
Wizner był dla Jerzego Mu-
chy wujkiem, idolem i bo-
haterem. On z kolei dla Wi-
znera był pupilem, którego 
tuż przed wojną zaprzy-
sięgał jako harcerza i już 
wtedy powierzał mu za-
dania w zakresie szkolenia 

młodszych harcerzy i wy-
wiadowcze, w zakresie 
namierzania konfidentów  
na obszarach przygranicz-
nych. 1 września   1939 r., 
nad ranem, Wizner, który 
spał tej nocy w pokoju z 
Jurkiem wyskoczył z łóż-
ka z okrzykiem „wojna”.
Potem jeszcze pojawiał się 
potajemnie w domu rodzi-
ców Jurka, a kiedy był po 
raz ostatni mówił, że nie 
może ich dłużej  narażać, 
bo ma „ogon”. 
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Wizner „Huragan”, Klimczak „Sokół”, Górski „Wicher”

„My tu Świadectwem dla tego co było.
  My tu pamięcią męczeńskim mogiłom…”

Aleksandra Polanowska-Libner

 Moja przygoda z Rędzinami zaczęła się w 2002 
roku. Na rędzińskim cmentarzu, przy skromnym 
grobie kapitana Stanisława Wiznera spotkali się 
członkowie jego rodziny ze strony żony kapita-
na. Jej siostrzeniec, Jerzy Mucha, ufundował 
granitową głowicę do skromnej ramy z beto-
nu. Wcześniej, przez wiele lat po wojnie, był to 
ziemny kopiec w miejscu pochówku niewyob-
rażalnie zmasakrowanych, przez niemieckich 
żandarmów, zwłok kapitana. Kim był kapitan, 
co robił w Rędzinach w dniu swojej śmierci 28 
marca 1942 roku, napiszę dalej.  Jego mogiła, 
jestem tego prawie pewny, zarówno w czasie 
okupacji jak i wiele lat po wojnie, była oznaczo-
na „NN”. Niemcy nie wiedzieli, kim był zabity, 
choć tak zaciekle na niego polowano w ramach 
likwidacji przywódców I Komendy Polskiego 
Związku Wolności Okręgu Częstochowskiego, 
w którym Wizner pełnił rolę oficera uzbrojenia 
i kierował Grupą Odwetu. O tym kto spoczywa 
pod tym kopczykiem usypanym z ziemi, wie-
dział na szczęście człowiek największych za-
sług dla Rędzin, zarówno przed wojną, w okre-

sie wojny  ( od października 
1943 roku ) i potem kiedy 
udało mu się przeżyć co 
najmniej trzy obozy kon-
centracyjne i wrócić do Rę-
dzin, by znów odgrywać 
wiodącą rolę w życiu spo-
łeczności rędzińskiej. Tym 
człowiekiem był Pan Piotr 
Koch. Szkoda, że część jego 
dorobku została zniszczo-
na. Niezniszczalny pozostał 

jego autorytet i wdzięczność wielu rędzinian 
starszego pokolenia dla swojego wspaniałego 
pedagoga i budynek szkoły, która powstała z 
jego inicjatywy. Jako prezes miejscowego koła 
ZBOWiD-u doprowadził do podjęcia uchwały 
w sprawie wykonania skromnej obudowy gro-
bu w miejscu pochówku szczątków kapitana. 
Wracając do uroczystości związanej z poświę-
ceniem nowej głowicy grobu Kapitana, mia-
ła ona bardzo podniosły charakter. Odbyła się 
z udziałem m.in. księdza kapelana, wówczas 

w stopniu pułkownika, Stanisława Rospondka 
i ówczesnego wójta Krzysztofa Nowaka. Jako 
współorganizator i autor scenariusza pozna-
łem wówczas bardzo wielu wspaniałych ludzi, 
bardzo zaangażowanych w podtrzymywanie 
gminnej pamięci historycznej. Cieszę się bar-
dzo, że mam okazję przypomnieć panią  Alek-
sandrę Polanowską-Libner. Jej książka „Ojczy-
zna moja…” aż kipi miłością do tego obszaru 
na ziemi, który nazywa się gmina Rędziny i jest 
podstawowym źródłem informacji o ludziach 
i wydarzeniach z okresu drugiej wojny świato-
wej zaistniałych na jej terenie. Jeden z wierszy 
w niej zamieszczonych  nosi tytuł „Śpij kapita-
nie” i jest poświęcony kapitanowi Wiznerowi, 
którego postać Pani Aleksandra darzy ogrom-
ną sympatią. W/w książka pani Aleksandry , wy-
dana w 2000 r. dzięki zaangażowaniu ówczes-
nych władz gminy i rozdawana za darmo, jest 
w domach wielu mieszkańców gminy. Nama-
wiam, aby ją odszukać i odkryć na nowo i prze-
kazać swoim dzieciom czy starszym wnukom. 
To właśnie Ona i Pani Stanisława Gęsiarz ,któ-
ra przez wiele lat była kustoszem gminnej  hi-
storycznej pamięci, bardzo mnie dopingowały 
do kontynuacji działań służących utrwalaniu 
pamięci o kapitanie Wiznerze. Wizner był dla 
Jerzego Muchy wujkiem, idolem i bohaterem. 
On z kolei dla Wiznera był pupilem, którego tuż 
przed wojną zaprzysięgał jako harcerza i już 
wtedy powierzał mu zadania w zakresie szko-
lenia młodszych harcerzy i wywiadowcze, w za-
kresie namierzania konfidentów  na obszarach 
przygranicznych. 1 września 1939 r., nad ranem, 
Wizner, który spał tej nocy w pokoju z Jurkiem 
wyskoczył z łóżka z okrzykiem „wojna”.  Potem 
jeszcze pojawiał się potajemnie w domu rodzi-
ców Jurka a kiedy był po raz ostatni mówił, że 
nie może ich dłużej  narażać, bo ma „ogon”. Nie-
długo przed śmiercią, wujek Jurek (mówiliśmy 
do niego wujku, bo był kuzynem mojego teś-
cia) mówił mi, że szpicel, który go śledził został 
w porę namierzony i zasztyletowany. Wtedy 
też usłyszałem od wujka bardzo ważne słowa: 
„Wiem, kim był szpicel, wiem kim był wykonaw-
ca wyroku, ale wiąże mnie tajemnica przysięgi.

Bronisław „Sokół” Klimczak
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Nie mogę ujawnić nazwisk zlikwidowanych 
konfidentów tak długo dopóki żyją członko-
wie ich najbliższej rodziny”.  W czasie okupacji, 
już po śmierci kapitana, Jurek, po potańców-
ce na Stradomiu, odprowadzał pieszo do Rę-
dzin śliczną dziewczynę z warkoczami. To ona 
pokazała Jurkowi miejsce pochówku kapitana. 
Kim była ta dziewczyna?  Chęć wyjaśnienia tej 
zagadki powodowała, że ciągnęło mnie do Rę-
dzin bardzo. W niezwykłych okolicznościach 
udało mi się ustalić kim była, jak zmarła tra-
gicznie w bardzo młodym wieku. Jej grób był 
pod nadzorem urzędowym odkrywany był na 
oczach ludzi zaraz po pochówku. Słyszano po-
noć jakieś głosy dochodzące z mogiły.  Na na-
grobku znajduje się jej zdjęcie z warkoczami. 
Była śliczna. Jej ojciec był jakiś czas wójtem w 
Rędzinach w czasie okupacji.  Przed śmiercią 
Jerzy Mucha dowiedział się ode mnie, że była 
to Janina M. dla najbliższych ukochana Niusia.
Najważniejsze jednak było dla mnie wydarze-
nie, które w 2002 roku zaistniało na cmenta-
rzu w Rędzinach. Kiedy dzwony kościelne wy-
brzmiały „Rotę”, przed szpaler uczestników 
uroczystości wysunęła się starsza, drobnej bu-
dowy kobieta i zwracając   się  do  poległego  

kapitana   powiedziała:  „Wujciu” Kochany ! Nie my-
ślałam, że po tylu latach poznam Twoją rodzinę. 
To była, niedawno zmarła, bardzo mądra, dobry 
człowiek, Pani Janina Osyra z domu Klimczak. 
W kilka dni później na zaproszenie Pani Jani-
ny przy herbacie i domowym cieście odbyliśmy 
długą rozmowę, którą utrwaliłem na taśmie 
magnetofonowej. Pani Janina opowiadała o 
pobytach Wiznera w Rędzinach, kiedy z jej tatą 
Wawrzyńcem i braćmi, szczególnie z Bronisła-
wem wykonywali jakąś konspiracyjną robo-
tę. Była świadkiem przeczucia śmierci przez 

Wiznera, w dniu kiedy z ich domu wyjechał na 
rowerze z zamiarem powrotu w lasy janowskie 
do swoich chłopców w lesie  .Tego dnia, po wyj-
ściu z kościoła była świadkiem trwogi, która 
ogarnęła wieś, bo już było wiadomo, że nieda-
leko od kościoła Niemcy zabili partyzanta na 
rowerze. Zaraz pomyślała, że to był „wujciu”.
Ciało kapitana złożono w kapliczce nieopo-
dal gminy. Nie pozwolono go pochować przez 
kilka dni. Wyznaczeni szpicle mieli za zada-
nie obserwować, czy ktoś się nie będzie kręcił 
wokół kapliczki, ktoś kogo zeznania mogłyby 
ujawnić kim był zabity i z kim współpracował. 
Jerzy M. mówił dlaczego zarówno w cza-
sie okupacji i długo po wojnie bał się poja-
wiać przy grobie swojego idola. Otóż w cza-
sie okupacji był bardzo zaangażowany w 
działalność konspiracyjną w strukturach 
NSZ. Jak powszechnie wiadomo po wojnie 
NSZ-towcy byli szczególnie prześladowani.
Pani Janina z ogromnym przejęciem opowia-
dała o swoim bracie Bronisławie. Mówiła jak 
został wkrótce po śmierci Wiznera areszto-
wany, więziony przez rok na Pawiaku, potem 
na Majdanku a potem w innych jeszcze obo-
zach. Kiedy w swoim opowiadaniu dochodzi-
ła do okresu jego życia po wojnie, była bar-
dzo zdenerwowana i nie chciała dalej mówić. 
Dopiero po  16 latach dowiedziałem się o 
jego tragicznych losach po wojnie. Zamiesz-
kał w Słupsku.  Poznał wspaniałą dziew-
czynę Gienię – miłość jego życia. Genowe-
fa Zielińska wychowywała się we Francji. 

„Wujciu” Kochany ! ...

Pogrzeb 20-stu powieszonych

Stanisław „Huragan” Wizner



Po śmierci ojca wrócila z matką do kraju. Pozna-
ła Bronisława i oboje nawiązali współpracę z 
konsulatem francuskim nie mogąc, jako patrio-
ci, pogodzić się z powojenną sowiecką okupacją.
Aresztowani pod zarzutem szpiegostwa na rzecz 
Francji. W pokazowym procesie, dla celów pro-
pagandowych prowadzonym w sali Filharmo-
nii Szczecińskiej, transmitowanym na cały kraj 
zostali skazani w lutym 1950r. na karę śmier-
ci w przypadku Gieni później złagodzonym.
Bierut nie skorzystał z prawa łaski wobec Broni-
sława.  Przeniesiono go do Kielc, gdzie po roku 
został pozbawiony życia przez rozstrzelanie i 
pochowany w niejawnym miejscu na cmentarzu 
więziennym na Piaskach. Jego szczątki zostaly 
odkryte i zidentyfikowane po blisko 70 latach 
w niezwykłych okolicznościach. Miałem swój 
maleńki udział w sprawie o uchylenie wyro-
ku sądów wojskowych, które skazały Bronisła-
wa na śmierć za szpiegostwo. Sąd Okręgowy w 
Szczecinie na wniosek prokuratora miejscowe-
go oddziału IPN-u zrehabilitował Bronisława. Z 
jego chrześniakiem Zbigniewem, mieszkającym 
w Słupsku mam kontakt i plany jak uczcić nie-
słusznie skalane jego imię a jego rodzinie wyna-
grodzić ogrom cierpień jakich doświadczyła po 
jego aresztowaniu, osądzeniu i pozbawieniu ży-
cia. To Zbigniew L. najbardziej przyczynił się do 
odnalezienia szczątków Bronka. Bardzo go o to 
prosiła Gienia przed śmiercią. W trakcie  naszej 
rozmowy z Panią Janiną, obok osoby Wiznera 
i Bronisława Klimczaka pojawia się postać Wi-
tolda Górskiego, trzeciego, wojennego boha-
tera o zasięgu działania ponadlokalnym, któ-
rego wydała i ukształtowała ziemia rędzińska. 
Niezwykle odważny, inteligentny i niezawodny 
egzekutor wielu wyroków sądów wojskowych, 
najpierw Polskiego Związku Wolności a potem 
Kedywu (AK). To on pomścił śmierć 20-tu powie-
szonych w Rudnikach. Trzymając za rączkę swo-
ją córeczkę Halinkę na miejscu egzekucji przy-
rzekł zemstę na ich oprawcy Hugo Schulze.  Rok 
później, udaremnił mu w ostatniej chwili uciecz-
kę do Niemiec. W wyniku brawurowej akcji, 
której plan opracował i w której uczestniczył, 
Schulze został zastrzelony. Witold Górski „Wi-
cher” był synem właścicieli majątku ziemskie-
go w Madalinie. Córkę Witolda Górskiego panią 
Halinę odnalazłem i nawiązałem z nią serdeczny 
kontakt. Mam nadzieję, że mi jeszcze dużo opo-
wie o swoim ojcu i trochę dowie się ode mnie. 
Liczy też na spotkanie z panem wójtem Pawłem 
Militowskim , który zapraszał ją dwukrotnie, a 

na które nie mogła przybyć. Od czasu tych wy-
darzeń z 2002 roku wiele razy do Rędzin wraca-
łem. Obiecałem Jerzemu Musze dalsze utrwa-
lanie pamięci kapitana Wiznera. Tuż przed jego 
śmiercią mogłem pokazać mu uchwałę Rady 
Gminy Rędziny o nadaniu nazwy ulicy w Rędzi-
nach. To był rok 2006. Stało się tak dzięki zaan-
gażowaniu 12-tu osób, które udało się pozyskać 
do komitetu poparcia tej inicjatywy. W tej gru-
pie wyróżnić należy ówczesnego przewodni-
czącego Rady Gminy pana Stefana Knolla, ów-
czesnego wójta Pana Chmielarza , Panią Jolantę 
Brzozowską-Ciura i Panią Stanisławę Gęsiarz. W 
ubiegłym roku w wyniku mojej aktywności i za-
biegów o wpisanie grobu kapitana Wiznera do 
Gminnej Ewidencji Miejsc Pamięci. W wyniku 
opracowanego przeze mnie wniosku do Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, grób Kapitana Wi-
znera został ustanowiony grobem wojennym. 
Taki status zapewnia mu państwową ochro-
nę i  możliwość sfinansowania jego budowy i 
konserwacji ze środków Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie moich 
spotkań w Rędzinach z różnymi osobami uda-
ło mi się odkryć ciekawe, nieprzypadkowe po-
wiązania między trzema postaciami, żołnierza-
mi Polskiego Państwa Podziemnego: Wizjerem, 
Klimczakiem i Górskim. Ich wojenne pseudoni-
my to kolejno: „Huragan”, „Sokół” i „Wicher”.
Na ich pięknych postaciach można budować 
patriotyczne postawy mieszkańców gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkol-
nej. Przy okazji moich zainteresowań w/w po-
staciami natknąłem się na ciekawe wersje róż-
nych wydarzeń, które miały miejsce na terenie 
gminy w czasie okupacji , a które głęboko zapad-
ły w pamięć starszego pokolenia mieszkańców.
Może uda mi się czytelnikom „Kuriera” prze-
kazać zdobytą wiedzę o tych wydarzeniach w 
kolejnych wydaniach biuletynu. W tym celu 
nadal odwiedzam najstarszych mieszkań-
ców Rędzin i okolic, naocznych świadków i 
uczestników tych zdarzeń.  Jeśli ktoś z Pań-
stwa ma wiedzę w zakresie poruszanej tematy-
ki proszę o kontakt za pośrednictwem GOK-u.
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Ryszard Radkowski
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Wakacje z książką ?
No nie, tylko nie to !!!
A może jednak ? A może nie jest to tak beznadziejny pomysł ? Zasta-
nówmy się więc. Zasadnicze pytanie, to, z czym najczęściej jeździmy 
na wakacje ? Zacznijmy od największego sprzętu. Rower ? – za duży, 
trudny do przewiezienia. Łódka, kajak ? No, ale żeby z nich korzystać, 
potrzebna jest woda i z takimi akcesoriami mamy niestety ograniczo-
ne możliwości. No to może deskorolka , czy rolki ?Ale jak je wykorzy-
stamy, gdy będziemy mieszkać np. w namiocie w lesie? Odpada. Ra-
dio! Nie… głośna muzyka może przeszkadzać innym wczasowiczom. 
Dobrze, ktoś powie, a od czego są słuchawki ? Tak, ale mogą się ze-
psuć i nic ich do życia nie wskrzesi. Gitara , inny instrument? - może, 
ale to też wiąże się z głośną muzyką, której ktoś może nie znosić.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

O  tak ! Jest wszechobecny tablet lub jeszcze bardziej nieod-
zowny smart - fon. Dobrze, ale co zrobimy,  gdy ten doskonały 
sprzęt nam się rozładuje,  a będąc gdzieś w znacznej odległo-
ści od źródła zasilania  nie  będziemy mogli go ponownie  uru-
chomić?  Nieeeee…  to  może  niczego  nie  zabierać ? Ale jak 
zabić czas, jeśli nie będzie pogody, a znajdziemy się z dala od 
cywilizacji?

Nareszcie, jest! Coś, co przyda się w każdej sytuacji. No właś-
nie kochani, zabieramy na wakacje książkę! Jest mała i  nie 
wymaga  specjalnych warunków. Zmieści się do każdej tor-
bie  i plecaku.  Zawsze możemy ją mieć przy sobie. Czytając, 
nie będziemy nikomu przeszkadzać, nie potrzebuje wody, 
zasilania, wymiany baterii, czy innych specjalnych urzą-
dzeń do odtwarzania. Przyda się na każdą okazję na pogo-
dę i deszcz, na spotkanie z ciekawym bohaterem, na zabi-
cie nudy, na śledzenie pasjonujących opowieści. Możemy 
w każdej chwili wziąć ją do ręki i w każdej chwili ją odłożyć.

Polecam zatem wakacje z książką! To możliwe. Jaką wybrać? 
Rzecz gustu i zainteresowań. Dla jednych pasjonującą bę-
dzie kawałek historii, inni z kolei z zapartym tchem śledzić 
będą przygody bohaterów w stylu „Przeminęło z wiatrem”, a 
jeszcze inni sięgną po zabawne przygody czy niezwykłe pe-
rypetie detektywów rozwiązujących kryminalne zagadki. 

No cóż, wszystkim wypoczywającym życzę zdrowego słońca 
i wielu niezapomnianych wrażeń. I pamiętajmy, by do walizki 
spakować swoją ulubioną książkę. ( Tak na wszelki wypadek ).

Anna Sadziak

Już wakacje !

W trosce o Wasze bezpieczeństwo, pragnę zaapelować za-
równo do Was, jak i Waszych Rodziców oraz Opiekunów o 
mądrość i rozwagę , by czas wakacji był radosnym przeży-
ciem letniego wypoczynku.

Należy jednak pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu za-
sad bezpieczeństwa, zwłaszcza  w czasie pobytu na świeżym 
powietrzu, nad wodą, umiejętnie i z pożytkiem dla zdrowia 
korzystać ze słońca i wszelkich dobrodziejstw lata.

Ale należy pamiętać także, że niebezpieczeństwa mogą czaić 
się również tam, gdzie nikt się ich nie spodziewa. Mając na 
uwadze wydarzenia, jakie ostatnio miały miejsce w naszej 
okolicy, pragniemy udzielić Wam kilku pożytecznych rad. 
Zwłaszcza Tym, którzy pozostawać będą w domach i w gro-
nie koleżanek oraz kolegów spędzać będą wolny czas.

Proszę, by nie rozmawiać z nieznajomymi i nie reagować na 
zatrzymujące się samochody. Jeśli się umawiamy na jakieś 
spotkanie, czy przejażdżkę, to najlepiej w kilka osób. Jeśli 
np. na rolki, to w umówione miejsce najlepiej dojechać rowe-
rem, z rolkami w plecaku.  W  miarę możliwości przebywać 
pod opieką dorosłych. Unikać samotnych spacerów i wędró-
wek, zwłaszcza w miejscach odosobnionych , z dala od ludzi. 
Podejrzane sytuacje, czy dziwnie zachowujące się osoby 
zgłaszać rodzicom i opiekunom. W szczególnych przypad-
kach wzywać policję.

Pamiętajmy !

Tylko rozsądne , rozważne i bezpieczne zachowanie zagwa-
rantuje wszystkim udany i dobrze spędzony wypoczynek.

Życzę dużo radości, słońca, atrakcji i szczęśliwego powrotu 
do szkoły  1 września.

Kochane Dzieci, Droga Młodzieży !

A dla miłośników wody- miła rada :

Wakacje, to czas wypoczynku.

Nie wchodź do wody po drinku !

Pozdrawiam Wszystkich ciepło i słonecznie !

Wójt Gminy Rędziny
Paweł Militowski



Fot. CEMEX Polska

Dzień Bioróżnorodności i Sportu
Pod taka nazwą w tym roku odbył się czwarty już piknik na-
ukowo rekreacyjny. Zawsze jest organizowany z inicjatywy 
CEMEX Polska, a także Gminy Rędziny, które są gospodarza-
mi dawnego wyrobiska- kamieniołomu Lipówka w Rudnikach. 
Niezależnie od atrakcji dodatkowych główny trzon „zabaw 
naukowych” stanowią przygotowane przez pracowników z 
Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Dłu-
gosza oraz „niespodzianki i zagadki ekologiczne” zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Społeczno - Ekolo-
gicznych „Przytulia”. Zawsze można liczyć na dobrą zabawę 
poprzez naukę – i odwrotnie, animacje przeznaczone są dla 
uczestników w każdym wieku, a nawet można powiedzieć ca-
łych rodzin lubiących aktywnie spędzić czas. Jeśli taka zachęta 
nie wystarczy to można dodać, że dla aktywnych badaczy przy-
rody przygotowane są zawsze niespodzianki i nagrody – czasa-
mi wystarczy poprawnie rozpoznać kilka roślin – po zapachu.

Ekologia, nauka i sport

Dzieci uczestniczyły również w wielu grach i zabawach na świeżym powietrzu przygotowanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Rędzinach,  bawiły się dmuchańcach, korzystały z przejażdżek na kucykach i kiełbasek z grilla,  oraz chęt-
nie uczestniczyły w niecodziennych zajęciach w ramach kilkunastu stoisk edukacyjnych. Podobnie jak w poprzednim 
roku, UKS Speedway Rędziny zorganizował turniej mini żużla, który przyciągnął młodych sportowców z całej Polski.

Z oferty bioróżnorodnych zagadnień promujących zdrowy styl życia 
skorzystało ponad 400 uczestników. Mogli się sprawdzić w grach tere-
nowych i quizach, podpatrzeć życie pszczół, owadów a nawet drzew.

Organizatorzy podkreślają, że prawie setka młodych przyrodników 
wzięła udział w grze terenowej „Lipówkowy Quest”, która sprawdza-
ła wiedzę z zakresu botaniki, ornitologii i geologii poprzez angażujące 
zadania. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Geologiczne-
go, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Lasów Pań-
stwowych czy Stowarzyszenia Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicz-
nych „Przytulia” odpowiadali na pytania uczestników gry terenowej, 
dzięki czemu duża grupa uczestników ukończyła rozgrywkę z sukce-
sem. Dodajmy, że niektórym uczestnikom byli już znani z wcześniej 
prowadzonych w GOK-u zajęć (inicjatywa CEMEX) przyrodniczych.

Fundacja CEMEX 
„Budujemy Przyszłość”

Polubić naukę

Fot. CEMEX Polska

zakończyła w czerwcu dwa projekty edukacyjne,
którymi były objęte dzieci z m.in. gminy Rędziny. 
Od stycznia realizowany był projekt szybkiego ucze-
nia się rozwijający  techniki pamięciowe i szybkiego 
czytania. Grupa – a właściwie trzy grupy dzieciaków 
podzielonych w zależności od wieku- w sobotnie po-
południa uczyła się jak się uczyć. Edukatorki  dosto-
sowywały tematykę zajęć, zabaw i techniki do po-
ziomu swojej grupy. Dzieci nie tylko rozwiązywały 
łamigłówki czy logiczne zagadki, ale grały, stosowa-
ły ruch, aby poprawić koordynację i dokonać late-
ralizacji półkul. Dlatego pojawiły się elementy żon-
glerki czy tańca, bo wszyscy wiemy, że w zdrowym 
ciele – zdrowy duch. Poprzez zastosowanie różnych 
technik dzieciaki usprawniały pamięć, czytanie, re-
fleks, czyli ogólną kondycję umysłu, która wpływa 
przecież – tak jak techniki relaksu- na jakość uczenia 
się. Poświęcenie czasu na poznanie sposobów na ła-
twiejsze uczenie powinno dać wyniki w przyszłości.

Fot. CEMEX Polska
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„Zostań badaczem przyrody i poznaj otaczający nas świat” to  
motyw przewodni kolejnych zajęć, które od marca do czerw-
ca realizowane były przez Fundację CEMEX w czterech blo-
kach tematycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzi-
nach lub wyjazdowo w kamieniołomie – rezerwacie przyrody. 
Pierwsze zajęcia związane były z geologią i tematyką bliską firmie, 
gdyż nie tylko mówiono o rodzajach skał, ale i o produkcji cementu. 
Kolejne moduły zajęć dotyczyły ornitologii, botaniki oraz entomologii. 
Dzieci mogły dzięki pasjonatom poszczególnych dziedzin poznać 
ciekawostki świata ptaków, roślin i owadów. Po każdym cyklu zajęć 
uczestnicy mogli sprawdzić swą wiedzę podczas wycieczek i gier te-
renowych w Lipówce, czyli na terenie nieczynnego kamieniołomu w 
Rudnikach. Organizatorzy Zespół Ochrony Środowiska Cemex Polska 
oraz Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość zadbali o to, by prowa-
dzącymi byli specjaliści  w każdej z dziedzin,  ważniejsze było jednak, 
że trafiali do umysłów i wyobraźni dzieci, które odkrywały niezna-
ne im przecież światy skamieniałości, uczyły się  zachowań ptaków 
oraz tego jak im pomóc czy ciekawostek o trujących – leczniczych 
roślinkach. Mogły dotknąć najdziwniejszych owadów czy pajęczaków 
– jeśli chciały ( a chciały!). Te lekcje z żywymi okazami – eksponata-
mi, piórami, skałami …. na długo pozostaną w pamięci dzieciaków, 
które „zostały badaczami przyrody i poznawały otaczający świat”. 

Fot. CEMEX Polska

Świat 
Malowany 
Plasteliną

24 maja 2019r. odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród 
w XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Świat Malowany Plasteliną 2019. - 
Kosmos. 
Licznie przybyłych laureatów nagradzały panie: dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rędzinach Jolanta Brzozowska- Ciura, sekretarz naszej gminy Agnieszka 
Rydecka oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzata 
Majer. Fundatorami tegorocznych atrakcyjnych nagród był ROK Częstochowa oraz 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie. 

Matki
i

Córki

W maju w Gminnym Ośrodku Kultury - Gminnej Bibliotece odbył się wernisaż niezwykłej wysta-
wy, której współorganizatorem jest ATINA Galeria & Centrum Rozwoju - zrzeszająca artystów 
sztuk plastycznych w szerokim tego słowa znaczeniu.
Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Brzozowska- 
Ciura wraz z komisarzem wystawy Anną Gradowicz oraz Julią Sznober, pod której czujnym 
okiem powstawała wystawa. 
W sali widowiskowej GOK można było podziwiać prace malarskie zróżnicowane zarówno 
tematycznie jak i stylowo, wykonane różnymi technikami. Łączyło je to, że zostały stworzone  
przez kilka pokoleń kobiet, jak wskazuje tytuł wystawy:  Matki i Córki. Wystawę można było 
oglądać do końca maja, a pretekstem do jej zorganizowania był Dzień Matki a także Dzień 
Dziecka, które połączyły artystycznie uzdolnione pokolenia rodziców i dzieci, które oprócz 
więzów krwi wiąże wspólna pasja oraz talent. Obrazy Pań przyciągnęły liczne grono sympaty-
ków sztuki, którzy z dużym zainteresowaniem oglądali dzieła i żywo je komentowali. 

Wernisaż wystawy Matki i Córki.

Świat Malowany Plasteliną
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R O W E R O W E
R Ę D Z I N Y

Imprezy rowerowe w naszej gminie to już tradycja, 
w różnej formie odbywają się od kilkunastu lat.

W maju odbywają się zawody Rowerowa Lipówka Rock Rędziny – mimo kapryśnej aury na mecie stanę-
ło blisko 70 zawodników. Rowerzyści rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych, od najmłodszych ściga-
jących się na rowerkach biegowych po tych starszych, którzy mieli do pokonania ponad 20 kilometrów ka-
mienistego terenu Lipówki. Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymali 
statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik zawodów pamiątkową koszulkę. Przyznano również nagrody spe-
cjalne : Puchar Wójta Gminy Rędziny dla najszybszego zawodnika gminy oraz Puchar  firmy CEMEX za najszybsze okrążenie. 
Tę ostatnią nagrodę wręczał gospodarz Kamieniołomu Lipówka, dyrektor zakładu Cementownia Rudniki Piotr Bąbelewski. 

Pogoda dopisała 23 czerwca podczas XIII Rodzinnego Raj-
du Rowerowego, który startował z kamieniołomu Lipówka, 
gdzie uczestnicy mogli się zapisać i otrzymać pakiet starto-
wy: koszulkę kamizelkę odblaskową, wodę, batonik, odbla-
ski, a dzieci światła na rower. W tym roku zaplanowana trasa 
wiodła przez Mariankę Rędzińską do Łochyni – a potem przez 
Kościelec powrót na Lipówkę. Tu czekał żurek i upomin-
ki rozlosowane wśród uczestników rajdu. Trasa miała cha-
rakter rekreacyjny i wiodła przez drogi polne. Rajd rowero-
wy jest  wydarzeniem cieszącym się dużą popularnością, co 
roku liczba uczestników jest zaskakująca. W tej edycji udział 
wzięło 380 cyklistów. Organizatorzy Gmina Rędziny, Cemex, 
Sołectwo Rudniki oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rędzi-
nach  dziękują za pomoc wszystkim wolontariuszom: stra-
żakom OSP Rudniki, OSP Kościelec, OSP Rędziny oraz pra-
cownikom Cemexu, a także pracownikom GZK w Rędzinach.

Organizatorzy wydarzeń rowerowych w naszej gminie  
nie szczędzili starań, by  obie imprezy wpisane w kalen-
darz wydarzeń gminnych i tym razem wypadły znakomi-
cie, a wszystko odbyło się sprawnie i w miłej atmosferze. 
Zarówno wójt Paweł Militowski jak i dyrektor GOK-u Jo-
lanta Brzozowska-Ciura dopingowali cyklistów na trud-
nej trasie, a na zakończenie dekorowali tych najlepszych.

„Naucz się jeździć na rowerze. Nigdy tego nie pożałujesz.” 
Mark Twain
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Kabare
towy

Sezon
Teatralny

Zakończenie sezonu teatralnego w Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbyło się na wesoło, gdyż młodzi aktorzy 
z grupy „5 razy lepsi” zaproponowali kabaret, czyli 
pożegnanie roku szkolnego na wesoło. Tradycyjnie 
na widowni zasiedli goście, przyjaciele, rodziny nie 
tylko aktorów, ale i wszyscy którzy odpowiedzieli 
na zaproszenie skierowane do szerokiej publiczno-
ści i w piątek 21 czerwca znaleźli chwile, by wspól-
nie dobrze się bawić. Młodzi – choć z doświadcze-
niem kilku premier – członkowie rędzińskiej grupy 

działającej w GOK-u zaproponowali trudną sztukę 
kabaretu wymagającego rozśmieszenia, gdy same-
mu trzeba zachować powagę i odwagę w wyrażeniu 
słodko- gorzkich prawd. Kabaret dla najmłodszych 
to niezwykle trudna sztuka, sięgnięto i po klasy-
kę, i po nowe aranżacje. Na szczęście dobrze ba-
wili się nie tylko aktorzy, ale i widzowie, co dobrze 
świadczy o spektaklu przygotowanym przez Bog-
dana Wąchałę na zakończenie sezonu 2018/2019. 

Kabaret na 
Wesoło z 
Grupą 
5 - Razy Lepsi

Gminy Ośrodek Kultury jak co roku pa-
miętał o najmłodszych z okazji ich święta. 
Z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy mi-
lusińskich na przedstawienie „Pchła 
Szachrajka” w wykonaniu Teatru Dra-
twa z Kłomnic. Podziwialiśmy pchle 
swawole w nowoczesnej adaptacji Da-
wida Chybalskiego, a wystąpili dla nas : 
Marta Gonera, Oliwia Karczewska, Luka 
Visco, Dawid Chybalski. Pełne ekspre-
sji i humoru przedstawienie, sądząc po 
reakcji widzów, podobało się bardzo.

Teatralny 
Dzień Dziecka
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1…2…3… Tańcz i Ty

Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Ta-
neczny „1…2…3… Tańcz i Ty” odbył 
się 14 czerwca 2019 roku w hali spor-
towej w Rędzinach.  Stał się okazją do 
zaprezentowania dorobku zespołów 
tanecznych z całego kraju. Zachwycały 
formy taneczne dostosowane do zróżni-
cowania wiekowego grup artystycznych. 

Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Ze-
społu Placówek Oświatowych w Łańcucie, która w 
trzech kategoriach stanęła na najwyższym podium. 
Ciekawa aranżacja „Głodna Masza” - popularnej baj-
ki - w wykonaniu najmłodszych zachwyciła umiejęt-
nościami akrobatycznymi. Niezwykła choreografią 
popisały się ich starsze koleżanki wykonując układ 

pt. „K 2”. Seniorki, czyli dziewczęta powyżej 15 lat, 
zawarły niezwykły ładunek ekspresyjnych uczuć w 
tanecznym układzie „Jedyna przyjaciółka”. Inne ze-
społy, które zajęły miejsca na kolejnych stopniach 
podium, również prezentowały wysoki poziom arty-
styczny, doskonałą technikę. Kostiumy współgrały z 
opowiadaną bez słów historią.

Wójt gminy Paweł Militowski oraz dyrektor GOK Jo-
lanta Brzozowska- Ciura mieli przyjemność nagra-
dzać także zespoły z Koniecpola, Siemianowic, Cze-
ladzi, Poczesnej. Wystąpiły także - w najmłodszej 
kategorii dzieci do lat 11- tancerki z zespołu Expre-
sja, trenujące w Ośrodku Kultury w Rędzinach. Zdo-
bywcy miejsc w trzech kategoriach otrzymali pucha-

ry ufundowane przez patrona imprezy Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie, a wszyscy uczestnicy 
pamiątkowe statuetki. Choć turniej zorganizowa-
ny został przez  Gminny Ośrodek Kultury - Gminną 
Bibliotekę po raz pierwszy, to mamy nadzieję, że 
na stałe wpisze się w kalendarz imprez, a uczest-
nicy już zapowiadają udział w kolejnych edycjach.   



Dziękuję za trud włożony w wychowanie,
za poświęcony czas i przekazaną wiedzę,

za każdy pierwszy krok
wprowadzający w krąg nowych, nieznanych spraw,

za uśmiech, serce i cierpliwość...
Wójt Gminy Rędziny 

Paweł Militowski Nauczycielom

Jeszcze raz dziękuję Wam...

Szkoła Podstawowa w Koninie
 19 czerwca mialo miejsce zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopni-
ckiej w Koninie. 11 uczniów klasy 8 zostało absolwentami, aż 5 z nich otrzymało świadectwo z czerwo-
nym paskiem. Spośród wszystkich 103 uczniów aż 24 odebrało świadectwa z wyróżnieniem. 
Był to rok wielkich zmian, wieloletnią dyrektor Panią Bożenę Lasak zastąpił Adam Jaruga.
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Dziękuję za trud włożony w wychowanie,
za poświęcony czas i przekazaną wiedzę,

za każdy pierwszy krok
wprowadzający w krąg nowych, nieznanych spraw,

za uśmiech, serce i cierpliwość...
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Naszym uczniom nie zabrakło też 
sukcesów w konkursach w tym 
roku szkolnym. Dwóch naszych 
uczniów zajęło II miejsce w  Ogól-
nopolskim Konkursie z Języka An-
gielskiego FOX – Maciej Kuraś i 
Bartłomiej Rozenberg. Bartłomiej 
Rozenberg został także laureatem 
międzynarodowego konkursu ma-
tematycznego Kangur, a Piotr Pa-
cud, uczeń klasy VII uzyskał w tym 
konkursie wynik bardzo dobry. 
Bartosz Palacz, uczeń klasy VIII, 
zajął II miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Żołnierze 
Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni”. 
Uczeń klasy VIII, Bartłomiej Roz-
enberg, został poczwórnym laure-
atem Konkursów Wojewódzkich z 
matematyki, fizyki, chemii i języ-
ka angielskiego. Zosia Maroszek, 
uczennica klasy VII, zajęła I miejsce 

w Wojewódzkim Konkursie Litera-
ckim „Świąteczny Gość”. Sukcesów 
nie zabrakło też w wojewódzkich 
konkursach plastycznych. Alicja 
Cholewińska, uczennica klasy VI, 
zajęła II miejsce a Maja Witkowska, 
uczennica klasy VII, III miejsce w 
Wojewódzkim Konkursie Plastycz-
nym „Świat Malowany Plasteliną” 
– KOSMOS. Nasi uczniowie odnosili 
też sukcesy poetyckie – Oliwia Hal-
biniak, uczennica klasy VIII, została 
laureatką Powiatowego Konkursu 
Poetyckiego „Wiosna, ach to Ty”.

Mamy nadzieję, że uczniowie ZSP nr 
1 na koniec przyszłego roku szkol-
nego uzyskają jeszcze lepsze wyni-
ki. Wszystkim gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Życzymy także 
udanego i bezpiecznego, zasłużo-
nego odpoczynku podczas wakacji.

Ogólnopolski sukces

Rok szkolny 2018/2019 właśnie się 
zakończył. Czas na podsumowanie.
Najwyższą średnią w szkole uzy-
skała klasa IVb, której średnia 
klasy to aż 4,97. Gratulujemy!
Na podium jednak znalazły się także 
klasy: VIII ze średnią 4,91 oraz Va ze 
średnią 4,86. Następnie klasy: IVa ze 
średnią 4,84, VI ze średnią 4,71, Vb ze 
średnią 4,54 oraz VII ze średnią 4, 52.
Aż 107 naszych uczniów uzyskało 
średnią ocen powyżej 4.75, upraw-
niającą do otrzymania świadectwa 
z wyróżnieniem.  Najwyższe średnie 

w szkole uzyskało dwoje uczniów 
z klasy VIII: Bartłomiej Rozenberg 
– średnia 5,93, oraz Milena Micha-
łowska – średnia 5,79. Uczeń kla-
sy VI, Maciej Kuraś uzyskał średnią 
ocen 5,73, a uczennica klasy VIII, Zo-
sia Szmerdt, uzyskała średnią ocen 
5,71. Bardzo nam miło, że mamy tak 
zdolnych i pracowitych uczniów.
Średnia frekwencja także utrzy-
muje się na zadowalającym pozio-
mie. Najwyższą średnią frekwencję 
miała klasa V a, ale pozostałe kla-
sy również uzyskały wysoki wynik.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 1 w Rędzinach

matematyka

język polski

język angielski

56%

70%

74%

W tym roku szkolnym po 
raz pierwszy odbył się 
egzamin ósmoklasisty.

Bardzo nam miło poinformować, 
że nasi uczniowie uzyskali 

średnie wyniki wyższe niż średnie 
wyniki uczniów w całym kraju. Z 

języka polskiego średnia kra-
jowa wyniosła 63%, natomiast 

średnia naszych uczniów to 70%. 
Z matematyki średnia krajowa 

wyniosła 45%, natomiast średnia 
naszych uczniów to 56%. Z języka 

angielskiego średnia krajowa 
wyniosła 59%, natomiast średnia 

naszych uczniów to 74%.

Średnia uczniów ZSP nr 1 
w Rędzinach

„Sukces wydaje się być w dużej mierze
 kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują.”

Feather William



Dnia 19 czerwca 2019 r. uroczy-
ście zakończyliśmy rok szkolny 
2018/2019. Był to dzień podsu-
mowań nauki oraz innych suk-
cesów uczniów. Dyrektor ZSP 
nr 2 w Rędzinach Agnieszka 
Ryś podziękowała za rok wytę-
żonej pracy całej społeczności 
szkolnej: nauczycielom, pra-
cownikom administracji, ucz-
niom, rodzicom. Dziękowała 
za zaangażowanie w pracę, za 
wyrozumiałość, cierpliwość. 
Szczególnie podniosłą chwi-
lą było pożegnanie absolwen-
tów zarówno ósmoklasistów, 
jak i gimnazjalistów, którym 
dyrektor złożyła życzenia, aby 

doświadczenia zdobyte w edu-
kacji dodały im odwagi, wiary 
w siebie i pomogły dotrzeć do 
wyznaczonego celu. Był mo-
ment pożegnania odchodzą-
cych na emeryturę nauczycieli, 
którym w imieniu całej społecz-
ności szkolnej złożyli podzięko-
wania przedstawiciele uczniów 
z poszczególnych klas. Życzymy 
wszystkim udanych i bezpiecz-
nych wakacji! Wypoczywajcie, 
gromadźcie siły na następny 
rok szkolny. Bądźcie radośni i 
swobodni, ale jednocześnie roz-
ważni, przewidujący i ostrożni!!!

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2 w Rędzinach

Konkurs na szczeblu międzynarodowym :

• Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym ,,KANGUR” Mateusz Świącik – kl. VIII, Natalia Jaruga – kl. 
VI, Daria Pyclik – kl. IV.

• I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przedszkolak 
Sprawny i Zdrowy- do zabawy zawsze gotowy!”:

w kategorii dzieci 3-letnich Nikola Gieroń „Marchewka”

w kategorii dzieci 4-letnich Alicja Urbaniec „Zabawa z sio-
strą”

w kategorii dzieci 5-letnich Kinga Kiwak  „Dziewczynka z 
hulajnogą” 

w kategorii dzieci 5-letnich Liwia Kuras „Zdrowe odżywianie”

• V Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków „Sprintem do 
Maratonu”.

Konkursy na szczeblu ogólnopolskim :

• XXII Ogólnopolski i XXXV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i 

Młodzieżowej Twórczości Literackiej pod 
patronatem Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej ,,Lipa2018” laureatka Maria Tkacz - 
kl. III gimnazjum

• Ogólnopolski Konkurs z historii ALBUS – III 
miejsce Igor Chobot

• IX miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Przedmiotowej OLIMPUS Sesja Zimowa z 
języka angielskiego – laureat Igor Chobot

• VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
,,Nasi sąsiedzi – Żydzi” – laureatka III miej-
sca Julia Polak kl. VI

• Ogólnopolski Konkurs z biologii OLIM-
PUS–  VII miejsce Oliwia Kozak kl. IV

• III Ogólnopolski konkurs dla przedszko-
laków „Genialny Pięciolatek”, „Genialny 
Sześciolatek”w kategorii dzieci 5- letnich  

Michał Papiński i Antonina Czernik.

w kategorii dzieci 6-letnich Alan Wiśniewski, Olga Gęsiarz, 
Magdalena Łochowska, Julia Lesik, Natalia Papińska, Maja 
Bartosik i Radosław Świącik

Uczniowie wszystkich klas zarówno szkoły podstawowej 
jak i gimnazjum byli objęci  projektem unijnym ,,Kompeten-
cje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędziny”, dzięki któ-
remu uczestniczyli w wielu zajęciach dodatkowych, a także 
wycieczce do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi oraz Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. Szkoła aktywnie włączyła się w 
obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez 
udział w konkursach, spotkaniach i akcjach z tej okazji. Na tere-
nie placówki odbyło się wiele zajęć profilaktycznych dotyczą-
cych cyberprzemocy, agresji rówieśniczej, zachowań niebez-
piecznych i przeciwdziałaniu uzależnień. Uczniowie spotykali 
się z osobami reprezentującymi różne zawody w ramach rea-
lizacji doradztwa zawodowego.  Cała społeczność szkolna ak-
tywnie uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych. Star-
si uczniowie pracowali na rzecz różnorodnego wolontariatu.

Kuźnia Talentów

„Talent uderza w cel, w który nikt inny 
nie może trafić.

Geniusz uderza w to, czego nikt nie widzi.”
Arthur Schopenhauer
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach
III miejsce zdobyła drużyna dziewcząt podczas Za-
wodów Powiatowych w tenisie stołowym oraz III 
miejsce w Igrzyskach młodzieży szkolnej powiatu 
częstochowskiego w koszykówce chłopców; w tych 
samych igrzyskach tylko w lekkoatletyce dziewcząt 
i chłopców zdobyliśmy aż 8 medali: 3 złote, 1 srebr-
ny i 4 brązowe. W Igrzyskach dzieci powiatu często-
chowskiego w piłce siatkowej nasza drużyna chłop-
ców zdobyła I miejsce, w rejonie II miejsce. Podczas  
Igrzysk młodzieży szkolnej powiatu częstochowskiego w siat-
kówce plażowej drużyna naszych gimnazjalistów zdobyła III 
miejsce a drużyna szkoły podstawowej II miejsce, drużyna 
dziewcząt zajęła III miejsce w tychże Igrzyskach. W Konkursie 
Matematycznym uczeń klasy III Jacek Domżalski zajął II miej-
sce. Z kolei nasza solistka z grupy Starszaków Kalina Gwiaz-
da - Fluks reprezentowała nasze przedszkole na III Powiato-
wym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej ,,Muzyczny Start” w 
Kłomnicach zajmując I miejsce. W Wojewódzkim Konkursie 
Literackim ,,Świąteczny gość” gimnazjaliści: Marta Szulc z IIIb 
i Łukasz Brzóska z IIIa zajęli równorzędne pierwsze miejsca. 
Podczas Festiwalu Kultury Zuchowej „ Wesołek”, Radosne Og-
niki wywalczyły II miejsce. Dzięki tak prężnie i aktywnie działa-
jącej Drużynie Zuchowej tytuł SZKOŁY PRZYJAZNEJ HARCER-
STWU w stopniu srebrnym. W naszym Zespole dla wszystkich 
uczniów wdrażana była innowacja pedagogiczna  „Aktywnie 
i świadomie w przyszłość”. W ramach innowacji podjęte były 
następujące działania: Całoroczny projekt edukacyjny w ra-
mach zajęć pozalekcyjnych  „Bystrzak – Akademia twórcze-
go rozwoju” dla uczniów klas I- VIII. pt. „Nowy wymiar eduka-
cji”. Jego celem była poprawa efektywności kształcenia przy 
pomocy nowoczesnych metod. Szkoła została zaopatrzo-
na w różnorodne pomoce i materiały potrzebne do przepro-
wadzenia zajęć. „Odkrywcy wiedzy” to poznawanie kultury i 
tradycji odległych państw. To trenowanie kreatywnych me-
tod tworzenia notatek, doskonalenie technik pamięciowych. 
Uczniowie nasi brali udział w warsztatach kreatywnego my-
ślenia – Design Thinking, jest to nowoczesna i coraz bardziej 
popularna metoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań prob-
lemów, a także projektowania nowych produktów. W trakcie 
zajęć z konstrukcji i programowania robotów z klocków LEGO 
Mindstorms EV3 w Instytucie Inteligentnych Systemów In-
formatycznych Politechniki Częstochowskiej, uczniowie nasi 
układali od podstaw, krok po kroku, kilka prostych algoryt-
mów, pozwalających zrozumieć podstawy programowania. 

W ramach kolejnego spotkania, przekonali się, że fizyka to 
nie tylko skomplikowane wzory i trudne zadania, ale prze-
de wszystkim otaczająca nas rzeczywistość i dobra zabawa. 
Podczas pokazów dotyczących drukowania 3D nasi uczniowie 
zapoznali się z techniką tworzenia modeli trójwymiarowych. 
W trakcie lekcji uczniowie zobaczyli, jak wygląda i działa dru-
karka 3D, dowiedzieli się, jak przygotowywać projekty do dru-
ku, jakich materiałów używać. Prawie przez 2 tygodnie nasza 
szkoła gościła wystawę Miniphanomenta, która została nam 
wypożyczona przez Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki 
Łódzkiej. Jest to mini centrum nauki w szkole do samodzielne-
go eksperymentowania. W ramach innowacji pedagogicznej 
działał też Zespół teatralny MASKA realizując przedstawienie 
,,Zapisani w pamięci” zaprezentowane z okazji obchodów rocz-
nicowych upamiętniających tragiczne wydarzenia z 11 wrześ-
nia 1942r. w Rudnikach, Misterium bożonarodzeniowe ,,Boże 
Narodzenie jest w nas...”, pantomimę ,,Set me free” z okazji 
Dnia Kultury Polskiej podczas wizyty gości w ramach progra-
mu Erasmus+. W minionym roku szkolnym uczniowie naszego 
Zespołu wraz z nauczycielami byli zaangażowani w pracę w 
projekcie „European Start- Up”, który realizowany jest w na-
szej szkole w ramach programu Erasmus+ w latach 2018- 2020. 
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności związanych z 
przedsiębiorczością, wyposażenie uczniów w kreatywność i 
zdolność podejmowania inicjatywy, lepsze przygotowanie do 
przyszłego życia zawodowego poprzez rozwój umiejętności, 
które są  poszukiwane przez pracodawców. W ramach dzia-
łań projektowych odbyły się dwie wizyty w krajach partner-
skich: w marcu 2019r. w Portugalii oraz w czerwcu 2019r. w 
Polsce.W grupach przedszkolnych realizowane były także na 
przestrzeni całego roku szkolnego różnego typu projekty edu-
kacyjne: „Przedszkolne Święto Plonów”, „Pogoda późną je-
sienią” oraz „Akademia dobrych manier”. Za nami kolejny rok 
pracy, ciężkiej pracy, wielkiego zaangażowania, wielu cieka-
wych inicjatyw. Było warto! Przed nami zasłużone wakacje …

 Miniony już rok szkolny była bardzo pracowity dla naszych 
uczniów i nauczycieli, był czasem intensywnej nauki, rozwijania i 
pogłębiania swoich umiejętności. Był to także czas na wspólną za-
bawę. Wspólnie i aktywnie spędzany czas, poznanie nowych kultur, 
a także osiąganie licznych sukcesów. Były to sukcesy nie  tylko na 
szczeblu gminy ale również na szczeblu powiatu oraz rejonu. 



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu

  Kończąc uroczystość pani dyrektor 
podziękowała nauczycielom za zaangażowanie w 
pracę i kształtowanie właściwych postaw moral-
nych uczniów. Podziękowała również wszystkim 
rodzicom, bez których nie odbyłoby się w szkole 
wiele remontów, za ich bezinteresowną pracę 
na rzecz szkoły. Ci rodzice otrzymali dyplomy i 
skromne upominki. Wszystkim uczniom życzyła 
słonecznych i bezpiecznych wakacji. 

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 miało miej-
sce 19 czerwca br. w czasie uroczystej akademii. Zgod-
nie z tradycją uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w koś-
ciele parafialnym pw. NMP Różańcowej. Następnie w 
Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka pani dyrektor 
Małgorzata Hutny oficjalnie zakończyła rok szkolny. Na 
uroczystości gościliśmy wójta gminy Rędziny pana Pawła 
Militowskiego, który pogratulował uczniom wspaniałych wy-
ników w nauce i życzył słonecznych, pełnych wrażeń wakacji. 

 Pani dyrektor podsumowała pracę uczniów, wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz nagrody 
patrona szkoły. Podziękowała i pogratulowała uczniom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olim-
piad, zawodów sportowych i występów artystycznych.

W klasach I-III za wspaniałe wyniki w nauce i wzo-
rowe zachowanie pani dyrektor wyróżniła: 

• klasa I – Zuzanna Piechowicz, Nela Pijanka, Maja 
Gdawiec, Malwina Tkaczyk, Miłosz Panicz, Dawid 
Zasada, 

• klasa II – Michał Bryła, Kacper Gołda, Nadia 
Janeczko, Michał Kościelak, Kacper Krzyszczyk, 
Oliwia Kuś, Mikołaj Równiak, Maciej Sikora, Maja 
Zatoń, 

• klasa III – Michał Orszulak, Kacper Motyl.   

 W klasach IV-VIII bardzo dobre, celujące wyniki w 
nauce i wzorowe zachowanie otrzymali: 

• klasa IV – Wiktoria Kowalczyk, Pola Pijanka, Domi-
nik Łapeta, Kaja Małolepsza, Natalia Paluch, Nikola 
Wójcik, Maja Wypych, Maja Źroślak, 

• klasa Va – Klaudia Kweczke, Filip Turek, Nadia Gda-
wiec, Dominik Krawczyk, Dominik Grzebiela, Amelia 
Jędryszek, 

• klasa Vb – Izabela Ciecierska, Marta Kaźmierska, 
Natalia Nalepa, Hubert Tkaczyk, Dawid Zwoliński, 

• klasa VI – Maja Reterska, Natalia Brzóska, 

• klasa VII – Patryk Cierniak, Liwia Sikora, Nikola 
Gdawiec, Miłosz Kowalczyk, 

• klasa VIII – Oliwia Witczak, Natalia Klimaszewska, 
Kinga Pęzik, Ksenia Rybak. 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”. - Janusz Korczak

Ponadto pani dyrektor wręczyła nagrody patrona szkoły, które przyzna-
wane są wyróżniającym się uczniom za cały etap edukacyjny. Za I etap 
edukacyjny nagrodę patrona otrzymał Michał Orszulak, uczeń klasy III, a 
za II etap edukacyjny nagrodę patrona odebrała Oliwia Witczak, uczen-
nica klasy VIII. Nagrody książkowe otrzymali również uczniowie za 100% 
frekwencję w roku szkolnym. Takimi nagrodami cieszyli się: Nela Pijanka 
kl.I, Wiktoria Motyl kl.II, Nikola Wójcik kl.IV, Maja Wypych kl. IV, Izabela 
Ciecierska kl. Vb, Mikołaj Motyl kl. Va, Klaudia Kweczke kl. Va, Patryk 
Cierniak kl.VII. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu konkursach 
szkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich. Laureaci tych kon-
kursów to: 
• Izabela Ciecierska – II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Czytelniczo-
-Językowy Magia Bożego Narodzenia,
• Ksenia Rybak – I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastyczno-Multime-
dialnym, 
• Milena Kozłowska – I miejsce w III Gminnym Konkursie Zdrowy styl życia 
– wolny od używek, kat. klas I – III, 
• Pola Pijanka, Klaudia Kweczke, Maja Reterska (zespół) – I miejsce w III 
Gminnym Konkursie Zdrowy styl życia – wolny od używek, kat. klas IV - VI,  
• Maja Małolepsza – III miejsce w III Gminnym Konkursie Zdrowy styl życia 
– wolny od używek,  
• Joanna Gołda – III miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym Ojczyznę 
w sercu mam. 
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Na podstawie prowadzonego do-
radztwa, ankiet i głosowania na 
Facebook-u władze LGD doszły 
do wniosku, że program wsparcia 
na zakładanie działalności gospo-
darczej cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Zapropono-
wane przez Zarząd zmiany stra-
tegii, zostały poddane konsul-
tacjom społecznym  i  w maju 
zatwierdzone przez członków 
Stowarzyszenia „Razem na wy-
żyny”. Po wprowadzeniu tych 
zmian do umowy ramowej pomię-
dzy LGD a Zarządem Wojewódz-
twa Śląskiego, będą ogłaszane 
konkursy. Otrzymane środki fi-
nansowe zostaną poznaczone na 
konkursy w kolejnym 2020 roku. 

Pierwszym z nich będzie Podejmo-
wanie działalności gospodarczej w 
kwocie dofinansowania 650 000 
zł, przeznaczonej dla 13 wniosko-
dawców. Będzie to wsparcie dla 
osób fizycznych, mieszkańców ob-

szaru, niebędących rolnikami, któ-
rzy mają ciekawy pomysł na włas-
ny biznes. Kwota dofinansowania 
każdej operacji to 50 000 zł, za któ-
re wnioskodawca może dokonać 
zakupu przedmiotów i usług, re-
montów budynków, niezbędnych 
do prowadzenia działalności. Oso-
ba chcąca skorzystać z dofinan-
sowania nie musi wnosić żadnego 
wkładu własnego i może pozyskać 
100% dofinansowania na wszyst-
kie wydatki wskazane we wniosku.

Drugim konkursem będzie Podej-
mowanie działalności gospodar-
czej przez kobiety w kwocie 195 
000 zł  przeznaczonej dla Pań, nie-
będących rolnikami, mieszkają-
cymi na terenie LGD. Podobnie 
jak przy Podejmowanie działalno-
ści gospodarczej, możliwe do po-
zyskania jest 100% dofinansowa-
nia. Kwota dofinansowania każdej 
operacji w konkursie to  65 000 zł. 

Kultywowanie tradycji i 
historii obszaru LGD „Razem 
na wyżyny” sposobem 
na wzmacnianie tożsamości
lokalnej.

mężczyźni

kobiety

50%

70%

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” czyli Lokalna Grupa Działania funk-
cjonująca na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedź-
no, Mykanów i Rędziny otrzymała  bonus finansowy w kwocie 730 000 zł. 
Było to możliwe dzięki efektywnej pracy LGD oraz zaangażowaniu i chę-
ci korzystania z funduszy unijnych przez mieszkańców naszego obszaru w 
minionym okresie rozliczeniowym 2016-2018, tzw. I kamieniu milowym.

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

160 000 zł

Wsparcie mogą otrzymać 
firmy, z doświadczeniem 

powyżej 1 roku, które działają 
na terenie jednej z sześciu 

gmin. Dla firm prowadzonych 
przez kobiety będzie to do 
70% dofinansowania, a dla 
firm prowadzonych przez 

mężczyznę oraz spółek do 
50%. 

Nowe Środki Finansowe z LGD 
“Razem Na Wyżyny”

To plany na przyszły rok, obecny 2019 r. jest równie 
efektywny w działaniu. W styczniu zakończyły się 
nabory na Podejmowanie działalności gospodar-
czej oraz projekt grantowy.

Podział ze wględu na płeć :

Informacje szczegółowe o konkursach, warunkach pozyskiwania 
wsparcia i terminach, można uzyskać bezpłatnie od pracowników 
biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w siedzibie zlokalizowa-
nej w Mykanowie przy ul. Cichej 72, poprzez kontakt telefoniczny 
pod numerami telefonów: 724 043 108 lub 34 374 00 01;  oraz dro-
gą mailową: biuro@razemnawyzyny.pl od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapraszamy również na stronę 
internetową www.razemnawyzyny.pl oraz  profil na Facebook-u.

Ponadto w tym roku mamy zaplanowany projekt z za-
kresu sieciowania organizacji pozarządowych. Co to 
oznacza? Organizacje pozarządowe chcą współpra-
cować ze sobą, wymieniać doświadczeniami,  mieć 
czynny udział w życiu polityczno-gospodarczym i za-
bierać merytoryczny głos w imieniu środowisk, które 
reprezentują. Często jednak nie mają wiedzy na temat 
funkcjonowania podobnych do siebie organizacji. I tu z 
pomocą ma zamiar przyjść LGD dać możliwość wza-
jemnego poznania się i wymiany doświadczeń podczas 
planowanych spotkań.

Nabory wniosków w każdym z w/w konkursów będą 
poprzedzone spotkaniami informacyjnymi z zakresu 
przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz biznes-
planu, których daty podane zostaną na naszej stronie 
internetowej 

www.razemnawyzyny.pl .

Autor: Alicja Kulej, pracownik biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”



Śląska 
Akademia 

Senior@

Seniorzy z gminy Rędziny, którzy pomyślnie przeszli rekrutację do 
projektu „Śląska Akademia Senior@” są  na półmetku zajęć, które 
zaczęły się w kwietniu, a zakończą w sierpniu. 

Założeniem jest umożliwienie każdemu z uczest-
ników korzystania ze strony praktycznej cyfryzacji, 
czyli obsługa bankowości online, zakupów przez 
internet i wielu innych działań przydatnych i ocze-
kiwanych przez starsze pokolenie.
Zajęcia prowadzone są w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, a uczestnicy prowadzeni są w dwóch grupach 
po 10 osób, co świadczy o ogromnym zaintereso-
waniu  tematyką pokolenia 65+. Dodatkową zachę-
tą do systematycznego udziału w spotkaniach jest 
perspektywa otrzymania tabletu na własność. 

Choć gotowość aktywizacji środowiska seniorów 
ze strony GOK-u była  już dawno, to cieszymy się, 
że udało się to zamierzenie, gdyż wsparcie ze stro-
ny Fundacji zaplanowano dla 4 000 uczestników 
wyłącznie z gmin, które wcześniej zadeklarowały 
udział w projekcie.

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach już dwa lata temu zadeklarował chęć współpracy z Fundacją Par-
tycypacji Społecznej promującą aktywizację ludzi starszych. Edukatorzy prowadza zajęcia z technik 
komputerowych, aby włączyć seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego. Praktycznie prze-
kłada się to na spotkania dwa razy w tygodniu, aby zrealizować po 60 godzin szkolenia dla osób, które 
mają minimalne doświadczenie w obsłudze komputera i internetu oraz 30 godzin zajęć tematycznych. 
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Wójt Gminy Rędziny 
Paweł Militowski 
z wotum zaufania 
i absolutorium
 za 2018 rok 

18 czerwca 2019 r.  Radni Gminy Rędziny podczas sesji 

absolutoryjnej podjęli stosunkiem głosów 14 do 1 uchwały 

w sprawie:  wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok. 

Wcześniej odbyła się po raz pierwszy debata nad raportem 

o stanie gminy Rędziny za 2018 rok. Obowiązek debaty 

wynikał z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym. Raport jest podsumowaniem działalno-

ści wójta  w roku poprzednim.

Obejmuje szereg aspektów funkcjonowania gminy a w szczególności realizację obranych polityk, 
programów i strategii, podjętych uchwał rady gminy, wykonania inwestycji czy stanu finansów. Rad-
ni po przeanalizowaniu dokumentu wnieśli swoje spostrzeżenia, które będą uwzględnione w przy-
szłorocznym raporcie. 
Absolutorium natomiast dotyczy realizacji budżetu w roku ubiegłym. Jest oceną tego czy wójt pra-
widłowo i zgodnie z prawem realizował wydatkowanie budżetu. Radni  zagłosowali po przedstawie-
niu sprawozdania z wykonania budżetu, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji 
Rewizyjnej. 
Podsumowując rok 2018, chciałbym serdecznie podziękować Radnym Gminy Rędziny, kierowni-
kom,  pracownikom urzędu oraz wszystkich jednostek podległych za ich pracę na rzecz rozwo-
ju  naszej gminy - mówi wójt Paweł Militowski.  Szczególne podziękowania składam sołtysom  i 
wszystkim mieszkańcom za ich społeczne  zaangażowanie, bo dzięki Wam 2018 rok był dla naszej 
gminy dobrym i owocnym rokiem.

Wójtowi gminy gratulujemy 
i życzymy dobrego 2019 roku. 



Siłownia 
Zewnętrzna przy 

klubie LKS Lotnik 
Kościelec

Dzięki staraniom działaczy klubu Lotnik Kościelec powstała w Kościelcu siłownia zewnętrzna. To działacze złożyli wniosek w 
naborze grantowym ogłoszonym przez LGD „Razem na Wyżyny” z siedzibą w Mykanowie. Wniosek został pozytywnie rozpa-
trzony przez komisję konkursową i otrzymał dofinansowanie w wysokości 25 tys. złotych. Procedura wyłonienia wykonawcy 
siłowni została zakończona i od czerwca można korzystać z siłowni.

Jest to pierwszy taki obiekt na terenie Kościelca. W ramach realizacji zadania powstały 4 podwójne urządzenia do ćwiczeń, 
a są to m.in.: rowerek, wyciąg górny, krzesło do wyciskania, orbitrek. Z urządzeń można korzystać w dowolnym momencie 
i są dostępne dla każdej osoby chętnej poćwiczyć na świeżym powietrzu. Poprzez budowę siłowni zewnętrznej zwiększyli-
śmy ofertę dla osób chcących uprawiać sport, bo już nie tylko można pograć w piłkę nożną na naszych boiskach, ale również 
można poćwiczyć na siłowni.

Wielofunkcyjne Boisko 
przy Szkole 
w Rudnikach

11 czerwca 2019 roku odbył się na terenie naszej szkoły Turniej 
z okazji otwarcia nowego wielofunkcyjnego boiska do siatkówki 
plażowej, piłki ręcznej plażowej oraz piłki nożnej plażowej. Boi-
sko to powstało dzięki dotacji pozyskanej przez nasze Stowa-
rzyszenie z projektu grantowego prowadzonego przez Lokalną 
Grupę Działania - Razem na Wyżyny. Dzięki współpracy dyrek-
cji szkoły z Wójtem Gminy Rędziny udało się niezagospodaro-
waną część placu szkolnego przeznaczyć na nową inwestycję, 
która ma służyć wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. Przed-
miot realizowanego zadania mieścił się w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach dzia-
łania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER” objętego PROW. Zadanie było realizowane w ramach 
projektu grantowego Poprawa wizerunku obszaru LGD „Ra-
zem na wyżyny” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej. 

W imprezie z okazji otwarcia boiska udział brało ok. 200 dzieci 
z terenu naszej Gminy. Można było zjeść kiełbaskę z grilla, każ-
dy otrzymał nieco słodkości, strażacy zadbali o kurtynę wod-
ną, która przynosiła ochłodę. Dużą atrakcją był występ Adriana 
Franca - wicemistrza świata we freestyle, niektórzy mogli na-
wet spróbować swoich sił w rywalizacji z mistrzem. Sam turniej 
był bardzo emocjonujący, a młodzież walczyła bardzo dzielnie.
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Nasi górą 
Unia Rędziny z awansem
Trudny sezon, który już jest za piłkarzami Trenera Oskara 
Operacza, został uhonorowany awansem do Ligi Okręgowej. 
Od pierwszej kolejki było oczywiste, że będziemy faworytem tych roz-
grywek, natomiast póki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Runda je-
sienna nie była zbyt wymagająca, ponieważ przegraliśmy tylko jeden 
mecz. Przeciwnik z Olsztyna okazał się lepszym zespołem wygrywa-
jąc z nami 2:0. Do rundy rewanżowej GKS przystępował  z przewagą 5 
punktów. 

Runda wiosenna była istnym horrorem, bo już po pierwszej kolejce z 
zespołu wypadło trzech zawodników, którzy schodzili z boiska z kon-
tuzjami. Już od początku przewaga punktowa malała, ponieważ dru-
żyna z Soborzyc postawiła mocne warunki i mecz zakończył się remi-
sem 1:1. Wola walki, determinacja, umiejętności, a przede wszystkim 
wiara w zwycięstwo pozwoliły cieszyć się z tego ogromnego sukcesu. 

Do ostatniego meczu z Metalem Rzeki Wielkie przystępowaliśmy jako 
lider tabeli, ale mecz musieliśmy wygrać. Spotkanie źle się ułoży-
ło, pomimo prowadzenia gry, tracimy bramkę i musimy gonić wynik. 
Niesamowity strzał Marcela Pitnera z rzutu wolnego doprowadził do 
remisu, natomiast tuż po przerwie Michał Malczewski wykazał się du-
żym spokojem w sytuacji z bramkarzem i umieścił piłkę w siatce. Wy-
nik spotkania 2:1 dla Unii Rędziny i zgromadzeni kibice mogli cieszyć 
się z awansu wraz z zawodnikami.

Sezon 2018 / 2019
w cyfrach

Rozegrane Mecze :

26 - Rozegranych meczy
21 - Wygranych
  3 - Remisy
  2 - Porażki

Bramki :

7118
- Zdobyte
- Stracone

Chcielibyśmy serdecznie podzięko-
wać Gminie Rędziny, Panu Wójtowi 
Pawłowi Militowskiemu i wszyst-
kim radnym zaangażowanym w 
funkcjonowanie klubu. Zrobimy 
wszystko, by nie zawieść Naszej 
Gminy na płaszczyźnie sportowej w 
nadchodzącym sezonie.

Również wielkie podziękowania dla kibiców, którzy podążali za naszym zespołem na każdy mecz. Organi-
zacja fety pomeczowej przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Wielkie podziękowania kierujemy również 
do naszych sponsorów, bez których na pewno nie byłoby tego zwycięstwa tj. : Gmina Rędziny, Komobex 
Inel Tomasz Śledzikowski, Halplast Paweł Halbiniak, wodna-kraina.pl Agata Komorowska, Multiubezpie-
czenia Kompleks Katarzyna Ptak, Pawex Paweł Bednarek, Komorowscy-bus.pl Michał Komorowski, AGD 
Plus Dariusz Kawecki, Vanitysklep.pl Artur Urbaniec, Hula Kula Pweł Zatoń, Przetwórstwo Mięsa Andrzej 
Kosiński, Zakład Okuć Budowlanych Metalik.pl Wojciech Gawron, Hurtownia Budowlana Litex, Krzysztof 
Litwin, Piekarnia NadMar Marcin Kawecki - Małogrzata Kawecka.

Fot. Przemek Dubiński
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Zostań naszym partnerem

Warto

reklamować

się w prasie

Pakiet 
Srebrny

moduł 210 – 145 mm  
(1/ 2 strony)  - 120 zł

Pakiet 
Brązowy

moduł 102-145 mm    
(1/4 strony) –  60 zł

Więcej informacji w redakcji Kuriera Rędzińskiego przy ulicy Mickiewicza 7 w Rędzinach 
lub pod nr telefonu 34/32 79 998.

Pakiet 
Złoty

moduł 210x290mm  
(pełna strona) – 240 zł

Wakacyjne wycieczki z GOK-iem
Wakacyjne wyprawy organizowane przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury przy wsparciu Biblioteki w Rę-
dzinach cieszą się ogromnym zainteresowaniem i 
kompletem uczestników. Tradycyjnie zaczęliśmy od 
wizyty w Termach w Uniejowie, gdzie pochmurne 
niebo, jakie rozciągało się nad basenami 5 lipca, nie 
przeszkadzało w  namaczaniu pod zadaszeniem lub 
zabawach w strefie otwartej w ciepłej wodzie –tu za-
wsze można spędzić czas zgodnie z upodobaniami w 
jacuzzi lub na zjeżdżalni.
Kolejny piątek spędziliśmy na pieszej wyprawie. Z 
Pieskowej Skały – po zwiedzeniu zamku- spod Ma-
czugi Herkulesa wyruszyliśmy zdobywać  Złotą Górę 
i zwiedzać Jaskinię Łokietka. Tu nieco się ochłodzili-
śmy w przyjemnych 8 stopniach i ruszyliśmy na spa-
cer po Ojcowie. Podejścia nieco strome -jak to na te-
renie wyżynnym - stanowiły doskonały sprawdzian 
kondycji i wytrwałości. 
Po wycieczce rekreacyjnej i turystycznej przyszedł 
czas na wyjazd do Krakowa. Uczestnicy musieli 
zmierzyć się z ambitnym planem, gdyż jako grupa 
zaawansowana poprzez coroczne wizyty w mieście 
Kraka (widzieliśmy już chyba wszystko, a w ubie-
głym roku zwiedzaliśmy ponownie komnaty w za-
mku królewskim) postawiliśmy na obiekty dotych-
czas nieodwiedzane. Pełni sił zaczęliśmy wspinaczką 
na kopiec Kościuszki – przymusu nie było, ale widoki 
warte wysiłku, potem zwiedzanie bastionu i pozna-
wanie historii tej fortyfikacji oraz oczywiście losów 
Kościuszki. Kolejny punkt programu to Tyniec- dzie-

je opactwa sięgają średniowiecza, więc była to nie-
zwykła lekcja historii. Fabryka Schindlera, którą 
zwiedziliśmy podczas wycieczki 19 lipca, utrzyma-
ła uczestników  w klimacie poznawania przeszłości. 
Tematyka poważna, dlatego zaleca się wizytę w tym 
muzeum po ukończeniu 13 lat. 
Wyjazd do Energylandii zaplanowany na ostatni pią-
tek lipca cieszy się popularnością wśród młodszych 
uczestników wakacyjnych wypraw, ale limitów wie-
kowych nie stawiamy. 
Zapraszamy wszystkich do korzystania z oferty 
GOK-u, ale w przyszłym roku, bo do końca waka-
cji na wszystkie wyjazdy m.in. w Świętokrzyskie, do 
Wieliczki, Łowicza i Amerykańskiego Parku Rozryw-
ki mamy komplet uczestników.

z wakacyjnymi pozdrowieniami 
pracownicy GOK-u i Biblioteki w Rędzinach



GKS Unia Rędziny - 
przeprasza

Kurier 
Rędziński

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian 
i skracania tekstów. 
Nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych 
artykułów, opracowań i anonsów.

 Zawodnicy pierwszego zespołu GKS Unia Rędziny przepraszają zarząd, 
zawodników i kibiców LKS Lotnik Kościelec za filmik, który został 

opublikowany w mediach społecznościowych, którego treść obrażała drużynę 
LKS  Lotnik. Ubolewamy, że doszło do takiego incydentu, w którym brało udział 

kilku naszych kolegów. Przepraszamy i zapewniamy, że taka sytuacja
 nigdy więcej nie będzie miała miejsca.

Seniorzy GKS Unia Rędziny
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Gmina Rędziny 
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Redakcja :

Gminny Ośrodek Kultury 

Telefon kontaktowy : 34/32 79 998

E-mail : gok@redziny.pl

Siedziba : ul. Mickiewicza 7
42-242 Rędziny

Kurier 
Rędziński

W następnym numerze :
o inwestycjach w gminie, m. in. : budowa oczyszczalni ścieków, Centrum 
Usług Społecznościowych, place zabaw, budowa kanalizacji w Rudnikach.


