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Drodzy Mieszkańcy Redy! 
Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, 

pogody ducha, wiary i miłości. 
Życzymy, aby ten czas przyniósł Państwu radość, 
pokój oraz wzajemną życzliwość. By każdy z nas 

mógł znaleźć odpoczynek przy rodzinnym stole, aby 
chwile spędzone w gronie najbliższych dodały otuchy 

i pozwoliły przezwyciężyć największe trudności.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Okrój 

oraz Radni

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński

oraz pracownicy Urzędu
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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 LX sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 23 lu-
tego 2023 roku podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr LX/572/2023 o zmianie Uchwały nr 

IV/46/2019 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie powoła-
nia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie

2.  Uchwała nr LX/573/2023 w sprawie przystąpienia do 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
- edycja 2023 

3.  Uchwała nr LX/574/2023 w sprawie przystąpienia do 
Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023

4.  Uchwała nr LX/575/2023 w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie 
są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych lub osadników w insta-
lacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transpor-
tujące nieczystości ciekłe z terenu Gminy Miasto Reda.

5.  Uchwała nr LX/576/2023 w sprawie określenia stawki 
za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do 
ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o któ-
rych mowa w art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 i 4a ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

6.  Uchwała nr LX/577/2023 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.

7.  Uchwała nr LX/578/2023 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.

Szczegółowy zapis sesji dostępny jest pod adresem  
bip.reda.pl w dziale Transmisje Sesji Rady Miejskiej
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MŁODZI RADNI 
Z ŻYCZENIAMI NA 
DZIEŃ KOBIET

REDA UCZCIŁA 
PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH
W Redzie w ramach XI edycji Biegu Tropem Wilczym, 5 
marca biegacze pokonali trasę niecałych 2 kilometrów 
po ulicach miasta.

W 2011 roku, dzień pierwszego marca został ustanowiony 
świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”. Jest to święto poświęcone żołnierzom 
polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowie-
ckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przed-
wojennych granic RP. Po raz pierwszy Tropem Wilczym 
biegacze ruszyli w roku 2013, w okolicach Zalewu Zegrzyń-
skiego. Wtedy biegło około 50 osób.
Organizatorem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest 
Fundacja Wolność i Demokracja, partnerami imprezy byli 
The North Event, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, 
radni Rady Miejskiej w Redzie, Urząd Miasta Reda oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Trasa biegu, na symbo-
licznym dystansie 1963 metrów, biegła od skateparku przy 
ul. Tenisowej, do mety w parku w Ciechocinie. Na starcie 
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Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w towarzystwie swo-
jego opiekuna Radosława Fariona, wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej Andrzeja Byczkowskiego i zastępcy burmi-
strza Łukasza Kamińskiego rozdawali kwiaty wszystkim 
napotkanym Paniom świętując Dzień Kobiet w Miejskim 
Parku Rodzinnym oraz na ulicach miasta. Jeszcze raz 
wszystkiego najlepszego Drogie Panie!

fot. Sebastian Browarczyk

przedstawiony został krótki rys historii żołnierzy wyklę-
tych, a sygnał do startu dał Zastępca Burmistrza Miasta 
Redy Łukasz Kamiński.
Jako pierwszy na mecie zameldował się Konrad Stawicki, 
uczeń PZS 4 w Wejherowie. Najszybszą kobietą okazała się 
Paulina Schmidt, a najmłodszym uczestnikiem w kategorii 
dzieci, Tomasz Kowalski, oboje z UKS Jedynka w Redzie-
-Lekkoatletyka. Gratulujemy!
Każdy uczestnik otrzymał na mecie wyjątkowy medal oko-
licznościowy. Za wręczanie medali oraz organizację od-
powiedzialni byli radni: Sebastian Kozioł, Krystian Melcer, 
Mateusz Richert, Leszek Hebel oraz Andrzej Byczkowski. 
Ponadto w parku na wszystkich biegaczy czekała pyszna 
grochówka, ciepła kawa i herbata.

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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INWESTYCJE MIEJSKIE 

Roboty budowalne przy budynku komunalnym
 w Redzie
Prace w budynku komunalnym przy ul. Leśnej 5d w Redzie 
nabierają tempa.

W grudniu 2022 roku rozpoczęto budowę kotłowni wraz 
z instalacją CO w budynku komunalnym. Zadanie polega 
na rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego o budynek kotłowni gazowej o mocy 69 kW, 
która zapewniać będzie ciepło istniejącemu budynkowi na 
działkach 746/26 i 745/16 obr. 01 oraz wykonanie instalacji 
C.O. zewnętrznej i wewnętrznej dla 36 lokali.
Na tym etapie prac wykonano stan surowy otwarty bu-
dynku kotłowni, wykonawca wymienił izolację termiczną 
ze styropianu na wełnę mineralną na ścianie przylegającej 
do kotłowni. W mieszkaniach zamontowano wewnętrzne 
instalacje c.o.Nowe źródło ogrzewania znacznie podniesie 
poziom bezpieczeństwa mieszkańców z uwagi na wyelimi-
nowanie źródeł emisji tlenku węgla jak również komfort 
używania mieszkań.
Instalacje wewnętrzne wykonywane są w technologii sta-
lowych rur zaciskanych typu Mapress. Technologia ta za-
pewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną gotowej 
instalacji jak również sprawia, że na etapie montażu nie 
generuje dużych robót towarzyszących jak malowanie, 
uzupełnianie ubytków tynków, sprzątanie. 
Wykonawcą zadania jest firma PHU Centraterm Tomasz 
Harazim. Planowane zakończenie robót przewidziane jest 
na sezon grzewczy 2023.

Postępy prac budowlanych biblioteki miejskiej
Trwa budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie. Z ty-
godnia na tydzień widać postępy prac na placu budowy. Bu-
dowa ruszyła w listopadzie 2022 roku, nowoczesny obiekt 
wykonuje spółka Adwizon z Gdyni. Zadanie pt. „Budowa 
Biblioteki w Redzie” zostało dofinansowane z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, Kierunek In-
terwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. Pogoda 
sprzyja, więc roboty budowlane intensywnie postępują do 
przodu.
Nowoczesny obiekt biblioteki będzie dwukondygnacyjny 
o  powierzchni użytkowej 698,85 m2.Na parterze zapro-
jektowano wypożyczalnię o powierzchni 190 m2, czytelnię 
czasopism o powierzchni 43 m2, pomieszczenia socjalne 
i gospodarcze, toalety, węzeł ciepła oraz magazyn. Na pię-
trze przewidziano salę wystawową o powierzchni 133 m2, 
salę szkoleń o powierzchni 50 m2, pomieszczenia biurowe 
i socjalne, serwerownię, szatnię, toalety i magazyn. 
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Dotychczas zostały wymurowane ściany na pierwszym 
piętrze, wybetonowano słupy, podciągi oraz szyb win-
dowy. W kolejnym etapie robót wykonawca przystąpi do 
zbrojenia i betonowania stropu oraz górnego elementu 
konstrukcyjnego budynku, po czym zostanie wykonana 
konstrukcja dachowa.
Całkowity koszt inwestycji wynosi około 6 mln złotych 
w tym 2,25 mln otrzymano z dofinansowania Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otwarcie nowego bu-
dynku biblioteki planowane jest na koniec 2023 roku.
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ZADBAJMY 
O CZYSTOŚĆ MIASTA

SREBRNA REDA
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Przepływająca przez nasze miasto rzeka Reda ma oko-
ło 51 kilometrów długości, przy swoim ujściu do Za-
toki Puckiej tworzy rozległą deltę, w której dogodne 
warunki rozwoju znalazła roślinność halofilna – przy-
stosowana do środowiska o silnie zasolonym podłożu. 
Ujście rzeki jest też ostoją ptactwa wodnego.

Niestety pomimo wprowadzenia systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, odpady zamiast trafiać do 
odpowiednich pojemników lądują w rzece. Aby Reda nie 
zamieniła się w „śmieciową taśmę” oraz w trosce o Morze 
Bałtyckie, co roku mieszkańcy Redy – ochotnicy, zbierają 
z nurtów i okolic rzeki tony śmieci. Od roku 2022 wpro-
wadziliśmy, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, nową 
formułę społecznej akcji zbierania odpadów, która prze-
prowadzana będzie w miesiącu kwietniu, warunkiem jest 
zgłoszenie chęci udziału w akcji porządkowania terenów 
naszego miasta. 

Chętni mogą zgłaszać się pod nr tel. 58 738 60 33, 
58 678 80 21, 58 678 80 15, 58 738 60 41 lub mailowo  
odpady3@reda.pl, odpady@reda.pl

Urząd Miasta Redy zapewnia worki i odbiór zapełnionych 
worków z miejsc dostępnych dla pojazdów i służb odbiera-
jących odpady. Po zakończonej akcji uczestnicy wykonują 
zdjęcia, które wraz z danymi uczestników należy przesłać 
na wyżej wymienione maile. Udział w akcji upoważnia do 
otrzymania zaświadczenia o wolontariacie. Dodatkowo, 
jak co roku przeprowadzona będzie akcja społeczna sprzą-
tania rzeki Redy. W sobotę dnia 22 kwietnia o godzinie 9 
kajakarze i wędkarze ruszają z polanki przy ul. Orzeszko-
wej w Wejherowie, o 9:30 będą przy mostku na ul. Rzecznej 
w Redzie. Przewidywane zakończenie w Miejskim Parku 
Rodzinnym, pomiędzy godz. 12-13. 
Akcję po raz kolejny wspiera Urząd Miasta w Redzie, Fa-
bryka Kultury, Kajakowe Meandry, Polski Związek Wędkar-
ski Koło PZW Nr 126 Reda oraz Państwowe Gospodarstwo 
Wodne, Wody Polskie. 

25 lutego 2023 w Fabryce Kultury odbył się spektakl 
karnawałowy„BO ŻYCIE TO BAL...” - reżyseria i sceno-
grafia Marta Kadłub i Maciej Wizner aktorzy Teatru 
Miejskiego w Gdyni im. Witolda Gombrowicza. 

fot. Michał Kaczmarek

fot. Michał Kaczmarek

Próby do spektaklu trwały 3 miesiące. W to sobotnie desz-
czowe popołudnie nie było nic lepszego jak spektakl w Fa-
bryce Kultury, kawa i słodkie co nieco. „Udało się, udało 
się!” wiwatowały studentki z „grupy artystycznej UTW”. 
Liderka grupy podziękowała reżyserom za zrealizowany 
spektakl, za cierpliwość, troskę, przyjaźń, za uśmiech, za 
zrozumienie. Ten dzień był dla grupy szczególnie szczęśli-
wy. Były podziękowania dla Władz Miasta za to że zawsze 
są z nami, pomagają, akceptują i kibicują nam. Podzięko-
wania dla Pani Dyrektor Katarzyny Zielińskiej i całego ze-
społu Miejskiej Biblioteki Publicznej za troskę, za uśmiech. 
Serdecznie podziękowania dla Pana Dyrektora Tomasza 
Wiśniewskiego i całego zespołu Fabryki Kultury za ser-
deczność, za wspaniałą współpracę. 

Tekst Anna Mostek
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SREBRNA REDA

1 marca 2023 Grupa Teatralna Reda, działająca pod 
patronatem Fabryki Kultury zaprezentowała spektakl 
„Pszczółka Maja” w reżyserii aktora Teatru Wybrzeże 
Piotra Biedronia w PSZ w Redzie. 

Liderka grupy podziękowała: Dyrektor PSZ Pani Dorocie 
Nowickiej-Klimowicz, dzięki niej mogliśmy spotkać się 
z tak wspaniałą młodzieżą; Radnemu Powiatowemu Panu 
Ludwikowi Zegzule za troskę, za pomoc, zawsze nam ki-
bicuje i jest na naszych spektaklach; Wicedyrektor Szkoły 
Pani Justynie Paliwodzie za pomoc w przygotowaniu tego 
wydarzenia; wspaniałym młodzieńcom Adrianowi i Seba-
stianowi za obsługę techniczną; niezawodnemu Michałowi 
Kaczmarkowi; dyrektorowi Fabryki Kultury Panu Tomaszo-
wi Wiśniewskiemu, za to że możemy tworzyć takie spekta-
kle. Była z nami sekretarz UM Pani Hanna Janiak, skarbnik
Agnieszka Dynicz, Kierownik Referatu Organizacyjnego 
Pani Patrycja Krauze-Maślankowska, Dyrektor MBP Pani 
Katarzyna Zielińska i pracownicy Biblioteki – Dziękujemy!
Podziękowania dla tak wspaniałej młodzieży – naszej pub-
liczności.
Grupa Teatralna Reda to grupa międzypokoleniowa, poka-
zała jak wspaniale radzi sobie, jak ważne jest stworzenie 
warunków do nawiązania kontaktów i współpracy, która 
będzie satysfakcjonująca dla każdej ze stron. Młodzież 
chętniej korzysta z potencjału, jakim dysponują seniorzy 
ze względu na swoje doświadczenie życiowe. 

Tekst Anna Mostek

Klub Senior+ w Redzie ma już 3 lata. 
Z tej okazji sympatycy klubu oraz zaproszeni goście spot-
kali się, aby wspólnie świętować tę wyjątkową uroczystość. 
W obchodach wzięli udział członkowie Klubu oraz goście: 
Pan Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński w towa-
rzystwie Zastępcy Pana Łukasza Kamińskiego, Sekretarz 
Miasta Pani Hanny Janiak, oraz radni: Pani Teresa Tkaczyk, 
Pani Karolina Bochan oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej a także, przyjaciele Klubu. Wszystkim 
uczestnikom naszej uroczystości dziękujemy za wspólne 
świętowanie, piękne życzenia i prezenty. 

Wielkanocne przygotowania w Klubie „Senior+”
W Klubie „Senior+” wielkimi krokami ruszyły przygotowa-
nia do Świąt Wielkanocnych. Podczas warsztatów plastycz-
nych Seniorzy przygotowywali świąteczne dekoracje, a jed-
ną z nich były pisanki w rozmiarze XL które będą ozdobą 
podczas spotkania wielkanocnego. W klubie czuć tą rados-
ną, domową atmosferę. Czekamy już tylko na Wielkanoc!. 
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SREBRNA REDA KULTURALNA REDA

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE
W Bibliotece ruszyła rehabilitacja tańcem „Latino anty-
stres” dla słuchaczy UTW. Zajęcia prowadzi Joanna Ber-
naśkiewicz- instruktorką tańca z Klubu Tanecznego ŚWIAT 
TAŃCA w Wejherowie. Taniec  jest formą ruchu, która nie 
ma górnej granicy wieku. Rehabilitacja tańcem wspiera 
spontaniczność i ekspresję, redukuje stres, wyzwala ener-
gię, siły witalne i radość życia. Taniec to idealny sposób na 
ruch i zdrowie dla seniorów. Spotkania cieszą się dużym 
powodzeniem wśród słuchaczy UTW o czym świadczy za-
wsze wysoka frekwencja.

11 marca w Fabryce Kultury integrowali się redzcy se-
niorzy.
Dużą salę zdobiła przepiękna wystawa rękodzieła. Senio-
rzy mogli wysłuchać wykładu dot. bezpieczeństwa prze-
prowadzonego przez policjantów, zrobić sobie szalone 
zdjęcia w fotobudce, skorzystać z zabiegu pielęgnującego 
dłonie i manicure, skonsultować się z redzką firmą oferu-
jącą buty rehabilitacyjne. Nie brakło oczywiście dobrego 
humoru i słodkiego poczęstunku. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w to wydarzenie!

Tekst Fabryka Kultury

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy,

składamy życzenia zdrowia, otuchy i nadziei.

Niech ten świąteczny czas przyniesie radość,

pokój oraz, wzajemną życzliwość.

Wesołych Świąt życzy

Klub „Senior+”
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Dla pierwszoklasistów organizowane są zajęcia z cyklu 
„Biblioteczna Akademia Zdrowia”. Na spotkaniach rozma-
wiamy z dziećmi o zdrowym stylu życia i o tym jaki wpływ 
na nasze samopoczucie ma czytanie książek. Są quizy i za-
bawy. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje receptę na 
książkę, dostosowaną do swoich potrzeb i zainteresowań. 
Receptę oczywiście można zrealizować w Bibliotece.
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KULTURALNA REDA

12 marca publiczność licznie przybyła na kolejną od-
słonę cyklu „Jazz w Fabryce Kultury”. Wokalistka 
i muzycy wprowadzili publiczność w magiczną atmo-
sferę muzyki rozrywkowej od lat 30-tych do 60-tych 
XX wieku.

4 marca redzanie mieli okazję uczestniczyć w pokazie 
filmu „Jutro będzie padać”. Film poruszający trudną 
historię mieszkańców Kaszub w czasie II wojny świa-
towej przyciągnął całą salę widzów. 

Po filmie odbyła się rozmowa z twórcami, podczas której 
dzielili się oni doświadczeniami związanymi z kręceniem 
filmu. Podczas dyskusji poruszone zostały również tema-
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JAZZ W FABRYCE KULTURY

POKAZ FILMU 
„JUTRO BĘDZIE PADAĆ”

„Czytanki w środowe poranki” nadal przyciągają rzesze 
przedszkolaków. Zapraszamy redzkie przedszkola do 
współpracy!

W piątkowy wieczór, 10 marca, odbyło się spotkanie au-
torskie z Aleksandrą Jeryś, autorką książki pt. „Stasiu, mi-
łości Ty nasza” - pięknej opowieści o celebrowaniu życia 
oraz czułym pielęgnowaniu więzi rodzinnych i duchowych. 
Spotkanie było pełne wzruszeń, ale także ciepła i radości 
życia, którymi emanuje Autorka. Rozmowę poprowadziła 
Monika Holke.

Gościem wieczoru była Krystyna Durys z zespołem, którzy 
występują wspólnie w ramach projektu „Tribute to Ladies 
of Jazz”. Krystyna Durys na początku koncertu oznajmiła 
widowni, że jest zafascynowana wykonaniami królowej 
jazzu Elli Fitzgerald. Koncert obejmował repertuar kobie-
cej strony swingu. Publiczność usłyszała kompozycje nie-
zapomnianych dam jazzu XX wieku takich jak Ella Fitzge-
rald, Nina Simone, Billie Holiday, Anita O’Day, Ertha Kitt, 
Natalie Cole, Shirley Horn oraz Sarah Vaughan, a wszystko 
we wspomnianej swingującej aranżacji. 
Nie obyło się bez owacji na stojąco, zagrano bis, a na koniec 
uczestnicy koncertu mogli otrzymać autografy na płytach 
Krystyna Durys wystąpiła w towarzystwie znakomitych 
trójmiejskich muzyków jazzowych: Marek Jurski (piano, 
aranżacje), Jarosław Stokowski (kontrabas), Adam Zagrodz-
ki (perkusja), Paweł Hulisz (trąbka, flugelhorn), Adam Wiś-
niewski (puzon), Marcin Janek (saksofon tenorowy, altowy, 
klarnet).

Od 22 marca w każdą środę o godz. 11:00 przy Bibliotece 
spotykają się miłośnicy NORDIC WALKING.

Przypominamy, że od marca Biblioteka jest czynna w każ-
dą sobotę w godz. 10.00-14.00. 

fo
t. 

M
ic

ha
ł K

ac
zm

ar
ek

8 • REDA.pl • Miejski Biuletyn Informacyjny



KULTURALNA REDA

Fabryka Kultury w Redzie zaprasza na Wystawę Reali-
stycznych Makiet Kolejowych, którą zobaczyć będzie 
można w instytucji w dniach 22-23 kwietnia! 

Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty modelarza, 
w  trakcie których doświadczeni modelarze pokażą w jaki 
sposób wykonuje się niektóre z elementów makiety.
Autorami prac są znani w całej Europie modelarze z Polski 
i  Niemiec. Na 12 realistycznych makietach prezentują hi-
storyczne składy pociągów, które poruszają się ściśle we-
dług zasad ruchu kolejowego, hiperrealistyczne budynki 
i konstrukcje oraz atrakcyjne, letnie pejzaże. 

GODZINY ZWIEDZANIA MAKIET:
22 kwietnia 2023 od godz. 10:00 – 18:00
23 kwietnia 2023 od godz. 10:00 – 17:00
WSTĘP WOLNY!
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WYSTAWA 
REALISTYCZNYCH MAKIET 
KOLEJOWYCH

ty osobistych historii rodzinnych podobnych do tych które 
zobaczyć można było na ekranie. To niezwykle ważne spot-
kanie, szczególnie na Kaszubów mieszkających w Redzie. 

fot. FK Reda
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SPORTOWA REDA
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Jak co roku, po zapoznaniu się z propozycjami Komisji 
opiniującej, Burmistrz Miasta Redy przyznał nagrody 
i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz za 
osiągnięcia w działalności sportowej w 2022 roku. 

W sumie nagrodzono i wyróżniono dwudziestu zawodni-
ków, trenerów i działaczy sportowych. Uroczystość wręcze-
nia nagród odbyła się 9 marca w Sali Obrad Urzędu Miasta 
w Redzie. W tym roku na nagrody finansowe przeznaczono 
z budżetu miasta kwotę 14 tys. złotych.
Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Redy za osiągnię-
te wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej 
mogą być przyznawane osobom fizycznym, które są miesz-
kańcami Redy lub działają w klubach sportowych i innych 
organizacjach pozarządowych z siedzibą na terenie miasta. 
Przyznawane nagrody mogą mieć formę finansową lub rze-
czową. 

5 marca w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego nr 1 w Redzie odbywał się turniej podsumowujący 
zmagania sezonu 2022/2023 redzkiej Ligi Siatkówki. Or-
ganizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji wraz 
z  Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Redzie. Tur-
niej zakończeniowy charakteryzuje się tym, że uczestniczą 
w  nim wszystkie drużyny występujące w lidze. Dodatko-
wym bodźcem jest fakt, że za zwycięstwo w turnieju można 
zdobyć 30 punktów do klasyfikacji generalnej. Przed roz-
poczęciem zmagań mieliśmy aż 3 kandydatów do zwycię-

13 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Re-
dzie odbywały się Miejskie Mistrzostwa w Koszykówce 
kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Organizatorem był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie. Do zawodów 
zgłosiły się 4 zespoły chłopców oraz 2 zespoły dziewcząt. 
Drużyny z podium w każdej z kategorii zostały udekoro-
wane pamiątkowymi medalami, a zwycięzcy dodatkowo 
pucharami. Zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców 
najlepsi okazali się reprezentanci gospodarzy, czyli Szkoły 
Podstawowej nr 3. 

NAGRODY SPORTOWE 
BURMISTRZA MIASTA REDY

PODSUMOWANIE REDZKIEJ 
LIGI SIATKÓWKI

IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ 

Cieszymy się, że nasze miasto Reda ma tylu wybitnych 
mieszkańców zaangażowanych w sport, którzy ciężką pra-
cą i wytrwałością osiągają sukcesy. Dziękujemy zawodni-
kom, trenerom oraz rodzicom za zaangażowanie w rozwój 
sportu oraz promocję miasta i gminy na arenach sporto-
wych całej Polski. 

stwa w lidze. Skorzystał na tym zespół Śledzi, który dzięki 
bardzo dobrej grze i wygranej w turnieju zapewnił sobie 
tytuł mistrza wyprzedzając w klasyfikacji generalnej druży-
nę Gwoździe w parkiecie o 5 punktów. Każdy z zespołów 
uczestniczących w lidze otrzymał puchar, natomiast meda-
le powędrowały na ręce 3 najlepszych zespołów. Dodatko-
wo przygotowaliśmy wyróżnienia indywidualne, a  były to 
nagrody dla najlepszej zawodniczki: Joanna Kruczkowska 
(Śledzie) oraz najlepszego zawodnika: Patryk Okulewicz 
(Gwoździe w parkiecie). Dziękujemy Panu Tomaszowi For-
mella za sędziowanie naszej ligi oraz wszystkim uczestni-
kom i kibicom za wspólnie spędzony czas i boje na boiskach 
przez blisko 4 miesiące. Widzimy się w kolejnej edycji.
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3 marca rozegrano kolejną XII już edycję Memoriału Małe-
go B. czyli turnieju piłkarskiego ku pamięci Marcina Barana. 
Wśród uczestników znalazły się tradycyjnie te same druży-
ny takie jak:
• Gryf Wejherowo r 92
• Celtic Reda
• Błyskawica Reda Rekowo
• KSM
• Dark Team
• Trenerzy AP1 Reda
Podczas turnieju można było wyczuć przyjazną atmosferę, 
a drużyny rozgrywając swoje mecze przede wszystkim sta-
wiały na dobrą zabawę oraz zasadę gry fair-play. Rozgryw-
ki przeprowadzono w formule ligowej, w której rozegrano 
mecze „każdy z każdym” i po 5 kolejkach poznaliśmy klasy-
fikacje końcową, a ta przedstawiała się następująco:
• 1 miejsce Trenerzy AP1 Reda – 15 pkt.
• 2 miejsce Dark Team – 10 pkt.
• 3 miejsce KSM – 5 pkt.
• 4 miejsce Gryf Wejherowo r’92 – 5 pkt.
• 5 miejsce Celtic Reda – 4 pkt
• 6 miejsce Błyskawica Reda Rekowo – 2 pkt.

24 lutego w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego nr 1 w Redzie odbywały się Mistrzostwa Redy w Pił-
ce Ręcznej chłopców i dziewcząt w kategorii Igrzysk Dzieci. 
Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Redzie, który ufundował medale oraz pamiątkowe 
puchary. Najlepsi wśród chłopców i dziewcząt okazali się 
reprezentanci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1. 

16 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie odbyły się 
Miejskie Mistrzostwa w Mini Siatkówce – zespołów 4-oso-
bowych. Zawody odbyły się w kategorii Igrzysk Dzieci. Do 
rywalizacji zgłosiły się 3 zespoły chłopców oraz 2 zespoły 
dziewcząt. Dokładne wyniki wszystkich spotkań dostępne 
na stronie internetowej http://www.mosir.reda.pl

23 lutego w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego nr 1 w Redzie odbywały się Mistrzostwa Redy w Piłce 
Ręcznej chłopców i dziewcząt w kategorii Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej. Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Redzie, który ufundował medale oraz 
pamiątkowe puchary. Najlepsi wśród chłopców i dziewcząt 
okazali się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 3. Życzy-
my powodzenia na etapie powiatowym!

MEMORIAŁ MAŁEGO B

MISTRZOSTWA REDY 
W PIŁCE RĘCZNEJ – 
IGRZYSKA DZIECI MINI SIATKÓWKA – 

IGRZYSKA DZIECI 

MISTRZOSTWA REDY 
W PIŁCE RĘCZNEJ – 
IGRZYSKA MŁODZIEŻY
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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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DZIEŃ JEDNOŚCI 
KASZUBÓW W GNIEWINIE

Tegoroczne obchody Dnia Jedności Kaszubów odbyły 
się 19 marca w Gniewinie. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w parafii św. Józefa Rzemieślnika w Gnie-
winie pod przewodnictwem ks. Mariana Miotka. Msza 
święta oraz słowo boże zostały odprawione w języku 
kaszubskim. Do Gniewina zjechały się setki Kaszubów, 
około 40 sztandarów aby świętować ten dzień.

Organizatorem obchodów była Gmina Gniewino oraz Za-
rząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Po uro-
czystej mszy świętej kolorowy korowód, któremu towarzy-
szyła orkiestra dęta z Gniewina i Łężyc przeszedł ulicami do 
sali widowiskowo-sportowej przy ul. Szkolnej.

Uroczyste otwarcie imprezy zapoczątkował hymn w języku 
polskim i kaszubskim. Wszystkich zgromadzonych przy-
witał Wójt Gminy Gniewino Zbigniew Walczak oraz Pre-
zes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński. 
Wśród zaproszonych gości byli Wicemarszałek Senatu RP 
Bogdan Borusewicz, Sekretarz Stanu Jarosław Selin, Woje-
woda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk, posłowie RP Henryka Krzy-
wonos, Kazimierz Plocke, starostowie, burmistrzowie oraz 
wójtowie okolicznych miast i gmin.

Tradycją obchodów Dnia Jedności Kaszubów jest bicie re-
kordu gry na akordeonie, natomiast w restauracji „Trzy Ko-
rony” odbył się turniej gry w Baśkę. Podczas uroczystości 
odbyło się spotkanie z pisarzami kaszubskimi, nie zabrakło 
jarmarku, na którym można było podziwiać rękodzieła. 
Była też strefa gastronomiczna z kaszubskim ciastem, kawą 
i chlebem ze smalcem. Na scenie wystąpili lokalni artyści 
m.in. uczniowie ze szkół w Gniewinie i Kostowie, „Nadola-
nie”, Zespół „Bazuny”, czy Kabaret Purtce.
Impreza przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze, było 
kolorowo i gwarnie. Kolejne obchody Dnia Jedności Kaszu-
bów odbędą się w Kolbudach. Do zobaczenia za rok !

Tekst: ZKP oddział Reda
Zdjęcia źródło Facebook ZKP REDA

14 • REDA.pl • Miejski Biuletyn Informacyjny



CO SŁYCHAĆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1

III Edycja Miejskiego Logopedycznego Konkursu Pla-
stycznego 
6 marca obchodzimy Europejski Dzień Logopedy. Z tej oka-
zji, po raz trzeci, Przedszkole nr 2 zorganizowało Miejski 
Konkurs Logopedyczny. Tematem tegorocznej edycji były 
„Dźwięki wiosny”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci 
5  i 6-letnich z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
z  naszego miasta. Koordynatorami przedsięwzięcia były 
Angelika Zielke, Agnieszka Pranszke oraz Natalia Grabow-
ska, które otrzymały 23 prace. Zastępca Burmistrza Łukasz 
Kamiński wręczył nagrody dla I, II i III miejsca oraz dla 6 
wyróżnień, a dla pozostałych uczestników upominki. Pani 
Dyrektor Katarzyna Korkosz każdemu osobiście wręczyła 
dyplom, a jedną pracę wykonaną przez grupę „Słoneczek” 
z Przedszkola nr 2 nagrodziła nagrodą specjalną uwzględ-
niając trud, wysiłek oraz pomysłowość. 

Tekst: Natalia Grabowska

Wycieczka do Centrum Nauki Experyment w Gdyni
22 lutego dzieci z grupy V „Sówki” i VI „Bystrzaki” poprzez 
beztroską zabawę eksplorowały tajemnice otaczające-
go świata. W sali, bogatej w interaktywne wystawy oraz 
przestrzeń do eksperymentowania, doświadczały różnych 
zjawisk. Sporą atrakcją tego dnia był udział w warszta-
tach chemicznych, gdzie w strojach prawdziwych badaczy 
przedszkolaki samodzielnie wykonały kolorowe doświad-
czenia korzystając z pipet, probówek oraz innego szkła la-
boratoryjnego. „Młodzi Naukowcy” w skupieniu oraz z od-
powiednią dawką staranności obserwowali mieszanie się 
kolorów i samodzielnie stworzyły slime. Wycieczka była 
bardzo ciekawą lekcją z wielu dziedzin nauki!

Tekst: Aleksandra Meironke

Szkolenie z pierwszej pomocy
W tym miesiącu odbyło się szkolenie dla nauczycieli i per-
sonelu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Kluczową sprawą jest posiadanie wiedzy i umie-
jętności jak udzielać jej prawidłowo i bezpiecznie, dlatego 
teoria była przeplatana praktyką. Każdy z pracowników 
wykonał resuscytację krążeniowo-oddechową na fanto-
mach osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka. Przy tej okazji 
odświeżyliśmy wiedzę z zakresu obsługi urządzenia AED. 
Podczas spotkania mieliśmy także sposobność przećwi-
czyć “chwyt Heimlicha”, czyli jedną z metod pomocy, której 
używa się w przypadku zadławienia. Dowiedzieliśmy się 
również jak opatrzyć rany i urazy, które na co dzień mogą 
przytrafić się dzieciom. Serdecznie dziękujemy firmie, która 
przeprowadziła dla nas te wspaniałe warsztaty.

Tekst: Aneta Kaczmarek

Zagroda Powroty
7 marca odbyły się ludowe warsztaty edukacyjne dla dzieci 
pt. „Po nitce do kłębka”. Dzieci na podstawie pięknie opo-
wiedzianej bajki dowiedziały się w jaki sposób przebiega 
obróbka wełny od momentu strzyżenia do przędzenia. 
W czasie zajęć przedszkolaki miały możliwość wykonywa-
nia niecodziennych zadań jak: strzyżenie owiec, pranie weł-
ny, gręplowanie wełny, oraz przędzenie z wykorzystaniem 
muzealnych sprzętów. W całym wydarzeniu uczestniczyły 
również dwie wspaniałe owce, które z wielkim spokojem 
przyjmowały uściski i zainteresowanie dzieci. Przedszkolaki 
odwdzięczyły się smakołykami w postaci marchewek. 

Tekst: Hanna Joryn

CO SŁYCHAĆ 
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Mini kino 
Grupa Liski zorganizowała w przedszkolu mini kino. Przed 
projekcją bajki dzieci poznały zasady poprawnego zacho-
wania podczas oglądania seansu. Aby dzieci poczuły się 
jak w prawdziwym kinie, nie zabrakło stoiska z popcornem 
oraz kasy biletowej. Przedszkolaki były zachwycone przy-
gotowaną niespodzianką. 

Tekst: Katarzyna Borawska

Lekcja z robotami – kwadrat czy prostokąt?
Odpowiedź na tak postawione pytanie uczniowie szukali 
podczas ostatnich zajęć. Dzieci nauczyły się jak zaprogra-
mować robota, by precyzyjnie narysował wskazaną przez 
nich figurę. Praca z robotem to ogromne korzyści dla dzie-
cka, świetna zabawa, która rozwija kompetencje miękkie, 
poszerza wiadomości na temat figur geometrycznych, roz-
wija orientację przestrzenną oraz kształtuje kompetencje 
w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, oraz kom-
petencji cyfrowych. Zabawa z programowaniem sprawiła 
dzieciom dużo radości. 

Tekst: Aneta Bruzda

Szkolny Turniej Układania Kostki Rubika
17 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niety-
powym wydarzeniu. Tego dnia odbył się szkolny turniej 
układania Kostki Rubika na czas. Zawodnicy mieli okazję 
sprawdzić się w trzech kategoriach: 3x3x2, 2x2x2 oraz Py-
raminx. Pozytywnym zaskoczeniem było tak liczne grono 
zebranych pasjonatów. Nagrodą dla zdobywców pierw-
szego miejsca były różne odmiany kostek oraz wykonane 
w szkolnej drukarce 3D podstawki. Pierwsze miejsce w ka-
tegoriach 3x3x3, z wynikiem 35.94 s oraz 2x2x2, z wynikiem 
14.67 s zdobył Bartosz Żółdowicz, a zwycięzcą kategorii Py-
raminx, z wynikiem 21,44 s został Alan Liedtke. Gratuluje-
my wszystkim uczestnikom świetnych wyników i życzymy 
dalszych sukcesów!

Tekst: Maja Fiszer, Agata Weiwer, Aneta Bruzda

Muzyka z genibotem
Muzyka z robotem? Dlaczego nie! Dzieci z przyjemnością 
uczyły się gamy z wykorzystaniem Genibota. Wsłuchiwały 
się w brzmienie poszczególnych dźwięków, uczyły się ich 
kolejności, zapoznały się z położeniem nut na pięciolinii, 
tworzyły własne melodie. Tak urozmaicona lekcja sprawiła 
dzieciom wiele przyjemności. Było to świetne połączenie 
muzyki z programowaniem. 

Tekst: Sylwia Strosowska

CO SŁYCHAĆ W ZSP 1

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 Z
SP

1
fo

t. 
Ar

ch
iw

um
 Z

SP
1

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 Z
SP

1
fo

t. 
Ar

ch
iw

um
 Z

SP
1

16 • REDA.pl • Miejski Biuletyn Informacyjny



Się dzieje w grupach przedszkolnych! 
W grupie 0 b, Dzień Kobiet upłynął pod znakiem niezwy-
kłych atrakcji. Chłopcy złożyli życzenia dziewczynkom oraz 
swoim paniom. Nie obyło się bez drobnych upominków 
oraz kwiatków. Z tej okazji przygotowaliśmy pokaz mody – 
Fashion Show. Był pięknie ubrany konferansjer, były niemal 
profesjonalne modelki oraz wspaniała publiczność. Dziew-
czynki dumnie prezentowały wybrane przez siebie stroje. 
Na wielki finał zostały obsypane konfetti przez chłopców. 
Ten dzień dostarczył wiele radości całej grupie.

Tekst i zdj.: Magdalena Hnatow, Adriana Cheda

Spotkanie autorskie z Łukaszem Tartasem
Pod koniec lutego odbyło się spotkanie z Łukaszem Tarta-
sem, autorem książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze 
na małe i duże troski”. Pan Łukasz, który jest psychologiem 
pracującym z dziećmi i młodzieżą, został zaproszony do 
naszej szkoły przez organizatorki projektu edukacyjnego 
realizowanego w klasach młodszych, „Z kotem Amadeu-
szem przez świat wartości i emocji”. W projekcie postacią 
przewodnią jest właśnie kot Amadeusz, który podejmuje 
tematy znane wszystkim dzieciom, np. jak radzić sobie z 
emocjami (ze strachem, z nieśmiałością, ze smutkiem), jak 
rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, znaleźć 
przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie w 
niektórych sytuacjach (np. jak pokonać nudę), jak odnaleźć 
się w świecie (zadbać o przyrodę, pokonać niecierpliwość).
Podczas spotkania z uczniami klas I–III, Pan Łukasz czytał 
swoje wiersze, rozmawiał z uczniami o emocjach i uczu-
ciach, odpowiadał na pytania dzieci o „prywatne życie kot-
ka”. Na zakończenie odbyło się podsumowanie i wręczenie 
nagród w kilku „kocich konkursach”, które nawiązywały do 
lektur z kotem Amadeuszem.

Tekst i zdj.: Ewa Zielińska, Marzena Predoń-Rojek

VII Konkurs Wiedzy o Małym Trójmieście Kaszubskim 
Konkurs, dla uczniów klas VI, odbył się 10 marca. Jak co 
roku, uczestniczące zespoły uczniów ze szkół Rumi, Wejhe-
rowa i Redy miały okazję zmierzyć się w licznych konkuren-
cjach konkursowych, sprawdzających wiadomości uczniów 
o historii, walorach przyrodniczych, symbolice flag i her-
bów czy o władzach samorządowych miast MTK. Kolejne 
zadania wymagały m. in.: rozpoznania miejsc na starych 
pocztówkach, rozwiązania quizu wiedzy historycznej o mia-
stach MTK, obliczenia z planu miasta wartości rzeczywistej 
wyznaczonej trasy, rozwiązywania zagadek historycznych 
w POKOJU ZAGADEK. Zadaniem dodatkowym tegorocznej 
edycji było zaprojektowanie podróży po swoim mieście lub 
po miastach MTK w formie krótkiego filmiku.
Po bardzo wyrównanej walce, I miejsce zdobyła drużyna 
gospodarzy – ZSP2, II miejsce przypadło drużynie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Rumi, a III miejsce zajęli uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie. Obecny 
podczas wręczania nagród Wiceburmistrz Redy, Łukasz Ka-
miński, podziękował organizatorom, a wszystkim uczestni-
kom pogratulował dużej wiedzy i znajomości naszej Małej 
Ojczyzny.

Tekst: Katarzyna Rendaszka-Miotk

„Wejścia pod ziemię”
W lutym grupa 0 c odkrywała skarby, jakie kryje nasza 
planeta Ziemia. Tydzień rozpoczęliśmy od „wejścia pod 
ziemię”, szukając cennych minerałów m.in. diamentów, 
węgla, soli. W następnych dniach przeprowadziliśmy eks-
peryment tworząc własne kryształki soli przy pomocy 
wody i soli kuchennej oraz poznaliśmy inne ciekawe kamie-
nie. Na zakończenie tygodnia wykonaliśmy doświadczenie 
obrazujące wybuch wulkanu. Do doświadczenia użyto ocet 
i sodę oczyszczoną, które w połączeniu ze sobą stworzyły 
wypływającą z krateru „lawę”. Dzieci były zachwycone tym 
doświadczeniem, po którym każde dziecko stworzyło włas-
ny wulkan z masy solnej. Był to tydzień pełen ciekawostek 
i doświadczeń oraz świetnej zabawy.

Tekst i zdj.: Dominika Zymbska

CO SŁYCHAĆ W ZSP 2
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Szkolny Dzień Kobiet
8 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. Dzień 
funkcjonował pod hasłem „lat 90-tych”. Dyrekcja, pracow-
nicy administracji, nauczyciele oraz uczniowie przyszli 
przebrani w stroje z lat 90-tych. Natomiast na lekcje i prze-
rwę wywoływał nas fragment piosenki Backstreet Boys 
pt. „Everybody”. Po długiej przerwie wszyscy zgromadzili-
śmy się na głównym holu, aby ocenić outfity przebranych. 
I miejsce zajęły panie z administracji: Pani Sylwia i Justyna, 
II miejsce zdobyła klasa 4b, natomiast ostatnie miejsce na 
podium należało do klasy 8a. Tego dnia każda z dziewczy-
nek otrzymała od Samorządu Uczniowskiego słodki upomi-
nek, a nauczyciele różyczkę.

Tekst: Agnieszka Naczk i Asia Samorajczyk

Warsztaty kulinarne w pizzerii „Ideolo” w Redzie
27 lutego dzieci z grupy 0a wraz z opiekunami wybrały się 
na warsztaty kulinarne do pizzerii „Ideolo” w Redzie. Celem 
wycieczki było zapoznanie dzieci z wyglądem i wyposaże-
niem pizzerii oraz przypomnienie sobie zasad kulturalnego 
zachowania się w restauracji podczas spożywania posiłku.
Najpierw uczniowie oglądali kolejne etapy wykonania pizzy, 
poznały składniki potrzebne do jej przygotowania. Po za-
poznaniu się z techniką wykonania pizzy, dzieci wcieliły się 
w rolę kucharzy i przyrządziły swoje własne pizze z ulubio-
nymi składnikami. Bardzo serdecznie dziękujemy pracow-
nikom pizzerii „Ideolo” w Redzie przy ulicy Puckiej za miłe 
przyjęcie.

Tekst: Manuela Mielke

CO SŁYCHAĆ W SP 3 CO SŁYCHAĆ W SP 5
Sukces na Wojewódzkim Konkursie Geograficznym
Konkurs zatytułowany „W Królestwie Posejdona” odbył 
się 17 marca. W tym roku gościliśmy uczniów i nauczycieli 
aż z siedmiu szkół. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęli: 
Adam Kaczykowski i Kamil Wolter z SP nr 2 z Luzina. Na II 
zaszczytnym miejscu uplasował się zespół z SP nr 3 w Re-
dzie, w składzie: Jakub Zadrożny i Filip Kofluk. III miejsce na 
podium zajęli uczniowie: Franciszek Lewiński i Tomasz Wer-
nerowski, reprezentujący Społeczną SP nr 1 z Wejherowa. 
Tuż za podium, na IV miejscu znaleźli się: Adam Kreft i Anna 
Zaskowska z SP nr 8 z Rumi. Na V miejscu zakończyli zmaga-
nia konkursowe Michał Rejent i Jakub Czajka z SP nr 2 w Re-
dzie. Jakub Zadrożny otrzymał nagrodę specjalną Zastępcy 
Burmistrza Miasta Redy za uzyskanie najwyższego wyniku 
z etapu powiatowego – rozwiązanie testu wiedzy. 
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do dyrektora 
SP nr 3 w Redzie pani Justyny Zabrodzkiej oraz Zastępcy 
Burmistrza Miasta Redy Łukasza Kamińskiego i Sekretarz 
Miasta Redy Hanny Janiak za wsparcie i pomoc.

Tekst: E. Miotk, Zdjęcie: Teresa Dopke

Konkurs „Zostań Pisarzem!”
3 marca w Międzynarodowy Dzień Pisarzy, w Szkole Podsta-
wowej nr 3, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym dla klas I-III 
„Zostań Pisarzem!”. Konkurs polegał na wymyśleniu komik-
su, wiersza lub opowiadania, którego głównym bohaterem 
był bocian Stefan. Celem konkursu było, m.in. łączenie 
umiejętności literackich i plastycznych, a także rozwijanie 
zainteresowań uczniów i ich wrażliwości estetycznej. Naj-
lepsze prace należały do: Magdaleny Wojciechowskiej (SP 
nr 2 w Redzie), Nadii Licau (SP nr 6 w Redzie), a także Nikoli 
Lesińskiej (SP nr 3 w Redzie) i Marii Karbowskiej (SP nr 6 
w Redzie).

Tekst: Barbara Mikuś, Zdjęcie: Teresa Dopke
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Finaliści z redzkiej „szóstki”
Miło nam poinformować, że uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie Aleksander Oszczęda oraz 
Maciej Imański wzięli udział w III etapie Wojewódzkiego Kon-
kursu z geografii dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawo-
wych i uzyskali tytuł finalisty. Na sukces pracowali wytrwale 
wykazując się cierpliwością i niebywałym zaangażowaniem 
w rozwiązywaniu zadań niejednokrotnie wykraczających 
poza poziom szkoły podstawowej. Swoją przygodę z geo-
grafią rozpoczęli w klasie piątej pod opieką mgr Beaty Dłu-
gosz. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
edukacyjnych zarówno finalistom jaki i ich nauczycielowi. 

Tekst: Społeczność Redzkiej Szóstki

Nasze sukcesy artystyczne
Z radością informujemy, że uczennice z klasy 2a otrzymały 
nagrody za udział w Międzyszkolnym Konkursie Literacko-
-Plastycznym „Zostań Pisarzem”dla klas I-III, którego organi-
zatorem jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie. W konkursie 
nagrodzono, aż trzy uczennice z naszej szkoły. Nadia Licau 
zdobyła II miejsce, Maria Karbowska - III m, a Magdalena 
Rezmer otrzymała wyróżnienie. Konkurs zorganizowano 
z  okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy. Przedmiotem 
konkursu było stworzenie komiksu, wiersza lub opowiada-
nia, którego głównym bohaterem będzie bocian Stefek.

Tekst: Społeczność Redzkiej Szóstki
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PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W REDZIE

Gmina Miasto Reda przystąpiła do realizacji 
dwóch programów „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka 
Wytchnieniowa” edycja – 2023 organizowanych 
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 
Realizatorem zadania w imieniu Gminy Miasto 
Reda będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej 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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NASI
PARTNERZY

Dlaczego warto podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej?

Obowiązki użytkowników indywidualnych systemów oczyszczania ścieków

ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU ODPADÓW 
UŻYJ PONOWNIE 

SEGREGUJ ODPADY! !

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Wynika to z zapisów art. 5 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).

Tylko w przypadku braku technicznej możliwości lub ekonomicznego uzasadnienia do budowy sieci kanalizacyjnej, 
nieruchomość można wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych (poś).  
Podczas ich użytkowania właściciel nieruchomości zobowiązany jest:
 posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników lub osadników z instalacji poś i transportu nieczystości ciekłych na terenie danej gminy,
 przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego 

lub poś.
Właściciele nieruchomości posiadający szambo lub poś są obowiązani do okazania umów i dowodów uiszczania opłat
za ww. usługi straży gminnej (miejskiej) lub pracownikom urzędu gminy (miasta) uprawnionym do kontroli w zakresie 
utrzymania czystości i porządku w gminie. 
Dodatkowo, obowiązki właściciela poś jest m.in. wykonywanie corocznego serwisu (najpierw gwarancyjnego, a potem em 
pogwarancyjnego), obejmującego wszelkie czynności przeglądu instalacji oraz okresowy wywóz osadu nadmiernego
z osadnika oczyszczalni.

PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Ważne!!
Posiadacze zbiorników bezodpływowych tzw. szamb – nawet spełniających wszelkie wymagania – 

nie są zwolnieni z obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Chronisz środowisko naturalne

 Nieszczelne szambo jest zagrożeniem dla środowiska 
poprzez infiltrację zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych i podziemnych - podłączając 
posesję do sieci kanalizacyjnej chronisz wody 

gruntowe oraz lokalne rzeki.

Podnosisz standard swojego życia

 Skanalizowana posesja to koniec kłopotów
z przepełnionym szambem i obowiązkiem 

zamawiania usług  asenizacyjnyfirm ch
 Wzrasta wartość nieruchomości podłączonej do 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Oszczędzasz pieniądze

 Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest 
tańsze niż utrzymanie zbiornika bezodpływowego.

 Będąc w sieci, nie martwisz się o ewentualne awarie. 
Za ich usuwanie odpowiada przedsiębiorstwo wod-

kan. lub spółka.

Korzyści lokalne

 Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy 
do standardów europejskich.

 Poprawa bezpieczeństwa oraz stanu środowiska 
naturalnego w naszym otoczeniu.
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