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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 LII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 29 
września 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr LII/512/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Redy

2.  Uchwała nr LII/513/2022 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 LII/514/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych 
umów dzierżawy, którym przedmiotem są te same nie-
ruchomości, na okres do 3 lat

4.  Uchwała nr LII/515/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem są ta same nieruchomo-
ści, na okres do 3 lat

5.  Uchwała nr LII/516/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie, na rzecz Gminy Miasto Reda, udziału 1/3 w pra-
wie własności nieruchomości

6.  Uchwała nr LII/517/2022 o zmianie uchwały nr 
XIV/146/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda

7.  Uchwała nr LII/518/2022 o zmianie uchwały nr 
XLI/425/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 
2021 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2022 rok

8.  Uchwała nr LII/519/2022 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

Podczas LIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 27 
października 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr LIII/520/2022 w sprawie określenia rocznej 

stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta 
Redy, zasad ustalania i terminów płatności oraz sposo-
bu jej poboru.

2.  Uchwała nr LIII/521/2022 w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej na terenie miasta Redy, określenie sta-
wek dziennych opłaty targowej i zarządzenia jej poboru 
w drodze inkasa.

3.  Uchwała nr LIII/522/2022 w sprawie określenia stawek po-
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ZMIANY W PODATKACH 
I OPŁATACH LOKALNYCH

Na ostatniej sesji Rada Miejska w Redzie uchwaliła 
zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Podatki 
i opłaty lokalne stanowią dochody własne gminy.

Dla przykładu, w roku 2022 z tytułu podatków od nieru-
chomości do budżetu Gminy Miasto Reda wpłynie około 
12,5 mln zł. Określanie wysokości podatków i opłat lokal-
nych jest wyłączną kompetencją rad gmin, z zastrzeżeniem, 
że wzrost nie może przekroczyć maksymalnych stawek po-
danych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. 
Ministerstwo kieruje się ogłoszonym przez Główny Urząd 
Statystyczny wskaźnikiem inflacji cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 w stosunku do 
pierwszego półrocza 2021. Wskaźnik ten wzrósł o 11,8%.

Zaproponowane przez Burmistrza Miasta Redy i uchwalo-
ne przez Radę Miejską stawki podatku od nieruchomości 
dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organiza-
cyjnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej 
spełniają powyższe warunki. Wliczamy tu podatek od grun-
tów, od budynków lub ich części oraz podatek od budowli 
(nie dotyczy osób fizycznych). 

Jak mieszkańcy odczują ten wzrost? Według sporzą-
dzonej przez Urząd symulacji skutków podwyżek, 
właściciel mieszkania w bloku o powierzchni 50 m2, 
z udziałem w gruncie wynoszącym 50 m2, zapłaci 8 zł 
rocznie więcej. Właściciel domu o powierzchni 110 m2 
i działki o pow. 700 m2 zapłaci z tytułu podatku od nie-
ruchomości 53 zł więcej niż w roku 2022.

O około 10%, czyli mniej niż wynosi maksymalny wzrost, 
zwiększy się również podatek od środków transportu. 
Ten podatek nie był zmieniany od roku 2017.
Do 81 zł wzrośnie w roku 2023 opłata za psa (dotychczas 
wynosząca 75 zł). O około 16% zwiększy się opłata targo-
wa. Obie stawki nie były zmieniane od roku 2016.
Nowe stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Miasto 
Reda będą obowiązywały od stycznia 2023 roku.

datku od środków transportowych na terenie miasta Redy.
4.  Uchwała nr LIII/523/2022 w sprawie obowiązujących na 

terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organiza-
cyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej.

5.  Uchwała nr LIII/524/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze prze-
targu nieruchomości gruntowych stanowiących włas-
ność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych na realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej.

6.  Uchwała nr LIII/525/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy 
najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
na okres do 3 lat.

7.  Uchwała nr LIII/526/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nierucho-
mość, na okres do 3 lat.

8.  Uchwała nr LIII/527/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych 
umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nie-
ruchomości, na okres do 3 lat. 

9.  Uchwała nr LIII/528/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy.

10.  Uchwała nr LIII/529/2022 w sprawie ustanowienia 
i  przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
dóbr kultury.

11.  Uchwała nr LIII/530/2022 w sprawie nadani nazwy pro-
jektowanej drodze publicznej, zlokalizowanej na tere-
nie Miasta Redy.

12.  Uchwała nr LIII/531/2022 o zmianie uchwały nr 
XLI/423/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 
2021 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy 
rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu na publiczne 
drogi powiatowe na terenie miasta Redy.

13.  Uchwała nr LIII/532/2022 o uchyleniu uchwały nr 
XLI/419/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 
2021 roku w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku kredytu 
długoterminowego na sfinansowanie części planowa-
nego deficytu.

14.  Uchwała nr LIII/533/2022 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.

15.  Uchwała nr LIII/534/2022 o zmianie uchwały nr 
XLI/424/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 
2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Redy. 

Szczegółowy zapis sesji dostępny jest pod adresem  
bip.reda.pl w dziale Transmisje Sesji Rady Miejskiej
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KOLEJNA KADENCJA 
MŁODZIEŻOWEJ RADY 
MIEJSKIEJ ROZPOCZĘŁA PRACĘ

INWESTYCJE MIEJSKIE 

20 października w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie 
odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej VIII kadencji. Nowo powołani radni 
otrzymali akty wyboru, wręczone przez Burmistrza 
Miasta Redy Krzysztofa Krzemińskiego oraz opiekuna 
MRM Radosława Fariona.

W uroczystej inauguracji wzięli udział: Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Kazimierz Okrój, zastępca Burmistrza 
Miasta Redy Łukasz Kamiński, Członek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego Ludwik Zegzuła, sekretarz miasta Hanna 
Janiak oraz radne Rady Miejskiej Karolina Bochan i Emilia 
Sawicka-Lieder.
Nowo wybrani młodzieżowi radni spotkali się na warszta-
tach w Fabryce Kultury, które miały uświadomić ich rolę 
w  lokalnej społeczności. Przed nimi także wybory Pre-
zydium Rady i opracowanie wstępnego planu pracy na 
najbliższy rok.

Do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie VIII kadencji 
wybrani zostali:
1) Tymoteusz Albecki (SP 2) 
2) Zofia Bogorodź (SP 3) 
3) Marta Borzyszkowska (VI LO Gdynia)
4) Telimena Browarczyk-Bogdziewicz (PZS 4 Wejherowo) 
5) Piotr Chlebowski (SP 4) 
6) Julia Czaja (SP 3) 
7) Wiktoria Drożdż (SP 4) 
8) Marek Formella (SP 5) 
9) Radosław Grabowski (SP 5) 
10) Alicja Kreft (SP 2)
11) Filip Laszczyk (SP 4) 
12) Miłosz Modzelewski (II LO Rumia) 
13) Victoria Munjeri (SP 2)
14) Szymon Paluch (PZS Reda) 
15) Jakub Reszczyński (ZSHG Gdynia) 
16) Julia Skubicha (SP 6) 
17) Aleksandra Wachowiak (PZS Reda) 
18) Weronika Wrońska (SP 5) 
19) Zuzanna Wróbel (SP 3) 
20) Agata Zając (SP 6) 
21) Szymon Zając (SP 6)

Postępy prac na Jodłowej i Topolowej 
Na realizację zadania „Przebudowa ul. Jodłowej i Topolo-
wej w Redzie” Gmina Miasto Reda pozyskała prawie sześć 
milionów złotych z Programu „Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Prace budowlane 
są w toku.
W pierwszym etapie prac wymieniono stary chodnik, wy-
konano także nowy krawężnik. Obecnie trwają prace zwią-
zane z układaniem warstw bitumicznych na ulicy Jodłowej.
Kompleksowa przebudowa dwóch dróg osiedlowych, jaki-
mi są ulice Topolowa i Jodłowa, stanowi etap porządkowa-
nia infrastruktury drogowej w Ciechocinie. Zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju, przewidziane w projekcie 
technologie bazują na rozwiązaniach przyjaznych dla śro-
dowiska naturalnego, dążąc do zmniejszenia emisji za-
nieczyszczeń i hałasu. Rozwój lokalnej sieci dróg poprawi 
bezpieczeństwo i stworzy spójny system transportowy, 
a poprawa stanu miejskiej infrastruktury przełoży się na 
oszczędności kosztów eksploatacji miejskich ulic, co w każ-
dym budżecie stanowi istotną pozycję. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 6 452 156,57 zł. Pro-
gram „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM IN-
WESTYCJI STRATEGICZNYCH – Edycja nr 1, ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” będzie realizowany 
poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego. Uzyskane dofinansowanie w kwo-
cie 5 700 000,00 zł pokrywa 88% kosztów, pozostałe 12% 
stanowi wkład własny samorządu i pochodzi w całości 
z budżetu miasta Redy. Wykonawcą inwestycji jest Firma 
Budowlano-Drogowa MTM S.A.
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Trwają prace na ulicy Ogrodników 
Na ulicy Ogrodników trwa przygotowanie podłoża, na któ-
rym na ok. 900 metrowym odcinku ulicy od ulicy Torowej 
w kierunku Wejherowa zostanie wykonana jezdnia z płyt 
IOMB o szerokości 6 metrów. Ułożono krawężniki wtopio-
ne na ławie betonowej, następnie na całej długości ulicy 
pobocze zostanie utwardzone kruszywem na szerokości 
1 m po obu stronach.
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 zł, zakończenie prac planowane jest na grudzień 
2022. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki inicjatywie 
lokalnej przedsiębiorców i mieszkańców, którzy współfi-
nansują projekt.

BO 2022 już cały gotowy!
Zakończono realizację ostatniego projektu Budżetu Oby-
watelskiego 2022. To plac do ćwiczeń na świeżym powie-
trzu z klatką typu street workout naprzeciwko Szkoły Pod-
stawowej nr 3. W ramach inwestycji wykonano bezpieczną 
miękką nawierzchnię i zamontowano urządzenia do ćwi-
czeń, w tym ławkę skośną do ćwiczeń mięśni brzucha, klat-
ki typu RACK z zamontowanymi na różnych wysokościach 
drążkami, drabinki pionowe i poziome, worek bokserski 
i wiele innych.

Spotkanie z ministrem Piotrem Müllerem
21 października Redę odwiedził sekretarz stanu Piotr Mül-
ler, rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego, po-
seł na Sejm RP ze Słupska. Na spotkaniu w redzkiej biblio-
tece rozmawiano głównie o inwestycjach.
Spotkanie ministra Piotra Müllera z włodarzami Redy mia-
ło charakter roboczy. Miasto reprezentowali Burmistrz 
Miasta Redy Krzysztof Krzemiński i jego zastępcy, Halina 
Grzeszczuk i Łukasz Kamiński oraz sekretarz miasta Hanna 
Janiak. W spotkaniu brali również udział radni Rady Miej-
skiej w Redzie Violetta Mackiewicz-Sasiak, Mariusz Kreft 
oraz Przewodniczący Rady Kazimierz Okrój. Obecna była 
także dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie Ka-
tarzyna Zielińska. Rozmowy dotyczyły strategicznych in-
westycji miejskich, zaplanowanych do realizacji w najbliż-
szych latach. Omawiano m.in. budowę i przebieg Via Maris, 
budowę ulicy Rolniczej i możliwości uzyskania jej dofinan-
sowania ze źródeł krajowych, a także budowę i wyposaże-
nie nowej siedziby redzkiej biblioteki.
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Głosując na ten projekt mieszkańcy po raz kolejny poka-
zali, jak ważny jest ruch i aktywność sportowa na świeżym 
powietrzu, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania. 
Przy wzrastającej popularności treningów typu crossfit lub 

street workout projekt trafia w sedno potrzeb osób chcą-
cych podtrzymywać wysoki poziom aktywności fizycznej 
w niemalże każdej kategorii wiekowej oraz aktywizuje i za-
chęca młodzież do podnoszenia sprawności fizycznej. 
Lista projektów zatwierdzonych do udziału w głosowa-
niu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023: 
1. Nr 1 – Świat leśnych zwierząt. Ścieżka edukacyjna. 
2.  Nr 2 –  Więcej zieleni – miasto odmieni! Parki kieszonko-

we przy ul. Norwida.
3.  Nr 4 – Podwórko Betlejem – rozbudowa miejsca dla 

sportu i rekreacji w dzielnicy Betlejem.
4.  Nr 5 – Taras Widokowy na Stadion MOSiR ze szklanym 

ogródkiem przed restauracją „Dobra Strefa”.
5.  Nr 7 – Wykonanie bezpiecznej nawierzchni do siatkówki 

z wykorzystaniem do badminton i innych gier zespoło-
wych.

6.  Nr 8 – POCKET PARKS – Park kieszonkowy.
7.  Nr 10 – Rozbieg z zeskokiem do skoku w dal. 
8.  Nr 12 – Renowacja i modernizacja placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie 
przy ulicy Rekowskiej 36.

Więcej informacji na stronie bo.reda.pl

W dniach 15-30 listopada 2022 roku każdy mieszkaniec 
Redy może oddać jeden głos na jeden projekt. Głosuje-
my tylko w sposób elektroniczny na stronie bo.reda.pl
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MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ

WRĘCZONO STYPENDIA 
BURMISTRZA MIASTA REDY

ZMIANA DYREKCJI 
W PRZEDSZKOLU NR 2

13 października obchodziliśmy miejski Dzień Edukacji 
Narodowej. Z tej okazji zastępca burmistrza Łukasz Ka-
miński wraz z przewodniczącą Komisji Oświaty Rady 
Miejskiej Karoliną Bochan wręczyli nagrody nauczycie-
lom redzkich placówek oświatowych. 

Dokonano krótkiego podsumowania ostatnich zmian 
w edukacji oraz życzono sobie dużo radości w wykonywa-
nej pracy na rzecz najmłodszych mieszkańców. Jak co roku, 
Burmistrz Miasta wspierany przez komisję opiniującą, przy-
znał nagrody dla najlepszych redzkich nauczycieli. Ponadto 
nagrody otrzymali wszyscy dyrektorzy redzkich publicz-
nych placówek oświatowych. 
Nagrody Burmistrza Miasta Redy za szczególne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzy-
mali następujący nauczyciele:
•  Bogusława Sobieraj – nauczyciel wychowania przedszkol-

nego w Przedszkolu nr 1 w Redzie
•  Monika Dobrosielska – nauczyciel wychowania przedszkol-

nego w Przedszkolu nr 2 w Redzie
•  Ewa Kalocińska – nauczyciel fizyki i chemii w Szkole Podsta-

wowej nr 3 w Redzie
•  Anna Mielewczyk – Haustein – nauczyciel matematyki i fi-

zyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie
•  Agnieszka Hajkowicz – nauczyciel specjalista, oligofreno-

pedagog w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie
•  Renata Mejer – nauczyciel języka polskiego i historii 

w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie
•  Joanna Borkowska – nauczyciel języka polskiego w Szkole 

Podstawowej nr 6 w Redzie
•  Aneta Kujawczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie
•  Alina Kreft – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie 

oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym nr 1 w Redzie

•  Ilona Myszk – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespo-
le Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Redzie

•  Karolina Bieńkowska – nauczyciel geografii, przyrody oraz 
edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym nr 1 w Redzie

•  Agnieszka Borkowska – nauczyciel języka angielskiego 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Redzie

•  Paulina Masztalerek – nauczyciel języka angielskiego w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Redzie

•  Joanna Słuszewska – Grychta – nauczyciel edukacji wczesno-
szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Redzie

6 października w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
1 w Redzie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów 
oraz nagród Burmistrza Miasta Redy. 

Uczniowie i studenci otrzymali wyróżnienia za osiągnięcia 
w roku szkolnym i akademickim 2021/22. Zastępca Burmi-
strza Miasta Redy Łukasz Kamiński oraz radni Karolina Bo-
chan, Teresa Tkaczyk, Andrzej Byczkowski i Radosław Farion 
wręczyli wyróżnienia tym, którzy odnieśli sukcesy w nauce, 
sporcie oraz działalności artystycznej.

25 października, po 39 latach pracy pedagogicznej, na za-
służoną emeryturę przeszła pani Regina Klein, dyrektor 
Przedszkola nr 2 w Redzie. 

Kilka dni wcześniej zastępca Burmistrza Miasta Redy Łukasz 
Kamiński oraz dyrektorzy pozostałych placówek oświato-
wych podziękowali Pani Reginie za wieloletnią pracę, zaan-
gażowanie, serce włożone w edukację i wychowanie, a prze-
de wszystkim za jej serdeczność i otwartość wobec innych 
ludzi. 
Pani Reginie życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści oraz realizacji własnych planów i zamierzeń na nowym 
etapie życia !
Nowym dyrektorem Przedszkola nr 2 w Redzie została pani 
Katarzyna Korkosz.fo
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OLIMPIADA 
„SENIOR OBYWATEL” 

ZŁOTE GODY SADZENIE DRZEWEK

INAUGURACJA UTW

19 października świętowano jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. W tym roku tę piękną rocznicę ślubu obchodziło 
50 redzkich par, z czego na uroczystość w Urzędzie przybyło 
31. Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne oraz okolicznościo-
we upominki. Burmistrz Krzysztof Krzemiński dziekował Ju-
bilatom za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za pięk-
ny przykład dla młodego pokolenia. W uroczystości udział 
wzięli zastępca burmistrza Łukasz Kamiński oraz kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Dzienisz-Dombrowska. 

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne 
gratulacje w dniu tak pięknego jubileuszu, życzymy dużo 
zdrowia, szczęścia i kolejnych wspólnie przeżytych lat !

12 października w Miejskim Parku Rodzinnym zebrali się słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Grupy Ar-
tystycznej UTW i Grupy Teatralnej Reda oraz zastępca bur-
mistrza Łukasz Kamiński i dyrektor Fabryki Kultury Tomasz 
Wiśniewski wraz z pracownikami. Okazją była wspólna akcja 
UTW i Fabryki Kultury pt. „Sadzimy drzewko”. Łącznie zasa-
dzono pięć drzewek. Po sadzeniu, studenci UTW udali się do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie, nawiązując do nadcho-
dzącego Dnia Edukacji Narodowej, złożyli na ręce Łukasza 
Kamińskiego (wykładowcy j. angielskiego na UTW) życzenia 
dla wszystkich prowadzących zajęcia na Uniwersytecie. Koń-
cowym akcentem tej wyjątkowej środy był wykład dr Ewy 
Polińskiej – Mackiewicz pt. „Jak fizyka kwantowa przedstawia 
czwarty wymiar”.

5 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się 
inauguracja roku akademickiego UTW 2022/23. Studentów 
– seniorów oraz gości: Ludwika Zegzułę, Członka Zarzą-
du Powiatu Wejherowskiego i Zastępcę Burmistrza Miasta 
Redy Łukasza Kamińskiego przywitała dyrektor bibliote-
ki Katarzyna Zielińska. Po odśpiewaniu hymnu UTW Reda 
przedstawiono harmonogram zajęć w XXXVI semestrze. 
Spotkanie zakończył się inauguracyjny wykład Jadwigi Jędrej 
„Tysiąclecie Gdańska” i program artystyczny w wykonaniu 
studentów UTW.

SREBRNA REDA

fo
t. 

U
M

 R
ed

a

fo
t. 

M
ic

ha
ł K

ac
zm

ar
ek

fo
t. 

M
ic

ha
ł K

ac
zm

ar
ek

Laureatami eliminacji powiatowych IV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” 
2022/2023 zostali seniorzy z Klubu Senior+. 

Czesława Kobylińska, Danuta Hołowiecka i Jan Kohnke zajęli 
ex aequo trzecie miejsce, natomiast Kazimierz Żółtowski dru-
gie miejsce. Nagrodą dla zwycięzców eliminacji powiatowych 
jest wycieczka do Warszawy, gdzie na zaproszenie przewod-
niczącej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyny Lew-
kowicz nasi seniorzy zwiedzą siedzibę Sejmu RP. 

Tekst i fot. Małgorzata Elwart-Kunikowska
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SREBRNA REDA

SENIORIADA 2022

Senioriada już na stałe wpisała się w kalendarz redz-
kich imprez, więc 14 października całe miasto usły-
szało o naszych seniorach. Najstarsi mieszkańcy Redy 
świętowali ten dzień w Fabryce Kultury. 

Święto rozpoczął przemarsz seniorów ulicami miasta, bar-
wny korowód wyruszył spod Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i przechodząc przez Miejski Park Rodzinny dotarł do sali 
widowiskowej Fabryki Kultury. Przybyłych przywitał ze-
spół Redzanie, a następnie dyrektorzy Katarzyna Zielińska 
i Tomasz Wiśniewski przedstawili przebieg uroczystości. 
Zastępca burmistrza Łukasz Kamiński wręczył królowej 
i  królowi Senioriady symboliczny klucz do bram miasta, 
a pani Teresa Lubelska zauroczyła wszystkich piosenką. 

Po odczytaniu specjalnie powstałego na ten dzień wiersza 
pani Marii Preny „Klub Seniora”, wicemarszałek wojewódz-
twa Pomorskiego Wiesław Byczkowski wręczył państwu 
Gabrieli i Krzysztofowi Wróbel, właścicielom firmy Nord-
vik, nagrodę „Pomorskie dla seniora” w kategorii przedsię-
biorca przyjazny seniorom.

Po przedstawieniu spektaklu „Pszczółka Maja” w reżyse-
rii Piotra Biedronia wręczono wyróżnienia dla „Seniorów 
roku 2022”, które otrzymali: Jarosława Jóźwiakowska, wi-
cemistrzyni olimpijska w skoku wzwyż z Rzymu; nasz redz-
ki dokumentalista Michał Kaczmarek oraz Waldemar Fal-
kiewicz, ostatnio parający się aktorstwem i zabawianiem 
redzkiej publiczności. Redzka Rada Seniorów podzięko-
wała wspierającym instytucjom – Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 
1, Powiatowemu Zespołowi Szkół, Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej oraz Fabryce Kultury. Zgromadzeni seniorzy wysłu-
chali wystąpienia prezesa Stowarzyszenia MANKO prowa-
dzącego projekt Ogólnopolska Karta Seniora. Wszystko 
zakończyła wspólna zabawa i śpiewy z zespołem Alibii. Za 
kulisami można było obejrzeć wystawę rękodzieła redz-
kich seniorów oraz skorzystać z punktu pomiaru ciśnienia 
i  porad stanowisk PCPR Wejherowo wspierającego ideę 
pieczy zastępczej i Klubu Seniora.

fot. Michał Kaczmarek
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Z PROFILEM 
ZAUFANYM SZYBCIEJ 
I ŁATWIEJ!

Zachęcamy mieszkańców do zakładania profilu zaufa-
nego. To obecnie najszybsza i najskuteczniejsza droga 
komunikacji z urzędem.

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw urzędowych on-
line. Można go założyć samodzielnie, przez portal www.gov.
pl i potwierdzić m.in. za pośrednictwem niektórych banków 
lub w urzędzie. W Urzędzie Miasta w Redzie również służymy 
pomocą w założeniu profilu zaufanego i potwierdzamy go na 
miejscu.

Mając już profil zaufany, możemy bez wychodzenia z domu 
załatwić najważniejsze sprawy urzędowe, od spraw mel-
dunkowych i dowodów osobistych, przez wszystkie wnio-
ski i pisma składane do urzędu, aż po rozliczenie z urzę-
dem skarbowym.

Spośród kilkunastu tysięcy listów wysyłanych przez Urząd 
Miasta w Redzie dużą część stanowią decyzje dotyczące 
podatków i opłat lokalnych. Tu skuteczne doręczenie jest 
bardzo ważne. Decyzje są dostarczane przez pracowników 
redzkiego urzędu oraz wysyłane listem poleconym. Jeśli li-
sty po dwukrotnym awizowaniu powrócą do nadawcy, są 
traktowane jako skutecznie doręczone. Teoretycznie więc, 
możliwa jest sytuacja, że nie wiemy, jakie należności na nas 
ciążą z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdyż z różnych 
przyczyn nie odebraliśmy listu poleconego. Tu rozwiąza-
niem może być profil zaufany i skrzynka ePUAP.

Informację o wyborze komunikacji przez profil zaufany trze-
ba koniecznie przesłać do urzędu za pośrednictwem skrzynki 
ePUAP, której adres zostanie automatycznie przypisany do 
konkretnej osoby i wykorzystywany do korespondencji urzę-
dowej. Przez ePUAP możemy wysłać i odebrać pismo w każ-
dym miejscu świata, warunkiem jest jedynie dostęp do Sieci. 

UWAGA! W przypadku podatku od nieruchomości, 
która jest własnością kilku osób, wybór elektronicz-
nej formy komunikacji z urzędem muszą zadeklaro-
wać wszyscy współwłaściciele.

PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK 
JODKU POTASU W RAZIE WYSTĄPIENIA 

SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego do Urzędu Mia-
sta w Redzie dotarły preparaty jodku potasu. W przypadku 
wystąpienia skażenia radiacyjnego preparaty w postaci tab-
letek będą wydawane w wyznaczonych przez Miasto punk-
tach dystrybucji. Lista punktów znajduje się pod linkiem: 

https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/97
Jak zapewnia Urząd Wojewódzki - obecnie nie ma takie-
go zagrożenia, nie ma też polecenia wydawania prepa-
ratu mieszkańcom. 
Mając na uwadze przygotowanie się do ewentualnych ko-
lejnych poleceń Wojewody Pomorskiego i w celu uspraw-
nienia przydziału i dystrybucji tabletek, poprosiliśmy o roz-
dysponowanie przez szkoły/przedszkola deklaracji wśród 
rodziców dzieci. W razie potrzeby tabletki będą rozdawane 
w szkołach, przedszkolach (tylko dla osób wcześniej zade-
klarowanych) oraz w przychodniach (dla swoich pacjentów 
niezdeklarowanych w placówkach oświaty). 

•  UWAGA! W sytuacji uruchomienia dystrybucji preparatów 
jodowych w „Punktach dystrybucyjnych” będą one wyda-
wane wg dawek wskazanych przez Wojewodę. Otrzymany 
preparat jodowy przyjmowany jest na własną odpowie-
dzialność. 

•  W celu ustalenia właściwej dawki i sposobu przyjęcia 
leku, należy zapoznać się z ulotką „Profilaktyka jodowa” 
udostępnianą w ww. Punktach dystrybucji przy wydawa-
niu preparatu, a wcześniej w placówkach oświatowych/
przychodniach NZOZ na terenie Redy, oraz na stronach 
internetowych: Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w  Gdańsku (https://www.gdansk.uw.gov.pl/6136-dystrybu-
cja-jodku-potasu-konferencja-prasowa) oraz Urzędu Miasta 
w Redzie (https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/97). 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU 
Z ROZBUDOWĄ BIBLIOTEKI

Od 31 października (poniedziałek)
Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie 

przy ul. Derdowskiego 3 

BĘDZIE NIECZYNNA.
Księgozbiór na czas budowy zostanie 

przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 4 przy 
ul. Łąkowej 36.

O szczegółach otwarcia biblioteki w szkole 
poinformujemy w późniejszym terminie.
Zapraszamy do korzystania z MEDIATEKI, 

która mieści się na III piętrze Aquaparku przy 
ul. Morskiej w następujących godzinach:

poniedziałek - wtorek – 10:00-18:00
środa – 08:00- 16:00

czwartek-piątek – 10:00 – 18:00
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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 WĘGLOWY 
I DODATEK DLA 
GOSPODARSTW DOMOWYCH

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. 

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.
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INFORMACJA 
O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU WĘGLA 

PO PREFERENCYJNEJ CENIE

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

Do zakupu będzie uprawniona osoba fizyczna, która w danym gospodarstwie domo-
wym spełnia warunki uprawniające 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 orze-
chu, w tym 1,5 tony w 2022 roku oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku.

W związku z powyższym uprawnione osoby powinny złożyć pisemnie wniosek na 
zakup węgla w Biurze Obsługi Interesanta 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.
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KULTURALNA REDA

XVIII REDZKIE IMPRESJE 
–„NIEZALEŻNA”

21 października odbył się w Fabryce Kultury wernisaż 
XVIII Redzkich Impresji. Stowarzyszenie Kunszt zapre-
zentowało dzieła wykonane przez 25 artystów w trak-
cie minionego roku.

Na wystawę złożyło się malarstwo, ceramika, fotografia, iko-
ny, kaligrafia, żywica i rękodzieło, a także prace malarskie 
i graficzne powstałe na plenerze „Szklany Puck”. Dzieła wy-
eksponowano w 2 salach Fabryki Kultury w Redzie. Filozoficz-
ny temat wystawy – „Niezależna” umożliwił artystom pokaza-
nie bardzo różnorodnej tematyki. Każdy uczestnik zrozumiał 
to przesłanie wysoce indywidualnie i zademonstrował je na 
własny sposób. Jako niezależność poglądową, niezależność 
twórczą, filozoficzną, czy kobietę niezależną. Temat niezależ-
ności może stanowić też inspirację do sformułowania włas-
nego poglądu na ten temat przez zwiedzających. Może stać 
się powodem do dyskusji wśród odbiorców, co poszczególni 
artyści uznali za najważniejsze. Wystawę otworzyli: prezes Jo-
anna Mroczek i wiceprezes Adam Majkowski. Zaprezentowali 
wszystkich biorących udział w wystawie artystów. Przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego Ludwik Zegzuła i Urzędu Mia-
sta w Redzie burmistrz Krzysztof Krzemiński, wiceburmistrz 
Łukasz Kamiński i sekretarz miasta Hanna Janiak wręczyli 
symboliczną różę artystom i bukiety zarządowi.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się także radni miasta 
Redy: Małgorzata Lewińska, Zbigniew Kisiel, Andrzej Bycz-
kowski, Karolina Bochan, a także dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Katarzyna Zielińska, przedstawiciele redzkich 
szkół, przedstawiciele okolicznych stowarzyszeń artystycz-
nych Pro Bono - Zofia Botulińska oraz Klubu Plastyka -Teresa 
Uzdrowska. Sponsorami wydarzenia było Starostwo Powia-
towe w Wejherowie i Urząd Miasta w Redzie.

Beata Zawal - Brzezińska
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12 LISTOPADA 2022 | 18:00 | DARMOWE WEJŚCIÓWKI (do 
odbioru w recepcji Fabryki Kultury w godzinach pracy 
instytucji)

Niezwykłe wydarzenie łączące utwory polskich twórców 
romantycznych z nastrojową muzyką w stylu rockowych 
ballad z udziałem jednego z najwybitniejszych i najbardziej 
rozpoznawalnych polskich aktorów teatralnych i filmowych 
– OLGIERDA ŁUKASZEWICZA. Aktor w mistrzowski sposób 
będzie recytował teksty polskich twórców romantycznych: 
Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława 
Konarskiego, Wojciecha Jastrzębowskiego i innych poetów 
i pisarzy tej epoki. Recytacji towarzyszyć będzie nastrojowa 
muzyka w wykonaniu WITKA ŁUKASZEWSKIEGO – wirtuoza 
gitary i pieśniarza. Artyści wystąpią w składzie: Olgierd 
Łukaszewicz – recytacja, Witek Łukaszewski – wokal, gitara 
elektryczna i akustyczna. 

18 LISTOPADA 2022 | 18:00 | BILETY: 20 PLN 

Tomasz Lipa Lipnicki – czyli spotkanie autorskie i koncert 
akustyczny solo. Lider ILLUSION oraz LIPALI w niecodzien-
nej odsłonie! Wydarzenie będzie połączeniem akustycz-
nego koncertu i spotkania-wywiadu, w którym usłyszymy 
historie zawarte w książce „Jeżozwierz” oraz odpowiedzi na 
pytania od publiczności. 

W HOŁDZIE POLSKIM 
ROMANTYKOM

JEŻOZWIERZ Z GITARĄ
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SPORTOWA REDA

Na redzkim stadionie przez 2 tygodnie intensywnie tre-
nowała kadra Polski w piłce nożnej U19, przygotowują-
ca się do eliminacji Mistrzostw Europy. 

Reprezentanci grają w Polsce i zagranicznych klubach w An-
glii, Serie A we Włoszech, Niemczech i Francji. Po rozegraniu 
3 meczów z Estonią, Bośnią i Hercegowiną oraz z Włocha-
mi, nasza kadra z 6 punktami awansowała z 1 miejsca do 
finałów Mistrzostw Europy U19, które odbędą się na Malcie 
w lipcu 2023 roku. Nasz stadion bardzo spodobał się trene-
rom i zawodnikom. Treningi kadrowiczów zbiegły się w cza-
sie z instalacją nowej, zakupionej w miejsce nienadającej 
się już do naprawy tablicy elektronicznej. Uroczyste odsło-
nięcie tablicy nastąpiło 19 października na meczu ligowym 
Orląt Reda ze Stoczniowcem Gdańsk. Odsłonięcia dokonali 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, 
dyrektor MOSiR Jerzy Conradi i Wacław Trocki, prezes klubu 
Orlęta Reda. W  podziękowaniu Kazimierz Okrój otrzymał 
piłkę nożną z  autografami wszystkich piłkarzy kadry Pol-
ski U19 oraz trenera Marcina Brosza. Dodatkowo podzię-
kowania kierujemy w stronę Burmistrza Miasta Redy oraz 
radnych,którzy przyczynili się do wymiany tablicy elektro-
nicznej na stadionie.

27 września na redzkim stadionie miał miejsce finał 
akcji „Z podwórka na bieżnię”, której głównym sponso-
rem jest PKN Orlen. Uczniowie klas IV – VI redzkich pod-
stawówek rywalizowali w 4 dyscyplinach w podziale na 
grupy wiekowe. 

Zmierzyli się w biegu na 40 m, w biegu na 40 m przez płotki, 
w biegu na 200 m oraz w sztafecie 12 x 200 m. W otwarciu 
zawodów udział wzięli zastępca burmistrza Łukasz Kamiń-
ski, sekretarz miasta Hanna Janiak oraz wiceprzewodniczą-

KADRA POLSKI U19 
TRENOWAŁA W REDZIE

„Z PODWÓRKA NA 
BIEŻNIĘ” PO RAZ TRZECI 
W REDZIE !

UKS SIMBA REDA 
PONOWNIE NA PODIUM

cy Rady Miejskiej Andrzej Byczkowski. Całość imprezy po-
prowadzili znani polscy lekkoatleci – halowy mistrz świata 
w siedmioboju Sebastian Chmara oraz mistrz Europy na 
dystansie 400 m przez płotki Paweł Januszewski.

15 października w Bydgoszczy odbyły się Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików. Start W tym tur-
nieju to ostatni sprawdzian przed najważniejszą imprezą 
roku czyli Mistrzostwami Polski Młodziczek i Młodzików 
w Bytomiu. Simbowa redzka drużyna spisała się na medal!
• I miejsce Pola Gazecka, kat. wag. 63 kg
• I miejsce Weronika Stogowska, kat. wag. 70 kg
• I miejsce Kacper Sadecki, kat. wag. 81 kg
• III miejsce Nikodem Białk, kat. wag.+90 kg
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

Dzień Edukacji Narodowej
17 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Dzieci z grupy „Słoneczek” oraz „Bystrzaków” 
przygotowały piosenki i wierszyki, prawdziwie opisują-
ce każdego pracownika placówki. Nie zabrakło śmiechu, 
wzruszenia oraz gromkich braw. Na dowód tego, że przed-
szkole tworzy drugi dom dla przedszkolaków, za trud wło-
żony w opiekę, wychowanie oraz edukację każdy otrzymał, 
oprócz wspaniałego występu, podziękowanie wraz z różą.
Korzystając z okazji, że dzień był uroczysty i byliśmy wszy-
scy razem, odbyło się również pożegnanie odchodzącej 
na emeryturę pani dyrektor – Reginy Klein. W uroczysto-
ści wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz panie 
Aleksandra Wolińska i Joanna Glock z Rady Rodziców. Uro-
czystości towarzyszyły wielkie emocje. Popłynęły słowa 
podziękowań za wieloletnią pracę, za dobre i czułe serce, 
za cierpliwość i wyrozumiałość, za każdy dzień spędzony 
w przedszkolu, za pomoc i poczucie bezpieczeństwa oraz 
za troskę o wychowanków, pracowników i sprawy przed-
szkola. Pełnienie funkcji dyrektora to nie tylko sprawowa-
nie powierzonych obowiązków, ale także misja wymagająca 
wiedzy, umiejętności, wyczucia i rozwagi. Nasza pani dy-
rektor wykonała tę misję wzorowo. Pani Dyrektor nie kryła 
wzruszeń odbierając własnoręcznie wykonane przez dzieci 
upominki, kwiaty, życzenia i podziękowania od zaproszo-
nych gości oraz społeczności przedszkolnej. 

Tekst Aleksandra Meironke, Natalia Grabowska
Fot. Katarzyna Korkosz

Molekularium
12 października na dzieci czekała niesamowita niespo-
dzianka. W naszym przedszkolu odbył się pokaz astrono-
miczny w przenośnym molekularium, gdzie dzieci doświad-
czyły niezwykłej kosmicznej podróży w technologii 360° 
(kino sferyczne). Pod kopułą namiotu dzieci podziwiały 
rozgwieżdżone niebo, konstelację gwiazd oraz przyswajały 
elementarną wiedzę o kosmosie. Przewodnikiem w tej nie-
zwykłej podróży był krecik, który w przystępny i ciekawy 
sposób przybliżył dzieciom tajniki kosmosu i objaśnił zjawi-
ska otaczającego świata. Seans w molekularium dostarczył 
dzieciom niezapomnianych przeżyć.

Tekst Sylwia Ciesielska

Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
Jest to szczególna data dla wszystkich Nauczycieli oraz 
Pracowników Oświaty. Podczas uroczystego apelu pani 
dyrektor Daniela Rompczyk podziękowała pracownikom 
za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił 
i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Dzieci z grup 
„0”Sowy i Biedronki zaprezentowały program artystyczny, 
w którym poprzez tańce, śpiewy i wiersze wyraziły płyną-
cą prosto z serca wdzięczność wychowawcom i opiekunom 
oraz całemu personelowi przedszkola za miłość, serce, 
opiekę i trud włożony w ich wychowanie i edukację. Na za-
kończenie dzieci wręczyły wszystkim pracownikom drobny 
upominek. 

Tekst Sylwia Ciesielska

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2

Podziękowanie dla Pani Dyrektor Reginy Klein
Nasza droga Pani Dyrektor, przez 15 lat pokazywałaś nam 

z jaką odpowiedzialnością 
i zaangażowaniem należy kierować placówką, zawsze 

mając na uwadze dobro dziecka i nas - swoich pracowni-
ków. W dniu przejścia na emeryturę życzymy realizacji 

wszystkich planów i marzeń, aby te odkładane na później 
spełniły się teraz. Życzymy również dobrego zdrowia, 

radości i spokoju w życiu osobistym. 
Jeszcze raz z całego serca dziękujemy za te wszystkie 

lata, które nam Pani poświęciła.

Pracownicy Przedszkola nr 2 w Redzie
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Zerówki na lekcji kinowej
26 września grupy Biedronek i Żabek wspólnie wybrały się 
na wycieczkę do pobliskiej Rumi. Uczniowie zerówek wzięły 
udział w lekcji kinowej zorganizowanej w Multikinie. Tema-
tem przewodnim zajęć były filmy animowane – prowadzący 
szczegółowo przedstawił zgromadzonym dzieciom sposo-
by, w jaki powstają i ożywają ich ulubieni bajkowi bohate-
rowie. Spotkanie miało formę warsztatów – dzieci mogły 
samodzielnie spróbować wprawić w ruch ilustracje przygo-
towane wcześniej przez organizatorów. Ostatnim punktem 
lekcji kinowej był pokaz filmu animowanego „Urwis”.
Dla Żabek i Biedronek był to pierwszy wyjazd grupo-
wy w  tym roku szkolnym. Dzieci wróciły do przedszkola 
uśmiechnięte i już czekają na kolejną wspólną wycieczkę!

Tekst Daria Pawlaczyk, fot. Klaudia Zielińska

Dzień Przedszkolaka
20 września grupa 0a świętowała Dzień Przedszkolaka. To 
niewątpliwie jeden z tych dni, na który dzieci w naszym 
przedszkolu czekają cały rok. Już od samego rana panowała 
wesoła atmosfera. Było mnóstwo zabaw, tańców i śmiechu. 
Śpiewaliśmy ulubione piosenki, bawiliśmy się balonami, 
chustą oraz tańczyliśmy. Nie zabrakło również pysznego 
poczęstunku. Impreza udała się znakomicie. Przyniosła 
wiele radości i niezapomnianych wrażeń! 

Tekst i fot. P. Kita, I. Oberzig

PROGRAM Pomorskie Żagle Wiedzy
W ramach programu Pomorskie Żagle Wiedzy od ubiegłe-
go roku realizujemy w naszej szkole wszechstronny projekt 
edukacyjny, w którym dotąd wzięło udział 68 uczniów. 
Głównym założeniem programu jest popularyzacja wiedzy 
o środowisku przyrodniczym Morza Bałtyckiego i o gospo-
darce morskiej. Zrealizowane dotychczas zajęcia dotyczyły 
metodyki pływania na żaglówce w teorii i praktyce, geogra-
fii i mikrobiologii morza. Uczniowie śpiewali szanty i uczest-
niczyli w grach i zabawach o tematyce morskiej. Wszystkie 
zajęcia były przeprowadzone w formie warsztatowej. Duch 
żeglarstwa pobudza dzieci do aktywności fizycznej, a także 
do poznania ciekawostek o Bałtyku. 

Tekst i fot. Róża Ostolska, szkolny lider projektu

Dzień Drzewa 
10 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Drze-
wa. Z tej okazji Samorząd Uczniowski oraz klasa 1 E przy-
łączyli się do międzynarodowej akcji sadzenia drzew, któ-
rej celem jest wzrost świadomości proekologicznej wśród 
społeczeństwa. Dzień Drzewa w Polsce to program Eduka-
cji Ekologicznej klubu Gaja, dotyczący ochrony środowiska 
i klimatu. Jest on realizowany poprzez sadzenie i ochronę 
drzew. Jest nam niezwykle miło, że nasza społeczność 
szkolna przyłączyła się do kolejnej, ogólnopolskiej edycji 
Święta Drzewa, sadząc drzewo na terenie naszej placówki. 
W dalszych planach mamy jeszcze sadzenie krzewów oraz 
opiekę nad nimi. Młodsze dzieci z klas 1A, 1E i 1 F, pozna-
ły budowę i gatunki różnych drzew, wykonały tez różnymi 
technikami piękne prace plastyczne, których motywem 
przewodnim było oczywiście drzewo. 

Samorząd Uczniowski
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Fundacja Nasza Ziemia
Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego 
ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” 
wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 
roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i że-
glarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariu-
szy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce 
akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meyszto-
wicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. „Sprzątanie świata 
– Polska to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem 
jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz ini-
cjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny 
wpływ na środowisko.” (cyt.) W bieżącej, 29 akcji udział wzię-
ła Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie. Nasi uczniowie wraz 
z nauczycielami zostali oficjalnie zarejestrowani w progra-
mie Fundacji Nasza Ziemia.

Autor: Agnieszka Naczk 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Polskiej 
Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września nie jest przy-
padkowa. To dzień urodzin Janiny Porazińskiej, autorki ksią-
żek dla dzieci i młodzieży.
Oto 10 powodów, dlaczego warto czytać na głos:
1) Głośne czytanie poprawia samopoczucie.
2) Rozwija wyobraźnię i wspomaga koncentrację.
3) Pogłębia wiedzę.
4) Głośne czytanie zwalcza nieśmiałość.
5) Głośne czytanie rozluźnia ciało.
6) Głośne czytanie dotlenia.
7) Głośne czytanie pomaga zwalczać ból.
8) Głośne czytanie chroni mózg.
9) Głośne czytanie zwiększa zasób słów.
10)  Głośne czytanie pobudza układ odpornościowy  

(gdy tekst jest śmieszny).
Autor: Agnieszka Naczk

CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 5
Pasowanie na ucznia klas pierwszych
30 września dzieci z klas pierwszych zostały uroczyście 
włączone do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. 
Najmłodsze dzieci z klas: 1a, 1b, 1c, 1d i 1e zaprezentowały 
się z jak najlepszej strony i udowodniły, że nie są już przed-
szkolakami, ale uczniami. Pani dyrektor Justyna Zabrodzka 
i pani wicedyrektor Ewa Ryś przedstawiły im bociana Stefka 
i wyjaśniły, że SP3 wyróżnia się na tle innych szkół tym, że 
na jej kominie znajduje się gniazdo bocianie. Imię bociana 
wzięło się oczywiście od patrona naszej szkoły - Stefana Że-
romskiego. Po krótkim wstępie pierwszoklasiści zaśpiewali 
piosenkę i recytowali wiersze. Ślubowali być godnymi Pola-
kami i wzorowymi uczniami. Następnie pani dyrektor paso-
wała każdego dużym ołówkiem na ucznia klasy pierwszej. 
Wszyscy otrzymali piękne dyplomy i upominki od rodziców. 

Tekst Barbara Mikuś, fot. Teresa Dopke

Dzień Komisji Edukacji Narodowej
13 października obchodzono Dzień Komisji Edukacji Na-
rodowej. Uczniowie ubrani w stroje galowe składali na-
uczycielom życzenia oraz dziękowali za ich pracę. Wszyscy 
mieli okazję uczestniczyć w uroczystych akademiach, pod-
czas których pani dyrektor Justyna Zabrodzka dziękowała 
pracownikom szkoły za poświęcenie i zaangażowanie w 
wykonywanie obowiązków. Niektórzy nauczyciele zostali 
wyróżnieni Nagrodą Dyrektora. Paniom Annie Mielewczyk 
– Haustein i Ewie Kolocińskiej przyznano Nagrodę Burmi-
strza Miasta Redy. Natomiast panie Hanna Zwierzycka, Ka-
tarzyna Kończak i Beata Zawal – Brzezińska, 12 październi-
ka odebrały w Gdańsku Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Podczas akademii nie zabrakło również części artystycz-
nej, przygotowanej przez panie Mirosławę Niewiadomską 
i Kamilę Markowską. Natomiast część taneczną przygoto-
wywały panie Maria Szymoniak i Anna Świstun. Na zakoń-
czenie akademii nauczyciele otrzymali piękne zakładki wy-
konane z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

Tekst i zdjęcie: Teresa Dopke
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Szkolenie z obsługi AED
14 października pracownicy uczestniczyli w szkoleniu na 
temat obsługi AED. Dzięki wygranemu projektowi Budżetu 
Obywatelskiego 2022, w redzkiej Szóstce zostanie zamon-
towany profesjonalny, automatyczny defibrylator. Żeby 
móc w pełni z niego skorzystać, wszyscy aktywnie uczest-
niczyliśmy w szkoleniu poprowadzonym przez ratownika 
medycznego. Uświadomiliśmy sobie, jak doskonały sprzęt 
otrzymaliśmy, jak bardzo jest on ważny i potrzebny w ta-
kich placówkach, jak szkoły, urzędy i inne. Defibrylator 
w naszej szkole zamontuje firma BOBIMIX. Będzie to model 
Defibrylator LIFEPAK® CR2.

aKa

Z inicjatywy Redzkiej Rady Seniorów, w porozumieniu 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Redzie, 
Urząd Miasta w Redzie udostępnił na stronie interne-
towej www.reda.pl link do pobrania pakietu o nazwie 
„Pudełko życia”. 

Pakiet do pobrania zawiera:
1)  KARTĘ INFORMACYJNĄ do samodzielnego wypełnienia;
2)  ARKUSZ MAŁY, który trzeba nakleić na pudełko, do które-

go wkładamy Kartę (pudełko dowolne i zorganizowane 
we własnym zakresie); 

3)  ARKUSZ DUŻY, który należy nakleić na lodówkę.
Pomysł społecznej akcji „Pudełko życia” polega na umiesz-
czeniu w specjalnie oznakowanym pudełku KARTY INFOR-
MACYJNEJ zawierającej najistotniejsze informacje o stanie 
zdrowia, chorobach i uczuleniach oraz dane kontaktowe do 
osób, które należy powiadomić w przypadku konieczności 
zabrania do szpitala itp. 

Pomysł nie jest nowy, w Redzie, wzorem akcji prowadzonej 
przez MOPS w Wejherowie, „Pudełko życia” było już rozda-
wane od 2014 roku przez tutejszy MOPS. Ostatnio redzcy 
Seniorzy otrzymali takie pudełka w październiku podczas 
SENIORIADY. 

Co z tym zrobić?
1.  Wydrukować KARTĘ INFORMACYJNĄ, ARKUSZ MAŁY i AR-

KUSZ DUŻY;
2.  Znaleźć pudełko (np. mydelniczkę lub inny pojemnik 

z wieczkiem) i nakleić na nie znak ARKUSZ MAŁY;
3.  Przeczytać dokładnie KARTĘ INFORMACYJNĄ, w razie wątpli-

wości skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu;
4.  Wypełnić KARTĘ INFORMACYJNĄ, włożyć ją do pudełka. 

Pudełko dokładnie zamknąć, a następnie umieścić je 
w lodówce, w łatwo dostępnym miejscu (np. na półce na 
drzwiach lodówki).

5. Na lodówkę nakleić znak ARKUSZ DUŻY.

Udzielając pomocy, służby medyczne będą mogły spraw-
dzić, czy na lodówce jest znaczek akcji i ewentualnie skorzy-
stać z zawartych w pudełku informacji, co może przełożyć 
się na szybsze i trafniejsze udzielenie pomocy. Akcja skiero-
wana jest do osób starszych, chorych i samotnych z terenu 
miasta Redy. Docelowo z pakietu może skorzystać każda 
zainteresowana osoba.

Dzień Pieczonego Ziemniaka.
23 września odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka. Po po-
łudniu uczniowie oraz ich rodzice, a także absolwenci szko-
ły (którzy nas odwiedzili), przyszli na boisko, gdzie najpierw 
odbyły się zawody sportowe. Wszystkie konkurencje były 
oczywiście z ziemniakiem w roli głównej. Oprócz zawodów 
na boisku miały miejsce również inne atrakcje. Można było 
pojeździć na koniach albo napić się świeżego soku z mar-
chewki lub jabłka. Dzieciom i młodzieży te soki smakowały. 
Atrakcje zapewniły nam Stajnia Pegaz, oraz Soki Salvit-Pri-
ma. Największą atrakcję święta stanowiły oczywiście pie-
czone ziemniaki! Już od rana przygotowywał je pan woźny. 
Dzieci i dorośli jedli je z ogromnym apetytem. Dzień Pieczo-
nego Ziemniaka zakończył się o 17:30. Był bardzo udany. 
Pogoda dopisała i wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. 

aKa
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„PUDEŁKO ŻYCIA”
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Zanim wyrzucisz, pomyśl 
- wykorzystanie żywności bez marnotrawstwa

kontrola zawartości lodówki i częstsze porządki 
- warto wprowadzić w lodówce nowe porządki, 
tak, aby nie wyrzucać jedzenia, które przeleżało 

na dolnych półkach. Kontrola zawartości lodówki 
obejmuje również pilnowanie terminów 

 Wyrzucając jedzenie, wyrzucamy pieniądze, ale także przyczyniamy się do 
degradacji środowiska. Marnotrawstwo żywności to bardzo poważny problem XXI 
wieku. Każdego dnia w naszych domach wyrzucamy jedzenie. W ten sposób 
marnowana jest również woda, energia i surowce wykorzystane we wszystkich 
etapach produkcji i dystrybucji żywności.
 Produkcja żywności jest jednym z tych czynników, które bardzo ingeruje
w otoczenie przyczyniając się także do szybszej degradacji środowiska. Globalnym 
problemem jest nadmierna konsumpcja, która mocno objawia się właśnie
w branży spożywczej.

Zdarza Ci się wyrzucać jedzenie? 
Oto kilka sposobów na efektywne wykorzystanie żywności bez marnotrawstwa:

planowanie zakupów - 
warto przygotować listę zakupów 

z produktami, które na pewno wykorzystamy 
w ciągu najbliższego tygodnia

jadłospis na kilka kolejnych dni - warto wprowadzić jadłospis, który 
będzie obejmował przynajmniej 2-3 najbliższe dni

mniejsze porcje z opcją dokładki -
warto nakładać na talerz mniejsze porcje, 

a gdy się nie najemy, zawsze możemy nałożyć 
sobie dokładkę

przechowywanie żywności na dłużej - 
dostępne jedzenie możemy zamrozić, wysuszyć, 

a także przeznaczyć na przetwory

dzień posiłków w koncepcji „Zero Waste” - przynajmniej raz w tygodniu możemy przygotować posiłek z pozostałych składników 
dostępnych w lodówce. To prosty sposób na to, aby uniknąć niepotrzebnego wyrzucania jedzenia.

udział w akcjach charytatywnych -
niewykorzystaną żywność (makarony, kasze, 
płatki oraz inne produkty zbożowe) możemy 

przekazać potrzebującym na zbiórkach żywności

rozwijanie wiedzy kulinarnej -
warto poznawać nowe przepisy przy użyciu 

produktów, które często zostają nam na zapas 

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  
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Wprowadzając sposoby na nie marnowanie jedzenia możesz zyskać wiele korzyści 
na co dzień. Dlatego zachęcamy, aby przynajmniej przez tydzień spróbować 
wdrożyć powyższe zasady. Dostrzegając liczne korzyści takiego stylu życia 
przekonasz się, że niemarnowanie jedzenia nie tylko przyczynia się do czystszego 
środowiska, ale również przynosi nam określone profity.
Oto niektóre z korzyści niemarnowania żywności: 
 ograniczasz wydatki na jedzenie,
 prowadzisz zdrowszą i lepiej zbilansowaną dietę,
 masz lepsze samopoczucie,
 osiągasz wyższą jakość życia obejmującą lepsze zdrowie i atrakcyjniejszą urodę,
 twoje starania zostają docenione przez obserwujące Cię otoczenie,
 posiadasz większy porządek w lodówce i szafkach kuchennych.

Zachęcamy do 
zapoznania się

z naszym 
komiksem z serii 

„EKO-Pami tnik. ę
Ucieczka”. 

dostepnym na 
stronie  www.kzg.pl

lub po 
zeskanowaniu 

kodu QR.

Jeśli musisz już wyrzucić 
żywność pamiętaj

o właściwej segregacji. 
Resztki żywności 

pochodzenia roślinnego np. 
obierki z warzyw i owoców, 
przetwory mączne: pizza, 

makaron, pierogi, pieczywo, 
nabiał i jego przetwory, 

słodycze, skorupki jaj, fusy 
po kawie i herbacie możesz 

wyrzucić do pojemnika
z napisem „ODPADYBIO”. 

Jeśli masz przydomowy 
ogródek możesz 
indywidualnie 

kompostować odpady 
kuchenne.
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