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Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ W REDZIE

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

Biuro Obsługi Interesanta: 58 678-80-00

Sekretariat Burmistrza Miasta:
Tel/Fax 58 678-80-23/ 58 678-31-24

e-mail sekretariat@reda.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 
– adres skrytki: /3890kwrvvn/skrytka

Urząd jest czynny w godzinach:
poniedziałek – 7:30-15:30

wtorek – 7:30-15.30
środa – 7:30-15:30

czwartek – 9:00-17:00
piątek – 7:30-15:15

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów 
W CZWARTKI W GODZ. 14:00-18:00

(po wcześniejszym telefonicznym 
lub osobistym umówieniu się na spotkanie)

Godziny Pracy Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz Referatu Spraw Obywatelskich

poniedziałek – 8:00-15:00
wtorek – 8:00-15:00

środa – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
czwartek – 9:00-17:00

piątek – 8:00-15:00

Godziny Pracy Referatu Urbanistyki i Architektury
poniedziałek – 8:00-13:00

wtorek – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
środa – 10:00-13:00

czwartek – 13:00-17:00
piątek – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
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Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że Miejski Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym 
miesięcznikiem informacyjnym Rady Miejskiej w Redzie i Burmi-
strza Miasta Redy. Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.9.2016 Burmi-
strza Miasta Redy, Urząd Miasta w  Redzie zastrzega sobie prawo 
wyboru i redakcji nadesłanych materiałów, w  tym ich skracania 
i zmiany tytułów. Materiały do kolejnego numeru są przyjmowane 
w wersji elektronicznej (zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) na adres:  
promocja@reda.pl. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na ich publikację. Ostatecznym terminem przyjmowania 
materiałów jest 20 dzień każdego miesiąca. W Biuletynie nie publi-
kuje się ogłoszeń komercyjnych.

Urząd Miasta w Redzie

Podczas L sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 30 czerw-
ca 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr L/488/2022 w sprawie określenia średniej 

ceny jednostek paliwa w Gminie Miasto Reda na rok 
szkolny 2022/2023

2.  Uchwała nr L/489/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość, na okres do 3 lat

3.  Uchwała nr L/490/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez trwałego zarządcę – Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Redzie kolejnej umowy najmu z do-
tychczasowym najemcą, której przedmiotem będzie ta 
sama, dotychczas wynajmowana nieruchomość, na czas 
określony

4.  Uchwała nr L/491/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie, w drodze darowizny, przez Gminę Miasto Reda, 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

5.  Uchwała nr L/492/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie, w drodze darowizny, przez Gminę Miasto Reda, 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

6.  Uchwała nr L/493/2022 w sprawie ustalenia sieci pub-
licznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Reda

7.  Uchwała nr L/494/2022 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

8.  Uchwała nr L/495/2022 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

9.  Uchwała nr L/496/2022 w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Miasta Redy wotum zaufania za rok 2021

10.  Uchwała nr L/497/2022 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu miasta Redy za 2021 rok

11.  Uchwała nr L/498/2022 w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Miasta Redy absolutorium za 2021 rok

Szczegółowy zapis sesji dostępny jest pod adresem  
bip.reda.pl w dziale Transmisje Sesji Rady Miejskiej
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BURMISTRZ MIASTA 
REDY Z ABSOLUTORIUM 
I WOTUM ZAUFANIA 
ZA ROK 2021

SPOTKANIE 
Z AUTORAMI ZDJĘĆ DO 
NAJNOWSZEGO ALBUMU 
O REDZIE

REDA
...w oczach Mieszkańców

55 lat Miasta Redy 
1967-2022

ISBN 978-83-964559-0-1
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Przedmiotem obrad L sesji Rady Miejskiej w Redzie było, 
między innymi, wykonanie ubiegłorocznego budżetu 
oraz raport o stanie gminy za rok 2021. Burmistrz Miasta 
Redy uzyskał wotum zaufania i absolutorium z wykona-
nia budżetu.

Przedstawiając raport o  stanie 
gminy burmistrz Krzysztof Krze-
miński podsumował ubiegłorocz-
ne inwestycje oraz działalność 
Gminy i jej jednostek. Podzięko-
wał też wszystkim zaangażowa-
nym w realizację założonych pla-
nów. Reda wykonała w ubiegłym 
roku kilka znaczących inwestycji 
drogowych, zakończono również 
rozbudowę Fabryki Kultury. Urząd 
Miasta w Redzie ani jeden dzień 
nie był zamknięty. Interesanci byli 

normalnie obsługiwani, z zachowaniem wymaganych ob-
ostrzeń. Urzędnicy też chorowali, lecz udało się zachować 
ciągłość pracy wszystkich referatów.
Budżet 2021 roku był realizowany w niepewnych i trudnych 
do przewidzenia warunkach. Jak wszędzie, tak i w Redzie 
gmina cięła wydatki, lecz w taki sposób, by nie zakłócić nor-
malnego funkcjonowania miasta.
Budżet Redy to ponad 150 mln złotych. Dochody zostały 
zrealizowane w 100%, a wydatki w prawie 94%. Zeszło-
roczny budżet zamknął się nadwyżką w wysokości około 
15 mln zł, na co wpływ miały m.in.: sprzedaż starego bu-
dynku urzędu na ul. Puckiej, rekompensata utraconych 
wpływów z  podatku dochodowego od osób fizycznych 
w roku 2022 w związku z wprowadzeniem „Polskiego Ładu”, 
przesunięcie (z przyczyn niezależnych od Gminy) realizacji 
części inwestycji na rok 2022 oraz uzyskanie końcowej płat-
ności dotacji unijnej do zakończonego w 2019 roku projektu 
„Węzeł Integracyjny”. 
Najwięcej w minionym roku miasto wydało na sprawy zwią-
zane z pomocą społeczną, zdrowiem i rodziną – ponad 54 
miliony złotych. Stanowi to 38,09% wszystkich wydatków. 
Ze swoich środków gmina musiała dołożyć ponad 3,5 milio-
na. Kolejną pozycją na liście wydatków jest oświata, 37,60% 
ogółu wydatków, gdzie przy wydanych ok. 53,8 milionach 
zł otrzymana subwencja rządowa na zadania związane 
z oświatą nie pokrywa nawet połowy kosztów ponoszonych 
przez samorząd. Trzecią co do wielkości pozycją w ubiegło-
rocznych wydatkach były drogi i gospodarka komunalna – 
tu miasto wydało ponad 19 milionów.

Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej, pracownikom 
Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy za zaanga-
żowanie i wspólną pracę w ubiegłym roku. Bez tego 
wysiłku osiągnięcie wielu założonych celów nie byłoby 
możliwe.

„Reda …w oczach Mieszkańców” jest wydawnictwem 
okolicznościowym z okazji jubileuszu 55-lecia nadania 
Redzie praw miejskich. 

Po naukowej monografii „Historia Redy” pod redakcją Je-
rzego Tredera, po zbiorze wywiadów w książce Mirosława 
Lademanna „Reda Moje Miasto” z roku 2017, przyszła pora 
na album, który ukazuje najważniejsze zmiany w Redzie 
przez ostatnich kilkadziesiąt lat. To nie byłoby możliwe, 
gdyby nie mieszkańcy, którzy podzielili się zdjęciami z ro-
dzinnych archiwów. 
Książka zawiera fotografie Redy z różnych lat, opatrzone 
krótkim komentarzem. Pokazuje rozwój miejskiej infra-
struktury, walory przyrodnicze i krajobrazowe, a także 
wkład mieszkańców w rozwój i kształtowanie miejskiej 
przestrzeni. 
Album miał premierę 3 czerwca, na uroczystej sesji Rady 
Miejskiej w Redzie. 21 czerwca Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński spotkał się z autorami zdjęć wyko-
rzystanych w książce i podziękował za udostępnienie ma-
teriału. 
– Ten album to nasze wspólne dzieło – mówił burmistrz pod-
czas spotkania.
W albumie wykorzystano również fotografie z archiwów 
Urzędu Miasta w Redzie, szkół, przedszkoli i innych miej-
skich jednostek. Książka stanowi materiał promocyjny 
Gminy Miasto Reda i nie jest przeznaczona do sprzedaży.

fot. UM w Redzie
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Rozmawiano o gospodarce leśnej
W Urzędzie Miasta w Redzie odbyło się spotkanie na temat 
gospodarki leśnej, w którym udział wzięli przedstawiciele 
Lasów Państwowych, miejscy urzędnicy, przedstawiciele 
Rady Miejskiej i Redzka Rada Seniorów.
Pod pojęciem gospodarki leśnej kryje się szereg działań 
mających na celu zapewnienie trwałości i możliwości bio-
logicznego odtwarzania lasów. O tym opowiadali w Redzie 
obecni na spotkaniu Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejhero-
wo Jacek Szulc, jego zastępca Piotr Karbownik oraz leśni-
czy Leśnictwa Nanice Waldemar Lisius. Omawiano plany 
gospodarki leśnej w Puszczy Darżlubskiej oraz czemu służy 
i jak przebiega planowa wycinka drzew. 
Reda zajmuje powierzchnię ponad 3 tysięcy hektarów, 
z czego prawie połowę stanowią lasy. Z uwagi na bezpo-
średnie sąsiedztwo lasu z terenami zurbanizowanymi, 
gospodarka leśna jest dla Redy jednym z kluczowych te-
matów, a współpraca samorządu z Lasami Państwowymi 
układa się bardzo dobrze.
Wiele pytań dotyczyło wycinki drzew. Leśniczy opowiadali 
o systemie uzgadniania planów wycinek z Ministerstwem 
Klimatu i Środowiska, o cyklu życia drzewa i kiedy drzewo 
najlepiej wyciąć, aby nie naruszyć ekosystemu, a zarazem 
móc pozyskać cenny surowiec.
Spotkanie zakończyła zorganizowana przez Nadleśnictwo 
Wejherowo wizyta studyjna w Puszczy Darżlubskiej, gdzie 
przykładami zilustrowano kwestie omawiane w Urzędzie.

fot. UM w Redzie

Trwają prace przy przebudowie Jodłowej i Topolowej 
Na realizację zadania „Przebudowa ul. Jodłowej i Topolo-
wej w Redzie” Gmina Miasto Reda pozyskała prawie sześć 
milionów złotych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Prace budowlane są w 
toku.
Kompleksowa przebudowa dwóch dróg osiedlowych, ja-
kimi są ulice Topolowa i Jodłowa, stanowi etap porządko-
wania infrastruktury drogowej w Ciechocinie. Zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, przewidziane w pro-
jekcie technologie bazują na rozwiązaniach przyjaznych 
dla środowiska naturalnego, dążąc do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń i hałasu. Rozwój lokalnej sieci dróg popra-
wi bezpieczeństwo i stworzy spójny system transportowy, 

a poprawa stanu miejskiej infrastruktury przełoży się na 
oszczędności kosztów eksploatacji miejskich ulic, co w każ-
dym budżecie stanowi istotną pozycję. 

Obecnie trwają prace przy tzw. „sieciach”, a przede wszyst-
kim trzeba uporządkować system kanalizacji deszczowej. 
To będzie zapobiegać zalewaniu terenu w razie nagłych 
zdarzeń pogodowych. Prace obejmą także sieć wodo-
ciągową, więc w pewnych momentach mogą wystąpić 
zakłócenia w dostawach wody, o czym mieszkańcy będą 
informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Na obu uli-
cach na czas robót zmieniono organizację ruchu. Wjechać 
mogą tylko mieszkańcy, pozostali kierowcy muszą korzy-
stać z objazdów. Prosimy o zwracanie uwagi na oznaczenia 
drogowe tymczasowej organizacji ruchu. Priorytetem jest 
zapewnienie mieszkańcom niezakłóconego dojazdu do po-
sesji i zachowanie bezpieczeństwa użytkowników drogi. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 6 452 156,57 zł. Pro-
gram „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM IN-
WESTYCJI STRATEGICZNYCH – Edycja nr 1, ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” będzie realizowany 
poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego. Uzyskane dofinansowanie w kwo-
cie 5 700 000,00 zł pokrywa 88% kosztów, pozostałe 12% 
stanowi wkład własny samorządu i pochodzi w całości 
z budżetu miasta Redy. Wykonawcą inwestycji jest Firma 
Budowlano-Drogowa MTM S.A.

fot. UM w Redzie
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Rozpoczynają się prace na ulicy Ogrodników
Wykonawca inwestycji pt. „Ulepszenie nawierzchni uli-
cy Ogrodników polegające na wykonaniu utwardzenia 
nawierzchni gruntowej płytami IOMB” pod koniec maja 
przejął plac budowy. Przetarg wygrała firma ROMADO-
-BRZEZIŃSKI z Brodnicy Górnej, która zaproponowała 
najkorzystniejszą cenę. W ramach zadania, na ok. 900 
metrowym odcinku ulicy Ogrodników (od ulicy Torowej 
w kierunku Wejherowa), zostanie wykonana jezdnia z płyt 
IOMB o szerokości 6 metrów, zamknięta w opornikach be-
tonowych i z obustronnym, metrowym poboczem. Ulica 
Ogrodników obsługuje ruch ciężki, więc płyty IOMB będą 
ułożone na podbudowie z kruszywa łamanego o parame-
trach dobranych do charakterystyki drogi i natężenia ru-
chu. Koszt inwestycji wynosi około 1 700 000 zł. 
Pełna realizacja całości ulicy będzie możliwa dzięki ini-
cjatywie lokalnej przedsiębiorców i mieszkańców, którzy 
współfinansują projekt. Jeśli uda się zgromadzić ustaloną 
z Gminą część kwoty tj. 150 000, wówczas już w tym roku 
ul. Ogrodników będzie kolejną dobrze skomunikowaną ar-
terią Redy. Trzymamy kciuki za sukces inicjatywy lokalnej.

fot. UM w Redzie

Prace w przepompowni ścieków
PEWIK Gdynia Sp. Z o.o. w Gdyni, zarządca sieci wodocią-
gowej, prowadzi w Redzie bardzo ważną inwestycję. Rozpo-
częła się modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy 
Wejherowskiej. Zgodnie z planem prace powinny zakończyć 
się we wrześniu tego roku. Koszt modernizacji to kwota 627 
000,000 zł. Dla mieszkańców ta inwestycja oznacza przede 
wszystkim zwiększenie niezawodności działania przepom-
powni oraz infrastruktury towarzyszącej.

Rozbudowa „Piątki”
Pomimo wakacji, w Szkole Podstawowej nr 5 dużo się 
dzieje. Na placu budowy doskonale widać nowe skrzyd-
ło budynku, kończy się montaż pokrycia dachu i stolarki 
okiennej. Oprócz tego, co widać, wewnątrz trwają prace 
związane z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i wen-
tylacją. Zakończono już przebudowę wodociągu w ulicy 
Rekowskiej, co było warunkiem przyłączenia rozbudo-
wanej szkoły do sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca 
kończy również montaż windy wewnętrznej. Usytuowana 
w nowym skrzydle winda połączy poziom podpiwniczenia, 
czyli szatnie, z poziomem „+1”, gdzie znajdują się biblioteka 
i sale lekcyjne. Winda, jako ułatwienie dla osób mających 
problem z poruszaniem się, stanowi istotną część projektu. 
Wszystkie miejskie obiekty są dostosowywane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. 
Nowe skrzydło szkoły to dwukondygnacyjny budynek 
z  częściowym podpiwniczeniem, wkomponowany w rzeź-
bę terenu za sprawą dwupoziomowego parteru. Placówka 
zyska 8 nowych sal lekcyjnych z niezbędnym zapleczem, 
gabinety terapeutyczne, bibliotekę i część administracyjną. 
Oddział zerowy będzie miał osobne wejście i zostanie od-
dzielony od reszty placówki. Całości dopełnią pomieszcze-
nia techniczne oraz szatnia.
Warto wspomnieć, że na terenie „Piątki” powstanie 5 ogro-
dów deszczowych o łącznej powierzchni 205 m2. Jest to 
element zielono-niebieskiej infrastruktury, będącej częścią 
systemu przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie otrzymała 
2 787 364 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. 

fot. Magdalena Bartczak

GMINA MIASTO REDA 
w lipcu ogłasza KONKURS

„Opracowanie koncepcji architektonicznej 
rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku 
Rodzinnego w Redzie z tężnią oraz wodnym 

placem zabaw”

Przewidziano nagrody!
Prosimy śledzić stronę www.reda.pl
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KONIEC 
REKLAMOWYCH 
ŚMIECI - METROPOLIA 
DAJE WSKAZÓWKI
Kolejne gminy rozpoczynają walkę z chaosem reklamo-
wym. Z przestrzeni miejskich mają zniknąć przydrożne 
billboardy-straszaki, płachty reklamowe czy obdarte 
słupy ogłoszeniowe. Gminy otrzymują gotowe do wdro-
żenia zapisy do uchwał krajobrazowych. Wkrótce plano-
wane są konsultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami, 
a jesienią ruszają metropolitalne szkolenia krajobrazo-
we dla urzędników.

Grupa samorządowców z gmin Obszaru Metropolitalne-
go Gdańsk-Gdynia-Sopot wypracowała dokument, który 
będzie przewodnikiem, jak okiełznać chaos reklamowy. 
Powstały gotowe do wdrożenia standardy krajobrazowe, 
które zawierają rekomendacje zapisów do uchwał krajobra-
zowych. Na mocy obowiązującej od września 2015 r. usta-
wy krajobrazowej gminy mogą uchwalać własne uchwały, 
które wprowadzają jasne zasady umieszczania nośników 
reklamowych. Nie wszystkim władzom miast i gmin uda-
je się jednak doprowadzić do uchwalenia i wprowadzenia 
w życie nowych zasad.
– Dla wielu samorządów procesy tworzenia uchwały to długa 
procedura. Trudności merytoryczne z opracowaniem aktu, dla 
którego brakowało prawnych definicji (np. billboardu, poty-
kacza, powierzchni reklamowej), koszty związane z obsługą 
prawną - to tylko niektóre problemy – mówi Michał Glaser, 
prezes Zarządu OMGGS. – Dlatego jako metropolia postano-
wiliśmy pomóc samorządom. Po półtora roku pracy dajemy 
gminom gotowe zapisy, ale sam proces wdrażania leży po stro-
nie każdego z samorządów, który musi określić m.in. stopień 
“restrykcyjności” uchwał, wyznaczyć strefy, czy przeprowadzić 
konsultacje społeczne i liczne rozmowy z przedsiębiorcami.
Już teraz 12 gmin z metropolii deklaruje rozpoczęcie prac 
nad uchwalaniem uchwał jeszcze w tej kadencji, wśród nich 
jest m.in. Reda. 
– My, jak wiele innych samorządów, jesteśmy już po przejściach 
z uchwałą krajobrazową. Niestety napotyka to na wiele trud-
ności - zarówno ze strony niektórych mieszkańców, jak i wymo-
gów proceduralnych. Cieszę się, że wiele samorządów współ-
pracuje przy tych standardach, bo chaos reklamowy nikomu 
nie służy – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.
O tym, jak uchwała krajobrazowa zmienia miasta mogą się 
przekonać m.in. mieszkańcy Sopotu. W kurorcie uchwała 
funkcjonuje od 2018 r. - jako jedna z pierwszych w kraju. 
Jej sukces to efekt współpracy ze wspólnotami mieszka-
niowymi, mieszkańcami, właścicielami firm oraz agencja-
mi reklamowymi. Ostatni billboard zniknął z przestrzeni 

miejskiej 27 kwietnia tego roku. Obecnie działania miasta 
koncentrują się wokół ujednolicenia identyfikacji wizualnej 
szyldów oraz usuwania pomniejszych tablic i urządzeń re-
klamowych.
Metropolitalna grupa ekspertów złożona z architektów, 
prawników i samorządowców będzie wspierać samorządy. 
Jesienią rozpoczną się szkolenia dotyczące prac nad uchwa-
łą i jej wdrażania w gminach.

Programy promujące zdrowy tryb życia, pomagające w po-
prawie oraz utrzymaniu przez długie lata sprawności fizycz-
nej i psychicznej, powodują zwiększenie świadomości i od-
powiedzialności za siebie, a także bliskich. Chcąc wspierać 
profilaktykę zdrowia, Gdyńskie Centrum Zdrowia, w part-
nerstwie z powiatem puckim i wejherowskim, od dwóch lat 
realizuje projekt „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na 
terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”. 
Wystarczy poświęcić 2 minuty, żeby sprawdzić czy grozi Ci 
zachorowanie. Osoby zakwalifikowane do grupy zagrożonej 
cukrzycą zostaną zaproszone na bezpłatne przesiewowe 
badanie krwi. Wynik badania wskazujący na stan przedcuk-
rzycowy uprawni do dalszego udziału w kompleksowym 
programie edukacyjnym. Przez rok nad zdrowiem i zmianą 
nawyków u uczestników będzie czuwać profesjonalna ekipa 
fizjoterapeutów i dietetyków.
Warto zadbać o zdrowie swoje i rodziny. Wypełnijcie ankietę 
na www.niecukrzymy.pl, a potem wejdźcie na zakładkę Aktu-
alności i zróbcie „Rodzinną sałatkę”.

Skoncentruj się na zdrowiu, nie na chorobie. 
Już dziś wypełnij ankietę. 

Bezpłatny projekt skierowany jest do osób pełnoletnich.
Kontakt: Gdyńskie Centrum Zdrowia, tel. 58 880 83 17.

ZDROWIE W RODZINIE
NIE CUKRZYMY!
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PODSUMOWANO 
PIERWSZE MIESIĄCE NAUKI 
JĘZYKA POLSKIEGO 

„RÓŻA EKOLOGII” 
TRAFIŁA DO REDY

22 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie, miesz-
kający w Redzie uchodźcy z Ukrainy spotkali się na ostat-
niej przed wakacyjną przerwą lekcji języka polskiego. 

Zajęcia odbywały się od 23 marca i wzięło w nich udział po-
nad 60 słuchaczy. W ciągu trzech miesięcy nauki udało się 
planowo zrealizować pierwszy moduł podręcznika „Polski 
na dobry start”. Materiały do nauki zostały opracowane 
na szczeblu krajowym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
i przekazane słuchaczom przez Urząd Miasta w Redzie. Dzię-
ki pomysłowości i zaangażowaniu wolontariuszy, w  czasie 
trwania lekcji działało „przedszkole”, w którym redzka mło-
dzież aktywnie pomagała w opiece nad dziećmi słuchaczy. 
Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za poświęcony czas, 
chęci i zaangażowanie. Dzięki nim nasi goście nauczyli się 
podstaw języka polskiego i coraz swobodniej się komuniku-
ją. Od września zajęcia będą kontynuowane, powstanie rów-
nież nowa grupa dla osób początkujących. 

fot. M.B.

21 czerwca w Fabryce Kultury w Redzie odbyła się uro-
czysta gala „RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO”, na któ-
rej już po raz 24 podsumowano edukację ekologiczną w 
Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 

Oprócz laureatów obecni byli włodarze gmin należących 
do Związku, przedstawiciele spółek komunalnych EKO DO-
LINA, OPEC i PEWIK Gdynia, a także WFOŚiGW Gdańsk oraz 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Partnerem tegorocz-
nych działań był Trójmiejski Park Krajobrazowy.
Łącznie wręczono 82 nagrody, w tym 40 dla dzieci oraz 42 
dla placówek oświatowych. Po raz siódmy przyznano też 
wyjątkową nagrodę Zarządu Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” pt. „Róża Ekologii 2022”.
O „Różę Ekologii 2022” walczyło w tym roku 47 przedszko-
li oraz 68 szkół. Szczegółowej analizie podlegał udział 
poszczególnych placówek w działaniach ekologicznych pro-
wadzonych przez Związek oraz osiągnięte efekty rzeczowe. 
O  ten zaszczytny tytuł nie można ubiegać się częściej niż 
raz na 5 lat. 
Do ścisłego finału nominowano dziesięć placówek, pięć 
przedszkoli i pięć szkół. Decyzją Zarządu Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” działającego jako 
Kapituła Nagrody – nagroda „Róża Ekologii 2022” w ka-
tegorii „SZKOŁY” trafiła do Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2 w Redzie.

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie pod przewodni-
ctwem Dyrektor Pani Iwony Nowickiej zaskakuje pomysło-
wością, energią i zapałem do pracy. Po efektach pracy Szkoły 
widać, że na jej sukces pracuje zespół ludzi. Zespół, u którego 
zaangażowanie w działania prośrodowiskowe jest ogromne. 
Szkoła aktywnie uczestniczy w konkursach zbiórki elektrood-
padów i baterii, osiągając doskonałe wyniki w swojej kategorii, 
a także zbiera plastikowe nakrętki na cele charytatywne. Sta-
wiając Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie jako wzór do 
naśladowania życzymy dalszych sukcesów i czekamy na nowe 
ekologiczne projekty” – czytamy w uzasadnieniu.
W kategorii „PRZEDSZKOLA” „Różę Ekologii 2022” otrzyma-
ło Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni. 

fot. Małgorzata Książkiewicz / Komunalny Związek Gmin

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że 
osoby, których nieruchomości są obecnie przy-

łączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci 
kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwa i które 
dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają 
ścieki bezumownie, mogą do 1 września 2022 

roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umo-
wy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków.

W takim przypadku Spółka rezygnuje z dochodze-
nia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu 
przyłączenia się do jej sieci i bezumownego pobie-
rania wody i/lub odprowadzania ścieków.
Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9 tj. „Zgło-
szenie bezumownego pobierania wody i/lub odpro-
wadzania ścieków”. Niezgłoszenie faktu bezumow-
nego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków 
w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem 
klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 mie-
sięcy wstecz.

Więcej na: 
www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/akcja-abolicja-

-tylko-do-1-wrzesnia.html
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CEEB 
CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJMOŚCI BUDYNKÓW  

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKU 
przez właściciela / zarządcę budynku (mieszkalnego i niemieszkalnego)! 

 

 TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI CEEB 
 

                  _„Stare” budynki_                                                               „Nowe” budynki                  
         (istniejące przed 1 lipca 2021 r.)                                     lub nowe/zmienione źródła ciepła                 
_UPŁYNĄŁ z dniem 30 czerwca 2022 r.!_                                (użytkowane po 1 lipca 2021 r.)               
                                                                                                    do 14 dni od dnia uruchomienia źródła 

 
JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ CEEB 

 

                        w formie elektronicznej                                              w formie papierowej 
          (na stronie www.zone.gunb.gov.pl)                                  (w Urzędzie Miasta w Redzie) 
 

 

WAŻNE! 
NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI STANOWI WYKROCZENIE  

Kara grzywny może wynieść nawet do 5.000 zł. 
 

 

Możliwe jest uniknięcie kary  
- w ramach instytucji czynnego żalu - 

jeżeli deklaracja CEEB zostanie złożona zanim samorząd przystąpi do wymierzenia kary.  
 

„ Nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie,  
jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął  

wiadomość o popełnieniu wykroczenia.”   
(art.  27h ust. 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków) 

 

 

OGRZEWASZ DOM STARYM PIECEM/KOTŁEM NA WĘGIEL LUB DREWNO? 
PAMIĘTAJ! 

Zgodnie z tzw. „uchwałą antysmogową dla miast”, obowiązującą na terenie województwa pomorskiego, 
musisz wymienić  piec / kocioł na paliwo stałe: 
▪ poniżej 3 klasy - do dnia 1 września 2024 r., 
▪ klasy 3 lub 4 - do dnia 1 września 2026 r. ! 

 

Zapraszamy do kontaktu: 
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 11 (parter) 

tel. 58-738-60-69 
www.miasto.reda.pl/ceeb 

 

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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DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI KOTŁÓW 
NA PALIWO STAŁE (TZW. „KOPCIUCHÓW”) 

 

  PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 
W ramach Programu „Czyste Powietrze” możliwe jest  
uzyskanie dofinansowania na likwidację tzw. „kopciuchów”  
oraz na termomodernizację budynków w wysokości  
do 69 tys. zł., nawet do 90 % poniesionych kosztów. 

Gmina Miasto Reda prowadzi Punkt Konsultacyjno-Informacyjny  
Programu „Czyste Powietrze”, w którym każda zainteresowana osoba  

może uzyskać pomoc przy wnioskowaniu o dotację oraz przy jej rozliczeniu. 
Konsultacje z pracownikiem Punktu możliwe są codziennie  

w godzinach pracy Urzędu Miasta w Redzie. 
 

 DOTACJA ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO REDA  
Masz stary kocioł na paliwo stałe?  
Na wymianę „kopciucha” możesz uzyskać dofinansowanie  
ze środków gminnych w wysokości 50% poniesionych  
i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, do 5 tys. zł.!  

 
 

 

Zachęcamy do kontaktu: 
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 10 (parter) 

tel. 58-738-60-90 
 

 
 
 

 

PAMIETAJ!  
NA TERENIE REDY OBOWIĄZUJE TZW. „UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIAST” 

Likwidacja „kopciuchów” jest obowiązkowa: 

 do 1 września 2024 r. (dot. kotłów na paliwo stałe poniżej klasy 3) 

 do 1 września 2026r. (dot. kotłów na paliwo stałe klasy 3 i 4) 

i warto zrealizować ją z wykorzystaniem dostępnych  środków publicznych! 
 

CCZZYYMM  MMOOŻŻNNAA  OOGGRRZZEEWWAAĆĆ  DDOOMM    
  

CZYM NNIIEE MMOOŻŻNNAA PALIĆ?  
oodd  11  ssttyycczznniiaa  22002211rr.. 

Od 1 stycznia 2021r. na terenie województwa 
pomorskiego zzaakkaazzaannee  jjeesstt  ssppaallaanniiee  ww  ddoommoowwyycchh  
kkoottłłaacchh  ((kkoommiinnkkaacchh,,  ppiieeccaacchh,,  kkoozzaacchh,,  iittpp..))  ::   
 mułu węglowego, flotokoncentratów  
 węgla brunatnego  
 paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 

20%. 
 

CZYM MMOOŻŻNNAA OGRZEWAĆ DOM? 
  oodd  11  ssttyycczznniiaa  22002211rr.. 

 biomasa stała o wilgotności poniżej 20% (suche 
drewno), 

 miejska sieć ciepłownicza, 
 paliwo gazowe (gaz ziemny, gaz płynny LPG), 
 lekki olej opałowy, 
 ogrzewanie elektryczne (prąd), 
 OZE - odnawialne źródła energii (np. pompa ciepła, 

panele fotowoltaiczne), 
 węgiel dobrej jakości  

(Ważne! Sprzedawca węgla zobowiązany jest  dołączyć 
do faktury/rachunku kopię świadectwa jakości paliwa). 

 

 

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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„I TO NAS CIESZY, ZA 
SERCE CHWYTA, ŻE REDA 
WSPIERA KLUB EMERYTA”

STUDENCI UTW 
NA WAKACJACH

29 czerwca miała miejsce premiera hymnu redzkiego 
Klubu Senior+. Z władzami miasta oraz radnymi Rady 
Miejskiej spotkali się twórcy i wykonawcy piosenki, 
a także wszyscy zaangażowani w proces jej powstania.

Redzki Klub Senior+ powstał dzięki dotacji z rządowego 
Programu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2015-2020 na 
utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora. Pro-
jekt „Senior+” jest adresowany do nieaktywnych zawodo-
wo mieszkańców Redy, powyżej 60 roku życia. Lokalizacja 
Klubu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji po-
maga w organizacji zajęć ruchowych i prozdrowotnych, zaś 
bezpośrednie sąsiedztwo Fabryki Kultury ułatwia dostęp do 
oferty kulturalnej. Wszystkie zajęcia w Klubie Senior+ pro-
wadzone są bezpłatnie. Klub liczy 15 miejsc, a każda grupa 
pracuje przez 12 miesięcy.
Nagranie hymnu Klubu Seniora nie było wcześniej planowa-
ne. Układając harmonogram zajęć po pandemicznej prze-
rwie, podopieczni Klubu uznali, że warto pozostawić po so-
bie pamiątkę. Słowa hymnu napisał Tadeusz Buraczewski, 
o muzykę poproszono redzką artystkę Weronikę Korthals, 
a dzięki zaangażowaniu i wsparciu Stowarzyszenia TKS Reda 
Ciechocino można było zarejestrować materiał w profesjo-
nalnym studio nagrań. Wszyscy seniorzy zgodnie podkre-
ślali, że Klub odmienił ich życie na lepsze. Wspierająca Klub 
od początku istnienia radna Teresa Tkaczyk wspomniała 
również Mirosława Bigota, byłego kierownika Klubu, który 
rozpoczął z grupą pracę nad hymnem. Burmistrz Krzysztof 
Krzemiński wspominał trudne początki działalności Klubu w 
samym środku pandemii, a dyrektor MOPS Jolanta Dampc 
podkreślała niesamowitą energię tego miejsca.
Hymn Redzkiego Klubu Seniora został zarejestrowany 
w czerwcu 2022 roku w North Studio w Swarzewie. Słowa: 
Tadeusz Buraczewski, muzyka: Weronika Korthals, aranża-
cja: Mirosław Hałenda, miks, mastering, realizacja teledy-
sku: Tadeusz Korthals. Teledysk do obejrzenia na stronie 
www.reda.pl

fot. UM w Redzie

22 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hiero-
nima Derdowskiego w Redzie świętowano zakończenie 
roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Oprócz studentów obecni byli przedstawiciele władz 
miasta i powiatu.

Po odśpiewaniu hymnu redzkiego UTW, do którego słowa 
napisała redzianka Maria Prena, dyrektor biblioteki Kata-
rzyna Zielińska przywitała obecnych i w krótkich słowach 
podsumowała miniony, 18 już rok działalności redzkiego 
uniwersytetu. Wspólnie powspominano zajęcia, spotkania 
i wyjazdy, jakie odbyły się w roku akademickim 2021/2022. 
Burmistrz Miasta Redy wręczył studentom certyfikaty 
ukończenia kolejnego roku nauki.
Ponieważ rok 2022 jest dla redzkiej biblioteki rokiem jubi-
leuszowym, dyrektor Katarzyna Zielińska pokrótce przy-
pomniała najważniejsze wydarzenia minionych 70 lat. 
W części artystycznej Grupa Artystyczna UTW przedstawi-
ła spektakl „O rybaku”, a spotkanie zakończył urodzinowy 
tort.

Oprócz Burmistrza Miasta Redy Krzysztofa Krzemińskie-
go i zastępcy burmistrza Łukasza Kamińskiego obecni byli 
radna Rady Miejskiej w Redzie Karolina Bochan, Członek 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła oraz 
emerytowana dyrektor biblioteki Bożena Natzke – inicja-
torka i długoletnia opiekunka Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Redzie. 

Redzki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy Stowarzy-
szeniu Przyjaciół Biblioteki w Redzie. W tym roku, między 
innymi, wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia, w którym 
zasiadają: Łucja Wandtke – prezes, Łucja Sadowska – wice-
prezes i Bożena Wolff – sekretarz oraz Komisję Rewizyjną 
w składzie: Teresa Łukaszewska – przewodnicząca; Anna 
Mostek – zastępca przewodniczącej i Waldemar Falkiewicz 
– sekretarz. 

fot. Michał Kaczmarek

SREBRNA REDA
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KULTURALNA REDA

PARADA I PIKNIK 
SENIORÓW GDAŃSK 2022

INTEGRACJA W POTĘGOWIE

CZERWCOWE PREMIERY 
TEATRALNE

15 czerwca kolorowo ubrana i młoda duchem reprezen-
tacja Redy przemaszerowała ulicami Gdańska do parku 
Św. Barbary. 

W programie była potańcówka, konkurs taneczny z nagroda-
mi, poczęstunek, muzyka na żywo w wykonaniu Detko Band 
oraz wiele innych atrakcji. Nasi seniorzy na długo zapamię-
tają to wydarzenie, wspaniałą pogodę oraz niepowtarzalną 
atmosferę imprezy. 

18 czerwca w Potęgowie miała miejsce impreza integra-
cyjna dla seniorów. 

Wyjazd został zorganizowany przez Polski Związek Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów w Redzie, przy współpracy 
z Redzką Radą Seniorów i dofinansowaniem Urzędu Miasta 
w Redzie. Uczestnicy spotkania bawili się doskonale, były 
tańce, grill oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy.

W kalendarz obchodów święta Redy wpisały się premie-
ry spektakli dwóch amatorskich grup teatralnych, złożo-
nych głównie z miejscowych seniorów. 

12 czerwca po raz pierwszy można było obejrzeć przedsta-
wienie „Reda nasze miejsce na ziemi”, przygotowane przez 
działającą przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie Gru-
pę Artystyczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spektakl po-
wstał z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 55-lecia 
Miasta Redy. W tym pełnym dynamiki i humoru przedsta-
wieniu wystąpili studenci redzkiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku: Alicja Langner, Anna Mostek, Beata Morawska, 
Danuta Dumitrescu-Malec, Grażyna Richert, Jadwi-
ga Weber, Janina Ruszczak, Lidia Wojnarowska, Maria 
Pioch, Maryla Piaskowska, Teresa Lubelska, Teresa Łu-
kaszewska, Urszula Szabowicz, Zofia Doering i Waldemar 
Falkiewicz. fo
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fot. Michał Kaczmarek

fot. Michał Kaczmarek

SREBRNA REDA

Grupa Artystyczna przy redzkim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku ma już na koncie kilka znaczących sukcesów, wystar-
czy przypomnieć udział w finale Teatralnego Pasjansa 2020 
i wystawiony w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim spektakl 
„Żaby” Arystofanesa. Grupa pracuje pod kierunkiem reży-
sera Macieja Wiznera, w przygotowaniu najnowszego spek-
taklu uczestniczyła również Marta Kadłub, aktorka Teatru 
Miejskiego w Gdyni.
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Fabryka Kultury zaprasza na koncert finałowy projektu 
„Folklor na miarę szyty” w ramach Programu Narodowe-
go Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022 w wykona-
niu Zespołu Folklorystycznego „Redzanie”. To bezpłatne 
wydarzenie odbędzie w Parku Miejskim w Redzie w dniu 
10 lipca 2022.
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fot. Anna Kososka

fot. Michał Kaczmarek

KULTURALNA REDA
Przed spektaklem radna Rady Miejskiej w Redzie Karoli-
na Bochan zaprezentowała publiczności okolicznościowy 
wiersz śp. redzianina Franciszka „Franko” Ośmiałowskiego 
powstały specjalnie z okazji 55-lecia nadania Redzie praw 
miejskich. Łukasz Kamiński odczytał wiersz Agnieszki Osie-
ckiej „Jak pięknie jest rano”, a Anna Mostek wiersz Marty 
Kadłub. Gorący aplauz publiczności był najlepszą recenzją.

Niemal dokładnie dwa tygodnie później, 20 czerwca, odbyła 
się premiera spektaklu „Pszczółka Maja”, przygotowanego 
przez działającą przy Fabryce Kultury Grupę Teatralną Reda. 
Tego dnia spektakl był grany dwa razy. Widzami wcześniej-
szego przedstawienia były głównie przedszkolaki, nato-
miast później nastąpiła bardziej oficjalna odsłona premiery, 
z udziałem władz miasta i zaproszonych gości.
Przygotowania trały kilka miesięcy, lecz rezultat – kreacje 
aktorskie, kostiumy i scenografia - jest oszałamiający. Na 
podstawie popularnej bajki powstał spektakl o bardzo uni-
wersalnym przekazie. Mamy tu i młodzieńczy bunt, i poszu-
kiwanie własnej drogi, a także wartości płynące z przynależ-
ności i działania na rzecz wspólnoty.

Spektakl „Pszczółka Maja” w reżyserii Piotra Biedronia. Sce-
nariusz - Dorota Androsz, na podstawie serialu oraz książ-
ki dla dzieci „Pszczółka Maja i jej przygody” Waldemara 
Bonsels’a. 

Obsada: Anna Mostek (Gucio), Danuta Dumitrescu-Malec 
(Klementyna), Hanna Bieszke-Bochnia (Maja, Konik Polny, 
Tekla), Jadwiga Weber (Teodor, Mrówka Zdzichu), Katarzy-
na Lenda-Krause (Maja, Ifii), Lidia Wojnarowska (Mrówka 
Stefa, Szef Szerszeni), Maryla Piaskowska (Królowa), Re-
nata Albecka (Mucha Funia, Szerszeń), Teresa Lubelska 
(Maja, Mrówka Czesia).
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FITNESS

2020

ZAJĘCIA FITNESS 

Termin: każda środa lipiec/sierpień 
godz. 19.00
Miejsce: MOSIR Reda
Prowadzący: Izabela Mielcarek 
669-600-360

ZAJĘCIA JOGA

Termin: każda niedziela lipiec godz. 
9.00
Miejsce: Park Miejski
Prowadzący: Anna Bałdyga 
502-765-105
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Z okazji obchodów Jubileuszu 750-lecia Lublińca, mia-
sta partnerskiego Redy, burmistrz Lublińca Edward 
Maniura zaprosił redzkie dzieci i młodzież do udziału 
w indywidualnym mitingu lekkoatletycznym.

Zawody odbyły się 10 czerwca na Stadionie Miejskim w Lub-
lińcu. Miting lekkoatletyczny poprzedził korowód, w którym 
zaprezentowały się lubińskie przedszkola oraz placówki 
oświatowe, a całość uświetnił również występ Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej Lubliniec. Jubileusz 750-lecia Miasta był 
doskonałą okazją, aby zaakcentować wieloletnią współpra-
cę naszych miast partnerskich na wielu płaszczyznach. Na 
zawodach lekkoatletycznych Redę reprezentowała bardzo 
liczna grupa zawodników UKS „Jedynka”, która wywalczyła 
w sumie 11 medali (5 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe). Ekipę 
zagrzewał do walki obecny na trybunie Burmistrz Miasta 
Redy Krzysztof Krzemiński, który później, wraz z Burmi-
strzem Lublińca Edwardem Maniurą, wręczał zawodnikom 
piękne medale i pamiątkowe koszulki. Serdeczność i goś-
cinność gospodarzy była nie do przecenienia. Redzka dru-
żyna została w dniu przyjazdu zaproszona na bankietowy 
poczęstunek, następnie do pizzerii, a ostatniego dnia poby-
tu na obiad w towarzystwie włodarzy obu miast. I tak posi-
leni, zadowoleni z wyników, z medalami na szyjach i szczęś-
liwi, młodzi lekkoatleci udali się w długą drogę powrotną 
do domu. Opiekę nad zawodnikami sprawował sztab tre-
nerski w składzie: Ilona Myszk, Tomasz Formella i Krzysztof 
Jędrzejewski.

W odbywających się 17-19 czerwca Bad-
mintonowych Mistrzostwach Polski 
Młodzików mieszkanka Redy Lena 
Jachimek, reprezentująca klub Bad-
minton School Gdynia, zdobyła dwa 
medale.

Były to: złoty z tytułem Mistrzyni Polski 
w  grze podwójnej dziewcząt (w parze z Kają 
Ziółkowską z Suchedniowa) oraz brąz w grze mieszanej 
(w parze z Kacprem Drymajło z Przemyśla). 

12 czerwca, po dwóch latach pandemicznej przerwy, na 
trasy wyruszyli uczestnicy 24 edycji Pomorskiego Wiel-
kiego Przejazdu Rowerowego. Impreza promuje rower 
jako najzdrowszy i przyjazny miastu środek komunikacji. 

Przez Redę przejechał Peleton Północny, rozpoczynający 
się w Wejherowie i jadący dalej przez Rumię i Gdynię aż do 
Sopotu. W okolicach skrzyżowania ul. Gdańskiej z Cechową 
do grupy dołączyli redzcy miłośnicy jednośladów.

4 lipca we Władysławowie odbyła się XXI edycja Alei 
Gwiazd Sportu, na której uhonorowano trzynaście osób. 

Swoje gwiazdy odsłonili m.in. himalaista Leszek Cichy, tre-
ner skoku o tyczce Edward Szymczak , Maja Włoszczowska 
(kolarstwo górskie), biegaczka narciarska Justyna Kowal-
czyk, siatkarka Małgorzata Glinka Mogentale oraz... miesz-
kanka Redy, lekkoatletka Jarosława Jóźwiakowska!!!
Pani Jarosława jest srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich 
w Rzymie w skoku wzwyż (1960 rok), brązową medalistką 
mistrzostw Europy w Budapeszcie (1966 rok), ośmiokrotną 
mistrzynią Polski, a także wielokrotną rekordzistką Polski 
(od 160 cm w 1958 roku do 175 cm w roku 1964 r.).

SUKCESY W LUBLIŃCU MEDALISTKA Z REDY!

WIELKI PRZEJAZD 
ROWEROWY

REDZIANKA W ALEI 
GWIAZD SPORTU

SPORTOWA REDA
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Czerwiec przyniósł wiele inicjatyw do Przedszkola nr 1. Dzię-
ki wspaniałej współpracy rodziców z każdej grupy przed-
szkolnej, na których zawsze możemy liczyć, na placu za-
baw zostało wykonane zadaszenie nad piaskownicą. Teraz 
dzieci mogą tworzyć zamki z piasku w przyjemnym cieniu, 
nawet w upalne dni. Za sprawą porozumienia z Urzędem 
Miasta w Redzie w sprawie użyczenia fantomów, zrealizo-
wano zajęcia edukacyjne na temat udzielania pierwszej po-
mocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach. Nie był to 
kurs pierwszej pomocy, bardziej chodziło o wykształcenie 
u dzieci podstawowych nawyków i świadomości, że szybka 
i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie 
drugiego człowieka.

13 czerwca nasze przedszkole odwiedziły pisarka Barbara 
Szelągowska, autorka książki „Stonoga Jadzia i przyjaciele” 
i ilustratorka Monika Jędrychowska. W ramach inicjatywy 
zachęcania dzieci do czytelnictwa, obie panie opowiadały 
jak powstaje książka i jak należy się z nią obchodzić. Dzieci 
poznały ogromną pluszową gąsienicę - główną bohaterkę 
książki - i odbyły z nią wspólny taniec. Na zakończenie spot-
kania każdy przedszkolak otrzymał książeczkę z autogra-
fem obu pań.

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

Aktywny maj na kołach
Maj to miesiąc, w którym nasze przedszkolaki włączyły się 
do wyzwania „Aktywny maj na kołach”. Akcja miała na celu 
promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 
a także rozbudzania zainteresowania sportem. Zadaniem 
dzieci było, codziennie, przez cały miesiąc przyjeżdżać do 
przedszkola na rowerze, hulajnodze, rolkach, itp. Za co 
otrzymywały pieczątki do dzienniczka. Dla grupy, która 
zbierze najwięcej pieczątek, została przewidziana nagroda 
specjalna. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem i wy-
trwałością uczestniczyły w naszej akcji, nawet zła pogoda 
nie była im straszna. Ostatecznie, po dość wyrównanej 
rywalizacji wygrała grupa Żabki. W nagrodę, dzieci miały 
ufundowane wyjście do Croco – Roco. Zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy a wszystkim pozostałym przedszkolakom 
dziękujemy za udział i życzymy szerokości na drogach

Tekst: Katarzyna Korkosz

Dzień Dziecka
Od rana panowała radosna atmosfera, a na dzieci czeka-
ło wiele niespodzianek, o które zadbała Rada Rodziców. 
Były tańce, zabawy, upominki, pyszny podwieczorek, lody, 
tatuaże, zamek dmuchany, kolorowe balony i wiele innych 
niespodzianek. Dla chętnych przedszkolaków zorganizowa-
no stanowisko puszczanie baniek mydlanych - tych ogrom-
nych i maleńkich, które wznosząc się w górę pod niebo, 
powodowały prawdziwy zachwyt i radość dzieci. Ten wyjąt-
kowy dzień Przedszkolaki zapamiętają na długo. Wszystkim 
Dzieciom życzymy dużo zdrowia, beztroski i wiele radości!

Tekst: Aleksandra Meironke

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2
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Rozstrzygnięto konkurs „WIOSENNY EKO-KAPELUSZ”
Wręczenie nagród odbyło się 22 czerwca. W uroczystości 
wzięli udział zastępca burmistrza Łukasz Kamiński oraz wi-
cedyrektor przedszkola nr 4 Agnieszka Potrykus. Laureaci 
otrzymali atrakcyjne sportowe nagrody, aby móc w aktyw-
ny i ekologiczny sposób spędzać czas na świeżym powie-
trzu. Konkurs polegał na stworzeniu kapelusza z dowolnie 
wybranych materiałów podlegających recyklingowi. 

Dzień Dziecka w naszym przedszkolu
Dla wszystkich grup zorganizowano liczne atrakcje i zaba-
wy. Biedronki bawiły się na balu przebierańców w pięknych 
kostiumach, a ich rodzice zorganizowali pyszną niespo-
dziankę w postaci lodów z owocami. Motylki, Żabki i Liski 
wybrały się na lody do pobliskiej cukierni. Dla dzieci z gru-
py Motylki pani Ula przygotowała zabawy z kodowaniem 
oraz robotem Genibotem. Z dwa dni wcześniej Żabki i Je-
żyki udały sie do Multikina na przedpremierową bajkę pt.: 
„Jeżyk i przyjaciele”. Żabki otrzymały w tym dniu również 
medale, dyplomy, balony i słodką niespodziankę przygoto-
waną przez p. Hildebrandt. 

Tekst Daria Pawlaczyk, fot. Klaudia Zielińska

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie
W maju, w ramach realizacji programu integracyjnego, ZSP 
nr 1 odwiedzili uczniowie ZSS w Ozorkowie. Wspólnie spę-
dzony czas wypełniony był wieloma atrakcjami. Pierwsze-
go dnia, tuż po przywitaniu, uczniowie wybrali się na jazdę 
konną i wspólny grill w stajni „Pegaz”. Następnie grupa uda-
ła się do Gdyni. Po powrocie do szkoły młodzież integro-
wała się podczas interesujących gier i zabaw z animatorką 
z firmy „Gosia Samosia”. 
Drugi dzień to udział w zajęciach sportowych na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie. Następ-
nie podziwianie egzotycznych zwierząt w „Gadolandzie” 
i pokaz karmienia rekinów w „Centrum Rozrywki Rodzinnej 
Aquapark”w Redzie. Kolejnym punktem programu była wi-
zyta w Urzędzie Miasta, gdzie zastępca burmistrza Łukasz 
Kamiński przybliżył gościom historię Redy. Po powrocie do 
szkoły każdemu uczestnikowi zostały wręczone dyplomy 
i drobne upominki. Podsumowaniem była wspólna zabawa 
w Parku Miejskim.
Wizyta była możliwa dzięki darczyńcom: „Usługi Stolarskie 
Kleba”, Przewozy autokarowe Barzowska Gabriela, Anima-
cje dla dzieci „Gosia Samosia”, Stajnia „Pegaz”. Podziękowa-
nia należą się również p.Monice Kubisiak i uczniom klasy 
2 c za kaszubskie przywitanie przyjaciół z Ozorkowa oraz 
p.Dawidowi Nitce za poprowadzenie zajęć sportowych. 
Wyjątkowe podziękowania kierujemy do rodziców uczniów 
klasy III e. Dziękujemy za zaangażowanie, serce i pomoc 
przy organizacji tego wydarzenia.

Tekst Karolina Bąkowska, Ewa Miotke, fot. archiwum szkoły

Tydzień Integracji
W ramach Tygodnia Integracji uczniowie i nauczyciele spot-
kali się z Izabelą Minga, prezeską fundacji AUTYZM-BRAND 
NEW BRAIN, która od lat działa na rzecz świadomości spo-
łecznej w temacie spektrum autyzmu. Cała aula została 
pokryta ścieżkami sensorycznymi, które umożliwiły do-
świadczenie barier, z jakimi zmagają się osoby z różnymi 
zaburzeniami i niepełnosprawnościami. 

Tekst Kamila Nowicka i Dorota Grabowska, 
fot. Anita Namiotko

CO SŁYCHAĆ W ZSP 1

Tegoroczni Laureaci:
Dzieci 4-5 letnie: I miejsce Mikołaj Hildebrandt lat 5 (ZSP 
nr 1), II miejsce Karolina Wesołka lat 5 (ZSP nr 2) oraz 
III miejsce Blanka Raszewska lat 4, (Przedszkole nr 2). 
Dzieci 6-7 letnie: I miejsce Mateusz Skowroński lat 6 (ZSP 
nr 1), II miejsce Adrian Mielewczyk lat 6 (SP nr 5), III miej-
sce Adam Szwarc lat 6 ZSP nr 2). 
Specjalne podziękowania kierujemy do sponsora, PEWIK 
GDYNIA Sp. z o. o., który ufundował nagrody dla wszystkich 
uczestników. 
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Wycieczka przedszkolaków do Eskimoteam
3 czerwca dzieci ze wszystkich zerówek, pod opieką swoich 
nauczycielek i opiekunki wyruszyły na długo wyczekiwaną 
wycieczkę do Eskimoteam, do Skrzeszewa.
Atrakcją tego miejsca są psie zaprzęgi, do których zaprzęga 
się psy rasy Alaskan Husky. Na miejscu dzieci wysłuchały 
krótkiego wykładu dotyczącego rasy i grupy psów, z który-
mi miały mieć zajęcia oraz zasad pracy z nimi. Nauczyły się 
komend, za pomocą których steruje się psim zaprzęgiem, 
a także poznały imiona psów. Wszystkie dzieci zostały po-
dzielone na dwie grupy. Podczas gdy jedna z nich bawiła 
się z animatorką, druga pracowała z psami, uczyła się bez-
piecznego kontaktu z nimi, oglądała zaprzęganie psów do 
zaprzęgu, a także podziwiała bieg psów ciągnących wózek.

fot. archiwum ZSP2

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Zakończenie roku szkolnego przebiegało w kilku turach. 
Najbardziej uroczyste, jak zwykle, było zakończenie klas 
ósmych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Redzie 
naukę ukończyło 125 ósmoklasistów. Żegnając naszych 
absolwentów, dyrektor Iwona Nowicka zwróciła uwagę, 
jak trudny był to okres nauki w czasie dwuletniej pandemii 
i pogratulowała uczniom osiągniętych sukcesów. Tradycją 
szkoły jest przyznawanie najlepszym absolwentom hono-
rowej Nagrody Dyrektora Szkoły. W tym roku szkolnym 
nagrodę tę otrzymali: Natalia Huczuk, Julianna Ruczyńska, 
Mikołaj Lomonos i Kacper Sowiński. Uczniowie pozostałych 
klas pożegnali rok szkolny, odbierając zasłużone świade-
ctwa z wyróżnieniem i nagrody za różne osiągnięcia w cią-
gu roku. Życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom 
i pracownikom szkoły zasłużonych, wspaniałych wakacji.

Tekst i fot. W. Muża

Spotkanie z autorem lektury szkolnej
20.06.2022r klasy I-III uczestniczyły w spotkaniu autorskim 
z Waldemarem Cichoniem, autorem lektury „Cukierku, Ty 
łobuzie”. Spotkanie odbyło się online, na platformie Teams. 
Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób przebiega proces od 
powstania pomysłu na książkę w głowie autora, aż do wy-
dania książki i jej trafienia na półkę w księgarni. Na spotka-
niu dzieci mogły zadawać pytania; była również możliwość 
zakupu książki z autografem.

Tekst i fot. Ewa Zielińska

XVIII Miejski Konkurs Matematyczny dla klas VI
10 czerwca szkoła gościła najlepszych matematyków z klas 
VI redzkich szkół. Uczniowie przez 60 minut rozwiązywali 
zamknięte i otwarte zadania konkursowe. W tym roku po-
ziom był bardzo wyrównany. Po sprawdzeniu prac komisja 
konkursowa wyłoniła laureatów: I miejsce zajęli ex aequo 
Oliwia Szewczyk (SP2) i Mateusz Schuttenberg, II miejsca 
Nikodem Kostecki (Szkoła Prywatna) i Antoni Dzienisz 
(Szkoła Prywatna), III miejsce Benjamin Svendse (SP3).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz na-
uczycielom matematyki znakomitego przygotowania ucz-
niów. Podczas wręczania nagród i dyplomów miło nam 
było gościć Łukasza Kamińskiego, Zastępcę Burmistrza 
Miasta Redy.
Konkurs został zorganizowany przez p. Melanię Sikorę, 
p. Annę Kondrat i p. Beatę Jażdżewską. Serdecznie zapra-
szamy na kolejną edycję Miejskiego Konkursu Matematycz-
nego w przyszłym roku.

fot. archiwum ZSP2

CO SŁYCHAĆ W ZSP 2
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,,Przyszłość ma wiele imion…  
- Die Zukunft hat viele Namen…”
21 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie konkur-
su artystycznego z języka niemieckiego pod hasłem: ,,Die 
Zukunft hat viele Namen… - ,Przyszłość ma wiele imion…”. 
Konkurs ten adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół 
podstawowych, ma rangę wojewódzką i odbywa się już po 
raz trzeci.
Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest Mariola 
Szreder, nauczycielka języka niemieckiego w SP3 w Redzie. 
Wydarzenie, oprócz koordynatorki, realizują panie Agniesz-
ka Brzezińska i Mirosława Wróblewska. Tegoroczna edycja 
była już trzecią, lecz pierwszą w formule otwartej, co w 
poprzednich dwóch latach nie było możliwe ze względów 
pandemicznych.
W tym roku do konkursu zgłosiło się 44 uczestników z 9 
szkół województwa pomorskiego. Konkurs został objęty 
patronatem Burmistrza Miasta Redy oraz Burmistrza Wald-
bronn (Niemcy) - partnerskiego miasta Redy. Rywalizacja 
przebiegała w trzech etapach - szkolnym, powiatowym i 
wojewódzkim. Prace oceniała międzynarodowa komisja, 
w skład której, oprócz wymienionych wyżej nauczycielek 
redzkiej „trójki”, weszli: prezes Stowarzyszenia Reda-Wald-
bronn Bożena Arnold, Daniel Ringowski i Katja Poljokova 
pracujący w niemieckich gimnazjach i Raya Vasileva - na-
uczycielka gimnazjum w Bułgarii. Do etapu wojewódzkiego 
komisja zakwalifikowała 16 uczestników, którzy uzyskali 
najwyższą punktację w części językowej, plastycznej i fil-
mowej. 

Dzień Rodziny w klasie I
22 czerwca był dla uczniów klasy I wyjątkowy. Tego dnia w 
szkole odbyła się klasowa uroczystość z okazji Dnia Mamy 
i Taty. Pierwszoklasiści chcieli w sposób szczególny uczcić 
to piękne święto, zapraszając rodziców na specjalnie dla 
nich przygotowaną uroczystość. Uczniowie zaprezentowa-
li wspaniały program artystyczny, były wiersze, piosenki 
oraz piękne układy taneczne. Po występie rodzice zostali 
obdarowani teczkami z własnoręcznie namalowanymi por-
tretami Mamy i Taty. Zachwyceni rodzice nie ukrywali dumy 
i radości ze swoich dzieci. Uroczystość zakończono przygo-
towanym przez rodziców słodkim poczęstunkiem. W przy-
gotowaniu uczniów do występu bardzo pomogła p. Anna 
Zazula – dziękujemy!

Tekst Joanna Soitz, fot. archiwum SP 5

Uroczyste Zakończenie Zerówki
20 czerwca odbyło się Uroczyste Zakończenie Zerówki. 
Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po po-
rach roku i żywiołach szybko minęło, aż nadszedł czas wa-
kacji i pożegnań. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycz-
nej przy udziale dyrektor Moniki Halczak-Lewandowskiej, 
wicedyrektor Agnieszki Gomułki, nauczycieli i pracowników 
szkoły oraz rodziców. Dzieci rozpoczęły występ polonezem, 
następnie wierszem i piosenką podziękowały za wspólny 
rok nauki i zabawy. Zatańczyły również polkę oraz zapre-
zentowały część artystyczną dotyczącą zbliżających się 
wakacji. Wychowawczyni podziękowała dzieciom za wspól-
ny rok nauki oraz rodzicom za współpracę i pomoc. Pani 
Dyrektor również podziękowała rodzicom i gościom. Po 
występach wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody 
– niespodzianki. Pragniemy pogratulować dzieciom osiąg-
niętych sukcesów i serdecznie podziękować Rodzicom za 
zaangażowanie w życie grupy i współpracę ze szkołą.

Tekst Manuela Mielke, fot. Robert Jop

CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 5

Zwyciężczynią trzeciej edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Artystycznego z Języka Niemieckiego została Amelia Woj-
towicz z SP nr 10 w Rumi. II miejsce zajęły Bianka Marcin-
kowska i Ewa Ostrowska z SP Sióstr Zmartwychwstanek 
w Wejherowie oraz Zuzanna Pek z SP31 w Gdyni. Trzecie 
miejsce przypadło Antoninie Stalmirskiej z SP Sióstr Zmar-
twychwstanek w Wejherowie i Wiktorii Miotk z SP4 w Rumi.
Uroczystość wręczenia nagród rozpoczął występ uczniów 
młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie, pod 
kierunkiem Marii Szymoniak. Nagrody wręczali Zastępca 
Burmistrza Miasta Redy Łukasz Kamiński i dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Redzie Justyna Zabrodzka. Nagrodzo-
ne prace można było oglądać na towarzyszącej uroczysto-
ści wystawie.

fot. UM w Redzie
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4b na Helu
3 czerwca klasa 4b udała się na wycieczkę do Helu. Pierw-
szą atrakcją tego dnia był przejazd pociągiem. Najpierw 
grupa udała się do fokarium, gdzie uczniowie obserwowali 
foki w ich środowisku oraz dowiedzieli się wielu ciekawo-
stek na ich temat.
Następnie dzieci kupiły pamiątki w nadmorskich straga-
nach. Radość była wielka i każdy znalazł coś dla siebie. Po-
tem wszyscy udali się na lody. Nie zabrakło również czasu 
na plaży, gdzie uczniowie bawili się wspaniale. Dzień zakoń-
czyła pyszna pizza w pobliskiej restauracji.
Pomimo zmiennej pogody wycieczka była bardzo udana. 
Wszyscy w dobrym humorze wrócili do domu.

Gmina Miasto Reda otrzymała środki finansowe z pro-
gramu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– edycja 2022 organizowanego przez Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej.

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Miasto Reda będzie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie. Źródłem fi-
nansowania Programu edycja 2022 są środki ujęte w pla-
nie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. 
Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest 
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 
Dofinansowanie zadania: 95  893,00 zł. Zadanie publiczne 
współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowe-
go otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Czy wiesz, jak żyje jeż?
W roku szkolnym 2021/2022, w ramach Uniwersytetu Dzie-
ci, klasa I zrealizowała projekt „Czy wiesz, jak żyje jeż?”. Ucz-
niowie wzięli udział w 8 lekcjach tematycznych: Jak uczyć 
się koncentracji uwagi? Jak wspólnie zapracować na suk-
ces? Co to znaczy, że rośliny żyją? Czy ptaki mają zęby? Do 
czego zwierzęta wykorzystują ślinę? Gdzie mieszkają jeże? 
Kto będzie głodny, gdy znikną dżdżownice? Po co ptakom 
pióra? Podczas zajęć uczniowie wysłuchali ekspertów nauk 
przyrodniczych i psychologii. Przeprowadzono wiele cie-
kawych eksperymentów i działań praktycznych, ucząc się 
współpracy i próbując określić role, jakie pełnią w grupie. 
Poznawanie przyrody okazało się niezwykłą i poruszającą 
przygodą.

CO SŁYCHAĆ W SP 6 PROGRAM „ASYSTENT 
OSOBISTY OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ”  
– EDYCJA 2022
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Redzkie szkoły i przedszkola są EKO!

 Ochrona środowiska jest dla nas ważna. Potwierdzają to szkoły i przedszkola z terenu Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”, które w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyły w naszych działaniach edukacyjnych. Dzieci,  
młodzież i nauczyciele mogli brać udział w warsztatach terenowych na obiektach spółek komunalnych EKO DOLINA i OPEC, 
konkursach i projektach ekologicznych. 
 Wspólnie z placówkami oświatowymi zebraliśmy z terenu ośmiu gmin członkowskich Związku prawie 24 tony 
elektroodpadów ok. 9 ton baterii ponad 8 ton plastikowych nakrętek 221 prac plastycznych,  oraz . Otrzymaliśmy  
wykonanych przez dzieci nt. ochrony powietrza oraz  w ramach konkursu fotograficznego pt. „Razem chronimy 38 fotografii
środowisko”. Ważnym działaniem był projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii pod hasłem „Im mniej, tym lepiej”, w którym 
dzieci i uczniowie wraz z lokalnymi społecznościami  poznawali zasady ograniczenia powstawania odpadów.

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

Dziękujemy także partnerom: 
Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu  oraz spółkom komunalnym:

Eko Dolina, OPEC, PEWIK GDYNIA za wspieranie naszych działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.

Wyniki dostępne są także na stronie internetowej Związku www.kzg.pl.

 Redzkie szkoły i przedszkola aktywnie włączają się
w działania związane z ochroną środowiska, czego efektem – poza 
wzrostem świadomości ekologicznej - są nagrody za udział
w działaniach ekologicznych organizowanych przez Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.  
Są to m.in.:
- w konkursie „Małe dzieci nie chcą śmieci” Pola Mohylak
z Przedszkola nr 2 (wyróżnienie w kat. przedszkola), Magdalena 
Wojciechowska (II miejsce w kat. szkoła podstawowa kl. I) oraz 
Amelia Dondela (II miejsce w kat. szkoła podstawowa kl. II) z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
- w konkursie  „Mała nakrętka, duży problem” Prywatna Szkoła 
Podstawowa (II miejsce w kat. szkoła),
- w konkursie fotograficznym  znalazło „Razem chronimy środowisko”
się czworo laureatów z Redy: 
Katarzyna Ernst Kalina (I miejsce w kat. szkoły podstawowe IV-VI) i 
Malak (I miejsce w kat. szkoły podstawowe VII-VIII) z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz (III miejsce w kat. Martyna Bieszk 
szkoły ponadpodstawowe) i  (wyróżnienie w kat. Adam Gierałtowski
szkoły ponadpodstawowe) z Powiatowego Zespołu Szkół,
- II miejsce w konkursie  „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko”
otrzymuje Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie,
- tytuł  otrzymują Lidera Lokalnej Ekologii 2021/2022 Powiatowy 
Zespół Szkół Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 oraz .

 Wręczanie nagród odbędzie się 21 czerwca br. w Fabryce Kultury w Redzie. 
Gratulujemy wszystkim laureatom oraz dziękujemy szkołom i przedszkolom za aktywność i współpracę w bieżącym roku 

szkolnym. 
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