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Pożegnanie księdza 
infułata albina 
Potrackiego

W dniu 9 stycznia 2017 r., w wieku 84 lat, zmarł Ksiądz Infu-
łat Albin Potracki, długoletni proboszcz Parafii Wniebo-

wzięcia N.M.P. i Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie. 
 Ks. Infułat Albin Potracki pochodził z Kielna. Święcenia ka-
płańskie przyjął w roku 1959, w Bazylice Katedralnej w Pel-
plinie. Proboszczem parafii w Redzie został 9 kwietnia 1978 
roku. Zasługą Prałata było wydzielenie czterech nowych para-
fii w Nowym Dworze Wejherowskim, Rekowie Dolnym, Ciecho-
cinie i parafii św. Antoniego Padewskiego w Redzie. W latach 
1992–2008 pełnił funkcję dyrektora Ekonomicznego Archidie-
cezji Gdańskiej. W roku 2002 wyróżniono Go tytułem Proto-
notariusza Apostolskiego. 
 1 lipca 2008 roku, po trzydziestu latach posługi duszpa-
sterskiej, Ksiądz Infułat przeszedł na emeryturę, nie opusz-
czając jednak swojej ukochanej Redy. 
Na mocy uchwały nr V/52/99 Rady Miejskiej w Redzie, Ksiądz 
Albin Potracki został w roku 1999 roku odznaczony medalem 
„Zasłużony dla Miasta Redy”. 
 Przez 30 lat duszpasterskiej posługi Ksiądz Infułat żył spra-
wami lokalnej społeczności. Zawsze służył dobrą radą i pomo-
cą, pełen mądrości i humoru, zawsze z nieodłączną tabaką.
 Uczestniczył w wielu działaniach samorządów powiatów 
wejherowskiego i puckiego. Był doradcą i patronem wielu 
przedsięwzięć samorządowych, wspierał i otaczał opieką wie-
le organizacji i stowarzyszeń. W roku 2005 został odznaczony 
medalem „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”, a w roku 
2009, za wielką dbałość o pomnażanie dziedzictwa kultury 
duchowej i materialnej na ziemi wejherowskiej i pomorskiej 
władze powiatu wejherowskiego uhonorowały Księdza Infuła-
ta statuetką Bursztynowego Gryfa. Dał się poznać jako wielki 
orędownik idei Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W osobie Ks. 
Infułata Albina Potrackiego utraciliśmy duchowego opiekuna, 
wspierającego przez długie lata nasze działania na rzecz sa-
morządu lokalnego.
 Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak w tym 
przypadku to chyba nie jest trafne stwierdzenie. Ks. Infułat na 
zawsze pozostanie w naszych myślach i sercach, jako osoba 
szczerze kochająca Boga, ludzi i życie. Zachowamy Go na za-
wsze w naszej pamięci.

W dniu 2 września 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 
1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 744)
 W myśl zapisów w/w ustawy, nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów 
i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialne-
go, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat 
symbolizujących komunizm albo inny ustrój totalitarny, ani 
w inny sposób takiego ustroju propagować. 
 W ustawie wskazano również, iż za propagujące komunizm 
uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, 
wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny 
i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. 
 Samorządy mają ustawowy obowiązek, w terminie 12 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zmienić nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, 
mostów i placów upamiętniające osoby, organizacje, wydarze-
nia lub daty symbolizujące komunizm albo inny ustrój totali-
tarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.
 W świetle powyższych przepisów, w Redzie zachodzi ko-
nieczność zmiany nazwy ulicy Mariana buczka, który zapi-
sał się w historii jako przedwojenny działacz komunistyczny.
 Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2016 poz. 
446) „podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw 
ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg 
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), 
a także wznoszenia pomników” należy do wyłącznej właściwo-
ści rady gminy. 
 Realizując obowiązek wynikający z ustawy o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz w oparciu o przypisane ustawą o samorządzie gminnym 
kompetencje pod obrady sesji Rady Miejskiej w Redzie zosta-
nie skierowany projekt uchwały o zmianie nazwy ulicy Maria-
na Buczka w Redzie.
 Podjęta uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.
 Wobec powyższego stanu rzeczy informujemy miesz-
kańców ulicy Mariana buczka w redzie, iż zgodnie z prze-
pisem art. 5 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej:
•  pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w spra-

wach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz 
uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach 
urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy 
są wolne od opłat,

•  zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpły-
wu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotych-
czasową.

uWaga 
MieszkaŃcy redy
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nieodPłatna 
PoMoc PraWna dla 
MieszkaŃcÓW redy

inforMacja o odPadach

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz edukacji prawnej. zakres pomocy oraz krąg osób, któ-
rej z tej pomocy mogą skorzystać jest opisany pod adresem  
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Mieszkańcy Redy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy 
prawnej  w siedzibie Urzędu Miasta Redy, przy ul. Gdańskiej 
33, pok. nr 10, tel. 58 738 60 14
godziny urzędowania: 
pn. – śr. 11:30 – 15:30, czw. 13:00 – 17:00, pt. 11:15 – 15:15

Mediacje oraz sposobu pozasądowego 
rozwiązywania sporów

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w któ-
rym biorą udział skłócone strony i mediator.
Mediator to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu 
prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest 
pomoc w wypracowaniu porozumienia, poprzez ułatwienie 
stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, 
zadawanie pytań. Spór muszą rozwiązać same strony kon-
fliktu.
zachęcamy Mieszkańców Redy do skorzystania z me-
diacji, zanim sprawa ma być skierowana do Urzędu lub 
Sądu. Więcej informacji można uzyskać pod adresem  
www.gdansk.so.gov.pl/mediacje/

PocztÓWka z redy

odszedł najstarszy 
redzki strażak

Urząd Miasta w Redzie otrzymał od Pana Zdzisława Krau-
ze starą pocztówkę wysłaną do Berlina, przedstawiającą 

Dworzec w naszym mieście w latach przedwojennych. Jeste-
śmy bardzo wdzięczni ofiarodawcy, ponieważ wszelkie przed-
mioty przybliżające i dokumentujące historię naszego miasta 
są dla nas niezwykle ważne i cenne. 
 Pan Zdzisław Krauze jest długoletnim mieszkańcem Redy, 
synem i jedynym spadkobiercą Juliusza Izajasza Rzeppy, słyn-
nego rzeźbiarza ludowych Kaszub uhonorowanego m. in. Me-
dalem „Zasłużony dla Miasta Redy”.

W dniu 17 stycznia 2017 roku pożegnaliśmy Ś.P. kazi-
mierza lewandowskiego, druha „lutka”, wieloletnie-
go członka ochotniczej straży Pożarnej w redzie. 

 Druh Kazimierz Lewandowski pełnił funkcje prezesa OSP 
w Redzie i wiceprezesa Zarządu Miejskiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Redzie. W roku 1987 otrzymał 
zaszczytny tytuł „Honorowy członek OSP Reda”. Za wielolet-
nią działalność społeczną i oddanie ochotniczej strażackiej 
służbie został odznaczony w 2012 roku Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej takimi odznaczenia-
mi, jak: Złoty Krzyż Zasługi, Złotym Znakiem Związku, Złotą 
Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, honorowymi meda-
lami Bolesława Chomicza 
i Józefa Tuliszkowskiego, 
a także w  uznaniu zasług 
dla społeczeństwa powia-
tu wejherowskiego Meda-
lem „Zasłużony dla Mia-
sta Redy”, Zasłużony dla 
Powiatu Wejherowskiego” 
i odznaką „Zasłużony Ziemi 
Gdańskiej”. Na ręce pogrą-
żonej w smutku Rodziny 
składamy wyrazy współ-
czucia i żalu.

referat gospodarki odpadami komunalnymi informu-
je mieszkańców miasta, że:
1.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i odpa-

dów wielkogabarytowych na 2017 rok dla zabudowy jed-
norodzinnej i wielorodzinnej jest dostępny w urzędzie i na 
stronie internetowej www.reda.pl

2.  W Urzędzie Miasta można zamówić 1 worek Big-Bag 
na odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i  re-
montów z gospodarstwa domowego raz na 2 lata. Zgło-
szenia w referacie w pokoju 120 lub pod numerem  
tel. (58) 678-80-21. 

3.  Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Obwo-
dowej 52 „KOKSIK” w Redzie przyjmuje bezpłatnie wyłącz-
nie elektroodpady kompletne i w całości jak: lodówki, 
zmywarki, pralki, urządzenia klimatyczne, płyty grzejne, 
odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, zegarki, 
komputery, drukarki, ksero, kalkulatory, faksy, telefony, 
radia, telewizory, kamery, wiertarki, piły, kosiarki, zabaw-
ki elektryczne, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, 
żarówki energooszczędne z rtęcią, resztki farb, lakierów 
i chemikaliów, środki ochrony roślin i środki owadobój-
cze. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
14:00–17:00, sobota 9:00–14:00.
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MetroPolitalna 
karta do kultury

PierWszy tydzieŃ 
ferii ziMoWych 
za naMi !

anna jurksztoWicz 
i krzesiMir dębski 
W bibliotece

już od stycznia 2017 roku możliwe jest wyrobienie w bi-
bliotece w redzie Metropolitalnej karty do kultury. jest 
to jedna karta biblioteczna umożliwiająca wypożycza-
nie książek także w bibliotekach partnerskich w trój-
mieście i okolicach.

Uprawnia ona do zniżek w instytucjach kultury, takich jak kina, 
teatry, kawiarnie, muzea, szkoły językowe i wiele, wiele innych. 
W Gdyni są to m.in. Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, 
Centrum Kultury w Gdyni, Teatr Gdynia Główna, Teatr Miejski 
i Muzyczny, Kino Helios w CH Riviera. Kompletny wykaz part-
nerów znaleźć można na stronie Metropolitalna Karta do Kul-
tury – partnerzy (http://www.wbpg.org.pl/tresc/zni%C5%BCki
-z-kart%C4%85-do-kultury-partnerzy).

4.  Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni 
odbiera bezpłatnie duży sprzęt RTV i AGD bezpośrednio 
z domu i mieszkania. Zgłoszenia od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30–15:30 pod numerem tel. (58) 624-66-11.

5.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łęży-
cach na Al. Parku Krajobrazowego 99 przyjmuje bezpłatnie 
odpady jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady 
zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony w ilości do 4 sztuk na rok, odpady remontowo-bu-
dowlane i rozbiórkowe, odpady z betonu oraz gruz beto-
nowy z rozbiórek i remontów, odpady innych materiałów 
ceramicznych i wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia do 2 ton na rok, odzież i teksty-
lia do 300 kg na rok, usunięte tynki, tapety, okleiny, papa, 
materiały izolacyjne, zmieszane odpady z budowy, remon-
tów i demontażu, materiały konstrukcyjne zawierające 
gips do 300 kg na rok. Punkt czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 6:00-18:00, sobota 8:00-15:00, numer 
tel. (58) 672-50-00.

Więcej informacji na temat odpadów można uzyskać w Refe-
racie GOK lub pod nr tel. 678-80-21, email: odpady@reda.pl

W poniedziałek 19 grudnia gościliśmy w Bibliotece dwo-
je wybitnych artystów: Annę Jurksztowicz i Krzesimira 

Dębskiego. Kompozytor i autor książki „Nic nie jest w porząd-
ku” opowiadał o losach swoich rodziców, którzy przeżyli rzeź 
wołyńską. Spotkanie było tym bardziej poruszające, ponieważ 
brali w nim czynny udział potomkowie osób, które w tamtym 
czasie mieszkali na Wołyniu. Anna Jurksztowicz zaśpiewała 
kilka znanych piosenek, takich jak: „Czas nas uczy pogody”, 
„Dumka na dwa serca”, akompaniował jej na pianinie, Krzesi-
mir Dębski. Spotkanie poprowadził Andrzej Krauze.

Pierwszy tydzień ferii zimowych już za nami. W Fabryce 
Kultury powstało wiele pięknych, ręcznie robionych pre-

zentów na Dzień Babci i Dziadka. Uczestnicy zajęć przygo-
towali drewniane serca, słoiki latarenki, kolorowe ocieplacze 
na kubki oraz torby z napisami. Piątkowe zajęcia zakończyły 
się tworzeniem glinianych masek oraz makietą Antarktydy ze 
zwierzętami. U nas nie ma czasu na nudę!
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6 stycznia zagraliŚMy 
dla MaĆka

25 finał Wielkiej 
orkiestry
ŚWiatecznej PoMocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie składa 
Panu Kazimierzowi Okrojowi, Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Redzie, serdeczne podziękowania za 
prezenty, przekazane z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
potrzebującym rodzinom z terenu Gminy Miasto Reda.

Okazanie dobrej woli, wsparcie, dzięki któremu mogliśmy 
zrealizować potrzeby rodzin, jak również spełnić dziecięce 

marzenia przyniosły obdarowanym wiele radości.
W imieniu obdarowanych rodzin, pracowników Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie i swoim bardzo 
dziękuję.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Klebba

PodziękoWania

Pomimo minusowej temperatury na zewnątrz, nasze ser-
ca pozostały rozgrzane i chętne do pomocy. Tradycyjnie 

6 stycznia, w święto Trzech Króli, zorganizowaliśmy wraz ze 
Stowarzyszeniem Dzieło Pomocy Rodzinie oraz niezawodną 
Weroniką Korthals charytatywny koncert dla 9 - letniego Mać-
ka Głodowskiego, chorującego na wadę wrodzoną przodo-
mózgowia. 
 Na scenie kościoła św. Antoniego Padewskiego pojawili się 
Chór „Bogu Chwała”, Przemysław Bruhn, znane z The Voice of 
Poland Monika Kitel i Zuzanna Kotecka oraz Szymon Wydra.
 Tego dnia nie zabrakło ludzi o wielkim sercu, którzy na licy-
tacjach prowadzonych przez satyryka Skibę wsparli sprawę, 
zbierając prawie 22 tys. złotych!

Styczeń był dla mieszkańców Redy miesiącem niesienia po-
mocy. W 25 Finale WOŚP zbieraliśmy pieniądze „dla rato-

wania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycz-
nych oraz zapewnieniu godnej opieki medycznej seniorom”. 
W redzkim sztabie pobiliśmy zeszłoroczny rekord kwotą 51 
000 złotych !!! 

 Podczas licytacji, odbywających się przez cały dzień w Fa-
bryce Kultury zebrano ponad 6 000 złotych! Akcję wsparło 
wiele lokalnych firm i przedsiębiorców przeznaczając na ten 
cel vouchery i przedmioty min. do Aquapark Reda, JM studio 
urody, na sesję zdjęciową w studiu Czarna Zebra, i wiele in-
nych. 
 Pomiędzy licytacjami czas upływał przy dźwiękach muzy-
ki zespołów występujących tego dnia na fabrycznej scenie. 
Usłyszeliśmy min.: Redzką Orkiestrę Dętą, zespół Świetlówki, 
Oliwię Drawc, oraz zespół Szepty. Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom, uczestnikom, licytującym a przede wszystkim wo-
lontariuszom za świetną zabawę i ogromne serce!

inforMacja 
Miejskiego oŚrodka PoMocy 

sPołecznej W redzie 
o Przyjęciach interesantÓW 
W sPraWie skarg i WnioskÓW

reda, ul.derdowskiego 25  

dyrektor
Małgorzata klebba 

przyjmuje interesantów w każdą środę 
w godzinach 13.00 – 15.30 

kieroWnik ds. PoMocy sPołecznej 
genoWefa bojke 

przyjmuje interesantów w każdą środę 
w godzinach 13.00 – 15.30 

kieroWnik ds. ŚWiadczeŃ rodzinnych, 
funduszu aliMentacyjnego

 i ŚWiadczenia WychoWaWczego
jolanta daMPc

przyjmuje interesantów w każdą środę 
w godzinach 13.00 – 15.30 
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luty z fabrykĄ kultury! 

www.mdk.reda.pl

LUTY Z FABRYKĄ KULTURY!  www.mdk.reda.pl
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MoPs z WizytĄ

sPotkanie dotyczĄce 
PrzeciWdziałania 
PrzeMocy W rodzinie

język kaszubski 
i edukacja regionalna 
W sP 2Z okazji Świat Bożego Narodzenia, Burmistrz Miasta Redy 

Krzysztof Krzemiński oraz pracownicy socjalni i asystentki 
rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, od-
wiedzili rodziny korzystające ze wsparcia tut. Ośrodka. Wizy-
tom towarzyszyły wzruszenie i radość, rodzinom zostały prze-
kazane paczki świąteczne, gdzie oprócz artykułów pierwszej 
potrzeby, znalazły się tez odpowiedzi na dziecięce marzenia. 

od początku bieżącego roku szkolnego w szkole Pod-
stawowej nr 2 wprowadzone zostały nowe zajęcia dy-
daktyczne: nauka języka kaszubskiego z elementami 
kultury kaszubskiej. 

W zajęciach uczestniczy 51 uczniów z klas II – IV, nauczycie-
lem przedmiotu jest p. Anna Jankowska. Lekcje, prowadzone 
w małych grupach (10 -12 osób), odbywają się w niewielkiej 
sali pięknie ozdobionej motywami kaszubskimi.

Przemoc w rodzinie to problem natury prawnej, moralnej, 
psychologicznej i społecznej. W związku z realizacją usta-

wy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1390) i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2016-2020, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Redzie zorganizowali w dniu 27 grudnia 2016 roku spot-
kanie z przedstawicielami przedszkoli z terenu miasta Redy. 
W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Redzie Małgorzata Klebba, Przewodniczą-
ca Zespołu Interdyscyplinarnego Genowefa Bojke oraz spe-
cjalistka pracy socjalnej Emilia Kubiaczyk, asystentka rodziny 
Edyta Żach, a także psycholog Agnieszka Nepelska i radca 
prawny Magdalena Kręczkowska. 
 Celem spotkania było zwrócenie uwagi na profilaktykę, czyli 
formy działań zapobiegających zjawisku przemocy w rodzinie, 
zmiana świadomości społeczeństwa, rozpowszechnienie in-
formacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 
pomocy w środowisku lokalnym, stworzenie mechanizmów 
ułatwiających izolację sprawców od ofiar oraz zmiana postaw 
osób stosujących przemoc, skuteczna ochrona i pomoc ofia-
rom przemocy, a w szczególności dzieciom.  W celu poszerze-
nia kręgu osób uświadomionych w temacie przemocy w ro-
dzinie podjęto próbę wejścia głębiej w środowisko lokalne. Na 
spotkaniu omówiono zagadnienia prawne, psychologiczne, 
wywiązała się żywa dyskusja, która wskazuje na konieczność 
kontynuowania tej działalności w celu wspólnej pomocy 
w rozwiązywaniu pojawiających się problemów bądź sytuacji 
wzbudzających niepokój.

 Młodzi adepci języka i kultury kaszubskiej zostali wyposa-
żeni w materiały dydaktyczne, a nauka odbywa się w dużej 
mierze poprzez gry i zabawy edukacyjne. Wszystkie dzieci ob-
jęte nauką języka kaszubskiego będą uczestniczyły w progra-
mie poznawania geografii, kultury i historii najbliższego regio-
nu – kaszubszczyzny. 9 grudnia minionego roku, dla uczniów 
z klas języka kaszubskiego w SP 2, SP 5 i SP 6 w Redzie, odbyła 
się pierwsza z zaplanowanych wycieczek. Niemal 80-osobowa 
grupa uczniów odwiedziła Wdzydze Kiszewskie, gdzie w Ka-
szubskim Parku Etnograficznym mieli okazję dowiedzieć się, 
jak wyglądało codzienne życie i praca Kaszubów, a także po-
znać kaszubskie zwyczaje bożonarodzeniowe. 
 Udział dzieci i młodzieży w zajęciach języka kaszubskiego 
jest, jak widać, okazją nie tylko do uczenia się samego języka, 
ale też do poznania własnego regionu z jego bogactwem kul-
tury i pięknem przyrody. W ramach regionalnej ścieżki eduka-
cyjnej planowane jest poszerzenie zajęć o zajęcia muzyczne, 
plastyczne i taneczne. Pozwoli to wzbogacić ofertę edukacyj-
ną szkoły i stworzyć więcej możliwości dla rozwoju talentów 
i wzainteresowań naszych uczniów.
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XXii Miejski konkurs 
bożonarodzenioWy
rozstrzygnięto XXii Miejski konkurs bożonarodze-
nioWy, organizowany przez zespół szkół nr 2 w redzie, 
Parafię Św. Wojciecha i Miejski dom kultury. 

Celem konkursu było - jak co roku - kultywowanie tradycji 
związanych ze świętami  Bożego Narodzenia oraz zwyczaju 
własnoręcznego wykonywania świątecznej szopki. Konkurs 
odbywał się w następujących kategoriach:
1.  Przedszkole – zerówka - Lodowa kraina
2.  Klasy I – III szkoły podstawowej - Święty Mikołaj
3.  Klasy IV – VI szkoły podstawowej - Święta Rodzina – 

płaskorzeźba
4.  Klasy I – III  gimnazjum,  szkoły ponadgimnazjalne - 

T-shirt z motywem świątecznym
5.  Kategoria wspólna: Wielkoformatowa szkolna szopka 

bożonarodzeniowa. 

 Na konkurs wpłynęło łącznie 286 prac, ocenionych przez 
jury w składzie: Tomasz Wiśniewski – przewodniczący, Paulina 
Piotrowska, Maciej Wilczyński, Aleksandra Radzimińska, Alek-
sandra Rost, Bogdana Gołojuch oraz Beata Zawal - Brzeziń-
ska. 
 Przedszkolaki pokazały, że lodową krainę można zbudo-
wać w sposób bardzo kreatywny i zilustrować prawdziwy 
trzaskający mróz, stosując celofan, płyty CD i inne materiały. 
Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła Maja Duda z SP3, dru-
gie - Bartek Przepiórzyński z Przedszkola „Chatka Puchatka”, 
a trzecie - Weronika Zwara z Przedszkola „Przy parku”.
 Wśród Mikołajów zwyciężyła praca Konrada Wasiuty z kl.2a 
SP3. Drugie miejsce zajął Filip Stubiński z kl.2a SP3, a trzecie 
Zosia Lewandowska z kl. 2e SP2. Wiele Mikołajów zostało wy-
konanych z surowców wtórnych i ciekawie ozdobionych; po-
stacie były różnej wielkości, z sankami, z workami, w saniach 
i wolno stojące.

 Najwięcej płaskorzeźb wykonano z masy solnej, ale także 
z  gliny, mydła i w technice collage. Do najciekawszych nale-
żały prace Karoliny Dziubakiewicz z kl.IVa SP3, Judyty Mączki 
z kl.6b SP3 i Oskara Rost z kl.6c SP2.
 Nowością był projekt nadruku świątecznego na koszulkach. 
Koszulki wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród rodziców i 
gości odwiedzających szkołę. Najciekawsze wykonali: Klaudia 
Czaja z kl.2a, Dominika Plewińska z kl.2c oraz Szymon Grucha-
ła z kl.1b wszyscy z Gimnazjum nr 2.
 Eksperymentem okazała się szopka szkolna, zamiast po-
przedniej rodzinnej. Największe wrażenie na jury zrobiła 
oszczędna w formie, drewniana szopka z SP nr 5. Najbardziej 
rozbudowaną formę wykonał zespól uczniów SP nr 2, który 
zaaranżował przestrzeń prezentami, pracami uczniów i cho-
inkami. Trzecią najciekawszą była duża szopka z uciętych klo-
cków drewnianych, przybranych tkaniną i z żywymi pachnący-
mi choinkami w SP nr 6.
 Wręczenie nagród nastąpiło 21 grudnia o godz. 13.00,  po 
uroczystych jasełkach w sali gimnastycznej gimnazjum w Ze-
spole Szkół nr 2 w Redzie. Jury przydzieliło 46 nagród i wyróż-
nień, niestety - nie wszystkie piękne prace udało się nagro-
dzić. Kolejna szansa na nagrody już za rok.
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Wszystkie kolory 
ŚWiata W szkole 
PodstaWoWej nr 6 
W redzie

ksiĄżki kreatyWne 
z giMnazjuM nr 2 dla 
sosW W Pucku

„gÓra grosza” 
W giMnazjuM nr 2

niejedno dziecko czekało niecierpliwie na pierwszy 
śnieg. chociaż 5 stycznia zasypało, zawiało i mocno 
zmroziło, w szkole zrobiła się bardzo ciepła i miła at-
mosfera. o godz. 18 00, w zimowo - świątecznej opra-
wie rozpoczął się koncert. to już jego trzecia edycja, 
poświęcona akcji charytatywnej unicef „Wszystkie 
kolory świata”. tegoroczny projekt unicef jest odpo-
wiedzią na niezwykle poważny problem epidemii cho-
rób rozwijających się w angoli.

na czym polegał projekt?
W ramach akcji dzieci, rodzice i opiekunowie spotkali się 
w grudniowy wieczór i przygotowywali specjalną charytatyw-
ną laleczkę. Jeżeli ktoś nie mógł przyjść tego dnia do szkoły, 
uszył laleczkę w domu. Powstało 39 niezwykłych laleczek. To 
symbole pomocy, jakiej nasze dzieci chcą udzielić dzieciom 
z biednych krajów. Każda laleczka otrzymała od swojego au-
tora imię i hobby, otrzymała akt urodzenia i znalazła swojego 
opiekuna w czasie koncertu.
a w czasie koncertu…
Podczas Koncertu Szkolne Koło Teatralne KONICZYNKA za-
prezentowało Jasełka zatytułowane „Niebo, jest w każdym 
z nas”, a uczniowie klasy VI b zaśpiewali kolędy. Ten zimowy 
wieczór rozświetlił recital pani Agnieszki Kostenckiej, która 
zabrała słuchaczy w zimową, muzyczną podróż, przepełnio-
ną nastrojem świąt. Do śpiewania włączył się chórek anioł-
ków, diabełków i szóstoklasistów. Było pięknie i nastrojowo. 
Ten niezwykły wieczór pokazał, że pomaganie jest przyjemne 
i daje dużo radości. Z aukcji charytatywnych laleczek, którą 
przeprowadzili państwo Danuta i Marek Nawroccy zebrali-
śmy 580 zł. Czynna była też Kawiarenka Teatralna. W sumie 
na zakup szczepionek dla dzieci z Angoli przekazano 1000 zł. 
Tradycyjnie organizatorem koncertu było koło teatralne KO-
NICZYNKA wraz z opiekunami: panią Anetą Kujawczyk i Gra-
żyną Tamas. 
 Serdecznie dziękujemy Wszystkim za włączenie się w akcję 
charytatywną UNICEF.

9 grudnia pani Angelika Losik przekazała dzieciom ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku 

książki kreatywne, które wykonali uczniowie klasy Ib z Gimna-
zjum nr 2. Książki te posłużą niepełnosprawnym dzieciom do 
nauki sensorycznego poznawania świata. Gimnazjaliści wyka-
zali się niezwykłą pomysłowością. Do „produkcji” książek wy-
korzystali to, co znaleźli w swoich domach. Były to m.in. gąbki 
do mycia naczyń, folia bąbelkowa, kartony, guziki czy sznuro-
wadła. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przyczynili się 
do wywołania uśmiechu na twarzach podopiecznych Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, Gimna-
zjum nr 2 wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Gro-

sza 2017”. Uczniowie nie pozostali obojętni na krzywdę innych 
dzieci i oprócz książek oraz zeszytów przynosili w plecakach 
drobne monety groszowe. Akcja była bardzo dobrym przed-
sięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić 
uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić 
się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej 
sytuacji rodzinnej. Po zakończeniu tej szlachetnej akcji doko-
nano podliczenia wszystkich zebranych monet. Uczniowie ze-
brali w sumie 15268 monet, co dało w przeliczeniu 472, 28 zł. 

konkurs Plastyczny 
W sP3 „PocztÓWka dla 

nieznajoMego”

Adresowany do uczniów klas 0-III Konkurs „Pocztów-
ka dla Nieznajomego”, którego organizatorem była 
pani Maria szymoniak ze szkoły Podstawowej nr 
3, miał na celu rozwijanie umiejętności plastycznych 
oraz uwrażliwianie na samotność ludzi starszych 
i chorych. Wszystkie pocztówki zostały przekazane 
stowarzyszeniu kga w gdyni i trafią do paczek dla 
Polaków mieszkających na Kresach. 

Komisja konkursowa, po burzliwych obradach, przy-
znała następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klas 0 - i przyznano: 
I miejsce: Anastazja zala kl. 0d, 
II miejsce: Amelia Rewa kl. 0b, 
III miejsce:  Maja Lesner kl. 0d i Franciszek Hołówko 

kl. Ia. 
Wyróżnienia:  Beniamin Svendsen kl. Ib, tymon Ho-

łówko kl. Ib, Jan Szymański kl. Ia.

W kategorii klas ii - iii przyznano: 
I miejsce: Klaudia Sudnik kl. IIIb, 
II miejsce: Weronika Socha kl. IIIb, 
III miejsce:  Kacper Szadkowski kl. IIIc i Konrad Wa-

siuta kl. IIa. 
Wyróżnienia:  Olga Riebandt kl. IIIb, Oliwia Lachs kl. 

IIIa, Oskar Mierkiewicz kl. IIa, Konrad 
Gawin kl. IIa.

 Wszystkim uczniom bardzo gratulujemy i dzięku-
jemy za przyłączenie się do tak szlachetnej akcji!
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Przypominamy o nieodpłatnym odbiorze  
dużych sprzętów RTV i AGD z domów i mieszkań! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co odbieramy? 
Duży sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg. 
 
Uwaga! 
Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. 
Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. 
Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu z zabudowy. 
 
Przygotowanie sprzętu do odbioru 
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być rozmrożona. 
Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz wymontować sprzęt 
z zabudowy. 
 
Terminy odbiorów 
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory 
odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. 
Termin zostanie potwierdzony telefonicznie przez 
pracowników Związku. 
 

WYSTARCZY ZADZWONIĆ! 
58 624 66 11 

 

Kontakt: 
Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
www.kzg.pl, dgo@kzg.pl 

58 624 66 11 
 

UWAGA! 

lub wypełnić formularz:  
http://kzg.pl/gospodarka/gospodarka-odpadami/formularz/ 
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