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PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
Dobiegają końca prace przy przebudowie łącznika w Szkole Podstawowej
nr 4. Po wielu latach postanowiono powiększyć przestrzeń rekreacyjną dla
najmłodszych dzieci, bo jak mówi burmistrz miasta Krzysztof Krzemiński, dzieci te
po pierwsze mają daleko do dużej sali gimnastycznej, a po drugie, ze względu na
duże obciążenie nie mogą z niej zbyt często korzystać.
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MIEJSKIE ELIMINACJE
I KONKURSU
CHÓRALNEGO „MAŁEGO
TRÓJMIASTA
KASZUBSKIEGO” MAŁE
TRÓJMIASTO ŚPIEWA
KOLĘDY I PASTORAŁKI
Dnia 11 grudnia br. odbyły
się w Miejskim Domu Kultury
w Redzie
miejskie
eliminacje
I Konkursu Chóralnego „Małego
Trójmiasta Kaszubskiego” Małe
Trójmiasto
Śpiewa
Kolędy
i Pastorałki.
W redzkich
eliminacjach
wzięły udział po dwa zespoły/chóry
w każdej kategorii – do lat 16 – chór
Cantabile z Zespołu Szkół Nr 1
w Redzie oraz chór ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Redzie; – od lat 16
–
zespół
Redzanie
oraz chór
Consonans.

Niedługo się to zmieni. Łącznik zwiększy przestrzeń szkoły o ponad 250 m2. Roboty zostały już zakończone, a obecnie trwają prace odbiorowe. Przy okazji powiększono również powierzchnię świetlicy szkolnej. Uroczyste otwarcie przebudowanego łącznika nastąpi po przerwie świąteczno – noworocznej.

MODERNIZACJA UL. WIŚNIOWEJ - ETAP I
Jedna z głównych ulic dzielnicy „Ciechocino” – ulica Wiśniowa została
zmodernizowana. Jest to ulica przebiegająca od ulicy Kazimierskiej poprzez Nową,
aż do ulicy Wiejskiej.

Koszt wybudowania kanalizacji deszczowej oraz budowy jezdni o nawierzchni
asfaltowej, nowego chodnika, zjazdów, zatok postojowych i wjazdów z kostki
betonowej oraz elementów wymuszających spowolnienie ruchu wyniósł blisko 850
tys. zł. W przyszłym roku będzie realizowany II etap – odcinek o długości ok. 230
metrów tj. od ulicy Nowej do ulicy Kazimierskiej.

Przewodnicząca jury – Anna
Wilczewska – wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyrygent
Chóru Kameralnego „441 Hz”,
pedagog Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej
w Gdańsku
gdzie
prowadzi
Chór
Młodzieżowy
„CANTILENA”
oraz jurorzy
–
Marzenna
Jodłowska
i Paulina
Piotrowska wyłoniły zwycięskie
chóry:

W kategorii do lat 16 zwyciężył –
Chór Cantabile, założony
i dyrygowany przez Barbarę
Tańską.
W kategorii od lat 16 zwyciężył –
Chór Consonans, dyrygowany
przez Ewę Szmidt.
Chóry wybrane podczas eliminacji
miejskich zostają automatycznie
nominowane do udziału w finale
konkursu, który odbędzie się 21
stycznia 2016 r. w Filharmonii
Kaszubskiej w Wejherowie.
Gratulujemy i życzymy powodzenia
podczas finałowego etapu konkursu!

GRUDZIEŃ 2015

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

Wigilia Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Redzie
Dnia 3 grudnia br. w restauracji „Świnka i Rybka”
w Redzie – odbyło się spotkanie kulturalno – integracyjne tzw. „Opłatek” z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Na Spotkanie Wigilijne PZERiI z Redy przybyły łącznie 142 osoby w tym 128 naszych Członków i 14
zaproszonych Gości. Gości reprezentowali: przedstawiciele
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Burmistrz Krzysztof Krzemiński oraz Ks. Kanonik Marian
Świątek, który dokonał ceremonii poświęcenia „Opłatka”,
odmówił modlitwę i odśpiewał z zebranymi kolędę „Wśród
Nocnej Ciszy”, a na koniec złożył wszystkim zebranym
świąteczne życzenia. W rodzinnej atmosferze dzielono się
opłatkiem i składano sobie życzenia. Uroczystość ta
dostarczyła naszym Członkom oraz zaproszonym Gościom
wiele osobistej radości i satysfakcji. Po za duchowym
przeżyciem tej Wigilii odbyło się również wręczanie niektórym Członkom Stowarzyszenia odznaczeń Związkowych za
zaangażowanie się w pracę społeczną i związkową.
W szczególny sposób Zarząd PZERiI i wszyscy
Emeryci i Renciści pragną wyrazić swoją wielką wdzięczność
za wsparcie Władzom Miasta Redy.
Tekst: F. Ośmiałowski

SUKCES CERAMIKOWNI Z REDY
Mamy wielką przyjemność ogłosić, że aż 4 osoby
uczęszczające na zajęcia Ceramikowni w Fabryce Kultury
zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca na Ogólnopolskim
Konkursie Ceramiony 2015, który odbywa się już od 16 lat.
Miejski Dom Kultury w Redzie w konkursie brał udział
po raz pierwszy, a wyniki pozytywnie nas zaskoczyły!
Zwycięzcy z pracowni Ceramikowni w MDK Reda:

władz Miasta Redy, Duchowni z redzkich parafii, przedstawiciele
Władz
Zwierzchnich
Związku
z Gdańska
oraz przedstawiciele Instytucji i Organizacji sympatyzujących
z nami, którzy w różny sposób wspierają nasze przedsięwzięcia poinformowała Pani Elżbieta Lesner - Przewodnicząca
Związku. Pani Lesner w niezwykle ciepłych słowach powitała
wszystkich gości oraz znaczne grono Redzkich Emerytów
i Inwalidów.
Serdecznie
podziękowała
wszystkim
za przybycie na uroczystość. Zgodnie z tradycją – minutą
ciszy uczczono zmarłych Członków, którzy w tym roku
od nas odeszli. Pani
Przewodnicząca korzystając
ze spotkania w tak licznym gronie postanowiła nakreślić kilka
spraw o charakterze sprawozdawczo – organizacyjny. W
skrócie przedstawiła zadania: kulturalno – rekreacyjno –
turystyczne, które w ramach organizacji wolnego czasu
zorganizowane zostały w tym roku. Niektóre koszty pokrywali sami uczestnicy, do innych dopłacaliśmy z funduszu
naszego Związku – a do wielu przyczynili się między innymi
nasi zaproszeni Goście. Wśród nich: Przewodniczący Rady
Miasta – pan Kazimierz Okrój, Burmistrz Miasta Redy pan
Krzysztof Krzemiński, pani dyrektor Iwona Romanowska,
panie – reprezentujące PCPR z Wejherowa z funduszu
PFRON. Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim
sponsorom za dotychczasowe bezinteresowne wsparcie
Związku Emerytów i złożyła Wszystkim Zebranym
na uroczystości najserdeczniejsze Świąteczne Życzenia.
Następnie głos zabrał F. Ośmiałowski z komisji kulturalnej,
który życzył wszystkim ciepła rodzinnego, ładu Bożego
od Jezusa Narodzonego. Wystąpienie swoje spuentował
słowami ułożonej przez siebie Kolędy:
Nie było miejsca dla Ciebie
W stajni ni w żadnej gospodzie
Ale jest miejsce przytulne
W polskim Wierzącym Narodzie…
Dzisiaj Witają Cię Wszyscy
Starzy i mali Redzianie
Urzędy Pracy i Szkoły
Duchowni i my – chrześcijanie
Pozostań Jezu na Zawsze
Proszą Cię Polscy – Kaszubi
Błogosław Naszej Ojczyźnie
Zachowaj Kraj Nasz od Zguby…

Następnie w świątecznych, uroczystych słowach wystąpili:
Przedstawiciel Władz Związkowych z Gdańska, pan

Kategoria dzieci:
– I miejsce – Weronika Glock – Miejski Dom Kultury
w Redzie, instruktor Aleksandra Radzimińska
– III miejsce ex aequo – Zofia Bogorodź – Miejski Dom
Kultury w Redzie, instruktor Aleksandra Radzimińska
Kategoria dorośli:
– II miejsce ex aequo – Dorota Pelplińska – Miejski Dom
Kultury w Redzie, instruktor Aleksandra Radzimińska
– III miejsce ex aequo – Małgorzata Bogorodź – Miejski
Dom Kultury
w Redzie,
instruktor
Aleksandra
Radzimińska.
Zwycięzcom oraz instruktorowi – Pani Oli serdecznie
gratulujemy!
Ogólnopolski Konkurs CERAMIONY, organizowany od wielu lat przez Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu, cieszy się dużym powodzeniem.
Inspiruje i pobudza do twórczych działań w dziedzinie
ceramiki zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Daje
szansę wszystkim jego uczestnikom na pokazanie swoich
prac i konfrontację ich umiejętności. Na tegoroczną – 16. już
edycję Ogólnopolskiego Konkursu CERAMIONY wpłynęło
116 prac, wykonanych w różnych technikach ceramicznych.
Są między innymi prace z masy szamotowej, gliny czerwonej,
szkliwione i wypalone na biskwit. W konkursie wzięło udział
29 placówek – szkoły, ośrodki kultury, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne z całej
Polski. Uczestnikami konkursu były dzieci, młodzież, dorośli
oraz osoby niepełnosprawne, które rozwijają swoje pasje
w pracowniach
ceramicznych. Na konkurs nadesłano
również naczynia i formy użytkowe oraz dekoracyjne.
Tekst: MDK
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INFORMACJA MOPS W REDZIE DOTYCZĄCA ZMIAN W
ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH OD 01.01.2016 R.
I. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie
otrzymują zasiłku macierzyńskiego.
Świadczenie będzie wynosiło 1.000,00 zł miesięcznie na rękę.
Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:
 studenci,
 osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy
czy nie),
 osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku
do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku
objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego –
do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w
wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie
można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia
na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67
tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.
Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia
2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku,
świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
Kto nie skorzysta ze świadczenia?
 osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze
świadczenia rodzicielskiego;
 w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi
rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
 nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z
tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż
powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).
Kiedy zgłosić się po świadczenie?
Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu.
Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od
momentu złożenia wniosku.
II.
„Złotówka za złotówkę”
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy od stycznia 2016 roku nie stracą
świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal otrzymywać - pomniejszone o kwotę, o
jaką przekroczyły kryterium.
Zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych:
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego,
pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna
kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w
okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek
rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.
3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku
rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony
dochód rodziny.
3b. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3,
stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
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1) zasiłków rodzinnych podzielonych
przez liczbę miesięcy, na które danej
rodzinie jest ustalane prawo do tych
zasiłków;
2) dodatków do zasiłku rodzinnego,
o których mowa w art. 10, art. 11a,
art. 12a i art. 13, podzielonych przez
liczbę miesięcy, na które danej
rodzinie jest ustalane prawo do tych
dodatków;
3) dodatków do zasiłku rodzinnego,
o których mowa w art. 9, art. 14 i art.
15, podzielonych przez 12.
3c. W przypadku gdy wysokość
zasiłków
rodzinnych
wraz
z
dodatkami
przysługująca
danej
rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a,
jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia
te nie przysługują.
Wnioski można składać od
04.01.2016r.:
Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Redzie
ul. Derdowskiego 25 pok. Nr 1 i 2
od poniedziałku do czwartku w godz.
7.30 do 15.30
piątek w godz. od 7.30 do 15.15
telefon:58 678 74 87

UCZNIOWIE Z ZS NR 2
NAGRODZENI PODCZAS
„ROKU MATEMATYKI
NA POMORZU”
10 grudnia 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Wejherowie odbyło się uroczyste
zakończenie
obchodów
Roku
Matematyki na Pomorzu. Tego dnia
zostały wręczone nagrody dzieciom,
które wzięły udział w konkursach
ogłoszonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Bibliotekę
Pedagogiczną
w
Wejherowie.
Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w
Redzie wzięli udział w konkursie
plastyczno – literackim, którego
celem było popularyzowanie wiedzy
matematycznej a także rozwijanie
wrażliwości plastycznej i literackiej.
Aż pięcioro z nich zostało nagrodzonych, a ich prace znalazły się w
Kalendarzu na rok 2016, który
otrzymali wszyscy nagrodzeni wraz
z opiekunami, a więc: Julia Wróbel,
Paulina Leszczyńska, Klaudia
Sudnik, Maja Rompca i Aleksander Żala oraz panie:
Maria
Szymoniak,
Hanna
Zwierzycka, Agnieszka Tatara i
Katarzyna Misiec.
Gratulujemy uczniom i życzymy
dalszych sukcesów.
Tekst: Katarzyna Misiec,
Hanna Zwierzycka
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KOLEJNY SUKCES REDZIANINA
W Teresinie w ostatni weekend odbyły się V
Halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców w tenisie
ziemnym. Mecze rozgrywano w czterech kategoriach
wiekowych w grach pojedynczych i jednej w grze
podwójnej. Jedynym reprezentantem Województwa
Pomorskiego był Redzianin Jerzy Conradi, który na
korcie w czasie trzech dni gier spędził ok. 8 godzin.
Zagrał w grze pojedynczej w kategorii 55+, niestety już
w pierwszej grze musiał uznać wyższość przeciwnika.
Jakże inaczej było w grze podwójnej gdzie o tytuł
mistrzowski walczyło siedemnaście par. Jerzy Conradi
grał z Wiesławem Księskim (UM Świdnik), w roku
ubiegłym wywalczyli tytuł wicemistrzowski. W tym
roku było lepiej, pierwsza runda wygrana z parą z UG
Lubiewo 6:1, 6:3; druga UM Poznań 7:5, 7:6(2); a w
finale spotkali się z ubiegłorocznymi Mistrzami Polski
Łukaszem Judkiem i Jędrzejem Solarskim z UM Poznań.
Pojedynek był bardzo zacięty, ale zwycięstwo i tytuł
Mistrzów Polski Samorządów przypadł parze Conradi,
Księski 6:4,2:6, 10-2. Tekst: M.K.

SUKCES REDZKIEGO JUDOKI
W hali Arena Gdynia odbył się XIV Międzynarodowy Turniej Judo Baltic Cup 2015, w czterech
kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. Walczył w
kategorii młodzieży do lat 23 redzianin, absolwent
Gimnazjum nr 1, maturzysta wejherowskiego
„Elektryka”, reprezentant UKS Galeon Gdynia osiemnastolatek Jakub Rosłonowski. Odniósł zwycięstwo w
wadze 81 kg, wszystkie swoje walki wygrał przez ippon
(przed czasem). W grupie eliminacyjnej wygrał dwie
walki z zawodnikami z Gdańska i Skierniewic. W
półfinale pokonał lokalnego rywala Kamila Kotlika
(UKS Conrad Gdańsk -10 w rankingu), w finale Bartosza
Ponichtera (MMKS Wojownik Skierniewice - 3 w
Rankingu), Jakub Rosłonwski - 8 w rankingu.
Życzymy Kubie dalszych sukcesów na matach, dobrego
zdania matury i rozpoczęcia studiów na wybranej uczelni. Tekst: M.K.

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE
W dniu 10 grudnia 2015 r. w godzinach od godz.18.00 do godz. 22.00 pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Redzie wraz z funkcjonariuszami Policji w Redzie zrealizowali projekt Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia
z Bezdomności i przeprowadzili badania ilości osób bezdomnych na terenie Miasta Redy.
Celem przeprowadzenia badania było ustalenie liczby oraz podstawowych danych dotyczących osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Redy i objęcie pomocą nieznanych dotychczas osób bezdomnych oraz zaoferowanie pomocy
poprzez udzielanie informacji o instytucjach udzielających pomocy osobom bezdomnym.
W powyższym badaniu, za pomocą specjalnie przygotowanego kwestionariusza ankiety ustalono, że na terenie Miasta
Redy przebywają 4 osoby bezdomne – w tym 2 kobiety. W większości osoby przebywały w mieszkaniach wynajmowanych oraz
pustostanach. Badanie miało na celu stworzenie właściwego systemu pomocy osobom bezdomnym, a wyniki będą wykorzystane
do kreowania polityki lokalnej w zakresie problematyki bezdomności.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o szczególne
zainteresowanie i życzliwość wobec osób samotnych, starszych oraz bezdomnych.
Niepokojące sygnały proszę pilnie zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25
lub telefonicznie: (58) 678-58-65, (58)678-74-87 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.
Informacje pozwolą na zabezpieczenie i zapewnienie takim osobom należytej pomocy i zapobiegną niebezpiecznym
skutkom zagrażającym zdrowiu i życiu.
Za okazaną dotychczasową pomoc i współpracę mieszkańcom Redy, funkcjonariuszom Policji w Redzie oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie, placówkom oświatowym i kulturowym a w szczególności Panu Dyrektorowi
Mirosławowi Rożyńskiemu za wielokrotną pomoc i udostępnienie pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w celu
realizacji działań pomocowych Ośrodka w imieniu swoim i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Bardzo Dziękuje.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba
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JESIENNE SPOTKANIE Z POEZJĄ JANA PAWŁA II
Już po raz szesnasty w Szkole Podstawowej nr 6, w Redzie, 26.11.2015 r.
odbył się Koncert Jesienny. W tym roku został on poświęcony jesiennej poezji
Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima i Wisławy
Szymborskiej. Reżyserki Koncertu, B. Drewek i A. Kostencka, chciały w ten
sposób niejako oddać hołd twórczości tych polskich poetek i poetów.

Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki także o tematyce
nawołującej do pokoju w Europie. Wszystko odbywało się w miłej atmosferze
pachnących ciast, herbaty, kawy ale przede wszystkim wśród życzliwych i
przychylnych odbiorców.
Dwa tygodnie wcześniej opiekunki Koła teatralnego Koniczynka, Aneta
Kujawczyk i Grażyna Tamas zorganizowały wśród dzieci redzkiej Szóstki konkurs
na własnoręcznie uszytego misia. Odzew był niesamowity! W konkursie wzięło
udział ponad siedemdziesięciu uczniów i uczennic. Te zabawki zyskały nowych
właścicieli właśnie podczas Jesiennego Koncertu. Dzięki hojności przybyłych
Gości zebrano 1580 złotych i tym samym po raz kolejny zainaugurowano akcję
organizowaną przez Samorząd Uczniowski- „I Ty możesz zostać świętym
Mikołajem”. Celem akcji była zbiórka darów na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla
Dzieci w Gdańsku. Zbiórka ta trwała jeszcze przez tydzień i pozwoliła zebrać
mnóstwo potrzebnych rzeczy, a za zebrane podczas koncertu pieniądze kupione
zostały audiobook’i dla dzieci hospicyjnych w stanie terminalnym. Wszystkie te
dary przekazaliśmy koordynatorowi z Hospicjum, Pawłowi Ryta.
Koncert przyniósł wiele wzruszeń i podniosłych chwil, tu i ówdzie spłynęła łza
wzruszenia i „otworzyły” się dobre serca…
Bardzo wszystkim dziękujemy: Gościom, Rodzicom, Dzieciom, Mamom z
Rady Rodziców, które dzielnie działały w Kafe „Szóstka”, a także Stowarzyszeniu
Kulturalno- Sportowemu „Redzka Szóstka”.
Do zobaczenia za rok!
Samorząd Uczniowski
Foto: Kinga Wiącek

SZKOLNE MIKOŁAJKI W ZS NR 2
W poniedziałek, 7 grudnia w Zespole Szkół nr 2 obchodzono Mikołajki. Z
tej okazji uczniowie przychodzili do szkoły w mikołajkowych czapeczkach,
zdobywając tym samym przywilej „szczęśliwego numerka” w klasach starszych
oraz otrzymywali słodkości w klasach młodszych. Klasy odwiedzał Mikołaj
wręczając prezenty oraz słodycze. Najmłodsi świętowali ten dzień bawiąc się na
balu mikołajkowym, odbywającym się na sali gimnastycznej. Także w świetlicy
dzieci otrzymywały słodki upominek. Mikołajkowe niespodzianki przygotowała
również biblioteka. Na wszystkich czytelników czekały nowe książki, zakupione
do biblioteki w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Ponadto chętni mogli
wziąć udział w konkursie, rozwiązując „Mikołajkową krzyżówkę obrazkową”.
Wzięło w nim udział 87 uczestników, którzy zostali nagrodzeni słodyczami.
Szkolne Mikołajki w ZS2 były pełne emocji, słodkości i zabawy, co
sprawiło wszystkim dużo radości.
Tekst: Teresa Dopke
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JESIENNE SPOTKANIE Z
POEZJĄ JANA PAWŁA II
KONKURS DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ ŚREDNICH
KONKURS dla uczniów
szkół średnich będących mieszkańcami Redy na pomysł działania/rozwiązania na rzecz redzkiej
młodzieży:
Na mocy porozumienia z 11.12.2015
roku między Burmistrzem Miasta
Reda
a Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Redzie Komisja
Oświaty Rady Miejskiej ogłasza
konkurs dla młodzieży uczniów
szkół średnich zamieszkujących
nasze miasto i chcących wziąć udział
w projekcie edukacyjnym „Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie”.
Chętni
do wzięcia
udziału
w konkursie nie mogą do dnia
30.06.2016 roku mieć skończonych
18lat.
Celem konkursu jest wyłonienie 6
osób w skład Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Redzie.
Podstawą rekrutacji do projektu
będzie pomysł na działanie lub
rozwiązanie dotyczące funkcjonowania młodzieży w mieście Reda.
Pomysł powinien przybrać format
opisu słownego do 2 stron A4
komputeropisu (z ewentualną wizualizacja lub zdjęciami w załączeniu)
lub do 4 slajdów prezentacji w
formacie Power Point na płycie
CD. Należy załączyć kartkę z danymi - imię nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nazwę
szkoły do której się obecnie uczęszcza, mail i numer telefonu kontaktowego.
Prace wraz z kartką z danymi
należy dostarczyć do Sekretariatu
Urzędu Miasta w Redzie przy ul.
Gdańskiej 33.
Termin składania prac mija o
godzinie 13:00 28 grudnia 2015
roku.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta, a zwycięzcy
zostaną powiadomieni też drogą
mailową lub telefoniczną.
Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady
planowane jest na
dzień 30 grudnia br.
Szczegółowe informacje na stronie
www.reda.pl
Przewodniczący Komisji Oświaty
Rady Miejskiej w Redzie
Łukasz Kamiński
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KONCERT CHARYTATYWNY DLA WOJTKA
Powoli tradycją staje się już noworoczny koncert w
parafii Św. Antoniego Padewskiego w Redzie organizowany
na cele charytatywne.
W tym roku zagramy by zebrać środki na rehabilitację dla Wojtka!
Serdecznie zapraszamy 6 stycznia 2016 roku o
godzinie 15:30, wstęp wolny.

Wystąpią:
 Natalia Szroeder
 Weronika Korthals
 Chór "Bogu - Chwała!"
 Marcin Ciesielski - perkusja
 Szymon Damięcki - gitara
 Mirosław Hałenda - instr. klawiszowe
 Darek Śleszyński - bas
Podczas koncertu odbędzie się
- licytacja
- kiermasz charytatywny rękodzieła i nie tylko
Prowadzenie koncertu oraz licytacji: Tomasz Wiśniewski
Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Redzie

ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ SPORTOWYCH
MOSIR REDA NA STYCZEŃ 2016
Redzka Liga Piłki Siatkowej
Miejsce: Hala ZSP w Redzie ul. Łąkowa 58
Termin: 8,22.01 - II liga, 15,29.01 - I liga - godz. 18.30

Redzka Liga Baśki Kaszubskiej
Miejsce: MOSiR sala widowiskowa Reda ul. Łąkowa 59
Termin: 5,12,19,26.01 - godz. 18.00

Redzka Liga Piłki Nożnej Halowej
Miejsce: Hala ZS 1 w Redzie ul. Łąkowa 36/38
Termin: 8,15,22,29.01 - godz. 19.00

Mistrzostwa Redy w Mini Piłce Siatkowej Szkół
Podstawowych kat. dziewcząt i chłopców
Miejsce: Hala ZS 2 w Redzie ul. Brzozowa
Termin: 20.01 godz. 10.00

Mistrzostwa Redy w Piłce Ręcznej Szkół Podstawowych kat. dziewcząt i chłopców
Miejsce: Hala ZS 1 w Redzie ul. Łąkowa 36/38
Termin: 28.01 godz. 10.00
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REDZKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ
Redzka Liga Siatkówki - II runda I ligi
Dnia 11.12.2015r. w hali ZSP w Redzie odbyła się II runda I
ligi Redzkiej Ligi Piłki Siatkowej, zawodów organizowanych
przez redzki MOSiR. W zmaganiach wzięło udział 6 drużyn.
Poziom jaki reprezentowały zespoły był bardzo wysoki i
niezwykle wyrównany.
Wyniki:
Grupa A:
1m Trenerzy 4pkt 4:1
2m Sami Swoi 2pkt 2:2
3m Havanna 0pkt 1:4
Grupa B:
1m Olimp Bolszewo 4pkt 4:1
2m Śledzie 2pkt 3:2
3m Black Team 0pkt 0:4
Mecz o utrzymanie:
Havanna - Black Team 2-1
Mecz o III miejsce:
Śledzie - Sami Swoi 2:0
Finał:
Trenerzy - Bolszewo 2:1
(( Drużyna Black Team spadła do II ligi ))
Klasyfikacja generalna:
1m Trenerzy 40pkt
2m - 3m Śledzie 32pkt, Bolszewo 32pkt
4m Sami Swoi 28pkt
5m Black Team 25pkt
6m Havanna 23pkt
7m Drink Team 20pkt
8m GOSRiT Luzino 19pkt
10m Dzida Dzida 18pkt
11m Ekipa Tomka 15pkt
12m - 13m Dark Team 12pkt, Gimnazjum Nr 1 12pkt
14m Amatorzy 10pkt
15m Samochodówka 7pkt

I KOLEJKA REDZKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ
W dniu 11.12.2015 r. w hali ZS 1 w Redzie rozpoczęły się zmagania Redzkiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Do
rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn.
Wyniki: I kolejka - 11.12.2015 r.
19.00 BŁYSKAWICA - SĄSIEDZI 20-2
Elwart x5, Leske x5, Filipkowski x5, Kwaśnik x3,
Kępczyński x3 - Rukat, P.Ruzik
19.50 NORDIKA - 4 PORY ROKU 5-4
Krauze, Maliszewski x2, Ryga, Mehring - Sychowski,
Benke, Ogonowski, Szlowszkiewicz
21.30 4 PORY ROKU - AUTO - MAX PARTS 3-11
Domagała, Szlowszkiewicz, sam. - Stenka, Polaszek,
Dampc x3, Majer x3, Bereza x2, sam.
KLASYFIKACJA STRZELCÓW REDZKIEJ LIGI
HALOWEJ PIŁKI NOŻEJ:
5 - Leske (Błyskawica), Filipkowski (Błyskawica)
4 - Elwart (Błyskawica)
3 - Kwaśnik (Błyskawica), Kępczyński (Błyskawica), Dampc
(Auto - Max Parts) , Mejer (Auto - Max Parts),
2 - Maliszewski (Nordika), Szlowszkiewicz (4 Pory Roku),
Bereza (Auto - Max Parts),
1- Krauze (Nordika), Ryga (Nordika), Hehring (Nordika),
Domagała (4 Pory Roku), Bemke (4 Pory Roku), Ogonowski
(4 Pory Roku), Polaszek (Auto - Max Parts), Stenka (Auto Max Parts), Rukat (Sąsiedzi) , P.Ruzik (Sąsiedzi).
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ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW REDY 2015/2016
Rodzaj zajęć

Ilość zajęć
tygodniowo

Termin

Miejsce

Nordic Walking Ilona Myszk
501094192

2h

28.09.2015
poniedziałek
18.00 – 20.00

MOSiR Reda
ul. Łąkowa 59

Judo -

5h

01.09.2015
wtorek, czwartek
17.00 – 18.00
dzieci 4 -6 lat
18.00 - 19.30
dzieci 7 -14 lat

hala sportowa ZS nr 1 Reda
sala korekcyjna
ul. Łąkowa 36/38

Tenis Ziemny Degórski Andrzej
603069856

4h

01.09.2015
poniedziałek
18.30 – 20.30
środa
18.00 – 20.00

korty MOSiR Reda
/
hala sportowa
ZS nr 1 Reda

Piłka Siatkowa / dziewczyny GIM
Wojciech Guzow
500096832

2h

28.09.2015
poniedziałek
18.00 – 20.00

hala sportowa
ZS nr 2 Reda
ul. Brzozowa 30

Lekkoatletyka
chłopców GIM /
Jędrzejewski Krzysztof
504994587

2h

28.09.2015
środa
15.00 - 17.00

MOSiR Reda
ul. Łąkowa 59

Ścianka wspinaczkowa
SP/GIM
Tomasz
Grodzicki 608659930

2h

28.09.2015
poniedziałek
15.30 – 17.00

hala sportowa
ZS nr 2 Reda
ul. Brzozowa 30

Piłka Siatkowa /
dziewczyny SP
Wojciech Guzow
500096832

2h

28.09.2015
czwartek
16.00 – 18.00

hala sportowa
ZS nr 2 Reda
ul. Brzozowa 30

Gry zespołowe /
dziewczyny/chłopcy SP
Wiesław Ziętkowski
532732284

2h

28.09.2015
poniedziałek
14.30 – 16.30

hala sportowa
SP 2 Reda
ul. Zawadzkiego 12

Kaczmarek Michał

HALOWE MISTRZOSTWA REDY W LA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
W dniu 15.12.2015 r. godz. 10.00 na hali sportowej ZS 1 w Redzie odbyły się Halowe Mistrzostwa Redy w LA szkół
gimnazjalnych. Do rywalizacji zgłosiły się Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Redzie. Poniżej wyniki poszczególnych
konkurencji:
Skok wzwyż - chłopcy: 1. Jakub Grubba- GIM2 - 1,60m, 2. Michał Kloka GIM2 - 1.55m, 3. Sebastian Klawikowski GIM2 - 1,05m
Skok wzwyż - dziewczęta: 1. Weronika Sapińska - GIM1 - 1,55m, 2. Kaja Kołodziejska - GIM1 - 1,40m, 3. Zuzanna Gruchała - GIM2 1,35m;
Bieg na 30 m - chłopcy: 1. Oliwier Jabłonowski - GIM2 - 4,21s, 2. Waldemar Bralczyk - GIM2 - 4,24s, 3. Natan Trawicki - GIM1 - 4,26s
Bieg na 30 m - dziewczęta: 1. Daria Radgowska - GIM1 - 4,78s, 2. Kaja Kołodziejska - GIM1 - 4,79s, 3. Aleksandra Kwiatkowska - GIM2 4,80s
Pchnięcie kulą /4kg/ - chłopcy: 1. Oskar Gostkowski - GIM1 - 12,21m, 2. Mateusz Czapiewski - GIM1 - 11,31m, 3. Hubert Bugacki - GIM2
- 10,99m
Pchnięcie kulą /3kg/ - dziewczęta: 1. Wiktoria Barzowska - GIM1 - 8,42m, 2. Paulina Kuchnowska - GIM2 - 8,20m, 3. Agnieszka Damps GIM1 - 8,12m;
Bieg długi - chłopcy - 1000m: 1. Mateusz Kustusz - GIM1 - 3,02.18s, 2. Rafał Śmielak - GIM1 - 3,02.98s, 3. Wiktor Fedde - GIM1 3,09.58s
Bieg długi - dziewczęta -600m: 1. Aleksandra Sokołowska - GIM1 - 2,03.48s, 2. Adrianna Formella - GIM2 - 2,06.96s, 3. Julia Skrok GIM1 - 2,07.47s
Skok w dal z miejsca - chłopcy: 1. Karol Grubba - GIM1 - 2,67m, 2. Michał Kloka - GIM2 - 2,49m, 3. Mateusz Kustusz - GIM1 - 2,38m
Skok w dal z miejsca - dziewczęta: 1. Weronika Sapińska - GIM1 - 2,20m, 2. Laura Elwart - GIM2 - 2,20m, 3. Julia Sudnik - GIM2 - 2,08m
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Nowy Rok - nowy standard
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców
gmin członkowskich Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”, w tym także Miasta Redy,
z początkiem stycznia 2016r. Związek wprowadza usługę
BEZPŁATNEGO odbioru dużego (waga powyżej 20kg)
sprzętu RTV oraz AGD bezpośrednio z domów.
Coraz lepiej rozumiemy potrzebę bezpiecznego
i zgodnego z przepisami prawa zagospodarowania elektroodpadów, które jako zużyte stanowią odpad niebezpieczny.
Dlatego więc, dla podniesienia efektywności dotychczasowych zbiórek, od początku 2016 r. uruchomiona zostanie
usługa BEZPŁATNEGO odbioru dużego sprzętu RTV
i AGD. Stanowić to będzie uzupełnienie obecnie funkcjonującego systemu opartego na stacjonarnych punktach zbiórki
odpadów niebezpiecznych (w Redzie punkt znajduje się na
terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa CiepłowniczoKomunalnego „KOKSIK” przy ul. Obwodowej 52 (czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-17:00,
soboty 9:00-14:00), oraz objazdowych zbiórkach odpadów
niebezpiecznych organizowanych na terenie każdej z gmin
członkowskich KZG dwa razy w roku.

CO ODBIERAMY?
Duży sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze powyżej
20 kg, tj. lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, itp.
UWAGA!
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny, pochodzący
z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej.
Kierowcy nie świadczą usług wymontowania sprzętów
z zabudowy.
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

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO ODBIORU
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić
z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona). Należy
także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy
(np. szuflady, rzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać
wymontowania sprzętów z zabudowy.
TERMINY ODBIORÓW
Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie.
Data odbioru ustalana będzie telefonicznie z każdym mieszkańcem w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
Termin zostanie potwierdzony z wyprzedzeniem przez pracowników Związku, a przekazanie kompletnego sprzętu
każdorazowo potwierdzane będzie przez mieszkańca
złożeniem podpisu na karcie odbioru.
Zgłoszenia przyjmowane są:
pod numerem 58 624 66 11
w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30
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WARSZTATY PISANIA IKON - JUŻ ZA NAMI
Do końca listopada 2015 rok odbywały się grantowe warsztaty pisania
ikon prowadzone przez Stowarzyszenie Kunszt, na których uczestnicy wykonywali prace starą techniką zaczerpniętą z tradycji bizantyjskich i prawosławnych.
Prowadzącą zajęcia była Aleksandra Szwarc. Pod jej kierunkiem
i czujnym okiem zostały wykonane pierwsze małe dziełka. Tylko osoby cierpliwe
potrafiły wytrwać do końca procesu pisania ikon, część ze słuchaczy sądziła, że
wizerunek Chrystusa lub Matki Boskiej szybko zostanie namalowany szybkoschnącymi farbami.
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prowadzącą złożona była głównie z
przedmiotów codziennego użytku
oraz owoców i warzyw ułożonych w
artystycznym porządku.
Korektą rysunków zajmowała się Bogdana Gołojuch, która
już nie po raz pierwszy prowadziła
szkolenia z rysunku i malarstwa z

ramienia Stowarzyszenia Kunszt.
Kursanci z uwagą przyjmowali
zalecenia i poprawiali prace zgodnie
z korektą.

Jednak proces tworzenia ikony, który jest modlitwą, ma swoje głębokie
odniesienie duchowe i trwa długo. Jest zajęciem wieloetapowym, skomplikowanym
i czasochłonnym. Na samym początku wybieramy i przygotowujemy odpowiednie
podobrazie, czyli deskę. Aby uniknąć wypaczenia drewna, często stosuje się zabieg
łączenia ze sobą mniejszych kawałków deski, czyli tzw. sklejki. Następnie na podobraziu naklejane jest płótno, a z kolei na płótno nakładana jest zaprawa klejowokredowa. Po skrzętnym wyszlifowaniu deski można przystąpić do malowania ikony.
Kolejnym etapem jest przeniesienie wzoru na zaprawę. Następnie
wykonywane są złocenia płatkami sztucznego złota. Po tych wszystkich zabiegach
można przystąpić do malowania temperami z dodatkiem żółtka jaja kurzego jako
spoiwa. Farby nakładane są stopniowo. Elementem wieńczącym skomplikowany
proces pisania ikony jest tzw. werniksowanie czy patynowanie, czyli zabezpieczenie powierzchni obrazu oraz nadanie połysku. Gotowa ikona może zostać poświęcona przez księdza.
W trakcie warsztatów każdy uczestnik wykonał pierwszą ikonę wzorcową
oraz rozpoczął kolejną. Z każdym pociągnięciem pędzla rodziły się pytania o
poprawność wykonania i kolejne etapy pracy, nakładanie warstw, cieniowanie,
naklejanie płatków złota itp. Na wszystkie pytania p. Ola odpowiadała cierpliwie i
wskazywała kolejne czynności. Spora grupa uczestników doprowadziła swoje
obrazy do finalnego końca. Ta trudna technika zafascynowała wiele osób, którym
zależy na kontynuacji warsztatów w kolejnym 2016 roku.
Powstałe ikony będzie można zobaczyć na wystawie powarsztatowej w
styczniu 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie na którą serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Redy. Tekst: B.Zawal - Brzezińska

WARSZTATY RYSUNKOWE
„OD SZKICU DO DZIEŁA SZTUKI”
Od listopada do grudnia br. odbywały się warsztaty plastyczne dla osób z
miasta Redy pragnących pogłębić swoje umiejętności rysunkowe. Organizatorem
było Stowarzyszenie Kunszt, a mecenasem Urząd Miasta w Redzie.
Na zajęcia przychodziły osoby chcące w krótkim czasie opanować podstawy rysunku i udoskonalić posługiwanie się narzędziem takim jak ołówek, węgiel
czy sepia. Uczestnicy starali się oddać za pomocą waloru narzędzia, światłocień,
kształty przedmiotów i klimat martwej natury. Martwa natura ustawiona przez

Na zajęciach powstało wiele
ciekawych szkiców i rysunków.
Studia martwej natury powstałe na
zajęciach będą prezentowane na
wystawie rysunku w Miejskiej
Bibliotece Publicznej - wernisaż
już 22 stycznia 2016 r. (piątek) o
godz. 17.00. Wszystkich mieszkańców Redy serdecznie zapraszamy do
obejrzenia prac i wystawy.
Tekst: B.Zawal - Brzezińska

„KSIĄŻKI NASZYCH
MARZEŃ” JUŻ
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
ZS NR 2
W tym roku szkolnym
Zespół Szkół nr 2 przystąpił do
realizacji programu „Książki naszych
marzeń”. Ma on na celu promocję
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji
i zainteresowań czytelniczych, co
jest priorytetem MEN na rok szkolny
2015/16. Dzięki środkom uzyskanym
w wyniku tej akcji zakupiono 154
książki do biblioteki szkolnej.
Księgozbiór biblioteki wzbogacił się
o lektury dla klas 4 – 6 oraz 1 – 3
oraz o inne ciekawe pozycje chętnie
czytane przez dzieci i młodzież.
Teraz już tylko możemy czytać,
czytać, czytać…
Tekst: Teresa Dopke,
Mirosława Wróblewska

GRUDZIEŃ 2015

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

11

XI EDYCJA POMORSKIEGO BIZNESPLANU ZA NAMI
10 grudnia br. w wejherowskim
ratuszu odbył się finał XI edycji Pomorskiego Biznesplanu. Pomorski Biznesplan
to coroczny konkurs skierowany do osób
zainteresowanych założeniem własnej
firmy lub rozwojem istniejącego już małego przedsiębiorstwa. Tradycyjnie tegoroczny konkurs został podzielony na trzy
etapy. Spośród ponad 20 zgłoszonych
projektów do trzeciego finałowego etapu
zakwalifikowanych zostało dziewięć projektów, z których kapituła wybrała 3 najlepsze biznesplany.
Miło
nam
poinformować,
że wśród
tegorocznych
laureatów
Pomorskiego Biznesplanu znalazła się
mieszkanka Redy Pani Paulina Darznik
– za projekt „Maluna”: – „…Mój biznesplan polega na projektowaniu i sprzedaży
akcesoriów dziecięcych
wykonanych
z materiałów ekologicznych bawełny
i wełny. Na początku mają to być czapki.
Po rozwinięciu firmy to być może będzie
to więcej rzeczy. Z moich analiz wynika, że jest na to miejsce na rynku – mówi Paulina Darznik. – Konkurs dał mi mnóstwo
pozytywnej energii. Nauczył mnie, że warto się starać i pokazywać swoje pomysły. Ponieważ mam wykształcenie ekonomiczne
i doświadczenie w pracy w firmach, czyli to jest moja mocna strona, to chciałabym teraz za pieniądze z nagrody uzupełnić swoje
wykształcenie projektowe…”. Nagrodę w kwocie 5.000 zł. wręczał burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. Laureatami
z Wejherowa zostali: Patrycjusz Janowicz, Michał Pryczkowski i Robert Bistroń – za projekt „SEO – Partner”, którzy będą
zajmować się szeroko pojętym pozycjonowaniem stron, nagrodę w kwocie 10.000 zł. wręczył prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt, a z Gminy Wejherowo: Anna Freiberg i Maciej Hennig – za projekt „kAMbala”, którzy będą tworzyli drewniane
ozdoby i dekoracje. Nagrodę w kwocie 6.000 zł. wręczał wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło.
Zwycięzcy konkursu nie tylko będą mogli liczyć na nagrody pieniężne, ale też na wsparcie między innymi Urzędu
Skarbowego, ZUS czy Powiatowego Urzędu Pracy.
Konkurs promujący przedsiębiorczość zorganizowany został z inicjatywy prezesa Regionalnej Izby Przedsiębiorców
„Norda” w Wejherowie przy współudziale władz samorządowych miast Wejherowa i Redy oraz gminy Wejherowo.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

XXV LAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE
W dniu 4 grudnia 2015 r. w siedzibie Ośrodka odbyło się
uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 25 – lecia powstania
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie oraz święta
pracowników pomocy społecznej.
Z tej okazji Burmistrz Miasta Redy Pan Krzysztof
Krzemiński wręczył kwiaty wszystkim pracownikom Ośrodka
dziękując za ofiarną pracę życzył jednocześnie pomyślności w
życiu osobistym oraz satysfakcji z podejmowania inicjatyw na
rzecz mieszkańców Redy. W spotkaniu uczestniczyli również:
Zastępca Burmistrz Miasta Redy Pani Halina Grzeszczuk, Skarbnik Miasta Pani Jadwiga Dobrzyńska, Sekretarz Miasta Redy Pani
Hanna Janiak, Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu Rady
Miejskiej w Redzie Pani Karolina Bochan, radne Pani Katarzyna
Fedde i Pani Urszula Ładanaj oraz Pan Marek Kopicki z Urzędu
Miasta w Redzie. Na spotkaniu wyróżnienie otrzymały najdłużej
pracujące osoby tj. Specjalista Pracy Socjalnej Pani Anna Sulkowska oraz Specjalista Pracy Socjalnej Pani Danuta Wasiniewska. Dziękując za długoletnią współpracę Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w imieniu swoim i pracowników podziękował Burmistrzowi Miasta Redy Panu Krzysztofowi Krzemińskiemu za inicjatywę w sprawie adaptacji budynku będącą siedzibą MOPS-u w celu poprawy warunków pracy, a co
najważniejsze umożliwiających stworzenie prawidłowych i sprzyjających warunków dla obsługi mieszkańców.
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
Małgorzata Klebba
Reda – Miejski Biuletyn Informacyjny. Wydawany przez Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, tel.: (58) 678 80 23, fax.: (58)678 31 24.
Redaguje Iwona Miklewska-Szczygieł tel.: (058) 678 80 33, e-mail: promocja@reda.pl, Druk: „Typograf”, Rumia, ul. Kościuszki 12

12

REDA – MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W KOŚCIELE ŚW.WOJCIECHA
W REDZIE - CIECHOCINO
Dnia 06.12.2015r. na Mszę św. dla dzieci i młodzieży w godz.11:00 i
12:30 przybył biskup Mikołaj by obdarować je słodyczami. Była to nagroda dla ok.
200 redzkich dzieci, które codziennie z gorliwością uczestniczą we Mszach św. –

GRUDZIEŃ 2015

Na uczestników czekało 12
zadań,
wśród nich zdarzenia
ratownicze, test sprawnościowy, test
teoretyczny i zadania rozrywkowe.
Rywalizacja była zacięta, ale po
kilku godzinach ciężkiej pracy
wyłoniono zwycięzców:
I miejsce OSP Reda
II miejsce Grupa Ratownictwa PCK
Koszalin
III miejsce Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gdyni
Jednak nie to było najważniejsze.
To właśnie możliwość spotkania,
ćwiczeń, wymiany doświadczeń,
spędzenia
czasu
w doskonałym
gronie zachęciła ratowników do tak
licznego przybycia.
Serdecznie gratulujemy!
Tekst: Monika Sikora

SYLWESTER
POD CHMURKĄ

Roratach o godz. 18.00. Bp. Mikołaj pokrótce opowiedział, że pochodzi z Azji
mniejszej /obecnie Turcja/, gdzie na przełomie III i IV wieku zamieszkiwał. Ludzie
po jego śmierci, gdy się przekonali, że to on pomagał i obdarowywał biednych, a
nawet swoich przeciwników zaczęli go czcić i naśladować w Mikołajkowych
prezentach i czynią to do XXI wieku bo jest to dobry zwyczaj.
Tekst: A.K.

Jak co roku zapraszamy na
Sylwestra do Parku Miejskiego w
Redzie. Muzyka, kuchnia polowa,
fajerwerki.

MEDTURA 2015
Wypadek na gospodarstwie rolnym, przygniecenie przez quada, poszkodowany na dachu samochodu… to tylko niektóre sytuacje, z którymi w miniony
weekend zmierzyli się uczestnicy VII Pomorskich Mistrzostw w Ratownictwie
Ochotniczych Jednostek Ratowniczych.

Zabawę zaczynamy o 23:00 w
czwartek 31 grudnia br., a kończymy
w piątek 1 Stycznia 2016 r. o godz.
01:00. Wstęp wolny.

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
W REDZIE ZAPRASZA
NA SZTUCZNE
LODOWISKO
Harmonogram lodowiska:

Zawody zostały zorganizowane przez Grupę Ratownictwa PCK Wejherowo działającą przy Oddziale Rejonowym PCK w Wejherowie. Wszystko to dzięki
wsparciu wielu instytucji m.in. Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Gminy Wejherowo, Urzędowi Gminy Gniewino, Urzędowi Miasta w Redzie, firmie Spencer.
Tym razem na terenie gminy Gniewino pojawiło się 12 jednostek ratowniczych z terenu całej Polski. Byli wśród nich reprezentanci ochotniczych straży
pożarnych, wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, grup ratownictwa PCK
i wiele innych.

poniedziałek – piątek
1. 10.00 – 14.00 szkoły w ramach w-f
/ ogólnodostępne
14.00 – 15.00 przerwa techniczna
2. 15.00 – 15.50
3. 16.00 – 16.50
17.00 – 18.00 przerwa techniczna
4. 18.00 – 18.50
5. 19.00 – 19.50
6. 20.00 – 20.50
sobota, niedziela, ferie zimowe:
1. 10.00 – 10.50
2. 11.00 – 11.50
3. 12.00 – 12.50
13.00 – 14.00 przerwa techniczna
4. 14.00 – 14.50
5. 15.00 – 15.50
6. 16.00 – 16.50
17.00 – 18.00 przerwa techniczna
7. 18.00 – 18.50
8. 19.00 – 19.50
9. 20.00 – 20.50
Wypożyczalnia łyżew czynna:
– poniedziałek – piątek: 14.30 – 21.00
– sobota, niedziela, ferie zimowe: 9.30 – 21.00

