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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 LVII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 15 
grudnia 2022 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr LVII/548/2022 o zmianie uchwały w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miasto Reda.

2.  Uchwała nr LVII/549/2022 w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Polnej w Redzie.

3.  Uchwała nr LVII/550/2022 w sprawie przyjęcia Regula-
minu gospodarowania środkami finansowymi przezna-
czonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przed-
szkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

4.  Uchwała nr LVII/551/2022 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.

5.  Uchwała nr LVII/552/2022 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. 

6.  Uchwała nr LVII/553/2022 w sprawie udzielenia w 2023 
roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu na 
publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy.

7.  Uchwała nr LVII/554/2022 w sprawie udzielenia w 2023 
roku Gminie Wejherowo pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej do kwoty 60 000 zł.

8.  Uchwała nr LVII/555/2022 w sprawie zaciągnięcia 
w  2023 roku kredytu długoterminowego na sfinan-
sowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

9.  Uchwała nr LVII/556/2022 w sprawie przyjęcia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

10.  Uchwała nr LVII/557/2022 w sprawie Budżetu Miasta 
Redy na 2023 rok.

Szczegółowy zapis sesji dostępny jest pod adresem  
bip.reda.pl w dziale Transmisje Sesji Rady Miejskiej
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GORĄCA CZEKOLADA 
DLA MIESZKAŃCÓW 
REDY

TO MY! Reda 2022
Liczba mieszkańców:
31 grudnia 2021 – 25 124
31 grudnia 2022 – 25 076

W roku 2022:
•  w redzkim Urzędzie Stanu Cywilnego 

zawarto 159 małżeństw
•  urodziło się 226 dzieci
•  zmarło 191 mieszkańców Redy

Tegoroczny budżet zakłada 130 436 466 zł po stronie 
dochodów, po stronie wydatków 152 394 212 zł. 

Ostatnie dwa lata zmagaliśmy się z pandemią, w 2022 roku 
z wojną u naszych granic, napływem uchodźców, a także 
rosnącą inflacją, co oznacza wzrost wydatków właściwie 
w każdej dziedzinie funkcjonowania miasta. Począwszy od 
cen energii, poprzez ceny ciepła, kończąc na cenach usług. 
Dochody samorządów w poprzednim roku dramatycznie 
spadły czego przyczyną były zmiany w przepisach doty-
czących podatku PIT, który stanowi częściowy dochód dla 
naszej Gminy. Mimo tego staramy się myśleć i planować 
w przyszłość, podejmując działania, które przygotują Gmi-
nę w kolejnych latach do aplikowania o środki pomocowe.
Największą pozycję po stronie wydatków w budżecie sta-
nowi oświata i edukacyjna, gdzie opieka wychowawcza 
to ponad 44% w wydatkach bieżących miasta. Zaraz po 
oświacie plasują się wydatki dotyczące gospodarki komu-
nalnej, wynoszą około 30%. Pomoc społeczna i ochrona 
zdrowia to nieco ponad 14% zaplanowanych wydatków.
Do budżetu ujęto kontynuację inwestycji, które nie zostały 
w 2022 roku dokończone. Na 2023 rok uwzględniono prze-
budowę wraz z rozbudową Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
kotłowni na ul. Leśnej przy budynku komunalnym, przebu-
dowę dróg m. in. Wiejska, Spółdzielcza, Przemysłowa oraz 
Rolnicza. Nie mniej ważna jest termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1. Ponadto realizowane będą inwestycje w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego oraz przebudowa kanalizacji desz-
czowej.
Uchwała budżetowa na rok 2023 została przyjęta podczas 
LVII Sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 15 grudnia 2022 
roku przy czterech głosach wstrzymujących się.

Młodzieżowi radni oraz ich opiekunowie w święto Ob-
jawienia Pańskiego (Trzech Króli) przeprowadzili wśród 
mieszkańców akcję promującą działalność Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej. 

6 stycznia po południu, w Miejskim Parku Rodzinnym, rad-
ni rozdawali napotkanym spacerowiczom gorącą czekola-
dę i ciasteczka. Zaskoczeni mieszkańcy, a szczególnie dzie-
ci, reagowali bardzo pozytywnie.
To już drugi raz, gdy MRM częstuje mieszkańców ciepłą 
czekoladą. Cieszy fakt, że wzbudza to tak miłe reakcje i po-
zytywne komentarze napotkanych w parku osób.
Akcja ta może stać się tradycją. Młodzieżowa Rada pracuje 
w naszym mieście już 8 kadencję motywując młode spo-
łeczeństwo do zaangażowania w sprawy lokalne. Warto 
podkreślić, że całe przedsięwzięcie zostało przygotowane 
własnymi siłami, a najważniejszym jego celem było zwró-
cenie uwagi mieszkańcom na fakt, że samorząd lokalny to 
także działalność Młodzieżowej Rady.

JAKI BUDŻET 
W 2023 ROKU?
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Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest wy-
różnieniem dla osób, które przeżyły co najmniej 50 
lat w jednym związku małżeńskim. Aby go otrzy-
mać należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania małżonków. 

Wniosek o nadanie Medalu zostaje przesłany do 
Wojewody, który przekazuje go dalej do Kance-
larii Prezydenta. Zgłoszenie składa się w  tym 
roku, w którym osoby proponowane do odzna-
czenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przy-
pada w styczniu lub lutym można je składać po 
1 listopada roku poprzedzającego.

Jak co roku w grudniu redzcy harcerze przekazali wła-
dzom miasta Światełko Betlejemskie.

15 grudnia podczas III sesji młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Redzie na ręce zastępców burmistrza Haliny Grzeszczuk 
i Łukasza Kamińskiego, pani sekretarz Hanny Janiak oraz 
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miłosza Modzelew-
skiego trafił symbol pokoju, zapowiadający radość Świąt 
Bożego Narodzenia.

13 stycznia w Sali Obrad Urzędu Miasta w Redzie miała 
miejsce wystawa wszystkich nagrodzonych prac złożo-
nych w ramach konkursu na „Opracowanie koncepcji 
architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego 
Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw 
w Redzie”. 

Celem Konkursu było uzyskanie najkorzystniejszej kon-
cepcji architektonicznej, pod względem funkcjonalnym i 
przestrzennym, dla terenu objętego Konkursem. Oczeki-
wania względem projektu dotyczyły nowoczesnych roz-
wiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych, uwzględ-
niających atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a 
także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również 
w kontekście użytkowania. Zaprojektowane koncepcje 
miały uwzględniać wspomniane nowoczesne rozwiązania 
z uwzględnieniem możliwości ich udoskonalenia w przy-
szłości. Jednocześnie, ocenie podlegała realna możliwość 
wykonania zaproponowanej koncepcji. Jednym z założeń 
konkursowych było uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla 
wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różno-
rodnej funkcji rekreacyjnej, która ją uatrakcyjni. 

ŚWIATEŁKO
BETLEJEMSKIE

WIEMY JAK ZMIENI 
SIĘ REDZKI PARK

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Realizacja koncepcji rozbudowy miejskiego parku stanowi 
ważny aspekt z punktu widzenia rozwoju miasta ponie-
waż wpisuje się ona w założenia wymiaru społeczno-prze-
strzennego Strategii Rozwoju Miasta Redy do roku 2030. 
Nagrody przyznano trzem pracom, które uzyskały najwyż-
szą ocenę pod względem spełnionych kryteriów postawio-
nych w konkursie. 
I Miejsce – JAKA Architekci Jarosław Zieliński z Gdańska. 
Nagroda: kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto 
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wol-
nej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy 
konkursowej.
II Miejsce – Costa Project SP. Z o. o. Sp.K. z Gdyni, współ-
autorzy : Agnieszka Kwiatkowska, Agata Lessmann. Nagro-
da: kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto.
III Miejsce – ENONE ARCHITEKTURA Rafał Sokołow-
ski z  Pabianic. Nagroda: kwota pieniężna w wysokości 
10 000 zł brutto.
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Wraz z przywitaniem nowego roku, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Redzie powrócili do odmienionej 
placówki. Po blisko dwóch latach zakończyła się rozbu-
dowa szkoły. Budynek przybrał zupełnie nowy kształt 
w postaci dwóch brył przykrytych dwuspadowymi da-
chami i połączonych łącznikiem ze starszą częścią. Po-
wierzchnia nowej części szkoły wynosi 1700 m2.

W środę 11 stycznia odbyło się otwarcie nowego budynku 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie. W uroczystości uczest-
niczyli Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, jego 
zastępcy Halina Grzeszczuk i Łukasz Kamiński, radni mia-
sta Redy, ksiądz Fabian Tokarski oraz przybyli goście. Ofi-
cjalne otwarcie „Piątki” odbędzie się na przełomie maja-
-czerwca, podczas obchodów 30-lecia istnienia szkoły.

NOWA, WIĘKSZA 
„PIĄTKA”!

Rozbudowa „Piątki” była najważniejszą redzką inwestycją 
w roku 2022. Częściowo z powodu rosnącej liczby dzieci 
w  wieku szkolnym, a także z powodu reformy oświaty, 
przywracającej po latach ośmioklasowe szkoły podsta-
wowe, od 2018 roku nieustannie rozbudowujemy nasze 
redzkie szkoły. Pierwsza była Szkoła Podstawowa nr 2, na-
stępnie Szkoła Podstawowa nr 6, teraz przyszedł czas na 
„Piątkę”.
Nowe skrzydło szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym 
z częściowym podpiwniczeniem. W części środkowej, wyż-
szej i sąsiadującej z głównym wejściem do szkoły, znajdują 
się między innymi: pokój nauczycielski (wyposażony w an-
tresolę), jadalnia i świetlica. Część niższa jest częściowo 
podpiwniczona, znajdują się w niej pomieszczenia tech-
niczne oraz szatnia. 

Na parterze niższego obiektu usytuowany jest sekretariat, 
gabinety dyrekcji, administracji, zaplecze socjalne, gabinet 
terapii indywidualnej oraz oddziały przedszkolne z osob-
nym wejściem. Przedszkola są obecnie zupełnie wyodręb-
nione od reszty placówki. 
Na pierwszym piętrze nowego budynku mieści się 6 sal lek-
cyjnych wyposażonych w niezbędne zaplecze, bibliotekę 
i pomieszczenia socjalne. Stara i nowa część są połączone 
łącznikiem, w którym znajduje się główne wejście do szko-
ły. W budynku zamontowano również windę, w ramach 
ułatwienia dla osób mających problem z poruszaniem się. 

W naszej gminie zawsze stawiamy na rozwój najmłodszych 
mieszkańców. Przedszkola i szkoły stanowią nasze priory-
tety. Chcemy, aby młode pokolenie uczyło się w dobrych 
i  bezpiecznych warunkach. Dzięki rozbudowie szkoły za-
równo nasi uczniowie, jak i nauczyciele będą mieli więcej 
przestrzeni, a co za tym idzie również więcej komfortu i wy-
gody co pozytywnie wpłynie na zapewnienie bezpieczeń-
stwa i poprawi jakość zajęć prowadzonych w tej szkole.
Po przeprowadzonej rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 
5 w placówce tej będzie mogło się uczyć około 400 dzie-
ci, obecnie placówka ma 280 uczniów. Koszt inwestycji 
wyniósł ponad 11 mln złotych, z czego prawie trzy miliony 
stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych.
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

PLANOWANE INWESTYCJE 
I PROJEKTY W 2023 ROKU:
•  Przebudowa wraz z rozbudową Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Redzie
•  Budowa kotłowni wraz z instalacją CO w budynku 

komunalnym przy ulicy Leśnej 5d

•  Przebudowa kanalizacji deszczowej i drogi na 
ul. Wiejskiej (od ulicy Puckiej do Brzozowej)

•  Ulepszenie nawierzchni polegające na wykona-
niu utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami 
IOMB w Mości Błotach w Redzie

•  Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach Pod-
górnej, Ogrodowej i Cypriana Kamila Norwida

•  Opracowanie PT nowej części parku i rewitalizacji 
Miejskiego Parku Rodzinnego

•  Opracowanie PT Termomodernizacja Szkoły Pod-
stawowej nr 3 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 1

•  Opracowanie PT Zagospodarowania terenów gmin-
nych wzdłuż rowu „F” z wykorzystaniem rozwiązań 
błękitno-zielonej infrastruktury

•  Opracowanie PT budynku komunalnego przy 
ul. Gniewowskiej

•  Opracowanie PT rozbudowy i przebudowy budynku 
przy ul. Gdańskiej 55 wraz z poprawą efektywności 
energetycznej – Fabryka Rozwoju

•  Wykonanie projektu rozbudowy OSP o garaż dla po-
jazdu specjalnego i pomieszczenia dla załogi karetki 
ZRM

Ulica Orzeszkowej oddana do użytku
W grudniu 2022 roku ulica Elizy Orzeszkowej w Redzie zo-
stała oddana do użytku po remoncie.
To uczęszczana, dwukierunkowa droga gminna. Zakres 
robót był dość szeroki, obejmował zarówno jednostron-
ną budowę 235 metrów chodnika, jak i modernizację na-
wierzchni na odcinku ponad 400 metrów. Ulica posiadała 
wprawdzie obustronny chodnik, lecz jego stan po jednej 
stronie był niezadowalający co zostało aktualnie napra-
wione.
W ramach inwestycji stara nawierzchnia jezdni została ro-
zebrana, a nowa wykonana z mieszanki mineralno – asfal-
towej, o znacznie lepszych parametrach technicznych. 
Nowe warstwy bitumiczne zostały odpowiednio wyprofi-
lowane, aby zapewniały prawidłowe odprowadzenie wód 
opadowych. Wykonano korektę wysokościową wszyst-
kich elementów infrastruktury technicznej, zarówno stu-

Zakończono prace na ulicy Ogrodników
Przebudowa ulicy Ogrodników w Redzie trwała od wrześ-
nia. Zgodnie z planem droga została oddana do użytkowa-
nia z końcem 2022 roku.
W ramach zadania na około 900 metrowym odcinku uli-
cy Ogrodników od ulicy Torowej w kierunku Wejherowa, 
została wykonana jezdnia z płyt IOMB o szerokości 6 me-
trów oraz nakładka asfaltowa na ul. Torowej o powierzch-
ni około 670 m2. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki 
inicjatywie lokalnej przedsiębiorców i mieszkańców, którzy 
współfinansowali projekt. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł około 1 900 000 złotych.

W minionym roku w ramach utwardzeń tymczasowych 
płytami IOMB w naszym mieście wykonano około 1200 
metrów dróg m.in. ulice Michała Ogińskiego, Cicha oraz 
Azaliowa. Całkowity koszt tych inwestycji wyniósł około 
2 mln. Warto nadmienić, że ulica Michała Ogińskiego rów-
nież została wybudowana w ramach inicjatywy lokalnej.
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dzienek kanalizacyjnych i kratek wpustowych. Końcowym 
etapem prac było odtworzenie oznakowania poziomego 
jezdni.
Wymiana nawierzchni ulicy Orzeszkowej była inwestycją 
zaplanowaną, z racji stwierdzonego przez Gminę i sygna-
lizowanego przez użytkowników złego stanu technicznego 
drogi.
Zrealizowana inwestycja w istotny sposób poprawi stan-
dard życia mieszkańcom osiedla zlokalizowanego wzdłuż 
przebudowanej ulicy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
około 470 tysięcy złotych i został w całości poniesiony 
z miejskiego budżetu.
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Postępują prace na placu budowy nowej biblioteki
Zapraszamy do śledzenia na bieżąco postępów prac bu-
dowlanych na fotograficznych relacjach dostępnych na 
facebooku Biblioteki oraz na wystawie w tymczasowej sie-
dzibie w SP Nr 4.
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6 500 mieszkań podłączonych zostanie do gdyńskiej 
sieci ciepłowniczej.

25 stycznia 2023 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Cie-
płowniczo-Komunalnym „KOKSiK” w Redzie odbyło się 
spotkanie na którym podpisano umowę o dofinansowanie 
projektu pn. „Połączenie systemu ciepłowniczego MPCK 
„KOKSiK” z gdyńską siecią ciepłowniczą zasilaną z elektro-
ciepłowni PGE EC w Gdyni”.
MPCK „KOKSiK” Sp. z o.o. powstało w 1992 roku na majątku 
po zlikwidowanej budowie elektrowni jądrowej w Żarnow-
cu. Od 1995 roku miasto Reda posiada jego 100 % udzia-
łów. Nieduże, nowoczesne przedsiębiorstwo zaopatruje 
w ciepło ponad 12 tys. mieszkańców Redy. Ciągle się roz-
wija, dba o ekologię, wprowadza nowoczesne rozwiązania 
i stara się o różnego rodzaju dofinasowania w celu dosko-
nalenia swojej działalności. Efektem ostatnich działań, nie 
tylko Firmy, ale także na skutek licznych starań samorządu 
Gminy Miasto Reda jest właśnie uzyskanie preferencyjnej 
pożyczki z WFOŚiGW.
Realizacja tej inwestycji to duże wyzwanie techniczne. Mia-
sto Reda dba o ekologię, wprowadza nowoczesne rozwią-

LEPSZA JAKOŚĆ 
POWIETRZA 
W REDZIE!

STAWKA ZA 
WYWÓZ ŚMIECI 
W 2023 ROKU

zania, ciągle się rozwija. Zmniejszona zostanie emisja dwu-
tlenku węgla z komina w Redzie. Mniejsza będzie również 
opłata z tytułu konieczności zakupu uprawnień za emisję 
dwutlenku węgla. Projekt ten zapewni także bezpieczeń-
stwo energetyczne. Co do zasady ciepło przesyłane bę-
dzie siecią z Gdyni do Redy. Jednakże, gdy zaistnieje taka 
konieczność, z łatwością będzie można zmienić kierunki 
przesyłu z Redy do Gdyni. 
Koszt zadania „Połączenie systemu ciepłowniczego MPCK 
„KOKSiK” z gdyńską siecią ciepłowniczą zasilaną z elektro-
ciepłowni PGE EC w Gdyni” to 2,6 mln zł. Przedsięwzięcie 
zakończy się w kwietniu tego roku.

Informujemy mieszkańców Redy, 
że stawka za wywóz śmieci w 2023 

roku nie ulega zmianie. 
 
•  Opłata wynosi 27,00 zł od osoby za miesiąc, 

a  w  przypadku zadeklarowania kompostowania 
bioodpadpadów (dla zabudowy jednorodzinnej) 
24,30 zł od osoby miesięcznie.

•  Stawka jest jednakowa dla wszystkich mieszkań-
ców nieruchomości zamieszkałych i należy ją wpła-
cać bez wezwania.

•  Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obo-
wiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, wówczas „z urzędu” ustala się opłatę 
podwyższoną w wysokości 70 zł od osoby.
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SREBRNA REDA

18 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego oddział w Redzie.

Tradycyjnie członkowie oraz sympatycy oddziału Zrzesze-
nia Kaszubsko - Pomorskiego na kilka dni przez Bożym 
Narodzeniem uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym. Wy-
darzenie rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele św. 
Wojciecha w Redzie Ciechocinie, uświetniona występem 
folklorystycznego zespołu Redzanie. 
Następnie odbył się pochód, w którym uczestnicy spotka-
nia przeszli do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie 
zasiedli przy wigilijnym stole. Nie było końca życzeniom 
świątecznym, dzielono się opłatkiem i śpiewano tradycyj-
ne kolędy, w tym także w języku kaszubskim przy akompa-
niamencie Redzan. Całe spotkanie upłynęło w świątecznej 
i miłej atmosferze. 
W spotkaniu udział wzięli: poseł na Sejm RP Kazimierz Plo-
cke, Zastępca Burmistrza Miasta Redy Łukasz Kamiński, 
ks. proboszcz Fabian Tokarski i Pani Dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej Katarzyna Zielińska.

Próby grupy UTW trwają. Premiera już w lutym. 

Reżyserami i autorami scenariusza są aktorzy Teatru Miej-
skiego w Gdyni – Marta Kadłub i Maciej Wizner. Zaprasza-
my bardzo serdecznie.

Trwają również próby do nowego spektaklu reżysero-
wanego przez Piotra Biedronia, aktora Teatru Wybrzeże 
w Gdańsku. Będzie to już jego czwarta sztuka stworzona 
wraz z Grupą Teatralną Reda. Premiera zaplanowana jest 
na czerwiec 2023 roku. Zapraszamy.

14 grudnia słuchacze i sympatycy redzkiego Uniwersy-
tetu III Wieku spotkali się na wspólnym kolędowaniu. 

W tymczasowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w  części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 dla ze-
branych gości Grupa Artystyczna UTW przygotowała 
słowno-muzyczne, świąteczne przedstawienie. W trakcie 
uroczystości redzkie poetki pani Maria Prena i pani Bogu-
sława Gusman zaprezentowały swoje utwory. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta: zastępca 
burmistrza Łukasz Kamiński, sekretarz Hanna Janiak oraz 
radne Karolina Bochan i Violetta Sasiak-Mackiewicz, którzy 
wszystkim zgromadzonym złożyli życzenia bożonarodze-
niowe. Następnie odbyło się wspólne kolędowanie, które 
rozpoczęły grupy uczące się języków niemieckiego i an-
gielskiego wykonując po jednym utworze w tych językach. 
Pani Rosłana Ruszkowska zaśpiewała również tradycyjne 
kolędy w języku ukraińskim.
Spotkanie przebiegło w miłej i świątecznej atmosferze, do-
starczyło wszystkim wielu wzruszeń, które jeszcze bardziej 
zbliżyły uczestników do rodzinnego obchodzenia Świąt Bo-
żego Narodzenia.
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WIGILIJNE SPOTKANIE 
CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW 
ZKP W REDZIE

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
REDZKIEGO UTW

NIEBAWEM PREMIERA 
SPEKTAKLU KARNAWAŁOWEGO
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KULTURALNA REDA

•  ZGRANA REDA – otwarte spotkanie z nowoczesnymi gra-
mi planszowymi

11 LUTEGO 2023 | 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! 

•  WIECZÓR Z PIOSENKAMI EDITH PIAF – opowieść o jej 
życiu oraz wprowadzenie do tekstów piosenek prezen-
towanych w języku francuskim.

12 LUTEGO 2023 | 17:00 | BILET 40 ZŁ

Wykonawcami będą: Elżbieta Frączek – mieszkanka Łeby, 
uczestniczka Letnich Kursów Muzycznych, w klasie śpie-
wu Agaty Savy, II Mistrzowskich Warsztatów Wokalnych 
Elżbiety Zapendowskiej oraz „21 Dni Wokalnych Wyzwań” 
i „Wokalnej Alchemii” Agnieszki Hekiert. Andrzej Formela 
– absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Maria 
Formela – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
F. Chopina w Wejherowie. 

W tymczasowym lokalu biblioteki, który znajduje się 
w Szkole Podstawowej nr 4 odbywają się:

•  „CZYTANKI W ŚRODOWE PORANKI” - akcja skierowana 
do redzkich przedszkoli. 
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•  ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO SEMESTRU UTW – środa 1 lute-
go 2023. Godz. 11:30 – Decoupage; 14:00 – język niemiecki; 
godz. 15:30 – język angielski; godz. 16:30 – „Babcia, Dzia-
dek i ja” – spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

•  Akcja „Mała Książka Wielki Człowiek” – projekt Instytutu 
Książki mający na celu rozbudzenie zainteresowań czy-
telniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE CO SŁYCHAĆ 
W FABRYCE KULTURY
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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). 

 

 

do 136 200 tys. zł., nawet do 100 % poniesionych kosztów.
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SPORTOWA REDA
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ŚWIĄTECZNE BIEGI MALUCHA

TURNIEJ BAŚKI KASZUBSKIEJ
REDZKA LIGA SIATKÓWKI 
2 KOLEJKA 2022/2023

ROZBIEGANA REDA

29 grudnia na bieżni Stadionu Lekkoatletycznego przy Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie zorganizowano 
Świąteczne Biegi Malucha. Do zabawy zgłosiło się blisko 50 
uczestników reprezentujących Redę, Gdańsk, Gdynię oraz 
okoliczne miejscowości małego Trójmiasta Kaszubskiego. 

30 grudnia w restauracji Dobra Strefa rozegrano Świątecz-
ny Turniej Baśki Kaszubskiej. Do rywalizacji stanęło 10 za-
wodników. Po blisko trzech godzinach zmagań zwycięzcą 
został Stefan Bochentyn, który zwyciężył różnicą jednego 
małego punktu.

Na hali ZSP 1 w Redzie rozgrywaliśmy mecze Redzkiej Ligi 
Siatkówki sezonu 2022/2023. Rywalizacja odbywała się na 
poziomie 1 i 2 ligi. W 1 lidze 1 miejsce zajęła drużyna Gwoź-
dzie w parkiecie, dzięki czemu umocniła się na pozycji lide-
ra. Do 2 ligi spadła drużyna Dzięciołki. W 2 lidze pierwsze 
miejsce i kwalifikację do 1 ligi wywalczyła drużyna Karasu-
no.

Podsumowanie wyników:
Kobiety:
1. miejsce Angelika Guzicka – 169.84 km
2. miejsce Izabela Mielcarek – 166,24 km
3. miejsce Katarzyna Stankiewicz – 138,66 km
Mężczyźni:
1. miejsce Jarosław Tymiński – 327,33 km
2. miejsce Bartłomiej Płuciennik – 308,62 km
3. miejsce Wiesław Kwiatkowski – 220,42 km

W styczniu zakończono miesięczne wyzwanie biegowe 
„Rozbiegana Reda”. Celem tej akcji była popularyzacja bie-
gania wśród mieszkańców Redy.
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

Przedstawienie „Przygotowania świąteczne” 
W tym roku o cudowną świąteczną atmosferę zadbała gru-
pa VI. Podczas przedstawienia „Przygotowania świąteczne” 
artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali 
swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie oraz 
wokalne. Po pięknym występie otrzymali duże brawa od 
publiczności. Zwieńczeniem występu były życzenia świą-
teczne i noworoczne skierowane przez Panią Dyrektor do 
dzieci i pracowników przedszkola. 

 Tekst Katarzyna Nowaszczuk

Akcja „Szlachetna Paczka”
Przeprowadzona w Przedszkolu zbiórka dla wybranej ro-
dziny w ramach akcji „Szlachetna Paczka” zakończyła się 
pełnym sukcesem. Rodzina, która otrzymała paczkę na 
pewno przez długi czas będzie korzystała z uzbieranych 
darów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności 
przedszkolnej – rodzina, która każdego dnia walczy o lep-
sze jutro, otrzymała nadzieję i  możliwość do spokojnego 
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Dla koordynatorów 
zbiórki niezwykle ważne w okresie przedświątecznym jest 
uświadamianie naszych przedszkolaków jak cenna w życiu 
jest życzliwość względem drugiego człowieka oraz dobroć, 
która wypływa prosto z serca. 

 Tekst Katarzyna Nowaszczuk

Koncert muzyczny Art2you
12 stycznia odbył się kolejny koncert muzyczny zespołu 
Art2you. Tym razem wybraliśmy się w podróż obfitującą w 
magię. Dzieci odwiedziły świat czarodzieja Merlina, wikin-
gów oraz wróżek. Podróż koncentrowała się na znalezieniu 
odpowiedzi w jaki sposób można zostać „współczesnym 
rycerzem”. Dzieci przy akompaniamencie wyjątkowych in-
strumentów muzycznych jak: lutnia, cytra, flet poprzeczny, 
flet chiński, gitara mogły aktywnie uczestniczyć w zada-
niach muzycznych, które krok po kroku doprowadziły ich 
do odpowiedzi. Po fantastycznej, pełnej radości zabawy 
dzieci wspólnie doszły do wniosku, że wszystkie warto-
ści, które pozwolą im na bycie rycerskim są w ich sercach. 
Koncerty Art2you nie tylko dostarczają dzieciom doznań 
słuchowych, zabaw muzycznych czy poszerzają wiedzę 
o  instrumentach lecz wnoszą dodatkowe wartości, które 
rozwijają nasze dzieci również w sferze emocjonalnej. Cze-
kamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie i podróż.

 Tekst Hanna Joryn, fot. Małgorzata Latańska

„Magiczne święta Malwiny” w Teatrze Miniatura
16 grudnia przedszkolaki udały się do Teatru Miniatura 
w Gdańsku i obejrzały świąteczny spektakl pt. „Magiczne 
święta Malwiny”. Bajeczna sceneria oraz świąteczna atmo-
sfera i śpiewanie kolęd sprawiły, że wszyscy poczuli cudow-
ny, świąteczny klimat. 

Tekst Sylwia Ciesielska

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2
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Spotkanie z Mikołajem 
W grudniu do klasy 1E zawitał prawdziwy Mikołaj. Razem 
z  nim śpiewaliśmy kolędy i świąteczne piosenki. Każdy 
z nas miał okazję opowiedzieć Mikołajowi parę słów o so-
bie i swoich świątecznych marzeniach. Potem Mikołaj wrę-
czył wszystkim dzieciom słodycze i prezenty. Mieliśmy też 
okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, które uwieczniły te 
wspaniałe, wesołe i magiczne chwile. W klasach odbyły się 
również zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci pozna-
ły historię św. Mikołaja, oglądały filmy, śpiewały piosenki, 
tańczyły i wykonywały prace plastyczne różnymi technika-
mi. Tego dnia każdy pierwszoklasista otrzymał upominek 
i słodką niespodziankę. 

Tekst Ewa Borowska, Karolina Bąkowska

Jest taki dzień…
W klimacie Świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych 
świec w dniu 21 grudnia 2022 roku przed przerwą świątecz-
ną uczniowie ZSP 1 w Redzie po długiej przerwie spotkali się 
na auli aby celebrować ten piękny czas. Wśród licznie zgro-
madzonych obserwatorów uczniowie różnych klas przed-
stawili program artystyczny podkreślający wyjątkowość 
Świąt Bożego Narodzenia zatytułowany „Jest taki Dzień”. 
Pastorałki, kolędy i wiersze w wykonaniu uczniów wzrusza-
ły, cieszyły i wprowadzały magię na scenie. Przedstawienie 
miało charakter montażu słowno-muzycznego. Uczniowie 
starali się ukazać radość z Bożego Narodzenia wspólnie 
śpiewając kolędy i piosenki o tematyce świątecznej. Treść 
monologów dotyczyła przypomnienia najważniejszych wy-
darzeń i zwyczajów związanych z bożonarodzeniowym kli-
matem. Oprawę muzyczną w tym roku zapewnili uczniowie 
chóru szkolnego, którzy szlifują swoje umiejętności pod-
czas zajęć muzycznych. Na koniec Pani Dyrektor Dominika 
Kowaliszyn złożyła obecnym życzenia świąteczne. Piękne 
przeżycia i miłe doznania zawdzięczamy nauczycielom za-
angażowanym w to przedsięwzięcie tj. p. Barbarze Tańskiej 
i p. Ludmile Zysk.

Tekst Ludmiła Zysk

Współpraca klasy 1E z ZSP nr 1 z młodzieżą z PZS Reda
5 grudnia uczniowie z klasy 2ct, z sąsiadującej z nami szkoły 
– Powiatowego Zespołu Szkół, z nauczycielką Mają Stanisz, 
odwiedzili klasę 1 E. W ramach naszej współpracy, wspólnie 
wykonaliśmy piękne, świąteczne kartki. Zostały one prze-
kazane dla podopiecznych z Puckiego Hospicjum wraz ze 
świątecznymi życzeniami.
11 stycznia klasa 1E, skorzystała z zaroszenia Katarzyny 
Marczewskiej i mieliśmy przyjemność gościć w bibliotece 
PZS Reda.

Tekst i fot. Ewa Bobrowska

Wycieczka do Wielkiej Fabryki Elfów
Dzieci z grupy Jeżyków i Lisków postanowiły wybrać się do 
Wielkiej Fabryki Elfów, aby zwiedzić to tajemnicze miejsce 
i poznać Mikołaja. I całe szczęście, że tam dotarły! Bez ich 
pomocy nie udałoby się stworzyć magicznego eliksiru i ura-
tować magii świąt. 

Tekst Eliza Matejczyk

CO SŁYCHAĆ W ZSP 1
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Bale karnawałowe klas młodszych
Po 3-letniej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, 
do szkoły wróciła tradycja bali karnawałowych. W pierw-
szym tygodniu stycznia, dzieci z grup przedszkolnych 
i z klas I-III miały okazję poznać smak karnawałowej zaba-
wy. Szkoła przeżyła prawdziwą inwazję kolorowych wró-
żek, księżniczek, smoków, różnych zwierzątek, strażaków, 
rycerzy Jedi i innych barwnych postaci. Były sesje zdjęcio-
we, tańce i zabawy z animatorkami, poczęstunki w klasach. 
Dzieci bawiły się we własnych grupach, w klasach oraz 
wspólnie z innymi, na małej sali gimnastycznej, w grupach 
kilku klas. Był to dzień pełen atrakcji i radości. 

Tekst i fot. I. Oberzig

Dzień niepełnosprawności 
W grudniu świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych. Ma on na celu zwrócenie szczegól-
nej uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upo-
wszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla in-
ności. W tym roku obchodzimy również Jubileusz 100-lecia 
istnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grze-
gorzewskiej. Uchwałą Sejmu rok 2022 został ogłoszony 
w Polsce Rokiem Marii Grzegorzewskiej. W ramach szkol-
nych obchodów w klasach odbyły się pogadanki i projek-
cje filmów. Zorganizowaliśmy wystawę tematyczną oraz 
kącik, w którym dzieci mogły przekonać się, co czują, jak 
funkcjonują osoby niepełnosprawne. Przygotowane rekwi-
zyty uświadamiały, jakie trudności muszą na co dzień po-
konywać osoby słabo widzące czy cierpiące na dysfunkcje 
układu ruchowego. 

Tekst i fot. W. Mosińska

Kaszubskie „gwiżdże” 
Rok 2022 zakończyliśmy w szkole tradycyjnymi spotkania-
mi wigilijnymi w klasach i spotkaniami kolędowymi w gru-
pach klas młodszych i starszych. Dodatkową atrakcją był 
występ kaszubskich „gwiżdży”, przygotowany przez ucz-
niów uczęszczających na zajęcia języka kaszubskiego pod 
opieką Janiny Czerwionke. Wszyscy uczniowie naszej szko-
ły mieli okazję zobaczyć i poznać ten zwyczaj panujący na 
Kaszubach. Mimo, że przedstawienie było w całości zagra-
ne w języku kaszubskim, nikt nie miał problemu ze zrozu-
mieniem tekstów, a młodzi aktorzy byli gorąco oklaskiwani 
przez społeczność uczniowską. 

Tekst i fot. J. Czerwionke

Klasy III d i IV b w Teatrze Muzycznym
8 grudnia klasa III d i IV b pod opieką nauczycieli wybrały się 
do Teatru Muzycznego w Gdyni na przepiękny spektakl tea-
tralny pt. „Piotruś Pan”. Niezwykły familijny spektakl zreali-
zowany był w technologii 3D. Dzieci zachwycone były India-
nami chodzącymi z pochodniami na widowni oraz Piratami, 
którzy wjeżdżali ogromnym statkiem na scenę. Uroczy pies, 
grający jak prawdziwy aktor, wielki krokodyl to tylko jedne 
z wielu atrakcji tego przedstawienia. Piękna scenografia, 
zmieniające się plany, żywa akcja, wspaniali śpiewający 
i tańczący aktorzy – to tradycyjne atuty gdyńskiego teatru. 
Uczniowie z nadzieją czekają na kolejne spotkanie z kulturą 
w Teatrze Muzycznym.

Tekst i fot. J. Słuszewska-Grychta

CO SŁYCHAĆ W ZSP 2
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Wigilia szkolna
22 grudnia, wszystkie klasy w jednym miejscu i czasie, usiad-
ły do wigilijnego stołu. Wspólne świętowanie rozpoczęła 
Pani Dyrektor: Monika Halczak – Lewandowska, życząc: 
zdrowych, spokojnych świąt oraz wszelkiej pomyślności. 
Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem. Po poczęstun-
ku, każda z klas zaśpiewała przygotowane wcześniej, kolę-
dy i piosenki świąteczne. Na koniec Święty Mikołaj rozdał 
każdemu z uczniów upominek. Niespodzianką dla uczniów 
była kolęda „ Przybieżeli do Betlejem” zaśpiewana przez 
wszystkich nauczycieli.

Tekst Agnieszka Naczk

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2022
9 grudnia odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Stoi-
ska przygotowały: Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, 
Świetlica, Zerówka i Przedszkola. Nie zabrakło atrakcji dla 
najmłodszych, czyli kącika rysowniczego, foto budki oraz 
malowania twarzy. Wieczór uprzyjemniły występy tanecz-
ne uczniów pod okiem Pani Katarzyny Orzechowskiej, 
a także występ „Zespołu Redzanie” pod opieką Pana Mar-
ka Czarnowskiego, a także nie zabrakło tradycyjnych kolęd 
śpiewanych przez uczniów.

Tekst Joanna Samorajczyk

CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 5
Pomaganie jest piękne…
W okresie świątecznym, społeczność szkolna z SP3 wsparła 
darami Oddział Dziecięco-Młodzieżowy WSP w Gdańsku. 
W akcję zaangażowali się uczniowie i rodzice całej szkoły. 
Świetliczaki tworzyły piękne kartki świąteczne podczas 
warsztatów, które poprowadziła pani Justyna Miloch. 
Życzeń było tak dużo, że na pewno każdy młody pacjent 
szpitala został nimi obdarzony i poczuł, że jest ważny i ktoś 
o  nim myśli. Do życzeń dołączono materiały plastyczne, 
które są wykorzystywane podczas różnych zajęć na oddzia-
le. Zbierano też słodycze, aby umilić dzieciakom czas świąt, 
który musiały spędzić w szpitalu z dala od domu. Odzew był 
niesamowity. Uzbierano trzy duże kartony słodyczy i tyle 
samo artykułów plastycznych. Wszystko trafiło na oddział. 
Pani oddziałowa była wzruszona szczodrością i pięknym 
gestem. 

Tekst i fot. Izabela Jarzębska-Pawłowska 

XXVII Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy w Redzie
Już po raz 27 uczniowie redzkich szkół uczestniczyli w Miej-
skim Konkursie Bożonarodzeniowym. Po latach pandemii, 
kiedy korzystali głownie z komputerów powracają konkur-
sy, w których muszą wykazać się kreatywnością i umiejęt-
nościami manualnymi. Organizatorem była Szkoła Pod-
stawowa nr 3 i Fabryka Kultury w Redzie. W tegorocznym 
konkursie zaplanowano 5 zadań dla różnych kategorii wie-
kowych. Ze wszystkich redzkich szkół wpłynęło łącznie 247 
prac, w tym 24 ubranka dla maskotek, 29 ozdób z piernika, 
78 wieńców, 23 zabawki z materiałów recyklingowych i naj-
więcej, bo 93 kartki ozdobione techniką quillingu. Gratulu-
jemy wszystkim laureatom i mamy nadzieję, że tak piękne 
prace zobaczymy również w kolejnych edycjach konkursu 
bożonarodzeniowego.

Tekst Beata Zawal-Brzezińska, fot. Teresa Dopke
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W zimowym nastroju
Uczniowie redzkiej Szóstki bardzo lubią wykonywać wszel-
kiego rodzaju prace plastyczne. Dzięki takim „dziełom” zima 
staje się bardziej kolorowa i pachnąca. Tak też było i tym 
razem. Powstały piękne stroiki oraz pachnące ozdoby zro-
bione z pomarańczy i goździków. Emocji i radości przy wy-
konywaniu prac było co nie miara ale satysfakcja ogromna.

Projekt „MISTRZYNI SZYMBORSKA”
Wisława Szymborska jest patronką roku 2023. Redzka 
Szóstka postanowiła włączyć się w obchody 100. rocznicy 
urodzin noblistki, poprzez udział w tym Ogólnopolskim Pro-
jekcie Edukacyjnym, który skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych polskich i polonij-
nych. Ma na celu upamiętnienie roku Wisławy Szymborskiej 
poprzez prezentowanie twórczości poetki.
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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.
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BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV I AGD 
BEZPOŚREDNIO Z DOMÓW I MIESZKAŃ

PAMIĘTAJ!

!
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

Przy zakupie nowego sprzętu, jego dystrybutor ma ustawowy 
obowiązek nieodpłatnego odbioru tego samego rodzaju 
zużytego sprzętu w miejscu jego dostawy – co oznacza, że przy 
zakupie nowego sprzętu w sklepie można w nim pozostawić 
nieodpłatnie taki sam stary sprzęt, a przy sprzedaży wysyłkowej 
dostawca ma obowiązek odebrać taki sam stary sprzęt z domu 
–  r ó w n i e ż  n i e o d p ł a t n i e  [ p o d s t a w a  p r a w n a :
ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

  to odpad niebezpieczny, zawierający Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) 
substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Dlatego by pomóc mieszkańcom  bezpłatnie odbieramy 
duże elektroodpady (sprzęt RTV oraz AGD) z domów i mieszkań. To jedna z usług świadczonych przez 
nasz Związek. Już dziś zadzwoń i zgłoś odbiór sprzętu.

CO ODBIERAMY?
Wyłącznie kompletny, duży sprzęt RTV i AGD tzw. elektroodpady o wadze jednego sprzętu od 20 kg do 60 
kg, tj. lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, itp. Zgłoszenie kilku elektroodpadów 
o małej wadze nie jest podstawą do przyjęcia zgłoszenia, nawet gdy w sumie ich masa przekroczy 20 kg.

Zgłoszenia telefonicznie przyjmujemy w godzinach  7.30–15.30 od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

 Sprzęt musi znajdować się w miejscu dozorowanym, 
bez możliwości dostępu osób postronnych
(w mieszkaniu, domu, piwnicy, garażu itp.). 
Elektroodpady wystawione wcześniej przed dom/blok, 
przy pergoli śmietnikowej nie zostaną zabrane.

 Zużyte urządzenie należy wcześniej odłączyć od prądu
i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być 
rozmrożona, pralka i zmywarka bez wody). Należy 
także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy
np. szuflady i drzwiczki, zwinąć kable oraz dokonać 
wymontowania sprzętów z zabudowy.

 Kierowcy przyjeżdżający po sprzęty nie świadczą usług 
jego demontażu z zabudowy.

 O terminie i godzinie przyjazdu kierowców, mieszkańcy 
będą informowani telefonicznie dzień przed 
przyjazdem. Czas oczekiwania na realizację usługi 
odbioru jest zależny od ilości zgłoszeń w danej 
gminie/dzielnicy miasta.

Więcej informacji na temat gospodarki 
odpadami oraz wskazówek jak postępować ze 
z u ż y t y m  s p r z ę t e m  e l e k t r y c z n y m
i elektronicznym znajdziesz na naszej stronie

Zbiórka nie dotyczy elektroodpadów pochodzących
z działalności gospodarczej ! ! ! 

www.kzg.pl
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