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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 LI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 30 sierp-
nia 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr LI/499/2022 o zmianie uchwały nr 

XII/112/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 paździer-
nika 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na 
terenie miasta Redy, określenie stawek dziennych opła-
ty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

2.  Uchwała nr LI/500/2022 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 LI/501/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość, na okres do 3 lat.

4.  Uchwała nr LI/502/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy 
najmu lokalu, stanowiącego własność Gminy Miasta 
Reda, na okres 5 lat i odstąpienie od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia tej umowy.

5.  Uchwała nr LI/503/2022 w sprawie wyrażania zgody na 
sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej 
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność 
Gminy Miasto Redy.

6.  Uchwała nr LI/504/2022 w sprawie wyrażania zgody na 
sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nierucho-
mości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto 
Redy.

7.  Uchwała nr LI/505/2022 w sprawie pomników przyrody, 
znajdujących się na terenie Gminy Miasto Reda.

8.  Uchwała nr LI/506/2022 zmieniająca uchwałę w spra-
wie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy 
Miasto Reda.

9.  Uchwała nr LI/507/2022 o zmianie uchwały nr 
XLII/443/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 
2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców za-
wodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

10.  Uchwała nr LI/508/2022 o zmianie uchwały nr 
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ZAKOŃCZENIE 
MŁODZIEŻOWEJ RADY 
MIEJSKIEJ VII KADENCJI

WARSZTATY 
EKOLOGICZNE DLA MRM
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22 września 2022 roku w sali obrad Urzędu Miasta 
w Redzie po raz ostatni spotkała się Młodzieżowa Rada 
Miejska VII kadencji. 

Na sesji podsumowującej rok swojej działalności młodzie-
żowi radni wręczyli nagrodę Młodzika 2022 panu Micha-
łowi Kaczmarkowi, wieloletniemu trenerowi judo pokoleń 
Redzian oraz stałego kronikarza wszystkich miejskich wy-
darzeń. Następnie opiekun MRM radny Radosław Farion 
oraz zastępca Burmistrza Łukasz Kamiński omówili cały 
okres działalności rady. W obecności radnych Rady Miej-
skiej Karoliny Bochan, Emilii Sawickiej-Lieder oraz Sekre-
tarz Miasta Redy Hanny Janiak wręczono podziękowania 
za roczną pracę na rzecz miasta i najmłodszego pokolenia 
mieszkańców. Na początku października odbędą się wybo-
ry do Młodzieżowej Rady Miejskiej VIII kadencji. Zaintere-
sowanych prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem w za-
kładce Młodzieżowa Rada w BIP na stronie internetowej 
miasta lub dopytanie się o szczegóły opiekunów samorzą-
dów uczniowskich redzkich szkół.

W dniach 8-10 września 2022 roku w naszym mieście 
partnerskim Lublińcu odbyły się warsztaty ekologicz-
ne dla młodzieżowych rad miasta.

Z okazji 750-lecia otrzymania praw miejskich Lubliniec za-
prosił członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie wraz 
z opiekunami do wspólnych zajęć oraz poznawania zrów-
noważonego i odpowiedzialnego podejścia do otaczającej 
nas przyrody oraz klimatu. Cykl warsztatów w lublinieckich 
lasach oraz w lublinieckich placówkach kultury zakończył 
krótki wernisaż stworzonych wspólnie plakatów oraz kon-
cert w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu. Młodzież z 
Redy poznała również zarys historii miasta oraz patronki 
Lublińca św. Edyty Stein. Nastąpiła też wymiana doświad-
czeń z funkcjonowania rad w ostatnich latach oraz powsta-
ły plany dalszej współpracy w kolejnych kadencjach.
Serdecznie dziękujemy naszym gospodarzom za cenne 
lekcje obcowania z naturą, wymianę doświadczeń i możli-
wość wzajemnego poznania się. Kolejne warsztaty czekają 
nas w Redzie.

VI/75/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 marca 
2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przy-
padających Gminie Miejskiej Reda i jednostkom podle-
głym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnio-
nych do udzielania tych ulg.

11.  Uchwała nr LI/509/2022 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.

12.  Uchwała nr LI/510/2022 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.

13.  Uchwała nr LI/511/2022 w sprawie rozpatrzenia wnio-
sku Pana T.P.

Szczegółowy zapis sesji dostępny jest pod adresem  
bip.reda.pl w dziale Transmisje Sesji Rady Miejskiej
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Modernizacja placu zabaw w Miejskim Parku Rodzin-
nym w Redzie
Zakończyła się modernizacja placu zabaw zlokalizowanego 
w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie.
Plac zabaw został wyposażony w urządzenia umożliwia-
jące prowadzenie różnorodnych form zajęć ruchowych, 
a w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, 
przeskoki, przeploty, zwisy itp. Istniejący piasek na placu 
zabaw został w całości rozprowadzony pod nowo zamon-
towanymi urządzeniami, w celu wyrównania nawierzchni. 
Na obrzeżach nawierzchni z piasku znajduje się palisada 
drewniana rozdzielająca plac zabaw od trawnika, piaskow-
nica oraz huśtawka.
Pojawił się zestaw sprawnościowy do wspinania typu lino-
wego, karuzela słupowa obrotowa z trzema siedziskami, 
urządzenia dla dzieci w przedziale wiekowym 5-14 lat oraz 
zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 1-5 lat.

Nowy plac zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego
W pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, przy 
ul. Ceynowy w Redzie rozbudowano istniejący plac zabaw.
Zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego 2022 obejmu-
je rozbudowę istniejącego już placu zabaw, przy którym 
znajduje się boisko do piłki nożnej oraz siłownia zewnętrz-
na. Na nowym placu zabaw umieszczono urządzenia dla 
dzieci starszych (3-12 lat) o pow. ok. 235 m². Plac zabaw 
wyposażony jest w urządzenia umożliwiające prowadzenie 
różnorodnych form zajęć ruchowych, a w szczególności 
pokonywania przeszkód, wspinanie, przeskoki, przeploty, 
zwisy itp. Urządzenia te rozwijają ogólną sprawność fizycz-
ną, umysłową oraz koordynację ruchową.

W Redzie często odwiedzanym miejscem rodzin z dziećmi 
jest Miejski Park Rodzinny, a istniejący na nim plac zabaw 
wymagał remontu. Pojawienie się nowych urządzeń zwięk-
szy komfort zabawy, rozwój sprawności fizycznej i umysło-
wej oraz integrację społeczną.
Na zadanie pt. „Modernizacja małej architektury usytuo-
wanej na palcu zabaw w Miejskim Parku Rodzinnym” Gmi-
na przeznaczyła prawie 300 tysięcy zł, w całości z miejskie-
go budżetu.

Ta część Redy dynamicznie się rozwija w ostatnim czasie, 
a małych mieszkańców Redy wciąż przybywa. Urządze-
nia wielofunkcyjne idealnie sprawdzają się w przestrzeni 
miejskiej. Place zabaw korzystnie wpływają na integrację 
mieszkańców, natomiast dzieci i młodzież zyskują atrakcyj-
ne oraz bezpieczne miejsce do aktywnego spędzania cza-
su na świeżym powietrzu.
Mieszkańcy Redy głosowali na rozwój stref rekreacji. Po-
wstają strefy do ćwiczeń na powietrzu i place zabaw. 
W obecnym roku miasto realizuje kolejne projekty Budże-
tu Obywatelskiego, jednym z nich jest „Podwórko Betle-
jem-boisko do piłki nożnej”.
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Trwa kolejny etap tworzenia podwórka Betlejem w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego
Trwają prace związane z dostawą i montażem wyposaże-
nia boiska do piłki nożnej wraz z ulepszeniem nawierzchni 
w rejonie ulicy Kwiatowej w Redzie.
Jest to kolejny etap tworzenia podwórka Betlejem w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu było stwo-
rzenie w dzielnicy Betlejem boiska do piłki nożnej, które 
będzie bezpiecznym miejscem do zabawy i aktywności 
sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównym za-
łożeniem było wytyczenie boiska zgodnie z wykonanym 
i zatwierdzonym w poprzednich latach projektem. 
Mieszkańcy osiedla „Betlejem” od kilku lat starali się po-
przez Budżet Obywatelski o rozbudowę jedynego w dziel-
nicy publicznego miejsca przeznaczonego na sport i rekre-
ację. W ramach umowy zostaną ustawione bramki do piłki 
nożnej oraz piłkochwyty, a warstwa nośna płyty boiska 
zostanie zrekultywowana.

Ruszyły prace na ulicy Ogrodników
Rozpoczęły się prace dotyczące inwestycji pt. „Ulepszenie 
nawierzchni ulicy Ogrodników polegające na wykonaniu 
utwardzenia nawierzchni gruntowej płytami IOMB”.
Przetarg wygrała firma ROMADO-BRZEZIŃSKI z Brodni-
cy Górnej, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę. 
W ramach zadania, na ok. 900 metrowym odcinku ulicy 
Ogrodników od ulicy Torowej w kierunku Wejherowa, zo-
stanie wykonana jezdnia z płyt IOMB o szerokości 6 me-
trów, zamknięta w opornikach betonowych i z obustron-
nym, metrowym poboczem.

Zaprojektowano boisko rekreacyjne do piłki nożnej o na-
wierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 26 m x 45 m 
z polem gry do piłki nożnej 22 m x 41 m. Ogólna powierzch-
nia boiska to 1163 m2. Dodatkowo umowa przewiduje do-
starczenie 2 kompletów tablic, obręczy i siatek do boiska 
do koszykówki. Zakończenie prac przewiduje się na koniec 
października 2022 roku.

Realizacja przyjętego zakresu prac jest możliwa dzięki 
inicjatywie lokalnej przedsiębiorców i mieszkańców, któ-
rzy współfinansują projekt. W ramach inicjatywy lokalnej 
mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w ich rea-
lizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finan-
sowego lub pracy społecznej.
Ulica Ogrodników obsługuje ruch ciężki, więc płyty IOMB 
będą ułożone na podbudowie z kruszywa łamanego 
o  parametrach dobranych do charakterystyki drogi i na-
tężenia ruchu. Całkowity koszt inwestycji wynosi około 
1  700  000  złotych, zakończenie prac planowane jest na 
grudzień 2022 roku.
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PODSUMOWANIE 
WAKACJI 2022
Wakacje 2022 za nami. Wiele osób skorzystało ze sporto-
wej oferty przygotowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Redzie. W tym czasie na mieszkańców nasze-
go miasta oraz gości przebywających w okolicach Redy 
czekało wiele wydarzeń sportowych. 

Były to między innymi XXVI Amatorskie Tenisowe Mistrzo-
stwa Regionu Polski Północnej oraz Mistrzostwa Polski 
w Rodzinnych deblach i mikstach Family Cup 2022, wakacyj-
ny turniej deblowy, Grand Prix Wybrzeża Ziaja, wakacyjna 
liga lekkoatletyczna, dzikie turnieje piłki nożnej, gry i zaba-
wy siatkarskie oraz koszykarskie, zajęcia lekkoatletyczne, 
zajęcia fitness, zajęcia jogi oraz zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami judo. 

Ziaja Grand Prix Wybrzeża
W dniach 3-4.09.2022 r. od samego rana na kortach przy 
redzkim MOSiR-ze odbywał się turniej tenisa ziemnego Ziaja 
Grand Prix Wybrzeża. Zawody były organizowane wspólnie 
przez ABC Tenis korty i szkółka oraz Miejski Ośrodek Sor-
tu i Rekreacji w Redzie. Wszystkie pojedynki były bardzo 
zacięte i emocjonujące, a pogoda w ten weekend pozwoliła 
rozwinąć skrzydła uczestnikom. Rywalizację wygrał Tomasz 
Sulewski pokonując w wielkim finale Krzysztofa Galińskiego 
Trzecie miejsce ex aequo Stanisław Poppel i Jakub Osowski. 

XXVI Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym Family Cup 
2022
Turniej został rozegrany w dniach 27-28.08. 2022. W turnieju 
wzięło udział blisko 30 osób. Rywalizacja odbyła się z w ka-
tegoriach: debel męski, debel żeński, mikst. Poziom rozgry-
wek był wysoki i wyrównany. Słoneczna pogoda towarzy-
szyła tenisistom. Organizatorami zawodów byli MOSiR Reda 
oraz ABC TENIS korty i szkółka. Sponsorami zawodów byli 
Miasto Reda, MOSiR Reda, ABC TENIS korty i szkółka oraz 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Dla najlepszych par 
przygotowano pamiątkowe puchary, dodatkowo każdy za-
wodnik wylosował nagrodę rzeczową. Wszystko zostało 
zwieńczone wspólnym grillem przygotowanym przez re-
staurację Dobra Strefa. 

Wakacyjny Turniej Deblowy
W dniach 16-17.07.2022 roku na redzkich kortach ziemnych 
oraz pod zadaszonym kortem ze sztuczną nawierzchnią od-
był się turniej deblowy w kategorii: mikst, debel pań oraz 
panów. Turniej został zorganizowany wspólnie przez ABC 
Tenis oraz MOSiR Reda.

IV Biegi Dziecięce
W sobotę od godzin 15:00 na obiekcie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Redzie przeprowadzono IV Biegi Dzie-
cięce. Celem rywalizacji była promocja biegania oraz za-
przyjaźnienia najmłodszych z lekką atletyką. Słoneczna po-
goda sprzyjała uczestnikom, którzy z uśmiechami na twarzy 
kończyli swoje starty. Każdy uczestnik został udekorowany 
pamiątkowym medalem, wylosował nagrodą rzeczową oraz 
otrzymał słodki upominek. 
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Wakacyjna Talentiada
W każdą środę młodzi chłopcy, a także dziewczyny rywa-
lizowały w piłkarskim turnieju „Talentiada”. Rozgrywki te 
cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród dzieci. Prze-
dział wiekowy uczestników turnieju wynosił od 8 do 12 lat. 
„Talentiada” polega na rozgrywaniu meczów piłkarskich 
w drużynach składających się z losowo dobranych zawodni-
ków w każdym kolejnym meczu. W wakacyjnej odsłonie nie 
była prowadzona klasyfikacja punktowa, liczyła się przede 
wszystkim zdrowa rywalizacja sportowa i dobra zabawa. 
W ostatnią środę lipca wszyscy uczestnicy zostali nagrodze-
ni pamiątkowymi medalami za udział w w turniejach organi-
zowanych przez cały miesiąc.

Wakacyjna Joga
Zajęcia Jogi odbywały się przez cały lipiec. Podczas zajęć 
uczestnicy poznawali podstawowe pozycje i sekwencje jogi, 
uczyli się prawidłowo oddychać, łączyć ruch z oddechem. 
Joga to także praca nad siłą, mobilnością i elastycznością 
ciała. Nie zabrakło relaksu przy świecach i muzyce. Zajęcia 
cieszyły się dużą popularnością, frekwencja dopisywała. 

Wakacyjny Fitness
W okresie wakacyjnym na redzkim stadionie odbywały się 
bezpłatne zajęcia fitness. Uczestnicy poznali różne rodza-
je treningów takich jak treningi siłowe, cardio, pilates czy 
stretching. Trening odbywał się zazwyczaj w grupie 15-20 
osobowej.

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami JUDO
W każdy wtorek i czwartek prowadzone były zajęcia ogól-
norozwojowe z elementami judo. Prowadzącym był Pan Mi-
chał Kaczmarek. Dzieci miały możliwość czerpania wiedzy 
od doświadczonego Trenera, który bardzo dobrze potrafi 
zaangażować dzieci do przyjemnego i wymagającego tre-
ningu judo, a także przekazać wskazówki z tenisa ziemnego 
oraz różnych gier i zabaw sportowych.

O wszystkich imprezach sportowych organizowanych pod-
czas okresu wakacyjnego można przeczytać na stronie 
www.mosir.reda.pl

Wakacyjny turniej dzikich drużyn
Turniej dzikich drużyn: 4 zespoły po 3 osoby rywalizowa-
ły ze sobą w systemie każdy z każdym mecz oraz rewanż. 
W turnieju nie była prowadzona klasyfikacja końcowa, dzię-
ki czemu młodzi zawodnicy odważnie a niekiedy efektownie 
i widowiskowo rozgrywali swoje akcje bramkowe. Po roze-
graniu wszystkich meczy każdy z nich został nagrodzony 
medalem oraz słodką przekąska po to, aby szybko uzupeł-
nić energię utraconą podczas gry.

Wakacyjna Liga Lekkoatletyczna
Zakończyliśmy zmagania w wakacyjnej lidze lekkoatletycz-
nej. Do zawodów, które odbywały się we wtorkowe popołu-
dnia zgłosiło się ponad 30 uczestników. Cieszy zaangażowa-
nie i chęć rywalizacji, którą było widać zawodników. MOSiR 
przygotował dla wszystkich pamiątkowe medale. Dziękuje-
my za pomoc w przeprowadzeniu rywalizacji sportowej tre-
nerom Ilonie Myszk oraz Tomaszowi Formelli. 
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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 79 tys. zł., nawet do 90 % poniesionych kosztów. 

Nowością w Programie jest możliwość prefinansowania –  
otrzymania środków finansowych przed rozpoczęciem realizacji zadania objętego wnioskiem. 

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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DODATEK WĘGLOWY
Urząd Miasta w Redzie informuje, że:

	od 17 sierpnia 2022 r. przyjmowane są wnio-
ski o wypłatę dodatku węglowego – jedno-
razowego świadczenia pieniężnego w wyso-
kości 3000 złotych,

	od dnia 21 września 2022 r. przyjmowane są 
wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych z tytułu wykorzystywania nie-
których źródeł ciepła w wysokości:

−	 3000 złotych – w przypadku gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł na pali-
wo stałe zasilany peletem drzewnym lub 
innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem 
drewna kawałkowego;

−	 1000 złotych – w przypadku gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo 
piec kaflowy, zasilane drewnem kawał-
kowym;

−	 500 złotych – w przypadku gdy głównym 
źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasila-
ny skroplonym gazem LPG;

−	 2000 złotych – w przypadku gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatków składa się w gminie 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby składającej ten wniosek, stąd w tut. Urzędzie 
przyjmowane są wnioski osób zamieszkujących na 
terenie Miasta Redy.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz 
wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw do-
mowych z tytułu wykorzystywania niektórych 
źródeł ciepła przyjmowane są w dedykowanym 
PUNKCIE INFORMACYJNYM, znajdującym 
się w starej części budynku Urzędu (przy Sali 
ślubów USC), czynnym w godzinach:

	8:00-15:00 - poniedziałek, wtorek, środa 
i piątek,

	9:30-16:30 - czwartek.

Wnioski można złożyć w następujący sposób*:

1) dokument w wersji papierowej (własnoręcz-
nie wypełniony i podpisany):
	bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta 

w Redzie (w ww. PUNKCIE INFORMA-
CYJNYM),

	lub drogą poczty tradycyjnej (Poczta pol-
ska, kurier, itp.) – przesłanie na adres ko-
respondencyjny: Urząd Miasta w Redzie, 
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda;

2) dokument elektroniczny - dokument opa-
trzony kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, podpisem zaufanym albo popisem 
osobistym*:
	poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą 

na platformie ePUAP (bip.reda.pl/esp).

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wnio-
sku, w tym weryfikacji danych i konieczności doko-
nania przez Wnioskodawcę niezbędnych uzupełnień 
lub wyjaśnień oraz przekazania informacji dotyczą-
cych wypłaty przyznanego świadczenia, zasadnym 
jest podanie we wniosku numeru telefonu kon-
taktowego i adresu poczty elektronicznej, na który 
wysłana jest Informacja o przyznaniu dodatku wę-
glowego oraz wskazanie numeru rachunku ban-
kowego, usprawniającego proces przekazywania 
środków pieniężnych**.

* Zdjęcia / scany nie są dokumentami w rozumieniu admini-
stracyjnym. Przesyłane drogą mailową scany/zdjęcia wypeł-
nionych wniosków nie stanowią dokumentów skutecznie zło-
żonych w rozumieniu obowiązujących przepisów. 

** Burmistrz przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu 
dodatku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, 
o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we 
wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy 
wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we 
wniosku, burmistrz odbierając ten wniosek od wnioskodaw-
cy, informuje go o możliwości osobistego odebrania z Urzędu 
informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie 
informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego 
dodatku. 

 
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospo-
darstwie domowym, w przypadku gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 
sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku 
głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgło-
szonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, 
brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% wę-
gla kamiennego.
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Dodatek dla gospodarstw domowych przysługu-
je osobie w gospodarstwie domowym, w przy-
padku gdy głównym źródłem ciepła gospodar-
stwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia albo piec kaflowy na paliwo sta-
łe, zasilane peletem drzewnym, drewnem 
kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, 
albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem 
LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., 
albo po tym dniu – w przypadku głównych źró-
deł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz 
pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią ina-
czej, dodatek przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo pol-
skie mającym miejsce zamieszkania i prze-
bywającym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamiesz-
kania i przebywającym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoter-
minowego Unii Europejskiej, zezwolenia 
na pobyt czasowy udzielonego w związ-
ku z okolicznością, o której mowa w art. 
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku 
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Pol-
skiej statusu uchodźcy lub ochrony uzu-
pełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczy-
pospolitej Polskiej zgody na pobyt ze 
względów humanitarnych lub zgody na 
pobyt tolerowany;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywa-
jącym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej obywatelom państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym lub Konfederacji Szwaj-
carskiej oraz członkom ich rodzin w rozumie-
niu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 
r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego tery-
torium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin, posiadają-
cym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

WRZESIEŃ 2022 REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY   •   11



„GRANTY PPGR” WIZYTA W MIEŚCIE 
PARTNERSKIM REJONU 
WILEŃSKIEGO
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Gmina Miasto Reda podpisała w kwietniu 2022 roku 
umowę o dofinansowanie w ramach projektu „Cyfro-
wa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w  rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
REACT-EU”. 

Celem projektu jest likwidacja barier w zakresie dostępu 
do sprzętu komputerowego. Grant przeznaczony jest na 
zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników 
PPGR.
Miasto przeprowadziło przetarg i w jego efekcie zakupiło, 
a następnie w ostatnich dniach sierpnia przekazało 44 lap-
topy beneficjentom programu. Gmina jest zobowiązana do 
utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakoń-
czenia projektu. Oznacza to, że w tym czasie Reda moni-
torować będzie czy sprzęt użytkowany jest zgodnie z jego 
przeznaczeniem.

3 września 2022 roku delegacja samorządu miasta 
Redy udała się do partnerskiej gminy Awiżenie w Re-
jonie Wileńskim. 

Tam wzięła udział w uroczystościach regionalnych do-
żynek oraz symbolicznie zapaliła znicz na cmentarzu w 
Wilnie, gdzie znajduje się grób z sercem marszałka Józefa 
Piłsudskiego i grób matki marszałka Marii z Billewiczów. 
Gmina Awiżenie przygotowała i zaprezentowała różnorod-
ne, smaczne dania regionalne, była też część artystyczna, 
w której wystąpiły m.in. folklorystyczne zespoły. Delegacja 
z Redy spotkała się również z przedstawicielami lokalnych 
władz. Na spotkaniu poruszano temat dalszej współpracy, 
w szczególności przyszłych wymian dzieci i młodzieży ze 
szkół miast partnerskich. Podczas całej wizyty delegacja 
spotkała się z dużą życzliwością i gościnnością mieszkań-
ców okręgu wileńskiego.
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ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Z dniem 1 października 2022 r. (sobota) wprowadzone 
zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunika-
cji miejskiej w Redzie.

Linia 8
Podjazdy do Ciechocina będą odbywać się w obu kierun-
kach, ale wyłącznie w wybranych kursach (z oznaczeniem 
w rozkładzie jazdy: „C – kurs z podjazdem do Ciechocina”). 
Podjazdy do os. Fenikowskiego odbywać się będą bez 
zmian (tj. każdorazowo).
Zlikwidowane zostaną warianty skrócone do przystanku 
Reda Aquapark - tym samym wszystkie kursy będą do/z 
krańca C.H. „Port Rumia”.
Dodatkowo na granicy Redy i Rumi w kierunku Wejherowa 
uruchomiony zostaje nowy przystanek Bosmańska 01.

Linia 9
Skorygowane zostają godziny odjazdów w popołudnio-
wym szczycie komunikacyjnym oraz wieczorem.

Linia 17
Skorygowany zostaje rozkład jazdy ważny w dni powsze-
dnie zapewniając większe możliwości dojazdu do szkół. Na 
prośby pasażerów w soboty, niedziele i święta zmienione 
zostają godziny odjazdów z krańca Reda Cmentarz umoż-
liwiając powroty z Cmentarza Komunalnego przy ul. Gnie-
wowskiej.

Linia 18
Zmieniony zostaje przystanek początkowy na pętli Reda 
Dworzec PKP. Odjazdy odbywać się będą z przystanku 
Reda Dworzec PKP 01 (stanowisko linii 8 i 9 w kierunku 
Wejherowa przy DK 6).
Wybrane kursy w dni powszednie odbywać się będą na 
wydłużonej trasie do krańca C.H. „Port Rumia” ulicami 
Młyńską i Morską w Redzie oraz Kosynierów w Rumi.
Na trasie linii w kierunku C.H. „Port Rumia” obowiązywać 
będą przystanki:
• Reda Dworzec PKP 03 (na pętli, wspólny z liniami 8 i 17),
• Młyńska 02,
• Bosmańska 02 (daw. Aquapark 02),
• Jeziorna 01 n/ż.
Na trasie w kierunku Redy Pieleszewa Karłowicza obowią-
zywać będą przystanki:
• C.H. „Port Rumia” 01,
• C.H. „Port Rumia” - Kosynierów 02 n/ż,
• Jeziorna 02 n/ż,
• Bosmańska 01 (nowy przystanek na granicy Redy i Rumi),
• Aquapark 01,
• Młyńska 01.

Dokładny rozkład jazdy jest dostępny na stronie:
https://mzkwejherowo.pl/aktualnosc/272/8-9-17-18-reda-
-zmiany-w-funkcjonowaniu-komunikacji-miejskiej
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RODZINNY FESTYN 
W CIECHOCINIE

10 września odbył się Rodzinny Festyn w Redzie Ciecho-
cinie przy ulicy Gajowej. Wydarzenie przygotowali Radni 
Rady Miejskiej w Redzie, Urząd Miasta, Fabryka Kultury 
oraz MOSiR Reda. 

Dookoła ruchomej sceny były atrakcyjne miejsca dla dzieci 
i dorosłych, dmuchańce, ścianka wspinaczkowa przygoto-
wana przez OSP w Redzie, foodtrucki, bezpłatne kiełbaski, 
masaż dłoni wykonany przez panie z Powiatowego Zespołu 
Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie, 
punk informacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie. Prowadzona była zbiórka rzeczy dla 63 Samodzielnej 
Zmechanizowanej Brygady walczącej na południu Ukrainy. 
Radni Rady Miasta w Redzie udzielali informacji o Budżecie 
Obywatelskim na 2023 rok.

Otwarcia festynu dokonał Kazimierz Okrój Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Redzie w towarzystwie prowadzących fe-
styn radnych Emilii Sawickej-Lieder , Zbigniewa Frybezow-
skiego i Hanny Janiak sekretarz miasta Redy. Na imprezie 
nie zabrakło występów uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Stefana Żeromskiego klas od 0 do III; kl. III D przygo-
towała Bogumiła Deksnait-Naczk, III B Maria Szymoniak 
(choreografię tańca uczennica Julia); II D Danuta Gajewska; 
II C Anna Jankowska; 0 C Joanna Ruszczyńska. Był też pokaz 
tańca akrobatycznego wykonany przez tancerki ze szkoły 
taneczno -akrobatycznej Lotka prowadzonej przez trenerki 

Ewę Sichau – Piastowską, Oliwię Sichau i Monikę Kozłow-
ską. Uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane 
przez Urząd Miasta Reda. Część muzyczną reprezentował 
zespół DISTORTION z kompozycjami piosenek z pograni-
czu hard rocka i rocka progresywnego, w składzie: Zuzanna 
Oleszczak – wokal, Filip Gulda – gitara prowadząca, Tymon 
Jarkiewicz – bas, Jakub Radzimiński – perkusja. Warunki 
pogodowe dopisały i dla wielu mieszkańców Redy było to 
doskonałe spędzenie sobotniego popołudnia.

Fot. Michał Kaczmarek
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KLUB SENIOR+ WYJAZD DO DREZNA

SENIORIADA 2022

Z początkiem lipca, Klub Senior+ w Redzie przywitał no-
wych uczestników. Klub liczy 15 miejsc, a każda grupa 
uczestniczy w zajęciach przez 12 miesięcy. 

Okres wakacyjny sprzyjał aktywności fizycznej, seniorzy 
uczestniczyli w wycieczkach rowerowych do Rezerwatu 
Przyrody Beka oraz do Rewy, również Nordic Walking cie-
szył się dużą aprobatą naszych klubowiczów. W ramach 
działalności klubu, seniorzy brali udział w integracyjnej 
wycieczce do Osady Średniowiecznej w Sławutowie gdzie 
uczestniczyli w warsztatach rzemieślniczych z garncar-
stwa, natomiast w klubie zorganizowaliśmy warsztaty la-
wendowe które były idealnym dopełnieniem lata.

W dniach 26-28 sierpnia odbył się wyjazd do Drezna. 
Uczestniczyli w nim słuchacze języka anielskiego i nie-
mieckiego z Uniwersytetu III Wieku oraz członkowie sto-
warzyszenia TKS Reda-Ciechocino.

Wyjazd miał na celu ćwiczenie kompetencji językowych 
w sytuacjach życia codziennego oraz poznanie kultury, zwy-
czajów naszego zachodniego sąsiada. Był również okazją 
do spotkania się z mieszkańcami Waldbronn, miasta part-
nerskiego Redy oraz realizacji projektu „Budujemy między-
pokoleniowe mosty”. Podczas dwudniowego pobytu zwie-
dziliśmy starówkę Drezna. Pierwszego dnia podziwialiśmy 
Fürstenzug, zbiory muzealne Grünes Gewölbe, uczestni-
czyliśmy w nabożeństwie i koncercie w Frauenkirche. Sobo-
tę spędziliśmy poznając okolice stolicy Saksonii: Radeubeul, 
Spitzenhaus, Bismarckturm i na koniec zwiedziliśmy Miśnię 
i Manufakturę Porcelany oraz zamek Moritzburg. Region 
Saksonii słynie z winnic, zatem zatrzymaliśmy się w jednej 
z nich, aby skosztować tegorocznych win. Wyjazd był finan-
sowany z Urzędu Miasta oraz wpłat własnych uczestników. 

Święto redzkich seniorów rozpocznie się 
już 14 października 2022 r. o godz. 14:00 
kolorowym korowodem, który przejdzie 

ulicami miasta z Biblioteki do Fabryki 
Kultury, następnie o godzinie 15:00 

w Fabryce Kultury na uczestników będzie 
czekać moc atrakcji!

Organizatorzy wydarzenia: 
Urząd Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna, 

Fabryka Kultury

SREBRNA REDA

Obecnie w Klubie Senior+ trwają przygotowania do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Oby-
watel”, której celem jest poszerzanie wiedzy i samokształ-
cenie się w zakresie wiedzy o społeczeństwie. 
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DZIEJE SIĘ W BIBLIOTECE!
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KULTURALNA REDA

W ostatnią sierpniową niedzielę Fabryka Kultury i Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. H. Derdowskiego w Redzie 
zaprosiły do wspólnej morskiej przygody w Miejskim 
Parku Rodzinnym.

Najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w autorskim projekcie 
pt. „AHOJ PRZYGODO! Wyprawa po skarb piratów”. Malu-
chy z radością dołączyły do bibliotecznej załogi i aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach. Najwięcej emocji wzbudziła za-
bawa w poszukiwanie skarbu. Pracownicy biblioteki przy-
gotowali także kiermasz taniej książki na rzecz Puckiego 
Hospicjum im. Ojca Pio.

W pierwszy weekend września odbyła się kolejna edycja 
Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą były „Ballady 
i Romanse” - tomik poezji, który zapoczątkował epokę ro-
mantyzmu w literaturze polskiej. 

Biblioteka razem z grupą artystyczną UTW i Fabryką Kultu-
ry w Redzie przygotowały jedną z ballad pt. „Pani Twardow-
ska”. Scenografia do przedstawienia powstała dzięki war-
sztatom fotograficznym prowadzonych na Uniwersytecie 
III Wieku.
Do wspólnego czytania, oprócz członków grupy artystycz-
nej UTW, zaproszono: burmistrza Krzysztofa Kamińskiego, 
zastępców burmistrza – Halinę Grzeszczuk i Łukasza Ka-
mińskiego, radną Monikę Śledź, radnego Ludwika Zegzułę, 

prezes redzkiego oddziału ZK-P Danutę Bieńkowską, prezes 
Związku Emerytów i Rencistów – Elżbietę Lesner, dyrektora 
Fabryki Kultury Tomasza Wiśniewskiego, prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Biblioteki w Redzie Łucję Wandtke oraz 
byłą wieloletnią dyrektor MBP Bożenę Natzke.

W sobotę, 3 września, do biblioteki przybyli mieszkań-
cy miasta na spotkanie z autorami książki „Żyć jakby nie 
było jutra”, Małgorzatą Pazda-Pozorską i Jarosławem Cie-
śla. Spotkanie poprowadziła Elżbieta Cieśla. Książka to 
biografia Małgorzaty - biegaczki długodystansowej, m. in. 
mistrzyni i rekordzistka Polski w biegu na 100 km, brązo-
wa medalistka indywidualnie i złota medalistka drużyno-
wo w  Mistrzostwach Europy w biegu 24 h, wicemistrzyni 
świata drużynowo w biegu 24 h, uczestniczka Spartathlonu 
(246  km), reprezentantka Polski. W czasie spotkania bo-
haterka książki opowiedziała o dążeniu do celu, trauma-
tycznych przeżyciach, takich jak np. śmierć kliniczna, także 
o  spełnianiu swoich marzeń mimo wielu życiowych trud-
ności. O powstawaniu książki opowiedział Jarosław Cieśla: 
biegacz długodystansowy, dziennikarz, autor książek dla 
dzieci, redaktor Magazynu Bieganie i Praca dla Biegacza. 
W ponad dwugodzinnym ciekawym spotkaniu były pyta-
nia publiczności, można było otrzymać dedykację, zrobić 
wspólne zdjęcie. Następnego dnia, w niedzielny poranek 
grupa redzkich biegaczy udała się z autorami książki na 
10 km bieg. 
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fot. Michał Kaczmarek
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KULTURALNA REDA

SUPER TRIO WYSTĄPI 
W FABRYCE KULTURY 

JAZZ W FABRYCE 
KULTURY BLUE CAFÉ AKUSTYCZNIE

2 PAŹDZIERNIKA 2022 | 18:00 | WSTĘP: 35 PLN 

Tych Panów nie trzeba nikomu przedstawiać: Jerzy Styczyński 
(Dżem), Marek Raduli (Laboratorium, ex. Budka Suflera), Ja-
cek Krzaklewski (Perfect), Witek Łukaszewski (Morrison Tres) i 
Mariusz „Bobek” Bobkowski (Turbo), czyli Super Trio wystąpi 
w Fabryce Kultury 2 października! Ich koncert to połączenie 
energetycznego rocka z nastrojowością ballady do muzyki i 
tekstów autora ostatniej, Złotej Płyty Maryli Rodowicz („Ach, 
świecie...” 2018) - Witka Łukaszewskiego. Wszystko okraszone 
znakomitymi solami gitarowymi, partiami wokalnymi i sce-
nicznym humorem! W programie koncertu usłyszymy m.in. 
takie przeboje, jak: „W sumie nie jest źle” (Maryla Rodowicz/
Witek Łukaszewski); „Dorosłe dzieci” (Turbo), „Nieba skrawek 
daj mi” (Witek Łukaszewski/Red Pink).

16 PAŹDZIERNIKA 2022 | 18:00 | WSTĘP: 25 PLN

Przemek Dyakowski, saksofonista i animator jazzu, od 17 
lat prowadzi swój swingowy zespół Take it easy, który składa 
się z trójmiejskich muzyków uwielbiających wspólne gra-
nie, a działających na co dzień w innych formacjach. Joanna 
Knitter (śpiew), Artur Jurek (klawisze i Organy Hammonda), 
Dominik Bukowski (wibrafon), Janusz Mackiewicz (kontra-
bas), Maks Kreft (perkusja) oraz stały gość – Wojciech Sta-
roniewicz (saksofon), tworzą na scenie niepowtarzalną at-
mosferę pełną ciepła, humoru i, oczywiście, dobrej muzyki.

13 LISTOPADA 2022 | 18:00 | WSTĘP: 40 PLN 

Zespół Blue Café to niekwestionowana gwiazda polskiej 
sceny muzycznej, laureaci wielu prestiżowych nagród. Ze-
spół został stworzony przez skrzypka i kompozytora Pawła 
Rurak-Sokala, istnieje od 1998 roku. Trzon zespołu stano-
wią: Paweł Rurak-Sokal – kompozycje, instrumenty klawi-
szowe, gitara, Dominika Gawęda – wokal, teksty, Sebastian 
Kasprowicz oraz współpracujący na stałe z zespołem Mi-
chał Grott, Łukasz Sztaba, Kamil Kukla. Będziemy mogli 
usłyszeć ich na żywo w Fabryce Kultury w Redzie w wersji 
akustycznej.

W 2020 roku światło ujrzała 5 płyta grupy: Ach, to był szał 
– piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Album zdobył 
bardzo dobre recenzje, a kompozycje „Dudusia” okazały się 
być wciąż świeże i piękne. Zwłaszcza, że towarzyszą im zna-
komite teksty takich tuzów poezji, jak Wojciech Młynarski 
czy Agnieszka Osiecka. Tym razem grupa wzięła na war-
sztat piosenki śpiewane przez fantastyczną, przedwcześ-
nie zmarłą artystkę, Ludmiłę Jakubczak. Znana najbardziej 
z  wielkiego przeboju Gdy mi ciebie zabraknie wokalistka, 
zostawiła po sobie mnóstwo innych pięknych utworów, 
które zespół postanowił odświeżyć i przypomnieć. Usły-
szymy m.in. „Szeptem”, „Dwie szklaneczki wina” czy „Do 
widzenia, Teddy!”. Dla tej muzyki i tekstów warto przyjść na 
koncert!

Zespół wystąpi w składzie: Jerzy Styczyński (Dżem) – gitara 
elektryczna, Marek Raduli (Laboratorium, ex. Budka Sufle-
ra) – gitara elektryczna, Wojciech Hoffman (Turbo) – gita-
ra, Witek Łukaszewski (Morrison Tres) – wokal, gitara elek-
tryczna, klasyczna, basowa, Mariusz „Bobek” Bobkowski 
(Turbo) – perkusja, chórki.
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WALDBRONN MA 50 LAT TRAKTORY Z LUBLIŃCA 
Z WIZYTĄ W REDZIEWaldbronn, niemiecka gmina partnerska Redy, istnie-

je dopiero od 50 lat. Czyli nawet trochę krócej niż mia-
sto Reda. Przedtem sąsiadowały ze sobą na północy 
regionu Schwarzwald, w województwie Baden-Würt-
temberg trzy miejscowości: Reichenbach, Busenbach 
i Etzenrot. I to prawie od 800 lat.

W roku 1972 doszło na bazie zarządzonej reformy obsza-
rowej do połączenia tych miejscowości. Ponieważ możliwe 
były różne kombinacje, odbyło się przedtem wiele dyskusji 
i głosowań mieszkańców. 
Następnie rozpoczęło się poszukiwanie nazwy dla tej no-
wej miejscowości. Jedna z pierwszych propozycji brzmiała 
„Reichenbronn“. Dopiero w listopadzie 1973 zapropono-
wał jeden z członków rady gminy nazwę „Waldbronn“. To 
dźwięczne słowo zawiera dwa pojęcia: las i źródło. Oba 
dobrze pasują do położenia gminy. Kolejnym krokiem było 
ustalenie w czerwcu 1982 herbu Waldbronn, który łączy 
elementy trzech poprzednich herbów. 

Nasze miasto partnerskie Lubliniec obchodzi w tym 
roku jubileusz 750-lecia. Jednym z wielu wydarzeń, 
wpisujących się w obchody jubileuszu, był Rajd Trakto-
rowy, który 6 lipca przybył do Redy. 

W wydarzeniu udział wzięło sześć ciągników rolniczych 
z lat 60-tych, które po drogach poruszają się ze średnią 
prędkością 22 km/h. Uczestnicy rajdu chcą udowodnić, że 
nie wszystko, co stare, to złom. Zabytkowe traktory zatrzy-
mały się w redzkim MOSiR.

To utworzenie nowej gminy okazało się udane. Waldbronn 
rozwinęło się i rozwija się dalej bardzo dobrze. Na stosun-
kowo małej powierzchni pulsuje życie, mieszkańcy mają 
tu wiele różnych możliwości, od zakupów do korzystania 
z ośrodka termalnego. Aktualnie powstaje nowe osied-
le mieszkaniowe oraz nowe centrum handlowe. W Wald-
bronn znajduje się wiele firm. Dwie należą nawet do świa-
towej elity: Polytec oraz Agilent Technologies. Ostatnia 
firma prowadzi w Waldbronn swój europejski ośrodek 
szkoleniowy. Przez swoją bogatą historię ma Waldbronn 
różne oblicza, co widać na dwóch zdjęciach. Można zoba-
czyć tutaj stare domy z tzw. pruskim murem a także domy 
z nowoczesną architekturą. Jedna z nowszych ulic nosi na-
zwę „Redaweg“ i honoruje partnerstwo Waldbronn i Redy. 

Tekst i fot. Bożena Arnold, Waldbronn

ZGŁOSZENIE MARTWEGO 
ZWIERZĘCIA

W przypadku zauważenia padłych zwierząt na redz-
kich drogach:
•  jeśli zwierzę znajduje się na drodze gminnej lub powia-

towej, należy zgłosić tan fakt telefonicznie w godzinach 
pracy Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 12, a w po-
zostałym czasie na Policję, tel. 47 742 98 54,

•  jeśli zwierzę znajduje się w pasie drogowym drogi wo-
jewódzkiej nr 216 (ul. Pucka) należy zgłosić tan fakt te-
lefonicznie do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku, tel. 
58 673 25 44,

•  jeśli zwierzę znajduje się na pasie drogowym drogi kra-
jowej nr 6 (ul. Wejherowska i ul. Gdańska) należy zgłosić 
tan fakt telefonicznie (w godzinach pracy) do Obwodu 
Drogowego w Wejherowie tel. 58 672 64 38 i całodobowo 
do Punktu Informacji Drogowej tel. 58 342 68 30.

istockphoto.com
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

Wrzesień to czas upragnionego powrotu do przedszkola, 
zwłaszcza dla dzieci spędzających wakacje na odpoczynku i 
zabawie wśród rodziny. W Przedszkolu nr 2 w Redzie utwo-
rzyliśmy nową grupę „Krasnoludków”. Najmłodsi szybko 
zaadaptowali się w przedszkolnej społeczności, a w miejsce 
płaczu na buziach przedszkolaków zagościł uśmiech. Opie-
kunowie swoją postawą i troską zdobyli najważniejsze – za-
ufanie.
W rok przedszkolny 2022/2023 weszliśmy aktywnie i spor-
towo. Za nami już pierwsze treningi ze „Sportowej Jedy-
neczki” oraz nowość dla naszych przedszkolaków, czyli 
spotkanie z „Ciocią Joga - Monia”. Zajęcia te wspierają ogól-
ny rozwój dzieci, łącząc ze sobą takie elementy jak: joga, 
gimnastyka korekcyjna, bajkoterapia, integracja sensorycz-
na, muzykoterapia, uważność i relaksacja. Podopieczni od-
byli podróż do świata Psiego Patrolu, gdzie razem z bohate-
rami brali udział w bardzo trudnej akcji - ćwicząc, bawiąc się 
i relaksując. 

Tekst: Natalia Grabowska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
Dnia 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023. 
Z wielką radością powitaliśmy przedszkolaków w murach 
naszego przedszkola. Dzieci z niecierpliwością czekały na 
spotkanie z dawno niewidzianymi kolegami i koleżankami 
a także ze swoimi paniami w nowo przygotowanych sa-
lach. Do społeczności przedszkolnej dołączyła nowa grupa 
dzieci trzyletnich o wdzięcznej nazwie „ Motylki”. Malusz-
ki po przejściu dwudniowej adaptacji w miesiącu sierpniu 
z zainteresowaniem i ciekawością 1 września pojawiły się 
w przedszkolu. Pierwsze dni upływały na dalszej adaptacji 
dzieci z nowym otoczeniem oraz personelem przedszko-
la, poznaniem zasad, wdrożeniem do codziennego rytmu 
dnia. Maluszki z dnia na dzień coraz odważniej przekracza-
ją próg przedszkola, czerpiąc radość ze wspólnych zabaw 
i kontaktów z rówieśnikami. Życzymy powodzenia nowym 
przedszkolakom i czerpania radości z życia przedszkolnego 
każdego dnia.

Tekst Hanna Joryn

Szkolenie z obsługi AED
Dnia 01 września odbył się kurs obsługi AED (defibrylator 
zewnętrzny) dla pracowników naszego przedszkola. Dzięki 
przebytemu szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się jakie kroki 
należy podjąć w razie nagłego zatrzymania krążenia, a prze-
de wszystkim jak się zachować i w jaki sposób poprawnie 
przykleić elektrody, tak aby urządzenie mogło zadziałać. 
Dodatkowo każda z osób wykonała podstawowe zabie-
gi resuscytacyjne z użyciem urządzenia tj. utrzymywanie 
drożności dróg oddechowych czy podtrzymywanie oddy-
chania i krążenia. Ćwiczenia praktyczne pozwoliły kursan-
tom nabyć większej pewności siebie i w razie konieczności 
bez wahania udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Tekst Aneta Kaczmarek

Słodki Piątek
Za nami pierwszy „Słodki Piątek”. W każdym miesiącu je-
den dzień poświęcimy na kiermasz ciast. Zebrane środki 
finansowe będą wspierać akcje charytatywne oraz zbiórki 
organizowane przez Przedszkole nr 2 w Redzie oraz miasto 
Reda. We wrześniu udało nam się zebrać 610 zł. Cała kwota 
została przeznaczona na zakup medykamentów dla wojska 
ukraińskiego. Dziękujemy rodzicom oraz pracownikom na-
szego przedszkola za przygotowanie słodkich wypieków.

Tekst: Natalia Grabowska

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 
1 września w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Re-
dzie, uczniowie uroczyście przywitali nowy rok szkolny 
2022/2023. Dla wszystkich dzieci z klas pierwszych, był 
to dzień szczególnie wyjątkowy. Wszyscy byli odświętnie 
ubrani i bardzo podekscytowani ponieważ pierwszy raz 
wzięli udział w tak ważnej uroczystości szkolnej. W tym waż-
nym dla dzieci dniu, ciepłymi słowami przywitała i wsparła 
nowych uczniów Pani Dyrektor Dominika Kowaliszyn oraz 
Pani vice dyrektor Agnieszka Potrykus. Panie życzyły dzie-
ciom wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz nowych 
umiejętności. W podniosłej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym uczniowie klas pierwszych uroczyście ślu-
bowali. Później dyrekcja szkoły dokonała symbolicznego 
pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion dzieci. 
Każde dziecko otrzymało od Rady Rodziców pamiątkowy 
dyplom, medal i zakładkę. W tych ważnych wydarzeniach 
nie zabrakło bliskich, którzy towarzyszyli swoim dzieciom 
i wspierali nowych uczniów naszej społeczności szkolnej. 
Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy pomyślnego 
roku szkolnego i wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Tekst ZSP1

Adaptacja najmłodszych przedszkolaków
Wrzesień to intensywny czas dla wszystkich dzieci, które 
stawiają swoje pierwsze kroki na przedszkolnych koryta-
rzach. Czterolatki z grupy Kotków mają już za sobą dzień 
otwarty, pierwsze spotkania z wychowawczyniami i panią 
pomocą, poznały także swoją salę i szatnię. 

Międzynarodowy Dzień Kropki
15 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Kropki. Tego dnia przedszkolaki, ubrane 
w kółka, kropki i kropeczki, wzięły udział w zabawach i ak-
tywnościach nawiązujących do tego wyjątkowego dnia. 
Dzieci, zainspirowane historią opisaną w książce „Kropka” 
H. Reynoldsa, stworzyły prace plastyczne, w których mo-
gły wykazać się kreatywnością. Święto było pretekstem do 
rozmowy na temat talentów i wiary we własne możliwości.

Tekst Daria Pawlaczyk

CO SŁYCHAĆ W ZSP 1 Zwieńczeniem okresu adaptacji było wyjście na szkolny 
plac zabaw i wspólna zabawa na świeżym powietrzu. Mamy 
nadzieję, że chwile spędzone w przedszkolu będą dla Kot-
ków radosnym czasem zabawy i nawiązywania nowych 
przyjaźni z rówieśnikami.

Tekst Daria Pawlaczyk, fot. Anna Startek

fot. Eliza Matejczyk
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
Podczas uroczystych inauguracji wszystkich grup klas, dy-
rektor Zespołu, Iwona Nowicka serdecznie powitała ucz-
niów wraz z obecnymi rodzicami, całe grono pedagogiczne 
oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. W nowy 
rok wkraczamy z liczbą ponad 800 uczniów w 32 oddziałach 
klasowych i trzech grupach przedszkolnych. W ramach wa-
kacyjnych remontów, przedszkole zyskało osobne wejście 
z  wygodnym podjazdem dla niepełnosprawnych. Pani dy-
rektor życzyła wszystkim uczniom jak najpełniejszego roz-
woju wiedzy, umiejętności i zdolności, a pedagogom – satys-
fakcji z pracy i wielu osiągnięć. Obecny podczas rozpoczęcia 
klas VII – VIIII wiceburmistrz miasta Redy, Łukasz Kamiński, 
złożył całej społeczności Zespołu życzenia zdrowego, po-
myślnego, pełnego sukcesów nowego roku szkolnego. 

Klasa V c na Helu
W pierwszym tygodniu września klasa V c wyruszyła po-
ciągiem na Hel pożegnać lato. Piękna, słoneczna pogo-
da towarzyszyła nam na plaży, podczas spaceru po Helu 
i oglądania fok w Fokarium. Klasa w dobrej kondycji prze-
szła pieszo 7 km. Celem wycieczki, oprócz integracji po wa-
kacyjnej przerwie, było poznanie walorów przyrodniczych 
najbliższej okolicy Redy oraz nauka korzystania z komuni-
kacji publicznej. Istotne było także ćwiczenie sprawności 
fizycznej i uważności na piękno przyrody. Wycieczkę przy-
gotowała i przeprowadziła wraz z p. Kamilą Czapiewską, 
wychowawczyni klasy V c, Katarzyna Piwecka-Witt.

Tekst i fot. Katarzyna Piwecka-Witt

Szkolenie dla rodziców – higiena w sieci
6 września, w ramach pierwszych spotkań z rodzicami, od-
było się szkolenie dla rodziców dotyczące higieny cyfrowej, 
czyli podstawowych zasad związanych z używaniem telefo-
nów przez dzieci i młodzież, a także przez dorosłych. Spot-
kanie prowadził dr Maciej Dębski, prezes Fundacji „Dbam 
o  Mój Zasięg”, zajmującej się m. in. problemami fonoholi-
zmu i uzależnień behawioralnych u dzieci i nastolatków. 
Szkolenie odbyło się z inicjatywy szkolnej Rady Rodziców.

Tekst i fot. Wojciech Muża 

Szkolenie z użycia defibrylatora AED
Pod koniec sierpnia, grono pedagogiczne oraz pracownicy 
administracji i obsługi ZSP 2 zostali przeszkoleni z obsługi 
urządzenia służącego do przeprowadzeniu zabiegu defi-
brylacji serca. Każdy z uczestników mógł się teoretycznie 
i praktycznie nauczyć, jak obsługiwać defibrylator AED – 
urządzenie, które w niedługim zostanie zamontowane 
w naszej szkole. Taki defibrylator składa się w z elektrod, 
które przykleja się na klatce piersiowej oraz jednostki 
centralnej. Służy on do tego, aby uratować osobę, u któ-
rej stwierdzono zatrzymanie akcji serca. Każdy z pracow-
ników szkoły mógł przećwiczyć na fantomach, jak używać 
prawidłowo tego urządzenia. Przy okazji, przypomniane 
zostały podstawowe zasady postępowania w sytuacji wy-
magającej pierwszej pomocy przed medycznej. Defibry-
lator AED zostanie przekazany szkole w ramach realizacji 
jednego z zadań Budżetu Obywatelskiego za ubiegły rok. 

Tekst i fot. Wojciech Muża

CO SŁYCHAĆ W ZSP 2
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Dzwonek oznajmił rok szkolny 2022/23
1 września w murach SP 3, po przerwie wakacyjnej, roz-
legł się dzwonek obwieszczający rozpoczęcie kolejnego 
roku szkolnego. Uczniów, rodziców i nauczycieli powitała 
pani dyrektor Justyna Zabrodzka. Dzieci i młodzież będą 
się uczyli aż w 32 oddziałach klasowych i 3 zerówkach. 
Czas wakacji sprzyjał remontom, które przyczynią się do 
łatwiejszego i  przyjemniejszego funkcjonowania w kolej-
nych latach. Na wszystkich czekają nowe wyzwania, a jed-
nym z tych przyjemniejszych będzie korzystanie z pomocy 
otrzymanych w ramach projektu Laboratorium Przyszłości.
Życzymy, by nadchodzące miesiące były czasem owocnego 
zdobywania wiedzy, nabywania nowych doświadczeń, wie-
lu sukcesów zarówno w nauce jak i nawiązywaniu przyjaźni. 

Tekst Teresa Dopke, fot. Katarzyna Kałuża

Projekt „Eko-Szkoła”
Szkoła Podstawowa nr 3 zdobyła tytuł laureata w ramach 
Ogólnopolskiego Projektu „Eko-Szkoła 2022”. Liczne zbiór-
ki, konkursy, kiermasze, lekcje terenowe i wszelkie inne 
ekologiczne przedsięwzięcia, ale przede wszystkim ogrom-
ne zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli sprawiło, że 
możemy pochwalić się tytułem „Eko-Szkoła”!
Tytuł „Promotor Ekologii 2022” otrzymały panie: Hanna 
Rojek, Marlena Skowrońska, Mariola Szreder i Katarzyna 
Danisewicz.

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Danisewicz

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
Na pierwsze rozpoczęcie przybył Burmistrz Miasta Redy 
Pan Krzysztof Krzemiński, który powitał zgromadzonych 
uczniów oraz rodziców, informując, że oddanie nowego 
budynku szkoły do użytku nastąpi na przełomie paździer-
nika i listopada. Podziękował za wyrozumiałość i życzył 
wszystkim dużo sił i energii na nowy rok szkolny. Na drugie 
rozpoczęcie przybył Proboszcz z Parafii NMPNP – ks. dr Fa-
bian Tokarski, który powitał uczniów oraz skierował w ich 
kierunku wiele ciepłych i pozytywnych słów. Pani Dyrektor 
Monika Halczak-Lewandowska także powitała wszystkich 
uczniów oraz nauczycieli. Życzyła młodszym i starszym 
wszystkiego co najlepsze i podkreśliła jak wspaniała bę-
dzie nowa część budynku szkoły, na odbiór której musimy 
jeszcze trochę poczekać. W czasie uroczystości powitano 
także nowych członków grona pedagogicznego. Wszystkim 
uczniom naszej szkoły życzymy wielu sukcesów w kolejnym 
roku szkolnym – 2022/2023.

Tekst Marta Szulc-Przybył, fot. archiwum SP 5

SP 5 nabiera wiatr w żagle…
Uczniowie szkoły biorący udział w programie POMORSKIE 
ŻAGLE WIEDZY wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zaczę-
li od kontynuacji praktycznych zajęć żeglarskich na wodzie 
w  Rewie pod bacznym okiem instruktorów z Yacht Club 
Rewa. Korzystając z pięknej wrześniowej pogody i wiedzy 
zdobytej do tej pory uczniowie próbują swoich sił w morskiej 
żeglarskiej przygodzie. Dla nich to niezapomniane chwile 
przepełnione pięknymi widokami przyrody nadmorskiego 
krajobrazu. Czas, który spędzają nie tylko na szlifowaniu 
wiedzy na temat pływania, ale również na budowaniu relacji 
rówieśniczych.

Tekst Agnieszka Kaszuba, fot. archiwum SP 5

CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 5
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Dzień kropki
Tego dnia w naszej szkole motywem przewodnim była 
kropka. Na zajęciach uczniowie wysłuchały opowieści na 
podstawie książki Petera Reynoldsa „The Dot”. To opowieść 
o dziewczynce, która wątpi w siebie, jednak dzięki wspiera-
jącej nauczycielce przechodzi przemianę. Przy okazji Dnia 
Kropki uczniowie odkrywali i prezentowali swoje talenty 
oraz pasje. Wspólnie wykonywaliśmy mnóstwo zadań oraz 
gier i zabaw, które wzmacniały lub pozwalały na odkrycie 
mocnych stron uczestników. Na zakończenie zajęć ucznio-
wie „zerówki” wykonali prace plastyczne, której głównym 
tematem były oczywiście kropki.

Dzień Uważności 2022
Czym jest mindfulness? To praktyka polegająca na ćwicze-
niu umysłu w celu zachowania dobrego zdrowia, zwięk-
szenia energii życiowej, oczyszczenia umysłu i rozwinięcia 
współczucia, cierpliwości czy innych pożądanych cech. 
Osoby praktykujące medytacje najczęściej traktują ją po 
prostu jako sposób na redukcję stresu i wyciszenie. Jest 
więc całkowitą odwrotnością co na ogół robimy codziennie. 
Podczas obchodów Dnia Uważności w Szóstce zarówno 
młodzież, jak i dorośli próbowali praktykować uważność. 
Robiliśmy to przy najprostszych czynnościach. Jedząc 
z  uwagą drugie śniadanie, w skupieniu czytając książki, 
w ciszy rozwiązując zadania czy ćwiczenia. Okazało się, że 
wytrwanie w ciszy jedną minutę dla wielu może być ogrom-
nym wyzwaniem! Jednak warto praktykować uważność. 
Dla siebie, własnego komfortu, zdrowia, jak również dla 
innych. Bo wtedy jesteśmy bardziej zrównoważeni, spo-
kojniejsi, przyjaźni, a świat jawi się nam w bardziej „koloro-
wych” barwach.

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.

CO SŁYCHAĆ W SP 6 PROGRAM „ASYSTENT 
OSOBISTY OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ”  
– EDYCJA 2022
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 Zapraszamy wszystkie szkoły i przedszkola z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” do współpracy w zakresie edukacji ekologicznej. Bogate, bo ponad 30 - letnie doświadczenie 
mobilizuje do działania na rzecz poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy i które warunkuje nasze 
samopoczucie oraz zdrowie. Działalność człowieka wpływa na zmiany w każdym elemencie naszego 
środowiska. Nadmierne eksploatowanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenie gleby, wód i powietrza 
niszczą przyrodę doprowadzając do zmiany klimatu, a także utraty bioróżnorodności.

Edukacja ekologiczna 
w nowym roku szkolnym 2022/2023

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

 Głównym tematem tegorocznej oferty edukacyjnej jest  Okazją do działań jest  ochrona powietrza.
projekt  w którym dzieci/uczniowie będą mieli za zadanie pokazać dobre praktyki „Lider Lokalnej Ekologii”,
dbania o powietrze. Skupimy się także na temacie oszczędzania wody w  orazkonkursie plastycznym
w zapobiegania powstawania odpadów w  Oczywiście nie zabraknie także konkursie fotograficznym.
konkursu zbierania nakrętek, baterii czy elektroodpadów. Zachęcamy także szkoły do brania udziału
w terenowych  na obiektach komunalnych dot. gospodarki odpadami, warsztatach ekologicznych
ciepłownictwa miejskiego czy produkcji wody. 
 Wszystkie informacje dla szkół i przedszkoli znajdują się na stronie  w zakładce www.kzg.pl
EDUKACJA.
 Wierzymy, że realizując działania ekologiczne z tegorocznej oferty edukacyjnej razem będziemy 
poprawiać stan środowiska i wspólnie zadbamy o przyszłość naszej planety!

 
„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, 

na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, 
zależy od każdego z nas”.

Te słowa wypowiedział słynny polski geograf Florian Pit. Powinny one skłonić nas 
do zastanowienia się, co możemy robić, aby bardziej pomóc naszej planecie. 

W razie pytań związanych z ofertą edukacji ekologicznej zapraszamy do kontaktu 
z Działem Ochrony Środowiska – dos@kzg.pl, 58 624 45 99 wew. 39, natomiast
w sprawach dotyczących zbiórki baterii z Działem Gospodarki Odpadami – 
dgo@kzg.pl, 58 624 45 99 wew. 37.
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