
Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 

wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

z pracownikami

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby ten szczególny 
czas upłynął w spokoju i radości oraz był pełen bliskości drugiego człowieka.

Niech życzenia, które składamy sobie przy wigilijnym stole, płyną głęboko z serca 
i dotyczą tego, co dla każdego z nas jest naprawdę ważne.

Oby nadchodzący 2023 rok okazał się okresem nowych szans, spełnionych 
marzeń i wspomnień najpiękniejszych chwil 2022 roku.
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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

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 LIV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 4 listo-
pada 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr LIV/535/2022 o zmianie uchwały nr 

LIII/521/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 paź-
dziernika 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty tar-
gowej na terenie miasta Redy, określenie stawek dzien-
nych opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze 
inkasa 

2.  Uchwała nr LIV/536/2022 o zmianie uchwały nr 
LIII/523/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 paździer-
nika 2022 r. w sprawie obowiązujących na terenie miasta 
Redy stawek podatku od nieruchomości od osób fizycz-
nych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 
spółek nie mających osobowości prawnej

Podczas LV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 9 listo-
pada 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr LV/537/2022 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.

2.  Uchwała nr LV/538/2022 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.
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Podczas LVI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 29 li-
stopada 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr LVI/539/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość, na okres do 3 lat.

2.  Uchwała nr LVI/540/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie, w drodze darowizny, przez Gminę Miasto Reda, 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
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19 listopada odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Podczas posiedzenia radne i radni, między innymi nasz 
reprezentant wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Redzie Jakub Reszczyński, złożyli ślubowanie 
i otrzymali nominacje z rąk Przewodniczącego Sejmiku 
Jana Kleinszmidta, Marszałka Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Grzegorza Grzelaka. Następnie odbyło się głosowanie do 
składu prezydium. W jego wyniku wyłoniono następujący 
zespół: przewodniczący Jakub Hamanowicz, wiceprzewod-
niczący Olaf Czarniecki, wiceprzewodniczący Piotr Perzyń-
ski oraz sekretarz Aleksandra Sowa. 
Kolejnego dnia obrad 20 listopada wystąpili goście i przed-
stawili wiele ciekawych tematów dotyczących naszego wo-
jewództwa. Pod koniec sesji podjęto uchwałę powołującą 
wstępnie 6 komisji stałych sejmiku.
–Będę chciał godnie reprezentować nasze miasto, a przede 
wszystkim redzką młodzież. Jestem otwarty na wszelkie pro-
pozycje współpracy i wnioski, które będę mógł zaprezentować 
na forum Młodzieżowego Sejmiku. Jestem pozytywnie zasko-
czony formą organizacji obrad Młodzieżowego Sejmiku. Dzięki 
mojej rocznej kadencji będę mógł poznać lepiej działanie sa-
morządów nie tylko w sferze miasta Redy, ale również całego 
województwa – mówi Jakub Reszczyński wiceprzewodniczą-
cy MRM w Redzie.

Młodzieżowa Rada ma już prezydium. 17 listopada w sali 
obrad Urzędu Miasta w Redzie po raz drugi zebrała się 
Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie VIII kadencji. 

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady 
został Miłosz Modzelewski, a jego zastępcami Telimena 
Browarczyk oraz Jakub Reszczyński. Opiekun MRM, radny 
Radosław Farion oraz zastępca burmistrza Łukasz Kamiń-
ski przedstawili młodym radnym plan pracy na grudzień. 
W tym miesiącu najważniejsza będzie organizacja sztabu 
WOŚP, co Młodzieżowa Rada planuje wspólnie z Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz Fabryką Kultury w Re-
dzie. Spotkanie zamknęły podziękowania za zaangażowa-

3.  Uchwała nr LVI/541/2022 w sprawie określenia stawki 
za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do 
ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o któ-
rych mowa w art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 i 4a ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4.  Uchwała nr LVI/542/2022 w sprawie Rocznego Progra-
mu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

5.  Uchwała nr LVI/543/2022 o zmianie Uchwały Nr 
XXVI/275/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 listopa-
da 2020 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto 
Reda Programu „Rodzina Na Plus” w latach 2021-2022.

6.  Uchwała nr LVI/544/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Redzie.

7.  Uchwała nr LVI/545/2022 o zmianie uchwały Nr XLI-
II/433/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 stycznia 
2022r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miasto Reda.

8.  Uchwała nr LVI/546/2022 o zmianie uchwały nr 
XLI/425/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 
2021 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2022 rok.

9.  Uchwała nr LVI/547/2022 o zmianie uchwały nr 
XLI/424/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 
2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Redy. 

Szczegółowy zapis sesji dostępny jest pod adresem  
bip.reda.pl w dziale Transmisje Sesji Rady Miejskiej
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II SESJA MŁODZIEŻOWEJ 
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

WICEPRZEWODNICZĄCY 
MRM W REDZIE NA I SESJI 
MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

nie w akcję przeniesienia na czas przebudowy księgozbioru 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wyróżniono radnych: Teli-
menę Browarczyk, Radka Grabowskiego, Filipowa Laszczy-
ka, Miłosza Modzelewskiego oraz Kubę Reszczyńskiego.
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28 października w Hotelu Lido w Juracie miało miejsce 
Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Woje-
wództwa Pomorskiego. W uroczystości udział wzięli 
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomor-
skiego, radni Rady Miejskiej w Redzie, przedstawicie-
le władz miasta Redy, członkowie Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Reda oraz 
zaproszeni goście.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia funkcjonowania 
Samorządów i Rad w okresie pandemii. Pan Marszałek 
zaprezentował zgromadzonym w jaki sposób pasują się 
Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) czyli plan wyko-
rzystania przez nasz region środków unijnych w nowej per-
spektywie.
Kolejnym punktem wieczoru było wręczenie nagrody 
specjalnej z rąk Pana Mieczysława Struka dla Kazimierza 
Okroja, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie, który 
został laureatem w konkursie Marszałka Województwa Po-
morskiego „Pomorskie dla Seniorów”. Nagrodę przyznano 
panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Redzie za szcze-
gólne zasługi w działaniach na rzecz seniorów. Serdecznie 
gratulujemy!

25-26 listopada w Gdańsku odbyło się spotkanie Forum 
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa 
Pomorskiego. Honorowymi gośćmi byli: Mieczysław 
Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Olek-
sandr Plodostyi – Konsul Ukrainy, Jacek Karnowski – 
Prezydent Miasta Sopotu, Stanisław Szwabski – były 
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni i pierwszy Prezes 
Zarządu Forum Przewodniczących, Cezary Trutkowski 
– Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej (FRDL) im. Jerzego Regulskiego.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonali Kazimierz Okrój 
- Prezes Zarządu Forum, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Redzie oraz Andrzej Banach - Dyrektor FRDL OR w Gdań-
sku. W trakcie spotkania uhonorowano gminy i powiaty 
należące do zgromadzenia Forum od 2007 roku. Od 15 
lat członkami Forum są: Gmina Damnica, Gmina Debrzno, 
Gmina Dębnica Kaszubska, Miasto Hel, Gmina Kosakowo, 
Gmina Krokowa, Miasto Kwidzyn, Gmina Lipnica, Gmina 
Łęczyce, Miasto Malbork, Gmina Nowa Wieś Lęborska, 
Gmina Puck, Miasto Puck, Miasto Reda, Gmina Skarszewy, 
Miasto Słupsk, Gmina Sulęczyno, Gmina Szemud, Gmina 
Tczew, Gmina Wejherowo, Powiat Chojnicki, Powiat Słup-
ski. W swoim przemówieniu rozpoczynającym tegorocz-
ną edycję wydarzenia, Kazimierz Okrój wspominał, że 
podczas pierwszego zebrania, które miało miejsce 15 lat 
temu nikt nie przypuszczał, że Forum stanie się strukturą, 
która na stałe zagości w samorządowym gronie. Wspólna 
wymiana doświadczeń oraz dyskusja na tematy znaczą-
ce z punktu widzenia rozwoju naszych miast jest bezcen-
ną wartością nieustannie pielęgnowaną na arenie Forum 
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa 
Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 
zaznaczył również, że jest jednym z nielicznych, którzy od 
początku uczestniczą w Forum Przewodniczących, podzię-
kował Fundacji za pomysł utworzenia Forum i umieszcze-
nia go w strukturach swojej działalności. Jednocześnie, Pan 
Przewodniczący życzył kolegom, samorządowcom z całej 
Polski dużo siły w trudnych czasach, z nadzieją, że spotkają 
się na uroczystościach 30-lecia Forum.

Na zakończenie spotkania wysłuchano koncertu utalento-
wanej wokalistki i mieszkanki Pucka, Kingi Włodarkiewicz.

FORUM 
PRZEWODNICZĄCYCH 
RAD GMIN I POWIATÓW 
WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO

XV LECIE FORUM 
PRZEWODNICZĄCYCH 
RAD GMIN I POWIATÓW 
WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO
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W Redzie świętowano 104 rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Uroczystości obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęły się tradycyjnie pod tablicą 
upamiętniającą założycieli OSP Reda zamordowanych 
w Lasach Piaśnickich.

Następnie złożono kwiaty pod tablicami oddającymi cześć 
poległym w wojnie mieszkańcom Redy przy kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
gdzie odprawiono również mszę świętą za Ojczyznę. Na 
mszy obecni byli proboszczowie redzkich parafii, przedsta-
wiciele władz miasta i powiatu, radni, poczty sztandarowe 
i honorowa asysta uczniów ZSP w Redzie. 

11 listopada, w amerykańskim mieście Lafayette, mi-
łośnicy tenisa uczestniczyli w niecodziennym wyda-
rzeniu. Dyrektor obiektu sportowego Janusz Conradi 
pochodzący z Redy zorganizował polski dzień na kor-
tach tenisowych.

Imprezę rozpoczął od zapoznania Amerykanów z historią 
naszego kraju i drogą do niepodległości. W południowych 
stanach USA mieszka niewielu Polaków. Nasz kraj jest dla 
nich egzotycznym miejscem w dalekiej Europie, ostatnio 
bardziej znanym z powodu wojny na Ukrainie. W świa-
domości mieszkańców Luizjany jednak, Polska ma swoje 
miejsce dzięki prężnie działającemu młodemu menadżero-
wi z Redy. Wychowanie w miłości do ojczyzny wyniesione 
z domu, przy wsparciu nauczycieli SP nr 3 w Redzie oraz 
Sopockiej Akademii Tenisowej,owocuje propagowaniem 
naszej pięknej ojczyzny za oceanem. Organizując liczne 
między-stanowe imprezy sportowe w dumą podkreśla, że 
jest Polakiem i nie rozstaje się z koszulką z biało-czerwo-
nym orłem. Święto Niepodległości uświetniono turniejem 
tenisowym z atrakcyjnymi nagrodami. Obiekt udekoro-
wano polskimi flagami i biało-czerwonymi dekoracjami. 
Licznie przybyli goście po zakończonym rozgrywek polsko 
-amerykańskich teamów, biesiadowali przy zastawionych 
stołach, na których królowały polskie gołąbki. 

NARODOWE 
ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 

ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 
POLSKI ZA OCEANEM

Kolejnym punktem programu był uroczysty pochód do 
siedziby Fabryki Kultury, gdzie nastąpiło otwarcie wysta-
wy rekonstruktorskiej pn. „Drogi ku Niepodległej”, pod-
czas której można było zobaczyć zabytkowe samochody, 
mundury oraz sprzęt wojskowy. Nie zabrakło wyjątkowe-
go koncertu w wykonaniu Miejskiego Chóru Kameralnego 
z Redy oraz Gdyńskiego Chóru Kameralnego.
Świętowaniu w Fabryce Kultury towarzyszył poczęstunek 
gorącą wojskową grochówką. 
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Rozpoczęto prace przy budowie biblioteki.
3 listopada podpisano umowę z wykonawcą na budowę 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie. Prace na terenie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie ruszyły we wtorek, 
8 listopada wraz z wejściem Wykonawcy. Za budowę no-
wej siedziby odpowiada spółka Adwizon z Gdyni. Zadanie 
pt. „Budowa Biblioteki w Redzie” zostało dofinansowane 
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 
2, Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 
– 2025”. Zadanie polega na budowie dwukondygnacyjnego 
budynku o powierzchni użytkowej 698,85 m2. Na parterze 
zaprojektowano wypożyczalnię o powierzchni 190 m2, czy-
telnię czasopism o powierzchni 43 m2, pomieszczenia so-
cjalne i gospodarcze, toalety, węzeł ciepła oraz magazyn. 
Na piętrze przewidziano salę wystawową o powierzchni 
133 m2, salę szkoleń o powierzchni 50 m2, pomieszczenia 
biurowe i socjalne, serwerownię, szatnię, toalety i maga-
zyn. Poprzez zastosowanie pochylni zewnętrznej oraz 
zainstalowanej windy wewnątrz budynku obiekt będzie 
dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, już za rok mieszkańcy Redy 
będą mogli korzystać z nowo wybudowanej biblioteki.

Budowa nowej kotłowni w budynku komunalnym
14 listopada 2022 roku Gmina Miasto Reda podpisała 
umowę z firmą PHU Centraterm Tomasz Harazim na budo-
wę kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku komunalnym 
przy ulicy Leśnej w Redzie. 
Umowa opiewa na kwotę 1,11 mln zł i w jej wyniku realizacji 
powstanie budynek kotłowni przylegający do istniejącego 
budynku mieszkalnego wyposażony w nowoczesny kocioł 
gazowy z automatyką pogodową zapewniającą jego eko-
nomiczną pracę. 
W 36 mieszkaniach istniejące źródła ogrzewania (w więk-
szości na paliwo stałe) zostaną zastąpione grzejnikami 
zasilanymi z kotłowni gazowej. Rozwiązanie to znacznie 
podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców, a z uwagi 
na wyeliminowanie źródeł emisji tlenku węgla wpływa ko-
rzystnie na środowisko, jest rozwiązaniem bardziej ekolo-
gicznym i poprawia komfort użytkowania mieszkań.
Instalacje wewnętrzne wykonywane są w technologii sta-
lowych rur zaciskanych typu Mapress. Rozwiązanie to za-
pewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną gotowej 
instalacji jak również sprawia że na etapie montażu nie ge-
neruje dużych robót towarzyszących takich jak malowanie, 
uzupełnianie ubytków tynków, czy sprzątanie. Obecnie 
firma wykonała fundamenty pod ściany kotłowni oraz 8 
instalacji wewnętrznych. Na realizację całości zadania wy-
konawca ma, zgodnie z umową, 11 miesięcy, co biorąc pod 
uwagę bieżące zaangażowanie jest realnym terminem. 
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Na czas budowy inwestycji księgozbiór został przeniesiony 
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Łąkowej 
36 (będzie można z niego korzystać od 28 listopada). Tym-
czasowo zapraszamy do korzystania z MEDIATEKI, która 
znajduje się na III piętrze Aquaparku przy ul. Morskiej.
Całkowity koszt inwestycji wynosi około 6 mln złotych 
w tym 2,25 mln otrzymano z dofinansowania Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otwarcie nowego bu-
dynku biblioteki planowane jest na koniec 2023 roku.
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BUDŻET OBYWATELSKI 2023 
– WYNIKI GŁOSOWANIA

W REDZIE POWSTAŁ 
„SKLEP SPOŁECZNY”

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 r. do realizacji wy-
brano 4 projekty:

1.  Renowacja i modernizacja placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie przy 
ulicy Rekowskiej 36.

2.  Wykonanie bezpiecznej nawierzchni do siatkówki z wy-
korzystaniem do badminton i innych gier zespołowych.

3.  Podwórko Betlejem – rozbudowa miejsca dla sportu 
i rekreacji w dzielnicy Betlejem.

4.  Więcej zieleni – miasto odmieni! Parki kieszonkowe 
przy ul. Norwida.

Dziękujemy pomysłodawcom za kreatywne projekty, 
a  wszystkim mieszkańcom za oddane głosy. Współudział 
w planowaniu inwestycji jest istotnym czynnikiem współpra-
cy mieszkańców zaangażowanych w rozwój naszego miasta 
z lokalną administracją publiczną.

10 listopada otwarto „Sklep Społeczny” dla osób, które 
znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej.

W Redzie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, 
przy ul. Łąkowej 36, powstał „Sklep Społeczny” jako wspól-
na inicjatywa Banku Żywności w Trójmieście, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz władz miasta Redy.
Jest to kolejne tak ważne i doceniane działanie na rzecz 
mieszkańców Redy. Idea sklepu społecznego polega na po-
mocy osobom, które trwale lub tymczasowo znalazły się 
w trudnej sytuacji finansowej. Można w nim nabyć pełno-
wartościowe produkty, często z krótkim terminem ważno-
ści, w cenach niższych niż w tradycyjnych sklepach.
Odbiór żywności ze sklepu możliwy jest na podstawie skie-
rowania wystawionego przez MOPS w Redzie. Podczas wi-
zyty jedna osoba może odebrać maksymalnie 2,5 kg żyw-
ności. „Sklep Społeczny” otwarty będzie w każdy czwartek 
w godzinach 14:00-17.00.
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INFORMACJA MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W REDZIE
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 
apelujemy do mieszkańców Redy o zwracanie 
uwagi na osoby bezdomne wymagające pomocy. 

Zwracamy się z prośbą o podawanie informacji 
o w/w osobach lub miejscach, w których mogą 
przebywać osoby bezdomne pod numerem tele-
fonu 58 678 58 65 lub osobiście w MOPS od po-
niedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, 
ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie 

Jolanta Dampc
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27 października Burmistrz Miasta Redy podpisał umo-
wę z Prezesem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Redzie przy ulicy Łąkowej 1, na realizację 
w latach 2022-2023 gminnego programu zdrowotnego 
pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki 
macicy w Gminie Miasta Redy”.

Szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) dziewcząt urodzonych w latach 2009 – 
2010 i zameldowanych w Redzie rozpoczęły się z począt-
kiem listopada i odbywają się w punkcie szczepień Niepub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Redzie przy ulicy 
Łąkowej 1 w poniedziałki (od 8:30 do 17:30) i piątki (od 8:30 
do 13:00), po wcześniejszej rejestracji pod numerem tele-
fonu: 570 719 144.
Pełny cykl szczepienia obejmuje 2-krotne podanie szcze-
pionki, które poprzedzone będzie każdorazowo konsulta-
cją medyczną z lekarzem.
„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie 
Miasta Redy na lata 2009–2023” finansowany jest z budże-
tu Gminy Miasto Reda. Od 2009 r. zaszczepiono w sumie 
około 1 000 dziewcząt zameldowanych na terenie miasta 
Redy. Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości wystę-
powania nowotworem u kobiet do 45 roku życia na świe-
cie. Główną przyczyną zachorowań na raka szyjki macicy 
jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). 
Rutynowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji HPV 
jako ważną część skutecznej profilaktyki raka szyjki maci-
cy rekomendują m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologicz-
ne (PTG), Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Ministerstwo 
Zdrowia.

PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA 
RAKOWI SZYJKI 
MACICY 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RAKOWI SZYJKI MACICY
 W GMINIE MIASTO REDA

PROGRAMEM DARMOWYCH 
SZCZEPIEŃ OBJĘTE SĄ 

DZIEWCZĘTA URODZONE
W 2009 i 2010 ROKU

I MIESZKAJĄCE NA OBSZARZE
MIASTA REDY

PROGRAM FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU

MIASTA REDY

SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV SĄ ZALECANE
PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA I WPISANE

DO PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

NZOZ
UL. ŁĄKOWA 1, 84-240 REDA

TEL. 570 719 144

Realizatorzy szczepień:

OGŁOSZENIE PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wej-
herowie poszukuje kandydatów na rodziny za-
stępcze dla dzieci, które decyzją Sądu nie mogą 
wychowywać się w rodzinach biologicznych. Po-
szukiwane są osoby samotne lub małżonkowie, 
którzy chcą zapewnić dzieciom ciepły dom, bez-
pieczeństwo i warunki do rozwoju oraz nauki.

Oferujemy szkolenia, środki finansowe na utrzy-
manie dziecka w pieczy zastępczej (comiesięczne 
świadczenie, środki finansowe na wypoczynek 
poza miejscem zamieszkania, wsparcie koordy-
natora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie 
specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeu-
tów) oraz w razie potrzeby środki na wynajem 
większego lokalu.

•  Jeśli ogłoszenie spotka się z Państwa zaintere-
sowaniem, zapraszamy do kontaktu telefonicz-
nego pod numerami 58 672 27 02 wew. 16, 21, 
30 oraz email: kancelaria@pcprwejherowo.pl

•  Pracownicy PCPR pozostają do dyspozycji 
wszystkich zainteresowanych w godzinach pra-
cy placówki.
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SREBRNA REDA

Grupa artystyczna UTW Reda, działająca pod patrona-
tem Miejskiej Biblioteki Publicznej pracuje nad nowym 
projektem „Karnawał w Redzie”.

Premiera odbędzie się w styczniu 2023 roku. Trwają prace 
nas scenariuszem, już powstają pierwsze scenki do spek-
taklu. Reżyserem jest Maciej Wizner aktor Teatru Miejskie-
go w Gdyni. 

30 października odbyło się spotkanie grupy artystycz-
nej UTW aby pożegnać stare mury Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Redzie. 

To właśnie w siedzibie Biblioteki członkowie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku spędzili wspaniałe chwile doznając przy 
tym wiele radości. Pożegnalne wydarzenie przejdzie do hi-
storii. 

fot. Michał Kaczmarek

Biblioteka w Redzie, mimo przeprowadzki, nie zapo-
mniała o naszych czytelnikach i słuchaczach UTW, dla 
których zorganizowała w listopadzie szereg wykładów 
oraz spotkań.

16 listopada Zastępca Burmistrza Miasta Redy - Łukasz Ka-
miński poprowadził wykład pt. „Co zdarzyło się 11 listopa-
da 1918 roku - trudne początki odrodzonej Rzeczpospoli-
tej”. Tydzień później Kazimiera Wujastyk dietetyczka z Redy 
omawiała zasady prawidłowego odżywiania.

NOWE PROJEKTY 
ARTYSTYCZNE SENIORÓW

POŻEGNANIE STAREJ 
SIEDZIBY BIBLIOTEKI

WYKŁADY I SPOTKANIA 
DLA UTW

Grupa teatralna „Reda” działająca pod patronatem Fa-
bryki Kultury również nie zwalnia tępa, właśnie rozpoczę-
ła przygotowania do nowego projektu, którego premiera 
przewidziana jest na czerwiec 2023. Spektakl reżyseruje 
Piotr Biedroń aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
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KULTURALNA REDA

SPOTKANIE Z SATYRYKIEM

ZA OKNEM JESIEŃ, 
A W BIBLIOTECE GORĄCA 
ATMOSFERA!
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Z końcem października, w związku z budową nowego 
gmachu, w bibliotece rozpoczęliśmy przygotowania 
do przeprowadzki oraz gruntowne pakowanie księ-
gozbioru. Na salach i korytarzach piętrzyły się worki 
z książkami.

Przeprowadzka to nie tylko samo przenoszenie książek, co 
już jest dużym wyzwaniem. Spakowany księgozbiór należy 
odpowiednio opisać, aby w nowym miejscu nie było prob-
lemu z jego właściwym rozlokowaniem.
– Tak duże logistyczne przedsięwzięcie wymagało ogromnego 
zaangażowania wszystkich pracowników. Na szczęście mo-
gliśmy liczyć na pomoc naszych czytelników, słuchaczy UTW 
oraz władz miasta Redy – mówi Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Redzie-Katarzyna Zielińska. – We wtorek, 8 li-
stopada, rozpoczęła się rozbiórka biblioteki przy ul. Derdow-
skkiego 3. Pierwszy etap za nami, a każdy dzień przybliża nas 
do nowej siedziby – dodaje.
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Od 24 listopada działamy w tymczasowym lokalu w Szkole 
Podstawowej nr 4 przy ul. Łąkowej 36. Godziny otwarcia 
biblioteki pozostają bez zmian.

W piątkowy wieczór, 18 listopada, w bibliotece miało 
miejsce spotkanie z satyrykiem, redzianinem, panem 
Tadeuszem Buraczewskim. 

Zebrało się wielu sympatyków sztuki władania piórem. 
Spotkanie przebiegało w ciekawej i chwilami wesołej at-
mosferze. Pan Tadeusz oprowadził zebranych po zakamar-
kach satyry recytując swoje utwory. Opowiadał o kulisach 
powstania swoich prac, dyskutował z zebranymi na różne 
tematy, a na koniec podarował jednej z zebranych osób 
książkę w której znalazły się i jego utwory. 
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ŚWIĄTECZNA AKCJA 
SEGREGACJA

RÓŻE EUROPY W FK

GRUDNIOWE 
PLANSZÓWKI

KULTURALNA REDA

18 GRUDNIA 2022 | 18:00 | BILETY: 40 PLN 

W roku 2022 Róże Europy obchodzą 39 – lecie pracy, niety-
powy jubileusz pod tytułem „Róże FM: produkujemy satys-
fakcję”. 1 000 000 sprzedanych płyt, tysiące koncertów w 
całej Polsce, występy w USA, Anglii, Austrii, Włoszech!
Róże Europy oferują muzykę pełną przebojowości, auten-
tyczności, ciekawej warstwy literackiej oraz uniwersalnego 
wielopokoleniowego przesłania. To jest zawsze lokomo-

17 GRUDNIA 2022 | 14:00 – 19:00 | WSTĘP WOLNY

Gorąco zapraszamy na otwarte i darmowe spotkanie z gra-
mi planszowymi! To doskonała okazja aby poznać, czym są 
nowoczesne gry planszowe i zagrać w przyjaznej atmosfe-
rze budynku Fabryki Kultury!

tywa szalonej muzyki z rockową energią, które porywają 
publiczność ze sobą. „Tak jest wszędzie gdzie gramy. Lubimy 
grać, a publiczność lubi bawić się z nami. Lubimy podróżować. 
Turyści rock’n’rolla”.

Od 1 grudnia do 19 grudnia 2022 roku zapraszamy 
mieszkańców Redy do zbiórki zużytych odpadów w Fa-
bryce Kultury w Redzie (ul. Łąkowa 59A, Reda).

Będzie można przynieść zużyte żarówki – które posłużą 
jako materiał na świąteczne dekoracje podczas kreatyw-
nych warsztatów dla dzieci.
Zachęcamy, by przynosić do Fabryki Kultury drobne, do-
mowe elektroodpady, takie jak: małe radia, komórki, mik-
sery AGD, (nie przekraczające wymiarów 20x30 i do 3 kg).
Za przyniesione żarówki i domowe elektroodpady każdy 
dostanie roślinkę – gwiazdę betlejemską.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

*Rzeczy można przynosić w godzinach pracy instytucji:
poniedziałek 9:00 – 20:30
wtorek 9:00 – 20:30
środa 9:00–20:00
czwartek 9:00–21:00
piątek 9:00 – 19:00
sobota wg kalendarza imprez
niedziela wg kalendarza imprez

Akcja zorganizowana we współpracy z Urządem Miasta 
w  Redzie - Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
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SPORTOWA REDA
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11 listopada na boisku orlik rozegrano turniej piłki noż-
nej dla dzieci z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości. 

Rozgrywki były podzielone na dwie kategorie wiekowe: 
roczniki 2013 i młodsi oraz rówieśnicy z roczników 2010 – 
2012. Łącznie w obu kategoriach wiekowych udział w roz-
grywkach wzięło prawie 70 zawodników i zawodniczek. 
Przed rozpoczęciem gry rozlosowano drużyny. Kapitano-
wie wspólnie z kolegami i koleżankami ze swoich zespołów 
podawali nazwy drużyn reprezentacji, zgodnie z Mistrzo-
stwami Świata w piłce nożnej. Po zakończonych rozgryw-
kach trzy najlepsze zespoły zostały nagrodzone medalami, 

MISTRZOSTWA REDY 
W UNIHOKEJU

TURNIEJ PIŁKARSKI DLA 
DZIECI Z OKAZJI DNIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

MISTRZOSTWA REDY 
W TENISIE STOŁOWYM

oprócz tego pozostali uczestnicy otrzymali gadżety repre-
zentacji Polski. 

14 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Re-
dzie odbyły się Mistrzostwa Redy w Tenisie Stołowym w ka-
tegorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach brały udział 
drużyny chłopców. Organizatorem zawodów był Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie. Każdy uczestnik został 
udekorowany medalem, Zwycięskie składy pojadą na za-
wody powiatowe, gdzie będą reprezentowały nasze miasto.

W najmłodszej kategorii wiekowej triumfowała drużyna 
Hiszpanii a w drużynie tej zagrali: Maciej Grzymkowski, Jan 
Pecz, Gracjan Wenta, Tymon Graczyk oraz Piotr Wagner. 
W  kategorii wiekowej 2010-2012 zwyciężyła reprezen-
tacja Polski, a w jej składzie zagrali: Jan Jarzemski, Marcel 
Kohnke, Adam Szwałek, Mikołaj Polcyn.

3 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Re-
dzie odbyły się Mistrzostwa Redy w Unihokeju w kate-
gorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej – dziewcząt i chłopców.

Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. W obu kategoriach najlepsi okazali się przedstawi-
ciele i przedstawicielki ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2. Każdy uczestnik został udekorowany medalem, a na 
ręce kapitanów powędrowały pamiątkowe puchary. Zwy-
cięskie składy pojadą na zawody powiatowe, gdzie będą 
reprezentowały nasze miasto. Zwycięzcy: Bartosz Borys, 
Daniel Bieszke, Konrad Kreft, Mikołaj Olesiak, Michał Re-
jent, Tymoteusz Rybarczyk, Adrian Sawicki, Filip Schmidt, 
Wojciech Skorupski, Nikodem Zawadzki. Opiekun: Łukasz 
Brieger. Zwyciężczynie: Weronika Arciszewska, Michalina 
Bulenda, Emilia Grychta, Martyna Hildebrandt, Lena Kul-
danek, Natalia Niewiadomska, Maja Sienkiewicz, Martyna 
Wodniczak, Martyna Zabiegała. Opiekun: Róża Ostolska.
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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 
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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). 
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DODATEK ELEKTRYCZNY
Urząd Miasta w Redzie informuje, że:

	 od 1 grudnia 2022 r. przyjmowane są wnioski 
o  wypłatę dodatku elektrycznego - jednorazo-
wego świadczenia pieniężnego w wysokości 1.000 
złotych (w przypadku, gdy zużycie energii elek-
trycznej w gospodarstwie domowym w tym samym 
miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 
5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 złotych),

	 wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego zło-
żone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez 
rozpoznania,

	 dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 
dnia 31 marca 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gmi-
nie 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 elektrycznego przyjmo-
wane 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 (własnoręcznie 
wypełniony i podpisany):

	 bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie 
(w ww. PUNKCIE INFORMACYJNYM),

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

2. dokument elektroniczny - dokument opatrzo-
ny kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo popisem osobistym*:

	 poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą na plat-
formie ePUAP (https://bip.reda.pl/esp).

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosku, w tym 
weryfikacji danych i konieczności dokonania przez Wniosko-
dawcę niezbędnych uzupełnień lub wyjaśnień oraz przekaza-
nia informacji dotyczących wypłaty przyznanego świadczenia, 
zasadnym jest podanie we wniosku numeru telefonu kon-
taktowego i adresu poczty elektronicznej, na który wysłana 
jest  Informacja o przyznaniu dodatku węglowego oraz wska-
zanie numeru rachunku bankowego, usprawniającego pro-
ces przekazywania środków pieniężnych**.

* Zdjęcia / skany nie są dokumentami w rozumieniu 
administracyjnym. Przesyłane drogą mailową skany 
/ zdjęcia wypełnionych wniosków nie stanowią doku-
mentów skutecznie złożonych w rozumieniu obowiązu-
jących przepisów. 

** Burmistrz przesyła wnioskodawcy informację o przy-
znaniu dodatku na wskazany przez niego adres pocz-
ty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres 
poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku 
elektrycznego. 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 elektrycz-
nego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku 
nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. 

 
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elek-
trycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 
3 pkt 13b ustawy Prawo energetyczne, w przypadku gdy 
główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest 
zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone 
lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków 
do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku 
głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po 
raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków 
(dotyczy wyłącznie tzw. „nowych źródeł ciepła”).

Jak wskazuje wzór wniosku o wypłatę dodatku elektryczne-
go, określony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowi-
ska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. u. z 2022 r. poz. 2443), 
głównymi źródłami ogrzewania gospodarstwa domowego 
zasilanymi energią elektryczną mogą być:

•	 pompa ciepła,

•	 ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny.

FORMULARZE WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU ELEK-
TRYCZNEGO dostępne są w wersji papierowej w siedzibie 
Urzędu Miasta w Redzie w Punkcie Informacyjnym i na stro-
nie bip.reda.pl.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (stro-
na internetowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska): 
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny
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INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU WĘGLA 
PO PREFERENCYJNEJ CENIE

JAK DOKONAĆ ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ 
CENIE OD GMINY MIASTO REDA?

W związku z ustawą z dnia 27 października 2022 roku, o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych, informujemy, że w Urzędzie Miasta w Redzie można złożyć wniosek o zakup 
węgla po preferencyjnej cenie.

Do zakupu jest uprawniona osoba fizyczna, która w danym gospodarstwie domowym spełnia warunki upraw-
niające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.). Możliwy będzie zakup 3 ton węgla w postaci groszku lub 
orzechu.

W związku z powyższym uprawnione osoby powinny złożyć pisemnie wniosek na zakup węgla w Punkcie Infor-
macyjnym w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub przesłać elektronicznie na adres skrzynki ePUAP: 
/3890kwrvvn/SkrytkaESP.

Więcej informacji na stronie internetowej reda.pl oraz w Urzędzie Miasta
Telefon kontaktowy 58 738 60 05.

Opis przebiegu zakupu paliwa
•  Jeśli Państwa wniosek o zakup węgla zostanie zweryfikowany pomyślnie, pracownik Urzędu skontaktuje się 

z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku 
•  Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel - 1950 zł/tonę, na konto Gminy Miasta 

Redy numer rachunku: 
Bank Millennium 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597 

Tytuł przelewu: WĘGIEL - imię i nazwisko wnioskodawcy 

•  Wpłaty gotówkowe w oddziałach Banku Millennium są bez prowizji.
•  Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu, telefonicznie poinformuje wnioskodawcę 

o terminie odbioru zaświadczenia i dokumentu zakupu.
•  Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu 

przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.
•  Zaświadczenie należy przedłożyć w punkcie odbioru węgla:
 Biuro Handlu Opałem Anna Wojtala
 Puck, ul. Żarnowiecka 17
•  Wnioskodawca ustala dogodny termin dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania z pracow-

nikiem składu.
•  Koszt pierwszego transportu ze składu do miejsca zamieszkania to 75 zł – płatny w składzie. Kolejne transpor-

ty wg. cennika składu. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu.
•  Istnieje możliwość dopłaty za workowanie węgla bezpośrednio w składzie zajmującym się dystrybucją węgla.
•  Od stycznia 2023 r. przyjmowane będą kolejne wnioski na zakup węgla dla gospodarstwa domowego, na se-

zon grzewczy 2023 (styczeń-kwiecień).
•  Certyfikat jakości węgla od dostawcy PGE Paliwa Sp. z o.o.
•  Gmina nie odpowiada za jakość sprzedawanego węgla.

UWAGA!
•  Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicz-

nie przez osobę upoważnioną z Urzędu. 
•  Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

102 rocznica odzyskania niepodległości
10 listopada bieżącego roku w Przedszkolu nr 2 w Redzie 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 102 rocznicę od-
zyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji dzieci ze 
wszystkich grup oraz pracownicy przedszkola zebrali się, 
aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Polaków czas. 
Wszyscy z powagą i w dużym skupieniu oglądali program 
artystyczny przygotowany przez dzieci z grupy „Sówki”. 
Z  zachowaniem należytej postawy wspólnie odśpiewano 
hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

Wycieczka do Akwarium Gdyńskiego
14 listopada w Przedszkolu nr 1 została zorganizowana 
wycieczka do „Akwarium” w Gdyni. W wycieczce wzięły 
udział dwie najmłodsze grupy przedszkolne a mianowicie 
trzy i czterolatki. Obie grupy o wdzięcznych nazwach „Mo-
tylki” i „Żabki” wyjechały autokarem we wczesnych godzi-
nach porannych spod placówki. Trzylatki po raz pierwszy, 
zaledwie po dwumiesięcznym uczęszczaniu do przedszkola 
wyruszyły na wyprawę. Dzieci miały możliwość zwiedzenia 
terenu Akwarium, zapoznaniu się z pięknem podwodnego 
świata zarówno w postaci zwierząt jak i roślin. Przedszko-
laki uczestniczyły również w zajęciach edukacyjnych pt. 
„Mieszkamy na Bałtykiem”, podczas których obejrzały pre-
zentację multimedialną oraz poznały podstawowe zwierzę-
ta i rośliny zamieszkujące Bałtyk. Po atrakcjach w Akwarium 
dzieci przeszły się na spacer wzdłuż nabrzeża, gdzie podzi-
wiały cumujące statki i żaglowce m.in. „Dar Młodzieży”. Wy-
cieczkę śmiało zaliczamy do udanych. Dzieci spisały się na 
medal i zasługują na same pochwały, zwłaszcza „Motylki”, 
które tak krótko obcują w przedszkolnej społeczności. 

Tekst i fot. Opracowała Hanna Joryn

Zajęcia otwarte dla rodziców przedszkolaków
Tematem przewodnim zajęć było kształtowanie kompeten-
cji językowych u dzieci. Podczas spotkań dorośli mieli oka-
zję zapoznać się ze sposobami pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej, a przedszkolaki sposobność by zaprezentować 
swoje umiejętności. Pomimo licznych obowiązków więk-
szość rodziców przybyła na spotkanie, by asystować swo-
im pociechom. Pojawił się szereg zabaw integracyjnych, 
ilustracyjno-ruchowych i dydaktycznych. Warto podkreślić, 
że zajęciom towarzyszyła wyjątkowa, przyjazna atmosfera. 

Opracowała Aneta Kaczmarek

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2
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29 listopada odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, 
nagród oraz upominków w III miejskim konkursie fotogra-
ficznym „Barwy jesieni” organizowanym przez Przedszko-
le nr 2 w Redzie oraz Urząd Miasta Reda. Celem konkursu 
było uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody w  miejscu 
zamieszkania oraz dostrzeganie jej atrakcyjności. W tej od-
słonie konkursu wpłynęły aż 33 prace, co ogromnie ucie-
szyło koordynatorów: Natalię Grabowską oraz Aleksandrę 
Meironke. Jury miało duży problem z wyłonieniem zwycięz-
ców, dlatego z tylu pięknych i wyjątkowych prac oprócz I, II 
i III miejsca, przyznano także 6 wyróżnień. Słowa uznania 
do małych fotografów skierowała Dyrektor naszego przed-
szkola - pani Katarzyna Korkosz oraz Zastępca Burmistrza 
– pan Łukasz Kamiński. Całe przedsięwzięcie nie udałoby 
się bez wsparcia ze strony Urzędu Miasta Redy, Dyrektora 
oraz Rady Rodziców Przedszkola nr 2 w Redzie oraz bez-
interesownych darczyńców: Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” Spółka z o.o., OX Sy-
stem Krzysztof Kołodziejczyk, Sportowa Jedyneczka Arka-
diusz Janor, którym bardzo serdecznie dziękujemy. 

Tekst: Aleksandra Szarmach, Natalia Grabowska
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Przedszkolny Dzień Niepodległości
10 listopada, w przeddzień narodowego Święta Niepodle-
głości, dzieci pojawiły się w przedszkolu ubrane w biało-
-czerwone barwy. Grupy Biedronek, Żabek i Kotków miały 
okazję poznać historię związaną z odzyskaniem przez Pol-
skę niepodległości i wspólnie zaśpiewać polski hymn. Tego 
dnia uczniowie zerówki zostali zaproszeni także przez na-
uczycielki biblioteki na zajęcia z okazji Święta Niepodległo-
ści. Przedszkolaki poznały legendę o Lechu, Czechu i Rusie, 
wzięły udział w dyskusji nt. narodowych symboli, a  także 
pokolorowały ilustrację nawiązującą do zbliżającego się 
święta. W trakcie wykonywania pracy plastycznej dzie-
ci słuchały patriotycznych piosenek, które znały i chętnie 
śpiewały. Lekcja w bibliotece była idealnym uzupełnieniem 
przeprowadzonych tego dnia zajęć dydaktycznych. Przed-
szkolaki wykonały również biało-czerwone kotyliony, które 
z dumą nosiły przez cały pobyt w przedszkolu.

Tekst i zdjęcie: Daria Pawlaczyk

Przyjaciele z Ozorkowa
17-18 listopada dla klasy 4e to wyjątkowy czas, ponieważ 
w  tych dniach zostaliśmy po raz drugi zaproszeni przez 
naszych wspaniałych Przyjaciół z Ozorkowa na bardzo 
uroczyste wydarzenie. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Za-
mek w Łęczycy, potem cudownie bawiliśmy się w Uniejo-
wie na basenach termalnych, spacer po okolicy późnym 
wieczorem pomógł nam bliżej się poznać i jeszcze bardziej 
zintegrować. Drugiego dnia zaczęliśmy przygotowania do 
ważnego wydarzenia jakim był VI bal integracyjny pod ha-
słem „Andrzejkowe Tradycje”, zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych 
Umysłowo „Przyjaciele Jedynki”. Na balu gościło ponad 250 
osób, w  tym uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy przed-
szkoli, szkół podstawowych i specjalnych z całego powia-
tu zgierskiego. Dla uczniów było to ogromne przeżycie, 
ponieważ pierwszy raz bawili się w takich okolicznościach. 
Współpraca, którą stworzyliśmy dała nam wiele możliwości 
poznania siebie i zrozumienia. 

Tekst: Karolina Bąkowska, fot. Przemysław Prawda

„Pomorskie Żagle Wiedzy”
Od ubiegłego roku szkolnego uczniowie ZSP 1 biorą udział 
w projekcie realizowanym przez samorząd województwa 
pomorskiego „Pomorskie Żagle Wiedzy”. Zajęcia pozalek-
cyjne stwarzają doskonałe warunki rozwoju w zakresie 
edukacji morskiej. Zadania podejmowane przez młodzież 
sprzyjają kształtowaniu pozytywnych postaw, a w szcze-
gólności: bezpieczeństwa na wodzie, dbania o środowisko, 
odpowiedzialnego przywództwa, współdziałania oraz dzia-
łania dla innych.  Poza czerpaniem radości z aktywności 
ruchowej najmłodsi uczestnicy mają możliwość tworzenia 
wystaw tematycznych prac technicznych, wykonywanych 
przy kojących dźwiękach szumu fal...

Beata Kasprzak, Maria Nejman

„Baśnie tysiąca i jednej nocy” - teatr w przedszkolu
14 listopada nasze przedszkole kolejny raz odwiedziła gru-
pa teatralna Qfer. Tym razem dzieci miały okazję zobaczyć 
inscenizację „Baśni tysiąca i jednej nocy” – tak jak poprzed-
nim razem, w bohaterów opowieści wcieliły się nasze przed-
szkolaki. Pod czujnym okiem profesjonalnego aktora dzieci 
wystąpiły przed swoimi kolegami i koleżankami ze wszyst-
kich przedszkolnych grup. Wszyscy bawili się wyśmienicie. 
Już nie możemy się doczekać kolejnych przedstawień!

Tekst: Daria Pawlaczyk, fot. Katarzyna Kańska

CO SŁYCHAĆ W ZSP 1
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Absolwent SP2 stypendystą Marszałka Województwa!
Niezmiernie miło nam poinformować, że Jakub Radzimiń-
ski, tegoroczny absolwent SP2, za swoje osiągnięcia w roku 
szk. 2021/2022 został nagrodzony Stypendium Marszałka 
Województwa Pomorskiego. Gratulujemy i życzymy dalsze-
go wspaniałego rozwoju w nowej szkole!

II Miejski Konkurs „Reda w kolorach jesieni” 
Konkurs był skierowany do 5 i 6 latków i miał na celu roz-
budzenie ciekawości i orientacji w miejscu zamieszkania, 
kształtowanie wrażliwości na przyrodę i zmiany w niej za-
chodzące. Nadesłane prace były niezwykle ciekawe, sta-
ranne i kreatywne. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
15 listopada. Autorzy otrzymali nagrody – gry planszowe. 
Każdy uczestnik, oprócz pamiątkowego dyplomu, otrzymał 
upominki od Urzędu Miasta Redy. Przesłane prace utwo-
rzyły piękną galerię, wyeksponowaną na szkolnym holu. 

Tekst I. Oberzig, fot. P. Kita

Z językiem kaszubskim „na ty”
W nauce języka kaszubskiego w ZSP2 uczestniczy ponad 
100 dzieci. Oprócz lekcji, biorą one udział w licznych dzia-
łaniach poszerzających umiejętności językowe oraz wiedzę 
o naszym regionie.
W październiku nasi młodzi „kaszubiści” uczestniczyli w wy-
jeździe do Ręboszewa i Żukowa, gdzie podziwiali wiatrak 
i piękne tereny kaszubskie oraz poznali historię klasztoru 
sióstr Norbertanek i haftu kaszubskiego żukowskiego. W li-
stopadzie odbyły się wycieczki do Gowińskiej Zagrody. Tam 
dzieci poznały zwierzątka z Zagrody, miały okazję zapoznać 
się z różnym ziołami, wypić ciepłą herbatkę i posmakować 
prawdziwą kaszubską drożdżówkę. Uczestniczyły w war-
sztatach, poznawały tajniki kiszenia kapusty. W drodze 
powrotnej w wejherowskim parku odbyło się poszukiwa-
nie kaszubskich nutek. Organizowane regularnie wycieczki 
w ciekawy i angażujący sposób zapoznają uczniów z walo-
rami i atrakcjami Ziemi Kaszubskiej.
W październiku odbył się miejski etap konkursu Méster 
Bëlnégò Czëtaniô – konkurs pięknego czytania po kaszub-
sku. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięło 26 uczniów 
w 4 kategoriach wiekowych. Aż ośmioro zostało laureata-
mi konkursu miejskiego i będzie reprezentowało Redę na 

Laboratoria Przyszłości – pierwsze działania
W wakacje nasza szkoła zakupiła dużą ilość nowoczesne-
go sprzętu i wyposażenia w ramach ministerialnego pro-
gramu Laboratoria Przyszłości. Nowe pomoce są stopnio-
wo wprowadzane na zajęciach rozwijających kreatywność 
i zainteresowania uczniów. Już na początku roku szkolnego 
uczniowie klas młodszych mogli zapoznać się z przyjaznym 
robotem „Genibot” Dzięki temu urządzeniu i dołączonym 
do niego akcesoriom nasi najmłodsi uczniowie w  prosty 
sposób będą uczyli się programowania. Uczniowie klas 
starszych, dzięki zestawom LEGO Bricq Motion mogli w ła-
twy sposób poznać zasady ruchu jednostajnego i jednostaj-
nie przyśpieszonego, a przy pomocy zestawu LEGO Spike 
Prime mieli okazję zbudować i zaprogramować robota. 
Dzięki poznaniu języka programowania Scratch, już ucznio-
wie klasy 6 są w stanie wprawić takiego robota w ruch.
W październiku uczniowie klasy IV b uczestniczyli w war-
sztatach fotograficznych „W poszukiwaniu jesieni”. W war-
sztatach wykorzystano aparat fotograficzny zakupiony 
z programu Laboratoria Przyszłości.
Pozyskane w programie nowe pomoce w istotny sposób 
poszerzą możliwości kształcenia kompetencji technicznych 
i cyfrowych naszych uczniów.

Tekst i fot. A. Borkowska

CO SŁYCHAĆ W ZSP 2 etapie powiatowym. Są to: Martyna Kwiatkowska, Marika 
Matwiejczuk, Marta Płotka, Helena Nowicka, Natalia Tom-
czyńska, Amelia Marczyńska, Mateusz Schuttenberg, Kamil 
Zielonka, Joanna Macyszyn. Gratulujemy i trzymamy kciuki 
za kolejny etap w Szmudzie!

Tekst i fot. J. Czerwionke
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Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości
Akademia odbyła się 8 listopada. Uczniowie klasy VII przy-
gotowali apel, w którym przybliżyli uczniom młodszym 
i  starszym drogę do odzyskania niepodległości. Ponadto 
odśpiewali patriotyczne pieśni. Marek Formella samodziel-
nie zagrał utwór „Boże coś Polskę…” na keybordzie. Ucznio-
wie przygotowali również recytację pięknych wierszy.

Tekst Marta Szulc-Przybył 

Dzień Postaci z Bajek
4 listopada obchodziliśmy jedno z najsympatyczniejszych 
świąt – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek! U dorosłych 
wywołuje miłe wspomnienia, a u dzieci... w zasadzie zawsze 
jest aktualne. Tego dnia Pani Beata u progu szkoły witała 
każdego słowami „Witamy w  naszej bajce”. Ten dzień był 
okazją, aby przypomnieć sobie naszych ulubionych bajko-
wych bohaterów, którzy są nieodzownym elementem dzie-
ciństwa. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły 
postanowili tego dnia przebrać się za postacie z bajki. Z tej 
okazji odbył się konkurs na najbardziej oryginalny i pomy-
słowy strój bohatera z bajki. Nagrody zdobyły uczennice 
z  klas 6: Amelia Samp, Sandra Chanas, Agata Adamczyk. 
To była wyśmienita okazja, by zanurzyć się w świat magicz-
nych historii i zainspirować do wspólnej zabawy w bajko-
wym wymiarze.

Tekst Agnieszka Naczk

CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 5
Obchody Święta Niepodległości w SP3
10 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła 
się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. Uczniowie z 4a oraz 5a pod opieką pani Anny 
Zwierzyckiej-Richert oraz pana Krystiana Jóźwika przygo-
towali przedstawienie, opierające się na symbolach. Dzieci 
recytowały wiersze oraz opowiadały o wydarzeniach, które 
spowodowały, że nasz kraj odzyskał niepodległość. Występ 
uświetnił chór, który przygotowany przez pana Jana Skał-
banię, zaprezentował pieśni patriotyczne. Natomiast, de-
koracja wykonana przez panią Agnieszkę Brzezińską, była 
wspaniałą oprawą plastyczną uroczystości.

Tekst Anna Zwierzycka-Richert, fot. Teresa Dopke

Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 3
21 października 2022 roku Szkoła Podstawowa nr 3 ob-
chodziła Jubileusz 60-lecia. Zebranych gości, nauczycieli 
i uczniów powitała pani dyrektor Justyna Zabrodzka. Swoje 
życzenia składali licznie zaproszeni goście, wśród których 
byli przedstawiciele władz miasta, kuratorium oświaty, dy-
rektorzy redzkich szkół oraz instytucji kulturalno - sporto-
wych. Nie zabrakło również nagrań z życzeniami ze szkół 
partnerskich z wielu krajów, z którymi współpracowała 
szkoła. Wręczono także statuetki przyznane przez uczniów 
i dyrekcję szkoły, które były podziękowaniem za zaangażo-
wanie i działania na rzecz szkoły. Ważnym punktem uroczy-
stości było przecięcie wstęgi na tablicy pamiątkowej, której 
dokonali burmistrz miasta Redy Krzysztof Krzemiński oraz 
z-ca dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodo-
wej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku Anna Reda.
Wszyscy zebrani obejrzeli część artystyczną, w której za-
prezentowano kolejne dziesięciolecia życia szkoły od jej po-
czątków w 1962 roku.

Tekst Teresa Dopke, fot. Katarzyna Kałuża, Teresa Dopke
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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.

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Na początku listopada obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Białej Laski pod hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zo-
bacz mnie”, który miał na celu uwrażliwić nas na potrzeby 
osób niewidomych i niedowidzących. Wychowawcy prze-
prowadzili w swoich klasach zajęcia i warsztaty poruszające 
tą problematykę. Dzieci zapoznały się z listem Adama – nie-
widomego chłopca, poznały Alfabet Brille’a, a nawet miały 
możliwość napisania czegoś tym właśnie alfabetem. Oka-
zało się, że w szkole mamy osoby z różnymi dysfunkcjami 
wzroku, a ich codzienność byłaby bardzo szara, gdyby nie 
pomoc i życzliwość jaką otrzymują od kolegów i koleżanek 
oraz pracowników szkoły. Takie dni jak ten są potrzebne, bo 
ludzie niepełnosprawni są wśród nas.

KO

Wyprawa do Zagrody Agroturystycznej
27 października dzieci uczące się w naszej szkole języka 
kaszubskiego odwiedziły Zagrodę Agroturystyczną w Go-
winie. Tuż po przyjeździe i przywitaniu się z gospodarzami 
zostaliśmy oprowadzeni po gospodarstwie i zapoznaliśmy 
się ze zwierzętami takimi jak kozy, owce, króliki, kury, indy-
ki, gęsi. Następnie zostaliśmy poczęstowani pyszną, domo-
wą drożdżówką i herbatką z mięty, melisy i szałwii. Główną 
atrakcją były zajęcia z kiszenia kapusty, co okazało się być 
całkiem przyjemnym doświadczeniem. Każdy z nas zabrał 
swój słoik kapusty do domu. Na zakończenie odbyło się 
wspólne ognisko i zabawa. W drodze powrotnej zatrzymali-
śmy się w Wejherowie i przespacerowaliśmy się w Miejskim 
Parku im. A. Majkowskiego, gdzie na zakończenie przy po-
mniku muzykanta odśpiewaliśmy najbardziej znaną pieśń 
pod tytułem „Kaszëbsczé nótë”. To była bardzo ciekawa 
i pouczająca wycieczka.

CO SŁYCHAĆ W SP 6
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UWAGA: zmiana klimatu!  Odc. 2. Ochrona powietrza

Dlaczego działania na rzecz czystego 
powietrza są tak ważne?

ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU ODPADÓW 
UŻYJ PONOWNIE 

SEGREGUJ ODPADY! !
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

Dorosły człowiek wykonuje przeciętnie 18 
oddechów na minutę, trzyletnie dziecko do 30 
oddechów. Wraz z tlenem do płuc dostaje się 
wszystko, co unosi się w powietrzu. Organizm 

ludzki potrafi zapobiegać dostawaniu się do płuc 
części zanieczyszczeń takich jak kurz i większe pyły, 

jednak mniejsze cząsteczki i zanieczyszczenia 
gazowe bez problemu do nich się przedostają.

Kompleksowe podejście do ochrony powietrza to szukanie 
rozwiązań w każdym możliwym miejscu. Przykłady takich 
działań możecie zobaczyć w naszym najnowszym filmie pt. 
„Uwaga: zmiana klimatu! Odc. 2. Ochrona powietrza”. 
Zachęcamy do obejrzenia filmu na stronie www.kzg.pl
w zakładce MULTIMEDIA lub po zeskanowaniu kodu QR.
Na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” dla ochrony powietrza i redukcji niskiej emisji,
w większości publicznych placówek, a także w wielu 
budynkach prywatnych, wymieniono stare, wysokoemisyjne 
źródła ciepła na nowe, przyjazne środowisku lub podłączono 
do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardzo dynamicznie zmienia się również infrastruktura 
rowerowa. Powstają parkingi dla jednośladów oraz ścieżki 
rowerowe zarówno w miastach, jak i w gminach wiejskich.

oświetlenia ulicznego można osiągnąć to zastępując stare 
lampy nowymi energooszczędnymi. Zmniejszają one ilość 
energii pobranej do uzyskania takiego samego lub lepszego 
oświetlenia niż przy użyciu żarówek tradycyjnych.

Żeby efektywnie wykorzystać ciepło często potrzebna jest 
termomodernizacja budynku. Ocieplenie ścian i stropów, 
izolacja podłogi, wymiana okien i drzwi wpływa
na ograniczenie strat ciepła nawet o 40%, co przekłada
się na mniejszą emisję zanieczyszczeń i niższe rachunki
za ogrzewanie. Termomodernizacja to także instalacja 
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Zeskanuj kod QR i obejrzyj najnowszy fi lm 
„Uwaga: zmiana klimatu! Odc. 2. Ochrona powietrza”.

Poza upowszechnieniem odnawialnych źródeł energii ważne 
jest dbanie o efektywność energetyczną. Na przykładzie
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Podsumowanie działań Związku w 2022 roku!

ochrona powietrza

!
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

 przyłącz się do sieci ciepłowniczej, a jeśli 
nie masz takiej możliwości, to wymień stary 
piec na bezpieczną i przyjazną środowisku 
instalację grzewczą;

 dbaj o sprawność instalacji i zapewnij 
możliwość jej automatycznej regulacji;

 zapewnij termomodernizację budynku;
 wybierz transport publiczny lub jazdę 

rowerem;
 oszczędzaj energię elektryczną i ciepło, np. 

wietrz krótko i intensywnie, używaj 
u r z ą d z e ń  e n e r g o o s z c z ę d n y c h ,  
odpowietrzaj kaloryfery, nie zastawiaj ich, 
zaciągaj na noc rolety;

 korzystaj z odnawialnych źródeł energii;
 sprawdź w swoim urzędzie gminy 

możliwość dofinansowania .

  tworzenie wzorców zachowań na tyle Edukacja ekologiczna to zwiększenie ekologicznej świadomości społecznej,
silnych, by podjąć i realizować działania dla środowiska. Takie projekty są prowadzone przez Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”.
 Jednym z nich są konkursy ekologiczne:  „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”, „Małe dzieci nie chcą śmieci”, 
„Mała nakrętka, duży problem”, „Konkurs fotograficzny”, „Zbiórka baterii”, „Konkurs wiedzy ekologicznej”. Ich celem jest 
ukazywanie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w dziedzinach 
związanych z gospodarką komunalną oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej.  

gospodarowanie odpadami

 segreguj odpady na poszczególne frakcje,
a odpady niebezpieczne pozostawiaj
w miejscach do tego przeznaczonych 
(szczegóły znajdziesz na www.kzg.pl);

 zamiast wody butelkowanej pij „kranówkę” 
- jest doskonałej jakości!;

 kupuj lokalnie, przemyśl swoje zakupy,
 nie marnuj żywności;
 wybieraj produkty bez opakowań,

w  o p a ko w a n i a c h  z b i o rc zy c h  l u b
nadających się do recyklingu albo 
ponownego wykorzystania;

 unikaj artykułów jednorazowych, np. siatek 
na zakupy, kubków, słomek itp.;

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

ochrona wody

 oszczędzaj wodę w domu i ogrodzie;
 zbieraj deszczówkę, wodą po myciu 

owoców i warzyw podlej kwiaty;
 zakładaj oczka wodne, stawy lub ogrody 

deszczowe;
 m i n i m a l i z u j  p o w i e r z c h n i e  

nieprzepuszczalne dla wody;
 zastępuj trawniki łąkami kwietnymi, jeżeli 

masz trawnik – ograniczaj częstotliwość 
koszenia;

 chroń obszary naturalnej retencji
jak mokradła czy torfowiska;

 zakładaj pasaże roślinne (drzewa i krzewy), 
które mogą stanowić zwarty pas ochronny
na obrzeżach działki, przy drogach,
na miedzach;

 jeśli to możliwe zalesiaj nieużytki.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu radosnych chwil 

w nadchodzącym 2023 roku!

Materiały dotyczące edukacji 
eko log iczne j  zna jdz iesz
na naszej stronie  www.kzg.pl
lub po zeskanowaniu kodu QR.

Wraz z naszymi Spółkami OPEC, PEWIK GDYNIA oraz EKO DOLINA na przestrzeni ostatniego roku prowadziliśmy szereg 
działań mających na celu zapoznanie Państwa z problemami dotyczącymi ochrony powietrza, właściwej segregacji odpadów 
czy racjonalnego korzystania z wody. Mamy nadzieję, że droga jaką obraliśmy już 24 lat temu pokazuje,
że edukacja już od najmłodszych lat jest kluczem do sukcesu.

Kolejną ciekawą formą edukacji organizowaną przez Związek są 
terenowe warsztaty ekologiczne „Ciepło dla Trójmiasta”, „Bliżej : 
Europy  nowoczesne metody gospodarowania odpadami”, 
„Ujmowanie i uzdatnianie wody”. Ich wyjątkowość polega
na ukazaniu problemów występujących bezpośrednio w terenie.
W trakcie spotkań uczestnicy mają okazję poznać m.in. zasady 
funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, lokalnych 
wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz bezpiecznych technologii
w procesie ujmowania i uzdatniania wody.
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