Warszawy i do Gdańska. Kolejny wyjazd zorganizo-
wał pan Krzysztof Rykowski. Który pojechał z kolegami na 
granicę z transportem żywności i leków, a wracając rów-
nież zaoferował uchodźcom transport.

MIESZKAŃCY REDY 
POMAGAJĄ UKRAINIE

Mieszkańcy Redy przyjmują uchodźców do swoich domów 
i rodzin. Na terenie gminy przebywa już kilkaset osób, które 
uciekły z Ukrainy przed wojną. Jednocześnie przybywa wo-
lontariuszy, na pierwsze spotkanie zgłosiło się aż 38 osób, 
każdy już dostał konkretne zadania. Zgłaszają się osoby, 
które mogą pomóc przy zbiórkach, inni oferują organiza-
cję zajęć ruchowych dla dzieci. Są ludzie, którzy zapewniają 
uchodźcom transport, opiekę medyczną oraz pracę. Głów-
ny wysiłek kierowany jest na zapewnienie uchodźcom da-
chu nad głową, wyżywienia oraz możliwości kontynuacji 
nauki szkolnej. Fabryka Kultury organizuje dla ukraińskich 
dzieci zajęcia kulturalne, dla dorosłych niebawem zostaną 
uruchomione zajęcia językowe.
– Cieszymy się, że w Redzie nie brakuje ludzi o dobrym sercu 
– mówi Hanna Janiak, Sekretarz Miasta Redy i koordyna-
tor działań humanitarnych na terenie Gminy – Szczególnie 
pragnę podziękować radnym Rady Miejskiej, którzy poświęca-
ją bardzo wiele czasu na działania na rzecz uchodźców.
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Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, 
możesz zameldować się – wtedy automatycznie dosta-
niesz numer PESEL. Jeśli nie możesz zameldować się, 
a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL – złóż 
wniosek. Sprawdź, jak to zrobić.

Więcej informacji na stronie: GOV.PL 

W ramach akcji Ukrainie Adwokatura (UA) w Pomor-
skiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku powstało Centrum 
Pomocy – nr telefonu 609 187 900, w którym są pełnio-
ne dyżury w godzinach 9:00-20:00. 

Osoby potrzebujące pomocy (obywatele Ukrainy uciekają-
cych przed działaniami wojennymi) proszone są o kontakt 
pod tym numerem w celu przekierowania do adwokata 
udzielającego pomocy. Centrum Pomocy zapewnia tłumaczy.

У рамках акції « Ukrainie Barrister» (UA) при Помор-
ській асоціації адвокатів у Гданську створено Центр 
допомоги – телефон 609 187 900, де чергують з 9:00 
до 20:00. 

Просимо осіб, які потребують допомоги (громадян Укра-
їни, які втікають від бойових дій), звертатися за цим но-
мером до адвоката, який надає допомогу. Довідковий 
центр надає перекладачів.

Якщо Ви іноземець і мешкаєте в Польщі, то може-
те прописатися – у такому випадку автоматично 
отримаєте номер PESEL (Загальна система елек-
тронного обліку населення). Якщо Ви не можете 
прописатися, а будь-який державний орган вима-
гає від Вас вказання номеру PESEL – подайте відпо-
відну заяву. Ознайомтесь, як це зробити.

Більше інформації на сторінці: GOV.PL 

WNIOSEK O NADANIE 
NUMERU PESEL W ZWIĄZKU 
Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

POMOC PRAWNA DLA 
OBYWATELI UKRAINY
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Дорогі Друзі з України! 

Ми, співробітники PwC у Польщі, спустошені і приголомшені тим, що вас 
спіткало і що відбувається у вашій країні. Серцем та думками ми з вами! 
Ми хочемо вас підтримати, наскільки це є в наших силах – зокрема, 
допомагаючи вам із процедурами пов’язаними із перебуванням у 
Євросоюзі. 

 

 Ми запустили для вас безкоштовну гарячу лінію за номером:  

+48 519 062 999  

 

Наші експерти, котрі володіють українською мовою, будуть чекати на ваші 
дзвінки. Ми допоможемо вам у питаннях пов’язаних із: 

✔✔ легалізацією перебування в Польщі, 

✔✔ легальним працевлаштуванням в Польщі, 

✔✔ необхідними адміністративними зборами (податки, соціальне та 
медичне страхування), 

✔✔ формальностями, пов'язаними із транзитом до інших країн ЄС.  

 

 www.pwc.pl/hotline-ua 
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Drodzy Przyjaciele z Ukrainy! 

My, pracownicy PwC w Polsce, jesteśmy zdruzgotani tym co Was spotyka. 
Całym sercem jesteśmy z Wami! Chcemy pomóc tak jak potrafimy najlepiej – 
wspierając Was w procedurach związanych z pobytem w Unii Europejskiej. 

 

Uruchomiliśmy dla Was bezpłatną infolinię:  

+48 519 062 999  
 

Na Wasze telefony czekają nasi eksperci mówiący po ukraińsku. Pomożemy 
Wam w obszarach takich jak: 

✔✔ legalizacja pobytu w Polsce 

✔✔ legalizacja prawa do pracy w Polsce 

✔✔ niezbędne kwestie administracyjne (podatki, ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne) 

✔✔ formalności związane z tranzytem do innych krajów UE 

 

 www.pwc.pl/hotline-ua 
 

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie powstał 
punkt informacyjny dostępny zarówno dla uchodźców, 
jak i dla pracodawców, tak aby w jednym miejscu możli-
we było uzyskanie odpowiednich informacji:
•  dla uchodźców jakiej pomocy mogą oczekiwać i w jakich 

instytucjach,
•   dla pracodawców w jaki sposób i na jakich zasadach mogą 

zgłosić ofertę pracy dla obywatela Ukrainy.

Dane kontaktowe do punktu informacyjnego:
• Tel. 58 677 63 07 lub 58 677 63 09
• E-mail: pracodawcy.posrednictwo@pupwejherowo.pl

Міста Гданськ, Гдиня та Вейгерово, які організову-
ють громадський транспорт в районі Спілки місько-
го транспорту Гданської затоки, спільно вирішили 
запровадити безкоштовний проїзд для військових 
мігрантів з України.

Це велика підтримка для цих людей у   надзвичайно важ-
ку хвилину їхнього життя. Безкоштовний проїзд діє до 
31 березня і може бути здійснений на підставі одно-
го з наступних документів:
•  Паспорт України зі штампом про в’їзд від 24 лютого 

2022 року.
•  карти на проживання біженців
•  тимчасовий документ, що посвідчує особу.
З іншого боку, у поїздах SKM та POLREGIO усі громадяни 
України мають право на безкоштовний проїзд до по-
дальшого повідомлення на підставі паспорта чи іншого 
документа, що підтверджує громадянство.

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA 
MIGRANTÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

15 marca premier Mateusz Morawiecki podpisał rozpo-
rządzenie umożliwiające wypłacanie świadczeń pienięż-
nych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy. 
Polacy zapewniający Ukraińcom zakwaterowanie i wy-
żywienie mogą otrzymać 40 zł na osobę za każdy dzień 
pobytu.

Świadczenie będzie wypłacane przez 60 dni, w szczególnych 
przypadkach okres ten może zostać wydłużony. Warunkiem 
otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku 
w Urzędzie Miasta w Redzie. Samorząd na jego rozpatrzenie 
będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia 
może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwatero-
wania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, 
jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe infor-
macje. Przepisy ustawowe dotyczące świadczenia wchodzą 
w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.
WZORY WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKA dostępne na www.reda.pl

ŚRODKI FINANSOWE DLA OSÓB 
POMAGAJĄCYM OBYWATELOM 
UKRAINY

fo
t. 

ka
na

ł Y
T 

In
na

Te
le

w
iz

ja
.p

l

6   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



Відвідайте клініку первинної медико-санітарної допомоги (POZ).
або на нічний та різдвяний догляд за хворими (SOR) - щодня після 18.00, у вихідні

та святкові дні.
 

Основні поради
та медичні консультації

Зверніться до найближчої невідкладної стоматологічної допомоги
 

Як користуватися медичною
допомогою в Польщі?

Рецепти на постійні ліки
 

Основні тести
 

Контрольні відвідування, пов’язані з раніше розпочатим лікуванням

Безкоштовні інформаційні номери:
Телеплатформа першого контакту: 800 137 200             

Телефонна інформація про пацієнта: 800 190 590
 

 
Громадяни України, які після перетину кордону мають довідку або відбиток штампа

прикордонної служби, мають право на безоплатну медичну допомогу. Це також
стосується профілактичних щеплень, у тому числі проти COVID-19

 

 
У станах раптової загрози здоров’ю та життю, таких як:

 
Задишка, втрата свідомості,
стиснення в грудях,
Серцева аритмія

Гострі алергічні реакції, отруєння,
постійна блювота, кровотеча

з травної системи

Зверніться до найближчого відділення невідкладної допомоги (SOR) або
до приймальні

 

Травми, опіки, затоплення,
ураження електричним струмом,
падіння з великої висоти

Агресія під час психічного
захворювання, спроба суїциду

Консультація та лікування хронічного
захворювання

Перевірка стосунків
 з раніше розпочатим лікуванням

Зверніться до пункту амбулаторної допомоги

Спеціалізовані діагностичні тести
Хронічні захворювання, що
потребують хірургічного лікування

Раптовий зубний біль, рани в роті, переломи або переломи щелепи або щелепи

Відділення невідкладної
допомоги лікарні:

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР
вул. Смолуховського 17 (Smoluchowskiego 17), 80-952 Гданськ (Gdańsk)
ВОЄВОДСЬКА СПЕЦІАЛІСТОВА ЛІКАРНЯ ЯНУШ КОРЧАК 
вул. Губальчики 1 (Hubalczyków 1), 76-200 Слупськ (Słupsk)
СПЕЦІАЛІСТ ЛІКАРНЯ ІМ. Дж.К. ЛУКОВИЧА В ХОЙНИЦАХ 
вул. Leśna 10, 89-600 Хойніце
МЕДИЧНА ОСНОВА "КОПЕРНІКУС" ("Copernicus")
вул. Нове Огроди 1-6 (Nowe Ogrody 1-6), 80-803 Гданськ (Gdańsk)
МЕДИЧНА ОСНОВА "КОПЕРНІКУС" ("Copernicus")
вул. Jana Pawła II 50 80-462 Гданськ (Gdańsk)
НЕЗАЛЕЖНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ СПЕЦІАЛІСТ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
вул. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Леборк (Lębork)
ПОМЕРСЬКІ ЛІКАРНІ 
вул. Січневе повстання 1 (Powstania Styczniowego 1), 81-519 Гдиня (Gdynia)
ПОМЕРСЬКІ ЛІКАРНІ 
вул. лікар. Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Вейгеро́во (Wejherowo)
"ЗДОРОВ'Я" ("Zdrowie")
вул. ген.Юзефи Галлери 31 (gen. J.Hallera 31), 82-500 Квідзин (Kwidzyn)
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я 
вул. Флоріана Цейнови 7 (Floriana Ceynowy 7), 83-300 Картузи (Kartuzy)
КОЦЕВСЬКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я
вул. Józefa Balewskiego 1, 83-200 Старогард Гданський (Starogard Gdański)
СПЕЦІАЛІСТИЧНА ЛІКАРНЯ У КОСЦЕРЖІНІ 
вул. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Косцежина (Kościerzyna)
"ПОЛЬСЬКІ ЛІКАРНІ" ("Szpitale Polskie")
вул. Reja 12, 82-400 Штум (Sztum)

 
 

Нічний та різдвяний догляд за
хворими: 

(з 18:00 п’ятниці до 8:00 понеділка, 24 години на добу)
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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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GMINNY PROGRAM 
DOFINANSOWANIA 
WYMIANY „KOPCIUCHÓW”
Planujesz wymienić stary kocioł na paliwo stałe? 
Chcesz skorzystać z gminnego dofinansowania? Możesz 
uzyskać dotację w kwocie do 5.000 zł.

Warto jak najszybciej złożyć wniosek o dotację - środki fi-
nansowe są ograniczone!
Co podlega dofinansowaniu?
•  Wymiana kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pelet, 

ekogroszek itp.) stanowiącego główne źródło ogrzewa-
nia na: ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, OZE lub 
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

•  Wymiana „kopciucha” nastąpi po zawarcia umowy z Gmi-
ną – do 10 grudnia danego roku (ostateczna data za-
kończenia zadania i kompleksowego rozliczenia dotacji 
w Gminie);

•  Dofinansowanie udzielane jest w odniesieniu do budyn-
ków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielo-
nych w budynkach jednorodzinnych, które nie są wyko-
rzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej 
(w tym działalności rolniczej).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie (beneficjent)?
•  Właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty budyn-

ku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalne-
go w budynku jednorodzinnym (w przypadku współwłas-
ności – za zgodą pozostałych współwłaścicieli);

•  Dotacja udzielana jest osobom fizycznym nieprowadzą-
cym działalności gospodarczej (w tym działalności rolni-
czej).

Wysokość dofinansowania
•  Beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% po-

niesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowa-
nych, jednak nie więcej niż 5.000 zł.

•  W przypadku zadania objętego dofinansowaniem z in-
nych źródeł publicznych, ww. wskaźnik procentowy od-
nosi się do poniesionych i udokumentowanych kosztów 
kwalifikowanych pomniejszonych o uzyskane dofinan-
sowanie z innych źródeł publicznych (tj. do różnicy po-
między łączną wysokością kosztów kwalifikowanych a 
wysokością uzyskanego dofinansowania z innych źródeł 
publicznych). 

Na co można uzyskać dofinansowanie?
•  W przypadku wymiany źródła ciepła na sieć c.o. - pod-

łączenie budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej 
(węzeł cieplny podłączony do miejskiej sieci ciepłowni-
czej):

 –  koszt opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej,
 –  koszt zakupu przygrzejnikowych zaworów i głowic ter-

mostatycznych,
 –  koszt wykonania/dostosowania instalacji c.o. lub insta-

lacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt 
montażu / wymiany przygrzejnikowych zaworów i gło-
wic termostatycznych,

 –  koszt zakupu/montażu/wymiany grzejników,
 –  koszt zakupu/montażu jedno lub dwufunkcyjnego kom-

pletnego węzła cieplnego z układem regulacji c.o./c.o. i 

c.w.u. wraz z kosztami przyłączenia węzła do m.s.c. i do 
instalacji wewnętrznej budynku;

•  W przypadku wymiany źródła ciepła na sieć gazową 
(źródło ciepła zasilane gazem):

 –  koszt projektu wewnętrznej instalacji gazowej,
 –  koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego (gazo-

wy kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny bez lub z za-
sobnikiem ciepła, gazowy kondensacyjny kocioł dwu-
funkcyjny) i koszty zakupu urządzeń towarzyszących 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instala-
cji (np. pompy obiegowe, zbiorniki wyrównawcze, auto-
matyka sterująca),

 –  koszt zakupu/montażu wkładu kominowego lub prze-
wodu powietrzno-spalinowego, 

 –  koszt zakupu grzejników,
 –  koszt zakupu zaworów i głowic termostatycznych, 
 –  koszt wykonania / dostosowania instalacji c.o lub insta-

lacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt 
montażu/wymiany grzejników, koszt montażu/wymia-
ny zaworów i głowic termostatycznych, 

 –  koszt opłaty przyłączeniowej,
 –  koszt zakupu montażu zbiornika na gaz, wykonanie in-

stalacji od zbiornika do kotła,
 –  koszt wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od 

przyłącza do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej.
•  W przypadku wymiany źródła ciepła na OZE – odnawialne 

źródła energii (np. pompy ciepła):
 –  koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego z 

osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, 
zbiornikiem cwu z osprzętem,

 –  koszt zakupu grzejników,
 –  koszt zakupu zaworów i głowic termostatycznych
 –  koszt wykonania / dostosowania instalacji c.o lub insta-

lacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt 
montażu/wymiany grzejników, koszt montażu/wymia-
ny zaworów i głowic termostatycznych,

 –  koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i 
urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego 
ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych), wykona-
nie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej,

 –  koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i 
urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecz-
nych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej),

•  W przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie olejo-
we (źródło ciepła zasilane olejem opałowym):

 –  koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego (olejo-
wy kocioł jednofunkcyjny bez lub z zasobnikiem ciepła, 
olejowy kocioł dwufunkcyjny) i koszt zakupu urządzeń 
towarzyszących niezbędnych do prawidłowego funk-
cjonowania instalacji (np. zbiornik oleju, popy obiego-
we, zbiorniki wyrównawcze automatyka sterująca),

 –  koszt zakupu grzejników,
 –  koszt zakupu zaworów i głowic termostatycznych,
 –  koszt wykonania / dostosowanie instalacji c.o lub insta-

lacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt 
montażu/wymiany grzejników i koszt montażu/wymia-
ny zaworów i głowic termostatycznych,

 –  koszt zakupu/montażu wkładu kominowego lub prze-
wodu powietrzno-spalinowego; 

•  W przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie elek-
tryczne:
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MOBILNE PŁUCA STANĘŁY 
W REDZIE

Przed Urzędem Miasta w Redzie stanęły tzw. mobilne 
płuca, czyli instalacja mierząca stan zanieczyszczenia 
powietrza. To inicjatywa Stowarzyszenia „Wejherowski 
Alarm Smogowy”.

Jak to działa? Model ludzkich płuc filtruje powietrze, a za-
wieszone w nim zanieczyszczenia osadzają się na białej 
przepuszczalnej tkaninie. O przekroczeniu dopuszczalnych 
norm informuje również sygnalizator świetlny i dźwiękowy. 
Odczyty czujników jakości powietrza można śledzić na wy-
świetlaczu. Dzięki temu mieszkańcy mogą naocznie prze-
konać się, jakiej jakości powietrze wnika do ich płuc. To ko-
lejna odsłona akcji Polskiego Alarmu Smogowego “Zobacz, 
czym oddychasz!”. Instalacja powstała dzięki wspólnej ini-
cjatywie Wejherowskiego Alarmu Smogowego i Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie. 
Edukacyjny aspekt akcji Wejherowskiego Alarmu Smogo-
wego jest bardzo ważny, gdyż obrazuje rzeczywisty prob-
lem, jakim jest stan powietrza. Reda prowadzi szereg dłu-
gofalowych działań na rzecz poprawy stanu powietrza, jak 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, rozbudowa i moderniza-
cja miejskiej sieci ciepłowniczej, czy zachęty dla mieszkań-
ców do wymiany przestarzałych pieców. W życie właśnie 
weszła uchwała Rady Miejskiej, umożliwiająca udzielenie 
dotacji 5000 złotych ze środków gminnych na zastąpienie 
„kopciucha” nowoczesnym i ekologicznym źródłem ogrze-
wania. 
Te pierwsze na Pomorzu mobilne płuca ruszyły w trasę 
5  listopada. Do tej pory odwiedziły Gościcino, Bolszewo, 
Wejherowo, Luzino i Rumię. W Redzie już pierwszego dnia 
instalacja została odwiedzona przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 5, którzy wysłuchali ciekawej lekcji ekologii.

 –  koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego elek-
trycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów insta-
lacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania 
elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowe-
go, zbiornika cwu z osprzętem,

 –  koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych 
i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego 
ogrzewania, wykonanie równoważenia hydraulicznego 
instalacji grzewczej.

•  Dotacją objęte mogą być wyłącznie urządzenia grzewcze, 
urządzenia pomocnicze i elementy instalacji c.o. wymie-
nione w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki:

 1)  fabrycznie nowe z gwarancją producenta, które zosta-
ły zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie 
konieczne normy i dopuszczone do użytkowania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 2)  zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu produ-
centa, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicz-
nej przez wyspecjalizowanego Wykonawcę posiadają-
cego stosowne uprawnienia,

 3)  wymagania wskazane w załączniku nr 1 do Regulami-
nu.

•  Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się robót wyko-
nanych siłami własnymi.

Forma dofinansowania
•  Udzielenie dotacji następuje na wniosek, na podstawie 

zawieranej umowy o udzielenie dotacji; wypłata środków 
następuje na podstawie wniosku o rozliczenie dotacji;

•  Wzór wniosku o udzielenie dotacji, wzór umowy o udzie-
lenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji 
określa Zarządzenie Nr ZK/2/2022 z dnia 8 marca 2022 r. 
Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia wzorów 
dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu 
dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł cie-
pła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda oraz 
w sprawie powołania Komisji do spraw udzielania dotacji 
celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na pa-
liwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda.

Nabór wniosków
•  Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
•  Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta lub 

w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (pok. 
10) Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub przesyłać 
pocztą na adres Urzędu.

Zgodnie z przepisami tzw. uchwały antysmogowej dla 
miast (uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego, 
stanowiącej akt prawa miejscowego) od 1 września 
2024 r. nie będzie już można eksploatować kotłów na 
paliwo stałe, które nie spełniają wymagań w zakresie 
standardów emisyjnych odpowiadających kl. 3 pod 
względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy 
PN-EN 303-5:2012 lub nie posiadają tabliczki znamiono-
wej (tzw. „kotłów pozaklasowych”).

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:
Urząd Miasta w Redzie
pok. nr 10 i 11 (parter) 
tel. 58 738 60 90 i 58 738 60 69

fot. Dorota Tarnowska
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SREBRNA REDA

DZIEŃ KOBIET W UTW GRUPA 
ARTYSTYCZNA 
SZYKUJE SIĘ DO 
JUBILEUSZU MIASTA

Z okazji Dnia Kobiet Uniwersytet Trzeciego Wieku w Re-
dzie zorganizował spotkanie pod hasłem „Polskie se-
niorki seniorkom ukraińskim”. Honorowymi gośćmi 
były trzy panie z Ukrainy, przybyłe z falą uchodźców wo-
jennych.

8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. W redz-
kiej bibliotece odbyło się tradycyjne spotkanie Pań zwią-
zanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z udziałem Ja-
rosławy Jóźwiakowskiej-Zdunkiewicz, srebrnej medalistki 
Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku oraz Sekretarz 
Miasta Redy Hanny Janiak. Działająca przy redzkim UTW 
Grupa Artystyczna przygotowała okolicznościowy program 
poetycki.
– Witam panie z Ukrainy, które musiały uciekać ze swojego 
kraju, lecz wierzą, że wrócą do ojczyzny – mówiła otwierająca 
spotkanie Anna Mostek, liderka Grupy Artystycznej, przy-
pominając, że tym, co pomaga przetrwać, jest wiara i na-
dzieja.
Podczas spotkania przypomniano sylwetki wyjątkowych 
kobiet, które zapisały się na kartach historii jako pionierki 
nauki, ikony stylu, bojowniczki o prawa kobiet, czy wybit-
ne artystki. Członkinie Grupy Artystycznej przedstawiły 
piękne wiersze o wolności, tęsknocie za domem, o miłości 
i o samych kobietach. Nie zabrakło również kwiatów, w tym 
roku głownie żółtych i niebieskich.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzie zbiera-
ją również pieniądze z przeznaczeniem na zakup leków dla 
seniorów z Ukrainy. 

17 marca odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Arty-
stycznej UTW z aktorami Teatru Miejskiego w Gdyni, 
Martą Kadłub i Maciejem Wiznerem. 

Grupa zaczyna pracę nad nowym projektem związanym 
z obchodami 55-lecia Miasta Redy. Warto podkreślić, że two-
rzenie nowego spektaklu jest ważne, ale nie najważniejsze. 
Istotniejszy jest proces twórczy - budowanie relacji, nauka 
odpowiedzialności za siebie i swoją rolę, dobra atmosfera 
w grupie. W spektaklu zobaczymy dużo atrakcyjnych elemen-
tów z życia mieszkańców Redy. Premiera w czerwcu! 

Fot. Michał Kaczmarek
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BIBLIOTEKA 
ZAPRASZA

FABRYKA KULTURY DLA 
PRZYJACIÓŁ Z UKRAINY!

JAZZ W FABRYCE KULTURY 

W bibliotece można zdobywać wiedzę, korzystać z róż-
nych form rozrywki, rozwijać swoje zainteresowania 
oraz twórczo spędzać wolny czas. W marcu Miejska Bi-
blioteka Publiczna oraz Filia Nr 1 (Mediateka) w Redzie 
rozpoczęły realizację programu przygotowanego z oka-
zji 70-lecia biblioteki. Ogromną popularnością cieszyły 
się spotkania dla przedszkolaków z cyklu „Poczytajki 
Cioci Krysi” oraz „Mała Książka - Wielki Człowiek”. 

Maluchy wysłuchały bajek, baśni i opowiastek oraz pozna-
wały bibliotekę, bardzo chętnie oglądając bogaty i koloro-
wy księgozbiór w „Kąciku Malucha”.

***
Uczniom SP 5 sporo wiedzy i dobrej zabawy dostarczył 
udział w wydarzeniu promującym czytelnictwo „Książka na 
zdrowie”. Goście wyszli ze spotkania z uśmiechnięci, pełni 
zapału do czytania, otrzymawszy dodatkowo „receptę na 
książkę” do zrealizowania w bibliotece.
Dla młodzieży odbyły się spotkania z grami planszowymi. 
W trakcie rozgrywek nie zabrakło wielkich emocji!
W Mediatece przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień 
Kota oraz brały udział w cyklicznych zajęciach z robotyki 
z wykorzystaniem robotów Photon.

***
W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który wznowił 
działalność 8 marca, na seniorów czeka bogaty program na 
cały semestr, a w nim zajęcia, warsztaty, wykłady, lektoraty 
języków obcych, spotkania autorskie oraz wycieczki.
Zapraszamy do „Galerii w Hirkowej Izbie”, gdzie co miesiąc 
można podziwiać prace innego twórcy ze Stowarzyszenia 
„Kunszt”, w tym obrazy, fotografie oraz rękodzieło. W mar-
cu ściany galerii ozdobiły akwarele Brygidy Śniateckiej.

Fabryka Kultury włączyła się do pomocy uchodźcom 
z Ukrainy, przygotowując specjalną ofertę kulturalną. 

W każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, w godzinach 
16:00 – 17:30, w Fabryce Kultury odbywają się integracyj-
ne zajęcia dla dzieci w wieku 7–13 lat. Oferta obejmuje 
kreatywne warsztaty, zabawy i animacje oraz szalone eks-
perymenty, a wszystko to pod okiem wykwalifikowanych 
i pełnych pomysłów instruktorów. Grupy nie są zamknięte 
i wciąż trwają zapisy, wystarczy podejść do recepcji przed 
rozpoczęciem warsztatów.
Oprócz tego Fabryka stale rozszerza swoją ofertę, w tym 
np. lubiane wśród mieszkańców Redy spotkania z plan-
szówkami – Zgrana Reda, podczas których dostępne będą 
gry z instrukcją w języku ukraińskim.

13 marca odbył się kolejny koncert z cyklu Jazz 
w Fabryce Kultury. Zespół Blues & Folk Con-
nection, pod kierunkiem Joanny Knitter 
- wokalistki dobrze znanej redzkiej pub-
liczności, zaprosił na wieczór wypeł-
niony muzyką Arethy Franklin i jej nie-
śmiertelnymi przebojami, jak Respect, 
Chain of Fools, czy Think. 

Dwugodzinny koncert został gorąco przyjęty 
przez publiczność, były bisy, a dochód ze sprzedaży płyt zo-
stał przekazany na pomoc Ukrainie.
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SPORTOWA REDA

4 marca, w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1, odbywał się XI Memoriał Małego B. Turniej 
jest organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji wraz z rodziną upamiętnianego przez te roz-
grywki Marcina Barana.

Zgodnie z tradycją w turnieju uczestniczyło 6 zespołów: 
Gryf Wejherowo 92 r., KSM, Celtic 92 r., Błyskawica, Dark 
Team i Trenerzy AP1 Reda. Jak zwykle turniej przebiegał 
w bardzo dobrej, rodzinnej i koleżeńskiej atmosferze. Wy-
nik nie był najważniejszy, z  czego uczestnicy doskonale 
zdawali sobie sprawę. Rozgrywki zostały przeprowadzone 
w formule ligowej „każdy z każdym”, po jednym meczu bez 
rewanżu. Po ponad 3 godzinach gry, klasyfikacja końco-
wa prezentowała się następująco: 1 miejsce: Błyskawica 
– 13 pkt., 2 miejsce: Celtic Reda – 10 pkt., 3 miejsce: Dark 
Team – 9 pkt., 4 miejsce: Trenerzy AP1 – 8 pkt., 5 miejsce: 
Gryf Wejherowo 92r. – 3 pkt. i 6 miejsce: KSM – 0 pkt.

6 marca rozegrano 3 kolejkę Redzkiej Ligi Siatkówki se-
zonu 2022. Na boisku zmierzyli się zawodnicy grający 
w 1 lidze. Rozgrywki organizuje MOSiR Reda, a partne-
rem rozgrywek jest tygrys.net. 

Najlepszą ekipą okazała się drużyna „Aktywne Kosako-
wo”, która zwyciężyła w 2 z 3 pojedynków. Drugie miejsce 
należało do powracających do 1 ligi reprezentantów UKS 
1 Reda. Trzecią lokatę okupili „Śledzie”, zdobywając 3 punk-
ty (tyle samo co „Gwoździe w parkiecie” z tym, że „Gwoź-
dzie” przegrały ze Śledziami w pojedynku bezpośrednim). 
Następna kolejka została rozegrana 13 marca, w hali Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego nr 1. Rywalizacja na boi-
sku odbywała się na poziomie 2 ligi. „Szach Mat” po 3 zwy-
cięstwach awansował do ligi i to właśnie oni dostali szansę 
zagrania z najlepszymi. 

Od 14 do 18 lutego, w ramach ferii zimowych, przepro-
wadzono akcję „Sportowy dzień w Twojej szkole”. To 
cykliczne wydarzenie ma na celu zachęcenie uczniów 
redzkich szkół podstawowych do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. 

Od poniedziałku do piątku w szkołach odbywały się 3-go-
dzinne zajęcia sportowe, które cieszyły się dużą frekwen-
cją, a dzieci i młodzież z dużym zaangażowaniem i uśmie-
chem na ustach uczestniczyły w grach i zabawach pod 
kierunkiem animatorów z MOSiR. Po wspólnym wysiłku 
uczestnicy zostali obdarowani sportowymi upominkami 
i słodyczami. Dziękujemy wszystkim i zapraszamy w przy-
szłym roku.

6 marca, w Rodzinnym Parku Miejskim odbyła się 
X edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – jednego 
z największych biegów pamięci w Polsce.

Bieg otworzył Zastępca Burmistrza Miasta Redy Łukasz 
Kamiński. Głównym organizatorem wydarzenia był Ucz-
niowski Klub Sportowy „Jedynka” w Redzie. W biegu udział 
wzięło 200 zawodników, w tym całe rodziny, od kilkulet-
nich dzieci po rodziców i dziadków. Biegacze mieli do poko-
nania dystans 1960 metrów. Oprócz medali dla wszystkich 
uczestników, organizatorzy dodatkowo nagrodzili statuet-
kami najlepszą zawodniczkę i zawodnika, którymi zostali 
Paulina Szmidt i Wojciech Iwasiuta, oboje z UKS „Jedynka” 
Reda. Na biegaczy na mecie czekały drożdżówki i napoje.
Serdeczne podziękowania należą się Pawłowi Szadurze 
za nagranie filmu z drona, radnym Emilii Sawickiej-Lieder 
i Andrzejowi Byczkowskiemu za pomoc przy organizacji 
i wręczaniu medali, Monice Formella z „Pomaganie jest ta-
kie proste”, Marii Roksz i Marzenie Wargowskiej za fotore-
lacje oraz licznej grupie zawodników i ich rodziców z UKS 
„Jedynka” Reda, bez których tak sprawna organizacja bie-
gów byłaby niemożliwa.

MEMORIAŁ MAŁEGO B.

REDZKA LIGA SIATKÓWKI 

SPORTOWE FERIE

REDA PAMIĘTAŁA
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SPORTOWA REDA

Simbowa drużyna wyruszyła 5 marca do Piaseczna, na 
V IKIZAMA JUDO CUP o Puchar Burmistrza Gminy Pia-
seczno. 

Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych – 
dzieci oraz młodzik. Do rywalizacji przystąpiło 11 zawod-
ników UKS SIMBA REDA. W poszczególnych kategoriach 
i rocznikach najwyżej sklasyfikowani zostali:
W kategorii dzieci:
Rocznik 2013-2014
I miejsce Adrian Rutkowski, kat. wag. 31 kg
Rocznik 2011-2012
IX miejsce Aleksander Monczak, kat. wag. 38 kg
Rocznik 2009-2010
III miejsce Nikodem Cechosz kat. wag. 39 kg
W kategorii młodzik:
I miejsce Weronika Stogowska, kat. wag. 63 kg
W weekend 19 i 20 marca drużyna Simby startowała w Su-
chym Lesie. Dwa dni walki na wielkopolskim tatami, wesoła 
podróż busem, pyszna włoska pizza - to krótkie podsumo-
wanie XVIII Wielkopolskiego Międzynarodowego Turnieju 
Judo.
A oto osiągnięcia 8 -osobowej ekipy: 
w roczniku U14 (2009-2010)
1 miejsce Nadia Dziadko, kat. wag. 63 kg
3 miejsce Nikodem Cechosz, kat. wag. 42 kg
7 miejsce Leon Kusz, kat. wag. 38 kg
w roczniku U16 młodziczki i młodzicy (2007-2008)
1 miejsce Nikodem Białk, kat. wag. +90 kg
1 miejsce Natalia Rutkowska, kat. wag. 63 kg
3 miejsce Weronika Stogowska, kat. wag. 63 kg
5 miejsce Pola Gazecka, kat. wag. 63 kg
w roczniku U18 junior młodszy (2005-2006)
1 miejsce Mateusz Tesmar, kat. wag. 90 kg
Gratulacje na wszystkich startujących! Zapraszamy do śle-
dzenia mediów społecznościowych SIMBY, gdzie na bieżą-
co podawane są najświeższe informacje i pełne klasyfika-
cje poszczególnych rozgrywek.

Jak co roku, po zapoznaniu się z propozycjami komisji 
opiniującej, Burmistrz Miasta Redy przyznał nagrody 
i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz za 
osiągnięcia w działalności sportowej w roku ubiegłym. 

W sumie nagrodzono i wyróżniono 39 zawodników, trene-
rów i działaczy sportowych. Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 17 marca w auli Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego nr 1 w Redzie.
Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Redy za osiąg-
nięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sporto-
wej mogą być przyznawane osobom fizycznym, które są 
mieszkańcami Gminy Miasto Reda lub działają w klubach 
sportowych i innych organizacjach pozarządowych z sie-
dzibą na terenie Gminy Miasto Reda. Mogą mieć formę fi-
nansową lub rzeczową. 

KOLEJNE OSIĄGNIĘCIA 
UKS SIMBA REDA

BURMISTRZ 
WRĘCZYŁ NAGRODY 
SPORTOWCOM 
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Nagrody finansowe otrzymało siedemnastu zawodników 
oraz pięciu trenerów i działaczy sportowych. Wyróżnio-
nych zostało odpowiednio piętnastu zawodników i dwóch 
trenerów.
Nagrody i wyróżnienia wręczali Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński, Zastępca Burmistrza Miasta Redy 
Łukasz Kamiński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Redzie Andrzej Byczkowski.
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Marzec oznacza nadejście wiosny i święto kobiet.
8 marca każda dziewczynka poczuła się wyjątkowo, za spra-
wą nie tylko życzeń ze strony męskiej części przedszkola, 
ale również uroczych upominków w postaci tulipanów oraz 
pamiątkowych dyplomów. Od samego rana chłopcy w róż-
ny sposób starali się umilić koleżankom ich święto. Dzień 
Kobiet to doskonała sposobność, aby nauczyć dzieci empa-
tii i wykształcić zachowania prospołeczne

Pomoc dla Ukrainy
Jako społeczność Przedszkola nr 2 w Redzie, nie mogliśmy 
pozostać obojętni na to, co dzieje się za naszą wschodnią 
granicą. Chcieliśmy pomóc na miarę naszych możliwości, 
dlatego zorganizowaliśmy w przedszkolu zbiórkę najpo-
trzebniejszych rzeczy dla mieszkańców Ukrainy. Byliśmy 
bardzo pozytywnie zaskoczeni tak ogromną chęcią po-
mocy, zarówno ze strony rodziców, personelu jak również 
mieszkańców Redy. Dzięki współpracy z Biurem Ochrony 
Mustang oraz Pogotowiem Medycznym Nord Ambulanse, 
którzy odebrali od nas pierwszą partię darów, bezpośred-
nio na teren Ukrainy trafiły: medykamenty, żywność długo-
terminowa, żywność dla dzieci, środki higieniczne dla kobiet 
i niemowląt oraz koce, karimaty i śpiwory. Najpotrzebniej-
sze rzeczy, w tym odzież, za pośrednictwem MOPS-u, zo-
stały również przekazane rodzinom ukraińskim, przybyłym 
w ostatnim czasie do Redy.
Dzięki ogromnej ofiarności i zaangażowaniu mogliśmy tak-
że pomóc jednej rodzinie z Rumi. Koordynatorki akcji, któ-
rymi były Katarzyna Korkosz i Agnieszka Pranszke, bardzo 
serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyłączyli się do 
tej bezinteresownej pomocy, dokładając swoją cegiełkę do 
zbiórki dla naszych wschodnich sąsiadów.

Tekst: mgr Katarzyna Korkosz

II Edycja Miejskiego Logopedycznego Konkursu Pla-
stycznego
6 marca przypada Europejski Dzień Logopedy, dlatego 
Przedszkole nr 2 w Redzie już po raz drugi zorganizowało 
Miejski Konkurs Logopedyczny. Pomysłodawczyniami i ko-
ordynatorkami były logopeda Angelika Zielke, Agnieszka 
Pranszke oraz Aleksandra Meironke. Tematem tegorocznej 
edycji konkursu była logopedyczna gra dźwiękowa. Od po-
łowy lutego dzieci z redzkich przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych przygotowywały prace konkursowe. Na konkurs 
wpłynęło 9 prac, spośród których wyłoniono trzy pierwsze 
miejsca i sześć wyróżnień. 8 marca odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród przez Sekretarza Miasta Redy – Panią 
Hannę Janiak oraz naszego Dyrektora – Panią Reginę Kle-
in. Nauczyciele przygotowujący dzieci otrzymali pisemne 
podziękowania od organizatorów konkursu. Ze wszystkich 
prac konkursowych została zorganizowana wystawa. Cze-
kamy na trzecią edycję konkursu, która już za rok, a wszyst-
kim laureatom serdecznie gratulujemy!

Tekst: mgr Katarzyna Korkosz
fot. archiwum Przedszkola nr 2 w Redzie

21 marca świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny. 
Na pożegnanie zimy zorganizowaliśmy wiosenny pochód 
dookoła przedszkola. Każdy uczestnik tego radosnego wy-
darzenia miał przy sobie ręcznie wykonaną kwiecistą ga-
łązkę. Przed powrotem do budynku dzieci wraz ze swoimi 
opiekunami zasadziły w przedszkolnym ogrodzie bratki 
oraz cebulki innych kwiatów, a niesione gałązki trafiły do 
wazonów, tworząc piękne bukiety. Sale wszystkich grup 
przedszkolnych zyskały aktualne, bo wiosenne ozdoby. 
Marcowe wydarzenia z całą pewnością sprawią, że nawet 
gdy wiosna nie będzie nas rozpieszczać swoją aurą, to na 
dobre rozgości się w serduszkach dzieci. 

Tekst: Martyna Rumkowska, fot. Amanda Ulenberg

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2
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Dzień Kobiet w Przedszkolu nr 4
8 marca to w naszej polskiej kulturze wyjątkowe święto 
o  długiej tradycji. Przyjęło się, że tego dnia swoje święto 
obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. 
Przedszkolaki co prawda obchodziły już Dzień Dziewczynek, 
ale nasi wspaniali chłopcy pamiętali także o Dniu Kobiet. 
Od wczesnych godzin porannych chłopcy składali życzenia, 
posyłali ciepłe uśmiechy oraz wręczali drobne upominki, 
słodycze i kwiatki. Specjalnie z tej okazji przygotowali rów-
nież piękne laurki. Panie oraz dziewczynki dziękują wszyst-
kim chłopcom za piękne życzenia, dzięki którym każda ko-
bieta czuła się w tym dniu naprawdę wyjątkowo. 

Tekst i fot.: Ewa Bobrowska

Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej
Tradycją szkolnej biblioteki jest przyjęcie do grona czytel-
ników uczniów klas I, co zachęca najmłodszych uczniów 
do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek 
oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. To 
uroczyste wydarzenie miało miejsce w marcu. W czasie 
spotkania uczniowie poznali zasady korzystania z wypoży-
czalni oraz zbioru książek, otrzymali pomocne dla nich in-
strukcje i pamiątkowy dyplom. W obecności wychowawcy 
i nauczycieli bibliotekarzy uczniowie złożyli uroczyste przy-
rzeczenie, że będą szanować książki i często po nie sięgać. 
W ramach kampanii „Mała Książka – Wielki Człowiek” każ-
demu nowemu czytelnikowi wręczono „Wyprawkę Czytel-
niczą”, w skład której wchodzi książka „Pierwsze abecadło”, 
broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką 
połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny 
alfabet. Nasi nowi czytelnicy mają już na swoim koncie 
pierwsze wypożyczone samodzielnie książki.

Ewa Miotke, Teresa Golińska 

Program Szkoła z Inicjatywą Pedagogiczną
Społeczność uczniowska rozpoczęła realizację Progra-
mu Szkoła z Inicjatywą Pedagogiczną Polskiego Towarzy-
stwa Dysleksji- JESTEŚMY RÓŻNI, UCZYMY SIĘ RAZEM. 
Celem tego projektu jest WZORCOWY MODEL POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ: zmierzanie do li-
kwidowania barier przez zagwarantowanie odpowied-
niego wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi i wdrożenie rozwiązań, dzięki którym szkoła 
realizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną na naj-
wyższym poziomie. Profilaktyka palenia tytoniu jest waż-
nym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działa-
nia edukacyjno-wychowawcze. Dlatego ZSP 1 przystąpił 
również do PROGRAMU BIEG PO ZDROWIE. Koordynato-
rem została pedagog szkolny Wanda Chomacka. Zajęcia 
dostosowano do wieku odbiorców, ich podstawą jest sty-
mulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączą-
cymi treści poszczególnych spotkań są uczniowie czwar-
tej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia  
z ich życia to tło poruszanych tematów.
Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów 
uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profi-
laktycznych. To na nas – osobach dorosłych – spoczywa od-
powiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych.

Tekst: Wanda Chomacka

Rozstrzygnięcie II Edycji Miejskiego Konkursu Logope-
dycznego
8 marca rozstrzygnięto drugą edycję Miejskiego Konkursu 
Logopedycznego. Tegoroczne zadanie polegało na wykona-
niu logopedycznej gry dźwiękowej. Wśród laureatów kon-
kursu znalazło się dwoje przedszkolaków z grupy Motylków 
naszego przedszkola - Martyna Wojciechowska zajęła II 
miejsce, a Mateusz Skowroński otrzymał wyróżnienie. Gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy kolejnych suk-
cesów w przyszłości! 

Daria Pawlaczyk, fot. Katarzyna Skowrońska

CO SŁYCHAĆ W ZSP 1
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VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Małym Trójmieście 
Kaszubskim
11 marca odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ma-
łym Trójmieście Kaszubskim dla uczniów klas VI. Do zmagań 
konkursowych stanęły drużyny ze szkół podstawowych na-
szego miasta. Liczne konkurencje sprawdzały wiadomości 
uczniów w zakresie symboliki flag, herbów oraz ważnych 
dat z historii Redy, Rumi i Wejherowa. Uczestnicy mieli od-
gadnąć na zdjęciach imiona i nazwiska sławnych postaci, 
rozpoznać miejsca na starych pocztówkach oraz obliczyć 
z  planu miasta wartości rzeczywiste wyznaczonej trasy. 
Zadaniem dodatkowym tegorocznej edycji było wykonanie 
trzech zdjęć miejsc ciekawych, charakterystycznych i zna-
czących dla miasta Redy.
Po bardzo wyrównanej walce jury ogłosiło wyniki: I miej-
sce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Redzie w składzie: Tymoteusz Albecki, Jan Jurczyk, Woj-
ciech Wroński, II m. – Prywatna Szkoła Podstawowa w Re-
dzie w składzie: Zofia Wandtke, Nikodem Kostecki, Mariusz 
Ruszczyk, III m. – SP5 w Redzie w składzie: Marta Ryszew-
ska, Stanisław Barczyk, Jan Jarzemski. Obecny podczas 
wręczania nagród zastępca burmistrza Łukasz Kamiński 
podziękował organizatorom za przygotowanie ciekawego 
konkursu, a  wszystkim uczestnikom pogratulował dużej 
wiedzy i znajomości naszej Małej Ojczyzny.

Tekst: M. Szornak, fot. W. Muża

Pasowanie na czytelnika
W lutym odbyło się tradycyjne pasowanie uczniów klasy I 
na czytelnika biblioteki szkolnej. 

Dzień matematyki
11 marca, grupa 0 C od samego rana wszystkie swoje ak-
tywności skierowała w stronę królowej nauk – MATEMATY-
KI. Działo się dużo: było klasyfikowanie, dzielenie na zbiory, 
dodawanie, ważenie, mierzenie i wiele innych. Dzieci po-
sługiwały się wagą, miarą krawiecką, szablonami i innymi 
przydatnymi narzędziami edukacyjnymi.
Łączyliśmy również matematykę z muzyką oraz wspólnie 
zastanawialiśmy się, gdzie w życiu codziennym można 
spotkać matematykę. To był dzień, który udowodnił, że do 
nauki matematyki niepotrzebne są karty pracy. Matematy-
ki dzieci uczą się w działaniu. 

Tekst: Izabela Oberzig, fot. Paulina Kita

Nagrody w konkursie plastycznym „Mój wymarzony 
zawód” 
Uczniowie uczący się języka kaszubskiego wzięli udział 
w  konkursie plastycznym pod hasłem „Mój wymarzony 
zawód”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 
90 w Gdańsku. Prace miały pokazać, o czym marzą dzieci 
i gdzie widzą siebie, gdy dorosną. W lutym komisja konkur-
sowa wyłoniła laureatów i przyznała nagrody. Na konkurs 
zostało wysłane około 200 prac, w tym 20 z naszej szkoły. 
Aż cztery uczennice ZSP2 zostały nagrodzone: Amelia Ma-
stela zajęła I miejsce, a Amelia Dondela - II miejsce w kate-
gorii klas I-III; Eliza Wendt zajęła III miejsce w kategorii klas 
IV-VI. Wyróżnienie otrzymała Natalia Tomczyńska. Serdecz-
nie gratulujemy zdobytych miejsc! 

Tekst: Janina Czerwionke

CO SŁYCHAĆ W ZSP 2 Po krótkim egzaminie ze znajomości zasad korzystania 
z książek, pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, 
że zawsze będą szanować książki, a następnie zostali paso-
wani na czytelników. Wszyscy otrzymali prezenty: zakład-
ki do książek i Wyprawki Czytelnicze ufundowane przez 
Instytut Książki w ramach projektu „Mała książka – wielki 
człowiek”. Poza tym każda klasa otrzymała dyplom, regu-
lamin czytelnika, prośby książki i przyrzeczenie podpisane 
przez wszystkich uczniów. Dodatkową atrakcją był przygo-
towany przez klasę III d występ taneczno-teatralny. Starsze 
koleżanki i koledzy w dowcipny sposób zaprosili pierwszo-
klasistów do świata książek. Podsumowaniem uroczystości 
było wypożyczenie pierwszych książek z biblioteki.

Tekst i fot.: Katarzyna Rendaszka-Miotke

20   •   REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY



SP3 solidarna z Ukrainą
W związku z sytuacją w Ukrainie, w SP 3 miały miejsce różne 
inicjatywy mające na celu pomoc ludziom cierpiącym z po-
wodu trwającej tam wojny.

Solidarni z Ukrainą
7 marca 2022 roku nauczyciele oraz uczniowie naszej 
szkoły obchodzili Dzień Jedności z Ukrainą, zorganizowany 
przez Samorząd Szkolny oraz Szkolne Koło Wolontariatu. 
Nasi wschodni sąsiedzi znajdują się w tragicznej sytuacji 
- w czasie wojny. Na znak solidarności z narodem ukraiń-
skim przybraliśmy niebiesko - żółte barwy na ubraniach lub 
w drobnych elementach. Gest ten podkreśla to, że myślimy 
o naszych sąsiadach i wspieramy ich. Uczniowie mają świa-
domość tego co dzieje się poza granicą naszego kraju.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazane przez Pań-
stwa dary i zachęcamy do dalszego wspierania zbiórki. 

Tekst: Marta Szulc - Przybył

Konkurs wiedzy o MTK
11 marca uczniowie klasy VI: Stanisław Barczyk, Jan Jarzem-
ski oraz Marta Ryszewska wraz z opiekunem - Panią Emilią 
Kiper, udali się do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 
w Redzie na konkurs wiedzy o Małym Trójmieście Kaszub-
skim. Zakres materiału był niezwykle szeroki i obejmował 
nie tylko historię oraz kulturę Redy, Rumi i Wejherowa, ale 
również geografię, w szczególności ukształtowanie terenu 
czy obiekty znajdujące się pod ochroną. Uczniowie musieli 
zmierzyć się z wieloma zadaniami i wykazać wiedzą oraz 
sprytem. Ostatecznie uczniowie klasy VI zajęli III miejsce. 
Nagrody wręczył im Zastępca Burmistrza Miasta Redy Łu-
kasz Kamiński. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Tekst: Marta Szulc - Przybył

CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 5

Samorząd Uczniowski zorganizował akcję „Kotylion Ukrai-
ny”, w której nauczyciele i rodzice szyli kotyliony w barwach 
ukraińskich. Następnie wstążki były rozprowadzane wśród 
uczniów i nauczycieli, a środki ze sprzedaży są wykorzysta-
ne na pomoc dzieciom z Ukrainy przybyłym do naszej szko-
ły. Część środków została już zagospodarowana i pierwsze 
artykuły szkolne, buty i stroje gimnastyczne trafiły do po-
trzebujących uczniów.
Odbyła się również zbiórka rzeczy potrzebnych dla ukraiń-
skich rodzin. Pomoc, którą zorganizowały panie K. Danise-
wicz i M. Szymoniak była pomocą celową, skierowaną do 
konkretnych 14 rodzin. 

Zerówki na swoich zajęciach także poruszały temat wojny 
w Ukrainie. Rozmowa oraz możliwość niesienia pomocy 
jest sposobem radzenia sobie z emocjami, jakie towarzyszą 
najmłodszym oraz sposobem na okazanie empatii, którą 
czasem trudno ująć w słowa. Dzieci na znak solidarności 
z Ukrainą wyklejały serduszka bibułą w kolorze ukraińskiej 
flagi. Postanowiły również „napisać” symboliczne listy do 
ukraińskich dzieci i żołnierzy i wyrazić w nich swoje uczucia 
i zapewnić o pomocy. Przy okazji, z pomocą kodowania, po-
znały symbole narodowe Ukrainy oraz jej historię. 
Społeczność szkolna wykazała się dużym zaangażowa-
niem i wielkim sercem podczas różnych przedsięwzięć. 
Wrażliwość i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi 
nie ma granic w naszej lokalnej społeczności. Dziękujemy 
wszystkim za hojność i zrozumienie.

Tekst: Teresa Dopke, fot. Nauczyciele SP3
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Jesteśmy z Ukrainą!
Nie jest łatwo pomagać, gdy mały człowiek mierzy się z sy-
tuacją, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Gdy gruch-
nęła wieść, że nasi wschodni sąsiedzi zostali zaatakowani 
przez rosyjskiego agresora, dzieci z redzkiej Szóstki od 
razu zgłosiły chęć wyrażenia swojego wsparcia dla ukra-
ińskich koleżanek i kolegów. Co jednak może zapropono-
wać dziecko? Wiadomo, wraz z rodzicami wielu maluchów 
pomagało przekazywać swoje zabawki i ubrania, a dorośli 
artykuły spożywcze, higieniczne i inne. Natomiast młodsi 
uczniowie Szóstki postanowili przygotować kartki otuchy 
i wsparcia. Kartki te znalazły swoje miejsce w ambulansie, 
który pojechał wraz z ratownikami medycznymi na granicę 
polsko- ukraińską, by tam nieść bezpośrednią pomoc po-
szkodowanym. Dzieci gorąco wierzą, że dadzą one dowód, 
iż wspierają z całych sił poszkodowanych w tej okrutnej 
wojnie. 

aKa, fot. archiwum Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie

Jesz, jesz, a ciągle jesteś głodny? Wypijasz litry wody jak 
wielbłąd na pustyni, a nie możesz ugasić pragnienia? 
Chodzisz spać wcześniej niż Twoje dzieci? Twoja waga 
jest zbyt wysoka albo ostatnio gwałtownie spadła? To 
mogą być pierwsze objawy cukrzycy typu 2. Wystarczą 
2 minuty, żeby nasze życie było zdrowsze.

Cukrzyca typu 2 została uznana za chorobę cywilizacyjną. 
Rozwija się latami, dlatego często na początku jej objawy są 
dla nas zupełnie niezauważalne. Dopiero później zaczynają 
się nasilać. Ale to „później” może oznaczać „za późno”. 
Najczęściej występuje u osób dorosłych, zwłaszcza po 
ukończeniu 30. roku życia. Jest to jednak choroba dziedzicz-
na i coraz częściej zmaga się z nią młodzież, a nawet dzieci.
Wcześnie wykryta jest uleczalna. Niezdiagnozowana i niele-
czona może być „cichym zabójcą”.
Gdyńskie Centrum Zdrowia w partnerstwie z powiatem 
wejherowskim realizuje na terenie Redy projekt „Program 
profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskie-
go, wejherowskiego i puckiego”. Aby dołączyć do programu 
zdrowotnego wystarczy poświęcić 2 minuty i wypełnić an-
kietę na stronie www.niecukrzymy.pl
Osoby zakwalifikowane do grupy zagrożonej cukrzycą zo-
staną zaproszone na bezpłatne przesiewowe badanie krwi 
pod kątem cukrzycy typu 2. Wynik badania wskazujący na 
stan przedcukrzycowy uprawni do dalszego udziału w kom-
pleksowym programie edukacyjnym. Przez rok nad Twoim 
zdrowiem i zmianą nawyków będzie czuwać profesjonalna 
ekipa fizjoterapeutów, dietetyków i lekarzy.
Bezpłatny projekt skierowany jest do osób pełnoletnich.

Kontakt: Gdyńskie Centrum Zdrowia, tel. 58 880 83 17. 

Osoby, których nieruchomości są przyłączone do sieci 
wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej tut. 
Przedsiębiorstwa i które dotychczas pobierają wodę i/
lub odprowadzają ścieki bezumownie, mogą w terminie 
od 1.03 do 1.06 2022 r. zgłosić się do Spółki w celu zawar-
cia umowy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków.
W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie do sie-
ci Spółka rezygnuje z dochodzenia roszczeń finansowych 
z tytułu przyłączenia się do jej sieci, bezumownego pobie-
rania wody i/lub odprowadzania ścieków. Zgłoszenia nale-
ży dokonać na wniosku nr 9 „Zgłoszenie bezumownego po-
bierania wody i/lub odprowadzania ścieków”, do pobrania 
ze strony internetowej. Niezgłoszenie faktu bezumownego 
poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w powyższym 
terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami 
świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz. Warunkiem 
zawarcia umowy jest przygotowanie instalacji wodociągo-
wej i pomieszczenia do montażu wodomierza.

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Solidarni z Ukrainą
Młodzież starszych klas pod patronatem Samorządu Ucz-
niowskiego postanowiła ogłosić zbiórkę finansową na rzecz 
poszkodowanych w wojnie. Zebrane pieniądze przelano na 
konto UNICEF, z którym Szóstka od lat współpracuje. Ucz-
niowie zapragnęli również przygotować gazetkę szkolną 
pod tytułem „Jesteśmy różni. Jesteśmy Razem”, na której 
każdy chętny jako dowód wsparcia mógł przyczepić swoje 
serduszko wdzięczności. Ważnym jest również fakt, że dzie-
ci i młodzież redzkiej Szóstki otrzymują fachowe wsparcie 
oraz pomoc ze strony pedagoga i psychologa szkolnego 
oraz wszystkich nauczycieli, żeby w tej trudnej i zupełnie 
nieznanej wcześniej sytuacji mogły się odnaleźć. Wspólnie 
staramy się sobie radzić, jak tylko umiemy najlepiej.

Fot. archiwum szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie

CO SŁYCHAĆ W SP 6 NIE CUKRZYMY!

PEWIK INFORMUJE
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Już można rozliczyć PIT za rok 2021. Coraz więcej osób 
robi to elektronicznie. Niezależnie od formy rozlicze-
nia warto pamiętać, że podając Redę jako miejsce za-
mieszkania sprawiamy, że część należnego podatku 
zasili budżet naszego miasta.

Do gminy trafia ok. 40 proc. całkowitej kwoty podatku 
dochodowego płaconego przez jej mieszkańców - osoby 
fizyczne (PIT) i niecałe 7 procent tego podatku płaconego 
przez firmy, mające tu siedzibę (CIT). Pieniądze te przezna-
czane są między innymi na finansowanie szkół i przedszko-
li oraz inwestycje gminne, np. na oświatę, drogi, chodniki, 
oświetlenie uliczne, sport, rekreację i kulturę. Osoba nie-
zameldowana na pobyt stały, ale mieszkająca w Redzie, 
może rozliczyć się we właściwym dla Redy Urzędzie Skar-
bowym w Wejherowie. Wystarczy w odpowiedniej rubryce 
poinformować urząd skarbowy o faktycznym miejscu na-
szego zamieszkania.

Do akcji „Sprzątanie Ziemi” zapraszamy placówki 
oświatowe, osoby prywatne, firmy i stowarzyszenia, 
które chcą zadbać o swoje najbliższe otoczenie. Z pew-
nością w pobliżu miejsca zamieszkania, szkoły i pracy 
znajdują się tereny, które wymagają wiosennego upo-
rządkowania.

Odpady zebrane podczas akcji zostaną odebrane z miejsc 
uzgodnionych wcześniej z Urzędem Miasta w dwóch ter-
minach: 9 i 23 kwietnia 2022 r. Odpady z akcji sprzątania 
miasta będą odbierane nieodpłatnie wyłącznie od uczest-
ników, którzy zadeklarują swój udział, składając pisemne 
zgłoszenie do Urzędu Miasta najpóźniej 10 dni przed pla-
nowaną akcją. Pisemne zgłoszenia udziału w akcji „Sprzą-
tanie Ziemi” należy przesyłać drogą elektroniczną do Re-
feratu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na adresy: 
odpady@reda.pl lub odpady3@reda.pl. Zachęcamy rów-
nież do wzięcia udziału w corocznej akcji „Sprzątanie brze-
gów rzeki Redy”, która odbędzie się w sobotę, 23 kwietnia 
2022 r.

TO WAŻNE, GDZIE
PŁACISZ PODATEK

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI 
„SPRZĄTANIE ZIEMI”

Takie miasta jak Reda, gdzie osiedla się wielu młodych lu-
dzi, szczególnie mogą odczuwać różnicę między faktyczną 
ilością mieszkańców, a wpływami z podatków tylko od za-
meldowanych tu osób.

 

1 
 

 
 

Gmina Kosakowo realizuje projekt dofinansowany  
z Funduszy Europejskich „Pomorskie Żagle Wiedzy – 
Partnerstwo Gminy Kosakowo”, w którym Gmina 
Miasto Reda jest partnerem. 

 

Celem projektu jest poprawa jakość edukacji ogólnej. 
 

Dofinansowanie projektu z UE:  1 763 514,64 PLN 

 

 

 

 

 

  

 

11 kwietnia 2022 
Reda - przy przedszkolu 
ul. Łąkowa 27 
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DZIĘKUJEMY!

UWAGA !

PAMIĘTAJ !

Jak segregować odpady kuchenne - BIOODPADY?

WRZUCAJ:
 
WYŁĄCZNIE ODPADY ROŚLINNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI,
W TYM NABIAŁ I JEGO PRZETWORY ORAZ ZUŻYTE PAPIEROWE 
RĘCZNIKI KUCHENNE (Z RESZTKAMI SPOŻYWCZYMI, MOKRE)

ODPADY KUCHENNE WRZUCAJ DO POJEMNIKA  „LUZEM”

TYLKO Z DOBRZE WYSEGREGOWANCH ODPADÓW KUCHENNYCH JESTEŚMY W STANIE 
OTRZYMAĆ CZYSTY KOMPOST DOBREJ JAKOŚCI.

 DLATEGO ZWYKŁE WORKI FOLIOWE 
PO OPRÓŻNIENIU Z ODPADÓW KUCHENNYCH WRZUĆ DO ŻÓŁTEGO POJEMNIKA NA 

TWORZYWA SZTUCZNE STOJĄCEGO OBOK   !

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!
MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”  
UL. KONWALIOWA 1, 81-651 GDYNIA    WWW.KZG.PL   SEKRETARIAT KZG.PL    TEL.: 58 624 66 11  @

NASI
PARTNERZY

LUB W WORKACH KOMPOSTOWALNYCH
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