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W związku z nawałnicą w niedzielę 7 czerwca 

interweniowało ponad 6 tys. strażaków w całej 

Polsce. Sporo pracy mieli też druhowie z naszych 

jednostek OSP. 

Burze, ulewne deszcze, a miejscami nawet trąby 

powietrzne – z taką pogodą mieliśmy do czynienia 

w niedzielę 7 czerwca. Trąba powietrzna przeszła także 

niestety przez powiat częstochowski (Zarębice w gminie 

Przyrów) powodując zniszczenia m.in. dachów, których 

elementy poważnie raniły jedną z mieszkanek. 

Łącznie w ciągu ostatniej doby na terenie całego kraju 

odnotowano ponad 1000 zdarzeń spowodowanych 

przez nawałnice. Uszkodzonych zostało 98 budynków 

mieszkalnych i 33 budynki gospodarcze. Dwie osoby 

zostały ranne. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na 

Podkarpaciu - 263, Mazowszu - 175 i w województwie

śląskim - 172. W działaniach ratowniczych uczestniczyło 

ponad 6 tys. strażaków i ponad 1,2 tys. pojazdów.

Nawałnica dotarła i do gminy Rędziny, choć u nas na 

szczęście nie było aż tak dramatycznie. Mimo to bardzo 

pracowitą noc mieli strażacy z naszych jednostek OSP. 

Konieczne okazało się m.in. wypompowywanie wody 

z zalanych posesji przy ul. Szkolnej i Kościelnej w Koni-

nie. Ochotnicy z Rędzin i Konina wyjeżdżali do akcji trzy 

razy, OSP Rudniki jeden raz, ale obejmujący trzy 

interwencje. Strażacy z Kościelca natomiast raz 

wyjechali do akcji w związku z ulewą i raz interweniowali 

w sprawie pożaru skrzynki elektrycznej. 

Wszystkim naszym ochotnikom bardzo dziękujemy 

za pomoc, poświęcenie oraz, że zawsze możemy na 

Was liczyć. Dzięki Wam mieszkańcy mogą czuć się 

bezpiecznie.

 

Zdjęcia – OSP Kościelec

 

Dziękujemy za pomoc i poświęcenieSpis treści
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Za nami kolejny rok szkolny - jak zwykle pełny 

wytężonej pracy, ale też wyjątkowy, jego ostatnie 

miesiące miały bowiem niecodzienny przebieg 

z uwagi na pandemię koronawirusa. Chciałbym złożyć 

podziękowania dla wszystkich nauczycieli, rodziców 

i uczniów. Pokazaliście, że nawet w tak trudnym   

okresie można zadbać o stronę edukacyjną,

                                     realizując zadania oświatowe  

                      w trybie zdalnym.

                                                      Dzieciom i młodzieży 

                        szkolnej gratuluję

Życzenia Wójta na wakacje
 wyników, promocji do następnych klas, a w przypadku 

ósmoklasistów ukończenia szkoły, życząc jedno-

cześnie powodzenia i sukcesów na wyższym szczeblu 

edukacji.

W końcu nadszedł czas wakacyjnego wypoczynku. 

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i dobrze 

wykorzystajcie wolny czas, bez względu na to, czy 

spędzicie go w domu, czy w górach lub nad morzem. 

Bądźcie jednak ostrożni i pamiętajcie o zachowaniu 

niezbędnych zasad sanitarnych. Wszystkim uczniom, 

rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkół życzę, 

aby tegoroczne wakacje były pogodne, pozbawione 

trosk i pełne niezapomnianych wrażeń. Wierzę, że we 

wrześniu podczas rozpoczęcia roku szkolnego 

2020/2021 wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci 

i w doskonałych humorach.

Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski

Spis treści

strona 3 

strona 4

strona 5

strona 6

strona 7 

strona 8

strona 9

strona 10

strona 11

strona 12

strona 13

strona 14

strona 15

strona 16

strona 17

strona 18

strona 19

           

• Dziękujemy za pomoc i poświęcenie 

• Powstaną instalacje solarne w budynkach mieszkalnych 

• Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Rędziny

• Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

• Prosta już przebudowana

• Kielecka i Mstowska niebawem będą jak nowe

• Powrót bezpośredniej obsługi interesantów 

• Gminna Biblioteka w Rędzinach też już działa

• Wójt monituje w sprawie większej liczby ekranów akustycznych przy A1

• Gminny Zakład Komunikacyjny powoli wychodzi na prostą

• Funkcjonowanie przedszkoli w okresie wakacyjnym

• Laptopy dla naszych szkół już dotarły 

• 30-lecie polskiej samorządności

• Uwaga na oszustów!

• Samorządowe finanse w kryzysie 

• Przy ul. Miłosza będzie działał Dom dla Dzieci „Płomyk”

• Przetarg na odbiór odpadów komunalnych

• GOPS: terminy składania wniosków w 2020 roku 

• Przedszkolaki podziękowały wszystkim z „pierwszej linii”

• Konkursy online w okresie zawieszenia  

• Wakacyjne wyjazdy  z GOK-iem i biblioteką

• 800-lecie gminy
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Pomogą środki unijne

Niebawem rozpocznie się realizacja projektu 

unijnego pod nazwą „Dostawa i montaż instalacji 

solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Rędziny”. Wójt Paweł Militowski podpisał 

właśnie umowę na dofinansowanie projektu 

z funduszy unijnych.

Pierwszy, główny nabór uczestników przeprowadzony 

został w naszej gminie jeszcze w 2017 r. W lutym bieżą-

cego roku przeprowadzono z kolei nabór uzupełniający.

Pierwotnie dofinansowanie dla całego projektu było 

dwukrotnie wyższe, lecz od momentu złożenia wniosku 

przez Gminę Rędziny do przyznania dofinansowania 

dużo się zmieniło. Połowa osób zrezygnowała z udziału 

w projekcie, a tym samym z dofinansowania do montażu 

instalacji solarnych.

Wartość instalacji dla jednego mieszkańca to przedział 

cenowy, w zależności od rodzaju instalacji, w wysokości 

od 11 900 – 16 000 tys. zł. Z dofinansowania ma 

skorzystać 46 posesji z terenu gminy Rędziny.

W grudniu 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego 

ogłosił wyniki konkursu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 dla działania 1 - Odnawialne źródła

 energii, poddziałania 2 - Odnawialne źródła energii – RIT 

Subregionu Północnego, oś priorytetowa 4 - Efe-

ktywność energetyczna, odnawialne źródła energii

i gospodarka niskoemisyjna. 

Gmina Rędziny uzyskała pozytywną ocenę formalną 

oraz merytoryczną i została zakwalifikowana do 

uzyskania dofinansowania. W piątek 19 czerwca wójt 

Paweł Mil i towski  podpisał  umowę w sprawie 

przekazania unijnych pieniędzy. Niebawem powinno 

nastąpić rozstrzygnięcie przetargu na wybór 

wykonawcy dostawy i montażu instalacji solarnych na 

budynkach mieszkalnych.  

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 

opracowało Program prac urządzeniowo-rolnych dla 

naszej gminy. W ostatnich dniach gotowy dokument 

przekazano pracownikom Urzędu Gminy Rędziny. 

Głównym celem programów prac urządzeniowo – rol-

nych jest opracowanie niezbędnych działań mających na 

uwadze zrównoważony rozwój obszarów wiejskich m.in. 

poprzez poprawę struktury agrarnej i 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 urządze-

niowo - rolnych takich jak: scalenia gruntów, budowa 

i modernizacja dróg transportu rolnego, regulacje sto-

sunków 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 naszej gminy, czyli Częstochowskim Biurem Geodezji 

i Terenów Rolnych. 

Biuro opracowało go na podstawie załącznika uchwały 

Zarządu Województwa Śląskiego z 19 czerwca 2019 r. 

Program obejmuje inwentaryzację stanu obecnego 

naszej gminy (lasy, drogi, spis rolny, ewidencja gruntów 

itp.) wraz z opracowaniem wniosków.

Pracownicy częstochowskiego biura już jesienią 

przedstawili wyniki kilkumiesięcznej pracy, na które 

składają się część opisowa, tabelaryczna i kartografi-

czna. Program w postaci gotowego dokumentu, został 

Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Rędziny

Powstaną instalacje solarne w budynkach mieszkalnych.
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natomiast przekazany pracownikom Urzędu Gminy 

Rędziny dopiero w ostatnich dniach. 

Nasza gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych 

W poniedziałek 15 czerwca 2020 r. rozpoczął się 

nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 

w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. na terenie 

gminy Rędziny. Potrwa do 8 lipca. Powstanie też 

Gminne Biuro Spisowe.

W celu m.in. przygotowania, zorganizowania i przepro-

wadzenia powszechnego spisu rolnego (PSR) w 2020 r., 

w strukturach Głównego Urzędu Statystycznego 

utworzono w ubiegłym roku Centralne Biuro Spisowe. 

Jego zadaniem będzie też opracowanie wyników PSR 

2020 oraz udostępnienie i rozpowszechnienie 

wynikowych informacji statystycznych dotyczących 

spisu rolnego. 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie 

rolnym w 2020 r. nałożyła na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek zapewnienia funkcjonowania 

Gminnego Biura Spisowego, celem wykonywania 

niezbędnych prac związanych z organizacją i przepro-

wadzeniem spisu rolnego na terenie funkcjonowania 

danego samorządu. 

Żeby móc zrealizować założone cele, na terenie gmin 

pracować muszą tzw. rachmistrzowie terenowi. Urząd 

Gminy Rędziny prowadzi nabór kandydatów na 

rachmistrzów w 2020 r. Na zgłoszenia zaintere-

sowanych czeka do 8 lipca.

Rachmistrzem terenowym może zostać osoba: 

pełnoletnia; zamieszkała na terenie danej gminy; 

posiadająca co najmniej średnie wykształcenie; 

posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie; 

osoba, która nie była skazana za umyślne przestępstwo

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 

lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci muszą zgłosić się do urzędu gminy, podać 

swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu 

oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 

PSR 2020. Więcej szczegółów na temat naboru w gminie 

Rędziny znajdą Państwo na Biuletynie Informacji 

Publicznej gminy Rędziny. 

z opracowaniem. Prace zostały

w 100 proc. sfinansowane z budżetu 

województwa śląskiego. Pochłonęły 

ok. 94,8 tys. zł.  

- 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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składają się część opisowa, tabelaryczna i kartografi-
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Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Rędziny

Powstaną instalacje solarne w budynkach mieszkalnych.
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z opracowaniem. Prace zostały

w 100 proc. sfinansowane z budżetu 

województwa śląskiego. Pochłonęły 

ok. 94,8 tys. zł.  

- 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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Zakończyła się realizowana od jesieni 2019 roku 

przebudowa ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej, 

stanowiąca pierwszy etap większej inwestycji 

drogowej. Wykonanie tego zadania było możliwe 

dzięki dofinansowaniu unijnemu pozyskanemu 

przez gminę z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca prac zmieścił się w wyznaczonym przez 

gminę terminie, a dzięki sprzyjającej w okresie zimowym 

aurze, zdecydowaną większość robót miał za sobą już 

w kwietniu. Ostatecznych odbiorów technicznych 

dokonano w czerwcu. 

Inwestycja obejmowała przede wszystkim budowę 

asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku 460 m                     

o szerokości 6 m z podbudową z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. Wykonany został 

również ciąg rowerowy z asfaltobetonu o szerokości 2 m 

oraz ciąg pieszy z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. 

Ponadto powstały zjazdy z kostki brukowej i odwo-

dnienie, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, 

roboty instalacyjne teletechniczne i gazowe. Firma była 

też odpowiedzialna za opracowanie projektu stałej 

organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem przez Wydział 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 

Przebudowa ul. Prostej to kolejna w ostatnich latach 

ważna inwestycja realizowana na terenie Marianki 

Rędzińskiej m.in. po budowie kanalizacji sanitarnej

w całej miejscowości i przebudowie ul. Srebrnej, 

zakończonych w 2018 roku. Przypominamy też, że 

ukończone niedawno prace to jedynie pierwszy etap 

większego zadania drogowego, którego finalizacja 

w przyszłości przyniesie gminie i mieszkańcom wiele 

korzyści. 

W planie jest budowa nowego połączenia drogowego 

między Marianką Rędzińska i Rudnikami (ul. Wojska 

Polskiego/Glinianki). Ulica Prosta została na razie  

zmodernizowana i poszerzona m.in., żeby mogły nią 

poruszać się autobusy GZK, a w kolejnym etapie 

wydłużona będzie o odcinek nowej drogi, który 

pobiegnie w sąsiedztwie lotniska w kierunku Rudnik. 

Dokumentacja projektowa na całość jest już gotowa

i obejmuje również przedłużenie ul. Wodnica w Rud-

nikach, która po zakończeniu prac przestanie być ślepa. 

Wybudowanie w przyszłości nowej drogi, umożliwi 

autobusom GZK kursowanie znacznie krótszą trasą, co 

powinno przyciągnąć dodatkowych pasażerów. Wójt 

podkreśla, że dzięki temu udałoby się też rozładować 

ruch samochodowy, zmniejszyć korki i zwiększyć 

bezpieczeństwo na ruchliwej drodze krajowej nr 91.

- Już teraz w związku z budową autostrady jest ona 

mocno obciążona, a kiedy powstanie węzeł auto-

stradowy w Kościelcu, będzie jeszcze bardziej – mówi 

wójt Paweł Militowski, dodając, że powstałby także 

alternatywny dojazd do lotniska. 

Dysponując takim połączeniem drogowym, władze 

gminy mogłyby rozpocząć starania o połączenie go 

z ul. Połaniecką w Częstochowie, dzięki czemu sąsia-

dujący z drogą teren przewidziany pod działalność 

gospodarczą zyskałby na atrakcyjności w oczach 

potencjalnych inwestorów.

Warto podkreślić, iż studium daje możliwość uzyskania 

ok. 100 ha terenów przemysłowych po wybudowaniu 

tego połączenia. Ich zabudowanie to realny i ogromny 

wpływ rzędu kilku milionów rocznie.
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W decydującą fazę wchodzi przebudowa drogi 

p ow i a t ow e j  m i ę d z y  R u d n i k a m i ,  K o n i n e m 

i Wancerzowem. Inwestycja warta blisko 8 mln zł, 

realizowana jest we współpracy samorządu powia-

towego z gminą Rędziny oraz gminą Mstów.

Wspólna inwestycja samorządów gminnych i powia-

towego obejmuje przebudowę odcinka od drogi 

krajowej nr 91 w Rudnikach do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 786 w Wancerzowie. Jeśli chodzi o teren 

naszej gminy, modernizowane są więc ul. Mstowska

w Rudnikach i Kielecka w Koninie (ponadto ul. Mstowska 

i Sadowa w Wancerzowie). Zakres prac obejmuje 

położenie nowej nawierzchni asfaltowej, nowych 

chodników i w granicach naszej gminy także budowę 

ścieżki rowerowej.

- Środki na tę inwestycję w dużej mierze pochodzą 

z rządowego Funduszu Dróg Samorządowego (ok. 55 

proc.). Pozostałą część kosztów pokrywa samorząd 

powiatu częstochowskiego, my oraz gmina Mstów. 

Będzie to na terenie naszej gminy kolejny odcinek 

bezpiecznej drogi oraz dodatkowe kilometry ścieżki 

rowerowej – zwraca uwagę wójt gminy Rędziny Paweł 

Militowski. 

Zaplanowano nie tylko wymianę nakładki asfaltowej, ale 

również podbudowy drogi. W zakresie prac znalazła się 

ponadto kanalizacja deszczowa. Jeszcze w 2019 roku 

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie rozstrzygnął 

przetarg na realizację tej inwestycji i przekazał plac

 budowy. Wykonawcą została firma „Bitum” z Lipia 

Śląskiego z ofertą na blisko 8 mln zł. Termin zakończenia 

robót to 30 sierpnia 2020 r. Zmodernizowaną Mstowską 

i Kielecką powinniśmy więc móc podróżować jeszcze 

przed końcem tegorocznego lata.

To kolejna w ostatnich kilku latach przebudowa drogi 

powiatowej realizowana na terenie naszej gminy

i z udziałem środków finansowych rędzińskiego samo-

rządu. Przypomnijmy, że 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 naszej gminy z Częstochową aż 

do głównego skrzyżowania w Rudnikach. Obecnie 

toczące się prace wykonywane są pod drugiej stronie 

skrzyżowania i ruchliwej drogi krajowej nr 91. 

Współpraca z powiatem częstochowskim układa się na 

tyle dobrze, że są już plany, aby przy wspólnym montażu 

finansowym gruntownie zmodernizować m.in. 

ul. Kościuszki w Rędzinach.  

Kielecka i Mstowska niebawem będą jak noweProsta już przebudowana
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W celu ochrony osób mieszkających w sąsiedztwie 

A1 przed uciążliwym hałasem, przewidziano 

wykonanie ekranów akustycznych. Wójt Paweł 

Militowski ma jednak wątpliwości czy ich ilość zapla-

nowana przy węźle Mykanów jest wystarczająca.

Władze naszej gminy dokładają wszelkich starań, żeby 

zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo - zarówno w ra-

mach inwestycji realizowanych przez samorząd, jak

i zlecanych przez inne podmioty i organy. Dlatego wiele 

razy interweniowały już w sprawie m.in. budowy 

autostrady A1 i negatywnych skutków, które może 

przynieść, występując z propozycjami konkretnych 

rozwiązań.

Ostatnio wójt Paweł Militowski wspólnie z jednym 

z mieszkańców Kościelca, udali się do biura wykonawcy 

prac i rozmawiali na temat ekranów akustycznych przy 

A1 i generalnie bezpieczeństwa na drogach w Kościelcu. 

Dodatkowo poprosili o dokumenty związane z  monta-

żem tych elementów na terenie gminy Rędziny.

- Moim zdaniem sugerowana ilość ekranów na terenie 

naszej gminy może okazać się niewystarczająca do tego, 

aby mieszkańcy byli skutecznie chronieni przed hałasem 

generowanym przez ruch autostradowy. Zwróciłem się

 więc również z pytaniem do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad – zwraca uwagę wójt Paweł 

Militowski. 

W odpowiedzi Śląski Oddział GDDKiA poinformował

że lokalizacja oraz parametry ekranów akustycznych 

w ramach odcinka „E" autostrady A1 (obejmują-

cego węzeł Mykanów) zostały ustalone na etapie

 

Gminna Biblioteka w Rędzinach też już działa

2. Czytelnicy oczekujący na wypożyczenie 

      powinni zachować dwumetrowy odstęp.

3. Czytelnik ma obowiązek noszenia masecz-

  ki i rękawiczek oraz dezynfekcji rąk. 

  Biblioteka w Rędzinach czynna jest od  

  poniedziałku do piątku, w godzinach 

     od 9.00 do 17.00 (w czwartki 7.00-15.00).

Filie w Kościelcu i w Rudnikach pracują zgodnie z wcze-

śniejszym harmonogramem. Wypożyczanie odbywa się 

z zachowaniem Procedur Postępowania w Gminnej 

Bibliotece w Rędzinach oraz filiach w Rudnikach i Koś-

cielcu w trakcie epidemii COVID-19  w Polsce.

przygotowania projektu i wynikają z procedury oceny 

oddziaływania na środowisko. Zlecony do realizacji 

zakres zatwierdzony został natomiast ostatecznie przez 

Wojewodę Śląskiego w decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej.

- Z przeprowadzonych analiz rozkładu pola akustyczne-

go (wykonanych w ramach ww. oceny) na analizowanym 

odcinku autostrady A1 wynika, iż wskazane zabez-

pieczenia przeciwhałasowe zapewnią dotrzymanie 

dopuszczalnych norm hałasu na zabudowanych 

terenach chronionych akustycznie, na których 

stwierdzono możliwość wystąpienia przekroczeń

– zapewnił Oddział GDDKiA w Katowicach. 

Jednocześnie zaznaczył, że zgodnie z decyzją Regio-

nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację budowy autostrady A1 od granicy woj. łódzkie-

go/śląskiego do Pyrzowic (obejmującej przedmiotowy 

odcinek autostrady „E"), zleci wykonanie analizy 

porealizacyjnej w zakresie skuteczności zastosowanych 

środków ochrony akustycznej, ale nastąpi to rok po 

oddaniu drogi do użytku. 

- Analiza porealizacyjna ma na celu porównanie 

rzeczywistego oddziaływania akustycznego drogi z zało-

żeniami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. Pozwoli to na określenie 

skuteczności przyjętych rozwiązań, a w przypadku 

stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych, 

obejmie propozycję dodatkowych rozwiązań ochrony 

akustycznej – poinformował śląski oddział generalnej 

dyrekcji. 

Ekrany dźwiękochłonne buduje się przy drogach, 

żeby ograniczyć nadmierny hałas generowany przez 

ruch samochodowy, na który narażone są osoby 

mieszkające w sąsiedztwie (pixabay.com).
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• zasłanianiu nosa i ust,

• zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażają- 

      cym zaraz po wejściu do urzędu,

• przychodzeniu do urzędu bez osób towarzy- 

      szących,

• zachowaniu bezpiecznego dystansu

Mimo wszystko - w trosce o bezpieczeństwo mieszkań-

ców - prosimy o rozważenie możliwości załatwienia 

swojej sprawy:

• drogą pocztową,

• telefonicznie,

• za pośrednictwem platformy e-puap

Przypominamy również, że w maju wójt Paweł Militowski 

postanowił wprowadzić opcję odbycia rozmowy poprzez 

program skype. Do kontaktu mailowego, za pośredni-

ctwem systemu elektronicznego i rozmowy telefonicznej 

dołączyła w ten sposób rozmowa video.

Poprzez Skype’a można się łączyć z pracownikami działu 

podatkowego. Nie trzeba się wcześniej na taką rozmowę 

umawiać, trzeba jednak dzwonić w godzinach pracy 

urzędu gminy. W celu skontaktowania się z działem 

podatkowym należy użyć adresu ug@redziny.pl .

 Powrót bezpośredniej obsługi interesantów

W związku z luzowaniem obostrzeń i odmrażaniem 

gospodarki, na początku czerwca przywrócona 

została bezpośrednia obsługa interesantów w Urzę-

dzie Gminy Rędziny. 

Z powodu epidemii koronawirusa, w połowie marca 

zawieszona została bezpośrednia obsługa mieszkań-

ców. Odbywała się wyłącznie w sprawach pilnych, po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracowni-

kami. O konieczności przyjścia do UG decydowali 

pracownicy urzędu, a wejście do budynku możliwe było 

wyłącznie pojedynczo i tylko po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu i godziny. Interesanci, którzy nie 

umówili się telefonicznie, nie byli do budynku 

wpuszczani.

Na początku czerwca – już w okresie luzowania 

obostrzeń i odmrażania gospodarki przez rząd - 

bezpośrednia obsługa została przywrócona także 

w Urzędzie Gminy Rędziny, choć nie wygląda tak jak 

przed epidemią. Prowadzona jest na stanowisku obsługi 

na parterze budynku. Nie ma możliwości swobodnego 

poruszania się po urzędzie. 

W trakcie wizyty w Urzędzie Gminy Rędziny prosimy 

pamiętać o przestrzeganiu wszelkich zalecanych 

środków bezpieczeństwa:

W maju swoją działalność wznowiła Gminna 

Biblioteka w Rędzinach. Uruchomione zostały 

zarówno wypożyczalnie w Rędzinach, jak i w fil-

iach w Rudnikach i Kościelcu.

Udostępnianie zbiorów odbywa się na razie tylko 

w trybie wypożyczeń na zewnątrz i w wyznaczonym do 

tego miejscu. Oznacza to brak dostępu do księgozbioru 

– książki podaje bibliotekarz. Nie ma możliwości 

korzystania z komputerów, drukarki i ksero.

Wytyczne dla Czytelników:

1. W miejscu wyznaczonym do wypoży-  

      czania może przebywać tylko 1 osoba.

Wójt monituje w sprawie większej liczby ekranów 

akustycznych przy A1
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W celu ochrony osób mieszkających w sąsiedztwie 
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i zlecanych przez inne podmioty i organy. Dlatego wiele 

razy interweniowały już w sprawie m.in. budowy 
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Militowski. 
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pewno jest lepiej niż było pod koniec marca czy 

w kwietniu. Mam nadzieję, że najgorsze już za nami. 

Z optymizmem patrzymy w przyszłość - stwierdził 

ostatnio Adam Wolski.

Najtrudniejszy okres udało się przetrwać m.in. dzięki 

większej pomocy finansowej ze strony gminy. 

- GZK dostaje co miesiąc podwójną kwotę dotacji, ma to 

przełożenie na finanse gminy i późniejsze inwestycje, 

których może być mniej. Najważniejsze jednak jest to by 

utrzymać nasz gminny zakład, z którego rocznie blisko 

1 milion pasażerów – skomentował wójt gminy Rędziny 

Paweł Militowski.

Właśnie dlatego już na początku wiosny gmina i GZK 

wystąpiły z apelem do rządu, wojewody i parlamen-

tarzystów w sprawie udzielenia wsparcia finansowego 

z budżetu państwa, które umożliwiłoby pokrycie 

przynajmniej części poniesionych strat. 

Wojewoda i ministerstwo nie pomogą

W maju do urzędu gminy dotarły odpowiedzi, których 

udzielił Urząd Wojewódzki w Katowicach i Ministerstwo 

Finansów. Niestety wynika z nich, że na pomoc finan-

sową zakład nie ma co liczyć.

Wojewoda - zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowych 

– przekazuje samorządowi województwa dotację celową 

z przeznaczeniem na pokrycie przewoźnikom/opera-

torom publicznego transportu strat z tytułu stosowania 

ulg w cenach biletów.

- Przepisy prawne uniemożliwiają wojewodzie przekaza-

nie wyższej dotacji celowej z przeznaczeniem na dopłaty 

przewoźnikom do sprzedanych biletów autobu-

sowych – poinformowała Bożena Goldamer – Kapała, 

dyrektor Wydziału Infrastruktury w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim.

Gminny Zakład Komunikacyjny powoli wychodzi na prostą

W trudnej sytuacji w pierwszych tygodniach 

epidemii COVID-19 znalazł się Gminny Zakład 

Komunikacyjny w Rędzinach. Zamknięcie szkół, 

apele do mieszkańców o pozostanie w domach oraz 

unikanie komunikacji zbiorowej, doprowadziły do 

drastycznego spadku liczby pasażerów i co za tym 

idzie wpływów z biletów. Na szczęście jest już lepiej, 

a przetrwać udało się m.in. dzięki dodatkowemu 

wsparciu ze strony gminy.

Od początku epidemii przychody GZK drastycznie 

spadły w porównaniu do okresu wcześniejszego. Jak 

informowaliśmy w kwietniu, według szacunków o ok. 80 

proc. zmniejszyła się liczba osób korzystających 

z gminnego transportu. Zresztą podobna sytuacja miała 

miejsce w przypadku innych zakładów komunikacyjnych 

lub organizatorów transportu zbiorowego.

 

Pozostali właściwie tylko pasażerowie, którzy autobu-

sem muszą dostać się do pracy. Ponadto, obowiązujące 

wówczas ustawowo ograniczenie dotyczące maksy-

malnej liczby pasażerów w autobusie do połowy miejsc 

siedzących, czyniło komunikację gminną trudniejszą 

w realizacji. GZK próbował ciąć koszty, dokonując 

redukcji w rozkładzie jazdy, ale w ten sposób tylko 

częściowo był w stanie ograniczyć skutki drastycznego 

spadku wpływów ze sprzedaży biletów.

– Nasz zakład utracił miesięcznie przychody w wysokości 

co najmniej 65 tys. zł z tytułu sprzedaży biletów 

miesięcznych (z uwzględnieniem dopłaty z Urzędu 

Marszałkowskiego) oraz 35 tys. zł z tytułu sprzedaży 

biletów jednorazowych. Przychód spadł więc o 100 tys. 

zł. w skali 1 miesiąca – wyliczał Adam Wolski, kierownik 

GZK. – Wszystkie koszty stałe pozostają bez zmian, poza 

kosztami paliwa, które poprzez zmianę rozkładu jazdy 

na „tymczasowy” uda się nieco ograniczyć – dodał.  

swojej sprawy:

Sytuacja wraca do normy, podwójna dotacja z gminy

Pod koniec kwietnia rząd rozpoczął jednak proces 

odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń, co 

niedługo później przełożyło się także na mniej 

rygorystyczne ograniczenia w komunikacji publicznej 

(najpierw 30 proc. sumy miejsc siedzących i stojących, 

od początku czerwca natomiast już 50 proc.). Od kilku 

tygodni liczba pasażerów systematycznie wzrasta, dzięki 

czemu możliwa stała się z początkiem czerwca zmiana 

rozkładu jazdy, polegająca m.in. na uruchomieniu 

dodatkowych kursów. 

- Daleko jeszcze wprawdzie od normalności, ale na 
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Odpowiedź ze strony Ministerstwa Finansów okazała się 

znacznie bardziej obszerna, ale sprowadziła się głównie 

do zestawienia przyjętych z powodu kryzysu rozwiązań 

usprawniających wykonywanie budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego ( JST) i uelastyczniających 

reguły fiskalne obowiązujące w samorządach. 

- Ponadto w dniu  20 maja br. Rada Ministrów przyjęła 

projekt ustawy  o dopłatach do oprocentowania  

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 

płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19  oraz o zmianie niektórych innych

ustaw, w którym zostały wprowadzone kolejne 

ułatwienia w funkcjonowaniu JST – zauważył Marek 

Wiewióra, dyrektor Departamentu Finansów Samo-

rządu Terytorialnego w MF. 

W tym zakresie wymienił m.in. uelastycznienie w 2020 r. 

wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu JST 

dodatkowo o wartość planowanego ubytku w docho-

dach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, czy 

zwiększenie możliwości JST do spłaty zadłużenia. 

O docelowej pomocy finansowej dla GZK resort jednak 

nie wspomniał. 

Funkcjonowanie przedszkoli w okresie wakacyjnym

Dwie placówki przedszkolne, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Rędziny, będą dyżurowały 

w tegoroczne wakacje. Przedszkole wchodzące w skład 

ZSP Rudniki będzie czynne w lipcu, to przy ZSP nr 2 

w Rędzinach natomiast w sierpniu. Niezbędne 

dokumenty trzeba było złożyć do 26 czerwca.

Decyzją organu prowadzącego, czyli Urzędu Gminy 

Rędziny, 25 maja rozpoczął się proces wznawiania 

działalności przedszkoli zgodnie z wytycznymi GIS,

w zaostrzonym reżimie sanitarnym dotyczącym 

zarówno wychowanków, rodziców, pracowników, jak

i organizacji przestrzeni sal dydaktycznych.

Część naszych przedszkoli – przy zachowaniu rygorów 

sanitarnych – będzie także działać w okresie wakacyj-

nym. Przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rudnikach będzie dyżurować przez 

cały lipiec, z kolei przedszkole będące częścią Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach czynne 

będzie w sierpniu. 

Od 15 do 16 czerwca trwała rekrutacja do przedszkoli na 

okres wakacyjny. Rodzice/opiekunowie musieli w tym 

przedziale czasowym wypełnić i przesłać drogą mailową 

lub złożyć w sekretariatach ZSP Rudniki i ZSP nr 2

w Rędzinach (godz. 8.00-13.00): deklarację o uczęszcza-

niu dziecka do przedszkola, oświadczenie oraz klauzulę 

informacyjną wraz ze zgodą na pomiar temperatury 

ciała u dziecka wykazującego niepokojące objawy 

(załączamy je poniżej). 

Zostały opracowane procedury bezpiecznego pobytu 

w Gminnym Przedszkolu w Rędzinach i Gminnym 

Przedszkolu w Rudnikach zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Są one zamiesz-

czone na stronach internetowych  zsp2redziny.pl  oraz

zsprudniki.edupage.org. Wszyscy rodzice/opieku-

nowie powinni się z nimi zapoznać.

fot. pexels
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pewno jest lepiej niż było pod koniec marca czy 

w kwietniu. Mam nadzieję, że najgorsze już za nami. 

Z optymizmem patrzymy w przyszłość - stwierdził 

ostatnio Adam Wolski.

Najtrudniejszy okres udało się przetrwać m.in. dzięki 

większej pomocy finansowej ze strony gminy. 

- GZK dostaje co miesiąc podwójną kwotę dotacji, ma to 

przełożenie na finanse gminy i późniejsze inwestycje, 

których może być mniej. Najważniejsze jednak jest to by 

utrzymać nasz gminny zakład, z którego rocznie blisko 

1 milion pasażerów – skomentował wójt gminy Rędziny 

Paweł Militowski.

Właśnie dlatego już na początku wiosny gmina i GZK 

wystąpiły z apelem do rządu, wojewody i parlamen-

tarzystów w sprawie udzielenia wsparcia finansowego 

z budżetu państwa, które umożliwiłoby pokrycie 

przynajmniej części poniesionych strat. 

Wojewoda i ministerstwo nie pomogą

W maju do urzędu gminy dotarły odpowiedzi, których 

udzielił Urząd Wojewódzki w Katowicach i Ministerstwo 

Finansów. Niestety wynika z nich, że na pomoc finan-

sową zakład nie ma co liczyć.

Wojewoda - zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowych 

– przekazuje samorządowi województwa dotację celową 

z przeznaczeniem na pokrycie przewoźnikom/opera-

torom publicznego transportu strat z tytułu stosowania 

ulg w cenach biletów.

- Przepisy prawne uniemożliwiają wojewodzie przekaza-

nie wyższej dotacji celowej z przeznaczeniem na dopłaty 

przewoźnikom do sprzedanych biletów autobu-

sowych – poinformowała Bożena Goldamer – Kapała, 

dyrektor Wydziału Infrastruktury w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim.

Gminny Zakład Komunikacyjny powoli wychodzi na prostą

W trudnej sytuacji w pierwszych tygodniach 

epidemii COVID-19 znalazł się Gminny Zakład 

Komunikacyjny w Rędzinach. Zamknięcie szkół, 

apele do mieszkańców o pozostanie w domach oraz 

unikanie komunikacji zbiorowej, doprowadziły do 

drastycznego spadku liczby pasażerów i co za tym 

idzie wpływów z biletów. Na szczęście jest już lepiej, 

a przetrwać udało się m.in. dzięki dodatkowemu 

wsparciu ze strony gminy.

Od początku epidemii przychody GZK drastycznie 

spadły w porównaniu do okresu wcześniejszego. Jak 

informowaliśmy w kwietniu, według szacunków o ok. 80 

proc. zmniejszyła się liczba osób korzystających 

z gminnego transportu. Zresztą podobna sytuacja miała 

miejsce w przypadku innych zakładów komunikacyjnych 

lub organizatorów transportu zbiorowego.

 

Pozostali właściwie tylko pasażerowie, którzy autobu-

sem muszą dostać się do pracy. Ponadto, obowiązujące 

wówczas ustawowo ograniczenie dotyczące maksy-

malnej liczby pasażerów w autobusie do połowy miejsc 

siedzących, czyniło komunikację gminną trudniejszą 

w realizacji. GZK próbował ciąć koszty, dokonując 

redukcji w rozkładzie jazdy, ale w ten sposób tylko 

częściowo był w stanie ograniczyć skutki drastycznego 

spadku wpływów ze sprzedaży biletów.

– Nasz zakład utracił miesięcznie przychody w wysokości 

co najmniej 65 tys. zł z tytułu sprzedaży biletów 

miesięcznych (z uwzględnieniem dopłaty z Urzędu 

Marszałkowskiego) oraz 35 tys. zł z tytułu sprzedaży 

biletów jednorazowych. Przychód spadł więc o 100 tys. 

zł. w skali 1 miesiąca – wyliczał Adam Wolski, kierownik 

GZK. – Wszystkie koszty stałe pozostają bez zmian, poza 

kosztami paliwa, które poprzez zmianę rozkładu jazdy 

na „tymczasowy” uda się nieco ograniczyć – dodał.  

swojej sprawy:

Sytuacja wraca do normy, podwójna dotacja z gminy

Pod koniec kwietnia rząd rozpoczął jednak proces 

odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń, co 

niedługo później przełożyło się także na mniej 

rygorystyczne ograniczenia w komunikacji publicznej 

(najpierw 30 proc. sumy miejsc siedzących i stojących, 

od początku czerwca natomiast już 50 proc.). Od kilku 

tygodni liczba pasażerów systematycznie wzrasta, dzięki 

czemu możliwa stała się z początkiem czerwca zmiana 

rozkładu jazdy, polegająca m.in. na uruchomieniu 

dodatkowych kursów. 

- Daleko jeszcze wprawdzie od normalności, ale na 
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Odpowiedź ze strony Ministerstwa Finansów okazała się 

znacznie bardziej obszerna, ale sprowadziła się głównie 

do zestawienia przyjętych z powodu kryzysu rozwiązań 

usprawniających wykonywanie budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego ( JST) i uelastyczniających 

reguły fiskalne obowiązujące w samorządach. 

- Ponadto w dniu  20 maja br. Rada Ministrów przyjęła 

projekt ustawy  o dopłatach do oprocentowania  

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 

płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19  oraz o zmianie niektórych innych

ustaw, w którym zostały wprowadzone kolejne 

ułatwienia w funkcjonowaniu JST – zauważył Marek 

Wiewióra, dyrektor Departamentu Finansów Samo-

rządu Terytorialnego w MF. 

W tym zakresie wymienił m.in. uelastycznienie w 2020 r. 

wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu JST 

dodatkowo o wartość planowanego ubytku w docho-

dach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, czy 

zwiększenie możliwości JST do spłaty zadłużenia. 

O docelowej pomocy finansowej dla GZK resort jednak 

nie wspomniał. 

Funkcjonowanie przedszkoli w okresie wakacyjnym

Dwie placówki przedszkolne, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Rędziny, będą dyżurowały 

w tegoroczne wakacje. Przedszkole wchodzące w skład 

ZSP Rudniki będzie czynne w lipcu, to przy ZSP nr 2 

w Rędzinach natomiast w sierpniu. Niezbędne 

dokumenty trzeba było złożyć do 26 czerwca.

Decyzją organu prowadzącego, czyli Urzędu Gminy 

Rędziny, 25 maja rozpoczął się proces wznawiania 

działalności przedszkoli zgodnie z wytycznymi GIS,

w zaostrzonym reżimie sanitarnym dotyczącym 

zarówno wychowanków, rodziców, pracowników, jak

i organizacji przestrzeni sal dydaktycznych.

Część naszych przedszkoli – przy zachowaniu rygorów 

sanitarnych – będzie także działać w okresie wakacyj-

nym. Przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rudnikach będzie dyżurować przez 

cały lipiec, z kolei przedszkole będące częścią Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach czynne 

będzie w sierpniu. 

Od 15 do 16 czerwca trwała rekrutacja do przedszkoli na 

okres wakacyjny. Rodzice/opiekunowie musieli w tym 

przedziale czasowym wypełnić i przesłać drogą mailową 

lub złożyć w sekretariatach ZSP Rudniki i ZSP nr 2

w Rędzinach (godz. 8.00-13.00): deklarację o uczęszcza-

niu dziecka do przedszkola, oświadczenie oraz klauzulę 

informacyjną wraz ze zgodą na pomiar temperatury 

ciała u dziecka wykazującego niepokojące objawy 

(załączamy je poniżej). 

Zostały opracowane procedury bezpiecznego pobytu 

w Gminnym Przedszkolu w Rędzinach i Gminnym 

Przedszkolu w Rudnikach zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Są one zamiesz-

czone na stronach internetowych  zsp2redziny.pl  oraz

zsprudniki.edupage.org. Wszyscy rodzice/opieku-

nowie powinni się z nimi zapoznać.

fot. pexels
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27 maja 1990 roku przeprowadzone zostały pierwsze 

wolne wybory samorządowe w Polsce po II wojnie 

światowej. W związku z 30-leciem polskiej samorzą-

dności wójt gminy Rędziny Paweł Militowski składa 

serdecznie podziękowania wszystkim osobom, 

które przez te trzy dekady przyczyniły się do rozwoju 

naszej małej ojczyzny. 

Jednostki samorządu terytorialnego funkcjonowały już 

w XX-leciu międzywojennym i pierwszych latach Polski 

Ludowej, ale w 1950 r. zostały zniesione i zastąpione 

radami narodowymi, uzależnionymi od władz central-

nych. Dopiero 8 marca 1990 r. uchwalona została przez 

Sejm RP Ustawa o samorządzie terytorialnym, 

przywracająca w Polsce samorządność, a 27 maja 1990 

r. odbyły się pierwsze wybory samorządowe, wówczas 

obejmujące tylko szczebel gminny. 

  30-lecie polskiej samorządności
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 – firma „BIS” z Częstochowy – dostarczyła już 

zamówione przez urząd 20 laptopów z oprogra-

mowaniem i my-szkami, które rozdysponowano między 

wszystkie podlegające gminie placówki oświatowe (po

4 laptopy dla każdej z pięciu). 

W maju urząd gminy wystąpił także z wnioskiem o pie-

niądze w ramach kontynuacji programu pomocowego 

- pod nazwą „Zdalna szkoła plus”. Tym razem ogólna 

pula była nieco mniejsza, więc i dla naszego samorządu 

przewidziano mniejszą kwotę – 55 tys. zł. Środki te 

pozwolą na zakup 19 następnych laptopów z opro-

gramowaniem. Urząd gminy rozstrzygnął już konkurs 

ofert na ich dostawę. Zwycięzcą okazała się ta sama 

firma, która wygrała pierwsze postępowanie. Dostawa 

19 laptopów powinna nastąpić niebawem.

Laptopy dla naszych szkół już dotarły

Do Urzędu Gminy Rędziny dotarło już 20 laptopów 

z myszkami i oprogramowaniem, zakupionych 

dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach 

rządowego programu „Zdalna szkoła”. Niebawem 

będą kolejne.

Szkoły dla których organem prowadzącym jest gmina 

Rędziny, rozpoczęły realizację zdalnego nauczania już 

w połowie marca, wkrótce po ogłoszeniu przez rząd 

stanu zagrożenia epidemicznego. 25 marca – zgodnie

z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej 

Dariusza Piontkowskiego - nauka przez internet stała się 

natomiast obowiązkiem wszystkich polskich szkół.

 

W związku z sygnałami płynącymi ze strony wielu 

samorządowców, nauczycieli i dyrektorów placówek 

oświatowych, a także rodziców,  zwracających uwagę, że 

brakuje odpowiedniego sprzętu do realizacji tego 

obowiązku, a jego nabycie wymaga sporych nakładów 

finansowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiły projekt wsparcia 

dla samorządów pn. „Zdalna szkoła”. W jego ramach 

można było uzyskać środki finansowe na zakup 

komputerów, laptopów czy tabletów dla uczniów i na-

uczycieli w określonych przez stronę rządową dla 

poszczególnych samorządów kwotach. 

Gmina Rędziny mogła starać się o 60 tys. zł i tak też uczy-

niła. Zwycięzca konkursu ofert na dostawę sprzętu

UWAGA NA OSZUSTÓW

JW związku z doniesieniami, że na terenie naszej gminy 

grasują oszuści, usiłujący wyłudzać pieniądze metodą 

„na wnuczka”, uczulamy wszystkich mieszkańców i ape-

lujemy o ostrożność. Prosimy również, aby każdą próbę 

wyłudzenia lub przypadek rozmowy telefonicznej,

Trzeba podkreślić, że były to pierwsze w pełni demo-

kratyczne wybory przeprowadzone w Polsce po 1989 r., 

ponieważ te z 4 czerwca 1989 r., podczas których został 

wyłoniony tzw. Sejm Kontraktowy, uznaje się za 

demokratyczne jedynie częściowo. Ostatnie 30 lat 

uznaje się za jeden z najlepszych okresów w historii 

Polski, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się 

praca jednostek samorządu terytorialnego. 

Z okazji 30-lecia polskiej samorządności wójt gminy 

Rędziny Paweł Militowski składa serdecznie podzię-

kowania wszystkim osobom, które przez te trzy dekady 

przyczyniły się do rozwoju naszej małej ojczyzny, czyli: 

radnym wszystkich kadencji, poprzednim wójtom i ich 

zastępcom, pracownikom urzędu i podlegających mu 

jednostek, sołtysom i członkom rad sołeckich oraz  

mieszkańcom. Każdy z nich bowiem dołożył swoją 

cegiełkę do budowy samorządu, dzięki działaniu którego 

mogliśmy się znaleźć tu gdzie jesteśmy.

Niewielu mogło w 1990 roku spodziewać się, że 

mieszkańcy uzyskają powszechny dostęp do sieci wodo-

ciągowej, kanalizacyjnej, będą mogli korzystać 

z asfaltowych i oświetlonych dróg, chodników i ścieżek 

rowerowych, nowoczesnych obiektów sportowych i bu-

dynków szkolnych. A wspólnymi siłami udało się o tego 

doprowadzić.  

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę jak wiele do 

zrobienia jeszcze pozostało, dlatego nie mamy zamiaru 

spoczywać na laurach. Będziemy dalej robili co w naszej 

mocy, podejmowali starania i realizowali inwestycje, 

które sprawią, że nasza mała ojczyzna w jeszcze 

większym stopniu będzie miejscem, w którym dobrze 

żyje się zarówno młodszym, jak i starszym, do którego

z przyjemnością się wraca oraz gdzie chętnie osiedlają 

się kolejne rodziny – mówi wójt Paweł Militowski. 

podczas której osoba dzwoniąca podaje się za członka 

rodziny i prosi o pomoc finansową, natychmiast zgłaszać 

Komisariatowi Policji w Kłomnicach. Można to zrobić 

dzwoniąc pod numer tel.: 
478580810.
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nych. Dopiero 8 marca 1990 r. uchwalona została przez 
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 – firma „BIS” z Częstochowy – dostarczyła już 

zamówione przez urząd 20 laptopów z oprogra-

mowaniem i my-szkami, które rozdysponowano między 

wszystkie podlegające gminie placówki oświatowe (po

4 laptopy dla każdej z pięciu). 

W maju urząd gminy wystąpił także z wnioskiem o pie-

niądze w ramach kontynuacji programu pomocowego 

- pod nazwą „Zdalna szkoła plus”. Tym razem ogólna 

pula była nieco mniejsza, więc i dla naszego samorządu 

przewidziano mniejszą kwotę – 55 tys. zł. Środki te 

pozwolą na zakup 19 następnych laptopów z opro-

gramowaniem. Urząd gminy rozstrzygnął już konkurs 

ofert na ich dostawę. Zwycięzcą okazała się ta sama 

firma, która wygrała pierwsze postępowanie. Dostawa 

19 laptopów powinna nastąpić niebawem.

Laptopy dla naszych szkół już dotarły

Do Urzędu Gminy Rędziny dotarło już 20 laptopów 

z myszkami i oprogramowaniem, zakupionych 

dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach 

rządowego programu „Zdalna szkoła”. Niebawem 

będą kolejne.

Szkoły dla których organem prowadzącym jest gmina 

Rędziny, rozpoczęły realizację zdalnego nauczania już 

w połowie marca, wkrótce po ogłoszeniu przez rząd 

stanu zagrożenia epidemicznego. 25 marca – zgodnie

z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej 

Dariusza Piontkowskiego - nauka przez internet stała się 

natomiast obowiązkiem wszystkich polskich szkół.
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samorządowców, nauczycieli i dyrektorów placówek 

oświatowych, a także rodziców,  zwracających uwagę, że 
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komputerów, laptopów czy tabletów dla uczniów i na-

uczycieli w określonych przez stronę rządową dla 

poszczególnych samorządów kwotach. 

Gmina Rędziny mogła starać się o 60 tys. zł i tak też uczy-

niła. Zwycięzca konkursu ofert na dostawę sprzętu

UWAGA NA OSZUSTÓW

JW związku z doniesieniami, że na terenie naszej gminy 

grasują oszuści, usiłujący wyłudzać pieniądze metodą 

„na wnuczka”, uczulamy wszystkich mieszkańców i ape-

lujemy o ostrożność. Prosimy również, aby każdą próbę 
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Polski, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się 

praca jednostek samorządu terytorialnego. 
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Rędziny Paweł Militowski składa serdecznie podzię-

kowania wszystkim osobom, które przez te trzy dekady 

przyczyniły się do rozwoju naszej małej ojczyzny, czyli: 

radnym wszystkich kadencji, poprzednim wójtom i ich 

zastępcom, pracownikom urzędu i podlegających mu 

jednostek, sołtysom i członkom rad sołeckich oraz  

mieszkańcom. Każdy z nich bowiem dołożył swoją 

cegiełkę do budowy samorządu, dzięki działaniu którego 

mogliśmy się znaleźć tu gdzie jesteśmy.

Niewielu mogło w 1990 roku spodziewać się, że 

mieszkańcy uzyskają powszechny dostęp do sieci wodo-

ciągowej, kanalizacyjnej, będą mogli korzystać 

z asfaltowych i oświetlonych dróg, chodników i ścieżek 

rowerowych, nowoczesnych obiektów sportowych i bu-

dynków szkolnych. A wspólnymi siłami udało się o tego 

doprowadzić.  

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę jak wiele do 

zrobienia jeszcze pozostało, dlatego nie mamy zamiaru 

spoczywać na laurach. Będziemy dalej robili co w naszej 

mocy, podejmowali starania i realizowali inwestycje, 

które sprawią, że nasza mała ojczyzna w jeszcze 
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żyje się zarówno młodszym, jak i starszym, do którego

z przyjemnością się wraca oraz gdzie chętnie osiedlają 
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podczas której osoba dzwoniąca podaje się za członka 

rodziny i prosi o pomoc finansową, natychmiast zgłaszać 

Komisariatowi Policji w Kłomnicach. Można to zrobić 

dzwoniąc pod numer tel.: 
478580810.
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Samorządowe finanse w kryzysie

O zbliżającym się kryzysie w finansach samorządów 

lokalnych, ale przede wszystkim o tym, jaki może on 

mieć wpływ na nasze codzienne życie, rozmawiali 

podczas wczorajszej wideokonferencji prasowej 

samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin

i Powiatów, do którego należy także gmina Rędziny. 

W konferencji wzięli udział: Piotr Kuczera - przewo-

dniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent 

Rybnika; Krzysztof Matyjaszczyk - wiceprzewodniczący 

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent 

Częstochowy; Krystian Grzesica - burmistrz Bierunia 

oraz Jan Maciej Czajkowski - ekspert Związku Miast 

Polskich, autor raportu dotyczącego ogólnej sytuacji 

finansowej z woj. śląskiego, opracowanego na zlecenie 

ŚZGiP. 

Uczestnicy wideokonferencji mówili m.in. aktualną 

kondycję finansową gmin i powiatów w województwie 

śląskim. Nastąpiło to w odniesieniu do raportu 

dotyczącego ogólnej sytuacji finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego (jst) z województwa 

śląskiego, który został przygotowany na zlecenie 

naszego związku m.in. w odwołaniu do wskaźników 

związanych z samodzielnością i bezpieczeństwem 

finansowym jst. Przedstawiono możliwe konsekwencje 

wynikające z kryzysu samorządowych finansów dla 

dalszego, sprawnego funkcjonowania wspólnot 

lokalnych.

- Z wniosków wyrażonych pod koniec konferencji 

wyłania się niepokojąca diagnoza - w świetle 

dotychczasowych, wstępnych danych finansowych 

wspólnotom lokalnym grozi pogorszenie standardu 

życia, który został wypracowany w ciągu trzech dekad. 

Na standard, czyli jakość naszego życia w miastach, 

gminach i powiatach, składają się usługi publiczne 

i lokalne inwestycje. Niestety jedne i drugie w dotychcza-

sowej formie mogą być zagrożone, w tym roku i latach 

kolejnych – podsumował ŚZGiP. 

Związek zwrócił uwagę, że problemy finansowe 

samorządów zaczęły się już w 2018 r., co wynikało ze 

zwiększonych wydatków związanych z oświatą, ale też 

wzrostu cen energii czy innych produktów na rynku, 

które w ramach realizowanych zadań kupowały samo-

rządy. W ubiegłym roku natomiast doszły do tego 

zmiany w podatku PIT, które również uszczupliły stronę 

dochodową w samorządowych budżetach. Mniejsze do-

chody nie zostały zrekompensowane przez rząd, mimo 

licznych apeli w tej sprawie. A w tym roku do listy ob-

ciążeń finansowych trzeba dopisać trwającą epidemię.

W kwietniu 2019 r. wszystkie samorządy lokalne 

województwa śląskiego otrzymały z tytułu udziału 

w podatku PIT 624 mln zł, w kwietniu 2020 r. było to 

natomiast tylko 370 mln zł. To spadek na poziomie aż 

około 40 proc.

- Niezależnie od zbliżającego się kryzysu, samorządy 

lokalne chcą odpowiedzialnie,  kompleksowo, 

profesjonalnie i długofalowo zaspokajać potrzeby 

mieszkańców. Dlatego już teraz szukają praktycznych 

rozwiązań, które mogą poprawić stan ich finansów. 
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Jeśli uda się w wyznaczonym terminie doprowadzić do 

końca prace remontowe i termomodernizacyjne 

w budynku przy ul. Miłosza 5 w Rędzinach, od września 

będzie tam funkcjonował Dom dla Dzieci „Promyk”, 

stanowiący filię Domu Dziecka w Chorzenicach. Dyrekcja 

zapewnia, że wychowankowie będą pod pełnym 

nadzorem.

Właścicielem zarówno Domu Dziecka w Chorzenicach, 

jak i jego filii, nie jest gmina Rędziny, ale powiat 

częstochowski. 26 marca 2020 r. Rada Powiatu 

Częstochowskiego przyjęła uchwałę w sprawie 

utworzenia nowej opiekuńczo – wychowawczej placówki 

typu socjalizacyjnego przeznaczonej dla 14 wycho-

wanków na nieruchomości, którą samorząd pozyskał od 

Skarbu Państwa. Starostwo Powiatowe w Częstochowie 

podkreśla, że przez dwa tygodnie (11 – 24 marca) projekt 

uchwały był poddany konsultacjom społecznym, ale nie 

wniesiono żadnych uwag i opinii.

 

Powiat częstochowski prowadzi obecnie pięć placówek 

opiekuńczo – wychowawczych – dwie na terenie gminy 

Kłomnice, dwie na terenie Częstochowy oraz jedną 

w gminie Blachownia. 

- Znajdują się one w bliskim sąsiedztwie mieszkańców 

danego terenu. Dotychczas nie zgłoszono żadnych skarg 

związanych z działalnością tych placówek – zapewnił 

w piśmie do wójta Pawła Militowskiego członek zarządu 

powiat Henryk Kasiura.   

Według członków zarządu powiatu nie ma się jednak

 

czego obawiać. Podobnego zdania jest dyrektor Domu 

Dziecka w Chorzenicach Wojciech Główczyński.  

- W „Promyku” będzie mogło przebywać maksymalnie 

14 dzieci, ale w rzeczywistości będzie to tylko 7-8 osób. 

Niektórzy już studiują, więc będą się pojawiali tylko 

w weekendy. Wszyscy będą pod stałą opieką i nadzorem 

wychowawców – poinformował Wojciech Główczyński.

Dyrektor przyznaje, że wychowankowie - jak wszystkie 

dzieci - czasem psocą i sprawiają kłopoty, ale jak dotąd 

chorzenicka placówka (której podlegać będzie 

rędzińska) nie miała większych problemów, a działa już 

od 70 lat. 

- Dla nas otwarcie filii to też nowa sytuacja, zrobimy 

jednak co tylko się da, żeby mieszkańcy nie odczuli 

żadnych negatywnych skutków funkcjonowania tej 

placówki. Mamy nadzieję, że współpraca będzie się 

układała bardzo dobrze – powiedział dyrektor 

Główczyński. 

Przy ul. Miłosza będzie działał Dom dla Dzieci „Płomyk”

Ich wypracowanie w dialogu ze stroną rządową - ze 

względu na trudną sytuację wszystkich sektorów 

w naszym kraju - nie będzie łatwe – przyznał śląski 

związek. Samorządowcy z województwa śląskiego 

podkreślili, że czeka nas - zarówno samorządowców, jak  

mieszkańców - wiele indywidualnych i wspólnych 

wyzwań. 

- Tydzień temu świętowaliśmy 30. rocznicę odbudowy 

samorządu lokalnego i podkreślaliśmy, że ten lokalny 

świat przeobraziliśmy razem. Teraz razem musimy 

walczyć o to, aby ten lokalny krajobraz się nie zmienił – 

zaznaczyli.  

Źródło: Śląski Związek Gmin i Powiatów

fot. pexels
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związanych z samodzielnością i bezpieczeństwem 

finansowym jst. Przedstawiono możliwe konsekwencje 

wynikające z kryzysu samorządowych finansów dla 

dalszego, sprawnego funkcjonowania wspólnot 

lokalnych.

- Z wniosków wyrażonych pod koniec konferencji 

wyłania się niepokojąca diagnoza - w świetle 

dotychczasowych, wstępnych danych finansowych 

wspólnotom lokalnym grozi pogorszenie standardu 

życia, który został wypracowany w ciągu trzech dekad. 

Na standard, czyli jakość naszego życia w miastach, 

gminach i powiatach, składają się usługi publiczne 

i lokalne inwestycje. Niestety jedne i drugie w dotychcza-

sowej formie mogą być zagrożone, w tym roku i latach 

kolejnych – podsumował ŚZGiP. 

Związek zwrócił uwagę, że problemy finansowe 

samorządów zaczęły się już w 2018 r., co wynikało ze 

zwiększonych wydatków związanych z oświatą, ale też 

wzrostu cen energii czy innych produktów na rynku, 

które w ramach realizowanych zadań kupowały samo-

rządy. W ubiegłym roku natomiast doszły do tego 

zmiany w podatku PIT, które również uszczupliły stronę 

dochodową w samorządowych budżetach. Mniejsze do-

chody nie zostały zrekompensowane przez rząd, mimo 

licznych apeli w tej sprawie. A w tym roku do listy ob-

ciążeń finansowych trzeba dopisać trwającą epidemię.

W kwietniu 2019 r. wszystkie samorządy lokalne 

województwa śląskiego otrzymały z tytułu udziału 

w podatku PIT 624 mln zł, w kwietniu 2020 r. było to 
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- Niezależnie od zbliżającego się kryzysu, samorządy 

lokalne chcą odpowiedzialnie,  kompleksowo, 

profesjonalnie i długofalowo zaspokajać potrzeby 

mieszkańców. Dlatego już teraz szukają praktycznych 

rozwiązań, które mogą poprawić stan ich finansów. 
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fot. pexels
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Przetarg na odbiór odpadów komunalnych

Z końcem sierpnia kończy się zawarta na 12 

miesięcy umowa z firmą PZOM Strach. Urząd 

Gminy Rędziny ogłosił już przetarg w celu 

wyłonienia odbiorcy śmieci na kolejny rok.

I wygląda na to, że wykonawca się nie zmieni, 

ale jego usługi będą znacznie droższe. 

Przypomnijmy. Podpisana w 2018 roku umowa z wyło-

nionym 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 mieszkań-

ców rozpoczęła 2 września 2019 r. i będzie to robić do 

końca sierpnia 2020 roku. Dwuletnia umowa z poprzed-

nim 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). Gmina już wiosną 

ogłosiła przetarg na realizację kolejnej umowy. Niepokój 

był duży, ponieważ sytuacja na rynku odpadowym jest 

trudna i ceny wciąż rosną. 

A Rada Gminy Rędziny już we wrześniu 2019 r. 

zmuszona była podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia 

stawek za odbiór odpadów komunalnych – z przyczyn 

niezależnych od samorządu. Od 1 października wynoszą 

one – 18 zł od mieszkańca jeśli śmieci zbierane są w spo-

sób selektywny oraz 36 zł jeżeli nie są segregowane.

 

- Z przerażeniem obserwujemy lawinowy wzrost cen na 

rynku gospodarowania odpadami. Gmina w obecnej 

sytuacji jest bezsilna. Niestety istnieje obawa, że i u nas 

stawki znów ulegną zwiększeniu z przyczyn całkowicie 

niezależnych od urzędu i radnych. Mamy nadzieję,

 że firmy zaproponują nam niższe kwoty niż dotychczas,

że będzie taniej, chodź mamy świadomość, że to 

    

pobożne życzenia – skomentował wójt gminy Rędziny 

Paweł Militowski.

Wpłynęła tylko jednak oferta – obecnego wykonawcy 

PZOM Strach – opiewająca na kwotę niespełna 2,7 mln zł. 

A ponieważ nowa umowa będzie znów na rok, dosko-

nale widać jak w ostatnich miesiącach ceny poszły do 

góry. Różnica między aktualną ofertą PZOM Strach, 

a tą sprzed roku wynosi ok. 1 mln zł. Pocieszające jest to, 

że cena zaproponowana za odbiór 1 Tony odpadów jest 

tańsza niż w jednej z gmin sąsiednich, która otworzyła 

przetarg nieznaczne wcześniej.

Na znaczne zwiększenie kosztów utrzymania gospo-

darki śmieciowej wpływ ma kilka czynników. Pierwszy to 

wzrost wysokości tzw. opłaty marszałkowskiej za 

składowanie śmieci. Więcej kosztuje też przetwarzanie 

odpadów (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpa-

dów 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 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 bilan-

sować, a więc nie można na niej ani zarabiać, ani do niej 

dokładać. W świetle sytuacji panującej na rynku, samo-

rządy nie mają więc wyboru i muszą podwyższać stawki 

za odbiór. Dzieje się to w całej Polsce. Czy znowu okaże 

się to konieczne w naszej gminie, a jeśli tak, to o ile? Do 

tego tematu wrócimy po podpisaniu umowy i po 

analizie.

GOPS: terminy składania wniosków w 2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach 

informuje, że skorzystanie ze świadczenia „Dobry 

Start", zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zbliżają-

cym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia 

nowego wniosku.

 

W formie elektronicznej będzie to możliwe już od 1 lipca 

br. natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia br. Od 

1 lipca wnioski można złożyć elektronicznie za pomocą: 

• ministerialnego Portalu lnformacyjno-Usługowego    

   Emp@tia, 

• bankowości elektronicznej, 

• PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS, 

• ePUAP - elektronicznej Platformy Usług Administracji   

  Publicznej. 

Od 1 sierpnia wypełnione wnioski można złożyć: 

•  osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   

   Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7, 

•  drogą pocztowa na adres: Gminny Ośrodek Pomocy 
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Przedszkolaki podziękowały wszystkim z „pierwszej

linii frontu”

Większość naszego społeczeństwa unika ewentualnego 

zakażenia koronawirusem, zgodnie z zaleceniami władz 

izolując się w swoich domach i  do minimum 

ograniczając aktywność poza nimi. Z drugiej strony jest 

jednak również wiele osób, które z racji pełnionych 

funkcji i wykonywanych zawodów codziennie ponoszą 

ryzyko, stykając się nierzadko z osobami chorymi lub po 

prostu mając w pracy kontakt z dużymi grupami ludzi. 

A wszystko po to, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie czy 

też móc zaopatrzyć się w niezbędny do życia produkty. 

Właśnie takim osobom postanowiły podziękować dzieci 

z przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach. 

- Włożyły dużo serca w przygotowanie każdej laurki 

stworzonej z myślą o wszystkich, którzy niosą nam 

pomoc. Przedszkolaki za pomocą farb, flamastrów 

i kredek okazały swoją wdzięczność dla wszystkich 

przedstawicieli personelu medycznego, lekarzy, 

pielęgniarek, sanitariuszy, ratowników, a także 

policjantów, strażaków, żołnierzy i handlowców. 

DZIĘKUJEMY! – czytamy na stronie internetowej ZSP nr 2.

   Społecznej w Rędzinach, ul. Mickiewicza 7, 42- 242

   Rędziny,

Wnioski o świadczenie „Dobry Start" będą przyjmowane 

najpóźniej do dnia 30 listopada. Wnioski złożone po 

upływie tego terminu pozostawione będą bez rozpa-

trzenia. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje 

wypłatę świadczenia we wrześniu. W przypadku 

wniosków złożonych w okresie od września do listopada 

ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start" oraz 

wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia 

złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. 

W nowym okresie zasiłkowym do wyliczenia dochodu 

rodziny (do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz 

do funduszu alimentacyjnego) będą brane pod uwagę 

dochody z roku 2019. Pod uwagę będą brane również 

wszelkie zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, które 

nastąpiły po 2019 r. takie jak utrata oraz uzyskanie 

nowego dochodu przez członka rodziny.

Poniższe zdjęcia prezentują efekty starań dzieci.

fot. pexels
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Przetarg na odbiór odpadów komunalnych
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Przedszkolaki podziękowały wszystkim z „pierwszej
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 1) Uczestnikom konkursu świątecznego nie można było 

odmówić pomysłowości. Brayan zastosował w swoich 

pracach nakrętki (Fot. GOK Facebook)
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Konkursy online w okresie zawieszenia

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka 

w Rędzinach w czasie ograniczonej działalności 

związanej z COViD-19 organizowały konkursy online.

 

Jednym z nich był konkurs wielkanocny ogłoszony 

w okresie świątecznym. Zdobienie pisanek utrwalono 

na zdjęciach nadsyłanych i publikowanych na stronach

i Facebooku  GOK-u  oraz Biblioteki w Rędzinach. 

Najciekawsze pomysły na dekorację jajek zostały  

nagrodzone. Uczestnicy  kolejnego – tym razem 

literackiego - konkursu mogli pochwalić się  wierszem 

lub fraszką z pomysłem i „Przepisem na odporność”. 

Pracownicy GOK-u i Biblioteki przy wsparciu infor-

matycznym gminy opracowali interaktywną formę 

konkursu historycznego związanego ze znajomością 

historii gminy. 

 2) Roześmiane, radosne pisanki wykonane przez Zuzię 

(Fot. GOK Facebook)

Wakacyjne wyjazdy  z GOK-iem i biblioteką

Gminny Ośrodek Kultury – Gminna Biblioteka 

proponują cykl wycieczek o charakterze rekre-

acyjnym i krajoznawczym. Będzie bezpiecznie

i z zachowaniem niezbędnych rygorów.

W związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym obowią-

zującym w obiektach oraz komunikacji czy większych 

grupach, GOK i biblioteka przygotowali wyjazdy

z dbałością bezpieczeństwo. Możliwe będzie zachowa-

nie dystansu społecznego, a także innych niezbędnych 

procedur bezpieczeństwa. Uczestnicy będą musieli 

dostosować się do obowiązujących w danym miejscu 

rygorów sanitarnych (np. maseczka, dezynfekcja rąk, 

oświadczenia dotyczące zdrowia).

- Z naszej strony zapewniamy o przestrzeganiu 

wymaganych procedur. Przewoźnik gwarantuje bieżącą 

dezynfekcję powietrza pojazdu poprzez zastosowanie 

plazmowych oczyszczaczy powietrza i ozonatorów. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznanie się z ofertą, 

a  w przypadku pytań – kontakt i wyjaśnienie wątpliwości 

– mówią instruktorzy GOK, którzy informują też, że są

w trakcie przygotowywania oferty zajęć stacjonarnych. 

- Prosimy o sprawdzanie naszej strony internetowej

– zaznaczają.

800–lecie gminy Rędziny

Z powodu epidemii COVID-19 nie mogły się odbyć 

imprezy zaplanowane na okoliczność 800-lecia 

istnienia naszej gminy. Mamy nadzieję, że będzie 

można je zorganizować w późniejszym terminie, 

natomiast w międzyczasie Gminny Ośrodek Kultury 

w Rędzinach zaproponował mieszkańcom quiz 

historyczny, gromadzi także zdjęcia archiwalne.

 

W tym roku gmina obchodzi jubileusz 800–lecia. Datuje 

się - zgodnie z oficjalną wzmianką w dokumentach 

biskupa Iwo Odrowąża - początek miejscowości na 

1220 r. gdyż pod tą datą znajduje się zapis, iż Randzyny 

są zobowiązane do składania dziesięcin na rzecz 

klasztoru kanoników regularnych we Mstowie. 

Już w styczniu rozpoczęto obchody związane z jubi-

leuszem za sprawą wydania „Kroniki gminy Rędziny 

założonej w 1923 roku przez urząd gminy Rędziny”. 

Spotkanie promocyjne odbyło się na początku roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach i zainicjowało 

kolejnymi działaniami. 
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Jedną z form promocji znajomość historii naszej małej 

ojczyzny są internetowe edycje quizu zamieszczonego 

na stronie gminy i Facebooku Gminnego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki w Rędzinach. Zabawa przybliżająca 

osoby, miejsca i wydarzenia ważne dla gminy i wszy-

stkich jej miejscowości skierowana jest dla wszystkich, 

którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę związaną z gminą 

lub dowiedzieć się czegoś nowego, np. jaki związek

z Rędzinami mają Jan III Sobieski czy car Rosji Mikołaj II. 

Kolejne działania to zbieranie i utrwalenie w nowej 

formie archiwalnych materiałów fotograficznych 

ilustrujących przeszłość i rozwój gminy. Wydanie 

zapisków podjętych sto lat temu czy edycja starych 

fotografii przybliżają nam czasy, które jeszcze niektórzy 

pamiętają z opowieści rodziców czy dziadków. Niestety 

z powodu epidemii nie mogły odbyć się zaplanowane 

wcześniej imprezy związane z 800-leciem. Mamy 

nadzieję, że uda się je zorganizować w późniejszym 

terminie.
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pracach nakrętki (Fot. GOK Facebook)
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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 reklamowania się na łamach „Kuriera 

Rędzińskiego”. Oferujemy atrakcyjne warunki!

Chociaż żyjemy w dobie powszechnego dostępu do 

internetu, w dalszym ciągu nośnikiem jednej z najsku-

teczniejszych form reklamy jest prasa. Zachęcany do 

reklamowania 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  na j lepszych.  To  świetne mie jsce  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. Dokładniej-

szy odbiór umożliwia dłuższe zapamiętanie, co z kolei 

zwiększa szansę na to, że czytelnik zdecyduje się na 

skorzystanie z reklamowanych usług czy zakup propo-

nowanych 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 powo-

dzeniem 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 działal-

nością 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 niezmie-

nionej formie ukazywać się przez wiele tygodni, bez 

konieczności aktualizacji, a więc i ponoszenia dodatko-

wych 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. 

Więcej informacji 

w redakcji Kuriera 

Rędzińskiego przy 

ul. Mickiewicza 7.


