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Wspólna inwestycja drogowa dla Konina
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do końca przyszłorocznych wakacji kom
pleksowo zmodernizowana zostanie droga powiatowa łącząca Rudniki, Konin i 
Wancerzów. Inwestycja, która pochłonie prawie 8 mln zł, zrealizowana zostanie 
we współpracy samorządu powiatowego z gminą Rędziny oraz gminą Mstów.Przebudowa obejmie odcinek od drogi krajowej nr 91 w Rudnikach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 786 w Wancerzowie. Oznacza to, że w granicach naszej gminy zmodernizowana zostanie ul. Mstowska w Rudnikach i Kielecka w Koninie, a ponadto ul. Mstowska i Sadowa w Wancerzowie.- Zostanie położona nowa nawierzchnia, pojawią się nowe chodniki i na terenie naszej gminy powstanie także ścieżka rowerowa. Środki na tę inwestycję w dużej mierze będą pochodziły z budżetu państwa tj. Funduszu Dróg Samorządowych (55 proc.), a pozostałą część musimy zainwestować my, powiat i gmina Mstów. Będzie to na terenie naszej gminy kolejny odcinek bezpiecznej drogi oraz dodatkowe kilometry ścieżki rowerowej -  podkreśla wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.Wymieniona będzie nie tylko nakładka asfaltowa, ale również podbudowa drogi. W zakresie prac znalazła się też kanalizacja deszczowa.

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie rozstrzygnął już przetarg na realizację inwestycji i przekazał plac budowy. Wykonawcą została firma „Bitum” z Lipia Śląskiego z ofertą na blisko 8 mln zł. Czas na uporanie się z całym zakresem prac ma do 30 sierpnia 2020 roku.Będzie to kolejna w ostatnich kilku latach przebudowana droga powiatowa w naszej gminie i z udziałem środków budżetowych gminy Rędziny. W 2016 roku wykonana została ul. Dworcowa i Fabryczna w Rudnikach i Rędzinach, a w 2018 roku ul. Srebrna w Mariance Rędzińskiej, dzięki czemu powiatówką na miarę XXI wieku możemy podróżować od granicy z Częstochową do głównego skrzyżowania w Rudnikach. Teraz prace przeniosą się na drugą stronę skrzyżowania i ruchliwej drogi krajowej nr 91. Ponadto powiat częstochowski i gmina Rędziny planują wspólnymi siłami przebudować jeszcze ul. Kościuszki w Rędzinach.
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W naszej gminie z roku na rok żyje się lepiej
Koniec roku za pasem więc czas na podsumowanie mijających dwunastu mie
sięcy. Zapytaliśm y wójta gminy Pawła Militowskiego m.in. co w 2019 roku uda
ło się zrealizować, co spędzało mu sen z powiek i co planuje do realizacji w 
roku przyszłym
Grudzień to taki miesiąc, w którym z sentymentem patrzymy na mijający czas, to także okres 
zamykania kolejnego etapu w życiu. Proszę podsumować 2019 rok. Co jest dla Pana najwięk
szym sukcesem tego roku?Faktycznie, im mniej czasu do końca roku, tym ców. Znacznie skróci czas dojazdu z Rędzin do częściej podsumowuję swoje tegoroczne działa- Kościelca.nia. Uważam, że budowa oczyszczalni, o którejPonadto jest coraz ja śn ie jw  naszejgm inie. było już tyle mówione i pisane, jest największym W tym roku przeprowadzono modernizację sukcesem roku. To inwestycja która pozwoli na oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rę- dalszą kanalizację naszej gminy. Warto w tym dziny poprzez wymianę istniejących (229 szt.) miejscu wspomnieć o budowie kanalizacji na opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz ul. Stalowej i Leśnej. Łącznie już mamy blisko z niezbędnymi pracami towarzyszącymi za- 26, 5 km. pewniającymi poprawne działanie oświetlenia.Rusza budowa ul. Prostej w Mariance Rędziń- Wymieniono lampy w Kościelcu, Rudnikach, skiej, to pierwszy etap, a zarazem kolejna z in- Rędzinach i Koninie. Dalszą wymianę zaplano- westycji, która poprawi jakość życia mieszkań- wałem na 2020 rok.
Jaki to był rok dla naszej gminy? Z której inwestycji jest Pan najbardziej zadowolony, a która 
przyniosła „nieprzespane noce”?Z jednej strony bardzo dobry. Sami Państwo wi- Mam na myśli nakładane na samorządy nowe dzicie, że z roku na rok żyje się lepiej, mieszka obowiązki, często na sztywnych warunkach, wygodniej. Stajemy się atrakcyjną gminą dla które nie są dostosowane do możliwości fi- innych. Z drugiej strony martwią mnie coraz nansowych gmin.większe zobowiązania finansowe, zrzucane na W tym roku to m .in. podwyżki w oświacie. Ko- samorządy. 6 grudnia uczestniczyłem w forum nieczność dopłacania do subwencji podykto- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. wana jest z jednej strony nieadekwatnym doSamorządowcy podczas spotkania określili potrzeb sposobem podziału środków na reali- swoje oczekiwania wobec rządu. Zrekompen- zację przekazanych samorządom zadań oświa- sowanie ubytków we wpływach z tytułu udzia- towych, a z drugiej ograniczonym wpływem łów w podatku dochodowym, zwiększenie samorządów na kształtowanie wydatków po- wydatków z budżetu państwa na edukację i noszonych w związku z realizacją tych zadań. ochronę zdrowia oraz zabezpieczenie środków Samorządy nie otrzymały z budżetu państwa na pełne sfinansowanie realizacji zadań zle- środków, które gwarantowałyby im wypłatę conych z zakresu administracji rządowej -  to podwyżek dla nauczycieli w takiej wysokości, właśnie nasze postulaty. jaka wynikała z uzgodnień ze związkami zaNa finanse naszej gminy oddziałuje wiele róż- wodowymi. Według wyliczeń samorządów w nych i obiektywnych czynników, na które my subwencji oświatowej na rok 2019 łącznie za- jako samorząd lokalny nie mamy wpływu. brakło na podwyżki dla nauczycieli 2,1 mld zł.
W Nowym Roku z reguły robimy sobie noworoczne postanowienia. Czy miał Pan swoje i w jakim 
stopniu udało się je zrealizować?Moimi głównymi założeniami na 2019 rok było gminy. Tutaj z radością patrzę jak rośnie więź pozyskanie jak najwięcejśrodków unijnych, społeczna w sołectwach gminy Rędziny. W bo dzięki nim jesteśmy w stanie rozwijać gmi- Kościelcu powstało Koło Gospodyń Wiejskich. nę. I to mi się udało i znowu jesteśmy na wy- Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem jak sokiej lokacie jeżeli chodzi o fundusze unijne. prężnie działa. Podobnie sytuacja wygląda w Do dnia dzisiejszego w sumie udało mi się po- Koninie. Mieszkańcy część funduszu sołeckie- zyskać blisko 20 mln zł. Drugim z priorytetów go przekazują na wspólne spotkania. W Rędzi- była integracja społeczna mieszkańców n asze jn a ch  są sołeckie wycieczki i działa między
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innymi UKS Speedway, odnoszący coraz większe dyń Wiejskich. Wspólne spotkania integrują. sukcesy. W Mariance Rędzińskiejmieszkańcy W tym miejscu warto wspomnieć o naszych klu- postanowili wspomóc Gminny Ośrodek Kultury bach sportowych „Lotniku” i „Unii”, Młodzieżo- i przekazali środki finansowe na prace remon- wej Orkiestrze Dętej, kołach emerytów oraz „Da- towe budynku przy ul. Srebrnej. W Rudnikach rze serca”. Myślę, że przyszłe wydanie kuriera działa Stowarzyszenie przy Zespole Szkolno- będzie właśnie tym organizacjom poświęcone. -Przedszkolnym i również powstało Koło Gospo-

Praca pracą, ale jest też życie osobiste. Proszę nam opowiedzieć o swoich pasjach, może jakaś 
książka, która wywarła na Panu największe wrażenie, a może film, który zmusił do przemyśleń?Mam wiele pasji. Po pracy najchętniej oddaję Spojrzeć w głąb ich umysłów, poznać najgłę- się typowym „męskim pracom”. Majsterkowa- biej skrywane sekrety, wszelkie spostrzeżenia nie, remontowanie, malowanie, podczas któ- i przemyślenia. Dosłownie poznać je „na wy- rych myślę o nowych inwestycjach. Lubię też lot”. Dla mnie tym bardziej interesujący, bo jak prace w ogrodzie, w którym się relaksuję. A Państwo wiecie w moim domowym otoczeniu jeżeli chodzi o drugą część pytania -  to zdecy- same kobiety. Choć uważa się, że komedie ro- dowanie film . Najlepiej komedia i tu polecam mantyczne są domeną kobiet, ten z całą pew- „Czego pragną kobiety”. nością przypadnie do gustu również przedsta-Wyobraźcie sobie, że przez chwilę możecie od- wicielom płci męskiej. czytywać myśli wszystkich kobiet na świecie.
A co nam może przynieść 2020 rok? Jakie inwestycje zostały zaplanowane na 2020 rok?Jak już wcześniej mówiłem, rok 2020 ze wzglę- unijnych, ale są na etapie oceny i o ich ewentu- du na finansowe zobowiązania nakładane na sa- alnej realizacji powiem już w przyszłym roku. morządy przez rząd może być trudny. Na pewno Korzystając z okazji chciałbym podziękować powstanie Centrum Usług Społecznościowych i Radnym Gminy Rędziny, sołtysom, kierownikom zostanie oddana do użytku oczyszczalnia w Ka- jednostek podległych i wszystkim moim współ- rolinie. Nowa droga, chodnik i ścieżka rowerowa pracownikom za pracę w mijającym roku życząc powstanie w Koninie. Jest to wspólna inwestycja zdrowych i spokojnych świąt dla wszystkich oraz z powiatem. Złożonych mamy kilka wniosków szczęśliwego nowego roku.
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Sieć kanalizacji sanitarnej dłuższa 
o kolejne dwie ulice
Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Stalowej i Leśnej w Rudni
kach. W ten sposób gminna sieć kanalizacyjna wydłużyła się o kolejne ponad 3 
km. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków unijnychRoboty ruszyły wiosną tego roku i zostały sfinalizowane w październiku.- Cieszę się, że budowa odcinka kanalizacji przy ulicy Leśnej i Stalow ejw  Rudnikach dobiegła końca. To kolejny etap długofalowego projektu skanalizowania naszej gminy. Przy okazji ulica Leśna zyskała nową nawierzchnię. Radni podczas wrześniowejsesji przegłosowali dofinansowanie do wykonania tej drogi. Przed nami następne odcinki do wykonania kanalizacji -  mówi wójt Paweł Militowski.Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach, ul. Stalowa i ul. Leśna” znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno -  ściekowej. Mowa o unijnych pieniądzach, które gmina Rędziny pozyskała w ramach poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno -  ściekowa Regionalny Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -  2020.Właśnie z uwagi na dość długi czas oczekiwania na decyzję w sprawie dofinansowania, gmina nie mogła wcześniej przystąpić do realizacji zadania. Wykonawcą inwestycji były wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Z.T.H.U. Stanisław Krupiński z Wrzosowej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę ok. 2 mln i 886 tys. zł. Urząd gminy wyznaczył termin zakończenia prac na 30 listopada, ale wykonaw

ca zadeklarował, że upora się z nimi kilka tygodni wcześniej i słowa dotrzymał.W granicach pasa drogowego na ul. Leśnej i Stalowej powstało ponad 3200 m kanalizacji. Wybudowano 527 m przyłączy kanalizacyjnych, 1050 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 1632,80 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Wykonano także m.in.: kompletną przepompownię ścieków, przyłącze energetyczne oraz przecisk pod drogą krajową nr 91.Fakt doprowadzenia, a nawet przeciągnięcia sieci kanalizacyjnej pod DK 91, jest niezwykle istotny pod kątem następnych inwestycji sanitarnych, które w najbliższej przyszłości gmina zamierza realizować już po drugiej stronie ruchliwej drogi krajowej.
Firma z Jaskrowa będzie odśnieżać nasze drogi
W październiku Urząd Gminy Rędziny rozstrzygnął przetarg na odśnieżanie dróg gminnych przez okres 6 miesięcyZwycięzcą postępowania została firma „Rez Dro- gpol” s.c. z Jaskrowa. To ona zadba, aby w okresie do 30 kwietnia 2020 roku gminnymi drogami jeździło się bezpiecznie. W zakresie usługi znalazły się: przygotowanie materiałów do zwalczania -  zapobiegania powstawania śliskości, usuwanie śniegu z dróg, zwalczanie i zapobieganie powstawania śliskości zimowej poprzez zastosowanie środków chemicznych lub materiałów uszarst- niających oraz utrzymywanie dróg gminnych w IV standardzie zimowego utrzymania.W związku z nadchodzącą zimą pamiętajmy jednak, że nie tylko drogowcy powinni odśnieżać.

- Przypominam, że jednym z obowiązków właściciela posesji jest odśnieżanie chodników przed swoim placem oraz konieczność usuwania śniegu zalegającego na dachach domów. Nie narażajmy na niebezpieczeństwo siebie i innych -  apeluje wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.
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Ledowe oświetlenie już działa
Kolejne ulice w Rędzinach, Rudnikach, Kościelcu i Koninie zyskały nowoczesne i
energooszczędne oświetlenie typu LED. 
łych opraw dobiegła ju ż  końcaW sierpniu urząd gminy rozstrzygnął przetarg na modernizację oświetlenia. Zainteresowanych realizacją inwestycji było pięć firm. Wszystkie deklarowały realizację prac za kwoty, które mieściły się w możliwościach finansowych naszego samorządu. Ostatecznie wykonawcą zostało P.P.H.U. „Elfach” s. c. z ofertą na ponad 370 tys. zł. Dofinansowanie unijne wyniosło z kolei ponad 320 tys. zł. Firma zamontowała 229 sztuk opraw. Zakres prac objął ponadto wymianę: 214 wysięgników 229 kpl. przewodów, 208 bezpieczników oraz 21 sztuk złączy słupowych. Oprawy wymieniono w: Kościelcu - ul. Wolności, ul. Madalińska, Madalin; Rudnikach - ul. Stalowa, Wojska Polskiego i Mstowska; Rędzinach - ul. Szkolna, Polna, Nowa, Rędzińska, Działkowiczów, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Koninie

Wymiana 229 istniejących, przestarza-

- ul. Kielecka. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków unijnych, przyznanej naszej gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie -  Regionalne Inwestycje Terytorialne.Był to drugi w ciągu dwóch lat projekt unijny w gminie Rędziny, obejmujący wymianę opraw oświetlenia ulicznego. W ostatnim kwartale 2017 roku w miejscu starych zamontowanych zostało 215 nowych opraw typu LED.
Na trzech rędzińskich ulicach powstało 
oświetlenie
Gmina wybudowała nowe linie oświetlenia ulicznego na ulicach: Wiznera, Polnej 
i Działkowiczów w Rędzinach. Na słupach pojawiły się też energooszczędne opra
wy ledowePrace dobiegły końca w październiku. Realizowała je firma firma P.P.H.U. „Fenix” z Jaskrowa, która wygrała ogłoszony przez urząd gminy przetarg z ofertą na blisko 200 tys. zł.Gmina rozbiła zlecenie na dwa zadania. W pierwszym znalazło się wykonanie napowietrz- n e jlin ii oświetlenia ulicznego odcinka ulic: Wiznera i Polnej w Rędzinach. Mowa o budowie linii kablowej o długości 1264 m, montażu latarni oświetleniowych o wysokości 8 m -  6 sztuk w ul. Polnej i 17 w ul. Wiznera, a także 23 sztuk opraw oświetleniowych LED. Zadanie nr 2 objęło budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy Działkowiczów w Rędzinach. Tu w zakresie znalazło się wykonanie napowietrznej linii oświetleniowej na odcinku o długości 171 m, montaż czterech latarni oświetleniowych o wysokości 10 m oraz czterech opraw oświetleniowych LED.W obu przypadkach zadaniem wykonawcy było również uzyskanie kompletu odbiorów tech

nicznych. Wystąpiły wprawdzie problemy z podłączeniem, ale nie z winy urzędu gminy. Na szczęście ostatecznie udało się doprowadzić zadanie do końca. Dodatkowo oświetlenie wykonano także na ul. Morelowej.
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Fundusz sołecki na 2020 rok
Tradycyjnie ja k  co roku, podczas wrześniowych zebrań (choć w Koninie miało ono 
miejsce jeszcze w sierpniu) mieszkańcy wszystkich sołectw podjęli decyzje jakie  
zadania będą realizowane w przyszłym roku w ramach środków przysługujących 
w ramach funduszy sołeckichBardzo się cieszę, że wzrasta świadomość mieszkańców. To bardzo dobrze, że wiedzą, iż mają wpływ na to, co się dzieje w ich sołectwach. Budujące jest to, że zgłaszano projekty wcześniej przedyskutowane i omówione przez zainteresowane podmioty. Martwi mnie nieco mała frekwencja podczas zebrań sołeckich, ale liczę na to, że z roku na rok będzie coraz lepiej -  skomentował wójt Paweł Militowski, który uczestniczył we wszystkich zebraniach.Pula środków na poszczególne sołectwa jest w naszej gminie z roku na rok coraz wyższa. Jeśli chodzi o plany na 2020, to siedem z nich miało do rozdysponowania kwotę 40 516,90 zł (przed rokiem 37 769,33 zł), natomiast mieszkańcy Marianki Rędzińskiego -  z uwagi na fakt, że to najmniejsze sołectwo - musieli zmieścić się w kwocie 29.739,40 zł (poprzednio 27 987,07 zł).Sołectwo Rędziny Kolonia głosami 28 obecnych na zebraniu mieszkańców przeniosło 15 tys. zł z roku 2019 na rok 2020 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, zagospodarowanie oraz zakup urządzeń na terenie przy ZSP nr 1 w Rędzinach. Na rewitalizację tego terenu przeznaczono również 20 516, 90 zł z przyszłorocznego funduszu. Ponadto 3 tys. zł pójdą na wspólny projekt młodszej grupy dzieci „Nadęci agenci z Rędzin” (zakup strojów i instrumentów), 4 tys. zł na wsparcie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej(zakup umundurowania, podniesienie wiedzy i umiejętności młodych strażaków), 5 tys. zł na zakup polewaczki i strojów dla UKS Speedway Rędziny, również 5 tys. zł na promocję gminy Rędziny poprzez wyjazd do innych województw. Mieszkańcy zdecydowali także o przeznaczeniu 2 tys. zł na zakup sprzętu sportowego dla Gminnego Klubu Sportowego Unia Rędziny oraz 1 tys. zł na zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej.W Koninie największą kwotę -  11 tys. zł - przeznaczono na remont placu zabaw wraz z wymianą urządzeń, natomiast 10 516,90 zł na organizację festynu dla sołectwa, a 10 tys. zł na projekt parkingu przy ul. Kościelnej. Pozostałe środki mieszkańcy rozdzielili na: zakup namiotu dla sołectwa (1,5 tys. zł), organizację wigilii dla mieszkańców (2 tys. zł), pomoc dla stowarzyszenia „Dar Serca” (1,5 tys. zł), doposażenie orkiestry dętej w Rędzinach (1,5 tys. zł) oraz zakup sprzętu strażackiego dla OSP Konin (3 tys. zł). Ponadto na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Koninie Adam Jarugi, pieniądze z 2019 roku w wysokości 3 tys. zł zostały przeznaczone na remont tej placówki.Na zebraniu w Kościelcu głosowało 38 mieszkańców. Jednogłośnie przyjęli oni wniosek, w którym taka sama kwota - 9 526 zł - została podzielona pomiędzy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu (remont pomieszczeń), LKS „Lotnik” Kościelec (zakup urządzeń służących do utrzymania boiska), Koło Gospodyń Wiejskich (zakup niezbędnego wyposażenia) oraz Koło emerytów z sołectwa Kościelec (zakup sprzętu audiowizualnego). Pozostałe 2016,90 zł pójdzie natomiast na zakup wyposażenia dla sali OSP w Kościelcu.
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Rudniki dokonały podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok głosami 26 mieszkańców. Największe środki przeznaczyli na rewitalizację skweru przy ul. Częstochowskiej i Mstowskiej -  23.516,90 zł. Podobnie jak mieszkańcy Konina, zdecydowali o sfinansowaniu wigilii -  tu łączącej pokolenia -  kwotą 6 tys. zł. Reszta dostępnych pieniędzy pójdzie na: dofinansowanie rodzinnego rajdu rowerowego (2 tys. zł), doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej w Rędzinach (1,5 tys. zł), renowację placu zabaw w przedszkolu w ZSP w Rudnikach (3 tys. zł), zakup materiałów elektrycznych do przyłącza do UKS Speedway Rędziny (1,5 tys. zł) oraz , organizację dożynek sołeckich (3 tys. zł).Sołectwo Wyrazów także przedstawiło jeden projekt, który zaakceptowała większość obecnych na zebraniu mieszkańców. Znalazły się w nim: zakup 2 lamp wraz z słupami przy ul. Jaskrow- skiej (10 tys. zł), lampa oświetleniowa przy ul. Piaskowej (5 tys. zł), wyrównanie terenu na placu zabaw (5 tys. zł), zakup i montaż czterech tablic ogłoszeniowych (3,5 tys. zł), kamera monitorująca plac zabaw (8 tys. zł), dofinansowanie OSP Rędziny (4 016,90 zł) oraz wsparcie dla UKS Speedway Rędziny (4 tys. zł).

Kilka zadań będzie zrealizowanych także na terenie sołectwa Rędziny Osiedle -  najmłodszego ze wszystkich w gminie Rędziny. Zaproponowano jeden wniosek, który przyjęto jednogłośnie. Na zakup i montaż dodatkowych zabawowych i rekreacyjnych urządzeń na plac zabaw przy budynku GOK przeznaczono 23 tys. zł. Modernizacja i renowacja terenu wokół krzyża świętego zostanie wykonana przy udziale 8 tys. zł z funduszu sołeckiego. Ponadto w zatwierdzonym projekcie znalazły się: wsparcie dla Gminnej Orkiestry Dętej (1 tys. zł), zakup drzewek i krzewów na zagospodarowanie zielenią miejsc osiedlowych, a zwłaszcza terenu w centrum osiedla przy budynku GOK-u (4.516,90 zł), dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach 2,5 tys. zł) oraz dofinansowanie na bieżące przeglądy techniczne i konserwację sprzętów zabawowych na osiedlowym placu zabaw (2,5 tys. zł).Mieszkańcy ostatniego z czterech rędzińskich sołectw -  Okupnik -  zdecydowali o realizacji wnioski składającego się z czterech zadań. Najpierw odrzucili wniosek zgłoszony przez radę sołecką, ale przegłosowali po wprowadzeniu modyfikacji. W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego 20 516,90 zł przeznaczonych będzie na utwardzenie ul. Witosa, 13 tys. zł na zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Nowej, 6 tys. zł na organizację wycieczki dla mieszkańców sołectwa, a 1 000 zł na doposażenie sprzętowe klubu sportowego UKS Rędziny.W Mariance Rędzińskiej tradycyjnie już dostępna jest mniejsza kwota niż w innych sołectwach. Mieszkańcy zgłosili dwa projekty, przeszedł jeden. Zdecydowano, że cała dostępna suma pójdzie na rewitalizację filii GOK w Mariance Rędzińskiej jako miejsca spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.- Kolejne wnioski i pomysły za rok. Liczę na to, że tak jak w tym roku, będą one wpływały na estetykę naszej gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców -  powiedział wójt Paweł Militowski.
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Zmiana odbiorcy śmieci i wysokości stawek
Ponieważ dotychczasowy wykonawca nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, 
gmina zmuszona była rozwiązać z nim umowę i wcześniej rozpisać przetarg na 
wyłonienie nowego odbiorcy odpadów komunalnych. Niestety w ostatnim czasie 
znacznie wzrosły koszty utrzymania gospodarki śmieciowej oraz usług świadczo
nych przez firmy, dlatego gmina musiała też podnieść stawki za odbiórNa znaczne zwiększenie kosztów utrzymania gospodarki śmieciowej wpływa ma kilka czynników. Pierwszy to wzrost wysokości tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie śmieci. Więcej kosztuje też przetwarzanie odpadów (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych), a w dodatku zwiększono liczbę surowców, które należy segregować. Swoje zrobiły też podwyżki cen prądu i fakt, że wykonawcy żądają wyraźnie wyższych kwot za świadczone usługi.Przede wszystkim jednak -  co podkreślił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w raporcie dotyczącym lat 2014 -  2019 - wzrost cen gospodarowania odpadami w całej Europie wynika z zakazu importu odpadów wprowadzony przez Chiny. A wcześniej był największy światowy odbiorca odpadów z papieru i plastiku. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, gospodarka śmieciowa w każdej gminie musi się bilansować, a więc nie można na niej ani zarabiać, ani do niej dokładać. W świetle sytuacji panującej na rynku, samorządy nie mają więc wyboru i muszą podwyższać stawki za odbiór. Dzieje się to w całej Polsce. Z raportu UOKiK wynika, że w latach 2018 -  2019

zrobiło to ponad 60 proc. gmin. Trzeba jednak pamiętać, że opracowanie opublikowano w sierpniu, a od tego czasu na podwyżki zdecydowały się już kolejne samorządy.Do tej grupy musiała niestety dołączyć gmina Rędziny. Wprawdzie zawarta w 2018 roku umowa z wyłonionym w przetargu odbiorcą śmieci (Eko -  System BiS) miała obowiązywać do końca marca 2020 roku, ale z powodu nie wywiązywania się wykonawcy z jej postanowień, gmina nie miała innego wyboru i musiała ją  rozwiązać. Ogłosiła nowy przetarg, którego zwycięzcą została firma PZOM Strach. Odbiór śmieci od mieszkańców rozpoczęła 2 września i będzie to robić do końca sierpnia 2020 roku. Dwuletnia umowa z poprzednim wykonawcą opiewała na kwotę ok. 1,7 mln zł, tymczasem aktualna -  choć została zawarta tylko na rok -  jest niewiele tańsza (ok. 1,5 mln zł).Między innymi z tego powodu Rada Gminy Rędziny zmuszona była we wrześniu podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia stawek za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 października wynoszą one -  18 zł od mieszkańca jeśli śmieci zbierane są w sposób selektywny oraz 36 zł jeżeli nie są segregowane.
Szansa na połączenie drogowe Kościelca 
z Borownem
Trwają trójstronne rozmowy w sprawie wybudowania drogi, którą będzie moż
na bezpośrednio dostać się z Kościelca do Borowna. Uczestniczą w niej gmina 
Rędziny, gmina Mykanów oraz Nadleśnictwo Gidle. Wstępne porozumienie zo-

Kilka tygodni temu w Urzędzie Gminy Mykanów doszło w tej sprawie do spotkania, w którym uczestniczył wójt gminy Rędziny Paweł Militowski. Oprócz gospodarza, czyli wójta Mykanowa Dariusza Pomady, wzięli w nim udział także dyrektor Lasów Państwowych, nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle oraz jeden z mykanowskich radnych gminnych. Osiągnięto wstępne porozumienie. Uczestnicy spotkania wspólnie i zgodnie ustalili, że ze względów historycznych ważne jest, aby takie połączenie drogowe powstało możliwie jak najszybciej.

stało ju ż  osiągnięte
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Wójt Paweł Militowski trzyma kciuki za pozy- nie, ponieważ tam właśnie dawniej była ich tywne zakończenie wszelkich rozmów i sfor- parafia. Wybudowanie tej drogi, w której kosz- malizowanie już konkretnego porozumienia tach będą partycypowały Lasy Państwowe, to przez gminę Mykanów i nadleśnictwo. znaczne skrócenie czasu podróży na groby bli-- Pamiętajmy, że groby rodzinne mieszkańców skich i na spotkania rodzinne -  podkreśla Pa- Kościelca znajdują się na cmentarzu w Borow- weł Militowski.
Spotkania w  sprawie programu prac 
urządzeniowo-rolnych zakończone
Konsultacje w sprawie programu prac urządzeniowo-rolnych opracowanego 
dla naszej gminy dobiegły końca. W listopadzie pracownicy Częstochowskiego 
Biura Geodezji i Terenów Rolnych przedstawili wyniki kilkumiesięcznej pracy, 
na które składają się część opisowa, tabelaryczna i kartograficzna

Głównym celem programów prac urządzeniowo -  rolnych jest opracowanie niezbędnych działań mających na uwadze zrównoważony rozwój obszarów wiejskich m .in. poprzez poprawę struktury a g ra rn e ji funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz warunków życia i pracy ludności rolniczej, a także ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Programy tego rodzaju pomagają w wyborze i planowaniu zabiegów urządzeniowo - rolnych takich jak: scalenia gruntów, budowa i modernizacja dróg transportu rolnego, regulacje stosunków wodnych czy zalesienia.25 listopada w Urzędzie Gminy Rędziny odbyło się ostatnie spotkanie radnych, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich oraz pracowników urzędu z wykonawcami programu prac urządzeniowo-rolnych opracowanego dla na

szej gminy, czyli Częstochowskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych.Pracownicy biura przedstawili wyniki kilkumiesięcznej pracy, na które składają się część opisowa, tabelaryczna i kartograficzna. Nasza gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z opracowaniem. Prace zostały w 100 proc. sfinansowane z budżetu województwa śląskiego.- Program prac urządzeniowo-rolnych, uwzględniając faktyczne warunki funkcjonowania gminy oraz prognozy jej rozwoju, pomaga nie tylko w wyborze i planowaniu zabiegów urządzeniowo-rolnych, ale również ułatwia przygotowanie dokumentacji pozwalającej wykorzystać środki unijne związane z rozwojem obszarów wiejskich -  zwraca uwagę wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.
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Plac zabaw oraz strefy aktywności i relaksu 
w Kościelcu
Gmina Rędziny sfinansowała tej jesien i zadanie pod nazwą „Budowa ogólno
dostępnej strefy aktywności ruchowej sportowo-rekreacyjnej w miejscowości 
Kościelec”. Mieszkańcy -  młodsi i starsi -  mogą ju ż  korzystać z zamontowa
nych przyrządówRozstrzygnięcie przetargu na realizację inwestycji i wyłonienie wykonawcy prac miało miejsce na początku października. Zdanie polegające na budowie ogólnodostępnejstrefy aktywności ruchowej sportowo -  rekreacyjnej w Kościelcu, urząd gminy powierzył firmie P.T. s.c. M. Ignaczuk T. Dąbrowki z Gdyni, która wygrała przetarg z ofertą opiewającą na kwotę 176,5 tys. zł.Wykonawca niedawno zakończył realizację zlecenia, mieszkańcy mogą już więc korzystać ze wszystkich zainstalowanych elementów.W skład strefy weszły: plac zabaw, strefa relaksu, siłownia oraz kilka innych elementów (stojak na rowery, ogrodzenie panelowe, tablica informacyjna, kosz na śmieci, nawierzchnia bezpieczna). Jeśli chodzi o plac zabaw to zamontowano: huśtawkę bocianie gniazdo, piramidę wspinaczkową, zestaw zabawowy, kiwak, grę zręcznościową i dwie ławki.W zakres części relaksowej weszły stoły do: szachów, chińczyka i tenisa stołowego, a tak

że cztery ławki. Nowo siłownia zewnętrzna w Kościelcu składa się natomiast z: masażera, orbitreka, poręczy, roweru na ręce i nogi, małych kół Tai Chi oraz twistera stepera.

Nowe oznakowanie gminnych dróg
W oparciu o przygotowany wcześniej projekt stałej organizacji ruchu dla 
wszystkich dróg gminnych, urząd zlecił kompleksowe wykonanie oznakowa
nia pionowego i poziomego. Prace dobiegły ju ż  końcaProjekt stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych, których jest blisko 70, został opracowany jeszcze w poprzedniej kadencji z inicjatywy mieszkańców, sołtysów i radnych. Mowa zarówno o oznakowaniu pionowym, jak i poziomym. Władze gminy zdecydowały się tak kompleksowo podejść do tematu, ponieważ w wielu miejscach istniejące rozwiązania i organizacja ruchu nie zadowalały mieszkańców. - Jako pierwsi w powiecie wykonaliśmy taki schemat dla całej gminy. Szereg uzgodnień, dużo sugestii mieszkańców, znalazło w nim swoje odzwierciedlenie. Zbieraliśmy informacje od sołtysów i radnych, jakie poprawki należy wprowadzić i co usprawnić. Wszystkie su

gestie zostały przekazane do projektanta, a ten został zobowiązany do uzyskania pozytywnych opinii od policji, starostwa powiatowego i innych instytucji, aby było to zgodne z przepisami prawa drogowego -  przypomina wójt Paweł Militowski.Wykonawca opracowania zaczął od inwentaryzacji funkcjonującego już oznakowania. Następnie -  po zebraniu niezbędnych wniosków i propozycji -  wykonał projekty stałej organizacji ruchu dla każdej miejscowości z osobna. W tym roku gmina podjęła decyzję o wykonaniu oznakowania zgodnie z wykonanym wówczas projektem. Niezbędne prace zostały już zrealizowane.
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Lepsza opieka stomatologiczna dla naszych 
uczniów
12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 
zdrowotnej nad uczniami, wprowadzające regulacje mające na celu zwiększe
nie dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Gmina Rędziny 
zawarła ju ż  porozumienie w sprawie świadczenie tych usług26 listopada wójt Paweł Militowski podpisał Świadczenie będzie obejmowało dzieci i mło- porozumienie ze stomatologiem prowadzą- dzież ze wszystkich szkół podstawowych, dla cym NZOZ Przychodnię Stomatologiczną przy których organem prowadzącym jest gmina Rę- ul. Wolności 89 w Rędzinach. Dotyczy ono wej- dziny, czyli podstawówek w: Zespole Szkolno -  ścia we współpracę w kwestii opieki stomato- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach logicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach. (148 uczniów), Zespole Szkolno -  Przedszkol- - Współpraca obejmuje realizację postanowień nym nr 1 w Rędzinach (217 uczniów), ZSP nr ustawy, która zakłada zwiększenie dostępno- 2 w Rędzinach (146 uczniów), ZSP w Kościel- ści dzieci i młodzieży do świadczeń stoma- cu (128) oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. tologicznych udzielanych w gabinetach den- Marii Konopnickiej w Koninie (86 osób). tystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej- Porozumienie zostało zawarte do końca grud- grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką sto- nia 2020 r. Opieka zdrowotna nad uczniami matologiczną oraz działaniami edukacyjnymi jest finansowana ze środków ujętych w planie w zakresie zdrowia jamy ustnej -  uściśla wójt finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia -  naszej gminy. przypomina wójt Paweł Militowski.
Pod „rakietami” nowy asfalt
Dzięki zabiegom wójta i sołtysa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
wymieniła nawierzchnię parkingu przy drodze krajowej nr 91 w Rudnikach

Dotychczasowa nawierzchnia parkingu przy granicy Rudnik i Michałowa Rudnickiego (gmina Kłomnice), potocznie nazywanego przez mieszkańców „Rakietami”, pozostawiała już wiele do życzenia. W tej sprawie, choć nie tylko w tej, delegacja z naszej gminy udało się do zarządcy drogi.- W połowie roku odwiedziłem wraz z sołtysem Rudnik Andrzejem Wolskim -  Rzewuskim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice, Rejon w Częstochowie. W rozmowie zostały poruszone tematy bezpieczeństwa, braku chodnika, ścieżek rowerowych, odwodnienia dróg, śmieci oraz stanu technicznego parkingu -  relacjonuje wójt gminy Paweł Militowski.

W listopadzie GDDKiA wyeliminowała ostatni z wymienionych problemów, kładąc nowy asfalt na parkingu przy DK 91.To kolejny przykład współpracy i wzajemnego zrozumienia potrzeb na linii gmina -  GDDKiA. Przypomnijmy, że monity ze strony naszych samorządowców doprowadziły w ubiegłym roku do poprawy bezpieczeństwa na głównym skrzyżowaniu w Rudnikach, gdzie zamontowano sygnalizację świetlną oraz przy przejściach dla pieszych w Rędzinach, przy których również zainstalowana światła. Generalna dyrekcja zlikwidowała też problem zbierającej się po opadach deszczu wody na DK 91 na wysokości bramy wjazdowej do kościoła w Rudnikach.- Za wszystko bardzo dziękuję -  podkreśla wójt.
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„Program asystent rodziny i koordynator 
pieczy zastępczej” w gminie Rędziny
Gmina Rędziny sfinansowała tej jesien i zadanie pod nazwą „Budowa ogólno
dostępnej strefy aktywności ruchowej sportowo-rekreacyjnej w miejscowości 
Kościelec”. Mieszkańcy -  młodsi i starsi -  mogą ju ż  korzystać z zamontowa
nych przyrządówProgram jest adresowany do jednostek sa- wskazać może również sąd oraz inne osoby, morządu terytorialnego szczebla gminnego i instytucje, który po przeprowadzeniu wywia- powiatowego, których obowiązkiem jest rea- du środowiskowego w danej rodzinie potwier- lizacja zadań wynikających z ustawy o wspie- dzi występowanie trudności mogących mieć raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa, dobra ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za dziecka/dzieci. O asystę rodzinną starać może życiem”. W ramach programu ze środków fi- się również rodzic, który czuje, iż jego umie- nansowych korzystać mogą również podmioty jętności wychowawcze wymagają wsparcia i niepubliczne, które realizują zadanie pracy z wzmocnienia, przechodzący kryzys życiowy, rodziną lub organizatora rodzinnej pieczy za- rodzinny czy ekonomiczny. stępczej na zlecenie samorządu. Dofinansowa- Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną niu w ramach Programu mogą podlegać koszty w problemach nie tylko wychowawczych, lecz wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koor- także w sprawach codziennych. Realizowana dynatorów pieczy zastępczej. przez niego pomoc polega na wsparciu w prze-Celem realizacji zadań jest zmniejszenie ry- zwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji zyka wykluczenia społecznego dzieci przeby- życiowej, by w przyszłości rodzina samodziel- wających w rodzinach zastępczych oraz rodzi- nie pokonywała własne problemy. nach biologicznych, w których zdiagnozowano Współpraca z rodziną oparta jest o plan pracy, problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- który z założenia jest długofalowy. Asystent wychowawczych. rodziny pracuje z nią w zależności od potrzeb.Asystent rodziny przydzielany jest na wnio- Jeżeli rodzina nie wykazuje chęci i zaangażo- sek pracownika socjalnego (zapotrzebowanie wania we współpracy z nim, możliwe jest pod- na asystenta rodziny w danym środowisku jęcie decyzji o wcześniejszym jej zakończeniu.
Dodatkowe środki finansowe na książki
Kolejny ju ż  raz Biblioteka w Rędzinach pozyskuje środki na zakup książek z in
nych źródeł niż dotacja gminy. Dzięki temu w tym roku księgozbiór powiększył 
się o kolejne ponad 400 pozycjiW ramach Priorytetu 1 -  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych -  Wieloletniego Programu Rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w bieżącym roku Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 9 214 zł. Pozwoliło to na zakup 417 nowych pozycji książkowych. Uzupełniono księgozbiór o nowości z literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci oraz literaturę popularnonaukową.Uzyskanie tak dużej kwoty było możliwe dzięki temu, że Biblioteka mogła się wykazać aż 60 procentowym wkładem własnym otrzymanym od gminy - im większa dotacja organizatora tym większe dofinansowanie z projektu.Zapraszamy po nowości.
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Gminne jednostki OSP ćwiczyły 
w Rudnikach
Wspólne ćwiczenia wszystkich jednostek OSP z gm iny Rędziny stały się ju ż  tra
dycją. Nasi druhowie trenowali też w tym roku, ja k  zwykle pod okiem straża
ków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w CzęstochowieWładze gminy Rędziny dokładają wszelkich ne manewry to również świetna okazja, aby starań, aby każda z czterech gminnych jedno- potrenować współpracę w terenie wszystkich stek OSP, czyli Rędziny, Rudniki, Kościelec i jednostek OSP.Konin, była odpowiednio wyposażona i prze- - Składam podziękowania wszystkim druhom, szkolona. Regularnie przeznaczają więc środki którzy poświęcili czas wolny na to, aby ćwiczyć finansowanie na sprzęt strażacki, pokrywają swą sprawność, współdziałanie w grupie oraz też koszty szkoleń. właściwą organizację. Nie chciałbym, żebyNajlepiej swoje umiejętności druhowie dosko- były one wykorzystane w rzeczywistej sytuacji. nalą podczas prawdziwych akcji gaśniczych i Ale wiadomo, nieszczęścia się zdarzają i wte- ratowniczych. Ale ćwiczeń też nigdy za wiele, dy liczymy na pomoc tych, którym przyświeca tym bardziej jeśli współdziałać w jednym miej- hasło: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” scu mają okazje wszystkie nasze jednostki. -  skomentował wójt.W październiku strażacy z czterech naszych jednostek wzięli udział w akcji gaszenia suchych traw nieopodal terenów zabudowanych w Rudnikach - przy ulicy Glinianki. Było to oczywiście akcja symulowana, podczas której mieli okazję przećwiczyć gotowość bojową i działania w terenie, a także doszlifować stronę organizacyjną.Wójt Paweł Militowski podkreśla, że corocz-
Pierwszaki pasowane n a .. .pierwszaków
We wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  

jest gmina Rędziny, odbyły się w październiku i listopadzie uroczystości paso
wania na uczniów klas pierwszychPasowania to każdej jesieni jedne z najważniejszych uroczystości organizowanych w szkołach podstawowych. To również wielkie przeżycie dla najmłodszych uczniów, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z prawdziwą nauką. Honorowym gościem podczas tegorocznych uroczystości ślubowania i pasowania na uczniów klas pierwszych szkół z terenu gminy Rędziny był wójt Paweł Militowski.Wszyscy uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Swoimi występami udowodnili, że zasługują na przyjęcie do społeczności szkolnej. Dyrektorzy placówek dokonali uroczystego aktu pasowania, a wójt życzył pierwszoklasistom uśmiechu, radości, samych dobrych ocen i jak najlepszych szkolnych wspomnień. Na pamiątkę pasowania każdy uczeń otrzymał

od Pana Wójta prezent w postaci książki.
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Gminne obchody Narodowego Święta Nie
podległości 2019
8 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie odbyła się gm in
na akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Or
ganizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa w KoninieUczniowie klasy II i III rozpoczęli uroczystość krótkim tańcem, następnie uczniowie starszych klas zabrali nas w podróż do przeszłości. Wędrowaliśmy przez rozbiory, powstania, I wojnę światową. Pamięć, szacunek, miłość do ziemi ojczystej, wolność -  to wartości, które powinnyśmy kochać i rozumieć. Ciekawy program artystyczny w wykonaniu uczniów młodszych i starszych został przygotowany przez nauczycielki: Małgorzatę Dydkowską -  Chłód, Renatę Minkinę, Beatę Pruban i Kamilę Tomczyk. Niezwykle sugestywna była dekoracja przedstawiająca biało -  czerwone orły, która podkreślała ważny moment w naszej historii

-  odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Autorką scenografii była Aneta Biernacka -  Francik. Na koniec pokaz umiejętności zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rędzin, która podkreśliła niepodległościowy nastrój uroczystości. Swoją obecnością uświetnili uroczystość: wójt Paweł Militowski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego Urszula Całusińska, radny Rady Powiatu Częstochowskiego Robert Knysak, dyrektorzy szkół z gminy Rędziny, kierownicy jednostek gminnych, radni Rady Gminy Rędziny, sołtysi i mieszkańcy Konina.

„Noce z książką” w  rędzinskim GOK
Detektywi -  taki temat przyświecał czytelniczej imprezie, pierwszej z  zapla
nowanych na ten rok z cyklu „Noce z książką”, którą zorganizowano w poło
wie listopada. Pod hasłem „idą Święta 
spotkanie numer dwaNiezapomniana noc z zagadką, detektywem i to nie tylko w książce, odbyła się z 15 na 16 listopada w sali w idow iskow ejGm innego Ośrodka Kultury -  Gminnej Biblioteki w Rędzinach. Bardzo profesjonalny charakter miało spotkanie z pracownikiem Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Pan nadkomisarz nie tylko opowiadał o tajnikach kryminalistyki, ale pokazał techniki zbierania śladów, a zaprezentowane przez niego materiały zachęciły

' natomiast odbyło się z 6 na 7 grudniamłodych detektywów do pobierania odcisków palców. Ciekawy wykład poparty prezentacją wzbudził ogromne zainteresowanie. Ponieważ była to „Noc z książką”, czytano o przygodach literackich detektywów. Ci, którzy słuchali uważnie, mogli wykorzystać wiadomości podczas rozwiązywania zagadek i poszukiwania skarbu ukrytego .. .  w bibliotece.
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Wiele zabaw, animacji, a dla aktywnych (czyli wszystkich) nagrody zapewnione przez Fundację Cemex „Budujemy przyszłość”. Wolontariusze Fundacji wraz z pracownikami GOK-u i Biblioteki w Rędzinach czuwali nad bezpieczeństwem uczestników i przebiegiem zabaw detektywistycznych. Organizatorzy ze swej strony dziękują KMP w Częstochowie i Fundacji Cemex za okazaną pomoc.Dzieciaki zmęczone i zadowolone wróciły do domów, a wrażenia na długo pozostaną w pamięci. Podobnie było podczas i po kolejnym spotkaniu, które pod hasłem „Idą Święta” odbyło się z 6 na 7 grudnia. Tym razem atrakcje rozpoczęły się przedstawieniem teatralnym, po którym uczestnicy, czyli dzieci z klas 3 -  5 SP mieli okazję wziąć udział w grach, zabawach, warsztatach plastycznych, głośnym czytanie książek i seansie filmowym. Oczywiście głównym tematem drugiej w tym roku „Nocy z

książką” były zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Powrót Rozbitka do Rędzin
W holu głównym Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach do końca listopa
da można było obejrzeć wystawę złożoną z prac modelarzy. Większość modeli 
wyszła z rąk młodych uczestników zajęć Klubu Modelarskiego „Rozbitek”Klub działa w GOK-u od 1999 roku, czyli już od 20 lat. W tym czasie przez nasze pracownie w Rędzinach i Mariance Rędzińskiej przewinęło się wielu młodych ludzi, którzy po dwudziestu latach wciąż są wierni swojej pasji, bo modelarstwo to także sposób na życie. Wielu z tych, którzy tworzyli pracownie, to dojrzali członkowie gminnej społeczności, ale nie tylko gminnej. - To policjanci, fizjoterapeuci, menadżerowie dużych firm, którzy mimo upływu lat i zmiany życiowych priorytetów, nadal pozostają wierni swej młodzieńczej pasji - mówi instruktor Zbigniew Kalota, związany z modelarnią od samego początku jej istnienia.

- Cieszę się, że wciąż pamiętają o modelarni, bo modelarstwo postrzegam jako wielką pasjonującą przygodę, która co krok przynosi nowe niespodzianki. My modelarze rozumiemy je jako wędzidło, które nie pozwala nam zejść z drogi dążenia do odwzorowania rzeczywistości. Połączenie wielu sprzeczności jest treścią naszego klubu modelarskiego, założonego by promować nietuzinkowe i ambitne działania modelarskie wśród naszej młodzieży -  podkreśla. Modelarnia została stworzona przez pasjonatów i dzięki ich kolejnym pokoleniom dalej funkcjonuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach. - Chcemy pokazać, że to nie tylko hobby na wolne wieczory. Członkowie klubu budując swoje modele niejednokrotnie mają niepowtarzalną okazję w ciekawy sposób pozyskać wiedzę historyczną i techniczną -  mówi dyrektor GOK-u Jolanta Brzozowska - Ciura. Modelarstwo poszerza horyzonty, rozwija zdolności manualne, a przede wszystkim daje ogromną satysfakcję płynącą z tworzenia czegoś z niczego. - „Rozbitek” powrócił z Marian- ki i pracownia znajduje się w budynku GOK-u przy ul. Mickiewicza 7 w Rędzinach, zapraszamy wszystkim chętnych w nasze progi -  zachęcają instruktorzy GOK.
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Świętowali długoletnie pożycie małżeńskie
14 listopada w Kościelcu odbyła się tradycyjna gminna uroczystość Jubileuszy  
Małżeńskich. Chęć udziału w uroczystości organizowanej przez Urząd Stanu 
Cywilnego w Rędzinach, zgłosiło 60 par małżeńskich, obchodzących w bieżą
cym roku 40-tą, 45-tą, 50-tą, 55-tą i 60-tą rocznicę zawarcia małżeństwaUroczyste obchody rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kościelcu odprawiona przez ks. proboszcza Władysława Walczaka. Ksiądz proboszcz wygłosił wzruszające kazanie skierowane do jubilatów, po czym nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.Po nabożeństwie jubilaci udali się do remizy OSP w Kościelcu, gdzie zostali oficjalnie powitani przez wójta naszej gminy Pawła Militow- skiego. Orkiestra Dęta OSP Rędziny zagrała „Sto lat” na cześć seniorów i wzniesiono uroczysty toast. W dalszej części orkiestra przedstawiła krótki koncert pieśni biesiadnych przygotowany specjalnie na tą okazję.Po koncercie jubilaci otrzymali okolicznoś

ciowe dyplomy i upominki. Pary, które w 2019 roku świętowały 50-tą rocznicę zawarcia małżeństwa zostały odznaczone Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanymi przez Prezydenta RP. W imieniu głowy państwa polskiego wręczył je wójt Paweł Militowski w asyście kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rędzinach Anny Moroń-Mielczarek.Nie mogą zabraknąć występu zespołu Koście- lanki, które zaprezentowały wiązankę pieśni ludowych. Panie przygotowały także wyśmienity poczęstunek dla zaproszonych gości oraz wspaniały tort. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, najwytrwalsi mieli okazję wziąć udział w zabawie tanecznej.
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP otrzymali:1. Teresa i Ryszard Górniewicz2. Jadwiga i Mieczysław Biś3. Krystyna i Zdzisław Basiak4. Janina i Wacław Leciak5. Małgorzata i Janusz Błaszczak6. Danuta i Stanisław Borkowscy7. Henryka i Stanisław Krzynowek8. Zofia i Zdzisław Palacz9. Bogumiła i Edward Świącik10. Genowefa i Stanisław Radeccy11. Barbara i Zbigniew Połacik12. Irena i Stanisław Król13. Janina i Stanisław Jarczok14. Lucja i Wiesław Wójcik15. Elżbieta i Jerzy Dymarczyk16. Janina i Tytus Woźniak
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Po raz kolejny bawiliśmy się 
na Andrzejkach
Impreza andrzejkowa w rędzińskiej hali sportowej to ju ż  tradycja, która zosta
ła podtrzymana także w tym roku. Mieszkańców skutecznie bawili tym razem 
grupa All Dęte oraz duet MM w składzie DJ i saksofon

Gmina od kilku lat regularnie organizuje Andrzejki w hali sportowej. Za symboliczną opłatą mieszkańcy mają okazję pośpiewać i potańczyć. Jak dotąd wystąpili dla nich m .in. Gang Marcela, Kabaret z Konopi, Andreo e Karina czy lokalna grupa Limits.Impreza każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem i nie inaczej było w tym roku. Liczną grupę mieszkańców powitali dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach Jo lanta Brzozowska -  Ciura i wójt gminy Rędziny Paweł Militowski. A 22 listopada w hali sporto

wej przy ul. Działkowiczów stawiło się ponad 200 osób, żądnych dobrej zabawy. A tę zapewnili: proponująca skoczną muzykę w nietypowych aranżacjach na instrumenty dęte grupa All Dęte oraz duet MM w składzie w składzie DJ i saksofon.Były nie tylko chóralne śpiewy i tańce, ale również zabawy z nagrodami ufundowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. Andrzejkowe szaleństwa trwały do północy. Organizacją imprezy jak zwykle zajęły się GOK Rędziny i Urząd Gminy Rędziny.
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Czas Bożego Narodzenia
Kochani!Kiedy wchodzę dzisiaj do supernowoczesnych marketów, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że coś jest nie tak z naszą bożonarodzeniową tradycją. Jeszcze do świąt daleko, a wszędzie mieni się od dekoracji , która niejednokrotnie niewiele ma wspólnego z naszą polską kulturą. Przepych, przepych i jeszcze raz przepych. Brak słów na temat pomysłów i oryginalności przeróżnych cudeniek, jakie producenci oferują klientom - kolorowe łańcuchy, świecidełka, bombki i misternie wykonane przeróżne ozdoby. Do tego świat roślin, bo wiadomo, ten też jest nieodłącznym elementem świątecznej dekoracji. A więc tryskające czerwienią gwiazdy betlejemskie (choć już spotkać można i w innych kolorach), zielone cyprysiki, pokryte sztucznym śnieżkiem, cała galeria gwiazdek, śnieżynek , bałwanków i reniferów. Choinka ? Ależ oczywiście. Żywa, bądź sztuczna, rzecz gustu. Zielona, ale coraz częściej spotykana, modna -  biała. No cóż, choinka, to choinka. Zawsze miała kolor zielony, o ile nie przysypał jej śnieg i gałązki nie pokryły się białym puchem.Wielki komercyjny show. Oczywiście, wszystko można nabyć przy dźwiękach czasami polskiej, czasami obcej kolędy. No więc o co w tym wszystkim chodzi?No właśnie. Czyż Boże Narodzenie to nie uboga szopka z Dzieciątkiem, gwiazdką betlejemską, pastuszkami i trzema Królami? Wydarzenie sprzed ponad dwóch tysięcy lat, które ma przynosić pokój i miłość ludziom? No tak, ale próżno byłoby chyba tego pokoju i miłości szukać w marketach.W jednej z najpiękniejszych baśni -  w „Małym Księciu”, autor mówi, że „Ludzie kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół .”Ale czy na pewno? Przecież kochani, to my możemy sprawić, by na tle tej super kolorowej i błyszczącej kaskady odnaleźć prawdziwego przyjaciela i stworzyć nasze Boże Narodzenie z niepowtarzalną atmosferą, a przede wszystkim z dobrocią płynącą z naszych serc. Nie trzeba wielkich rzeczy. Te małe, ciche i skromne też tworzą magię i też są wielkie, bo:Święta Bożego Narodzenia ,To czas karpia i choinek.Od pracy wytchnienia,I wędzonych szynek.Święta Bożego Narodzenia,To czas Gwiazdki i prezentów,Sianka świeżego ,I opłatka białego.Święta Bożego Narodzenia,To czas pojednania,Przy opłatku i kolędzie,Zagości radość wszędzie!I tego Wam Kochani serdecznie życzę, dołączając tradycyjne Szczęśliwego Nowego Roku!Anna Sadziak
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Piękna kolekcja Bożeny Miłoś znów  
dostępna
Choć w Częstochowie -  ze względu na firmy wytwarzające bombki - jesteśm y  
przyzwyczajeni do pięknych ozdób choinkowych, to te prezentowane na świą
tecznej wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach stanowią unikal
ną kolekcję szklanych bombek formowanych autorstwa Bożeny MiłośWłaśnie w większości częstochowskie wytwo- raz pierwszy gościliśmy jej zbiory na wystawie. ry możemy znaleźć wśród zgromadzonych te- Niektórych eksponatów już nie ma -  spiesz- matycznie w gablotach ozdób. Są różne zwie- my się więc je oglądać. Jak mówi pani Bożena rzątka: żółwie, pingwiny, pawie i wiele innych, „to krucha inwestycja, a rzeczy kruche należy które trzeba zobaczyć odwzorowane w szkle. oglądać, bo mogą się stłuc”. Zachęcamy gorąco Zaskoczeniem u nas są warzywa tak popular- do obejrzenia przepięknych ozdób - oryginalne w Niemczach, skąd pochodzi zwyczaj deko- nych niczym biżuteria na choince -  wystawa rowania choinek - koniecznie trzeba obejrzeć będzie do połowy stycznia. robiące furorę na Zachodzie ogórki - ponoć to już tradycyjna ozdoba. Kolejne półki zajmuje „kolekcja carska”, czyli m .in. matrioszki czy figurki wojaków, a jedna z nich nosi nazwę Car Iwan. Tylko kolekcjonerska pasja Bożeny Miłoś zatrzymała ten eksportowy towar i możemy podziwiać część z kolekcji bożonarodzeniowej w Rędzinach. Pani Bożena już po raz czwarty udostępniła swe bombki, a formówki są po raz drugi w ciągu ostatniej dekady, bo wtedy po
Udany sezon 2019 UKS Speedway Rędziny
Młodzi żużlowy UKS Speedway Rędziny przygotowują się ju ż  do sezonu 2020. 
W październiku zakończyli oraz podsumowali udany i naznaczony sukcesami 
sezon 2019. A sukcesy żużlowej młodzieży to powód do domy dla wszystkich 
mieszkańców gminyZawodnicy UKS Speedway Rędziny zajmowali w łomu Lipówka, gdzie w ubiegłym roku powstał tym roku czołowe miejsca indywidualnie w róż- minitor żużlowy. 16 września, dzięki jej współ- nego rodzaju turniejach, ale w szczególności na- pracy z klubem, zorganizowano na nim II Tur- leży odnotować sukces odniesiony zespołowo -  niej o Puchar Wójta Gminy Rędziny. Najlep- trzecie miejsce w Drużynowych Mistrzostwach szych zawodnikom wręczał puchary sam wójt. Polski w mini żużlu. Doceniają to władze naszejZwyciężył Dawid Piestrzyński (MKMŻ Rybki gminy. Wójt Paweł Militowski podkreśla, że jako Rybnik) przed Mateuszem Łopuskim (GKŻ Wyjedna z nielicznych z gmin wiejskich, o ile nie brzeże Gdańsk) oraz reprezentantem gospoda- jedyna, możemy się pochwalić działalnością rzy Miłoszem Kowalskim (UKS Speedway Rę- klubu żużlowego. - Jestem dumny, że nasi za- dziny). Wszyscy młodzi uczestnicy otrzymali wodnicy pod profesjonalnym okiem trenera Jó- pamiątkowe medale. Poza rywalizacją w głów- zefa Kafla, poczynili tak duże postępy -  zwraca nym turnieju, można było obejrzeć jazdy poka- uwagę wójt. - Dziękuję zawodnikom, trenerowi, zowe z udziałem młodszych zawodników mini rodzicom i sponsorom za ich zaangażowanie, żużla klas 125cc oraz 50cc. Odbył się też bieg po- samozaparcie i promowanie tej dyscypliny oraz żegnalny z mini żużlem Dawida Piestrzyńskie- naszej gminy w całym kraju. Do zobaczenia na go, któremu zarówno UKS Speedway Rędziny, żużlowym torze, niech kwitną młode talenty -  jak i władze gminy Rędziny, życzą powodzenia podsumowuje. Przy wydatnej pomocy gminy, w dalszym rozwoju i wyższych kategoriach. udało się pozyskać grunt na terenie kamienio-
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W spomnienie o Bronisławie Klim czaku i 
pożegnanie bohatera
12 grudnia w rędzińskim w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Otylii przy 
ul. Wolności 117 w Rędzinach odbyły się uroczystości pogrzebowe pochodzące
go z Rędzin bohatera kampanii wrześniowej i członka Armii Krajowej Bronisława 
Klimczaka, na którym komunistyczna władza wykonała w 1950 roku wyrok śmier
ci za szpiegostwo na rzecz Francji. Nieco wcześniej, bo 29 listopada, w Gminnym 
Ośrodku Kultury zorganizowano spotkanie poświęcone KlimczakowiDuży wkład w organizację spotkania miał wójt gminy Paweł Militowski, który od lat interesuje się historią i losami postaci z naszego regionu. Złożył rodzinie Bronisława wyrazy współczucia z powodu represji jakich doświadczyli, walcząc o poznanie jego losów. Pogratulował wytrwałości w dążeniu do poznania prawdy. Przez prawie 70 lat postać ta była zapomniana, a grób nieznany.O niezwykłej faktach życia, a także trudnej drodze rehabilitacji i przywrócenia Bronisławowi Klimczakowi dobrego imienia opowiadał Ryszard Radkowski. Jemu właśnie zawdzięczamy niezwykły klimat, który znamy z poprzednich spotkań z akcentem historycznym. Towarzyszył on również wieczorowi 29 listopada. Gawędziarski sposób prowadzenia narracji przez Ryszarda Radkowskiego został obudowany doskonałym przygotowaniem merytorycznym: ilustracjami, zdjęciami, nagraniami. Podzielił się on mozolnie zdobytą wiedzą dotyczącą Bronisława Klimczaka, którą zdobywał w archiwach IPN-u, zapiskach parafialnych, poprzez rozmowy. Doskonale przygotowany materiał biograficzny wciągnął zgromadzone w sali GOK-u audytorium do rozmów, pytań... nie na wszystkie padły odpowiedzi. To dobrze - daje nowe obszary poszukiwań albo zmusza do milczenia. Nie dla wszystkich bowiem wydarzenia sprzed lat są już historią. Żyją jeszcze rodziny, a nawet sami uczestnicy tamtych zdarzeń i dla nich są wciąż żywe -  tak jak wspomnienie o Bronisławie Klimczaku.Członkowie rodziny podzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z bohaterem regionu -  zarówno tymi związanymi z jego dorastaniem w Rędzinach, dalszą nauką -  ukończył szkołę podoficerską, kurs szybowcowy. Sokół -  bo taki miał pseudonim - otrzymał w 1939 roku nominację na podporucznika. Walczył w kampanii wrześniowej, odniósł poważne obrażenia podczas obrony Warszawy. Moment

omawiania działalności konspiracyjnejbył ogromnie wzruszający, ukazał bowiem i innych bohaterów: Wiznera oraz Górskiego.Tragizm powojennych losów Klimczaka doskonale oddaje audycja radiowa pt. „Zdrajca czy bohater?” Zasygnalizowane wątki -  w tym miłosny - zachęcają do poszukiwań i prób odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Po 70 latach możemy uczciwie odpowiedzieć -  odsłaniając zasłonę milczenia, która spadła na jego dokonania -  bohater.- Pamiętajmy, że wspomnienie o Bronisławie Klimczaku to także wspomnienie o ludziach znanych nam z sąsiedztwa, o mieszkańcach -  cichych bohaterach naszej małej ojczyzny. Takie spotkania mają sprawić, aby stali się znani, a o ich czynach mówić głośno i z dumą -  mówi dyrektor GOK-u w Rędzinach Jolanta Brzozowska - Ciura, która zaangażowała się w przygotowanie wieczoru wspomnień. - Współczesny Polak musi pamiętać o swej historii i korzeniach. Nie możemy zapomnieć o wydarzeniach, które miały miejsce na naszym terenie -  dodaje. Spotkanie to jeden z etapów przywracania dobrego imienia Bronisławowi Klimczakowi, o które walczyła rodzina, przyjaciele i władze gminy. Kolejnym były uroczystości pogrzebowe z ceremoniałem wojskowym w rocznicę śmierci. Sokół -  Klimczak został w propagandowym procesie w Szczecinie skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w kieleckim więzieniu 12 grudnia 1950 roku. I właśnie 12 grudnia 2019 w kościele parafialnym pw. św. Otylii w Rędzinach zorganizowano uroczystości pogrzebowe, które stały się możliwe po tym jak szczątki AK-owca zostały odnalezione w listopadzie 2016 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Uroczystości miały charakter wojskowy i odbyły się z udziałem żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, a także m.in. parlamentarzystów.
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Bronisław Stefan Klimczak, ps. ,,Sokół” urodził się 28 sierpnia 1913 r. w Rędzinach, w polskiej rodzinie Wawrzyńca i Eleonory z domu Anzorge. Ukończył Podoficerską Szkołę Piechoty przy 80. Pułku Piechoty w Słonimiu, po czym w 1936 r. Podoficerską Szkołę Artylerii 20. Pułku Artylerii Lekkiej w Baranowiczach. W okresie 1937-1939 jego wojskowa kariera rozwijała się w Podoficerskiej Szkole Zawodowej w Bydgoszczy, przeszedł również kurs szybowcowy oraz instruktorów PW i WF. W 1939 r. otrzymał nominację na podporucznika.W trakcie kampanii wrześniowej walczył pod cekonsulowi francuskiemu Rene Barentowi, a Mławą i Kutnem, a podczas obrony Warszawy następnie od lata tego roku, sekretarzowi szczecińskiego konsulatu Andre Robineau.Klimczak został zatrzymany 19 listopada 1949 r. w Szczecinie. W tzw. sprawie Robineau aresztowano łącznie kilkadziesiąt osób. Publicznemu procesowi nadano charakter wybitnie polityczny i propagandowy. Wyrok ogłoszono 14 lutego 1950 r.

został ciężko ranny. Trafił do obozu przejściowego w Skierniewicach, skąd zbiegł. Już w listopadzie 1939 r. był w konspiracji. Należał do wojskowo-politycznej organizacji o nazwie Polski Związek Wolności, afiliowanej przy ZWZ, a następnie scalonej z AK. Służył w oddziale Stanisława Wiznera ps. „Huragan”, jako zastępca komendanta okręgu i łącznik organizacyjny na linii Częstochowa-Warszawa-Kielce. Obrał pseudonim konspiracyjny ,,Sokół”. W marcu 1942 r. został aresztowany przez warszawskie Gestapo. Po rocznym pobycie na Pawiaku znalazł się w obozie na Majdanku, skąd w 1944 r. trafił do Gross-Rosen i w 1945 r. do Litomierzyc, podobozu Flossenburga w Czechach.Po odzyskaniu wolności, w maju 1945 r., Bronisław Klimczak powrócił do Polski. W 1947 r. były francuski jeniec Gaston Druet. zorientowawszy się w negatywnej wobec komunistycznych władz i przemian politycznych zachodzących w Polsce postawie Klimczaka, miał zaproponować mu współpracę z francuskim wywiadem. Przekazując informacje natury wojskowej, politycznej i społecznej, Klimczak chciał walczyć z komunistyczną władzą, której nie akceptował. W 1948 r. nawiązano szerszą współpracę. Klimczak przekazywał zdobyte informacje bezpośrednio wi-
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VII Gminny Marszobieg Terenowy
Ja k  co roku u schyłku września, na terenie kamieniołomu Lipówka odbyła się ko
lejna edycja Gminnego Marszobiegu Terenowego. Pogoda dopisała, podobnie 
ja k  frekwencja. Na trasę ruszyło i ukończyło rywalizację blisko 100 zawodnikówW gminnym marszobiegu regularnie biorą słych, ale i najmłodszych najszybszych zawod- udział mieszkańcy zarówno naszej, jak i ościen- ników. A warto wspomnieć, że dzieci 3, 4 czy nych gmin. Na trasie można spotkać osoby w 5-letnie niejednokrotnie były szybsze niż dorośli różnym wieku -  od dzieci po seniorów -  a nawet opiekunowie. Najmłodszym wręczono też upo- całe rodziny. W tym roku na liczącej sobie 1800 minki. Ponadto wyróżniono zawodników Nordic m trasie po kamieniołomie Lipówka po raz kolej- Walking i chodziarki, które niemal jednocześnie ny pojawiły się prawie setka „marszobiegaczy”. przekroczyły linię mety i wywalczyły puchary. Było trochę rywalizacji, ale przede wszystkim Na mecie dekorowali i gratulowali uczestni- mnóstwo dobrejzabawy. Uczestnicy pokony- kom wójt gminy Paweł Militowski oraz dyrektor wali kolejne metry w dostosowanym do swoich Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach Jolanta możliwości tempie. Niektórzy pozwalali sobie Brzozowska - Ciura.nawet na małe postoje w celu zebrania grzybów. - Mam nadzieję, że w przyszłym roku w zawodach Oczywiście wszystkich, którzy ukończyli wyścig, udział weźmie jeszcze większa ilość zawodników, nagrodzono pamiątkowymi medalami, a najlep- a pogoda będzie równie słoneczna i zachęcająca szych w swoich kategoriach: dzieci klas I-III, IV- do rywalizacji. Wszystkim współorganizatorom -VI i klas VII i VIII statuetkami. dziękujemy za zaangażowanie i pomoc, a uczest-W kategorii open nagrodzono nie tylko doro- nikom za miło spędzony czas -  podsumowujewójt Paweł Militowski.Była to już siódma edycja gminnego marszobiegu, która doszła do skutku dzięki współpracy gminy Rędziny i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz firmy Ce- mex, Starostwa Powiatowego w Częstochowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rędzinach. Zaangażowanie wspomnianych podmiotów m.in. finansowe, umożliwiło ufundowanie koszulek startowych, batoników oraz przygotowanie posiłku regeneracyjnego.
Gmina Rędziny po raz kolejny pomogła 
Polakom na Wileńszczyźnie
Tradycyjnie organizatorem akcji charytatywnej był ks. Ryszard Umański oraz 
Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie. A nasza gmina -  ja k  co 
roku -  do niej przystąpiła, zbierając m.in. artykuły szkolne i słodyczeAkcja oparta jest na idei charytatywnej i patrio- polskich placówek oświatowych (Egliszki, Ko- tycznej. Polega na zbiórce pieniężnej, artyku- walczuki, Ławryszki, Pakiena, Jaszuny, Micku- łów szkolnych, słodyczy, maskotek i artykułów ny, Czarny Bór, Szumsk, Kiwiszki) otrzymało żywnościowych. Święty Mikołaj zebrane dary paczki od Świętego Mikołaja. Polskim dzieciom przekaże polskim dzieciom z Wilna -  infor- z Białorusi dary przekazano Związkowi Polaków mowało Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w na Białorusi. Jeśli chodzi zaś o Ukrainę, paczki Częstochowie, rozpoczynając kolejną zbiórkę przekazano dzieciom uczącym się języka pol- charytatywną dla Polaków mieszkających na skiego w Stanisławowie i przy Katedrze Lwow- Kresach (Wilno, Grodno, Lwów). Tegoroczna skiej we Lwowie. Artykuły żywnościowe trafiły akcja dobiegła już końca, a zebrane dary prze- też do Polaków mieszkających w gminach na kazano dzieciom z kresów dawnej RP. W pol- Wileńszczyznie: Mickuny, Kowalczuki, Jaszuny, skiej szkole w Mickunach ok. 1000 uczniów z Rukojnie.
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Swój udział w akcji, tak jak w latach poprzednich, miała społeczność naszej gminy.- Jak zawsze spotkała się ona z bardzo dużym pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców. Wraz z dyrektorami szkół przekazaliśmy zebrane dary organizatorom akcji. Pomogą one naszym rodakom mieszkającym poza granicami kraju przeżyć godnie Święta Bożego Narodzenia. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy -  podkreśla wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.
Mikołajki 2019 w GOK Rędziny
Święty Mikołaj znów przybył do Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach i to do
kładnie 6 grudnia. Zanim jednak obdarował zgromadzonych prezentami, swoje 
5 minut miał Teatr „Dratwa”Najmłodsi widzowie i ich opiekunowie po brzegi wypełnili salę widowiskową. Z zapartym tchem śledzili perypetie Agatki, momentami wybuchając salwami śmiechu. Teatr „Dratwa” dokonał adaptacji scenicznej bajki Wandy Chotomskiej. Wykorzystano motywy z popularnej opowieści o „Tadku Niejadku” i w autorski sposób ukazano rzeczywistość PRL-u, która dla młodych widzów mieści się w kategorii „bajka”.Przedstawienie tętniło życiem, a na scenie wiele się działo: były piosenki, rekwizyty i integracja z publicznością. Zaproszenie na widowisko było skierowane do wszystkich, którzy chcieli miło spędzić mikołajkowe popołudnie.Po spektaklu św. Mikołaj - zgodnie z tradycją - obdarował przybyłych drobnymi upominkami. Dziękujemy pomocnikom Mikołaja, wśród których znaleźli się Ireneusz i Zbigniew Topolscy (hurtownia owoców), Adam Pijanka (sklep „Maja”), firmy Cemex i Solo-Kolos, którzy jak co roku pamiętają o czekających na paczki dzieciach.
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Dlaczego warto reklamować się w prasie?
Chociaż żyjemy w dobie powszechnego dostępu do internetu, w dalszym ciągu 
nośnikiem jednej z najskuteczniejszych form reklamy jest prasa. Zachęcany do re
klamowania się na łamach,Kuriera Rędzińskiego” Oferujemy atrakcyjne warunki!

Reklama w prasie to jedna z form klasycznego marketingu i wbrew temu co myślą niektórzy wciąż jedna z najlepszych. To świetne miejsce na wypromowanie swoich usług i produktów zarówno dla większych, jak i mniejszych firm. A badania pokazują, że mieszkańcy wybierają prasę w sposób świadomy, co niekoniecznie ma miejsce np. w przypadku telewizji. Mimo ogromnej popularności internetu i telewizji, wciąż pozostaje ona najbardziej prestiżowym nośnikiem informacji. Zamieszczenie reklam w prasie to korzystne rozwiązanie z co najmniej kilku powodów. W internecie wszystkiego jest dużo, czyta się szybko i niestety często mało dokładnie. Czytanie gazety tymczasem na ogół odbywa się w ciszy i spokoju. W tej sytuacji można poświęcić opublikowanym w niej treściom znacznie więcej uwagi. Reklama w gazecie jest więc lepiej widoczna dla czytelnika od np. internetowych banerów czy lokowania produktów, stosowanego często w telewizji. Dokładniejszy odbiór umożliwia dłuższe zapamiętanie, co z kolei zwiększa szansę na to, że czytelnik zdecyduje się na skorzystanie z reklamowanych usług czy zakup proponowanych produktów.Papier jest trwalszy. Wydrukowana w gazecie reklama na zawsze w niej pozostanie, nie znikając po jakimś czasie jak m.in. grafika internetowa. Do wydań papierowych wraca się po czasie, a więc i przekaz reklamowy może dotrzeć do czytelnika ponownie. Ponadto gazety są często przekazywane kolejnym osobom, co powoduje naturalne zwiększanie liczby odbiorców. Prasa oferuje przestrzeń reklamową, z której z powodzeniem mogą skorzystać także przedsiębiorcy niekoniecznie chcący trafić ze swoim przekazem do masowego odbiorcy. Wystarczy zadbać o odpowiednie zaplecze informacyjne, żeby dotrzeć do konkretnej grupy.W gazecie można spróbować reklam w różnym formacie i wielkości. Można też wzmocnić siłę jej oddziaływania dodając różnego rodzaju gadżety, związane z działalnością danej firmy. Promocja na łamach prasy jest wreszcie niedroga, biorąc pod uwagę jej jakość i jeśli porównać ją  z reklamami na innych nośnikach. Pojedyncza reklama może w niezmienionej formie ukazywać się przez wiele tygodni, bez konieczności aktualizacji, a więc i ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zostań naszym partnerem!Dotarcie do potencjalnych klientów umożliwiamy firmom za pośrednictwem „Kuriera Rędzińskiego”. Oferujemy atrakcyjne warunki, niskie ceny, bardzo dobrą jakość papieru i druku, a także odbiór ze strony setek mieszkańców gminy, do których trafia każde wydanie naszej bezpłatnej gazety.
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Pakiet m o d u ł 210x290m m  (pełna
Złoty strona) -  240 zł
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Pakiet m od uł 102-145 m m  (1/4 s tro 
Brązowy ny) -  60 zł

Więcej informacji w redakcji Kuriera Rędzińskiego przy ulicy Mickie
wicza 7 w Rędzinach lub pod nr telefonu 34/32 79 998.
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Nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych 
artykułów, opracowań i anonsów.

Kurier Rędziński ona
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Gminny Ośrodek Kultury
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34/32 79 998

gok@redziny.pl

ul. Mickiewicza 7 
42-242 Rędziny

http://www.redziny.pl
mailto:gok@redziny.pl

