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PRZEKAZANIE KLUCZY DO 

WYREMONTOWANEGO MIESZKANIA 
  
 W piątek 8 stycznia br. włodarze miasta Redy  
oficjalnie przekazali klucze do mieszkania przy ulicy  
Wodociągowej, w którym w październiku ub. roku doszło 
do wybuchu gazu. Mieszkanie było całkowicie zdewastowane 
siłą wybuchu, naruszona była też konstrukcja całego  
budynku. 

 Na czas remontu Urząd Miasta zapewnił rodzinie 
mieszkanie zastępcze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Redzie, wraz z wyżywieniem. 
 Jak stwierdził Burmistrz Krzemiński „…w szybkim 
czasie udało nam się oddać wyremontowane mieszkanie 
w stanie lepszym, niż było przed tym nieszczęśliwym wypad-
kiem”. Po okresie 2,5 miesiąca lokal socjalny jest jak nowy 
i mieszkańcy mogą się już wprowadzać. Po zmianach układu 
mieszkania udało się wygospodarować jeszcze jeden pokój 
dla najstarszego syna. 
 Całkowity koszt remontu mieszkania wyniósł 41 tys. 
zł. „…w piątek pan Burmistrz przekazał nam klucze, 
w sobotę już się wprowadzamy. Jesteśmy teraz bardzo  
szczęśliwi” – mówią mieszkańcy. 
 

OTWARCIE ŁACZNIKA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 4 

 13 stycznia br. uroczyście otwarto łącznik w Szkole 
Podstawowej nr 4. Jak podkreślił Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
Marek Kamiński, dzięki zaangażowaniu Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Kazimierza Okroja oraz Burmistrza Miasta 
Krzysztofa Krzemińskiego szkoła zyskała dodatkowych 
ponad 250 m2 przestrzeni, które dzięki temu dały możliwość 
stworzenia mini sali gimnastycznej dla najmłodszych dzieci. 

 Przy okazji powiększono również przestrzeń dla 
świetlicy szkolnej. Uroczystego otwarcia przebudowanego 
łącznika dokonali: Krzysztof Krzemiński, Kazimierz Okrój, 
Marek Kamiński, Marian Formella – wykonawca 

oraz Karolina Bochan – rodzic. Poświęcenia całego obiektu 
dokonał ks. Mariusz Kunicki. Obiekt zachwyca nie tylko 
przestrzenią, ale także światłem i funkcjonalnością. Całość 
uroczystości uświetnił występ szkolnych grup tanecznych 
i sportowych. 

INAUGURACJA MŁODZIEŻOWEJ RADY 
MIASTA 

 
 Dnia 30.12.2015 roku w Urzędzie Miasta w Redzie 
odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Redzie. Składa się ona z 15 młodych ludzi, 
mieszkańców Redy. Po sześciu wybranych zostało przez 
samorządy uczniowskie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 
w Redzie. Troje z nich to przedstawiciele uczniów szkół 
średnich, wyłonieni w konkursie na pomysł działania na rzecz 
młodzieży w mieście. 
 Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Redzie Kazimierz Okrój, a następnie wraz z Burmistrzem 
Krzysztofem Krzemińskim wręczyli akty wyboru 
na młodzieżowych radnych. Panowie podziękowali 
za przygotowanie projektu Młodzieżowej Rady i wdrożenie 
go w życie pani Sekretarz Miasta Hannie Janiak 
i przewodniczącemu Komisji Oświaty Rady Miejskiej  
Łukaszowi Kamińskiemu, który został też koordynatorem 
projektu. 

Pan Przewodniczący Okrój przekazał wówczas prowadzenie 
obrad najstarszemu wiekiem Błażejowi Dzieniszowi,  
który poprowadził dalszą część spotkania. Młodzieżowa Rada 
ustaliła wstępny harmonogram swoich spotkań, zaangażowa-
nie w miejski finał WOŚP oraz sprawnej komunikacji między 
sobą. Na spotkaniu obecni byli również pani wiceburmistrz 
Halina Grzeszczuk, radni Karolina Bochan i Krystian Melzer 
oraz wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 pani Estera Miotk. 
Obecny skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie  
przedstawia się następująco: 

1. Bach Grzegorz 
2. Bach Julia 
3. Bistram Wiktoria 
4. Dzienisz Błażej 
5. Grunwald Daniel 
6. Klóskowska Natalia 
7. Michalska Agata 
8. Niziński Wojciech 
9. Nowak Bartosz 
10. Rejnów Julita 
11. Rutkowski Przemysław 
12. Skrzypski Jakub 
13. Sokołowski Kamil 
14. Trocki Kamil 
15. Wenta Wiktoria 
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 REDZKI FINAŁ WOŚP 

 
 W chłodny niedzielny poranek na ulicach Redy  
spotkać można było opatulonych młodych wolontariuszy 
z identyfikatorami 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Do puszek w mieście zbierało 44 uczniów z Zespołu 
Szkół nr1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły  
Podstawowej nr 2. Najwięcej osób starszych, młodzieży 
i dzieci wrzucało pieniądze do puszek po mszach świętych. 
Wracający do „Fabryki Kultury” zmarznięci wolontariusze i 
przybyli na koncerty goście mogli posilić się gorącym  
żurkiem państwa Janiny i Wojtka z kuchni  polowej. 
 Po południu centrum wydarzeń było w Miejskim 
Domu Kultury, grały zespoły, były licytacje, pokazy  
ratownictwa medycznego wejherowskiego PCK i WOPR, 
można było skosztować  domowych ciast. Na scenie MDK 
wystąpiły: Miejska Orkiestra Dęta, Duusia & Krzysztof Kreft, 
Lawyer & the Kids, Target. W przerwach między koncertami 
Tomasz Wiśniewski dyrektor MDK, licytował m.in. gadżety 
WOŚP, kolacje w redzkich restauracjach, skórzany portfel 
przekazany przez panią skarbnik miasta, voucher nauki  
pływania WOPR Wejherowo, ale i bardzo oryginalne –  
afrykański instrument dęty, koszulkę zespołu siatkarskiego 
z autografami Skry Bełchatów, zdjęcie do wyboru z wystawy 
fotograficznej „Jesienna Reda” Macieja Wilczyńskiego,  
wejście z panem burmistrzem na 80 metrowy komin  
KOKSIKA w Redzie, oraz obraz Brygidy Śniateckiej,  
osiągnął najwyższą stawkę licytacji 500 zł. Działania WOŚP 
w mieście jak co roku zabezpieczali funkcjonariusze policji 
z komisariatu w Redzie, jak poinformował oficer dyżurny 
żadnych incydentów nie zanotowano. W 24 Finale WOŚP 
w Redzie została przekroczona ubiegłoroczna suma, uzbiera-
no  40 154,01 zł, w tym m.in. 6,02 tys.z licytacji, ponad 28 
tys. z puszek.   
                                                   Tekst: Michał Kaczmarek 
 

ILU NAS JEST? 
 

Jak co roku przedstawiamy liczbę 
mieszkańców naszego miasta. 
Reda od wielu lat charakteryzuje 
się dodatnim przyrostem natural-
nym, czyli różnicą pomiędzy 
liczbą urodzeń żywych, a liczbą 
zgonów. Nie inaczej było w 2015 

roku, kiedy to urodziło się  298 dzieci, a liczba zgonów  
wyniosła 118. Liczba mieszkańców pod koniec 2015 roku 
wyniosła 22 882 osób  zameldowanych na pobyt stały, co 
łącznie z zameldowanymi na pobyt czasowy (386) daje liczbę 
23 268 osób. Najpopularniejsze imiona nadawane nowo  
narodzonym chłopcom w minionym roku to Jakub, Kacper, 
Stanisław i Antoni, a jeśli chodzi o dziewczynki to najpopu-
larniejszym imieniem była Zofia, a także Helena i Klara.  
W 2015 roku zawarło związek małżeński 149 par. 
    źródło danych: USC Reda 
SPOTKANIE OPŁATKOWE STOWARZYSZENIA 

POLSKICH KOMBATANTÓW  
OBROŃCÓW OJCZYZNY 

  W dniu 07 stycznia 2016 r. w restauracji 
„Świnka i Rybka” w Redzie odbyło się spotkanie opłatkowe 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny 
im. gen. Władysława Andersa, którego organizatorem był 
Przewodniczący Zarządu Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego 
Tadeusz Kisielewski. W wydarzeniu udział wzięli m.in.  
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Prezydent Wejherowa  
Krzysztof Hildebrandt, Burmistrz Redy Krzysztof  

Krzemiński, w zastępstwie Przewodniczącego Rady Miasta 
Redy Kazimierza Okroja, Radny Rady Miejskiej w Redzie 
Andrzej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Społeczności 
Lokalnej „Wsparcie” Genowefa Małyszko, proboszczowie 
redzkich parafii, przedstawiciele związku emerytów oraz 
Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.  

 Podczas spotkania wręczone zostały Ryngrafy, czyli 
medale za zasługi na rzecz kombatantów i osób represjono-
wanych przyznawane przez Radę Kombatancką i Osób  
Represjonowanych przy Staroście Wejherowskim i Prezyden-
cie Wejherowa. Wyróżnienie przyznano Przewodniczącej 
PZER i I w Redzie Elżbiecie Lesner oraz księdzu probosz-
czowi Stanisławowi Jarzembskiemu z parafii pw. Św.  
Wojciecha w Redzie. Uczestnicy wydarzenia podzielili się 
tradycyjnie opłatkiem oraz wysłuchali występu zespołu  
„Redzanie”. 

PATRONI NASZYCH ULIC 
 Wielu ulicom i placom, przy których mieszkamy i 
pracujemy, patronują postaci historyczne. Wybór patronów 
przestrzeni, w której żyjemy, świadczy nie tylko o naszej 
wrażliwości historycznej, lecz także wskazuje na wartości, do 
których chcemy się odwoływać. Warto znać patrona swojej 
ulicy, wiedzieć, czyje nazwisko wymieniamy, podając przy 
różnych okazjach własny adres. Wśród patronów ulic i  
placów są osoby, które na trwałe zapisały się w dziejach  
Polski XX w. 

 W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej IPN 
opublikował krótkie opracowania prezentujące sylwetki  
niektórych z nich. Celem uczniów klasy IIIa redzkiego  
technikum było dostarczenie publikacji dotyczącej św. Jana 
Pawła II, do każdego gospodarstwa domowego, każdej firmy, 
które znajdują się przy ulicy w Redzie noszącej imię tego 
patrona.  Bądźmy dumni z patrona naszej ulicy! Dziękuję 
Sebastianowi Boćkowskiemu, Adamowi Littwinowi oraz 
Kamilowi Masaczowi za rozniesienie publikacji.  
                                 Tekst: Agnieszka Siepetowska 
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LIST DO MIESZKAŃCÓW REDY 

 
 Drodzy mieszkańcy Redy! 
Jesteśmy uczniami szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 2                
im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie. Od dawna 
obserwujemy niepokojące zjawisko. Idąc do szkoły,  
szczególnie zimą, oddychamy z dużym trudem. Ponad  
dachami unosi się smog, a jego sprawca to dym z kominów. 
Jest gęsty, duszący i nieprzyjemnie pachnie. Powstaje w  
wyniku spalania śmieci w domowych piecach. Niestety to 
niektórzy mieszkańcy naszego miasta (wierzymy, że przez 
nieświadomość) rujnuje nam zdrowie! Przeczytaliśmy, że taki 
dym jest groźny i często wywołuje wiele chorób – kaszel, 
astmę, alergię, jest przyczyną spadku odporności i chorób 
nowotworowych. Skutki zatrucia  powietrza  najbardziej  
odczuwają  osoby  starsze  i właśnie  dzieci. 
             Drodzy redzianie! 
Nasze miasto jest piękne, niezbyt duże, ale wiele tu miejsc, 
gdzie rosną drzewa i kwitną kwiaty. Mamy park i las w  
pobliżu. Wszyscy musimy zadbać o to, by móc cieszyć się 
świeżym powietrzem i przyrodą jak najdłużej. Sami także 
dbamy o środowisko. W klasie mamy kosze, które pomagają 
nam segregować śmieci. Specjalne pojemniki na baterie 
ustawione są tuż przy wejściu do szkoły. Korzystamy z nich 
nie tylko my, ale i nasze rodziny. Co roku zbieramy  
elektrośmieci i sprzątamy teren wokół szkoły. Zadbajmy o 
nasze miasto wspólnie – nie śmiećmy, nie zanieczyszczajmy 
powietrza spalanym w piecach plastikiem! Zwracajmy uwagę 
tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak ważne jest czyste  
powietrze nad naszym pięknym miastem. 
 Mamy nadzieję, że nasz list zwróci uwagę  
wszystkich na ten problem. Dzięki   wspólnym   działaniom   
mieszkańców   odetchniemy   z   ulgą. 

Uczniowie  klasy  VI b 
Szkoła  Podstawowa  nr 2  Reda 

 
PORADY PRAWNE 

 
Uwaga!!!  
Od dnia 4 stycznia 2016 r. na podstawie zawartego Porozu-
mienia z Powiatem Wejherowskim w budynku Urzędu Miasta 
w Redzie, przy ul. Puckiej 9, pokój nr 12 (na parterze) będzie 
działał Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 
Punkt będzie czynny w godzinach: 
- w poniedziałki, wtorki i środy: 11.30  - 15.30 
- w czwartki:   13.00 -  17.00  
- w piątki:    11.15  - 15.15. 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o  
spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie 
uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w  
sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym, lub sporządzenie projektu pisma o 
zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie  
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub  
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy  
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym. 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 

podatkowych związanych z prowadzeniem działalności  
gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i  
handlowego; 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z 
wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, 
zwanej dalej "osobą uprawnioną": 
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o 
udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano 
decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub 
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w 
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  
(Dz. U. poz. 1863), lub która uzyskała zaświadczenie, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatan-
tach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 
oraz z 2015 r. poz. 693), lub która posiada ważną legitymację  
weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o  
których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wetera-
nach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 
1203), lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 
lat, lubktóra w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,  
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w 
sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. 
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o 
której mowa w: 
ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo 
odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecz-
nej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym 
mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej; 
ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty  
Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 
ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o 
którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o komba-
tantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego; 
ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji 
weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach 
działań poza granicami państwa; 
ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu 
stwierdzającego tożsamość; 
ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że  
zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w 
tym przepisie. 
 

SUKCES ALEKSANDRY WUJEC ZE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 3 

 
 Uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 -  Aleksandra 
Wujec z klasy 6a przygotowywana przez panią Katarzynę 
Kałużę awansowała do etapu wojewódzkiego Kuratoryjne-
go Konkursu Języka Angielskiego. Awans Oli cieszy 
wszystkich tym bardziej, że uzyskała go jako jedyna  
w całym rejonie.   
 Wojewódzki  etap Konkursu odbędzie się w 28 
stycznia w Gdańsku. Trzymamy kciuki i serdecznie  
gratulujemy!       
                           Tekst: Teresa Dopke 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17087802
http://sip.lex.pl/#/dokument/18153356
http://sip.lex.pl/#/dokument/16794036
http://sip.lex.pl/#/dokument/17735265
http://sip.lex.pl/#/dokument/17087802#art%28106%29ust%282%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/18153356
http://sip.lex.pl/#/dokument/16794036
http://sip.lex.pl/#/dokument/17735265
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 Selektywna zbiórka odpadów nie jest wyborem, ale 
obowiązkiem każdego mieszkańca jaki nakłada na niego     
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz 
uchwalony na jej podstawie gminny Regulamin utrzymania 
czystości i porządku. Organizowane przetargi, wybór              
przedsiębiorstwa, zaopatrzenie nieruchomosci w worki                   
i pojemniki na odpady oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych   
i wielkogabarytowych – dzięki tym działaniom mamy                
możliwość bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa               
pozbywać się każdego rodzaju odpadów, jakie na co dzień 
powstają w naszych domach i mieszkaniach. Segregacja jest 
prosta - wystarczy znać podstawowe zasady: 

 

 
PLASTIK I METALE 
Pojemniki/worki koloru żółtego przeznaczone są zarówno do 
zbiórki odpadów z plastiku, jak i metalu m.in. aluminiowych 
puszek po żywności lub pustych opakowań po farbach. 
 
PAMIĘTAJ ! 
Oznakowanie, iż produkt (np. farby.lakiery) są produktem 
niebezpiecznym  dotyczy jedynie  zawartości  opakowania, po 
 

 
 
 

jej wykorzystaniu, puste pojemniki podlegają selektywnej 
zbiórce wraz z odpadami plastikowymi.  
Opakowania nie muszą być czyste, ale muszą być puste. 
Selektywnej zbiórce nie podlegają siatki biodegradowalne, 
należy je umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. 
Z opakowań należy usunąć etykiety termokurczliwe. 
 
SZKŁO 
Pojemniki/worki koloru zielonego przeznaczone są do selek-
tywnej zbiórki szkła białego i kolorowego, bez elementów 
metalowych np. zakrętek od słoików i butelek. 
 
PAMIĘTAJ ! 
Selektywnej zbiórce nie podlegają szyby okienne                     
i samochodowe, naczynia żaroodporne i typu duralex, talerze, 
porcelana, żarówki oraz świetlówki. 
Opakowania nie muszą być czyste, ale powinny być puste. 
 
MAKULATURA 
Pojemniki/worki koloru niebeskiego przeznaczone są do       
selektywnej zbiórki każdego rodzaju papieru oraz opakowań        
wielomateriałowych. 
  
ODPADY NIEBEZPIECZNE  
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
lub niewykorzystane leki, baterie, żarówki energooszczędne, 
pełne opakowania farb i lakierów należy oddawać do punktu 
zbiórki lub w trakcie organizowanej na terenie gminy dwa razy 
do roku zbiórki objazdowej. Wykaz odpadów jakie można 
oddawać do punktów oraz w ramach organizowanych przez 
KZG objazdowych zbiórek dostępny jest na stronie 
www.kzg.pl zakładka gospodarka odpadami. 
 
Ponadto , zużyte sprzęty RTV i AGD o wadze powyżej 20kg 
można zgłosić do odbioru bezpośrednio z domu/mieszkania: 

 
KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: 58 6246611, dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska, edukacja ekologiczna:  
58 6247515, dos@kzg.pl 

 
 
 

 

 

- butelki po napojach 
- folia opakowaniowa, reklamówki, 
worki foliowe 
- puste opakowania po farbach, 
olejach, chemii gospodarczej 
- doniczki, tacki, styropian opako-
waniowy 
- metalowe zakrętki, puszki meta-
lowe i aluminiowe 
- plastikowe opakowania po żyw-
ności 
- folia aluminiowa po chipsach, 
kawie, wieczka  
 

 
 

 

- opakowania szklane po kosmety-
kach 
i chemii gospodarczej 
- butelki i słoiki szklane po napo-
jach i żywności 

 

 

 

- papier szkolny, biurowy 
- książki, zeszyty, gazety, katalogi   
- opakowania wielomateriałowe  
np. kartony po mleku, sokach 
- torebki papierowe, pudełka tektu-
rowe, papier opakowaniowy 
- worki po cemencie, suchych za-
prawach, klejach 
 

Segreguj z głową! 
 

http://www.kzg.pl/
mailto:dgo@kzg.pl
mailto:dos@kzg.pl


 
6                                                         REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY                                                        STYCZEŃ 2016 

 
ZMIANA FIRMY WYWOŻĄCEJ ŚMIECI 

 
W wyniku przetargu, wyłoniona została 
nowa firma, która od 2016 r. wywozić 
będzie śmieci. Zostało nią Przedsiębior-
stwo „SANIPOR”. W przypadku  
wystąpienia jakichkolwiek nieprawi-
dłowości, prosimy o ich zgłaszanie 
w Referacie Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi. Zaś kompletny „Harmonogram wywozu  
odpadów” na 2016 rok, jest już dostępny od kilku dni 
na naszej stronie internetowej.  
 Informujemy Państwa również, że z początkiem 
stycznia 2016 r. będzie możliwość bezpłatnego odbioru  
dużego sprzętu RTV i AGD wprost z domów – więcej infor-
macji pod numerem telefonu 58 624 66 11, e-mail: 
dgo@kzg.pl. Jest już także gotowy harmonogram zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, który lada dzień pojawi się 
na naszej stronie. Jak co roku będzie można wystawić je 
w wyznaczonych miejscach na wiosnę i jesienią.  
 Przypominamy również, że raz na dwa lata –  
bezpłatnie – można wywieźć odpady remontowo-budowlane 
w ilości 1m3. Wystarczy zgłosić takie zapotrzebowanie  
osobiście w Urzędzie w Referacie Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi lub telefonicznie pod numerem 58 678 80 21. 
Ale to nie wszystkie dobre informacje, otóż, nie zmieniają 
się stawki za wywóz odpadów i pozostają takie same jak 
w roku 2015!  
 
OLGA RIEBANDT ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 3 LAUREATKĄ POMORSKIEGO  
KONKURSU LITERACKIEGO 

 
 Olga Riebandt uczennica klasy IIb ze Szkoły  
Podstawowej nr 3 zajęła III miejsce w Pomorskim  
Konkursie literacko – plastycznym pt. „Gwiazdka tuż, 
tuż” w kategorii proza. Olga od kilku lat uczęszcza na  
zajęcia teatralne organizowane przez PZPOW w Wejherowie, 
które prowadzi pani Maria Szymoniak. Dziewczynka bardzo 
lubi wymyślać scenariusze przedstawień. Tym razem  
spróbowała swoich literackich sił podczas pisania opowiada-
nia o tematyce świątecznej, co zakończyło się sukcesem. 
 Oldze gratulujemy mając nadzieję, że to dopiero 
początek jej literackich sukcesów.  Tekst: Maria Szymoniak 
       

CHARYTATYWNA AKCJA ŚWIĄTECZNA W 
ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 

 
 W piątek 18 grudnia odbył się w ZS2 kiermasz  
świąteczny, z którego dochód przeznaczony został na leczenie 
i rehabilitację 2-letniej Kalinki zmagającej się z nowotworem.  
 Kiermasz rozpoczął się już o godzinie 8.00  i  
przyciągnął wielu mieszkańców Redy, którzy chętnie  
kupowali ozdoby choinkowe, świąteczne wypieki, kartki lub 
wigilijne sianko. W kiermasz zaangażowani byli nauczyciele, 
samorządy uczniowskie gimnazjum oraz szkoły podstawowej, 
a także rodzice, którzy przygotowali niektóre ozdoby i  
smakołyki. 
 W czasie trwania kiermaszu rozegrany został mecz 
piłki siatkowej „Nauczyciele ZS2 kontra Drużyna TKS Reda 
Ciechocino”, który po 3 setach zakończył się zwycięstwem 
nauczycieli. Przerwy w meczu uatrakcyjniane były przez 
występy artystyczne dzieci z  klas 1-3. Pierwszaki zatańczyły 
między innymi polkę „Dziadek”, klasy drugie zaprezentowały 
piosenki „Zimową wyliczankę” oraz „Święta to czas  
niespodzianek” wraz z animacją. Natomiast trzecioklasiści 

zatańczyli zumbę w układzie zbiorowym do popularnych 
świątecznych piosenek. 
 Jedną z największych atrakcji kiermaszu była  
licytacja dwóch piłek. Pierwsza z podpisami zawodników 
Lotosu Trefl Gdańsk zlicytowana została za 1000 zł,  
natomiast druga z Euro 2012 z podpisem Michela Platiniego, 
po zaciętej licytacji, sprzedana została za 1500 zł. 
 Bardzo dziękujemy za wszystkim za okazane serce i 
zaangażowanie w tę akcję charytatywną.   
    Tekst: Katarzyna Kałuża 
  

BAL KARNAWAŁOWY KLAS MŁODSZYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

  
 W czwartek 14 stycznia br., dzieci z SP3 bawiły się 
na balu karnawałowym zorganizowanym przez panie: Klau-
dię Miotk, Elżbietę Olejnik (klasy 0-1), Bogumiłę Deksnait 
-Naczk i Danutę Gajewską (klasy 2-3). Był to dzień  
niecierpliwie oczekiwany przez dzieci. Uczniowie spotkali się 
w pięknie przystrojonej przez panie: Alicję Formellę i  
Krystynę Kuligowską sali gimnastycznej. Dzieci przebrane 
w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i 
filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmie-
nicie. Kulminacyjnym punktem programu były różne zabawy 
i konkursy, które wywołały dużo emocji (taniec z balonem, 
mumia z papieru toaletowego, taniec z mopem…). Każde 
dziecko biorące udział w konkursie otrzymywało słodką  
nagrodę. Po szalonej i niezapomnianej zabawie uczniowie  
udali się do swoich klas na słodki poczęstunek. Zabawa  
karnawałowa była udana. Kolejne karnawałowe szaleństwo 
dopiero za rok.   Tekst: Danuta Gajewska 
 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI  
POLICJI 

 
 W dniu 21 stycznia br. w Urzędzie Miasta w Redzie 
odbyło się spotkanie radnych i władz samorządowych miasta 
Redy z nowym Komendantem Powiatowym Policji 
w Wejherowie Panią Beatą Perzyńską i jej I Zastępcą Panem 
Marcinem Potrykusem oraz nową Komendant Komisariatu 
Policji w Redzie Panią Iwoną Bartnicką.  

 
 
 Spotkanie dotyczyło głównych problemów  
Komisariatu Policji w Redzie oraz podsumowania spraw 
dotyczących bezpieczeństwa w naszym mieście. Było także 
okazją do zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
między redzkim samorządem a Policją, zarówno na szczeblu 
miejskim, jak i powiatowym. 
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 REFERAT FINANSOWY PRZYPOMINA 

 
UWAGA! 

 
PAMIĘTAJ, że w dniu 15 marca 2016 roku MIJA  
TERMIN zapłaty I raty podatku od nieruchomości – Zapłać 
ją na TWÓJ indywidualny rachunek w Banku Millennium, 
który jest wypisany w decyzji. 
 
Jeśli masz psa to pamiętaj aby zapłacić w terminie do 30 
kwietnia 2016 roku OPŁATĘ OD JEGO POSIADANIA w 
wysokość 75,00  zł rocznie od każdego psa. Opłatę  tę należy 
wpłacić z góry bez wezwania na rachunek bankowy Miasta 
Redy o nr 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 lub w kasie 
Banku Millennium. 
 
Gdy staniesz się właścicielem psa po dniu 30 kwietnia danego 
roku, opłatę należy wpłacić w ciągu 14 dni od jego nabycia w 
wysokości proporcjonalnej do liczby pełnych miesięcy  
i zgłosić to w Referacie Finansowym Urzędu Miasta w  
pokoju nr 8, przy ul. Puckiej 9. Jeśli natomiast utracisz psa w 
trakcie roku, otrzymasz zwrot  dokonanej opłaty również w 
wysokości proporcjonalnej do liczby pełnych miesięcy ale 
musisz także to zgłosić jw.  
 
ZWOLNIONE  z opłaty od psa (pod warunkiem zgłoszenie 
tego w Urzędzie Miasta w Redzie) są: 

1. osoba w wieku powyżej 65 roku życia prowadząc  
samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu  
posiadania jednego psa; 

2. podatnik podatku rolnego posiadający gospodarstwo rolne 
– z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów; 

3. osoba niepełnosprawna: 
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności (potrzebna  

kserokopia orzeczenia) -z tytułu posiadania jednego psa, 
b) posiadająca psa asystującego; 

4. dyplomata   
                 

MIESZKAŃCU   naszego  miasta  REDY ROZLICZASZ  
SIĘ  Z  PODATKU  DOCHODOWEGO ZRÓB TO  W  
MIEJSCU  twojego faktycznego  ZAMIESZKANIA, 
 
TAM GDZIE STALE PRZEBYWASZ. NIE MUSI BYĆ TO 

STAŁE ZAMELDOWANIE   
(art. 3. ust 1a. ustawy o podatku dochodowym) 

CHCESZ ŻEBY LEPIEJ ŻYŁO SIĘ TOBIE I TWOJEJ  
RODZINIE W  NASZYM  MIEŚCIE,  MOŻESZ  SIĘ  DO  
TEGO  PRZYCZYNIĆ. CZĘŚĆ TWOJEGO PODATKU 

JEST BOWIEM DOCHODEM MIASTA. 
 
ZŁÓŻ  ZEZNANIE  W  URZĘDZIE  SKARBOWYM  W  

WEJHEROWIE. 
*czytaj więcej w komentarzu o definicji „miejsca zamieszka-
nia” na stronie internetowej 
http://bip.reda.pl./pliki/reda/pliki/komentarz.pdf 
 

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI INFORMUJE 

 

Informacja w sprawie wnoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 
Od 1 stycznia br. nastąpiła zmiana firmy wywożącej  
śmieci, w wyniku przetargu, zostało nią Przedsiębiorstwo  

„SANIPOR”. Dlatego ,w razie wystąpienia jakichkolwiek   
problemów, prosimy o ich zgłaszanie w Referacie  
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Uruchomiony 
został także specjalny telefon interwencyjny - 58 785 76 31   
Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie mają „Harmono-
gramu wywozu odpadów”  na 2016 r – drukujemy go w 
biuletynie. Informujemy również, że od stycznia 2016 
roku  istnieje możliwość bezpłatnego  odbioru  dużego 
sprzętu RTV i AGD wprost z  domów – więcej informacji 
pod numerem telefonu 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl 

Przypominamy, że nie zmieniły się  ani wysokość  
opłaty, ani numer konta i tak : 
 
• opłatę należy wpłacać bez dodatkowego wezwania do 

10-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu 

odbioru 

• opłatę należy wpłacać na dotychczasowe, indywidual-

ne konto bankowe w Banku Millenium 

• stawka opłaty w 2015 roku - 17 zł bez segregacji  

i 11 zł za segregację za osobę 

• nie wysyła się faktury, rachunku, umowy, decyzji tzn. 

dokumentów dotyczących opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

• zapłata po terminie skutkuje naliczeniem odsetek za 

zwłokę, dodatkowo za wysłane upomnienie dolicza się 

koszty upomnienia w  wysokości 11,60 zł  

 

L.p. Miesiąc odbioru  
śmieci 

Termin  
płatności 

1. Styczeń 10.02.2016 

2. Luty 10.03.2016 

3. Marzec 10.04.2016 

4. Kwiecień 10.05.2016 

5. Maj 10.06.2016 

6. Czerwiec 10.07.2016 

7. Lipiec 10.08.2016 

8. Sierpień 10.09.2016 

9. Wrzesień 10.10.2016 

10. Październik 10.11.2016 

11. Listopad 10.12.2016 

12. Grudzień 10.01.2017 

 
 

Informacja o odpadach – nr tel. 58 678-80-21 
Księgowość i windykacja – nr tel. 58  738-60-05 
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GRUDNIOWE WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

 
ŚWIĄTECZNY KONCERT DLA MAGDY  

W SP NR 2 
 18 grudnia 2015 roku odbył się Świąteczny  
Koncert Charytatywny przygotowany przez zespół  
wychowawczyń klas młodszych. W koncercie wystąpili  
uczniowie naszej szkoły oraz Ada i Krzysiu ze Studia  
Wokalu, prezentując wiersze świąteczne, kolędy i pastorałki 
oraz pokazy taneczne i muzyczne. W kiermaszu świątecznym 
zakupiono zestawy ciast domowego wyrobu oraz wiele  
pięknych ozdób choinkowych wykonanych przez naszych 
uczniów.  

Dzięki życzliwości i hojności licznie przybyłych w ten 
wieczór Gości, zebraliśmy 3.107,44 zł. Całkowity dochód 
został przekazany na pomoc w leczeniu Magdy Kamińskiej.   
                                                                 Tekst: I. Nowicka                 
KLASY TRZECIE Z DARAMI W SCHRONISKU 

DLA ZWIERZĄT 
 
 W grudniu uczniowie klas III a i III b z  
wychowawczyniami odwiedzili Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrówce koło Wejherowa. Dzieci  
przywiozły ze sobą dary dla psów i kotów zebrane podczas 
akcji „Paka dla zwierzaka” w naszej szkole. Uczniowie 
zostali oprowadzeni po schronisku, dowiedzieli się jak  
funkcjonuje taka placówka, jak należy podchodzić do psa, 
jakie są psie zwyczaje. Na koniec poznali szczeniaki – Bodzia 
i Bognę, które mogli pogłaskać. 

 Ta wizyta to przykład na to, że warto uczyć dzieci 
miłości i szacunku do innych, nie tylko do ludzi, ale także do 
zwierząt; uwrażliwiać na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia 
pomocy potrzebującym. Najważniejszą lekcją było to, że 
zwierzęta to nie zabawki, z których można zrezygnować, 
kiedy minie czas pierwszej fascynacji. Dzieci zrozumiały, że 
posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemność, ale także 
obowiązek wobec słabszej istoty.                 Tekst: J. Oller 
 

SPOTKANIE Z SOKOLNIKAMI 
 W grudniu po raz kolejny w naszej szkole odbyły się 
„Zielone Lekcje”, czyli edukacja przyrodnicza na żywo. W 
spotkaniach z przyrodnikami uczestniczyło 9 klas I-III.  

Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych sów, sokołów i jastrzę-
bi nasi najmłodsi uczniowie mieli szansę dowiedzieć się, jaką 
rolę te ptaki spełniają w przyrodzie i czym się różnią od sie-
bie. Każdy uczestnik mógł doświadczyć różnorodności tych 
ptaków i poznać najdrobniejsze szczegóły dzięki ich obecno-
ści na wyciągnięcie ręki. Odwiedziła nas sowa płomykówka 
Fiona, sokół wędrowny Flick, jastrząb Harry-harris,  
puchacz bengalski Hugo, syczek białolicy Koko, pustułka 
amerykańska o imieniu Hektor, Dyzio - polska sowa 
pójdźka oraz pustułka Migotka. Dzieci z wielkim zaintere-
sowaniem słuchały opowieści sokolników z Szadółek, były 
zachwycone nagrodami oraz możliwością zrobienia sobie 
zdjęcia z Fioną. Tekst: G. Krzebietke 
 

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA  
KOMUNIKACYJNEGO 

 
 Uczniowie klas IV i V wzięli udział w dwugodzin-
nych zajęciach warsztatowych dotyczących korzystania ze 
środków komunikacji miejskiej. W ramach zajęć omówiono 
m. in.: rodzaje środków transportu publicznego, sposoby 
korzystania z nich, zakup biletów, korzystanie z rozkła-
dów jazdy, samodzielne planowanie podróży. Ważnym 
elementem były też kwestie bezpieczeństwa i kultury  
korzystania z publicznego transportu. Zajęcia zostały  
zrealizowane przez p. podinspektor z Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.   
 Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Była to z pewnością bardzo 
ciekawa, aktywizująca forma zapoznania uczniów z  
zasadami poruszania się środkami komunikacji oraz za-
chowania w nich.                                       Tekst: I. Nowicka 

 
ZABAWKI DLA FUNDACJI MAM MARZENIE 

 
 Z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego 
Misia zorganizowaliśmy w naszej szkole zbiórkę nowych 
pluszowych maskotek dla małych pacjentów Trójmiejskich 
szpitali, w których leczą się Marzyciele - podopieczni  

Fundacji Mam Marzenie. Mamy nadzieję, że zebrane dary 
pozwoliły im choć na chwilę zapomnieć o swoim cierpieniu i  
spełniły ich marzenia. Wolontariuszom Fundacji Mam   
Marzenie uczniowie przekazali również zabawki swego 
dzieciństwa, które powędrowały na święta do uboższych 
rodzin podopiecznych Fundacji. Wierzymy, że przekazane 
dary przyniosły im wiele przyjemnych chwil.  
 Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka, 
zarówno tego obdarowanego, jak i tego darującego.  
                Koordynator akcji: Jolanta Brojakowska 
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FERIE ZIMOWE Z MOSIR REDA - PROGRAM NA PIERWSZY TYDZIEŃ FERII 

 
 

DATA RODZAJ ZAWODÓW 
SPORTOWYCH 

MIEJSCE, GODZINA, UCZESTNICY 

13.02 
(sobota) 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ KATEGORIA OPEN 
ZAPISY: GODZ. 10.30 – hala ZS 1 Reda 

15.02 
(poniedziałek) 

ZAJĘCIA 
TENIS ZIEMNY 

ROCZNIK 2000 i młodsi, 
GODZ. 19.00 – hala ZS 1 Reda 

15.02 
(poniedziałek) 

ZAJĘCIA 
GRY ZESPOŁOWE, ZABAWY SPOR-

TOWE 

DZIEWCZĘTA, CHŁOPCY SP 
GODZ. 14.30 – hala SP 2 

15.02 
(poniedziałek) 

ZAJĘCIA 
NORDIC WALKING 

WSZYSCY CHĘTNI 
GODZ. 18.00 – MOSIR REDA 

15.02 
(poniedziałek) 

SZTUKI WALKI WSZYSCY CHĘTNI 
GODZ. 17.00 – MAŁA HALA SP 2 REDA 

15.02 
(poniedziałek) 

ZAJĘCIA 
PIŁKA SIATKOWA 

DZIEWCZĘTA GIM 
GODZ. 18.00 – hala ZS 2 REDA 

15.02 
(poniedziałek) 

ZAJĘCIA 
ŚCIANKA WSPINACZKOWA 

DZIECI I MŁODZIEŻ 
GODZ. 15.30 – 17.00 hala ZS 2 Reda 

16.02 
(wtorek) 

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO ROCZNIK 2000 i młodsi, 
ZAPISY GODZ. 10.00 – hala ZS 1 Reda 

16.02 
(wtorek) 

REDZKA LIGA BAŚKI KASZUB-
SKIEJ 

KATEGORIA OPEN 
GODZ. 19.00 – KAWIARNIA DOBRA STREFA 

MOSIR REDA 

16.02 
(wtorek) 

ZAJĘCIA JUDO DZIECI OD 4 LAT 
GODZ. 17.00 – 18.00, 

DZIECI OD 8 LAT 
GODZ. 18.00 – 19.30 

Sala korekcyjna w ZS 1 Reda 

17.02 
(środa) 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ ROCZNIK 1997 i młodsi, 
ZAPISY GODZ. 10.00 – hala ZS 1 Reda 

17.02 
(środa) 

SZTUKI WALKI WSZYSCY CHĘTNI 
GODZ. 17.00 – MAŁA HALA SP 2 REDA 

17.02 
(środa) 

ZAJĘCIA 
LEKKOATLETYKA 

DZIECI I MŁODZIEŻ 
GODZ. 15.30 - MOSIR REDA/ hala ZS1 Reda 

18.02 
(czwartek) 

ZAJĘCIA 
PIŁKA SIATKOWA 

DZIEWCZĘTA GIM 
GODZ. 16.00 – hala ZS 2 REDA 

18.02 
(czwartek) 

ZAJĘCIA JUDO DZIECI OD 4 LAT 
GODZ. 17.00 – 18.00, 

DZIECI OD 8 LAT 
GODZ. 18.00 – 19.30 

Sala korekcyjna w ZS 1 Reda 

18.02 
(czwartek) 

TURNIEJ 
UNIHOKEJA 3os. 

DZIECI SP 
GODZ. 10.00 – hala SP 6 Reda 

19.02 
(piątek) 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO WSZYSCY CHĘTNI 
ZAPISY GODZ. 10.00 - hala SP 2 Reda 

19.02 
(piątek) 

ZAJĘCIA 
PIŁKA KOSZYKOWA 

CHŁOPCY GIM 
GODZ. 15.30 – hala ZS1 Reda 

19.02 
(piątek) 

REDZKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ GODZ. 18.30 – hala ZSP Reda 

19.02 
(piątek) 

REDZKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HA-
LOWEJ 

GODZ. 19.00 – hala ZS1 Reda 

  
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT TURNIEJÓW UDZIELA KIEROWNIK MOSIR – 

ZBIGNIEW ELWART TEL. KOM. 662089911. 
CAŁY PROGRAM FERII Z MOSIREM DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA STRONIE WWW.MOSIR.REDA.PL  
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MIEJSKI DOM KULTURY W REDZIE ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE 
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KONCERT CHARYTATYWNY DLA WOJTKA 
 
 W święto Trzech Króli w Redzie odbyła się 
w dwóch częściach impreza charytatywna dla mieszkańca 
miasta Wojtka. Przed południem na „Orliku” Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji część sportowa, któ-
rej animatorem był Michał Nalepa młody zawodnik 
I ligowego zespołu Arki Gdynia, z pomocą kolegów 
z drużyny i Fanklubem Arki. Pomocy udzielili również 
m.in. „Militarni”, uczniowie mundurowego ZSP w Redzie 
oraz rugbiści Arki Rumia. Mimo siarczystego mrozu 
na stadionie zjawiła się spora liczba kibiców chcących  
wesprzeć akcję pomocy dla Wojtka, z Redy, z sąsiednich 
miast, a nawet z Anglii.  
 Jednym z punktów programu był mecz drużyn  
„Team Kowalski” w składzie: Łukasz Kowalski, Maks Hebel, 
Mikołaj Gabor, Robert Kiedrowicz, Jakub Bach, Patryk  
Rogulski, kontra „Team Nalepa” – Ryszard Nalepa, Karolina 
Płotek, Seweryn Piotrowski, Sebastian Grzenkowicz, Michał 
Morgiel, Piotr Baran, Zdzisław Lademan, Dawid Dąbrowski.  

Gra była zacięta choć prowadzona fair play, padło sporo  
bramek, ale w tym meczu ich nie liczono. Mecz obserwował 
pierwszy trener Arki Grzegorz Niciński, a w licytacjach  
wzięli udział piłkarze I zespołu Arki Paweł Abott, Rafał  
Siemaszko Antoni Łukaszewski i grający w meczu trener 
Łukasz Kowalski. Po meczu kibice Arki odpalili race 
i przystąpiono do licytacji, rzeczy podarowanych m.in. przez 
rugbistów, którzy w tym czasie demonstrowali zebranym 
techniki gry. Zlicytowano m.in. koszulki reprezentacji Polski, 
Ukrainy, piłki rugby z autografami zawodników za które 
wylicytowano dwa razy po 500 zł, piłkę koszykową 
z autografami zawodników Asseco Gdynia, licytowano dużo 
innych rzeczy. 

Po południu w kościele św. Antoniego Padewskiego odbył się 
koncert, na którym aniołki wśród licznie zebranych zbierały 
datki dla Wojtka, między występami odbywały się licytacje, 
tutaj główna rola przypadła jak przed rokiem w koncercie dla 

Radka Weronice Korthals. W koncercie wystąpili Weronika 
Korthals, zespół Mirosław Hałenda – instrumenty klawiszo-
we, Szymon Damięcki – gitara, Darek Śleszyński – bas,  
Marcin Ciesielski – perkusja;  chór „Bogu Chwała”, Kwartet 
Smyczkowy Krzysztofa Dubienieckiego i Natalia Szroeder. 

Prowadzący licytację Tomasz Wiśniewski najwyżej wylicy-
tował koszulkę reprezentanta Polski w piłce siatkowej 
z autografem, Bartosza Kurka – 1000 zł, była też inna 
z autografami innych reprezentantów Polski w siatkówce 
aktualnie grających w Berlinie o awans do Igrzysk Olimpij-
skich, była też koszulka i szalik znanego angielskiego klubu 
Manchester United, były m.in. książki z autografami autorów, 
płyty do tego możliwość skorzystania z usług w redzkich 
salonach, czy rejs jachtem po Zatoce Gdańskiej. W trakcie 
koncertu Michał Nalepa wraz z przedstawicielami fanklubu 
przekazał zebrane przed południem pieniądze w kwocie  
powyżej 10.000 zł. 
 Po koncercie można było skosztować na kiermaszu 
ciast przygotowanych przez parafianki, a że były dobre 
to szybko się rozeszły. 
 W kościele św. Antoniego Padewskiego był to drugi 
koncert charytatywny (przed rokiem dla Radka), jak  
podkreślano dzięki przychylnemu spojrzeniu ks. proboszcza 
Jana Kowalskiego i należy liczyć że stanie się to tradycją 
tej parafii.                                       Tekst: Michał Kaczmarek 
    

I KONKURS CHÓRALNY MTK 
 
       21 stycznia br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie 
odbył się finał I Chóralnego Konkursu  „Małe Trójmiasto 
Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki”. Organizatorem kon-
kursu jest Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszub-
skie”. Konkurs ukierunkowany był na popularyzację i rozwój 
chóralistyki oraz amatorską działalność wokalną dzieci,  
młodzieży i dorosłych. Pod koniec zeszłego roku  
Stowarzyszenie ogłosiło konkurs skierowany do chórów 
i zespołów dziecięcych oraz dorosłych z terenu swoich gmin. 
Na ogłoszenie odpowiedziało 17 chórów – 8 chórów dziecię-
cych oraz 9 dorosłych. Konkurs rozgrywany był w dwóch 
etapach. W pierwszym każde z miast wyłoniło po dwa chóry 
reprezentujące je podczas koncertu finałowego. 21 stycznia 
zwycięzcy eliminacji lokalnych rywalizowali ze sobą  
śpiewając kolędy, pastorałki oraz utwory o tematyce  
bożonarodzeniowej. W wyniku przeprowadzonych przesłu-
chań do finału zostały zakwalifikowane następujące chóry: 
w kategorii dorosłych: Chór „Lira” im. Stanisława Ormiń-
skiego z Rumi, Chór Consonans z Redy i chór z Wejherowa, 
natomiast w kategorii chórów dziecięcych: Chór „Lira” 
z Rumi,  z Redy i zespół „Awokado” z Wejherowa.  
Laureatami zostali: wejherowski Art`en` Voices oraz redzki 
Chór Cantabile!!! Gratulujemy! 
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ZAPOWIEDZI KULTURALNE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 

 
 Zapraszamy na ponad godzinną dawkę dobrego humoru 
na najwyższym poziomie w wykonaniu Kabaretu Czwarta Fala z 
Kielc! 
 Już w niedzielę 31 stycznia br. o godzinie 18:00 grupa  
wystąpi w Fabryce Kultury. Wstęp biletowany Cena biletu: 15 zł. 
 
 W skład kabaretu wchodzą: Łukasz Książek, Damian  
Lebieda oraz Mateusz Lewkowicz. 
 Kabaret najbardziej znany jest z numeru Pośredniak – czyli 
Kloc i Wentyl w akcji. Dwóch nie do końca rozgarniętych i nie do 
końca odpowiedzialnych ludzi dostaje nadzwyczaj odpowiedzialne 
stanowisko pracy. Co z tego wyniknie? Na pewno nic dobrego. 
 

 

KARNAWAŁ WENECKI SENIORA 

 Zapraszamy aktywnych 50+ na Karnawał Wenecki  
Seniora z Redzką Orkiestrą Dętą na żywo!  
 
 Odbędzie się on w Fabryce Kultury, w sobotę 6 lutego  
br. w godzinach 17:00 do 21:00.  
Wstęp wolny.  
 Preferowane są maski i przebrania wszelakie. Maski będzie 
można zrobić sobie samemu podczas warsztatów 25 stycznia 2016, o 
godz. 17:30 w Starym Młynie, ul. Pucka 9, Reda. 
 
 

 
 

Więcej info na stronie www.mdk.reda.pl 

http://mdk.reda.pl/sites/default/files/events/2ca2870c2dea87e9fc1a0a1d454b34da_xl.jpg
http://mdk.reda.pl/sites/default/files/events/venice_carnival_-_masked_lovers_2010.jpg
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