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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

Godziny Pracy Referatu Inwestycji 
i Inżynierii Miejskiej

poniedziałek – 8:00-15:00
wtorek – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW

środa – 8:00-15:00
czwartek – 9:00-17:00

piątek – 8:00-15:00

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 LVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 
5 stycznia 2023 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr LVIII/558/2023 w sprawie zmiany Uchwały 

LVI/541/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 listopada 
2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr prze-
biegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 
ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe.

2.  Uchwała nr LVIII/559/2023 o zmianie uchwały nr 
LVII/557/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 
2022 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2023 rok.

3.  Uchwała nr LVIII/560/2023 o zmianie uchwały nr 
LVII/556/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 
2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Redy. 

Podczas LIX sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 26 
stycznia 2023 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr LIX/561/2023 w sprawie zatwierdzenia pla-

nu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie na 
2023 rok

2.  Uchwała nr LIX/562/2023 w spawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Burmistrza Miasta Redy

3.  Uchwała nr LIX/563/2023 w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej w for-
mie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wielolet-
nim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023

4.  Uchwała nr LIX/564/2023 w sprawie podwyższenia kry-
terium dochodowego uprawniającego do przyznania 
pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego 
w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żyw-
ności dla osób objętych wieloletnim rządowym progra-
mem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

5.  Uchwała nr LIX/565/2023 w sprawie wprowadzenia pro-
gramu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia oso-
bom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy 
miasta Reda

6.  Uchwała nr LIX/566/2023 w sprawie uchwalenia Pro-
gramu Senioralnego dla Gminy Miasto Reda na lata  
2023-2027
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31 FINAŁ WOŚP 
ZAGRAŁ W REDZIE
29 stycznia 2023 roku to szczególna niedziela. Tego 
dnia w całym kraju już po raz 31 grała największa or-
kiestra świata – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
pod dyrekcją Jurka Owsiaka. 

Od samego rana na ulicach miasta spotkać było można 
młodzież z puszkami WOŚP. – Za organizacją finału stoi bar-
dzo wiele zaangażowanych osób. W pierwszej kolejności trze-
ba podziękować ponad 120 wolontariuszom z redzkich szkół 
i ich opiekunom. W tym roku grały z nami Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Szkoła 
Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Prywatna 
Szkoła Podstawowa im. Tonego Halika w Redzie – mówi Za-
stępca Burmistrza Miasta Redy Łukasz Kamiński – Redzki 
Sztab WOŚP to też osoby, które jednak jako ostatnie kończą 
pracę późną nocą licząc i rozliczając wszystkie środki zgroma-
dzone w trakcie Finału. Serdecznie dziękujemy Hannie Kwaśny, 
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7.  Uchwała nr LIX/567/2023 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użyt-
kownika wieczystego, nieruchomości oddanej w użytko-
wanie wieczyste

8.  Uchwała nr LIX/568/2023 w sprawie wyrażenia zgody 
na przekazanie nieruchomości gruntowej, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Redy w zamian za odszkodowa-
nie

9.  Uchwała nr LIX/569/2023 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowa-
nych nieruchomości gruntowych, stanowiących włas-
ność Gminy Miasta Redy

10.  Uchwała nr LIX/570/2023 o zmianie uchwały nr 
LVII/557/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grud-
nia 2022 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2023 
rok.

11.  Uchwała nr LIX/571/2023 o zmianie uchwały nr 
LVII/556/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grud-
nia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Redy.

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

Mateuszowi Kamińskiemu, Joannie Żaczek i Joannie Słuszew-
skiej-Grychcie za poświęcony czas oraz skrupulatne sumowa-
nie redzkiego wyniku.

Jak co roku w Fabryce Kultury w Redzie odbyła się licyta-
cja – w tym roku przekazano prawie 100 przedmiotów, 
więc było z czego wybierać! Na scenie można było zoba-
czyć: Grupę Wokalną Weroniki Korthals, Dzieci ze SP nr 3 w 
Redzie, Magdalenę Pilanowską, młodych artystów z Lotki 
– szkoły taneczno-akrobatycznej, zespół wokalny pod kie-
runkiem Barbary Tańskiej, dzieci z Przedszkola w Redzie, 
Martę Głodowską, Alę Milczewską, Rodzinę Adamsów, Old 
Tigers Blues Band i zespół Powroty. Nie zabrakło pokazu 
ratownictwa medycznego. Działała również kawiaren-
ka pod wodzą Marleny Jasińskiej, gdzie można było zjeść 
smaczne ciasta i wesprzeć WOŚP.

– Dziękujemy za zaangażowanie pracownikom Fabryki Kultu-
ry – mówi prowadzący redzki finał niezastąpiony tego wie-
czora licytator-dyrektor Tomasz Wiśniewski – W obsłudze 
finału pomagała także Młodzieżowa Rada Miejska ze swoimi 
opiekunami i zarazem członkami kierownictwa sztabu – Rado-
sławem Farionem oraz Łukaszem Kamińskim. 

W tym roku redzki sztab WOŚP pobił rekord zbiórki. Dzięki 
hojności mieszkańców zebrano ponad 67 tysięcy złotych, 
co jest najwyższym wynikiem w 22-letniej historii finałów 
w Redzie. Sumę 41 tysięcy złotych stanowią wpłaty Redzian 
do puszek naszych wolontariuszy. Wszystkim zaangażo-
wanym i darczyńcom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! SIEMA!

fot. Michał Kaczmarek
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Inwestycje drogowe nabierają tempa
Rozstrzygnięty został przetarg na miejską inwestycję pn.: 
„Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg 
powiatowych i gminnych w Redzie w roku 2023”.

Przebudowa ulicy Jodłowej i Topolowej zakończona 
Zakończono kompleksową przebudowę dróg Jodłowej i To-
polowej, które stanowią kolejny etap porządkowania infra-
struktury drogowej w Ciechocinie.
Gmina Miasto Reda pozyskała środki finansowe z Pro-
gramu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych” w wysokości prawie sześciu milionów zło-
tych na przebudowę dwóch ulic. W piątek 3 lutego ulice 
zostały oficjalne oddane do użytkowania.
Inwestycja polegała na przebudowie dróg przy jednoczes-
nym uporządkowaniu systemu kanalizacji deszczowej, 
której zadaniem jest przeciwdziałanie zalewaniu terenu 
w  razie nagłych silnych opadów deszczu. Na 550 metro-
wym odcinku ulicy Jodłowej wykonano jezdnię z betonu 
asfaltowego oraz jednostronny chodnik o szerokości 2 me-
trów. Natomiast na ulicy Topolowej wykonano jezdnię 
z kostki betonowej i jednostronny chodnik. Zastosowane 
technologie i materiały przewidują rozwiązania bazujące 

Ulica Jodłowa przed remontem 

Ulica Jodłowa po remoncie

Ulica Topolowa po przebudowie

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg powiato-
wych, gminnych, wewnętrznych, ciągów pieszych i ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy Miasto Reda, obejmujące 
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty 
nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania pio-
nowego dróg oraz regulację pionową studzienek, kratek 
i zaworów. Inna miejska inwestycja, która doczeka się rea-
lizacji to przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej 
na ul. Wiejskiej w Redzie. Zakres projektu obejmuje wy-
konanie kolektora deszczowego, przebudowę chodników 
po obu stronach ulicy oraz wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej fragmentu ul. Wiejskiej – od ul. Puckiej do ul. 
Brzozowej. To kolejny etap kompleksowej przebudowy 
sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicach Betlejem i Cie-
chocino, terenu o zlewni dróg ok. 40 ha. Przedsięwzięcie 
stanowi element zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z pro-
gramu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych w ramach którego Gmina Miasto Reda uzy-
skała Promesę Inwestycyjną Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w wysokości 4 275 000,00 zł.

na zasobach pochodzących ze środowiska naturalnego. 
Jest to działanie zgodne z zasadami zrównoważonego roz-
woju czyli dążące do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
i hałasu i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych, 
co wpisuje się bezpośrednio w plany strategiczne kraju, 
województwa, powiatu oraz w „Strategię Rozwoju Gminy 
Miasto Reda do roku 2030”.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 949 596,60 zł, z czego 
5 700 000,00 zł Gmina uzyskała z dofinansowania z progra-
mu „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWE-
STYCJI STRATEGICZNYCH – Edycja nr 1, ze środków Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19”.
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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Umowa na opracowanie koncepcji rewitalizacji 
i rozbudowy redzkiego parku podpisana
31 stycznia została podpisana umowa z autorem zwycię-
skiej pracy konkursowej na „Opracowanie koncepcji archi-
tektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Ro-
dzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie”.
Zwycięzcą projektu względem spełnionych kryteriów po-
stawionych w konkursie został pan Jarosław Zieliński pro-
wadzący działalność gospodarczą pod nazwą JAKA Archi-
tekci z siedzibą w Gdańsku. Praca pana Jarosława została 
najwyżej oceniona pod względem funkcjonalnym i prze-
strzennym, dla terenu objętego Konkursem. 
Założeniem projektu jest rewitalizacja wraz z rozbudową 
istniejącego Miejskiego Parku Rodzinnego, w szczególno-
ści przebudowa widowni, dojazdu do przystani kajakowej 
oraz psi park. Zaprojektowana koncepcja uwzględnia roz-
mieszczenie w części parku miejskiego: tężni, wodnego 
placu zabaw, zbiornika retencyjnego, strefy relaksu, urzą-
dzonej zieleni, zielono – błękitnej infrastruktury oraz małej 
architektury: oświetlenie, meble miejskie, śmietniki.
Przebieg rzeki Reda stał się główną inspiracją do projek-
tu. W koncepcji przyjęto założenia, tak aby ruch pieszy na 
terenie rozbudowy parku poruszał się równie płynnie jak 
woda. Początek nowych ścieżek rozpocznie się przy plaży, 
obejmując ją z dwóch stron. Następnie komunikacja odby-
wać się będzie zgodnie z nurtem rzeki, płynąc od atrakcji 
do atrakcji.

Ze względu na lokalizację i ilość elementów, nastąpi natu-
ralny podział parku na trzy strefy:
•  Strefę zachodnią – rozbudowywana. W tej części zapro-

jektowano: wodny plac zabaw, tężnie, budynek sanitaria-
tów, terenowy zbiornik na deszczówkę, strefę relaksu.

•  Strefę centralną – w tej części skorygowano geometrię 
placu pod scenę, geometrię placu przypołudniowej gra-
nicy oraz ścieżkę, która stanie się przedłużeniem ciągu 
pieszego z części zachodniej. Zmiana przebiegu ścieżki, 
oprócz płynnego połączenia dwóch stref, będzie miała 
na celu likwidacje schodów, tak aby w parku nie wystę-
powały bariery architektoniczne. Dodatkowo w części 
centralnej przewidziano uporządkowanie strefy grillowej 
oraz terenu przy przystani kajakarskiej. W celu spójne-

go połączenia ostrej krawędzi nabrzeża przystani z na-
turalnymi kształtami parku, zaprojektowano na terenie 
podesty i siedziska, których forma odpowiada geometrii 
nabrzeża przystani.

•  Strefę wschodnią – w tej części pozostawiono nie-
zmieniony charakter parku. Cichy i spokojny. Jedynie na 
skrzyżowaniu ścieżek parkowych wprowadzono nowe 
podesty z siedziskami.

Strefa centralna i wschodnia posiadają mocny akcent kom-
pozycyjny w postaci ścieżki po okręgu. W celu zrównowa-
żenia trzech stref, wprowadzono w części zachodniej klam-
rę – okrąg, który łączy w sobie wszystkie atrakcje będące 
w pobliżu.
Realizacja koncepcji rozbudowy miejskiego parku stanowi 
ważny aspekt z punktu widzenia rozwoju naszego miasta 
ponieważ wpisuje się ona w założenia wymiaru społeczno-
-przestrzennego Strategii Rozwoju Gminy Miasta Redy do 
roku 2030. Termin zakończenia prac projektowych plano-
wany jest na marzec 2024.

gr
af

. J
ar

os
ła

w
 Z

ie
liń

sk
i

gr
af

. J
ar

os
ła

w
 Z

ie
liń

sk
i

gr
af

. J
ar

os
ła

w
 Z

ie
liń

sk
i

REDA.pl • Miejski Biuletyn Informacyjny • 5 LUTY 2023



POŁĄCZENIE SIECI 
CIEPŁOWNICZEJ

WIĘKSZE DOTACJE 
W PROGRAMIE 
„CZYSTE POWIETRZE”16 lutego na granicy Rumi i Redy Prezydent Miasta 

Gdyni Wojciech Szczurek, Burmistrz Miasta Rumi Mi-
chał Pasieczny oraz Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński oficjalnie potwierdzili połączenie dwóch 
systemów ciepłowniczych: gdyńsko-rumskiego zarzą-
dzanego przez OPEC i redzkiego, którego właścicielem 
jest MPCK Koksik. 

Obecna sytuacja zmian cenowych na rynku ciepła jest 
bezprecedensowa. Sytuacja geopolityczna, problem z do-
stępem surowców, polityka klimatyczna, w tym rosnące 
ceny uprawnień do emisji CO2 oraz węgla i rosnąca inflacja 
spowodowały, że wiele mniejszych podmiotów ciepłowni-
czych w kraju nie jest w stanie poradzić sobie z bezpiecz-
nym i niezawodnym świadczeniem usług bez uzyskania 
wsparcia. W takiej trudnej sytuacji znalazł się MPCK Koksik, 
dlatego w ramach zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
ciepła dla mieszkańców Redy właściciele lokalnych przed-
siębiorstw ciepłowniczych podjęli decyzję o połączeniu 
obu systemów.

Z początkiem 2023 roku ruszyła nowa odsłona Progra-
mu. Przepisy obejmują m.in. podwyższenie progów 
dochodowych, znaczne zwiększenie wysokości dotacji 
oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinan-
sowanie.

Podwyższone zostały również progi dochodowe. Dofinan-
sowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicie-
lem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, gdy: 
•  dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 

135 000 zł – poziom podstawowy,
•  przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy 

wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym,

•  przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną od-
powiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw 
wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku go-
spodarstw jednoosobowych.

Wprowadzone zmiany znacząco zwiększają wysokość 
dofinansowań do działań poprawiających efektywność 
energetyczną budynków. Ocieplone domy z nowoczesny-
mi urządzeniami grzewczymi, to nie tylko mniejsze koszty 
ogrzewania budynku, ale także zdecydowana poprawa ja-
kości powietrza. Zmiany mają służyć promowaniu termo-
modernizacji jako skutecznej metody zmniejszania kosz-
tów ogrzewania. W nowej wersji Programu umożliwiono 
złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach 
Programu, m.in. w przypadku Beneficjentów, którzy wcześ-
niej otrzymali dotację na wymianę kotła, a planują reali-
zację termomodernizacji budynku. Możliwe będzie teraz 
wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, kom-
pleksowej termomodernizacji domu uzyskując wyższe do-
finansowanie. W dalszym ciągu jest także dostępna dotacja 
z  prefinansowaniem wprowadzona w połowie poprzednie-
go roku, czyli wypłata części lub całości dotacji przyznanej 
przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

W Urzędzie Miasta w Redzie wciąż działa punkt konsul-
tacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 
Zainteresowani mieszkańcy dowiedzą się, czy mogą 
skorzystać z dofinasowania, zostanie im także udzie-
lona pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowa-
nie i płatność.

Inwestycja polegała na zbudowaniu ok. 400 metrów pod-
ziemnego ciepłociągu, który połączył sieć redzką z siecią 
rumskiego i gdyńskiego OPEC-u. W miejscu łącznikowym 
powstał węzeł ciepłowniczy – element łączenia i automaty-
ki, który zarządza i kontroluje ciśnieniami, temperaturami 
i licznikami oraz zapewnia kontrolę w sposób zdalny.
Połączenie systemów ciepłowniczych jest wyrazem inte-
gracji gmin, a także dbałości o czystość atmosfery i ogra-
niczanie emisji CO2 na szerszą skalę. Docelowo oznacza to 
ograniczenie zużycia 11 tys. ton węgla oraz 23 tys. ton emi-
sji dwutlenku węgla do atmosfery rocznie.
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SREBRNA REDA

„Babcia, Dziadek i Ja”
Pierwszego dnia lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Redzie, studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gru-
py Teatralnej zaprezentowały krótkie widowisko „Babcia, 
Dziadek i Ja” z okazji minionego święta. Grupa stworzyła 
scenariusz i scenografię. Przybyłych do Biblioteki powita-
ła Pani dyrektor Katarzyna Zielińska przedstawiając plan 
najbliższych wyjazdów studentów UTW. 

Karnawałowe Biesiadowanie
8 lutego w tymczasowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie odbyło się 
Karnawałowe Biesiadowanie z Markiem Adamczykiem. 
Organizatorem spotkania była MBP w Redzie oraz Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Oprawę muzyczną wydarzenia przy-
gotował wieloletni mieszkaniec Redy, muzyk Marek Adam-
czyk. Było wspólne śpiewanie znanych i lubianych piosenek 
sprzed lat m. in.„Szła dzieweczka”; „W zielonym gaju”; „Ale 
to już było”; „Que sera sera”; „Jak szybko mijają chwile”. Po-
między utworami prowadzący opowiadał dowcipy. Zabawa 
przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Walentynki w Miejskiej Bibliotece Publicznej
14 lutego to wyjątkowy dzień dla wszystkich zakochanych. 
Uczestnicy spotkania obdarowali się liścikami z cytatami 
piosenek o miłości... „liścik ten do Ciebie piszę...” 

Za Tobą pójdę jak na bal...
Ten i wiele innych utworów mogliśmy usłyszeć podczas 
Balu Karnawałowego, na którym bawili się Seniorzy z Klu-
bu Senior+ w Redzie. Były tańce, śpiewy i moc dobrej zaba-
wy, a wszystko to dzięki naszym wspaniałym klubowiczom, 
którzy mają serce do zabawy bez względu na wiek. Dzięku-
jemy również naszym gościom, pani Teresie Tkaczyk, pani 
Jadwidze Pienczk, oraz pani Elżbiecie Lesner, a także pra-
cownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Re-
dzie. Szczególne podziękowania należą się również Panu 
DJ-owi za niezapomnianą zabawę. 

W programie były wspomnienia przodków, refleksje wy-
stępujących jako babcie, a zaczęło się od tańca prapra-
dziadków. W scenografii była również genealogia przodków 
z jednej linii od 1681 r. jednej z seniorek. Był śpiew, taniec 
i odczytane refleksje wśród przybyłych Babć i Dziadków – 
także przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie oraz Urzędu Miasta Redy. Kolejny raz Grupa Teatralna 
UTW pokazała że można miło i wesoło, spędzić czas.
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WAŻNE INFORMACJE O UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
1. DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Przypomina się, że na użytkownikach wieczystych cią-
ży obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu posia-
danego prawa użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Opłata 
płatna jest z góry za dany rok najpóźniej w terminie do 
dnia 31 marca każdego roku.

BONIFIKATY OD OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
I USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY
1.  Zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomoś-

ciami bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej przysługuje dla:

 1)  osób fizycznych, których dochód miesięczny na jed-
nego członka gospodarstwa domowego nie przekra-
cza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który 
opłata ma być wnoszona, jeżeli nieruchomość jest 
przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszka-
niowe. Osoby ubiegające się o udzielenie bonifikaty 
składają wnioski wraz z wykazaniem i udokumento-
waniem swojej sytuacji materialnej i rodzinnej (ilość 
osób, udokumentowane dochody tych osób). Udzie-
lenie bonifikaty może nastąpić wyłącznie przed upły-
wem ustawowego terminu wniesienia opłaty tj. przed 
31 marca bieżącego roku.

 2)  spółdzielni mieszkaniowych, tj. osobom, którym 
przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, spełniające 
warunki opisane wyżej, korzystają z bonifikaty w formie 
ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji 
budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wyso-
kości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spół-
dzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni 
lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do boni-
fikaty. O bonifikatę od opłaty rocznej występują spół-
dzielnie mieszkaniowe. 

2.  Zgodnie z art. 71 ust. 4 w/w ustawy na wniosek użyt-
kownika wieczystego, złożony nie później niż 14 dni 
przed upływem terminu płatności, tj. do dnia 17 marca 
2023r., przysługuje prawo ustalenia innego niż 31 dzień 
marca terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytko-
wania wieczystego, nie przekraczającego danego roku 
kalendarzowego.

2.  DLA PODMIOTÓW, POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMO-
ŚCI, CO DO KTÓRYCH NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCE-
NIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRA-
WO WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA

 
Przypomina się, że dotychczasowi użytkownicy wie-
czyści, którzy z mocy prawa stali się właścicielami 
nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia na rzecz 
Gminy Miasto Reda corocznych opłat z tytułu prze-
kształcenia. Opłatę należną za 2023 r. należy wnieść 
w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Na wniosek, złożony nie później niż 14 dni przed dniem 

upływu terminu płatności, właściwy organ może rozłożyć 
opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nie 
przekraczający danego roku kalendarzowego. Właściciel 
gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia 
opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie za-
miar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej 
do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednora-
zowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązu-
jącej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty 
jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okre-
su. Wniesienie opłaty jednorazowej uprawnia do ubiega-
nia się o bonifikatę – zgodnie z informacją opisana poniżej 
w punkcie 1 i 2. Informacje o obowiązku wnoszenia rocznej 
opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnosze-
nia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jedno-
razowo zawarte zostały w zaświadczeniu potwierdzającym 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności.

Bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształ-
cenia

1.  Ustawowa bonifikata od opłaty jednorazowej w wy-
sokości 99% przysługuje

•  osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, oraz tym, które uzyska-
ły orzeczenie przed ukończeniem 16 roku życia, lub za-
mieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami 
opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym 
tych osób.

•  członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w usta-
wie o Karcie Dużej Rodziny;

•  inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
ich rodzin; 

•  kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okre-
su powojennego w rozumieniu ustawy o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego; 

•  świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u  któ-
rych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które po-
wstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu (zgodnie z art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych) lub ich opiekunom prawnym; bę-
dącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspoka-
janiu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

2. Pozostałe bonifikaty
Osoby niespełniające ustawowych przesłanek do udzie-
lenia 99% bonifikaty mogą skorzystać z bonifikaty usta-
lonej przez Radę Miejską w Redzie, która wyraziła zgodę 
na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy 
Miasto Reda, w przypadku wniesienia opłaty jednorazo-
wej, osobom fizycznym lub spółdzielniom mieszkanio-
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wym, będącym:
–  właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzin-

nych lub lokali mieszkalnych, 
–  właścicielami stanowisk postojowych lub garaży,
Jeżeli opłata jednorazowa zostanie wniesiona do końca 
2023r. bonifikata wyniesie 50%. W każdym następnym 
roku, poczynając od roku 2024, wyżej wskazana wysokość 
bonifikaty zostaje obniżona o 5 %, co oznacza, że w 2024 
roku bonifikata wyniesie 45%, a w następnych latach bę-
dzie odpowiednio o kolejne 5% niższa.
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:
1)  brak zobowiązań finansowych wobec Gminy Miasto 

Reda, związanych z prawem użytkowania wieczystego 
nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia,

2)  brak sporów, w tym sądowych, pomiędzy użytkownika-
mi wieczystymi i Gminą Miasto Reda.

Wobec powyższego uprawnione osoby, zainteresowane 
zapłatą opłaty za przekształcenie jednorazowo, z uwzględ-
nieniem obowiązujących bonifikat winni:
1)  zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia 

opłaty za przekształcenie, w kwocie pozostającej do 
spłaty (w przypadku ubiegania się o bonifikatę wynika-
jąca z uchwały Rady Miejskiej w Redzie),

2)  osoby spełniające przesłanki do udzielenia 99% bonifi-
katy winny dołączyć stosowne dokumenty potwierdza-
jące w/w uprawnienia. 

O wysokości opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifi-
katy wnioskodawcy zostaną poinformowani w terminie 14 
dni, od daty zgłoszenia. Opłatę jednorazową należy wnieść 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w informacji. 

3.  DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, KTÓRZY PO 
DNIU 01 STYCZNIA 2019 ROKU ODDALI BUDYNEK 
MIESZKALNY DO UŻYTKOWANIA

 
Jeżeli po dniu 01 stycznia 2019 r. na gruncie będącym 
w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele miesz-
kaniowe, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie 
oddany do użytkowania w rozumieniu ustawy dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane – prawo użytkowania wie-
czystego tego gruntu przekształca się w prawo włas-
ności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do 
użytkowania. Właściwy organ wydaje zaświadczenie, na 
wniosek właściciela, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzy-
mania wniosku. 

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający od-
danie budynku mieszkalnego do użytkowania oraz dowód 
wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

Z tytułu w/w przekształcenia nowy właściciel gruntu pono-
si, na rzecz Gminy, opłatę w wysokości równej wysokości 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowią-
zującej w roku, w którym oddano budynek do użytkowa-
nia, płatnej przez okres 20 lat, w terminie do 31 marca każ-
dego roku. Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje z dniem 
1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastą-
piło przekształcenie. Opłata roczna z tytułu użytkowania 
wieczystego za rok, w którym nastąpiło przekształcenie, 

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i z tytułu 
przekształcenia należy wnosić na konto 

Urzędu Miasta w Redzie: 
Bank Millennium 

70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta w Redzie
tel. 58 678 80 34 

jest wymagalna w pełnej wysokości.
Przy przekształceniu w przedstawionym trybie obowiązu-
ją te same zasady co do: możliwości ustalenia innego ter-
minu zapłaty, rozłożenia opłaty na raty, wniesienia opłaty 
jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty, jak przy prze-
kształceniu opisanym w punkcie 2 informacji.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie 
można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami pod numerem telefonu nr 
58 678 80 34. 

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.

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
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Jak sprawnie przemieszczać się po Metropolii? Co 
zrobić by codzienne podróże były szybsze, komforto-
we, ale też przyjazne środowisku? Masz pomysł jak 
usprawnić transport? Weź udział w konsultacjach 
społecznych. Rusza drugi etap spotkań prowadzonych 
w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilno-
ści (SUMP), który obejmie cały Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). 

Od 6 do 24 marca odbędzie się dziewięć spotkań kon-
sultacyjnych. Każdy może wziąć udział, bez konieczności 
wcześniejszego zapisywania się. Spotkania będa obywać 
się on-line. SUMP dla metropolii jest realizowany przy 
współpracy 51 gmin i miast oraz 8 powiatów z Obszaru 
Metropolitalnego. W pracach biorą udział eksperci z za-
kresu transportu, mobilności, bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, przedstawiciele świata nauki oraz samorządów 
zrzeszonych w OMGGS. Duży nacisk położony jest na 
zaangażowanie mieszkańców jako przyszłych i obecnych 
uczestników ruchu. 

Co to jest SUMP?
Głównymi celami SUMP jest redukcja szkodliwych emisji, 
jakie są powodowane przez transport oraz wzrost bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i dostępności transpor-
tu zbiorowego. To także dokument, w którym znajdzie-
my informacje, gdzie powinien być wspierany transport 
pieszy, a gdzie rowerowy i samochodowy. Plan łączy 
wszystkie dostępne środki transportu, ale zawsze duży 
nacisk będzie położony na ochronę środowiska i zdrowie 
mieszkańców. Ideą projektu jest zapewnienie równego, 
sprawiedliwego dostępu mieszkańców do wszystkich ob-
szarów miast, gmin i powiatów, niezależnie od miejsca za-
mieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka trans-
portu, z którego dana osoba korzysta. Głównym celem 
wdrożenia planu jest poprawa jakości życia wszystkich 
mieszkańców OMGGS. 

Jakie proponujemy rozwiązania?
Głównym wyzwaniem jest integracja transportu. Jej brak 
prowadzi do sytuacji, w której w ramach OMGGS usługi 
przewozowe organizuje wielu przewoźników. Metropoli-
talny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) 
oferuje częściową integrację taryf, jednak możliwości pły-
nące ze współpracy gmin w zakresie organizacji połączeń 
mogłyby być znacznie szersze. Wyzwaniem staje się także 

WSPÓLNIE STWÓRZMY 
MOBILNĄ METROPOLIĘ

rosnący koszt i malejąca dostępność połączeń międzyg-
minnych. W efekcie rośnie ryzyko mniejszej liczby pasaże-
rów transportu zbiorowego oraz rośnie ruch samochodo-
wy, a wraz z nim korki i problemy z parkowaniem. 
Analizy codziennych podróży mieszkańców gmin OMGGS 
pokazują, że dziennie wykonują oni ponad 460 tys. po-
dróży do i z Trójmiasta. W większości są to podróże z gmin 
ościennych i poprawa połączeń na tych kierunkach po-
winna być celem zmian wdrażanych w ramach planu. 
Jedną z możliwych propozycji jest przeorganizowanie 
połączeń na terenie metropolii w ramach wspólnego fi-
nansowania przewozów przez gminy i Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego. Przekierowanie środków na naj-
bardziej kluczowe połączenia kolejowe i autobusowe, tzw. 
„linie metropolitalne”, pomogłoby w spięciu najbardziej 
newralgicznych kierunków transportowych w OMGG-
Sie, poprawę częstotliwości i dostępu usług. Przykładem 
działania mogłoby być współfinansowanie dodatkowych 
połączeń kolejowych lub nowych połączeń międzygmin-
nych, ważnych z perspektywy metropolii.
Jednym z pomysłów proponowanych w SUMPie jest utwo-
rzenie metropolitalnego lub regionalnego zarządu trans-
portu, który miałby takie działania umożliwić. 
Z perspektywy pasażera ważnym celem będzie rozwija-
nie infrastruktury pasażerskiej. Nowe środki unijne mogą 
pomóc w rozbudowie węzłów przesiadkowych i przystan-
ków zintegrowanych. Żeby były one dostępne i przyjazne 
dla użytkowników, koniecznie będzie jednak skoordyno-
wanie ich z sieciami rowerowymi, pieszymi i lokalnym 
transportem. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkania oraz 
do zgłaszania swoich uwag w trakcie spotkań. Tych, któ-
rzy nie mogą wziąć w nich udziału, zapraszamy do zapo-
znania się nagraniami ze spotkań oraz prezentacją, które 
będą dostępne na stronie:
https://www.metropoliagdansk.pl/sump

Uwagi i komentarze w terminie 6-26.03 można składać 
również mailem, a także tradycyjną pocztą na adres: 

maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl
Adres korespondencyjny: 

OMGGS ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

Projekt finansowany jest z Europejskich Funduszy Struk-
turalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko.
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KULTURALNA REDA

W ramach widowiska historycznego pt. Lekcja Histo-
rii” odbędzie się prezentacja Obozu Powstańczego 
gdzie odbywać się będą pokazy rekonstrukcyjne (Od-
lewanie kul – wraz z ogniskiem, pokaz haftowania, 
pokaz strzelania w szyku, klepania i ostrzenia kos, 
nabijania i strzelania z broni). 

Zapraszamy wszystkich do Fabryki Kultury na drugą 
edycję Festiwalu Modeli Kartonowych w Redzie!

W programie imprezy wystawa pełna własnoręcznie wy-
konanych kartonowych modeli, w tym statków i okrętów 
gdańskiego Wydawnictwa JSC, giełda modelarzy, konkurs 
modelarski i wiele innych! Impreza odbywa się w dniach: 
1-2 kwietnia 2023 w Fabryce Kultury, ul. Łąkowa 59a.
Więcej szczegółów na www.fabrykakultury.pl

Z miłości do zwierząt Fabryka Kultury jak co roku roz-
poczyna zbiórkę niezbędnych rzeczy. Tym razem nie-
siemy pomoc psim seniorom, podopiecznym Fundacji 
Projekt Kosma z Redy.

Zbieramy karmę weterynaryjną suchą i mokrą, środki 
czystości suplementy diety, w tym witaminy dla psich 
seniorów, i rzeczy typu ręczniki, koce, kołdry bez pierza, 
środki do dezynfekcji legowisk plastikowych. Zbiórka 
trwa do 29 marca 2023. Dary można przynosić do Fabry-
ki Kultury w godzinach pracy instytucji. Bardzo prosimy 
o odpowiedzialną pomoc. Szczegółową listę potrzebnych 
rzeczy można znaleźć na www.fabrykakultury.pl
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Zapraszamy na prezentację broni palnej, czarnoprocho-
wej z pokazem zasad ładowania i oddania strzału (rewol-
wer, karabin) oraz broni siecznej, z pokazaniem szyku 
bojowego i skuteczności danej broni (szabla, kosa). Każdy 
uczestnik będzie mógł z bliska obejrzeć mundury, repli-
ki broni powstańczych oraz wysłuchać opowieści histo-
rycznych i zrobić sobie zdjęcie z rekonstruktorami. Takie 
atrakcje czekają na gości, którzy wybiorą się 25 marca 
2023 r. w godzinach 11.00-16.00 do Parku Miejskiego 
w Redzie. Organizatorem jest Fabryka Kultury w Redzie. 
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Biura 
„Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powsta-
nie Styczniowe 1863–1864”.
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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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Pracownicy MOSiR Reda prowadzili półkolonie we współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Redy. 
Podczas 2 tygodni czyli 2 turnusów w zajęciach uczestni-
czyło łącznie 24 dzieci z terenu miasta Redy. Opiekunowie 
zadbali, aby wspólnie spędzony czas upłynął w przyjaznej 
atmosferze, a atrakcje przygotowane na każdy dzień zosta-
ły w pamięci uczestników. 

W dniach 16-17 stycznia tego roku przeprowadziliśmy zaję-
cia tenisowe dla dzieci o różnym stopniu zaawansowania. 
Zajęcia prowadzone były przez instruktora tenisa i odby-
wały się w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 w Redzie. 

Podczas ferii zimowych do dyspozycji mieszkańców Redy 
oraz okolicznych miejscowości było lodowisko. Cieszyło się 
ono ogromnym zainteresowaniem, a tafla lodu przygoto-
wana przez pracowników MOSiR zawsze była gotowa do 
przyjęcia chętnych na ślizgi. 

W dniach od 24 do 26 stycznia w ramach ferii zimowych 
przeprowadzona została akcja pod tytułem „Sportowy 
dzień w Twojej szkole” mająca na celu zachęcenie uczniów 
szkół podstawowych w Redzie do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju 
zabawach czy też grach, które miały na celu maksymalnie 
zaangażować wszystkich uczestników sportowego dnia. 

ZIMOWE PÓŁKOLONIE

ZAJĘCIA Z TENISA ZIEMNEGO

LODOWISKO

SPORTOWY DZIEŃ W SZKOLE
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CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

Dzień Babci i Dziadka
Było to niezwykle ważne wydarzenie dla przedszkolaków, 
ponieważ po długim czasie dziadkowie mogli osobiście 
przybyć do placówki. Po zaprezentowaniu swoich umiejęt-
ności artystycznych każdy wnuczek sprezentował swoim 
ukochanym dziadkom własnoręcznie wykonany upominek. 
Grupa VI „Bystrzaki” swój występ z inscenizacją wiersza 
Juliana Tuwima „Rzepka” zaprezentowała drugi raz przed 
dziećmi i pracownikami naszego przedszkola oraz dla spe-
cjalnie zaproszonych na tę okazję Seniorów z Klubu Seniora 
w Redzie. W dowodzie wdzięczności seniorzy wręczyli uro-
cze motylki dla małych artystów, a dzieci gościom samo-
dzielnie wykonane świeczniki. Taki rodzaj spotkań na stałe 
zagości w naszym kalendarzu, aby wpajać najmłodszym 
jak małymi gestami mogą sprawić przyjemność drugiemu 
człowiekowi. 

Karnawałowy tydzień
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 Anna Pawlak, Natalia Grabowska
Zdjęcia archiwum Przedszkola nr 2 w Redzie

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrał 29 
stycznia 2023 roku pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą!, 
Gramy dla wszystkich - małych i dużych!”. Reprezentacja 
dzieci z Przedszkola nr 1 w Redzie wystąpiła na scenie Fa-
bryki Kultury. W występie udział wzięły przedszkolaki z naj-
starszych grup: Sowy i Biedronki, gdzie zaprezentowały 
przed zgromadzoną publicznością cztery układy taneczne 
oraz zaśpiewały piosenkę w języku angielskim. Występy 
cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz zakończyły się 
gromkimi brawami. 

Tekst Sylwia Ciesielska

Wycieczka do Centrum Nauki Experyment
9 lutego w Przedszkolu nr 1 została zorganizowana wyciecz-
ka do Centrum Nauki Experyment w Gdyni. W Wycieczce 
wzięły udział dwie grupy przedszkolne: Żabki i Jeżyki. Dzie-
ci miały możliwość obejrzeć interaktywne wystawy oraz 
wziąć udział w zajęciach edukacyjnych na temat: „Mały 
chemik”. Celem zajęć było zapoznanie przedszkolaków 
z podstawowymi pojęciami z dziedziny chemii, poprzez ob-
serwację oraz przeprowadzanie pierwszych doświadczeń 
naukowych. Zajęcia rozbudziły dziecięcą ciekawość świata 
poprzez samodzielne eksperymentowanie.

Tekst Sylwia Ciesielska

CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 2
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fot. archiwum Przedszkola nr 1

fot. archiwum Przedszkola nr 2
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Walentynki w Przedszkolu
4 lutego całe nasze przedszkole świętowało Walentynki. 
Tego dnia – ubrani w czerwone i różowe kolory zapozna-
liśmy się z historią oraz zwyczajami dotyczącymi walenty-
nek. W tym roku również zorganizowaliśmy wspólną zaba-
wę związaną z tradycyjną wysyłką anonimowych kartek 
walentynkowych. Dzieci wraz z rodzicami zaangażowały 
się w samodzielne przygotowanie kartek dla swoich wybra-
nych sympatii i przyjaciół. 
Wszystkie niespodzianki z walentynkowej skrzynki zostały 
posegregowane, a następnie oficjalnie wręczone „walen-
tynkową pocztą”. Cieszymy się z dużego zainteresowania 
taką formą wspólnej zabawy, oraz dziękujemy wszystkim 
dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie.

Eliza Matejczyk

Bal Karnawałowy klas 1
Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych. 
Kolorowe stroje i skoczna muzyka- w takiej atmosferze ba-
wiły się dzieci z klas pierwszych, 7 lutego podczas balu kar-
nawałowego. Tegoroczna zabawa karnawałowa wzbudziła 
u najmłodszych uczniów naszej szkoły wiele radości. Pierw-
szaki z  dumą prezentowały bajeczne stroje. Był to dzień 
niecierpliwie oczekiwany przez wszystkie dzieci. Z wielką 
ochotą uczestniczyły w tańcach, zabawach i  konkursach. 
Dodatkową atrakcją podczas balu, były cudne balonowe 
atrakcje na życzenie dzieci oraz brokatowe tatuaże. Na 
twarzach wszystkich malował się uśmiech, który nie znikał 

Festiwal kolęd i pieśni
2 lutego 2023 w naszej szkole odbył się V Miejski Festiwal 
Obcojęzycznych Kolęd i Pieśni Świątecznych. W festiwalu 
udział brali soliści oraz zespoły. Wszyscy uczestnicy pięk-
nie zaprezentowali zróżnicowany, niejednokrotnie trudny 
repertuar. 
Wśród solistów 3 pierwsze miejsca zajęli:
• Miejsce 1 Antonia Woźniak kl IIe SP 4
• Miejsce 2 Gaja Stefaniak kl IIc SP 4
• Miejsce 3 Maciej Majweski kl IId SP 4
Wśród zespołów:
Miejsce 1 Agata Wińska, Pola Hejkowska, Zofia Biernat kl. 
Ib SP4; Miejsce 2 Krôsniata i Stolemë z Redë; Miejsce 3 
Wiktoria Szczypior,Martyna Daszewska, Zofia Sadłowska 
kl. IIa SP 4
Wyróżnienia zdobyli:
1. zespół Footballers z SP 2 w składzie Milosz Łupina, Jan 
Hnatow, Aleksander Śpiewak,Filip Skrzypkowski, Filip Bart-
nicki 2. Piotr Foremniak, Tymoteusz Szczepański, Przemy-
sław Brzeski kl. Ib SP 4

Tamara Brucka

CO SŁYCHAĆ W ZSP 1
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mimo chwilowego zmęczenia. Bal był okazją do zintegrowa-
nia dzieci i pozostawił wiele niesamowitych wrażeń.

Karolina Bąkowska
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Uczniowie ZSP2 w XXXI Finale WOŚP
W ostatnią niedzielę stycznia, odbył się XXXI Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo niezbyt zachęcającej 
pogody, ponad 40 uczniów ZSP2 wraz z opiekującymi się 
nimi nauczycielami, dzielnie kwestowało na ulicach Redy. 
Uzbierali razem 11 796,46 zł, co dało wynik niemal dwukrot-
nie wyższy, niż w ubiegłym roku.
W tym roku dochód ze zbiórki przeznaczony jest na sprzęt 
i leki pomagające w walce z sepsą. Koordynatorzy akcji ser-
decznie dziękują kwestującym uczniom za zaangażowanie, 
a wszystkim Darczyńcom – za okazane serce i ofiarność. 
Siema! 

Tekst i fot.: B. Jażdżewska

„Piękna Nasza Polska Cała”
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas integracyjnych 
wraz z nauczycielami E. Zielińską, M. Predroń-Rojek, W. Mo-
sińską wzięli udział w wymianie pocztówkowej w ramach 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „PIĘKNA NASZA 
POLSKA CAŁA”. Kartki z Redy trafiły do 25 szkół z całej Pol-
ski. Celem projektu było zapoznanie uczniów z różnymi re-
gionami Polski, nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych pla-
cówek oraz promowanie naszego regionu. Do naszej szkoły 
docierają pocztówki z zaznaczeniem współrzędnych danej 
placówki, uczniowie odczytują współrzędne, dzięki czemu 
mogą tworzyć mapę z zaznaczonymi miejscowościami. Wy-
miana pocztówkowa zapewnia naszym uczniom rewelacyj-
ną zabawę połączoną z poznawaniem różnych zakątków 
naszego kraju!

Tekst i fot.: W. Mosińska

Walentynki w grupie 0 a
14 lutego dzieci z grupy 0a obchodziły Walentynki - dzień 
przepełniony kolorem czerwonym, przyjaźnią i miłością. 
Dzieci kultywowały tradycje walentynkowe oraz budowały 
atmosferę przyjaźni. Był to dzień pełen zabaw związanych 
z tym świętem m.in. walentynkowe memory, sercowe do-
mino, łączenie połówek serc w pary. Ponadto, wykonywali-
śmy prace plastyczne oraz bawiliśmy się chustą i gumą ani-
macyjną. Największą atrakcją była poczta walentynkowa. 
Był to dzień miłych wrażeń!

Tekst i fot.: P. Kita, I. Oberzig

Pasowanie na czytelnika
Na początku lutego w naszej szkole odbyło się Pasowanie 
uczniów klas I na czytelnika biblioteki szkolnej. Pasowanie 
odbyło się w bibliotece szkolnej, a uświetnił je teatrzyk ku-
kiełkowy przygotowany przez uczniów klasy III b. Pierwszo-
klasiści obejrzeli również krótką prezentację: ”Jak powstaje 
książka” oraz wykonali wspólnie kilka zadań, mających wy-
kazać ich przygotowanie do roli czytelnika.
Po wprowadzeniu w magiczny świat książek i biblioteki, mali 
czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą 
szanować książki i zostali pasowani na czytelników naszej 
biblioteki. Wszyscy otrzymali prezenty: zakładki do książek 
i Wyprawki Czytelnicze (ufundowane przez Instytut Książki 
w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”). Każda 
klasa otrzymała dyplom i regulamin czytelnika.
Podsumowaniem uroczystości było wypożyczenie pierw-
szych książek z biblioteki.

Tekst: K. Rendaszka-Miotke, fot.: U. Kondratowicz

CO SŁYCHAĆ W ZSP 2
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31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W tym roku wolontariuszami byli: Marek Formella, Kinga 
Reimann, Rozalia Reszke, Kacper Klamann, Adrian Uścio, 
Przemysław Zbrzeźniak, Paulina Komorowska, Laura Bi-
zewska, Wiktoria Pranga, Zuzanna Bohucka, Marek Ryszew-
ski, Kacper Łapiński, Damian Gruba, Radosław Grabowski 
i Maja Chajęcka. Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: 
Marlena Formella, Anna Chojnacka, Manuela Mielke, Marta 
Szulc-Przybył i Agnieszka Hajkowicz.
Dziękujemy pracownikom szkoły za serce i duży wkład pra-
cy na rzecz Orkiestry. Składamy serdeczne podziękowania 
Panu Łukaszowi Kamińskiemu za współpracę oraz dzięku-
jemy Panu Pawłowi Chajęckiemu, którego moc pozytywnie 
wpływała na naszych uczniów oraz na darczyńców. Łączna 
kwota, którą udało się uzbierać naszym wolontariuszom 
wyniosła 4643,37 zł. 

Tekst i fot.: Agnieszka Hajkowicz 

Warsztaty ceramiczne – Krôsniãta
Uczniowie klas pierwszych, którzy uczęszczają na zajęcia 
języka kaszubskiego, wzięli udział w warsztatach cera-
micznych przeprowadzonych w naszej szkole przez panią 
Magdalenę Lidzbarską, artystkę i właścicielkę pracowni 
ceramicznej Aquamarine Ceramics z Rumi. Młodzi Kaszubi 
poznali historię i technikę lepienia z gliny. Każdy z uczestni-
ków wykonał swojego krasnala z gliny. Czas pracy rzemieśl-
niczej upłynął w przyjaznej atmosferze, dał artystom wiele 
radości i poruszył ich kreatywność. 

Tekst i fot.: Agnieszka Kaszuba

CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 5
Dzień Babci i Dziadka
W dniach 9,13 i 20 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 goś-
ciliśmy seniorów naszych rodzin. Klasy pierwsze i zerówki 
przygotowały program artystyczny z tańcami i piosenkami 
o babciach i dziadkach. Dzieci zaśpiewały także piosenkę 
z lat młodości naszych seniorów „Gdzie się podziały tamte 
prywatki”. Oprócz pięknych występów, dzieci przygotowały 
upominki, które wręczyły podczas słodkiego poczęstunku.

Tekst: Hanna Zwierzycka
Zdjęcia: Barbara Mikuś, Agnieszka Tatara

Sukcesy naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie 
Języka Angielskiego English High Flier
8 grudnia 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 
wzięli udział w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Angielskiego English High Flier, zaś po sześciu tygodniach 
– już w trakcie ferii zimowych, poznaliśmy jego wyniki. 
Test konkursowy, do którego przystąpiło dwadzieścioro 
uczniów klas 5-8 z SP3, był testem jednokrotnego wybo-
ru, obejmującym 30 zadań o różnym stopniu trudności z 
zakresu gramatyki i leksyki oraz znajomości elementów 
kultury krajów anglojęzycznych. 
W konkursie uczestniczyło ponad sześć tysięcy uczniów 
z 256 szkół z całej Polski; językowa rozgrywka wyłoniła 
dziewięćdziesięcioro laureatów, a pośród nich znalazło się 
troje uczniów z SP3, którzy doskonale uporali się z przygo-
towanymi zadaniami, wykazując przy tym solidną wiedzę i 
umiejętności: Tomasz Terlecki (5c), Tymoteusz Wróbel (5a) 
– zajmując 1 miejsce w województwie i 1 miejsce w kraju 
oraz Ida Figlarek (8d) – zajmując 1 miejsce w województwie 
i 6 miejsce w kraju. Cała trójka laureatów uhonorowana zo-
stała wartościowymi nagrodami rzeczowymi.
Na wyrazy uznania zasługują również uczniowie, którym 
przyznano wyróżnienia za uzyskanie bardzo dobrego wy-
niku: Michał Dusiński (8b) – 2 miejsce w województwie, Mi-
lena Kopczyńska (5a) – 6 miejsce w województwie, Nina Ku-
lińska (5a) – 7 miejsce w województwie, Hanna Stasiłowicz 
(5c) – 9 miejsce w województwie, Nadia Szordykowska (5b) 
– 11 miejsce w województwie, a także pozostali uczestnicy 
rywalizacji, którzy uplasowali się blisko czołówki.
Laureatom i uczestnikom English High Flier serdecznie gra-
tulujemy!

Tekst: Patryk Wielmowiec
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Certyfikat szkoły przyjaznej osobom niewidomym 
W tym roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy w kampanii 
społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” prowadzo-
nej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski na rzecz 
integracji osób z niepełnosprawnością wzrokową ze środo-
wiskiem ludzi widzących. W klasach odbyły się warsztaty, po-
gadanki i godziny wychowawcze. Odczytany również został 
list Adama, ucznia Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Słabowi-
dzącej i Niewidomej w Bydgoszczy. W odpowiedzi na prośbę 
zawarta w liście młodzież wzięła udział w zajęciach podczas 
których dzieliła się z nauczycielami swoimi przemyśleniami 
na temat możliwości i potrzeb osób z dysfunkcja wzroku. 
Działania te miały na celu uwrażliwienie dzieci na bariery, 
jakie w codziennym życiu mogą napotykać osoby niewido-
me lub słabowidzące ze względu na niedostateczne dosto-
sowanie otoczenia do ich potrzeb, jednocześnie zachęcając 
je do stworzenia przyjaznego środowiska, w którym nikt nie 
będzie czuł się wykluczony. Za udział w kampanii społecznej 
„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” otrzymaliśmy na rok 
szkolny 2022/2023 CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSO-
BOM NIEWIDOMYM.

Pierwsza pomoc – umiemy sobie poradzić
Uczniowie klas starszych w redzkiej SP 6 mieli okazję uczest-
niczyć w zajęciach z pierwszej pomocy przeprowadzonych 
przez ratownika medycznego Karola Szulta. Nauczyli się, 
kiedy i jak poprawnie wezwać pogotowie ratunkowe. Ra-
townik medyczny pokazał również, w jaki sposób udzielić 
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, nieprzytomnej 
z oddechem oraz jak przeprowadzić resuscytację krążenio-
wo-oddechową. Uczniowie mieli okazję spróbować udzielić 
pomocy poszkodowanemu w zasymulowanych sytuacjach.
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PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W REDZIE

Gmina Miasto Reda została zakwalifikowana 
do udziału w programach „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz 
„Opieka Wytchnieniowa” edycja - 2023 organi-
zowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy 
Miasto Reda będzie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Redzie. 

Źródłem finansowania w/w Programów są środki 
ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnoś-
ciowego na 2023 r. 

Informacji o szczegółach realizacji programów 
udziela MOPS Reda tel. 58 678 58 65.
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Zasady właściwego korzystania 
z kanalizacji sanitarnej

NIEODPOWIEDNIE UŻYTKOWANIE KANALIZACJI MA SWOJE KONSEKWENCJE:

Czy zdarzyło się wam wlać do toalety stałe resztki obiadu, olej, wrzucić zużyty patyczek higieniczny, płatek kosmetyczny, nawilżaną 
chusteczkę, włosy? Pozornie wszystko udało się spłukać...  więc gdzie „tkwi” problem? Kwestia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych 
określona została stosownymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisy 

zabraniają wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, nawet po wcześniejszym rozdrobnieniu. Dlatego też 
wrzucanie odpadów do toalety czy używanie w domach młynków koloidalnych jest sprzeczne z prawem.

Prawie wszystkie zatory i awarie 
( 9 0 - 9 5 %  p r z y p a d k ó w )  s ą  
spowodowane niewłaściwym 
wprowadzaniem do instalacji 
sanitarnych odpadów stałych.
Usuwanie awarii spowodowanych 
zatorami zwiększa koszty 
użytkowania systemu, a tym 
samym cen  odbioru ę
ścieków, za którą płacą
...sami mieszkańcy!

Każdy z nas swoim racjonalnym zachowaniem może mieć 
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces 
oczyszczania ścieków. Odpady segregujemy i wrzucamy do 
kosza lub przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki. 

 zatory
Przedmioty, nawet drobne mogą skutecznie zatkać wewnętrzną instalację w budynku. Może to doprowadzić do cofnięcia się         
ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu. Do zatoru może dojść również na dalszym etapie. Wtedy nieczystości, wylewają się na 
ulicę. Jeśli zator dotrze do oczyszczalni może zapchać pompy w pompowniach ścieków powodując poważne awarie.

 szczury
Resztki jedzenia w toalecie to wzrost populacji gryzoni w kanalizacji. Szczury to zwierzęta inteligentne. Kanalizacja bywa ich   
siedliskiem, a zwabione resztkami pożywienia rurami mogą dostać się nawet do mieszkań. Szczury to nie tylko przykry widok, ale 
również siedlisko groźnych chorób. Gdy próbują dostać się do resztek jedzenia niszczą sieć kanalizacyjną.

 skażenie i zagrożenie dla środowiska
Oczyszczenie ścieków to skomplikowany proces, który nastawiony jest na usunięcie substancji, które pochodzą z czynności 
gospodarczych (gotowanie, sprzątanie) i higieniczno-sanitarnych. Tymczasem do sieci trafia coraz więcej leków i chemikaliów,    
które zaburzają proces oczyszczania ścieków. Niebezpieczne odpady stwarzają zagrożenie dla poprawności działania urządzeń 
oczyszczalni, przebiegu technologii oczyszczania ścieków czego konsekwencją może być zanieczyszczenie środowiska.

 wydatki
Problem nieodpowiedniego korzystania z kanalizacji narasta. Usuwanie awarii zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym  
samym cenę odbioru ścieków, za którą płacimy my mieszkańcy!

CZEGO NIE WOLNO WRZUCAĆ 
DO TOALETY?

 pieluch jednorazowych, podpasek, tamponów,
 chusteczek nawilżanych, ręczników papierowych,
 patyczków i płatków kosmetycznych,
 waty, ligniny, środków opatrunkowych,
 leków, igieł, strzykawek,
 żwirku z kocich kuwet, 
 tekstyliów,
 opakowań foliowych,
 włosów, nitek dentystycznych,
 środków ochrony roślin, farb, lakierów, rozpuszczalników,
 olejów, tłuszczy, odpadów kuchennych,
 materiałów budowlanych, piasku, kamieni, popiołu.

Informacje nt. prawidłowych zasad postępowania
z odpadami znajdziesz na stronie internetowej 
swojego urzędu gminy lub na stronie www.kzg.pl
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